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 شكر وتقدير
 قػلؿ ،وصػحه  جممعػنف لػ آ وعلػ  ،المرسػلنف سػند علػ  والسػةـ والصػةة ،العػللمنف رب هلل الحمػد     
ػػػف َقَقلنَيػػػػا َقَقػػػاَؿ َربل َأَقزنَعننػػػػي َأَف َأَشػػػكنَر ننَعَمتَػػػػَؾ الَّتنػػػي َأَنَعَمػػػػَت َعَمػػػيَّ َقَعَمػػػػى َقالنػػػػدَ َفتَ " :تعػػػلل  كًا مل ـَ َحػػػػاِّن يَّ َبسَّػػػ

يفَ  النِّن َؾ الصَّ َبادن َمنني بنَرََِّمتنَؾ فني عن  19) )اآلنة  -النمؿ سورة . "َقَأَف َأَعَمَؿ َصالنًِّا َتَرَحاهن َقَأَدخن

فقػػػػػػػػػد جهلػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ   الرسػػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػػل  اهلل علنػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػلـ: "مػػػػػػػػف قػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػزا ـ اهلل  نػػػػػػػػػراً قػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػوؿ انطة     
نقتضػػػػػػػػػػػ  الوفػػػػػػػػػػػل  جف جذ ػػػػػػػػػػػر   ر النػػػػػػػػػػػلس".: "ال نشػػػػػػػػػػػ ر اهلل مػػػػػػػػػػػف ال نشػػػػػػػػػػػعلنػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػةة والسػػػػػػػػػػػةـالثنػػػػػػػػػػػل " 

فضػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػمعن  وسػػػػػػػػػلعدن  علػػػػػػػػػ   تمػػػػػػػػػلـ  ػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػة وال نن ػػػػػػػػػر فضػػػػػػػػػؿ ال ضػػػػػػػػػة   ال مػػػػػػػػػف 
 راف عل  قله  وسل  منهتًل.

ومػػػػػػػػػػػػا  تمػػػػػػػػػػػػلـ  ػػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػػة المتواضػػػػػػػػػػػػعة جقػػػػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػػػػللص شػػػػػػػػػػػػ ري وتقػػػػػػػػػػػػدنري  ....اعترافػػػػػػػػػػػػل هللممنػػػػػػػػػػػػؿ    
لملمعػػػػػػػػػة اةقصػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػلرة العلػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ دي رسػػػػػػػػػػللت ل  لملػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػل  الطلهػػػػػػػػػة، وجشػػػػػػػػػ ر القػػػػػػػػػل منف علػػػػػػػػػػ  

  ذ  الملمعة ر نسًل وجسلتذة.

   ػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػة وعلػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػل جتقػػػػػػػػػدـ هللشػػػػػػػػػ ر والتقػػػػػػػػػدنر  لػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػد تور "نعمػػػػػػػػلت علػػػػػػػػػواف"  شػػػػػػػػػراف  علػػػػػػػػػ    
مػػػػػػػػػل هذلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف وقػػػػػػػػػت وم ػػػػػػػػػد متواصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ التومنػػػػػػػػػ  وا رشػػػػػػػػػلد، ومػػػػػػػػػل  مرنػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػـ 
 زنػػػػػػػػػػػر، ووقػػػػػػػػػػػت ثمػػػػػػػػػػػنف، وم ػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػلدؽ، وتشػػػػػػػػػػػمنا وعطػػػػػػػػػػػل  منػػػػػػػػػػػذ جف  لنػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػػػػرة  لػػػػػػػػػػػ  جف 

 وصلت  ل   ذ  الصورة.

و ن ػػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػػ ر موصػػػػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػػػػ  قسػػػػػػػػػػػـ علػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػن س ه لنػػػػػػػػػػػة الترهنػػػػػػػػػػػة هملمعػػػػػػػػػػػة اةقصػػػػػػػػػػػ  ر لسػػػػػػػػػػػة      
 ج لدنمنة عل  مل قدمو  لنل مف  دملت ملنلة و هرات وفنرة.

 مػػػػػػػػػل جتقػػػػػػػػػدـ هللشػػػػػػػػػ ر لح ػػػػػػػػػوة فػػػػػػػػػ  مع ػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػلـ همحلفظػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػزة لمػػػػػػػػػل جهػػػػػػػػػدو  مػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػلوف      
جثنػػػػػػػػػػل  العمػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػة، وج ػػػػػػػػػػػص هللػػػػػػػػػػذ ر مملػػػػػػػػػػػس  دارة المع ػػػػػػػػػػػد، وا  ػػػػػػػػػػػوة واة ػػػػػػػػػػػوات فػػػػػػػػػػػ  

 ننف ن سننف وامتملعننف. قسـ المهنت مف مدرا  ومشرفنف وج صل 

ج ػػػػػػػػػػػوات    -  ػػػػػػػػػػػوان  -والػػػػػػػػػػػدت  - مػػػػػػػػػػػل ال ن ػػػػػػػػػػػوتن  عظػػػػػػػػػػػنـ شػػػػػػػػػػػ ري  لػػػػػػػػػػػ  جسػػػػػػػػػػػرت  ال رنمػػػػػػػػػػػة )والػػػػػػػػػػػدي     
فقػػػػػػػػػػد جعػػػػػػػػػػلنون  وعػػػػػػػػػػلنوا فػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػهنؿ تػػػػػػػػػػذلنؿ  ػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػعلب لػػػػػػػػػػ ، فل ػػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؿ التقػػػػػػػػػػدنر واالعتػػػػػػػػػػزاز 
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ـ مػػػػػػػػف والحػػػػػػػػب، داعنػػػػػػػػة اهلل جف نعنننػػػػػػػػ  تعونضػػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل هػػػػػػػػذلوا مػػػػػػػػف م ػػػػػػػػد وعنػػػػػػػػل ، ودعػػػػػػػػل   للصػػػػػػػػل ل ػػػػػػػػ
 جعملؽ قله  هللصحة والعلفنة والسعلدة.

و ػػػػػػػػػذلؾ جتقػػػػػػػػػدـ هللشػػػػػػػػػ ر ل ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػورة م نػػػػػػػػػدة، و لمػػػػػػػػػة طنهػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػةؿ مشػػػػػػػػػوار  ػػػػػػػػػذ       
الدراسػػػػػػػػػػة، فللممنػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػللص التقػػػػػػػػػػدنر واالمتنػػػػػػػػػػلف....  ػػػػػػػػػػ ال  مػػػػػػػػػػف ذ ػػػػػػػػػػرت ـ فشػػػػػػػػػػ رت ـ، جمػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف 

 نسنت ـ ف ـ جول  النلس هللش ر والتقدنر.....

 لن  وتعلل  جف ج وف قد وفقت ف  تحقنؽ الغرض المنشود مف  ذ  الدراسة.وجدعو اهلل سهح

ن احلواااااد ه    أ  دعىاناااااا آرااااان جيعااااا  هاااااذا العوااااا  رال اااااا لى هااااا  ال ااااا  م و  أالعلاااااد ال اااااد    ويف اخلتاااااال ألااااا   اه

 العادلني.

 

 

 الباِّثة                                         

 ربا بشير عطا البيطار                                                                          
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 لخص الدراسة باللغة العربٌةم

 

"فلعلنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   لتنمنػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػل ة  الدراسػػػػػػػػػػػة الِّاليػػػػػػػػػػػة بعنػػػػػػػػػػػقاف          
 .الذات لدى عننة مف جط لؿ الم سسلت ا نوا نة"

مػػػػػػػػػل فلعلنػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػلمت الػػػػػػػػػرييس التػػػػػػػػػالي   لِّاليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التسػػػػػػػػػاؤؿتمِّػػػػػػػػػقرت مشػػػػػػػػػكمة الدراسػػػػػػػػػة ا     
  رشلدي معرف  سلو   لتنمنة   ل ة الذات لدى عننة مف جط لؿ الم سسلت ا نوا نة؟

 قانبثؽ عف التساؤؿ الرييس األسيمة الفرعية اآلتية      

ف المممػػػػػػػػػػػػػوعتنف الضػػػػػػػػػػػػػلهطة  ػػػػػػػػػػػػػؿ تومػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػػػػل نل فػػػػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػن .ٔ
 ف  القنلس الهعدي؟نة والتمرنه

فػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػػنف القهلػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػدي لػػػػػػػػػدى  احصػػػػػػػػػل نل دالػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػروؽ تومػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػؿ .ٕ
 الممموعة التمرنهنة؟

فػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة هػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػنف الهعػػػػػػػػدي والتتهعػػػػػػػػ  لػػػػػػػػدى   حصػػػػػػػػل نل دالػػػػػػػػة فػػػػػػػػروؽ تومػػػػػػػػد  ػػػػػػػػؿ .ٖ
 الممموعة التمرنهنة؟

  فلعلنػػػػػػػة هرنػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػ  سػػػػػػػلو   لتنمنػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ علػػػػػػػ قىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة الِّاليػػػػػػػة إلػػػػػػػى     
   ل ة الذات لدى عننة مف جط لؿ الم سسة ا نوا نة.

تحقنػػػػػػػػػػػؽ ج ػػػػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػػػػػة قلمػػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػػة هلسػػػػػػػػػػػت داـ المػػػػػػػػػػػن ت شػػػػػػػػػػػه  التمرنهػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذي حلولػػػػػػػػػػػت ول     
مػػػػػػػػػػف  ةلػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػ  فلعلنػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػلو   لتنمنػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػدى 

 ط لؿ الم سسلت ا نوا نة.عننة مف ج

  ط ػػػػػػػػػػؿ نتػػػػػػػػػػنـ ذ ػػػػػػػػػػر مقػػػػػػػػػػنـ  قلمػػػػػػػػػػة دا مػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  ممعنػػػػػػػػػػة ٖٓاشػػػػػػػػػػتملت عننػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػ  ) مػػػػػػػػػػل      
  ط ػػػػػػػػػػػؿ نمثلػػػػػػػػػػػوف ٘ٔعػػػػػػػػػػػلـ، مػػػػػػػػػػػن ـ ) ٘ٔ-ٖٔمع ػػػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػػػلـ هغػػػػػػػػػػػزة، تقػػػػػػػػػػػا جعمػػػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػنف 

 .  ط ؿ نمثلوف العننة الضلهطة٘ٔالعننة التمرنهنة، و)

 



 (و (

 

 قات اآلتية بيدؼ التِّقؽ مف فرحيات الدراسة   استخدمت الباِّثة األدق      

 لدى جط لؿ الم سسلت ا نوا نة:  عداد الهلحثة. جوال: مقنلس   ل ة الذات

ثلننػػػػػػػػػػػػػل: الهرنػػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػػػدى جط ػػػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػة:  عػػػػػػػػػػػػػداد 
 الهلحثة.

  أظيرت الدراسة النتايج التاليةكما      

 فػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػنف المممػػػػػػػػػػوعتنف الضػػػػػػػػػػلهطة والتمرنهنػػػػػػػػػػة حصػػػػػػػػػػل نل   فػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػود
 ف  القنلس الهعدي لصللح الممموعة التمرنهنة.

 فػػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػػػػنف القهلػػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػػدي لػػػػػػػػػػػدى حصػػػػػػػػػػػل نل  فػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػة  ومػػػػػػػػػػػود
 الممموعة التمرنهنة لصللح القنلس الهعدي.

 الذاتنػػػػػػػػة هػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػنف الهعػػػػػػػػدي والتتهعػػػػػػػػ  لػػػػػػػػدى  فػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػل ةفػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػل نل  عػػػػػػػػدـ ومػػػػػػػػود
 الممموعة التمرنهنة.
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Abstract in English 

 

     This study is prepared to highlight "The effectiveness of a cognitive 

behavioral counseling Program to develop the self-efficiency of sample of housing 

instituation children". 

     The aim of this study was to provied  a clear answer about the main question 

of the study which was : How effective is a cognitive behavioral counseling Program 

to develop the self-efficiency  sample of housing instituation children?  

This study also aimed to explaine the secoundry questions whish were dervied from 

the main question of it. 

     The secondary questions were as the following: 

1. Are there any statistically significant differences in self-efficiency between the 

experimental  method and control group in the post scale?  

2. Are there any statistically significant differences in self-efficiency between the 

pre and post scales of the experimental group? 

3. Are there any statistically significant differences in self-efficiency between the 

post and post hoc scales of the experimental group? 

     The current study aimed to identify the effectiveness of a cognitive behavioral 

counseling Program to develop the self-efficiency for a sample of housing instituation 

children.  

     The researcher used the experimental method to achieve the purposes of the study 

and identify the effectiveness of a cognitive behavioral counseling program  in order 

to develop the self-efficiency for a sample of housing instituation children. 

     The sample size of this study included (30) orphan “males” from the residens of  

Al-Amal Institute for Orphans in Gaza city, who were between 13-15 years divided 

into (15) children represent the experimental sample, and the other (15) children 

represent the control sample. 
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     The researcher used the following tools: 

Firstly: Self-efficiency scale of housing instituation children: prepared by the 

researcher. 

Secondly: a counseling program to develop the self-efficiency of housing instituation 

children: prepared by the researcher. 

     The finding of the study showed that: 

 There are statistically significant differences in self-efficiency between the 

experimental and control groups in the post scale to experimental group.  

 There are statistically significant differences in self-efficiency between the pre 

and scales of the experimental group to post scale. 

 There are no statistically significant differences in self-efficiency between the 

post and post hoc scales of the experimental group. 
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 قائمة المحتوٌات 

 

 الصفِّة المقحقع

 ج آنة قرآننة

 ب   دا  

 ج ش ر وتقدنر

  ػ مل ص الدراسة هلللغة العرهنة

 ز مل ص الدراسة هلللغة ا نملنزنة

 ط قل مة المحتونلت

 ـ قل مة المداوؿ

 س قل مة المةحؽ

 الفصؿ األقؿ/ خمفية الدراسة

 ٕ المقدمة

 ٙ مش لة الدراسة

 ٚ الدراسة داؼج 

 ٚ الدراسة منةج 

 ٜ مصطلحلت الدراسة

 ٓٔ حدود الدراسة
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 الصفِّة المقحقع

 الفصؿ الثاني/ اإلطار النظري

 ٖٔ   كفاءة الذاتالمبِّث األقؿ

 ٗٔ تعرنؼ   ل ة الذات

 ٙٔ م ونلت ال  ل ة الذاتنة

 ٚٔ ج منة   ل ة الذات

 ٕٓ توقعلت ال  ل ة

 ٕٔ جهعلد ال  ل ة الذاتنة

 ٕٕ مصلدر   ل ة الذات

 ٕٗ وؾ  ل ة الذات  منهئ هللسل

 ٕ٘ الذات وتقدنر الذات وم  وم  الذاتنة ال  ل ة م  وـ هنف ال رؽ

 ٕٙ ال رؽ هنف توقعلت ال  ل ة الذاتنة والت ل لنة

 ٕٚ   ل ة الذات والم لرات ال لمنة

 ٕٚ   ل ة الذات صل ص 

 ٕٛ طرؽ تنمنة   ل ة الذات

 ٖٔ السمقكي المعرفي   اإلرشادالثاني المبِّث

 ٕٖ المعرف  السلو   تعرنؼ ا رشلد

 ٖٖ م سسو ا رشلد المعرف  السلو  

 ٖٙ السلو   المعرف  ا رشلد ف  اةسلسنة الم ل نـ

 ٖٚ السلو   االن علل  العقةن  ا رشلد ف ABC   نظرنة



 (ك (

 

 الصفِّة المقحقع

 ٜٖ الت  نر ج طل 

 ٕٗ  لت السوا  الن س  عند  لنسمح

 ٖٗ ج داؼ ا رشلد المعرف  السلو  

 ٖٗ ا رشلدنة طوات العملنة 

 ٗٗ السلو   المعرف  ا رشلد وجسللنب استراتنمنلت

 ٛ٘ اإليقايية الثالث  المؤسسات المبِّث

 ٛ٘ ا نوا نة الم سسة تعرنؼ

 ٛ٘ ا نوا نة الم سسلت ج داؼ

 ٜ٘ ا نوا نة الم سسلت دا ؿ المست دفة ال  لت

 ٜ٘ ا نوا نة الم سسلت نزال  حقوؽ

 ٓٙ النزال  وامهلت

 ٓٙ اةسرنة الرعلنة مف المحرومنف ل ط لؿ االمتملعنة الرعلنة  سسلتم

 ٓٙ االمتملعنة الرعلنة م سسلت م لـ

 مػػػػػػػػػػػػػػف المحػػػػػػػػػػػػػػرومنف ل ط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ االمتملعنػػػػػػػػػػػػػػة الرعلنػػػػػػػػػػػػػػة م سسػػػػػػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػػػػػػ  االلتحػػػػػػػػػػػػػػلؽ شػػػػػػػػػػػػػػروط
 االمتملعنة الرعلنة

ٙٔ 

 ٔٙ المست دفة ال  ة

 ٕٙ ف  قطلع  زة  اةسرنة الرعلنة مف المحرومنف الم سسلت ا نوا نة ل ط لؿ

 ٕٙ ل نتلـ اةمؿ مع د ممعنة: جوال

 ٗٙ  زة SOS اةط لؿ قرنة: ثلننل
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 الصفِّة المقحقع

 ٙٙ ل ط لؿ الرحمة مهرة ممعنة: ثللثل

 الفصؿ الثالث/ الدراسات السابقة

 ٓٚ الذات   ل ة تنلولت سلهقة دراسلت

 ٕٚ ا نوا نة الم سسلت جط لؿ تنلولت سلهقة دراسلت

 ٙٚ السلهقة الدراسلت عل  علـ تعقنب

 ٛٚ الدراسة فروض

 الدراسة الرابع/ إجراءات الفصػػػػػػؿ

 ٓٛ الدراسػػػػػػة من ػػت

 ٓٛ الدراسػػػػة ممتمػػا

 ٔٛ الدراسػػػػػة عننػػػػة

 ٕٛ الدراسػػػػػػػة جدوات

 ٕٓٔ ا حصل نة اةسللنب

 اقشتياقمن قتفسيرىا الدراسة نتايج عرض الخامػػػس/ الفصػػػػػػؿ

 ٗٓٔ اةوؿ ال رض نتل ت

 ٚٓٔ الثلن  ال رض نتل ت

 ٕٔٔ نتل ت ال رض الثللث

 ٗٔٔ توصنلت الدراسة

 ٘ٔٔ مقترحلت الدراسة
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 الصفِّة المقحقع

 قايمة المراجع

 ٚٔٔ جوال: المراما العرهنة

 ٕٗٔ ثلننل: المراما اةمنهنة

 

 الجداولقائمة 

 

 الصفِّة عنقاف الجدقؿ  رقـ الجدقؿ 

 ٓٛ   والعمر. المنس حسب اةصل  الممتما جفراد وزنات نوضح  ٔمدوؿ )

 ٔٛ نوضح تملنس الممموعة التمرنهنة والضلهطة ف  متغنر العمر  ٕمدوؿ )

 التمرنهنػػػػػػػػػػة المممػػػػػػػػػػوعتنف جفػػػػػػػػػػراد رتػػػػػػػػػػب متػػػػػػػػػػػوسط  هػػػػػػػػػػنف ال ػػػػػػػػػػػػروؽ نوضػػػػػػػػػػح داللػػػػػػػػػػػة  ٖمدوؿ )
 هلسػػػػػػػػػػت داـ الذاتنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة مقنػػػػػػػػػػلس علػػػػػػػػػػ  القهلنػػػػػػػػػػة القنلسػػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػػ  والضػػػػػػػػػػلهطة

 وتن . ملف تهلرا 

ٕٛ 

 ال لنػػػػػػػػػة والدرمػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػػؿ درمػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػنف االرتهػػػػػػػػػلط معػػػػػػػػػلمةت نوضػػػػػػػػػح حسػػػػػػػػػلب  ٗمدوؿ )
 للمقنلس.

ٛ٘ 

 والدرمػػػػػػػػػػػة  الشػػػػػػػػػػػدة) اةوؿ  الممػػػػػػػػػػػلؿ فقػػػػػػػػػػػرات هػػػػػػػػػػػنف االرتهػػػػػػػػػػػلط نوضػػػػػػػػػػػح معػػػػػػػػػػػلمةت  ٘مدوؿ )
 للمملؿ. ال لنة

ٛٙ 

  العمومنػػػػػػػػػػػػػػة) الثػػػػػػػػػػػػػػلن   الممػػػػػػػػػػػػػػلؿ فقػػػػػػػػػػػػػػرات هػػػػػػػػػػػػػػنف االرتهػػػػػػػػػػػػػػلط نوضػػػػػػػػػػػػػػح معػػػػػػػػػػػػػػلمةت  ٙمدوؿ )
 للمملؿ. ال لنة والدرمة

ٛٚ 

 والدرمػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػوة) الثللػػػػػػػػػػث  الممػػػػػػػػػػلؿ فقػػػػػػػػػػرات هػػػػػػػػػػنف االرتهػػػػػػػػػػلط نوضػػػػػػػػػػح معػػػػػػػػػػلمةت  ٚمدوؿ )
 للمملؿ. ال لنة

ٛٛ 
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 الصفِّة عنقاف الجدقؿ  رقـ الجدقؿ 

 ٜٛ المقنلس. مملالت مف مملؿ ل ؿ  رونهلخ جل ل الثهلت نوضح معلمؿ  ٛمدوؿ )

 معلدلػػػػػػػػػػػػػة هلسػػػػػػػػػػػػػت داـ الػػػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػػػل ة مقنػػػػػػػػػػػػػلس ثهػػػػػػػػػػػػػلت معلمػػػػػػػػػػػػػؿ نوضػػػػػػػػػػػػػح نهػػػػػػػػػػػػػنف   ٜمدوؿ )
 متملف.

ٜٓ 

 ٜٙ نوضح محتوى الهرنلمت ا رشلدي.  ٓٔمدوؿ )

 التمرنهنػػػػػػػػػػة المممػػػػػػػػػػوعتنف جفػػػػػػػػػػراد رتػػػػػػػػػػب متػػػػػػػػػػػوسط  هػػػػػػػػػػنف ال ػػػػػػػػػػػػروؽ نوضػػػػػػػػػػح داللػػػػػػػػػػػة  ٔٔمدوؿ )
 هلسػػػػػػػػػػت داـ الذاتنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة مقنػػػػػػػػػػلس علػػػػػػػػػػ  الهعدنػػػػػػػػػػة القنلسػػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػػ  والضػػػػػػػػػػلهطة

 وتن . ملف ا تهلر

ٔٓٗ 

 متوسػػػػػػػػػػػػطلت هػػػػػػػػػػػػنف لل ػػػػػػػػػػػػروؽ  Z) مػػػػػػػػػػػػةوقن ونل و سػػػػػػػػػػػػوف ا تهػػػػػػػػػػػػلر نتػػػػػػػػػػػػل ت نوضػػػػػػػػػػػػح  ٕٔمدوؿ )
 علػػػػػػػػػػ  الهعػػػػػػػػػػدي و القهلػػػػػػػػػػ  القنلسػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػ  التمرنهنػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػة  درمػػػػػػػػػػلت رتػػػػػػػػػػب
 الذات.   ل ة مقنلس

ٔٓٚ 

 ونسػػػػػػػػػػػػهة والقهلػػػػػػػػػػػػ  الهعػػػػػػػػػػػدي القلسػػػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػػػػػله  المتوسػػػػػػػػػػػط نوضػػػػػػػػػػػح قنمػػػػػػػػػػػػة  ٖٔمدوؿ )
 التمرنهنة. الممموعة ةط لؿ لهةؾ المعدؿ ال سب

ٔٔٓ 

 متوسػػػػػػػػػػػػطلت هػػػػػػػػػػػػنف لل ػػػػػػػػػػػػروؽ  Z) وقنمػػػػػػػػػػػػة ونل و سػػػػػػػػػػػػوف لرا تهػػػػػػػػػػػػ نتػػػػػػػػػػػػل ت نوضػػػػػػػػػػػػح  ٗٔمدوؿ )
 علػػػػػػػػػػ  والتتهعػػػػػػػػػػ  الهعػػػػػػػػػػدي القنلسػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػ  التمرنهنػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػة  درمػػػػػػػػػػلت رتػػػػػػػػػػب
 الذات.   ل ة مقنلس

ٕٔٔ 
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 المالحققائمة 

 

 الصفِّة  ممِّؽعنقاف ال  لممِّؽرقـ ا

 ٕٚٔ .الذات   ل ة مقنلس مح منف جسمل   ٔملحؽ )

 ٕٛٔ ح منف مقنلس   ل ة الذات. طلب موم  للسلدة م  ٕملحؽ )

 ٜٕٔ مقنلس   ل ة الذات ف  صورت  اةولنة.  ٖملحؽ )

 ٖٗٔ مقنلس   ل ة الذات ف  صورت  الن ل نة.  ٗملحؽ )
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 األقؿ الفصؿ

 المقدمة 

الم مة ف  ت سنر السلوؾ ا نسلن ، ولقد ظ ر  ذا الم  ـو عل  ند م  وـ ال  ل ة الذاتنة مف الم ل نـ نعد         
ن  مف الهنل ات النظرنة الت  تقوـ عل  نظرنة  ، حنث  Albert Bandura (1977العللـ اةمرن   جلهرت هلندورا 

وؾ المطلػػوب الػػتعلـ االمتمػػلع  المعرفػػ  لهلنػػدورا، ف ػػو نسػػت دـ لحشػػلرة  لػػ  اعتقػػلد ال ػػرد هقدرتػػ  علػػ  القنػػلـ هللسػػل
 هنملح لتحقنؽ النتل ت المرموة.

فللشػػػػػػػػػ ص الػػػػػػػػػذي نقتنػػػػػػػػػا هقدرتػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ  تحقنػػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػػلح والوصػػػػػػػػػوؿ للنتػػػػػػػػػل ت المرمػػػػػػػػػوة ن ػػػػػػػػػوف لدنػػػػػػػػػ        
 دراؾ لمسػػػػػػػػػػػػػتوى  م لنلتػػػػػػػػػػػػػ  جو قدراتػػػػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػػػػل تنطػػػػػػػػػػػػػوي علنػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف مقومػػػػػػػػػػػػػلت عقلنػػػػػػػػػػػػػة معرفنػػػػػػػػػػػػػة 

المشػػػػػػػػػػػػػػ ةت والتػػػػػػػػػػػػػػ ثنر فػػػػػػػػػػػػػػ   وان عللنػػػػػػػػػػػػػػة، تدفعػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػت دام ل فػػػػػػػػػػػػػػ  معللمػػػػػػػػػػػػػػة المواقػػػػػػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػػػػػػعهة جو
 .ف  ظؿ الظروؼ الهن نة المحنطة ه  ،نملز مل اةحداث؛ لتحقنؽ 

زاد ا حسػػػػػػػػػػػػػلس هلل  ػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػة زاد الم ػػػػػػػػػػػػػد والمثػػػػػػػػػػػػػلهرة والصػػػػػػػػػػػػػةهة،  وتػػػػػػػػػػػػػرى الهلحثػػػػػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػػػػػ   لمػػػػػػػػػػػػػل     
ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة المرت عػػػػػػػػػػػة نتعػػػػػػػػػػػلملوف مػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػ ةت الصػػػػػػػػػػػعهة همزنػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف ا حسػػػػػػػػػػػلس  وفػػػػػػػػػػػلةفراد ذو 

ا ج ػػػػػػػػػػػػػداؼ مسػػػػػػػػػػػػػتقهلنة ذات مسػػػػػػػػػػػػػتوى   والرصػػػػػػػػػػػػػلنة،  مػػػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػػتطنعوف ات ػػػػػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػػػػػرارات ووضػػػػػػػػػػػػػهلل ػػػػػػػػػػػػػدو 
هننمػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػعور هػػػػػػػػػنقص ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػرتهط هلال ت ػػػػػػػػػلب والقلػػػػػػػػػؽ والعمػػػػػػػػػز وان  ػػػػػػػػػلض التقػػػػػػػػػدنر   عػػػػػػػػػلؿ.

لةفراد فػػػػػػػػػػنمػػػػػػػػػػلز والنمػػػػػػػػػػو الش صػػػػػػػػػػ ، الػػػػػػػػػػذات  وامػػػػػػػػػػتةؾ جف ػػػػػػػػػػلر تشػػػػػػػػػػل منة مثػػػػػػػػػػؿ: عػػػػػػػػػػدـ  القػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػ  ا 
ة المن  ضػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػلدرنف علػػػػػػػػػػ  التعلمػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا المواقػػػػػػػػػػؼ وج ثػػػػػػػػػػر احتمػػػػػػػػػػلال ذوي ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػ

 للشعور هلل  ل ة الذاتنة نعتهر علمة حلسمل ف  النملح جو ال شؿ ف  الحنلة.  فلل شؿ، لذلؾ 

  ػل ة الػذات علػ  جن ػل من ػلنـز معرفػ  نسػ ـ فػ  تغننػر السػلوؾ   (Bandura,1977: 191واعتهػر هلنػدورا      
ف درمة ال  ل ة تحدد السلوؾ المتوقا الذي سنقـو ه  ال رد فػ  موام ػة المشػ ةت  مػل تحػدد  منػة الطلقػة وعلن  فإ

تلػػؾ المشػػ ةت و ػػ  هػػذلؾ ال تحػػدد نمػػط السػػلوؾ هػػؿ تحػػدد السػػلوؾ اة ثػػر   ػػل ة و ػػذا مػػل   المهذولػػة للتغلػػب علػػ
 نمنز ل عف  نر ل مف ال رضنلت.
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 األقؿ الفصؿ

  ةل ػػػػػػػػػل فمػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػلف، حنػػػػػػػػػلة فػػػػػػػػػ  وال لمػػػػػػػػػة اةسلسػػػػػػػػػنة راحػػػػػػػػػؿالم مػػػػػػػػػف الط ولػػػػػػػػػة مرحلػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػد          
 ون ضػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػدـ م شػػػػػػػػػػرات مػػػػػػػػػػف م شػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػونة الط ولػػػػػػػػػػة  ف وحنػػػػػػػػػػث ونمو ػػػػػػػػػػل، الش صػػػػػػػػػػنة ت ػػػػػػػػػػونف نهػػػػػػػػػػدج

 حتػػػػػػػػػػ  للحنػػػػػػػػػػلة ونعػػػػػػػػػػد  نرعػػػػػػػػػػل  لمػػػػػػػػػػف محتلمػػػػػػػػػػلً  هلعتهػػػػػػػػػػلر  ن سػػػػػػػػػػ  للط ػػػػػػػػػػؿ هللنسػػػػػػػػػػهة  ػػػػػػػػػػذلؾ ف ػػػػػػػػػػ  الممتمػػػػػػػػػػا،
 وتعتهػػػػػػػػػر هن تػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػا نلمحػػػػػػػػػة عةقػػػػػػػػػلت نفوت ػػػػػػػػػو  هإنملهنػػػػػػػػػة، الحنػػػػػػػػػلة فػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػلر ة علػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػلدراً  ن ػػػػػػػػػوف

 والن سػػػػػػػػػػػػػػػنة المسػػػػػػػػػػػػػػػمنة النػػػػػػػػػػػػػػػواح  مػػػػػػػػػػػػػػػف الط ػػػػػػػػػػػػػػػؿ لرعلنػػػػػػػػػػػػػػة المة ػػػػػػػػػػػػػػػـ الم ػػػػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػػػػ  الطهنعنػػػػػػػػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػػػػػػػرة
 . سلنمة امتملعنة لتنش ة ال لمة اةولنة المملعة ف   واالمتملعنة،

 الط ػػػػػػػػػػػؿ ه ػػػػػػػػػػػل نتػػػػػػػػػػػ ثر امتملعنػػػػػػػػػػػة منظومػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػد  اةسػػػػػػػػػػػرة جف  لػػػػػػػػػػػ   ٜٚٔ :ٕٔٔٓ،هػػػػػػػػػػػةف) ونشػػػػػػػػػػػنر     
 الهن ػػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػػ  واتمل لتػػػػػػػػػػ ، وقنمػػػػػػػػػػ  علداتػػػػػػػػػػ  وثقلفتػػػػػػػػػػ ، ممتمعػػػػػػػػػػ  لغػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػتعلـ  ةل ػػػػػػػػػػل فمػػػػػػػػػػف الدتػػػػػػػػػػ ،و  منػػػػػػػػػػذ
 والن سػػػػػػػػػنة الملدنػػػػػػػػػة حلملتػػػػػػػػػ   ةل ػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػها حنػػػػػػػػػث ورعلنتػػػػػػػػػ  الط ػػػػػػػػػؿ تنشػػػػػػػػػ ة عػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػ ولة اة ػػػػػػػػػـ

 ومػػػػػػػػػػػػػا ن سػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػا توافقػػػػػػػػػػػػػلً  ج ثػػػػػػػػػػػػػر ونصػػػػػػػػػػػػػهح واالطم نػػػػػػػػػػػػػلف، والمحهػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػلةمف فنشػػػػػػػػػػػػػعر واالمتملعنػػػػػػػػػػػػػة،
 .اآل رنف

 تقود ػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػػروؼ لػػػػػػػػػػهعض تتعػػػػػػػػػػرض قػػػػػػػػػػد اةسػػػػػػػػػػرة جف  لػػػػػػػػػػ   ٜ :ٕٓٓٓ،سػػػػػػػػػػلنملف)  ػػػػػػػػػػرذ  مػػػػػػػػػػل     
 وزواج الوالػػػػػػػػػػػدنف جحػػػػػػػػػػػد وفػػػػػػػػػػػلة الظػػػػػػػػػػػروؼ  ػػػػػػػػػػػذ  ومػػػػػػػػػػػف ا نػػػػػػػػػػػوا ، م سسػػػػػػػػػػػلت هإحػػػػػػػػػػػدى الط ػػػػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػػػػداع  لػػػػػػػػػػػ 

 اةقػػػػػػػػلرب ورفػػػػػػػػض الوالػػػػػػػػدنف  ػػػػػػػػة وفػػػػػػػػلة جو ورعػػػػػػػػلنت ـ،  لنػػػػػػػػ  اةهنػػػػػػػػل  ضػػػػػػػػـ المدنػػػػػػػػد الػػػػػػػػزوج ورفػػػػػػػػض اآل ػػػػػػػػر
 .  الظروؼ مف و نر ل... اةسري والت  ؾ ؽالطة حلالت جو اةهنل  لرعلنة

 اةط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػػػػػػػ ال  نحتلمػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػؿ لتػػػػػػػػػػػػػػوفنر مل ػػػػػػػػػػػػػػدة ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػة الم سسػػػػػػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػػػػػذ  وتسػػػػػػػػػػػػػػع      
 اةسػػػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػػػف م تل ػػػػػػػػػػػة تهقػػػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػػذ  جف  ال الطهنعنػػػػػػػػػػػة، ةسػػػػػػػػػػػر ـ فقػػػػػػػػػػػدان ـ عػػػػػػػػػػػف لتعونضػػػػػػػػػػػ ـ
 تتسػػػػػػػػػػـ ا نوا نػػػػػػػػػػة لم سسػػػػػػػػػػةا هن ػػػػػػػػػػة فطهنعػػػػػػػػػػة والمحهػػػػػػػػػػة، اةل ػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػود  الػػػػػػػػػػذي اةسػػػػػػػػػػري والمػػػػػػػػػػو الطهنعنػػػػػػػػػػة
 اةسػػػػػػػػػري للحنػػػػػػػػػلف ن تقػػػػػػػػػد الط ػػػػػػػػػؿ نمعػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػل الم سسػػػػػػػػػة،  دارة ت رضػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذي هللنظػػػػػػػػػلـ االلتػػػػػػػػػزاـ هومػػػػػػػػػوب

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف و نر ػػػػػػػػػػػػػػػػل... الػػػػػػػػػػػػػػػػذات  والتقػػػػػػػػػػػػػػػػدنر وال صوصػػػػػػػػػػػػػػػػنة، ال ػػػػػػػػػػػػػػػػردي واالسػػػػػػػػػػػػػػػػتقةؿ الن سػػػػػػػػػػػػػػػػ ، واالسػػػػػػػػػػػػػػػػتقرار
 .السونة للش صنة الم ونة االحتنلملت
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) ٗ ( 

 

 األقؿ الفصؿ

 لػػػػػػػػػػػػدن ـ وتظ ػػػػػػػػػػػػر الذاتنػػػػػػػػػػػػة،   ػػػػػػػػػػػػل ت ـ تتػػػػػػػػػػػػ ثر اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػػػػػ ال  نعنشػػػػػػػػػػػػ ل التػػػػػػػػػػػػ  للظػػػػػػػػػػػػروؼ ونتنمػػػػػػػػػػػػة     
 الػػػػػػػػػػػػػذات ، التقػػػػػػػػػػػػدنر وان  ػػػػػػػػػػػػػلض والعمػػػػػػػػػػػػز، هػػػػػػػػػػػػػللقلؽ، الشػػػػػػػػػػػػعور: ومن ػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػػػل ة تػػػػػػػػػػػػدن  جعػػػػػػػػػػػػراض
 وتضػػػػػػػػػػػػ نـ ا نمػػػػػػػػػػػػلز، علػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػدرة  عػػػػػػػػػػػػدـ: مثػػػػػػػػػػػػؿ تشػػػػػػػػػػػػل منة جف ػػػػػػػػػػػػلر وامػػػػػػػػػػػػتةؾ و الغضػػػػػػػػػػػػب، وسػػػػػػػػػػػػرعة
 مػػػػػػػػػػػػف الن ػػػػػػػػػػػػوض علػػػػػػػػػػػػن ـ نصػػػػػػػػػػػػعب  مػػػػػػػػػػػػل والتلف ػػػػػػػػػػػػة، ال لشػػػػػػػػػػػػلة هللنتػػػػػػػػػػػػل ت واالنشػػػػػػػػػػػػغلؿ المطلوهػػػػػػػػػػػػة، الم ػػػػػػػػػػػػلـ
  .ٕٔٔٓهةف )  ودراسة ٜٕٓٓوذلؾ مل جشلرت  لن  دراسة  سملعنؿ ).  الن هلت

 علػػػػػػػػػػػػ  للعمػػػػػػػػػػػػؿ منلسػػػػػػػػػػػػهة اة ثػػػػػػػػػػػػر ا رشػػػػػػػػػػػػلدنة المػػػػػػػػػػػػدا ؿ مػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػػلد ونعػػػػػػػػػػػػد     
 ا رشػػػػػػػػػلد نعػػػػػػػػػد حنػػػػػػػػػث ،لػػػػػػػػػذلؾ تصػػػػػػػػػلح  رشػػػػػػػػػلدنة جسػػػػػػػػػللنب مػػػػػػػػػف نحتونػػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػػل نظػػػػػػػػػراً  الػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػل ة تنمنػػػػػػػػػة

  مػػػػػػػػػػل القصػػػػػػػػػػنر، المػػػػػػػػػػدى علػػػػػػػػػػ  الن سػػػػػػػػػػنة المشػػػػػػػػػػ ةت هحػػػػػػػػػػؿ نقػػػػػػػػػػوـ تعلنمػػػػػػػػػػ  جسػػػػػػػػػػلوب سػػػػػػػػػػلو  ال المعرفػػػػػػػػػػ 
 السػػػػػػػػلو نلت، مػػػػػػػػف  ثنػػػػػػػػر مػػػػػػػػا التعلمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  فعللنت ػػػػػػػػل ثهػػػػػػػػت التػػػػػػػػ  الحدنثػػػػػػػػة ا رشػػػػػػػػلدنة التنػػػػػػػػلرات جحػػػػػػػػد جنػػػػػػػػ 
 ثهػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو   ا رشػػػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػت دمة ال ننػػػػػػػػػػػلت دمػػػػػػػػػػت نحػػػػػػػػػػلوؿ ا رشػػػػػػػػػػػلدي اةسػػػػػػػػػػلوب ف ػػػػػػػػػػذا

  ػػػػػػػػػ ال  لػػػػػػػػػدى الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة فػػػػػػػػػ  مطلوهػػػػػػػػػة تغننػػػػػػػػػرات  حػػػػػػػػػداث ه ػػػػػػػػػدؼ ةالمعرفنػػػػػػػػػ الموانػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػا نملح ػػػػػػػػػل
 همػػػػػػػػػػل حنػػػػػػػػػػلت ـ فػػػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػػػـ النمػػػػػػػػػػلح لتحقنػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػدن ـ سػػػػػػػػػػلو نة معرفنػػػػػػػػػػة تغننػػػػػػػػػػرات  لػػػػػػػػػػ  للتوصػػػػػػػػػػؿ اةط ػػػػػػػػػػلؿ

 .لدن ـ ا نمله  والت لعؿ االستقرار نحقؽ

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػت دـ جف نم ػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػلوؾ تعػػػػػػػػػػػػػػػػدنؿ جسػػػػػػػػػػػػػػػػللنب جف  ٜٖٔ -ٖٖٔ :ٜٜ٘ٔ،الشػػػػػػػػػػػػػػػػنلوي) ونػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر     
  لػػػػػػػػػػػػ  نضػػػػػػػػػػػػنؼ عنػػػػػػػػػػػػدمل جنػػػػػػػػػػػػ   ال سػػػػػػػػػػػػلو نلت ، و ػػػػػػػػػػػػذلؾ للمسترشػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػدا ل  الػػػػػػػػػػػػذات  الحػػػػػػػػػػػػدنث لتعػػػػػػػػػػػػدنؿ

 ج ثػػػػػػػػػػر تصػػػػػػػػػػهح فإن ػػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػػذات  الحػػػػػػػػػػدنث جو) الػػػػػػػػػػذات  التومنػػػػػػػػػػ  جسػػػػػػػػػػللنب المعروفػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػلو نة اةسػػػػػػػػػػللنب
 ننصػػػػػػػػػب ا رشػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػإف وهػػػػػػػػػذلؾ... اسػػػػػػػػػتدامة ج ثػػػػػػػػػر اآلثػػػػػػػػػلر ت ػػػػػػػػػوف  مػػػػػػػػػل ج هػػػػػػػػػر التعمػػػػػػػػػنـ ون ػػػػػػػػػوف فلعلنػػػػػػػػػة
 نتعػػػػػػػػػلملوا جف نم ػػػػػػػػػن ـ هحنػػػػػػػػػث جن سػػػػػػػػػ ـ المسترشػػػػػػػػػدوف ه ػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػدث التػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػة التعلنمػػػػػػػػػلت تعػػػػػػػػػدنؿ علػػػػػػػػػ 
 .نوام ون ل الت  المش ةت مواقؼ ما
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 األقؿ الفصؿ

 مشػػػػػػػػػػ ةت ـ لموام ػػػػػػػػػػة والدارسػػػػػػػػػػنف الهػػػػػػػػػػلحثنف ا تمػػػػػػػػػػلـ مػػػػػػػػػػؿ ننػػػػػػػػػػللوا جف اةط ػػػػػػػػػػلؿ ل ػػػػػػػػػػ ال  الهػػػػػػػػػػد ول ػػػػػػػػػػذا     
 نػػػػػػػػػػػدعو ننػػػػػػػػػػػؼالح ا سػػػػػػػػػػػةم  الػػػػػػػػػػػدنف جف هلعتهػػػػػػػػػػػلر ا سػػػػػػػػػػػةمنة، الممتمعػػػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػػػ   لصػػػػػػػػػػػة من ػػػػػػػػػػػل والحػػػػػػػػػػػد
 ثقلفػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػ  مو رنػػػػػػػػػػػػػلً  جسلسػػػػػػػػػػػػػلً  نشػػػػػػػػػػػػػ ؿ جنػػػػػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػػػػػث اةسػػػػػػػػػػػػػري، والتػػػػػػػػػػػػػراهط االمتمػػػػػػػػػػػػػلع  الت لفػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػ 

 الظػػػػػػػػػػػػروؼ فػػػػػػػػػػػػ  جفػػػػػػػػػػػػراد  هرعلنػػػػػػػػػػػػة الممتمػػػػػػػػػػػػا نلػػػػػػػػػػػػـز ت لفػػػػػػػػػػػػؿ، دنػػػػػػػػػػػػف فل سػػػػػػػػػػػػةـ.  ا سػػػػػػػػػػػػةمنة الممتمعػػػػػػػػػػػػلت
 .     الظروؼ  لفة وف  الم لم ة

 جمرنػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػلت هإعػػػػػػػػداد اقػػػػػػػػلمو  ثػػػػػػػػـ ومػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػلؿ ه ػػػػػػػػ ال  ا تملمػػػػػػػػل الهػػػػػػػػلحثنف هعػػػػػػػػض جظ ػػػػػػػػر فقػػػػػػػػد     
 اةنتػػػػػػػػػػلـ دور فػػػػػػػػػػ  اةط ػػػػػػػػػػلؿ جف  لػػػػػػػػػػ  نتل م ػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػلرت والتػػػػػػػػػػ   ٕٓٔٓ) حسػػػػػػػػػػوف دراسػػػػػػػػػػة ومن ػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػن ـ

 الن سػػػػػػػػنة الموانػػػػػػػػب  لنػػػػػػػػت جولونػػػػػػػػة ج ثر ػػػػػػػػل ول ػػػػػػػػف لػػػػػػػػدن ـ، النمل نػػػػػػػػة الموانػػػػػػػػب ممنػػػػػػػػا دعػػػػػػػػـ  لػػػػػػػػ  نحتػػػػػػػػلموف
: ومن ػػػػػػػػػل ط ػػػػػػػػػلؿاة  ػػػػػػػػػ ال  عنػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػلو نة المشػػػػػػػػػ ةت حػػػػػػػػػوؿ دراسػػػػػػػػػلت عػػػػػػػػػدة جمرنػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػل واالمتملعنػػػػػػػػػة،

 هػػػػػػػػػػػػػػػػةف ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ٜٕٓٓ) واسػػػػػػػػػػػػػػػػملعنؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػلش، مػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ٕٙٓٓ) تعنلػػػػػػػػػػػػػػػػب دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة"
 سػػػػػػػػػػػػػلو نة مشػػػػػػػػػػػػػ ةت ومػػػػػػػػػػػػػود ممنعػػػػػػػػػػػػػل نتل م ػػػػػػػػػػػػػل جظ ػػػػػػػػػػػػػرت والتػػػػػػػػػػػػػ  " ٕٕٔٓ) موسػػػػػػػػػػػػػ  ودراسػػػػػػػػػػػػػة ، ٕٔٔٓ)

 . ا رشلدنة للهرامت اةط لؿ   ال  حلمة عل  ندؿ ممل اةط لؿ،   ال  لدى

الشػػػػػػػػػ وف االمتملعنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػإف طهنعػػػػػػػػػة عمل ػػػػػػػػػل تقتضػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػزوؿ  لػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػرا لعمػػػػػػػػػؿ الهلحثػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  وزارة      
الم سسػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػة والتواصػػػػػػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػػػػػػـ هشػػػػػػػػػػػػػ ف هعػػػػػػػػػػػػػض قضػػػػػػػػػػػػػلنل اةط ػػػػػػػػػػػػػلؿ دا ل ػػػػػػػػػػػػػل، ومػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػةؿ 
تواصػػػػػػػػػػػؿ الهلحثػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا اة صػػػػػػػػػػػل ننف الن سػػػػػػػػػػػننف واالمتمػػػػػػػػػػػلعننف فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػذ  الم سسػػػػػػػػػػػلت والتعلمػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا 

اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ، لػػػػػػػػػػػػذلؾ قلمػػػػػػػػػػػػت  جط لل ػػػػػػػػػػػػل، شػػػػػػػػػػػػعرت الهلحثػػػػػػػػػػػػة هومػػػػػػػػػػػػود مشػػػػػػػػػػػػ لة تػػػػػػػػػػػػدن    ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػػدى
هلسػػػػػػػػػػػت داؼ  ػػػػػػػػػػػذ  ال  ػػػػػػػػػػػة،  محلولػػػػػػػػػػػة متواضػػػػػػػػػػػعة من ػػػػػػػػػػػل للعمػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػل مة فػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػلعدة علػػػػػػػػػػػ  

 تنمنة   ل ة الذات لدى   ال  اةط لؿ.
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 األقؿ الفصؿ

 اةنتػػػػػػػػػػلـ ل ط ػػػػػػػػػػلؿ ا رشػػػػػػػػػػلدنة هػػػػػػػػػػللهرامت ال لصػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػلت علػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػة اطػػػػػػػػػػةع  ػػػػػػػػػػةؿ ومػػػػػػػػػػف     
 جف حنػػػػػػػػػػػػث الهػػػػػػػػػػػرامت،  ػػػػػػػػػػػذ  لمثػػػػػػػػػػػؿ ال لسػػػػػػػػػػػطنن  ممتمػػػػػػػػػػػاال افتقػػػػػػػػػػػلر الحظػػػػػػػػػػػت ا نوا نػػػػػػػػػػػة الم سسػػػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػػػ 

 جمرنػػػػػػػػت سػػػػػػػػلهقة دراسػػػػػػػػلت علػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػة تحصػػػػػػػػؿ فلػػػػػػػػـ مػػػػػػػػدا، قلنلػػػػػػػػة الممػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػذا فػػػػػػػػ  السػػػػػػػػلهقة الدراسػػػػػػػػلت
 مقتػػػػػػػػػػرح  رشػػػػػػػػػػلدي هرنػػػػػػػػػػلمت  عػػػػػػػػػػداد  لػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػدفت والتػػػػػػػػػػ   ٜٕٓٓ) عنػػػػػػػػػػلش دراسػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػوى فلسػػػػػػػػػػطنف فػػػػػػػػػػ 

 ودراسػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػزة، قطػػػػػػػػػػػػلع فػػػػػػػػػػػػ  ا نػػػػػػػػػػػػوا  م سسػػػػػػػػػػػػلت جط ػػػػػػػػػػػػلؿ لػػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػػدوان  السػػػػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػػػػف للت  نػػػػػػػػػػػػؼ
 اةط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ لػػػػػػػػػػػػػػدى السػػػػػػػػػػػػػػلو نة المشػػػػػػػػػػػػػػ ةت علػػػػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػدفت حنػػػػػػػػػػػػػػث  ٜٕٓٓ)  سػػػػػػػػػػػػػػملعنؿ
 قلمػػػػػػػػػت فلسػػػػػػػػػطنف فػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة تعثػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػـ ول ػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػرنة، هن ػػػػػػػػػت ـ مػػػػػػػػػف المحػػػػػػػػػرومنف

 حسػػػػػػػػػػب وذلػػػػػػػػػػؾ ا نوا نػػػػػػػػػػة، الم سسػػػػػػػػػػلت جط ػػػػػػػػػػلؿ لػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػل ة لتنمنػػػػػػػػػػة  رشػػػػػػػػػػلدي هرنػػػػػػػػػػلمت هػػػػػػػػػػإمرا 
  ػػػػػػػػػذ  مثػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػ  الحلمػػػػػػػػػة جشػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػ  ال لسػػػػػػػػػطنن  فػػػػػػػػػللممتما، المتػػػػػػػػػوافرة الدراسػػػػػػػػػلت علػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة  طػػػػػػػػػةع
 .ا نوا نة الم سسلت جط لؿ تتنلوؿ الت  الهرامت

 مشكمة الدراسة 

 الرييس التالي  التساؤؿتتمِّقر مشكمة الدراسة في 

ات لػػػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػػػػػلؿ لتنمنػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػػػػلو   معرفػػػػػػػػػػػػ  رشػػػػػػػػػػػػلدي مػػػػػػػػػػػػل فلعلنػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػلمت 
 ؟ا نوا نةالم سسلت 

 الرييس األسيمة الفرعية اآلتية  تساؤؿقينبثؽ عف ال

فػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػنف المممػػػػػػػػػوعتنف الضػػػػػػػػػلهطة والتمرنهنػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػؿ تومػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػل نل  .ٗ
 ؟ف  القنلس الهعدي

فػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػػػنف القهلػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػدي لػػػػػػػػػػدى  احصػػػػػػػػػػل نل دالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػروؽ تومػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػؿ .٘
 ؟الممموعة التمرنهنة

فػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػػػنف الهعػػػػػػػػػػدي والتتهعػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػدى   حصػػػػػػػػػل نل دالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػروؽ تومػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػؿ .ٙ
 ؟الممموعة التمرنهنة
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 األقؿ الفصؿ

 أىداؼ الدراسة 

  التعرؼ عمىالدراسة الِّالية إلى  تيدؼ

فلعلنػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   لتنمنػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػػػػلؿ  .ٔ
 الم سسة ا نوا نة.

 .الذاتنة هنف الممموعتنف الضلهطة والتمرنهنة ف  القنلس الهعديف  ال  ل ة ال روؽ  .ٕ

 .ف  ال  ل ة الذاتنة هنف القنلسنف القهل  والهعدي لدى الممموعة التمرنهنة  روؽال .ٖ

 .ف  ال  ل ة الذاتنة هنف القنلسنف الهعدي والتتهع  لدى الممموعة التمرنهنة  روؽال .ٗ
 

 أىمية الدراسة 

 دراسة الِّالية في تكمف األىمية النظرية لم

 ج ػػػػػػػػػػـ علػػػػػػػػػػ   لقػػػػػػػػػػل  الضػػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػػ ، ومػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػ لة التػػػػػػػػػػ  تحمل ػػػػػػػػػػل  تػػػػػػػػػػنلولت الػػػػػػػػػػذي الدراسػػػػػػػػػػة موضػػػػػػػػػػوع .ٔ
 .ا نوا نة الم سسلت اةط لؿ اةنتلـ ف  لدى الهلرزة الذات   ل ة مظل ر

الم سسػػػػػػػػػػػػلت  جط ػػػػػػػػػػػػلؿ   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػػدى مشػػػػػػػػػػػػ لة عللمػػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػػػ  والدراسػػػػػػػػػػػػلت اةهحػػػػػػػػػػػػلث نػػػػػػػػػػػػدرة .ٕ
 .دعـ القنلـ ه لالهلحثة، ممل  علـ وذلؾ حسب لسطنننةال  الهن ة ا نوا نة ف 

الم سسػػػػػػػػػلت  جط ػػػػػػػػػلؿ لػػػػػػػػػدى   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات عػػػػػػػػػف والهنلنػػػػػػػػػلت المعلومػػػػػػػػػلت هعػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػذ  وفػػػػػػػػػرت .ٖ
 .   ل ة الذات تدن  مف نعلنوف الذنف و لصةا نوا نة 

جط ػػػػػػػػػلؿ  مػػػػػػػػػا والعػػػػػػػػػلملنف الم تصػػػػػػػػػنف التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػـ ممع ػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػة المعلومػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػذ  تسػػػػػػػػػلعد قػػػػػػػػػد .ٗ
 الةزمػػػػػػػػػة والعنلنػػػػػػػػػة الرعلنػػػػػػػػػة وتقػػػػػػػػػدنـ ،ال  ػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػػا هنمػػػػػػػػػلح التعلمػػػػػػػػػؿ ه ن نػػػػػػػػػة سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػةالم  
 .ل ـ
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 األقؿ الفصؿ

 مدراسة الِّالية تكمف في األىمية التطبيقية لأما 

 متنوعػػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػػلرات نتضػػػػػػػػػػػمف  رشػػػػػػػػػػػلدي هرنػػػػػػػػػػػلمت تصػػػػػػػػػػػمنـ  ػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػف متواضػػػػػػػػػػػعة مسػػػػػػػػػػػل مة تقػػػػػػػػػػػدنـ  .ٔ
 الم سسلت ا نوا نة.  ل ة الذات لدى عننة مف جط لؿ  لتنمنة سلو نة معرفنة

 فػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػة  ولنفالمػػػػػػػػػرهنف والمسػػػػػػػػػ    رشػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػ  الهرنػػػػػػػػػلمت نتػػػػػػػػػل ت مػػػػػػػػػفاالسػػػػػػػػػت لدة  .ٕ
 المرحلػػػػػػػػػػػة جط ػػػػػػػػػػػلؿ  لصػػػػػػػػػػػة اةط ػػػػػػػػػػػلؿ تػػػػػػػػػػػدن    ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػدى لموام ػػػػػػػػػػػة ال علػػػػػػػػػػػ  الواقػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػو 
 .ا عدادنة

 نسػػػػػػػػػػػت لد  )مقنػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات السػػػػػػػػػػػن ولوم  للتػػػػػػػػػػػراث مدنػػػػػػػػػػػدةال ن سػػػػػػػػػػػنةال دوات ضػػػػػػػػػػػلفة هعػػػػػػػػػػػض اة .ٖ
 .الحقة دراسلت ف  من ل

 نمل نػػػػػػػػػػػػة، هػػػػػػػػػػػػرامت وضػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػرنحة هتلػػػػػػػػػػػػؾ الم تمػػػػػػػػػػػػنف الن سػػػػػػػػػػػػننف للهػػػػػػػػػػػػلحثنف ال رصػػػػػػػػػػػػة  تلحػػػػػػػػػػػػة .ٗ
 .وعةمنة ووقل نة،

علػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػرامت ا رشػػػػػػػػػلد ههرنػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػلدي ننمػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػل ة فػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػداد القػػػػػػػػػل منف   .٘
 الذات لدى   ال  اةط لؿ.

   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات تنمنػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ هللم سسػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػة  العػػػػػػػػػػػػلملنف نفالن سػػػػػػػػػػػػن اال تصلصػػػػػػػػػػػػننف تسػػػػػػػػػػػػلعد  .ٙ
 جط لل ل. لدى
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 األقؿ الفصؿ

 مصطمِّات الدراسة 

 اإلرشاد المعرفي السمقكي .1

جحػػػػػػػػد  جنػػػػػػػػ (  5  3112)إبػػػػػػػػراىيـ  يعرفػػػػػػػػو   مفاىيميػػػػػػػػاتعريػػػػػػػػؼ اإلرشػػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػػي السػػػػػػػػمقكي  . أ
ؽ دمػػػػػػػػػت جسػػػػػػػػػللنب ا رشػػػػػػػػػلد الن سػػػػػػػػػ  والػػػػػػػػػذي نسػػػػػػػػػت دـ جسػػػػػػػػػللنب وطرقػػػػػػػػػل ج ثػػػػػػػػػر  نملهنػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػ

فننػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػ  وفننػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػلد السػػػػػػػػػلو   معػػػػػػػػػل، ممػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػلعدة اةفػػػػػػػػػراد 
عػػػػػػػػػػػلدة هنػػػػػػػػػػػل  جف ػػػػػػػػػػػلر ـ، ومملرسػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػلو نلت االنملهنػػػػػػػػػػػة  علػػػػػػػػػػػ  تطػػػػػػػػػػػونر م ػػػػػػػػػػػلرات ـ المعرفنػػػػػػػػػػػة واي

 وتدعنم ل محدثة تغنرا ف   ن نة ر نت  لذات  وللعللـ وللمستقهؿ.

جسػػػػػػػػلوب  رشػػػػػػػػلدي نقػػػػػػػػوـ علػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػت فننػػػػػػػػلت ييػػػػػػػػا  تعريػػػػػػػػؼ اإلرشػػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػػي السػػػػػػػػمقكي إجرا . ب
نح المعتقػػػػػػػػػػدات حا رشػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػ  وفننػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػػلد السػػػػػػػػػلو   معػػػػػػػػػػًل، ممػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػلعد علػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػ

ال لط ػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدى ال ػػػػػػػػػػػػرد واسػػػػػػػػػػػػتهدال ل ه ف ػػػػػػػػػػػػلر ومعتقػػػػػػػػػػػػدات ج ثػػػػػػػػػػػػر عقةننػػػػػػػػػػػػة ومنطقنػػػػػػػػػػػػة، لمملرسػػػػػػػػػػػػة 
نلقشػػػػػػػػػػػػػة، السػػػػػػػػػػػػػلو نلت االنملهنػػػػػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػػػػػدعنم ل، وتتمثػػػػػػػػػػػػػؿ ال ننػػػػػػػػػػػػػلت المشػػػػػػػػػػػػػتر ة فػػػػػػػػػػػػػ  "الحػػػػػػػػػػػػػوار، الم

العصػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػذ ن ، فننػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػا 
الػػػػػػػػػػن س، فننػػػػػػػػػػة النمذمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػرض القصػػػػػػػػػػص، فننػػػػػػػػػػة الت نػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػؿ، االسػػػػػػػػػػتر ل ، 
فننػػػػػػػػػػػػػػة التعزنػػػػػػػػػػػػػػز ا نمػػػػػػػػػػػػػػله ، ت ل ػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػتملهة، الوامػػػػػػػػػػػػػػب المنزلػػػػػػػػػػػػػػ ، لعػػػػػػػػػػػػػػب اةدوار والتمثنػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 المسرح ".

 كفاءة الذات  .3

  ػػػػػػػػز  دراؾ ال ػػػػػػػػرد ل ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل نمتل ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  م لننػػػػػػػػلت وقػػػػػػػػدرات، تح يػػػػػػػػؼ كفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذات مفاىيميػػػػػػػػا تعر  . ج
علػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذؿ الم ػػػػػػػػد والمثػػػػػػػػلهرة الةزمػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػلز الم ػػػػػػػػلـ المطلوهػػػػػػػػة هنمػػػػػػػػلح، وتم نػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الػػػػػػػػتح ـ فػػػػػػػػ  
سػػػػػػػػػلو   لن ػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػلدرا علػػػػػػػػػ  موام ػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػدنلت هن تػػػػػػػػػ  وحػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػ ةت ، وات ػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػرارات المنلسػػػػػػػػػهة، 

 داؼ مستقهلنة تحقؽ ل  النملح ف  الحنلة.  والت طنط لوضا ج 

حصػػػػػػػػؿ علن ػػػػػػػػل الط ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػل ة  ػػػػػػػػ  الدرمػػػػػػػػة التػػػػػػػػ   تعريػػػػػػػػؼ كفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذات إجراييػػػػػػػػا  . ب
 .المست دـ هللدراسة الحللنة الذات
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عػػػػػػػػػػػػػػرؼ نظػػػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػ  وزارة الشػػػػػػػػػػػػػػ وف المؤسسػػػػػػػػػػػػػػة اإليقاييػػػػػػػػػػػػػػة   .2
ه ن ػػػػػػػػػػػػل "  ػػػػػػػػػػػػؿ م سسػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػوا  ورعلنػػػػػػػػػػػػة جي شػػػػػػػػػػػػ ص   الم سسػػػػػػػػػػػػة ا نوا نػػػػػػػػػػػػة: ٕ٘ٓٓاالمتملعنػػػػػػػػػػػػة )

مػػػػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػػػػلت سػػػػػػػػػػػوا  الضػػػػػػػػػػػعن ة جو الم مشػػػػػػػػػػػة جو مػػػػػػػػػػػف اةحػػػػػػػػػػػداث المػػػػػػػػػػػلنحنف ممػػػػػػػػػػػف حرمػػػػػػػػػػػوا الرعلنػػػػػػػػػػػة 
 والحملنة".

 

 تِّدد الدراسة الِّالية بما يمي  ِّدقد الدراسة 

   ػػػػػػػػػػػل ة لتنمنػػػػػػػػػػػة معرفػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   رشػػػػػػػػػػػلدي  هرنػػػػػػػػػػػلمت فلعلنػػػػػػػػػػػة والمتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػ   مقحػػػػػػػػػػػقع الدراسػػػػػػػػػػػة .1
 .الذات

  .التمرنه شه   المن ت  وو   دراسةمنيج ال .3

  ط ػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػػلؿ الػػػػػػػػػذ ور مقنمػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  ممعنػػػػػػػػػة مع ػػػػػػػػػد ٖٓشػػػػػػػػػتملت علػػػػػػػػػ  )عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة  ا .2
اةمػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػلـ و ػػػػػػػػػ   حػػػػػػػػػدى الم سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  محلفظػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػزة ه لسػػػػػػػػػطنف، حنػػػػػػػػػث نمثلػػػػػػػػػوف 

 .العننة التمرنهنة، تتراوح جعملر ـ مل هنف ثةثة عشر علمًل  ل   مسة عشر علملً 

 الدراسة  ااتأد .4

 د الهلحثة. عدا  اإليقايية المؤسسات أطفاؿ لدى مقياس الكفاءة الذاتية  - ج

 عػػػػػػػػداد  البرنػػػػػػػػامج اإلرشػػػػػػػػادي لتنميػػػػػػػػة كفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذات لػػػػػػػػدى أطفػػػػػػػػاؿ المؤسسػػػػػػػػات اإليقاييػػػػػػػػة  - ب
 الهلحثة.

اة ثػػػػػػػػػر مة مػػػػػػػػػة  المعرفػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلو   مػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػت دـ الهرنػػػػػػػػػلمت الحػػػػػػػػػلل  عػػػػػػػػػددًا مػػػػػػػػػف فننػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػلد      
"الحػػػػػػػػػػػػوار، المنلقشػػػػػػػػػػػػة، لحثػػػػػػػػػػػػة ال ننػػػػػػػػػػػػلت واةسػػػػػػػػػػػػللنب التللنػػػػػػػػػػػػة: منػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات، وقػػػػػػػػػػػػد ا تػػػػػػػػػػػػلرت الهلتن

العصػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػذ ن ، فننػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػن س، 
فننػػػػػػػػػػػة النمذمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػرض القصػػػػػػػػػػػص، فننػػػػػػػػػػػة الت نػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػؿ، االسػػػػػػػػػػػتر ل ، فننػػػػػػػػػػػة التعزنػػػػػػػػػػػز 

 ".هة، الوامب المنزل ، لعب اةدواراالستمل ا نمله ، ت ل ة
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 ارتبلللللللللاط معاملللللللللل ، واالنحرافػػػػػػػػػلت المعنلرنػػػػػػػػػة،الحسػػػػػػػػػلهنة المتوسػػػػػػػػػطلتاألسػػػػػػػػػاليب اإلِّصػػػػػػػػػايية   .1

 .معلدلة ال سب لهةؾونل و سوف، و اختبار اختبار مان ويتني، و ،بيرسون

 تـ تن نذ الهرنلمت ا رشلدي ف  مع د اةمؿ ل نتلـ هغزة. الحد المكانً: .6

 بلللللللين الواقعللللللل  ملللللللا الزمنيللللللل  فلللللللي ال تلللللللر  اْلرشلللللللاديتلللللللم تطبيلللللللق البرنلللللللام   د الزم       انً:الح        .7

  م.8/2/5114 –م 52/5/5114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ي ػػانػػػؿ الثصػػػػػػالف 

 ري ػػػػػار النظطػػػػػاإل

                 

 :وٌشمل             

 

 .ذاتال كفاءة: أوال                                  
 

 .السلوكً المعرفً اإلرشاد :ثانٌا                                
 

 .اإلٌوائٌة المؤسسات: ثالثا                                 
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 الفصؿ الثاني

 المبِّث األقؿ

 الذات كفاءة

، حنػػث جنػػ  مػػف Albert Banduraلقػػد ظ ػػر م  ػػـو   ػػل ة الػػذات علػػ  نػػد العػػللـ اةمرن ػػ  جلهػػرت هلنػػدورا      
نل ات النظرنة الت  تقـو عل  نظرنة التعلـ االمتملع  المعرفػ  لهلنػدورا.  ولقػد حظػ   ػذا الم  ػـو فػ  السػنوات اله

اة نػػرة ه  منػػة متزانػػدة  صوصػػل فػػ  ممػػلؿ تعػػدنؿ السػػلوؾ، ومػػل زاؿ لػػ  هرنػػؽ ننػػلؿ ا تملمػػلت الدارسػػنف والهػػلحثنف 
لػػػ  القنػػػلـ هللسػػػلوؾ المطلػػػوب هنمػػػلح لتحقنػػػؽ النتػػػل ت والعلمػػػل ، ف ػػػو نسػػػت دـ لحشػػػلرة  لػػػ  اعتقػػػلد ال ػػػرد هقدرتػػػ  ع

 المرموة.

 ممموعة ا نسلف لدى جف االمتملع  ت ترض تعلـال نظرنة ل  جف (Pajares, 2002: 43) هلملرنس نشنرو      
 لسػتراتنمنلت  وت طػنط الترمنػز، علػ  القػدرة ومن ػل الم لوقػلت، مف  نر  عف متمنزاً   نسلنلً  من  تمعؿ القدرات مف

 علػ  القػدرات ىذه تعمػؿ حنث. الذات وانع لس الذات، وتنظنـ ، الهدنؿ التعّلـ) الم تل ة ال هرات مف والتعّلـ هدنلة،
 نتوقؼ؟ وجنف نتصرؼ؟  نؼ تحدد الت  المعرفنة هللوسل ؿ ا نسلف تزوند

 فإنَّػ  المطلوهػة ة ػداؼا  نمػلز القػّوة نمتلػؾ ه نَّػ  ال ػرد اعتقػد  ذا  Bandura, 1997: 195) ونػرى هلنػدورا     
 التػػ  االفتراضػػّنة االعتقػػلدات" : لػػ  ُتشػػنر الذاتّنػػة ال  ػػل ة جف آ ػػر همعنػػ  فعػػًة، تحصػػؿ اةشػػنل   ػػذ  معػػؿ نحػػلوؿ
 ."قدرات  حوؿ ال رد نمتل  ل

 فللػذنف المستقهلنة  طط ـ عل  ن ثر ـل  ل ت  النلس  دراؾ   ل  جف (Kobassa, 1979: 7ونشنر  وهلسل      
 ذوي هننمػل ،لحنمػلز الموصلة نملهنةا  ال طوط توضح نلمحة  ططل نرسموف الذات  ل ة ه مرت ا  حسلس ـلدن 
 .فلشلة  ططل نرسموف المن  ضة الذات   ل ة

جف اةفػراد ذوي ال  ػل ة العللنػة نعتقػدوف جف لػدن ـ القػدرة علػ   نمػلز  (Schunk, 2003: 165)ون  د شنؾ      
مػػلح، هننمػػل نمنػػؿ اةفػػراد ذوو ال  ػػل ة المتدننػػة عنػػد موام ػػة م مػػلت معننػػة  لػػ  االستسػػةـ الم مػػلت المقدمػػة ل ػػـ هن

 هس ولة وا صلهة هلل سؿ، وهللتلل  جدا   ذ  الم ملت ن وف جدا  ضعنؼ جو تر  ل هدوف جدا .

 الش صػ  ا نمػلز  لػ  تػ دي ال عللػة النظػرة  ػذ  مثػؿ لػ  جف   Bandura, 1994: 52 مػل نشػنر هلنػدورا )     
 .لة ت لب للتعرض القلهلنة ومف الن س ، الضغط مف وتقلؿ ال رد، لدى
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 تعريؼ كفاءة الذات 

ه ن ػػػل القػػػدرة علػػػ  تحقنػػػؽ النتنمػػػة المقصػػػودة طهقػػػل لمعػػػلننر محػػػددة مسػػػهقل.   ( 138  1983تعريػػػؼ )بػػػدقي  .ٔ
 وتزداد ال  ل ة  لمل جم ف تحقنؽ النتنمة تحقنقل  لمة.

 لتحقنػؽ هنمػلح المطلوب هللسلوؾ القنلـ عل  هقدرت  ال رد اعتقلد ( (Bandura,1977:193ريؼ باندقرا تع .ٕ
 .المرموة النتل ت

 الم تل ػػػة الم مػػػلت علػػػ  للتغلػػػب قدرتػػػ  فػػػ  الذاتنػػػة لتوقعلتػػػ  ال ػػػرد معرفػػػة ( 337  3113تعريػػػؼ )عمػػػقاف   .ٖ
 .توام   الت  الصعهة ةتالمش  عل  والتغلب السنطرة عل  قدرت  ف  الذاتنة هقنلعت  وتتمثؿ ة،نلمح وهصورة

معلرؼ قل مة حوؿ الذات تحتوي عل  توقعلت ذاتنة حػوؿ قػدرة  ( 1327  3112)طالفِّة قالِّمراف تعريؼ  .ٗ
الش ص فػ  التعلػنـ علػ  م مػلت م تل ػة، وتعػد  ػذ  التوقعػلت هعػدا مػف جهعػلد الش صػنة وتتمثػؿ فػ  قنلعػلت 

 ؿ المش ةت والمواقؼ الت  توام  الطلهة.ذاتنة ف  قدرة السنطرة عل  المتطلهلت، والتعلـ عل  ح

عهػػػػػػػلرة  ال  ػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػةتػػػػػػػرى الباِّثػػػػػػػة بػػػػػػػاف التعريفػػػػػػػات السػػػػػػػابقة اتفقػػػػػػػت فيمػػػػػػػا بينيػػػػػػػا عمػػػػػػػى أف      
عػػػػػػػػػػػف توقعػػػػػػػػػػػلت ذاتنػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدى الشػػػػػػػػػػػ ص هللقػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػػػلـ هللسػػػػػػػػػػػلوؾ المطلػػػػػػػػػػػوب لتحقنػػػػػػػػػػػؽ اة ػػػػػػػػػػػداؼ 

 المنشودة هنملح، والقدرة عل  حؿ مشل ل  هن س .

 دراؾ ال ػػػػػػػػرد ل ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػل نمتل ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف  م لننػػػػػػػػػلت  رؼ الباِّثػػػػػػػػػة الكفػػػػػػػػػاءة الذاتيػػػػػػػػػة بانيػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػذا تعػػػػػػػػػ     
وقػػػػػػػػػػدرات، تحهػػػػػػػػػػذ  علػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذؿ الم ػػػػػػػػػػد والمثػػػػػػػػػػلهرة الةزمػػػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػػػلز الم ػػػػػػػػػػلـ المطلوهػػػػػػػػػػة هنمػػػػػػػػػػلح، وتم نػػػػػػػػػػ  
مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػتح ـ فػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   لن ػػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػػػلدرا علػػػػػػػػػػػ  موام ػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػدنلت هن تػػػػػػػػػػػ  وحػػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػػ ةت ، وات ػػػػػػػػػػػلذ 

 ط لوضا ج داؼ مستقهلنة تحقؽ ل  النملح ف  الحنلة.القرارات المنلسهة، والت طن

 نشػػر عنػػدمل  نػػد علػػ  ظ ػر الذاتنػػة ال  ػػل ة عػػدـ م  ػػوـ لػ  جف   Bandura, 1986: 123)جشػلر هلنػػدورا      
 مػػف للعدنػػد الم  ػوـ  ػػذا  ضػا حنػػث السػػلوؾ، لتعػدنؿ جحلدنػػة نظرنػة نحػػو الػػذات فلعلنػة وج   ػػل ة هعنػواف لػػ  مقللػة
 ثػػـ. سػػلتاالدر   ػػذ  نتػػل ت مػػف العدنػػد مػػف ومطػػرداً  متنلمنػػلً  دعمػػلً  ولقػػ  والمواقػػؼ، الممػػلالت  تلػػؼم عهػػر سػػلتاالدر 
 عػف نشػر  مػل  ػةؿ مػف المعرفنة، االمتملعنة نظرنت  ف  للسلوؾ الذات  الضهط هم  وـ رهط  هحنث الم  وـ طور

 .والسلوؾ للت  نر االمتملعنة االسس
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   ل تػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػرد معتقػػػػػػػػػػػػدات ج ػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػ  جف هلنػػػػػػػػػػػػدورا   جف ٕٖٛ :ٖٕٔٓ، النوسػػػػػػػػػػػػؼ)ونوضػػػػػػػػػػػػح      
 المهلشػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػوا  المتعػػػػػػػػػػددة و هراتػػػػػػػػػػ  الش صػػػػػػػػػػنة، لقدراتػػػػػػػػػػ  المعرفػػػػػػػػػػ  ا دراؾ  ػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػف تظ ػػػػػػػػػػر الذاتنػػػػػػػػػػة

 الهن ػػػػػػػػػة معطنػػػػػػػػػلت فػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػتح ـ جف علػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد قػػػػػػػػػدرة المعتقػػػػػػػػػدات  ػػػػػػػػػذ  تع ػػػػػػػػػس  مػػػػػػػػػل المهلشػػػػػػػػػرة،  نػػػػػػػػػر جو
 ضػػػػػػػػػػػػغوط موام ػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػللن س لثقػػػػػػػػػػػػةوا نسػػػػػػػػػػػت دم ل، التػػػػػػػػػػػ  الت نػػػػػػػػػػػػؼ ووسػػػػػػػػػػػل ؿ جفعللػػػػػػػػػػػػ ،  ػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػف
 .الحنلة

 السلوؾ تغننر ف  نس ـ معرف  من لنـز جن ل عل  الذات   ل ة  (Bandura, 1977: 191لندورا اعتهر هو      
 الطلقة  منة تحدد  مل المش ةت موام ة ف  ال رد ه  سنقوـ الذي المتوقا السلوؾ تحدد ال  ل ة درمة فإف وعلن 

 نمنز ل مل و ذا   ل ة اة ثر السلوؾ تحدد هؿ السلوؾ نمط تحدد ال هذلؾ و   المش ةت ؾتل عؿ للتغلب المهذولة
 .ال رضنلت مف  نر ل عف

   لػػػػػػػػػػػ  جف ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة ت  ػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػ  معتقػػػػػػػػػػػدات ال ػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػ  ٖٖ٘ :ٖٕٔٓ،النوسػػػػػػػػػػػؼ )ونشػػػػػػػػػػػنر      
ال ت ػػػػػػػػتـ فقػػػػػػػػط  قدرتػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  مملرسػػػػػػػػة الػػػػػػػػتح ـ فػػػػػػػػ  اةحػػػػػػػػداث التػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ثر علػػػػػػػػ  حنلتػػػػػػػػ ، فلل  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة

نمػػػػػػػػػػػػل همػػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػتطنا ال ػػػػػػػػػػػػرد عملػػػػػػػػػػػػ  هللم ػػػػػػػػػػػػلرات التػػػػػػػػػػػػ  نمتل  ػػػػػػػػػػػػل.   هللم ػػػػػػػػػػػػلرات التػػػػػػػػػػػػ  نمتل  ػػػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػػػرد، واي
وتعتمػػػػػػػػد ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  مػػػػػػػػز  من ػػػػػػػػل علػػػػػػػػ   دراؾ الػػػػػػػػذات و ػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػورة التػػػػػػػػ  نطور ػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف 
ن سػػػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػ ثر فػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػتوى الم ػػػػػػػػػػػد المهػػػػػػػػػػػذوؿ فػػػػػػػػػػػ  جدا  الم مػػػػػػػػػػػلت.   مػػػػػػػػػػػل جف مقػػػػػػػػػػػلننس ال  ػػػػػػػػػػػل ة 

 الذاتنة تقنس ثقة الم حوصنف ف  قدرت ـ عل   نملز مستونلت متهلننة مف الم لـ.

  هػػػػػػػػػػػ ف ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػزداد  لمػػػػػػػػػػػل تقػػػػػػػػػػػدـ ا نسػػػػػػػػػػػلف هػػػػػػػػػػػللعمر؛ ٙٔٗ :ٕٓٔٓ، للػػػػػػػػػػػد ) مػػػػػػػػػػل ذ ػػػػػػػػػػػر      
حنػػػػػػػػػث نهػػػػػػػػػدج الػػػػػػػػػوع  الػػػػػػػػػذات  مػػػػػػػػػا هدانػػػػػػػػػة ت حػػػػػػػػػص الط ػػػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػػػم  وت ػػػػػػػػػونف توقعػػػػػػػػػلت عػػػػػػػػػف حللػػػػػػػػػ ، وتعػػػػػػػػػد 

د الش صػػػػػػػػػػنة، التػػػػػػػػػػ  تتمثػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  القنلعػػػػػػػػػػلت الذاتنػػػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػػػدرة ال ػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػ  االعتقػػػػػػػػػػلدات هعػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػف جهعػػػػػػػػػػل
السػػػػػػػػػنطرة علػػػػػػػػػ  المتطلهػػػػػػػػػلت الحنلتنػػػػػػػػػة والتغلػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػ ةت الصػػػػػػػػػعهة التػػػػػػػػػ  توام ػػػػػػػػػ .   مػػػػػػػػػل ذ ػػػػػػػػػر 
هػػػػػػػػػػ ف ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة تتطػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ ال هػػػػػػػػػػرات النشػػػػػػػػػػطة ذات الداللػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػػلة ال ػػػػػػػػػػرد؛ حنػػػػػػػػػػث 

  ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة، هننمػػػػػػػػػػل نضػػػػػػػػػػعؼ ال شػػػػػػػػػػؿ المت ػػػػػػػػػػرر الحلمػػػػػػػػػػلت المت ػػػػػػػػػػررة لل ػػػػػػػػػػرد تزنػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف ثقتػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ
 ا حسلس هللثقة ف  تحقنؽ النملح.

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٔٙ( 

 

 الفصؿ الثاني

 مراحػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػفتهػػػػػػػػػػػػػدج  الذاتنػػػػػػػػػػػػػة ل  ل تػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػرد  دراؾ   لػػػػػػػػػػػػػ  جف ٜٕٖ :ٖٕٔٓ ،النوسػػػػػػػػػػػػػؼ)وجشػػػػػػػػػػػػػلر      
 ف لمػػػػػػػل  ل ػػػػػػػل، حنلتػػػػػػػ  سػػػػػػػنوات عهػػػػػػػر وتمتػػػػػػػد المه ػػػػػػػرة الط ولػػػػػػػة مرحلػػػػػػػة فػػػػػػػ  تهػػػػػػػدج ، حنػػػػػػػثحنلتػػػػػػػ  مػػػػػػػف مه ػػػػػػػرة
 لسػػػػػػػػػػػػػػػلو   واةقػػػػػػػػػػػػػػػراف والمعلمػػػػػػػػػػػػػػػنف الوالػػػػػػػػػػػػػػػدنف السػػػػػػػػػػػػػػػنمل اآل ػػػػػػػػػػػػػػػرنف استحسػػػػػػػػػػػػػػػلف ننػػػػػػػػػػػػػػػلؿ ه نػػػػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػػػػرد جدرؾ

 ال ػػػػػػػػػػػرد افتقػػػػػػػػػػلر جف حػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػ  . واالقتػػػػػػػػػػدار وال  لنػػػػػػػػػػة هللقنمػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػعر  لمػػػػػػػػػػل مع ػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػلمح االمتمػػػػػػػػػػلع 
 لةنسػػػػػػػػػػحلب الحػػػػػػػػػػلالت مػػػػػػػػػػف  ثنػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػ  ندفعػػػػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػػػػرنف مػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػلمح االمتمػػػػػػػػػػلع  الت لعػػػػػػػػػػؿ لم ػػػػػػػػػػلرات
 تحػػػػػػػػػػت فنن ػػػػػػػػػػلر ال ػػػػػػػػػػرد مقلومػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػعؼ وهللتػػػػػػػػػػلل  والعمػػػػػػػػػػز، تقهػػػػػػػػػػؿال وعػػػػػػػػػػدـ والعزلػػػػػػػػػػة هللوحػػػػػػػػػػدة والشػػػػػػػػػػعور

 .لدن  والنملح ا نملز مستوى عل  سلهل ننع س الذي اةمر ن سنة ضغوط جي وط ة
 

    ل  م ونلت ال  ل ة الذاتنة:٘ٓٔ: ٕ٘ٓٓ) لنـ، جشلر  مكقنات الكفاءة الذاتية 

   اةفػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػ   و ػػػػػػػػػو االعتقػػػػػػػػػلد الػػػػػػػػػذي ن ونػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد جو ممموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػفالمكػػػػػػػػػقف األقؿ
جدا  العمػػػػػػػػػؿ هصػػػػػػػػػورة تلقل نػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػلةفراد نػػػػػػػػػ دوف جعمػػػػػػػػػلال معننػػػػػػػػػة ون سػػػػػػػػػروف نتػػػػػػػػػل ت جدا  ػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػذ  
اةعمػػػػػػػػػلؿ، ونسػػػػػػػػػت دموف  ػػػػػػػػػذ  الت سػػػػػػػػػنرات فػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػونف اعتقػػػػػػػػػلدات عػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدرت ـ علػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػؿ مدنػػػػػػػػػد 
فػػػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػػػس الممػػػػػػػػػػػػػلؿ، فمػػػػػػػػػػػػػثة االعتقػػػػػػػػػػػػػلدات التػػػػػػػػػػػػػ  ن ون ػػػػػػػػػػػػػل الطػػػػػػػػػػػػػةب عػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػدرات ـ اة لدنمنػػػػػػػػػػػػػة 

د ـ فػػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػػونف اعتقػػػػػػػػػػػػلدات مدنػػػػػػػػػػػػدة ممػػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػتطنعوف جدا   همعػػػػػػػػػػػػلرف ـ واتمل ػػػػػػػػػػػػلت ـ التػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػلع
 نمتل ون ل.

 ف ػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػدرة جو ال  ػػػػػػػػػػػل ة والػػػػػػػػػػػذي نعتقػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػ  ومود ػػػػػػػػػػػل وقػػػػػػػػػػػد ن تلػػػػػػػػػػػؼ المكػػػػػػػػػػػقف الثػػػػػػػػػػػاني :
مصػػػػػػػػػػػطلح ال  ػػػػػػػػػػػل ة عػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػطلح ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة، فلل  ػػػػػػػػػػػل ة تعنػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػدرة جو ا م لننػػػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػػػل 

ا نمػػػػػػػػػػػػلف جو االعتقػػػػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػػػػ  توامػػػػػػػػػػػػد جو امػػػػػػػػػػػػتةؾ  ػػػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػػػدرة.  ونحظػػػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػػػػػ  
االعتقػػػػػػػػػػلد الػػػػػػػػػػذي ن ونػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػرد ه  منػػػػػػػػػػة  هنػػػػػػػػػػرة مقلرنػػػػػػػػػػة هللقػػػػػػػػػػدرات التػػػػػػػػػػ  نمتل  ػػػػػػػػػػل هلل عػػػػػػػػػػؿ، فمسػػػػػػػػػػتوى 
ال ػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػف الدافعنػػػػػػػػػػػة والحللػػػػػػػػػػػة االن عللنػػػػػػػػػػػة واةفعػػػػػػػػػػػلؿ التػػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػدر ل تعتمػػػػػػػػػػػد هصػػػػػػػػػػػورة ج هػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػ  

مقلرنػػػػػػػػة همػػػػػػػػل نمتل ػػػػػػػػ  هلل عػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػف  نػػػػػػػػل فػػػػػػػػإف اعتقػػػػػػػػلدات  اعتقػػػػػػػػلد  فػػػػػػػػ  القػػػػػػػػدرات الػػػػػػػػذي نمتل  ػػػػػػػػل وذلػػػػػػػػؾ
 ال رد ف  قدرات     العلمؿ اةسلس  ف  تحقنؽ الذات.

 

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٔٚ( 

 

 الفصؿ الثاني

  أىمية كفاءة الذات 

 الدافعنػػػػػػػػػة؛ فػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ ثرف ػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات ذات ج منػػػػػػػػػة  هنػػػػػػػػػرة علػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد،الهلحثػػػػػػػػػة جف تػػػػػػػػػرى      
  ػػػػػػػػػذ  لتحقنػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػنهذلون ل لتػػػػػػػػػ ا والم ػػػػػػػػػود ةن سػػػػػػػػػ ـ، اةفػػػػػػػػػراد سنضػػػػػػػػػع ل التػػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػػداؼ دنػػػػػػػػػتحد وفػػػػػػػػ 

  ػػػػػػػػػػػػػػ  ونتصػػػػػػػػػػػػػػرفوف، جن سػػػػػػػػػػػػػػ ـ ونح ػػػػػػػػػػػػػػزوف ون  ػػػػػػػػػػػػػػروف النػػػػػػػػػػػػػػلس نشػػػػػػػػػػػػػػعر  نػػػػػػػػػػػػػػؼ وتحػػػػػػػػػػػػػػدد، اة ػػػػػػػػػػػػػػداؼ
فػػػػػػػػ  التغلػػػػػػػػب  ـ مػػػػػػػػل جن ػػػػػػػػل تسػػػػػػػػلعد هصػػػػػػػػورة نلمحػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػل جن ػػػػػػػػل علػػػػػػػػ  تن نػػػػػػػػذ سػػػػػػػػلوؾ معػػػػػػػػنف  ـتسػػػػػػػػلعد 

 ومقػػػػػػػػػدار معػػػػػػػػػنف، نشػػػػػػػػػلط فػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد الػػػػػػػػػذي سػػػػػػػػػنهذل  الم ػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػدار ، وفػػػػػػػػػ  تحدنػػػػػػػػػدـعلػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػ ةت 
 فػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػ ثرالصػػػػػػػػػػػعهة،  المواقػػػػػػػػػػػؼ جمػػػػػػػػػػػلـ الصػػػػػػػػػػػةهة العقهػػػػػػػػػػػلت، ومقػػػػػػػػػػػدار وام ػػػػػػػػػػػةم فػػػػػػػػػػػ  المثػػػػػػػػػػػلهرة
 الهن نة الت  تتنلسب ما   ل ت  الذاتنة. ل نشطة والمواقؼ ال رد ا تنلر

  افتػػػػػػػػػػػػػراض" علػػػػػػػػػػػػػ تقػػػػػػػػػػػػـو  الذاتنػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػػػػػػلت   لػػػػػػػػػػػػ  جف ٕٙ-ٕ٘: ٜٜٚٔ،رضػػػػػػػػػػػػػواف )نشػػػػػػػػػػػػنر 
 ا دراؾ فػػػػػػػػػػػ  تتمثػػػػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػلل وهلل ". معننػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػلو نة  نػػػػػػػػػػػلرات تحقنػػػػػػػػػػػؽ  م لننػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػػػػػرد

 هصػػػػػػػػػورة معػػػػػػػػػنف سػػػػػػػػػلوؾ تن نػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػتم ف جمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف الذاتنػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػدرات لحمػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػردننف والتقػػػػػػػػػدنر
 وعلػػػػػػػػػ  المنمػػػػػػػػػز التصػػػػػػػػػرؼ نػػػػػػػػػوع علػػػػػػػػػ  ن سػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد نقػػػػػػػػػِدر ل التػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػل ة  ػػػػػػػػػذ  وتػػػػػػػػػ ثر . نلمحػػػػػػػػػة

   ل اتػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػػػػػرد فرضػػػػػػػػػػػنلت  مػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػنمـ  .السػػػػػػػػػػػلوؾ  ػػػػػػػػػػػذا تن نػػػػػػػػػػػذ عنػػػػػػػػػػػد والتحمػػػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػػػت ةؾ
 نتعلػػػػػػػػؽ فنمػػػػػػػػل الذاتنػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػل ة فرضػػػػػػػػنلت  مػػػػػػػػل تقػػػػػػػػوـ. الػػػػػػػػذات ومةحظػػػػػػػػة الػػػػػػػػتعلـ  هػػػػػػػػرات عػػػػػػػػف الذاتنػػػػػػػػة

 نتحػػػػػػػػػػدد حنػػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػػح  هسػػػػػػػػػػلوؾ القنػػػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػ ص هقػػػػػػػػػػدرة القنلعػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػحنة هللمسػػػػػػػػػػل ؿ
 توقعػػػػػػػػػلت فرضػػػػػػػػنلت فػػػػػػػػػإف ثػػػػػػػػـ ومػػػػػػػػػف . السػػػػػػػػلوؾ ه ػػػػػػػػذا القنػػػػػػػػػلـ ومػػػػػػػػدة ومقػػػػػػػػػدار نػػػػػػػػوع ن سػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػت فػػػػػػػػ 

 فػػػػػػػػػػػػ  ونم ن ػػػػػػػػػػػػل الذاتنػػػػػػػػػػػػة، لل  ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػرا ف الػػػػػػػػػػػػذات  ا دراؾ مقػػػػػػػػػػػػدارل  لشػػػػػػػػػػػػ ل تعػػػػػػػػػػػػد الذاتنػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػل ة
 ج منػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتنتلج ونم ػػػػػػػػػػػف . مػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػح  هسػػػػػػػػػػػلوؾ للقنػػػػػػػػػػػلـ مم نػػػػػػػػػػػل  لشػػػػػػػػػػػ ل ت ػػػػػػػػػػػوف جف ن سػػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػػت
  ػػػػػػػػػذ  نمػػػػػػػػػلح مػػػػػػػػػدى تقػػػػػػػػػونـ و مػػػػػػػػػرا ات الوقل نػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ ثنر  مػػػػػػػػػرا ات هللنسػػػػػػػػػهة المتغنػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػذ  امػػػػػػػػػتةؾ

 امتة ػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػر  نتوقػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػدمل جنػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػ تتمثػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػػػػؼ ال لمنػػػػػػػػػػػة وال رضػػػػػػػػػػػنة  .ا مػػػػػػػػػػػرا ات
 معنف. هسلوؾ قنلم  احتملؿ نرت ا فسوؼ الةزمة لل  ل ة

  شوارزرونرى Schwarzer,1994: 115)    توافقنػة سػلوؾ  م لنػلت هلمتة ػ  ا نسػلف اعتقػلد ازداد  لمػلجنػ 
 فلعؿ. سلوؾ جنضل القنلعلت  ذ  لتحونؿ اندفلعل ج ثر  لف عملنة، هصورة مل مش لة حؿ مف التم ف جمؿ مف
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 الفصؿ الثاني

  علػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد قػػػػػػػػػدرة همػػػػػػػػػدى   لػػػػػػػػػ  جف   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات ت ػػػػػػػػػتـ ٜٗ :ٕٓٔٓ،جهػػػػػػػػػو الحصػػػػػػػػػنف) مػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػلر 
  ػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات وجح ػػػػػػػػػػػلـ المسػػػػػػػػػػػتقهلنة، المواقػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػا للتعلمػػػػػػػػػػػؿ المطلوهػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػرفلت  نمػػػػػػػػػػػلز
 عنػػػػػػػػػػد ، الػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػل ة مػػػػػػػػػػا تمشػػػػػػػػػػنل الهن نػػػػػػػػػػة ل نشػػػػػػػػػػطة والمواقػػػػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػػػػرد ا تنػػػػػػػػػػلر فػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػ ثر التػػػػػػػػػػ 

 جنػػػػػػػػػ  نعتقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػ  اةفعػػػػػػػػػلؿ علػػػػػػػػػ  ونقهػػػػػػػػػؿ قدراتػػػػػػػػػ  نتحلشػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػف جعلػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػ  نعتقػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػذيا فػػػػػػػػػللموقؼ
دراؾ  .علن ػػػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػػلدر  لػػػػػػػػػػػػػػدن ـ فللػػػػػػػػػػػػػػذنف المسػػػػػػػػػػػػػػتقهلنة؛  طط ػػػػػػػػػػػػػػـ علػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػ ثر ل  ػػػػػػػػػػػػػػل ت ـ النػػػػػػػػػػػػػػلس واي

 الموصػػػػػػػػػػلة االنملهنػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػوط توضػػػػػػػػػػح نلمحػػػػػػػػػػة  ططػػػػػػػػػػل نرسػػػػػػػػػػموف ه  ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات مرت ػػػػػػػػػػا  حسػػػػػػػػػػلس
  .فلشلة  ططل نرسموف ضةالذات المن   فعللنة ذوي هننمل لحنملز،

 دور فعػػػػػػػػػػػلؿ و ػػػػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػػػػ  رفػػػػػػػػػػػا ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػلؿ  وعلنػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػرى الهلحثػػػػػػػػػػػة جف للتعلػػػػػػػػػػػنـ
هلعتهػػػػػػػػلر ـ صػػػػػػػػ حة هنضػػػػػػػػل  نتقهلػػػػػػػػوا مػػػػػػػػل ُنلقػػػػػػػػ   لػػػػػػػػن ـ مػػػػػػػػف معلومػػػػػػػػلت، اةمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي ن  ػػػػػػػػد علػػػػػػػػ  دور 

نملهنة مستقه  ة. الم سسلت التعلنمنة ف  االرتقل  ه ذا الملنب لهنل  ش صنة فعللة واي

  ج منػػػػػػػػػػػػػػة ذات تعتهػػػػػػػػػػػػػػر الذاتنػػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػػػػػػػلت   لػػػػػػػػػػػػػػ  جف ٕ٘ :ٜٜٚٔ،رضػػػػػػػػػػػػػػواف) مػػػػػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػػػػػلر 
 توقعػػػػػػػػػلت تقػػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػػدافا طػػػػػػػػػور ف ػػػػػػػػػ  ،مػػػػػػػػػل تصػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػ  ا رادة ولطػػػػػػػػػور الدافعنػػػػػػػػػة للسػػػػػػػػػنرورات هللنسػػػػػػػػػهة
 وفػػػػػػػػػ  ،التغلػػػػػػػػػب هلسػػػػػػػػػتراتنمنلت نتعلػػػػػػػػػؽ فنمػػػػػػػػػل والقػػػػػػػػػرارات المتطلهػػػػػػػػػلت ا تنػػػػػػػػػلر هتومنػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة
 المػػػػػػػػػػلدي االسػػػػػػػػػت ةؾ ومػػػػػػػػػدى المهذولػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػود علػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػػلت  ثرتػػػػػػػػػ ا رادة طػػػػػػػػػور

 .مل مش لة عل  التغلب عند التحمؿ ومدى ال رد سنهذل  الذي والمعنوي

  مػػػػػػػػػػفنهػػػػػػػػػرز  الذاتنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة جثػػػػػػػػػػر    لػػػػػػػػػ  جفٜٜٖ :ٕٔٔٓ،العلػػػػػػػػػواف والمحلسػػػػػػػػػػنة )ونشػػػػػػػػػنر  ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف 
 ومقػػػػػػػػػدار معػػػػػػػػػنف، نشػػػػػػػػػلط فػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػرد ل سػػػػػػػػػنهذ الػػػػػػػػػذي الم ػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػدار تحدنػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػلعدة  ػػػػػػػػػةؿ
 الصعهة. المواقؼ جملـ الصةهة ومقدارالعقهلت،  موام ة ف  المثلهرة

  للمملرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة هللنسػػػػػػػػػػػػػػػػػهة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ج منػػػػػػػػػػػػػػػػػة جف  ٕ٘ :ٜٜٚٔ،رضػػػػػػػػػػػػػػػػػواف )نػػػػػػػػػػػػػػػػػرى و 
 نشػػػػػػػػعر التػػػػػػػػ  ال ن نػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ثرتنهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف  ون ػػػػػػػػل  الصػػػػػػػػحنة، والن سػػػػػػػػنة الن سػػػػػػػػنة والعنلدنػػػػػػػػة الترهونػػػػػػػػة
 القلػػػػػػػػػؽ مشػػػػػػػػػلعر مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػلهنة هصػػػػػػػػػورة االن عػػػػػػػػػلل  المسػػػػػػػػػتوى علػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػرتهط ف ػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػلس، ه ػػػػػػػػػل ون  ػػػػػػػػػر

 التشػػػػػػػػػػل منة المنػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػرتهط المعرفػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػتوى وعلػػػػػػػػػػ  المن  ضػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػة والقنمػػػػػػػػػػة واال ت ػػػػػػػػػلب
 الذات. قنمة مف التقلنؿ وما
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 الفصؿ الثاني

  ون  ػػػروف سالنػػػل نشػػػعر  نػػػؼ تحػػػدد الذاتنػػػة ال  ػػػل ة معتقػػػدات  علػػػ  جف ٕٚٔ :ٜٕٓٓ،حسػػػونة ) مػػػل ن  ػػػد 
 ال شػػؿ، ونوامػػ  نتمنه ػػل، وال الصػػعهة الم ػػلـ نتحػػدى العللنػػة الثقػػة نملػػؾ فمػػف  .ونتصػػرفوف جن سػػ ـ ونح ػػزوف
وهػراوت  نشػنر  ػؿ مػف دنػؿ مػل   .واال ت ػلب للتػوتر ضػحنة ونقػا قدراتػ ، ف  نشؾ الثقة نملؾ ال مف وهللع س

(Diehl & Prout, 2002: 56   َّالػتحّ ـ علػ  التػدرنب فػ  اةسلسػ  الم تلح مّثؿن الذاتّنة ال  ل ة تحسنف جف 
 ضػػػحّنة ج ػػػرى مػػػرة الوقػػػوع نمّنهػػػ  مّمػػػل حقوقػػػ  عػػػف الػػػدفلع علػػػ  القػػػدرة ال ػػػرد وت سػػػب القلػػػؽ، ه  ػػػض الػػػذات 

 .للظروؼ

  فػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػ ثر الذاتنػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػل ة  درا ػػػػػػػػػػػلت   جفٜٜٖ :ٕٔٔٓ،العلػػػػػػػػػػػواف والمحلسػػػػػػػػػػػنة )ونػػػػػػػػػػػرى  ػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف 
 سػػػػػػػػػػػنهذلون ل التػػػػػػػػػػػ  والم ػػػػػػػػػػػود ةن سػػػػػػػػػػػ ـ، اةفػػػػػػػػػػػراد ع لسنضػػػػػػػػػػػ التػػػػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػػػػداؼ تحػػػػػػػػػػػدد ف ػػػػػػػػػػػ  الدافعنػػػػػػػػػػػة؛

 .اة داؼ  ذ  لتحقنؽ

  تػػػػػػػػػػػػػرى الهلحثػػػػػػػػػػػػػة جف مػػػػػػػػػػػػػل ذ ػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف آرا  للعلمػػػػػػػػػػػػػل  حػػػػػػػػػػػػػوؿ ج منػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػذات ُنشػػػػػػػػػػػػػ ؿ دافعػػػػػػػػػػػػػل
للم سسػػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػػة، وللمػػػػػػػػػػػػػػػدارس ال لصػػػػػػػػػػػػػػػة المتعلقػػػػػػػػػػػػػػػة هلةط ػػػػػػػػػػػػػػػلؿ اةنتػػػػػػػػػػػػػػػلـ ول سػػػػػػػػػػػػػػػر الهدنلػػػػػػػػػػػػػػػة 

والت ػػػػػػػػػػػػل ؿ والرضػػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػػللمومود، وقهػػػػػػػػػػػػوؿ هلال تمػػػػػػػػػػػػلـ هرلنػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػرس هػػػػػػػػػػػػذور ا نمػػػػػػػػػػػػلز وحػػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػؿ 
اآل ػػػػػػػػػػػر، والهحػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػف المدنػػػػػػػػػػػد، وحػػػػػػػػػػػب العلػػػػػػػػػػػـ، هلعتهلر ػػػػػػػػػػػل جدوات تسػػػػػػػػػػػلعد علػػػػػػػػػػػ  ارت ػػػػػػػػػػػلع ال  ػػػػػػػػػػػل ة 

 الذاتنة لدى اةط لؿ.

   له سػمػلر ولنس ومو ػذا مػل نر ػز علنػ  (Margolis & MacCabe,2006: 219)  هػ ف ال  ػل ة الذاتنػة
الطةب.   ذا  لف الطةب نعتقدوف ه ن ـ ال نستطنعوف النمػلح المن  ضة تسهب مشل ؿ تتعلؽ هللدافعنة لدى 

ف  م لـ محددة )  ل ة ذات من  ضة ، فإن ـ سنحلولوف ف   ذ  الم ملت هش ؿ سػطح ، وسػوؼ نستسػلموف 
جو نقلومو ل... مثؿ سلو نلت ال روب  ذ  والت  تقػدـ تعزنػزا سػلهنل سػوؼ تعنػؽ  نتمنهوا  ذ  الم لـجو  هسرعة،

  ،التحصػػنؿ  صوصػػل عنػػدمل نػػتـ تعمػػنـ ال  ػػل ة الذاتنػػة المن  ضػػة علػػ  جنشػػطة ج لدنمنػػة ج ػػرىهشػػ ؿ  طنػػر 
 هل ضلفة  ل  لذلؾ، مثؿ  ذ  السلو نلت تزند مف الصعوهلت المدرسنة.
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 تققعات الكفاءة 

ة القل لػة  ل  جف نظرنة ال  ل ة الذاتنػة مهننػة علػ  المسػلمة اةسلسػن (Bandura,1977: 191) هلندورانشنر      
ه ف: "االمرا ات الن سنة م مل  لف ش ل ل ت دي ش ؿ الوسػنلة فػ   لػؽ وتقونػة التوقعػلت هلل  ػل ة الش صػنة". فػ  

علػ   تعريؼ التققع بالنتػايج  طلر  ذا التحلنؿ نم ف تمننز توقعلت ال  ل ة مف توقعلت نواتت االستملهة.  نم ػف 
ف و االقتنلع ه ف المر  نم نػ   أما التققع بالكفاءة نواتت معننة.  جن  تقدنر المر  ف  جف سلوؾ مل سوؼ ن دي  ل 

جف نن ػػذ هنمػػلح السػػلوؾ المطلػػوب ل ػػ  ننػػتت النػػواتت.  توقعػػلت النػػواتت وال  ػػل ة ت تل ػػلف ذلػػؾ ةف اةفػػراد نم ػػف جف 
 ػػلف  نعتقػدوا هػ ف مسػلر عمػػؿ مػل سػوؼ نػػ دي  لػ  نػواتت معننػة ول ػػف  ذا  ػلمرت ـ شػ وؾ مدنػػة ه صػوص مػل  ذا

هوسع ـ جف ن دوا اةنشطة الضرورنة، فمثؿ  ذ  المعلوملت ال ت ثر عل  سلو  ـ.  فإف توقعلت النملح الش صنة 
ت ثر عل   ؿ مف الهد  واالستمرار ف  التغلب عل  الصعوهلت.  فقوة قنلعلت النلس ف    ل ت ـ مف المحتمؿ جف 

 معننل.  ت ثر عل  مل  ذا  لنوا سوؼ نحلولوف جف نوام وا موق ل 

  مثػػػػػػػػػلال علػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ: طللػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػد ن ػػػػػػػػػوف لدنػػػػػػػػػ  ثقػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػ  ٖٗٗ :ٜٜٓٔ،مػػػػػػػػػلهر )نػػػػػػػػػذ ر      
سػػػػػػػػػػػوؼ نػػػػػػػػػػػ دي جدا  حسػػػػػػػػػػػنل  ػػػػػػػػػػػةؿ المقلهلػػػػػػػػػػػة الش صػػػػػػػػػػػنة، وجف لدنػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػ  جف نمنػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػف جي 
سػػػػػػػػػ اؿ مم ػػػػػػػػػف.  وجنػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػن وف مسػػػػػػػػػتر نل ومسػػػػػػػػػنطرا علػػػػػػػػػ  ن سػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػوؼ نظ ػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػتوى منلسػػػػػػػػػهل مػػػػػػػػػف 

ف لدنػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػتوى عػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات هللنسػػػػػػػػػػهة لمقلهلػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػلحب العمػػػػػػػػػػؿ.  السػػػػػػػػػػلوؾ الػػػػػػػػػػودي.  جي ج
ومػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػؾ وهػػػػػػػػػػػللر ـ مػػػػػػػػػػػف ارت ػػػػػػػػػػػلع توقعػػػػػػػػػػػلت ال عللنػػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػػػد ت ػػػػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػػػػلت النتنمػػػػػػػػػػػة متدننػػػػػػػػػػػة؛ وذلػػػػػػػػػػػؾ 
العتقػػػػػػػػػلد  هػػػػػػػػػ ف فرصػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػ  الحصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػ  الوظن ػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػ نلة، ونرمػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػذا  لػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػروؼ الهن نػػػػػػػػػة 

نػػػػػػػػػلفس الشػػػػػػػػػدند هػػػػػػػػػنف ال  ػػػػػػػػػل ات للحصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػ  وظن ػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػر المواتنػػػػػػػػػة هسػػػػػػػػػهب ال سػػػػػػػػػلد االقتصػػػػػػػػػلدي والت
واحػػػػػػػػػػدة.  وفضػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػإف عوامػػػػػػػػػػؿ ش صػػػػػػػػػػنة ج ػػػػػػػػػػرى قػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػ ثر تػػػػػػػػػػ ثنرا سػػػػػػػػػػللهل فػػػػػػػػػػ  توقعػػػػػػػػػػلت 

 النتنمة  للعمر والمنس والطوؿ والوزف والصحة المسمنة.
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 مػػػػػػػف مسػػػػػػػتقيات ثالثػػػػػػػة تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى الذاتيػػػػػػػة الكفػػػػػػػاءة تققعػػػػػػػات   هػػػػػػػ فٕٚ :ٜٜٚٔ،رضػػػػػػػواف )ونػػػػػػػذ ر 
   يى السمقؾ 

 .الموقؼ ا تنلر :جوالً 

 .ال رد نهذل  الذي الم د :ثلننل

 .الموقؼ عل  للتغلب السع  ف  المثلهرة: ثللثل
 

 أبعاد الكفاءة الذاتية 

 ثةثة جهعلد تتغنر   ل ة الذات وفقل ل ل و  : (Bandura,1977: 194)ذ ر هلندورا 

  توقعػػػػػػػػػػػلت  جف عتهػػػػػػػػػػػلرا علػػػػػػػػػػ عنػػػػػػػػػػػدمل نػػػػػػػػػػػتـ ترتنػػػػػػػػػػب الم مػػػػػػػػػػػلت حسػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػتوى الصػػػػػػػػػػػعوهة،  الشػػػػػػػػػػدة
ال  ػػػػػػػػػػػل ة عنػػػػػػػػػػػد م تلػػػػػػػػػػػؼ اةفػػػػػػػػػػػراد رهمػػػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػػػوف محػػػػػػػػػػػددة هللم مػػػػػػػػػػػلت اة ثػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػ ولة، وتمتػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػ  

 .  صعوهة اة ثر جوالم ملت الشلقة  ذلؾ هعد لتشمؿالم ملت متوسطة الصعوهة، 

  هعػػػػػػػػػػض ال هػػػػػػػػػػرات ُتومػػػػػػػػػػد توقعػػػػػػػػػػلت نمػػػػػػػػػػلح محػػػػػػػػػػددة، والػػػػػػػػػػهعض اة ػػػػػػػػػػر ُنومػػػػػػػػػػد  حسلسػػػػػػػػػػل  العمقميػػػػػػػػػػة
 ، ونمتد  ل  مل  و جهعد ه ثنر مف موقؼ محدد. هلل  ل ة ج ثر عمومنة

  التوقعػػػػػػػػػلت الضػػػػػػػػػعن ة قلهلػػػػػػػػػة لةنط ػػػػػػػػػل  هشػػػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ ال هػػػػػػػػػرات ال لشػػػػػػػػػلة، فػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػقة
حػػػػػػػػػنف جف اةفػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػذنف نمتل ػػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػػلت قونػػػػػػػػػة للنمػػػػػػػػػلح سػػػػػػػػػوؼ نسػػػػػػػػػتمروف فػػػػػػػػػ  مم ػػػػػػػػػودات ـ نحػػػػػػػػػو 

 النملح هللر ـ مف ال هرات ال لشلة.

 العػػػػػػػػػػػػػةج سػػػػػػػػػػػػػنلؽ فػػػػػػػػػػػػػ  الومػػػػػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػذ  اسػػػػػػػػػػػػػت دـ هلنػػػػػػػػػػػػػدورا  هػػػػػػػػػػػػػ ف ٖٔ :ٜٜٚٔ،رضػػػػػػػػػػػػػواف )ونػػػػػػػػػػػػػذ ر      
 منػػػػػػػػداً  مثػػػػػػػػلالً  اةفػػػػػػػػلع  ر ػػػػػػػػلب مرضػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػلت  وتشػػػػػػػػ ؿ  . مرا نػػػػػػػػل ضػػػػػػػػهط ل جمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف السػػػػػػػػلو  
 الملسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  هلسػػػػػػػػػتطلعت ـ  ػػػػػػػػػلف  ذا فنمػػػػػػػػػل المثػػػػػػػػػلؿ، سػػػػػػػػػهنؿ علػػػػػػػػػ  المرضػػػػػػػػػ ، سػػػػػػػػػ ؿ فقػػػػػػػػػد . ذلػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػوؿ

 هلسػػػػػػػػػػػػػتطلعت ـ  ػػػػػػػػػػػػػلف  ذا وفنمػػػػػػػػػػػػػل  وىالمسػػػػػػػػػػػػػتالشػػػػػػػػػػػػػدة جو ) محػػػػػػػػػػػػػددة جفعػػػػػػػػػػػػػ  مةمسػػػػػػػػػػػػػة الةحقػػػػػػػػػػػػػة العةمنػػػػػػػػػػػػػة
القػػػػػػػػػػػوة     ) ذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف واثقػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػـ درمػػػػػػػػػػة جي وجنضػػػػػػػػػػػل  العمومنػػػػػػػػػػة درمػػػػػػػػػػة) ج ػػػػػػػػػػػرى جفػػػػػػػػػػلع  لمػػػػػػػػػػس  ػػػػػػػػػػذلؾ

  .الثهلتجو 
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 الفصؿ الثاني

وتػػػػػػػػػػػػػػرى الهلحثػػػػػػػػػػػػػػة جف للوالػػػػػػػػػػػػػػدنف دور  ػػػػػػػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػػػػػل  ش صػػػػػػػػػػػػػػنة الط ػػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػػتقهلنة هل نمػػػػػػػػػػػػػػلب          
 ـ نػػػػػػػػػػتعلـ السػػػػػػػػػػلو نلت الصػػػػػػػػػػحنحة، جو السػػػػػػػػػػلب، حنػػػػػػػػػػث نمثػػػػػػػػػػؿ الوالػػػػػػػػػػدنف النمػػػػػػػػػػوذج جو القػػػػػػػػػػدوة للط ػػػػػػػػػػؿ ومػػػػػػػػػػن

ونػػػػػػػػػػػتعلـ الػػػػػػػػػػػدور االمتمػػػػػػػػػػػلع ، ونػػػػػػػػػػػتعلـ لغػػػػػػػػػػػة ممتمعػػػػػػػػػػػ  وثقلفتػػػػػػػػػػػ ، وعلداتػػػػػػػػػػػ  وقنمػػػػػػػػػػػ  واتمل لتػػػػػػػػػػػ ، ونسػػػػػػػػػػػػ ـ 
الوالػػػػػػػػػدنف هشػػػػػػػػػ ؿ  هنػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػهلع حلمػػػػػػػػػلت الط ػػػػػػػػػؿ الملدنػػػػػػػػػة والن سػػػػػػػػػنة واالمتملعنػػػػػػػػػة، فنشػػػػػػػػػعر الط ػػػػػػػػػػؿ 

، ول قػػػػػػػػػػػداف  ػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػلةمف والمحهػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػلف، ونصػػػػػػػػػػػهح ج ثػػػػػػػػػػػر توافقػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػا ن سػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػا اآل ػػػػػػػػػػػرنف
الوالػػػػػػػػػدنف جو جحػػػػػػػػػد مل تػػػػػػػػػ ثنر سػػػػػػػػػله   هنػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػ  الط ػػػػػػػػػؿ، نتنمػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػذلؾ نشػػػػػػػػػعر الط ػػػػػػػػػؿ هللحرمػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػف 
الحػػػػػػػػػب اةهػػػػػػػػػوي والػػػػػػػػػدؼ  اةسػػػػػػػػػري، وعػػػػػػػػػدـ اةمػػػػػػػػػف واالطم نػػػػػػػػػلف، ممػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػنع س علػػػػػػػػػ  توافقػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا ن سػػػػػػػػػ  
ومػػػػػػػػا اآل ػػػػػػػػرنف، وذلػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػ ثر علػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتوى ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة لدنػػػػػػػػ ، حنػػػػػػػػث جف الوالػػػػػػػػدنف مػػػػػػػػف المصػػػػػػػػلدر 

اةط ػػػػػػػػػػلؿ دا ػػػػػػػػػػؿ  نحتلمػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػدعنـ الشػػػػػػػػػػعور هلل  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة، و ػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػل  لم مػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  تعمػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػ ا
  الم سسلت ا نوا نة.

 

 مصادر كفاءة الذات 

 تػدعنـ علػ  تعمػؿ ر نسػّنة مصػلدر عػّدة عل ن  د  هلندورا ل  جف   Schultz, 1990:456) ش لرتس نشنرو      
 ج ػػػـّ  مػػػف الوالػػػدنف ول ػػػفّ . واةصػػػدقل  والمدّرسػػػوف الوالػػػدوف و ػػػـ فػػػراد،اة لػػػدى الذاتّنػػػة هلل  ػػػل ة ال لّصػػػة المشػػػلعر
 ترتنػػب  ػػةؿ مػػف وذلػػؾ الط ولػػة، سػػنوات فػػ  الذاتّنػػة ال  ػػل ة وتطػػونر تنمنػػة فػػ   هنػػراً  دوراً  تلعػػب التػػ  المصػػلدر
هػػراز ال ػػػرد ه ػػل نمػػػح التػػ  اة ػػداؼ        واضػػػحة، هصػػورة اآل ػػػرنف هػػنف وتحقنق ػػػل  حراز ػػل تػػػـّ  التػػ  اة ػػداؼ جفضػػػؿ واي

 ال هػػػرات  ػػػذ  مػػػف فعػػػةً   نملز ػػػل تػػػـّ  التػػػ  المة مػػػة النمػػػلذج عػػػرض ثػػػـ النلمحػػػة ال هػػػرات معرفػػػة آ ػػػر همعنػػػ  جو
 ال  ػل ة مسػتوى مػف ترفػا التػ  القػدرات تقوّنػة حتَّ  والتشمنا الّل ظ  ا قنلع  ةؿ مف ال رد تدعنـ ف  واست دام ل

 .لل رد الذاتّنة
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 الفصؿ الثاني

 تققعات الفرد بالكفاءة تبنى عمى أربع مصادر  ل  جف   ٘ٚ: ٜٕٓٓ ،رزؽ)شنر وت     

 انملزات اةدا . .ٔ

 ال هرات الهدنلة )ال هرات  نر المهلشرة . .ٕ

 القنلعة الل ظنة. .ٖ

 الحلالت ال سنولومنة )االستثلرة االن عللنة . .ٗ

 ل ة مػ ثرال  ػ ه ف  ػذا المصػدر مػف مصػلدر (Bandura,1977: 193-194) ن  د هلندورانجازات األداء   .1
... هعػػد جف تتطػػور توقعػػلت ال  ػػل ة القونػػة مػػف ةنػػ  مهنػػ  علػػ  ال هػػرات الش صػػنة لحتقػػلف ،علػػ  نحػػو  ػػلص

   ةؿ النملحلت المت ررة، فإف الت ثنر السله  للمحلوالت ال لشلة مف المحتمؿ جف نن  ض.

النمػػػػػػػػػلح نعتمػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػلس علػػػػػػػػػ   ال نػػػػػػػػػذ ر هلنػػػػػػػػػدورا الخبػػػػػػػػػرات البديمػػػػػػػػػة )الخبػػػػػػػػػرات  يػػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػػرة(  .3
الػػػػػػػػػػذي حققػػػػػػػػػػو  ه ن سػػػػػػػػػػ ـ  مصػػػػػػػػػػدر وحنػػػػػػػػػػد للمعلومػػػػػػػػػػلت ه صػػػػػػػػػػوص مسػػػػػػػػػػتوا ـ فػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة، 

سػػػػػػػػػػتمد ال ثنػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف توقعػػػػػػػػػػلت ال  ػػػػػػػػػػل ة مػػػػػػػػػػف ال هػػػػػػػػػػرات الهدنلػػػػػػػػػػة جو  نػػػػػػػػػػر المهلشػػػػػػػػػػرة. ونشػػػػػػػػػػنر ت حنػػػػػػػػػػث
   لػػػػػػػػػػػػػػػ  جف مةحظػػػػػػػػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػػػػػػػػرنف و ػػػػػػػػػػػػػػػـ ننمحػػػػػػػػػػػػػػػوف نرفػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػػػذات، ٗٗٗ: ٜٜٓٔ،مػػػػػػػػػػػػػػػلهر)

و ن  ػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػؿ نمنػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػ    ػػػػػػػػض   ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات، ومةحظػػػػػػػػة فػػػػػػػػرد آ ػػػػػػػػر هػػػػػػػػن س   ل تػػػػػػػػؾ و ػػػػػػػػ
وعنػػػػػػػػػػػدمل ن ػػػػػػػػػػػوف النمػػػػػػػػػػػوذج م تل ػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػف المةحػػػػػػػػػػػظ تػػػػػػػػػػػ ثر المثنػػػػػػػػػػػرات الهدنلػػػػػػػػػػػة جدنػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػ ثنر علػػػػػػػػػػػ  
ال  ػػػػػػػػػل ة... ولل هػػػػػػػػػرات الهدنلػػػػػػػػػة جقػػػػػػػػػوى تػػػػػػػػػ ثنر حػػػػػػػػػنف ت ػػػػػػػػػوف  هػػػػػػػػػرة النػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػلهقة هللنشػػػػػػػػػلط قلنلػػػػػػػػػة... 

ث ت ثنر ػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  رفػػػػػػػػػا  ف آثػػػػػػػػػلر النمذمػػػػػػػػػة هصػػػػػػػػػ ة علمػػػػػػػػػة لنسػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػوة اةدا  الش صػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف حنػػػػػػػػػ
 مستونلت ال  ل ة، وقد ن وف ل ل آثلر قونة ف  انقلص ال  ل ة...  

 ل  جن  تست دـ القنلعة الل ظنػة علػ  نطػلؽ واسػا (Bandura,1977: 195) هلندورا جشلر القناعة المفظية   .ٖ
حنػث ُنقػلد النػلس   ف  محلوالت الت ثنر عل  السلوؾ ا نسلن ؛ وذلؾ هسهب س ولت ل وتوافر ل ف  متنػلوؿ النػد.

مػػف  ػػةؿ ا نحػػل  ه نػػ  هوسػػع ـ جف نتغلهػػوا هنمػػلح علػػ  مػػل ق ػػر ـ فػػ  الملضػػ .  توقعػػلت ال  ػػل ة التػػ  ُتحػػث 
       ه ػػػذ  الطرنقػػػة مػػػف المحتمػػػؿ جف ت ػػػوف جضػػػعؼ مػػػف تلػػػؾ التػػػ  تنػػػتت مػػػف انمػػػلزات المػػػر  الذاتنػػػة؛ ذلػػػؾ ةن ػػػل  

الت دندات المثنرة للغضب والتلرنخ الطونؿ فػ  ال شػؿ علػ  ال توفر ل ـ جسلسل مر ه هرت ـ صلدقل.  وف  وم  
التغلػػب علن ػػل، م مػػل تػػـ شػػحذ توقعػػلت النمػػلح عػػف طرنػػؽ االنحػػل  نم ػػف جف تنط ػػئ هسػػرعة هواسػػطة ال هػػرات 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٕٗ( 

 

 الفصؿ الثاني

  ه ف االقنلع الل ظ  فػ  ظػؿ الظػروؼ السػلنمة نم ػف مػف رفػا ال  ػل ة ٗٗٗ :ٜٜٓٔ،ملهر)ون  د ال لشلة.   
 و  ض ل. 

هػ ف المواقػؼ الملن ػة هللضػغط والمر قػة هشػ ؿ  (Bandura,1977:196) هلنػدورا ن  ػد االنفعاليػة   االستثارة .4
عػػلـ تسػػتدر اسػػتثلرة ان عللنػػة مػػف شػػ ن ل جف ن ػػوف ل ػػل قنمػػة تعلػػـ الشػػ ص، وذلػػؾ حسػػب الموقػػؼ،  مػػل تتعلػػؽ 

علػػ  ال  ػػل ة الذاتنػػة  هللقػػدرة الش صػػنة.  لػػذلؾ فػػإف االسػػتثلرة االن عللنػػة مصػػدر م ػػوف للمعلومػػلت التػػ  تػػ ثر
 المدر ة ف  التغلب عل  المواقؼ الم ددة.

 المعلومػػػػػػػػػػػلت معللمػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػتـ الطػػػػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػػػذ  مػػػػػػػػػػف طرنقػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ   ٖٗٗ :ٜٜٓٔ، مػػػػػػػػػػلهر) ونػػػػػػػػػػذ ر     
 نغنػػػػػػػػر ممػػػػػػػػل السػػػػػػػػلهقة ال هػػػػػػػػرات ذ رنػػػػػػػػلت تنػػػػػػػػلوؿ نػػػػػػػػتـ  مػػػػػػػػل معرفنػػػػػػػػة معللمػػػػػػػػة الهن ػػػػػػػػة وعػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػرد ذات عػػػػػػػػف

 تتػػػػػػػػػػػػ ثر الػػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػػل ة فػػػػػػػػػػػػإف اةرهعػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػلدر ذ  ػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػ  وهل ضػػػػػػػػػػػػلفة.  المدر ػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػػل ة
 .الدا لنة السلوؾ همعلننر

 

 كفاءة الذات كمنبئ بالسمقؾ 

 الذاتنػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػل ة جفنػػػػػػػػػػػػػرى  هلنػػػػػػػػػػػػػدورا  جف ٓٓٗ :ٕٔٔٓ،العلػػػػػػػػػػػػػواف والمحلسػػػػػػػػػػػػػنة )نػػػػػػػػػػػػػذ ر  ػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف      
 ا تنػػػػػػػػػػػلر  لػػػػػػػػػػػ  نمنػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػلل رد اةنشػػػػػػػػػػػطة؛  ل تنػػػػػػػػػػػلر ال ػػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػددة مظػػػػػػػػػػػل ر فػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػ ثر

 فػػػػػػػػػ  سن شػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػ  نعتقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػ  اةنشػػػػػػػػػطة ا تنػػػػػػػػلر ونتمنػػػػػػػػػب فن ػػػػػػػػػل، سػػػػػػػػننمح جنػػػػػػػػػ  نعتقػػػػػػػػد التػػػػػػػػػ  ةاةنشػػػػػػػػط
 .وا نملز والتعلـ الذاتنة   ل ت  حوؿ معتقدات  عل  اعتملًدا ،جدا  

  هػػػػػػػػػػػػ ف   ػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات لنسػػػػػػػػػػػػػت مثنػػػػػػػػػػػػرا لضػػػػػػػػػػػػػهط السػػػػػػػػػػػػلوؾ ول ن ػػػػػػػػػػػػػل ٙٗٗ :ٜٜٓٔ،مػػػػػػػػػػػػػلهر )ونػػػػػػػػػػػػذ ر      
لضػػػػػػػػهط ال نومػػػػػػػػد فػػػػػػػػ  المثنػػػػػػػػر جو الهن ػػػػػػػػة ول نػػػػػػػػ  نومػػػػػػػػد جحػػػػػػػػد المػػػػػػػػ ثرات الذاتنػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  سػػػػػػػػلو نل.  ومصػػػػػػػػدر ا

فػػػػػػػػػػ  التهػػػػػػػػػػلدؿ الػػػػػػػػػػذي نحػػػػػػػػػػدث هػػػػػػػػػػنف العوامػػػػػػػػػػؿ الهن نػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػلو نة والش صػػػػػػػػػػنة.  و  ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات متغنػػػػػػػػػػر 
ش صػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػلـ حػػػػػػػػػنف تػػػػػػػػػرتهط ه  ػػػػػػػػػداؼ معننػػػػػػػػػة وهمعرفػػػػػػػػػة اةدا   ن ػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػ ـ  سػػػػػػػػػ لمل  لمػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلوؾ 

 ـ ونشػػػػػػػػػػػػػػ لون  هللطرنقػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػػػتقهل .  حنػػػػػػػػػػػػػػث نعتقػػػػػػػػػػػػػػد هلنػػػػػػػػػػػػػػدورا جف النػػػػػػػػػػػػػػلس نحػػػػػػػػػػػػػػددوف مسػػػػػػػػػػػػػػتقهل
 نسل وف ه ل ولنس هممرد التنه  همل سوؼ نحدث ل ـ ف  موقؼ معنف.



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٕ٘( 

 

 الفصؿ الثاني

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف  دراؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػذات وضػػػػػػػػػػػػػػػػػهط الػػػػػػػػػػػػػػػػػذات عهػػػػػػػػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػػػػػػػػف   ٕٛٙ: ٕٔٔٓ،المسػػػػػػػػػػػػػػػػػلعند) ونشػػػػػػػػػػػػػػػػػنر     
متغنػػػػػػػػػػرنف نتحػػػػػػػػػػوالف ونتغنػػػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػزمف والمواقػػػػػػػػػػؼ، فػػػػػػػػػػإدراؾ الػػػػػػػػػػػذات تتغنػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػزمف والتمػػػػػػػػػػػلرب 

لف  جو المعرفػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  ن تسػػػػػػػػػه ل هػػػػػػػػػػ ي طرنقػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػت، وهللتػػػػػػػػػػلل  فػػػػػػػػػإف توقعػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػر ه ػػػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػػ
 ال  ل ة الذاتنة تتغنر ما الزمف وما ال هرات.

التػػػػػػػػػػػ  و  المعرفنػػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػل ة هػػػػػػػػػػػنف منػػػػػػػػػػػز هلنػػػػػػػػػػػدورا هػػػػػػػػػػػ ف  ٙٔٗ :ٕٓٔٓ، للػػػػػػػػػػػد ) مػػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػػلر      
ف  ػػػػػػػػػػةؿ تعلػػػػػػػػػػـ م ػػػػػػػػػػلرات ال ػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػ  اةدا  اة ػػػػػػػػػػلدنم ، وال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػلو نة مػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػدرات تمثػػػػػػػػػػؿ

مدنػػػػػػػػػػدة، وال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة االن عللنػػػػػػػػػػة هللسػػػػػػػػػػنطرة علػػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػلالت، وال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة االمتملعنػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 
  ةؿ الت لعؿ ما اآل رنف.

 

  الذات قتقدير الذات قمفيقمي الذاتية الكفاءة مفيـقالفرؽ بيف 

 الػػػػػػػػػػذات) وم  ػػػػػػػػػػوم  الذاتنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة م  ػػػػػػػػػػوـ هػػػػػػػػػػنف والهػػػػػػػػػػلحثنف الػػػػػػػػػػن س علمػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػف ال ثنػػػػػػػػػػر مّنػػػػػػػػػػز ولقػػػػػػػػػػد
 : الذات وتقدنر

  هػػػػػػػػػػػػػ ف م  ػػػػػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػذات ن تلػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػف م  ػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػذات، ٕٚٔ :ٜٕٓٓ،حسػػػػػػػػػػػػػونة )نػػػػػػػػػػػػػذ ر      
حنػػػػػػػػث تشػػػػػػػػنر   ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات  لػػػػػػػػ  تقنػػػػػػػػنـ ال ػػػػػػػػرد ل  لنتػػػػػػػػ  جو قدرتػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  جدا  م مػػػػػػػػة  لصػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  سػػػػػػػػنلؽ 

شػػػػػػػػػػمؿ  ػػػػػػػػػػذ  ال  لنػػػػػػػػػػة، محػػػػػػػػػػدد، هننمػػػػػػػػػػل م  ػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػذات نعتهػػػػػػػػػػر ج ثػػػػػػػػػػر عمومنػػػػػػػػػػة وجقػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػ ثرا هللسػػػػػػػػػػنلؽ، ون
وا حسػػػػػػػػػػػلس هللمػػػػػػػػػػػدارة الذاتنػػػػػػػػػػػة المرتهطػػػػػػػػػػػة ه ػػػػػػػػػػػل، وقػػػػػػػػػػػد ال نػػػػػػػػػػػرتهط الم  ومػػػػػػػػػػػلف ههعضػػػػػػػػػػػ مل...  مػػػػػػػػػػػل نعتمػػػػػػػػػػػد 
م  ػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػذات علػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػلننر الهن ػػػػػػػػػػػػػة الثقلفنػػػػػػػػػػػػػة االمتملعنػػػػػػػػػػػػػة، هننمػػػػػػػػػػػػػل ال  ػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػنس ل ػػػػػػػػػػػػػل 

ملهػػػػػػػػػػػػة انع لسػػػػػػػػػػػػلت ثقلفنػػػػػػػػػػػػة.  ونست سػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف معتقػػػػػػػػػػػػدات ال  ػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػة هسػػػػػػػػػػػػ اؿ  ػػػػػػػػػػػػؿ جسػػػػػػػػػػػػتطنا؟ وا 
تحػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػدى الثقػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػللن س فػػػػػػػػػػ  انمػػػػػػػػػػلز م مػػػػػػػػػػة معننػػػػػػػػػػة، هننمػػػػػػػػػػل م  ػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػذات نطػػػػػػػػػػرح جسػػػػػػػػػػ لة حػػػػػػػػػػوؿ 

 ال ننونة والشعور، وا ملهة ت شؼ عف درمة ا نملهنة والسلهنة الت  ننظر ه ل ال رد لن س .

 تقنػػػػػػػػػػػنـ  لػػػػػػػػػػػ  فنشػػػػػػػػػػػنر الػػػػػػػػػػػذات تقػػػػػػػػػػػدنر  جف م  ػػػػػػػػػػػـو ٓٓٗ :ٕٔٔٓ،العلػػػػػػػػػػػواف والمحلسػػػػػػػػػػػن  ) مػػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػػلر      
 ول ػػػػػػػػفّ  مػػػػػػػػل؛ م مػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػلز  نحػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػرد شػػػػػػػػعور الذاتنػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػل ة تمثػػػػػػػػؿ هننمػػػػػػػػل ن سػػػػػػػػ ، عػػػػػػػػف شػػػػػػػػعور و  ال ػػػػػػػػرد
 وقػػػػػػػػػد  .الػػػػػػػػػذات تقػػػػػػػػػدنر م  ػػػػػػػػػوـ هتػػػػػػػػػ ثنر مقلرنػػػػػػػػػة ج ثػػػػػػػػػر ج لدنمًنػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػرد جدا  علػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة تػػػػػػػػػ ثنر
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 الفصؿ الثاني

 ال ػػػػػػػػرد تمػػػػػػػػلوب  ن نػػػػػػػػة  لػػػػػػػػ  لنشػػػػػػػػنرا الذاتنػػػػػػػػة لل  ػػػػػػػػل ة مشػػػػػػػػله   م  ػػػػػػػػوـ الػػػػػػػػذات ضػػػػػػػػهط م  ػػػػػػػػوـ اسػػػػػػػػت داـ تػػػػػػػػـّ 
 ة.  معنن هن نة مثنرات ام

 نشػػعروف جط للنػػل معػػؿ نرنػػد جف الطهنعػػ  مػػف جنػػ   (Communique Handout,2010 صػػحن ة نشػػرتو      
 مػدح ه لمػلت لػدن ـ الػذات تقػدنر مػف نػدفا جف نحػلوؿ جف  ػ   رنػزة جوؿ  ف.  صػ و ـ نتع ػر عنػدمل جفضؿ هش ؿ
 تقػدنر معػززات" جف حػنف فػ " اةفضػؿ جنؾ جعتقد" جو "نراـ مل عل  اةمر سن وف" ،"عظنـ هعمؿ قمت: "مثؿ علمة
.  الشػػ   ن ػػس لنسػػل الػػذات و  ػػل ة الػػذات تقػػدنر حقػػل،.  الػػذات   ػػل ة تعػػزز ال جن ػػل  ال مرنحػػة، تهػػدو رهمػػل" الػػذات
 نم نػػؾ والتػػ  الم ػػلرات لػػدنؾ هػػ ف االعتقػػلد  ػػ  الػػذات   ػػل ة  . ن سػػؾ عػػف راض جنػػؾ تشػػعر جف  ػػو الػػذات تقػػدنر

 ول ػف م ػـ، الػن س عػف المنػد هللرضل الشعور. ة دافؾ تصؿ وجف الحنلة ف  االنملز ف  لتسلعدؾ ن لعل االعتملد
 نقػون ـ مػل لػتعلـ م مػة فرصػل ل ػـ نػوفر جف  ػ  جن سػ ـ عػف منػد هش ؿ نشعروا جف اةط لؿ لمسلعدة طرنقة جفضؿ
 .تحدنل نوام وف دملعن قوت ـ نقلط عل  االعتملد نم ن ـ ه ن  اعتقلد نغرسوا جف ف  نسلعد ـ وجف

 

 الفرؽ بيف تققعات الكفاءة الذاتية قالتفاؤلية 

" الذاتنػػػػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػػػػػػػػػلت" هػػػػػػػػػػػػػػػػنف نمنػػػػػػػػػػػػػػػػز ش لرتسػػػػػػػػػػػػػػػػر  هػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ٕٛ :ٜٜٚٔ،رضػػػػػػػػػػػػػػػػواف )نػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر      
" عػػػػػػػػػػػف عوضػػػػػػػػػػػل" الت ل لنػػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػػة القنلعػػػػػػػػػػػلت" مصػػػػػػػػػػػطلح اسػػػػػػػػػػػت دـ قػػػػػػػػػػػد هلنػػػػػػػػػػػدورا جف ونػػػػػػػػػػػرى" الت ل لنػػػػػػػػػػػة"و

 لتوقعػػػػػػػػػػلت ٜٚٚٔ عػػػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػػػ  هلنػػػػػػػػػػدورا اقترحػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذي الهنػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػذا جف ونػػػػػػػػػػرى ،"المدر ػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة
 مػػػػػػػػػز ا وتشػػػػػػػػػ ؿ" اال تمػػػػػػػػػلـ مر ػػػػػػػػػز ا نملهنػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػوارد فن ػػػػػػػػػل تحتػػػػػػػػػؿ وظن نػػػػػػػػػة ت ل لنػػػػػػػػػة" عػػػػػػػػػف نعهػػػػػػػػػر ال  ػػػػػػػػػل ة
 توقعػػػػػػػػلت علن ػػػػػػػػل تقػػػػػػػػوـ التػػػػػػػػ  النزوعنػػػػػػػػة" الت ل لنػػػػػػػػة" عػػػػػػػػف ن تلػػػػػػػػؼ و ػػػػػػػػو  .ال  ػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػلت مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػرورنل
 الحنػػػػػػػػػػلة جمػػػػػػػػػػور هػػػػػػػػػػ ف فلالعتقػػػػػػػػػػلد ،متعػػػػػػػػػػددة النتقػػػػػػػػػػلدات عرضػػػػػػػػػػتت التػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػلرفنر لشػػػػػػػػػػلنر العلمػػػػػػػػػػة النتػػػػػػػػػػل ت
 هل م لنػػػػػػػػلت الثقػػػػػػػػة عػػػػػػػػف ت تلػػػػػػػػؼ علمػػػػػػػػة توقعػػػػػػػػلت عػػػػػػػػف عهػػػػػػػػلرة ن سػػػػػػػػ ل تلقػػػػػػػػل  مػػػػػػػػف منػػػػػػػػدة هصػػػػػػػػورة ستسػػػػػػػػنر
 ه نػػػػػػػػ  ،ن سػػػػػػػػ  نػػػػػػػػرى دقنقػػػػػػػػلً  م  ومػػػػػػػػلً  ش لرتسػػػػػػػػر ونقتػػػػػػػػرح .معػػػػػػػػنف هسػػػػػػػػلوؾ القنػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػ  المػػػػػػػػر  وهقػػػػػػػػدرة الذاتنػػػػػػػػة
 هػػػػػػػػنف لل صػػػػػػػػؿ" النزوعنػػػػػػػػة المعممػػػػػػػػة الت ل لنػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػل ة توقعػػػػػػػػلت" فػػػػػػػػ  نتمثػػػػػػػػؿ عملػػػػػػػػ  و نػػػػػػػػر معقػػػػػػػػد
 .و لرفنر شرنر عند النزوعنة والت ل لنة الذاتنة ال  ل ة توقعلت
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 كفاءة الذات قالميارات الكامنة 

   ل  جف   ل ة الذات المدر ة تتعلؽ Claggett & Goodhue,2011: 3جشلر  ؿ مف  ةمنت و مود و)     
 ـ ال لمنػػة فػػ  تحشػػند الدافعنػػة، والمػػوارد المعرفنػػة، ومسػػلرات العمػػؿ المطلوهػػة لمملرسػػة همعتقػػدات النػػلس فػػ  قػػدرات

الػػتح ـ فػػ  اةحػػداث فػػ  حنػػلت ـ.  حنػػث نومػػد فػػرؽ هػػنف امػػتةؾ الم ػػلرات وجف ن ػػوف المػػر  قػػلدرا علػػ  اسػػت دام ل 
الم ػلرات المطلوهػة هش ؿ مند وهش ؿ دا ـ ف  ظروؼ صعهة.  ل ػ  ن ػوف المػر  نلمحػل، ال نمػب علنػ  جف نمتلػؾ 

فقػػط، ول ػػف علنػػ  جف نمتلػػؾ معتقػػدا ذاتنػػل مرنػػل فػػ  قدراتػػ  علػػ  مملرسػػة الػػتح ـ فػػ  اةحػػداث ل ػػ  نحقػػؽ اة ػػداؼ 
المر وهة.  النلس ذوو ن س الم لرات رهمل ن دوف هش ؿ س   جو هش ؿ  لؼ جو هشػ ؿ را ػا وذلػؾ هلالعتمػلد علػ  

 ز جو ت سد الدافعنة وم ود حؿ المش لة.مل  ذا  لنت معتقدات ـ الذاتنة هلل  ل ة تعز 
 

 خصايص كفاءة الذات 

   جف ل  ل ة الذات  صل ص علمة و  :ٔٔٔ: ٕٔٔٓ،فنصؿ )نرى 

االعتقػػػػػػػػػػلد هػػػػػػػػػػ ف الشػػػػػػػػػػ ص نم نػػػػػػػػػػ  تن نػػػػػػػػػػذ جحػػػػػػػػػػداث مطلوهػػػػػػػػػػة.  جي جن ػػػػػػػػػػل تشػػػػػػػػػػمؿ الم ػػػػػػػػػػلرات الممتل ػػػػػػػػػػة  .ٔ
 ات.مف طرؼ الش ص، وح م  عل  مل نم ن  القنلـ ه ، ما مل نتوفر لدن  مف م لر 

لنسػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػمة ثلهتػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلوؾ الش صػػػػػػػػػ ، جي جن ػػػػػػػػػل ممموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف اةح ػػػػػػػػػلـ ال تتصػػػػػػػػػؿ همػػػػػػػػػػل  .ٕ
نقػػػػػػػػوـ هػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرد فقػػػػػػػػط، هػػػػػػػػؿ تشػػػػػػػػمؿ جنضػػػػػػػػل الح ػػػػػػػػـ علػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل نم ػػػػػػػػف تحقنقػػػػػػػػ ، وجن ػػػػػػػػل نتنمػػػػػػػػة للقػػػػػػػػدرة 

 الش صنة.

 ن ػػػػػػػػػل تنمػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ ت لعػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػا الهن ػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػا اآل ػػػػػػػػػرنف،  مػػػػػػػػػل جن ػػػػػػػػػل تنمػػػػػػػػػو هللتػػػػػػػػػدرنب  .ٖ
  تل ة.وا تسلب ال هرات الم

م لنلتػػػػػػػػػػ   .ٗ  ن ػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػرتهط هػػػػػػػػػػللتوقا والتنهػػػػػػػػػػ  ولػػػػػػػػػػنس هللضػػػػػػػػػػرورة جف تع ػػػػػػػػػػس توقعػػػػػػػػػػلت قػػػػػػػػػػدرة الشػػػػػػػػػػ ص واي
 الحقنقنة، فمف المم ف جف ت وف  م لنلت  قلنلة ولدن  توقا ه  ل ة ذات مرت عة.

 تتحدد هعدة عوامؿ مثؿ: صعوهة الموقؼ،  منة الم د، مدى مواظهة الش ص. .٘

 وتحقنؽ نتل ت منشودة.     دراؾ وتوقا مترمـ  ل  هذؿ م د .ٙ
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 ػػػػػػػػػػػػذ  ال صػػػػػػػػػػػػل ص ت ضػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات ا نملهنػػػػػػػػػػػػة للتنمنػػػػػػػػػػػػة والتطػػػػػػػػػػػػونر، تػػػػػػػػػػػػرى الهلحثػػػػػػػػػػػػة جف و      
 وذلؾ هزنلدة التعرض لل هرات الترهونة المة مة.

 

 طرؽ تنمية كفاءة الذات 

 جن  نم ف العمؿ عل  تنمنة   ل ة الذات عف طرنؽ   (Communique Handout,2010حنث نشرت صحن ة 
 مل نل : 

عػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػؽ التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػر السػػػػػػػػله  ثػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػت داـ هعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ  تِّػػػػػػػػدي األفكػػػػػػػػار السػػػػػػػػمبية  .ٔ
جدلػػػػػػػػػة وشػػػػػػػػػوا د تثهػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػلذا الت  نػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػله   نػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػحنح؟.  ثػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػتهدؿ ال  ػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػلهنة 

 ه  رة  نملهنة صلدقة.

ذ  مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ وضػػػػػػػػا ج ػػػػػػػػداؼ واقعنػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتراتنمنلت لةسػػػػػػػػتمرار فػػػػػػػػ  تحقنػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػ قحػػػػػػػػع األىػػػػػػػػداؼ  .ٕ
 اة داؼ عند موام ة الصعلب.

نم ػػػػػػػػػف لنػػػػػػػػػل جف نزنػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات عػػػػػػػػػف  ؿ بالنجاِّػػػػػػػػػات اِّتفػػػػػػػػػاالؿ  ق يػػػػػػػػػِّمقالت  المالِّظػػػػػػػػػة .ٖ
طرنػػػػػػػػػػػؽ تعلػػػػػػػػػػػنـ اةفػػػػػػػػػػػراد علػػػػػػػػػػػ  تحدنػػػػػػػػػػػد نملحػػػػػػػػػػػلت ـ، وعلػػػػػػػػػػػ  جف نقػػػػػػػػػػػدروا هشػػػػػػػػػػػ ؿ دقنػػػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػػػل ملت ـ.  

" فن ػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػلؿ: نم ػػػػػػػػػػػف للوالػػػػػػػػػػػدنف جو المدرسػػػػػػػػػػػنف جف نعلمػػػػػػػػػػػوا اةط ػػػػػػػػػػػلؿ جف نحت ظػػػػػػػػػػػوا "همملػػػػػػػػػػػة نملحػػػػػػػػػػػلت
نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػملوف نملحػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ـ وجف نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوا قل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هللم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرات، الموا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتنمنلت التػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
اسػػػػػػػػػػػػت دمو ل  حػػػػػػػػػػػػداث  ػػػػػػػػػػػػذ  النتنمػػػػػػػػػػػػة االنملهنػػػػػػػػػػػػة.   ػػػػػػػػػػػػذا ال نسػػػػػػػػػػػػلعد اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ فقػػػػػػػػػػػػط علػػػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػػػل  

علط ػػػػػػػػة  نملهنػػػػػػػػة، والتػػػػػػػػ  هػػػػػػػػدور ل تػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػر  ُنومػػػػػػػػد درا ػػػػػػػػلت ذاتنػػػػػػػػة  نملهنػػػػػػػػة، ول ػػػػػػػػف جنضػػػػػػػػل 
 ب حؿ المش لة.المهدع وتقونة جسلو 

جي تعزنػػػػػػػػػػػػػز اةفػػػػػػػػػػػػػراد علػػػػػػػػػػػػػ  مم ػػػػػػػػػػػػػودات ـ واسػػػػػػػػػػػػػتراتنمنلت ـ التػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػت دمو ل  تعزيػػػػػػػػػػػػػز العمميػػػػػػػػػػػػػة  .ٗ
لتحقنػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػلح، مثػػػػػػػػلؿ: "لقػػػػػػػػد نمحػػػػػػػػت ةنػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػلهرت فػػػػػػػػ  الم مػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتمرنت فن ػػػػػػػػل ومرهػػػػػػػػت طرقػػػػػػػػل 

المثػػػػػػػػػػلهرة واالنمػػػػػػػػػػلز ج ثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػدح و  النمػػػػػػػػػػلحم تل ػػػػػػػػػػة لحػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػ لة" مثػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػػػ  
جذ نػػػػػػػػػػػػل ، مثػػػػػػػػػػػػلؿ: "لقػػػػػػػػػػػػد نمحػػػػػػػػػػػػت فقػػػػػػػػػػػػط ةنػػػػػػػػػػػػؾ ذ ػػػػػػػػػػػػ "  ف الت  نػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػػػػد  اةفػػػػػػػػػػػػراد ل ػػػػػػػػػػػػون ـ
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واالسػػػػػػػػػػػتراتنمنة نسػػػػػػػػػػػلعد علػػػػػػػػػػػ  تر نػػػػػػػػػػػز اال تمػػػػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػػػػ  متغنػػػػػػػػػػػرات نم ػػػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػتح ـ فن ػػػػػػػػػػػل: جي 
 تقدنر المحلولة الملدة واالستراتنمنلت الت  است دمو ل.

فػػػػػػػػرص   نمػػػػػػػػلداةفػػػػػػػػراد فرصػػػػػػػػل للػػػػػػػػتح ـ فػػػػػػػػ  هن ػػػػػػػػت ـ.  جي   عطػػػػػػػػل   لنجػػػػػػػػاحر فرصػػػػػػػػا لخبػػػػػػػػرات ايقفتػػػػػػػػ .٘
ل فػػػػػػػػػػػػػراد لصػػػػػػػػػػػػػنلعة القػػػػػػػػػػػػػرارات، وجف نسػػػػػػػػػػػػػت دموا ونملرسػػػػػػػػػػػػػوا م ػػػػػػػػػػػػػلرات ـ، وتمرنػػػػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػػػلرات م تل ػػػػػػػػػػػػػة 
لتحقنػػػػػػػػؽ ج ػػػػػػػػداف ـ سػػػػػػػػوؼ نسػػػػػػػػلعد فػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػل    ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات.  ػػػػػػػػذا نتطلػػػػػػػػب معرفػػػػػػػػة جصػػػػػػػػنلة هنقػػػػػػػػلط قػػػػػػػػوة 

 ال رد وجف ن وف قلدرنف عل  رهط نقلط القوة  ذ  ما ج داف ـ.

تظػػػػػػػػل ر ه ن ػػػػػػػػل لػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػدث.  عػػػػػػػػدـ الجو نمػػػػػػػػر هلنت لسػػػػػػػػة،  عنػػػػػػػػدمل ن شػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػ ص  األمانػػػػػػػػة قالقاقعيػػػػػػػػة .ٙ
 نػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف اةفضػػػػػػػػؿ ا قػػػػػػػػرار هومػػػػػػػػود الصػػػػػػػػعوهة )ذلػػػػػػػػؾ اةمػػػػػػػػر الهػػػػػػػػد وجنػػػػػػػػ   ػػػػػػػػلف صػػػػػػػػعهل.  جت  ػػػػػػػػـ لمػػػػػػػػلذا 

جف نسػػػػػػػػػػت دم ل فػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػف ل ػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػ صجصػػػػػػػػػػنهت ه نهػػػػػػػػػػة اةمػػػػػػػػػػؿ؟  وتحدنػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػلط قػػػػػػػػػػوة محػػػػػػػػػػددة نم
ر ال ػػػػػػػػرة رهمػػػػػػػػل ن ػػػػػػػػوف فعػػػػػػػػلال المػػػػػػػػرة القلدمػػػػػػػػة )جنػػػػػػػػت تسػػػػػػػػتطنا تمرنػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػرة هشػػػػػػػػ ؿ منػػػػػػػػد مػػػػػػػػدا.  تمرنػػػػػػػػ

 .ج هر ه ثنر مف تسدند ال رة مف م لف هعند مدا 

عنػػػػػػػػػػػدمل نسػػػػػػػػػػػلعد اةفػػػػػػػػػػػراد علػػػػػػػػػػػ  جف ننته ػػػػػػػػػػػوا لم ػػػػػػػػػػػلرات ـ ونقػػػػػػػػػػػلط القػػػػػػػػػػػوة لػػػػػػػػػػػدن ـ وجف نسػػػػػػػػػػػلعد ـ علػػػػػػػػػػػ       
تحدنػػػػػػػػػد  ن نػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػت دام ل هشػػػػػػػػػ ؿ ج هػػػػػػػػػر، نحػػػػػػػػػف نعلم ػػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات.  وجف ا قػػػػػػػػػرار هواقعنػػػػػػػػػة الموقػػػػػػػػػؼ 

ت  ػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػػر  ال ػػػػػػػػػرد وتسػػػػػػػػػلعد  علػػػػػػػػػ  جف نػػػػػػػػػرى ن سػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػ ص نم نػػػػػػػػػػ   ننقػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػؾ هشػػػػػػػػػ ؿ جصػػػػػػػػػنؿ
 مغللهة التحدي.

م  ػػػـو ال  ػػػل ة الذاتنػػػة مػػػف الم ػػػل نـ الم مػػػة فػػػ  ت سػػػنر السػػػلوؾ وفػػػ   تػػػلـ المهحػػػث ت  ػػػد الهلحثػػػة علػػػ  جف      
، حنػث جنػ   Albert Bandura (1977ا نسلن ، ولقد ظ ر  ذا الم  ـو عل  ند العللـ اةمرن ػ  جلهػرت هلنػدورا 

مػػػف الهنػػػل ات النظرنػػػة التػػػ  تقػػػـو علػػػ  نظرنػػػة الػػػتعلـ االمتمػػػلع  المعرفػػػ  لهلنػػػدورا، ولقػػػد حظػػػ   ػػػذا الم  ػػػـو فػػػ  
السػػنوات اة نػػرة ه  منػػة متزانػػدة  صوصػػل فػػ  ممػػلؿ تعػػدنؿ السػػلوؾ، ومػػل زاؿ لػػ  هرنػػؽ ننػػلؿ ا تملمػػلت الدارسػػنف 

د ال ػػرد هقدرتػػ  علػػ  القنػػلـ هللسػػلوؾ المطلػػوب هنمػػلح لتحقنػػؽ والهػػلحثنف والعلمػػل ، ف ػػو نسػػت دـ لحشػػلرة  لػػ  اعتقػػل
 النتل ت المرموة.
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 الفصؿ الثاني

فللشػػػػػػػػػ ص الػػػػػػػػػذي نقتنػػػػػػػػػا هقدرتػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ  تحقنػػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػػلح والوصػػػػػػػػػوؿ للنتػػػػػػػػػل ت المرمػػػػػػػػػوة ن ػػػػػػػػػوف لدنػػػػػػػػػ        
 دراؾ لمسػػػػػػػػػػػػػتوى  م لنلتػػػػػػػػػػػػػ  جو قدراتػػػػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػػػػل تنطػػػػػػػػػػػػػوي علنػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف مقومػػػػػػػػػػػػػلت عقلنػػػػػػػػػػػػػة معرفنػػػػػػػػػػػػػة 

ام ل فػػػػػػػػػػػػػػ  معللمػػػػػػػػػػػػػػة المواقػػػػػػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػػػػػػعهة جو المشػػػػػػػػػػػػػػ ةت والتػػػػػػػػػػػػػػ ثنر فػػػػػػػػػػػػػػ  وان عللنػػػػػػػػػػػػػػة، تدفعػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػت د
اةحػػػػػػػػداث؛ لتحقنػػػػػػػػؽ انمػػػػػػػػلز مػػػػػػػػل فػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػروؼ الهن نػػػػػػػػة المحنطػػػػػػػػة هػػػػػػػػ .  و ػػػػػػػػذا نعنػػػػػػػػ  جف ال ػػػػػػػػرد لدنػػػػػػػػ  
القػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػهط سػػػػػػػػػلو   نتنمػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػل لدنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف معتقػػػػػػػػػدات ش صػػػػػػػػػنة، فػػػػػػػػػلةفراد لػػػػػػػػػدن ـ نظػػػػػػػػػلـ مػػػػػػػػػف 

مشػػػػػػػػلعر ـ وجف ػػػػػػػػلر ـ، حنػػػػػػػػث جف ال ػػػػػػػػرد نعمػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػ   المعتقػػػػػػػػدات الذاتنػػػػػػػػة التػػػػػػػػ  تم ػػػػػػػػن ـ مػػػػػػػػف الػػػػػػػػتح ـ فػػػػػػػػ 
ت سػػػػػػػػػػنر انملزاتػػػػػػػػػػ  هلالعتمػػػػػػػػػػلد علػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػدرات التػػػػػػػػػػ  نعتقػػػػػػػػػػد جنػػػػػػػػػػ  نمتل  ػػػػػػػػػػل ممػػػػػػػػػػل نمعلػػػػػػػػػػ  نهػػػػػػػػػػذؿ قصػػػػػػػػػػلري 

 م د  لتحقنؽ النملح.

ف لمػػػػػػػػػػػػل زاد ا حسػػػػػػػػػػػػلس هلل  ػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػة زاد الم ػػػػػػػػػػػػد والمثػػػػػػػػػػػػلهرة والصػػػػػػػػػػػػةهة، فػػػػػػػػػػػػلةفراد ذوي ال  ػػػػػػػػػػػػل ة       
لوف مػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػ ةت الصػػػػػػػػػػػعهة همزنػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف ا حسػػػػػػػػػػػلس هلل ػػػػػػػػػػػدو  والرصػػػػػػػػػػػلنة، الذاتنػػػػػػػػػػػة المرت عػػػػػػػػػػػة نتعػػػػػػػػػػػلم

  مل نستطنعوف ات لذ القرارات ووضا ج داؼ مستقهلنة ذات مستوى علؿ.

هننمػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػعور هػػػػػػػػػػنقص ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػرتهط هلال ت ػػػػػػػػػػلب والقلػػػػػػػػػػؽ والعمػػػػػػػػػػز وان  ػػػػػػػػػػلض التقػػػػػػػػػػدنر       
االنمػػػػػػػػػػلز والنمػػػػػػػػػػو الش صػػػػػػػػػػ ، حنػػػػػػػػػػث جف  الػػػػػػػػػػذات  وامػػػػػػػػػػتةؾ جف ػػػػػػػػػػلر تشػػػػػػػػػػل منة مثػػػػػػػػػػؿ: عػػػػػػػػػػدـ  القػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػ 

اةفػػػػػػػػػػراد ذوي ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة المن  ضػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػلدرنف علػػػػػػػػػػ  التعلمػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا المواقػػػػػػػػػػؼ وج ثػػػػػػػػػػر 
احتمػػػػػػػػػلال لل شػػػػػػػػػؿ، لػػػػػػػػػذلؾ الشػػػػػػػػػعور هلل  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة نعتهػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػلمة حلسػػػػػػػػػمل فػػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػػلح جو ال شػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ  

 الحنلة. 

جسػػػػػػػػػلوب نت لعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػؾ و ػػػػػػػػػو ا رشػػػػػػػػػلد ولتحسػػػػػػػػػنف   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدى اةفػػػػػػػػػراد نػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػت داـ      
درا لتنػػػػػػػػػػػل،  المعرفػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػلو  ، حنػػػػػػػػػػػث جف   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات تػػػػػػػػػػػرتهط هللهعػػػػػػػػػػػد المعرفػػػػػػػػػػػ  وتتػػػػػػػػػػػ ثر همعلرفنػػػػػػػػػػػل واي
فػػػػػػػػػػإف ا رشػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو   جسػػػػػػػػػػلوب  رشػػػػػػػػػػلدي نتمنػػػػػػػػػػز هت  نػػػػػػػػػػد  علػػػػػػػػػػ  اةنشػػػػػػػػػػطة المعرفنػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػؿ 

  المعتقدات والتوقعلت والعهلرات الذاتنة وحؿ المش ةت.

 

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٖٔ( 

 

 الفصؿ الثاني

 ِّث الثانيلمبا

 اإلرشاد المعرفي السمقكي
 مثػػػػػػػػػػػؿ المعرفنػػػػػػػػػػػة اةنشػػػػػػػػػػػطة علػػػػػػػػػػػ  هت  نػػػػػػػػػػػد  نتمنػػػػػػػػػػػز  رشػػػػػػػػػػػلدي جسػػػػػػػػػػػلوب السػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػلد     

 ال ننػػػػػػػػػػػػلت دمػػػػػػػػػػػػت نعمػػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػػ  .   مػػػػػػػػػػػػلالمشػػػػػػػػػػػػ ةت وحػػػػػػػػػػػػؿ الذاتنػػػػػػػػػػػػة والعهػػػػػػػػػػػػلرات والتوقعػػػػػػػػػػػػلت المعتقػػػػػػػػػػػػدات
 الموانػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػا وؾالسػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا التعلمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  نملح ػػػػػػػػػػل ثهػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو   ا رشػػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػت دمة
  .سػػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػػ  مطلوهػػػػػػػػػػػػة تغننػػػػػػػػػػػػرات  حػػػػػػػػػػػػداث ه ػػػػػػػػػػػػدؼ، المسػػػػػػػػػػػػلعدة نطلػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػذي للمسترشػػػػػػػػػػػػد المعرفنػػػػػػػػػػػػة 

 العػػػػػػػػػػػػػػػلط   جو الومػػػػػػػػػػػػػػػدان  هللملنػػػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػػػػػلد ن ػػػػػػػػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػػ   وهل ضػػػػػػػػػػػػػػػلفة
، معرفنػػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػػلو نة اسػػػػػػػػػػتراتنمنلت اسػػػػػػػػػػت داـ  ػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػف حولػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف االمتمػػػػػػػػػػلع  وهللسػػػػػػػػػػنلؽ للمسترشػػػػػػػػػػد

 .فن  المر وب التغننر  حداث وهن نة، متملعنةا ،ان عللنة

  جف ا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػػػلو   نعػػػػػػػػػػػػػػػػػد جحػػػػػػػػػػػػػػػػػد التنػػػػػػػػػػػػػػػػػلرات ٖ٘ :ٕٔٔٓ،المن ػػػػػػػػػػػػػػػػػوش )ونػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر      
ا رشػػػػػػػػػػلدنة الحدنثػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػتـ هصػػػػػػػػػػ ة جسلسػػػػػػػػػػنة هللمػػػػػػػػػػد ؿ المعرفػػػػػػػػػػ  لةضػػػػػػػػػػطراهلت الن سػػػػػػػػػػنة، ون ػػػػػػػػػػدؼ 

 نػػػػػػػػػر منطقنػػػػػػػػػة وتوقعلتػػػػػػػػػ  وجف ػػػػػػػػػلر   ػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػلوب مػػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػػلد  لػػػػػػػػػ   قنػػػػػػػػػلع المسترشػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػ ف معتقداتػػػػػػػػػ  
السػػػػػػػػػػػلهنة وعهلراتػػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػدث ردود اةفعػػػػػػػػػػػلؿ الدالػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػو  الت نػػػػػػػػػػػؼ، ون ػػػػػػػػػػػدؼ 
هػػػػػػػػػذلؾ  لػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػدنؿ  درا ػػػػػػػػػلت المسترشػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػو ة ونعمػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػ  جف نحػػػػػػػػػؿ محل ػػػػػػػػػل طرقػػػػػػػػػل ج ثػػػػػػػػػر مة مػػػػػػػػػة 

 للت  نر، مف جمؿ  حداث تغنرات معرفنة وسلو نة وان عللنة لدن .

  جف االقػػػػػػػػػػػػةع عػػػػػػػػػػػػف اةف ػػػػػػػػػػػػلر  نػػػػػػػػػػػػر المنطقنػػػػػػػػػػػػة والمعتقػػػػػػػػػػػػدات ٕٔٔ: ٕ٘ٓٓ،المػػػػػػػػػػػػلل  )تػػػػػػػػػػػػذ ر   مػػػػػػػػػػػػل     
 نػػػػػػػػػػػر العقةننػػػػػػػػػػػة نعنػػػػػػػػػػػ   زالػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػذ  اةف ػػػػػػػػػػػلر والمعتقػػػػػػػػػػػدات لنحػػػػػػػػػػػؿ محل ػػػػػػػػػػػل جف ػػػػػػػػػػػلر ومعتقػػػػػػػػػػػدات منطقنػػػػػػػػػػػة 
وعقةننػػػػػػػػػة، ونعتمػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ علػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػوار ا رشػػػػػػػػػلدي المرت ػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػؿ والمنطػػػػػػػػػؽ ولػػػػػػػػػنس علػػػػػػػػػ  

 سلطة المرشد.
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  )ٖٕ( 

 

 الفصؿ الثاني

 رشاد المعرفي السمقكي  تعريؼ اإل 

 طرنقػػػػػػػػػػػة  رشػػػػػػػػػػػلد ن سػػػػػػػػػػػ  مهلشػػػػػػػػػػػر ومومػػػػػػػػػػػ ، ُنػػػػػػػػػػػد ؿ العقػػػػػػػػػػػؿ " ه نػػػػػػػػػػػ  ( 11  3114)زىػػػػػػػػػػػراف  عرفتػػػػػػػػػػػو
والمنطػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػػػػػلد الن سػػػػػػػػػػػػػػػ ، ونسػػػػػػػػػػػػػػػت دـ فننػػػػػػػػػػػػػػلت ترهونػػػػػػػػػػػػػػػة معرفنػػػػػػػػػػػػػػػة وان عللنػػػػػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػػػػػلعدة 
المسترشػػػػػػػػػػد لتصػػػػػػػػػػحنح معتقداتػػػػػػػػػػ  الةعقةننػػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػلحه ل  لػػػػػػػػػػؿ ان عػػػػػػػػػػلل  واضػػػػػػػػػػطراب سػػػػػػػػػػلو   

   ."ت عقةننة نصلحه ل ضهط ان علل  وسلو   ل  معتقدا

 الن سػػػػػػػػػػػ   جسػػػػػػػػػػػلوب جو نظرنػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف نظرنػػػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػػػلد" هلعتهػػػػػػػػػػػلر (  86  3114)ِّسػػػػػػػػػػػيف  قعرفػػػػػػػػػػػو
تسػػػػػػػػػت دـ فننػػػػػػػػػلت معرفنػػػػػػػػػة وان عللنػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػلعدة العمػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػ  التغلػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػدن ـ مػػػػػػػػػف جف ػػػػػػػػػلر 

ال ػػػػػػػػػػػرد ومعتقػػػػػػػػػػػدات  لط ػػػػػػػػػػػة و نػػػػػػػػػػػر عقةننػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػلحه ل اضػػػػػػػػػػػطراب فػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلوؾ وش صػػػػػػػػػػػنة 
  ."واستهدال ل ه ف لر ومعتقدات ج ثر عقةننة ومنطقنة تسلعد  عل  التوافؽ ما الممتما

  ممموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف ا مػػػػػػػػػرا ات التػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػدؼ  لػػػػػػػػػ   نصػػػػػػػػػلؿ " ػػػػػػػػػو (  379  3118تعريػػػػػػػػػؼ )مقػػػػػػػػػدادي
ال ػػػػػػػػػػرد لحللػػػػػػػػػػة االستهصػػػػػػػػػػلر ه سػػػػػػػػػػهلب االضػػػػػػػػػػطراب لدنػػػػػػػػػػ ، وتعلنمػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػتراتنمنلت الةزمػػػػػػػػػػة للتعلمػػػػػػػػػػؿ 

ضػػػػػػػػػطراب، هحنػػػػػػػػػث تصػػػػػػػػػهح مػػػػػػػػػز ا مػػػػػػػػػف ذ نرتػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلو نة علػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػ ؿ جهننػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا جسػػػػػػػػػللنب  ػػػػػػػػػذا اال
معرفنػػػػػػػػػػػػة وتوظػػػػػػػػػػػػؼ ل ػػػػػػػػػػػػذا الغػػػػػػػػػػػػرض العدنػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػػػػللنب التػػػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػػػعت ل النظرنػػػػػػػػػػػػة المعرفنػػػػػػػػػػػػة 

  ."السلو نة

  مػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػل ر تعػػػػػػػػػػدنؿ السػػػػػػػػػػلوؾ نحػػػػػػػػػػلوؿ  رشػػػػػػػػػػلدي مػػػػػػػػػػن ت"  ػػػػػػػػػػو( 713  3119تعريػػػػػػػػػػؼ )السػػػػػػػػػػيد 
 ."العمنؿ لدي الت  نر عملنة ف  الت ثنر  ةؿ

 وسػػػػػػػػػػػنلة مػػػػػػػػػػػػف وسػػػػػػػػػػػل ؿ ا رشػػػػػػػػػػػلد الن سػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  نم ػػػػػػػػػػػػف " ػػػػػػػػػػػو  (31  3111)الغامػػػػػػػػػػػػدي  تعريػػػػػػػػػػػؼ
اسػػػػػػػػػػػت دام ل فػػػػػػػػػػػ  ت  نػػػػػػػػػػػؼ اضػػػػػػػػػػػطراهلت القلػػػػػػػػػػػؽ ومسػػػػػػػػػػػلعدة  ػػػػػػػػػػػ ال  المرضػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػ  الت نػػػػػػػػػػػؼ دا ػػػػػػػػػػػؿ 
الهن ػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ تصػػػػػػػػػحنح المعتقػػػػػػػػػدات ال لط ػػػػػػػػػة، وتػػػػػػػػػدرنه ـ علػػػػػػػػػ  جدا  السػػػػػػػػػلوؾ الصػػػػػػػػػحنح وذلػػػػػػػػػؾ 

وذلػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ اسػػػػػػػػػػػػت داـ فننػػػػػػػػػػػػلت   مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ اسػػػػػػػػػػػػت داـ اةسػػػػػػػػػػػػللنب المعرفنػػػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػػػلو نة.
 -الت نػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ -صػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ االنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػل  -ا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػػػلو   التللنػػػػػػػػػػػػػػػػػة: )المراقهػػػػػػػػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ."االستر ل   -الوامهلت المنزلنة -التعونض



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٖٖ( 

 

 الفصؿ الثاني

  الن سػػػػػػػػػػ  والػػػػػػػػػػذي نسػػػػػػػػػػت دـ جسػػػػػػػػػػللنب  ا رشػػػػػػػػػػلدجحػػػػػػػػػػد جسػػػػػػػػػػللنب " ػػػػػػػػػػو (  5  3112تعريػػػػػػػػػػؼ )إبػػػػػػػػػػراىيـ
السػػػػػػػػػػلو    ا رشػػػػػػػػػػلدالمعرفػػػػػػػػػػ  وفننػػػػػػػػػػلت  ا رشػػػػػػػػػػلدوطرقػػػػػػػػػػل ج ثػػػػػػػػػػر  نملهنػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػػؽ دمػػػػػػػػػػت فننػػػػػػػػػػلت 

عػػػػػػػػلدة هنػػػػػػػػل  جف ػػػػػػػػلر ـ،  معػػػػػػػػل، ممػػػػػػػػل نػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػلعدة اةفػػػػػػػػراد علػػػػػػػػ  تطػػػػػػػػونر م ػػػػػػػػلرات ـ المعرفنػػػػػػػػة واي
ومملرسػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػلو نلت االنملهنػػػػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػػػػدعنم ل محدثػػػػػػػػػػػػة تغنػػػػػػػػػػػػرا فػػػػػػػػػػػػ   ن نػػػػػػػػػػػػة ر نتػػػػػػػػػػػػ  لذاتػػػػػػػػػػػػ  وللعػػػػػػػػػػػػللـ 

 ."وللمستقهؿ

 عرفي السمقكي اتفقت عمى أنو قترى الباِّثة أف التعريفات السابقة لإلرشاد الم

 وعةم  جسلوب  رشلدي. 

  نر ػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػحنح المعتقػػػػػػػػػػدات ال لط ػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى ال ػػػػػػػػػػرد واسػػػػػػػػػػتهدال ل ه ف ػػػػػػػػػػلر ومعتقػػػػػػػػػػدات ج ثػػػػػػػػػػر
 عقةننة ومنطقنة.

  .نسلعد ال رد عل  مملرسة السلو نلت االنملهنة وتدعنم ل 

 .نقـو هدمت فننلت ا رشلد المعرف  وفننلت ا رشلد السلو   معل 

نقػػػػػػػـو علػػػػػػػ   وعةمػػػػػػػ  جسػػػػػػػلوب  رشػػػػػػػلديلػػػػػػػذا تعػػػػػػػرؼ الباِّثػػػػػػػة اإلرشػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػي السػػػػػػػمقكي بانػػػػػػػو       
دمػػػػػػػػػػػت فننػػػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػ  وفننػػػػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػػػلد السػػػػػػػػػػػلو   معػػػػػػػػػػػػل، ممػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػلعد علػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػػحنح 
المعتقػػػػػػػػػػدات ال لط ػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى ال ػػػػػػػػػػرد واسػػػػػػػػػػتهدال ل ه ف ػػػػػػػػػػلر ومعتقػػػػػػػػػػدات ج ثػػػػػػػػػػر عقةننػػػػػػػػػػة ومنطقنػػػػػػػػػػة، لمملرسػػػػػػػػػػة 

 نة وتدعنم ل. السلو نلت االنمله
 

 اإلرشاد المعرفي السمقكي مؤسسق 

  هػػػػػػػػػػػ ف اةطػػػػػػػػػػػر النظرنػػػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػػػذا المنحػػػػػػػػػػػ  العةمػػػػػػػػػػػ  تتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػ  تلػػػػػػػػػػػؾ ٛٔ :ٕٓٓٓ،محمػػػػػػػػػػػد )ذ ػػػػػػػػػػػر      
اةسػػػػػػػػػػػػللنب التػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػدم ل  ػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف من ننهػػػػػػػػػػػػـو وجلهػػػػػػػػػػػػرت  لػػػػػػػػػػػػنس وجروف هنػػػػػػػػػػػػؾ وفن تػػػػػػػػػػػػور رانمػػػػػػػػػػػػ   ال جف 

محلولػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ ت تمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  سػػػػػػػػهنؿ  هلترسػػػػػػػػوف نػػػػػػػػرى جف مػػػػػػػػل فعلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف من ننهػػػػػػػػـو ورانمػػػػػػػػ  نعػػػػػػػػد همثلهػػػػػػػػة
الوصػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػ  نظرنػػػػػػػػة عةمنػػػػػػػػة، ول ن مػػػػػػػػل مػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػد قطعػػػػػػػػل شػػػػػػػػوطل  هنػػػػػػػػرا هلتمػػػػػػػػل  النظرنػػػػػػػػة المعرفنػػػػػػػػة 

 السلو نة ف  العةج.  

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٖٗ( 

 

 الفصؿ الثاني

 ل  جف  ػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف آروف تػػػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػػػؾ، وجلهػػػػػػػػػػػػرت  لػػػػػػػػػػػػنس جسسػػػػػػػػػػػػٙٔ-ٖٔ: ٕٕٔٓ ،مػػػػػػػػػػػػ ) مػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػذ ر      
ف  ػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػة من مػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػةج الن سػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذي جصػػػػػػػػػهح نعػػػػػػػػػرؼ هعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػللعةج المعرفػػػػػػػػػ  ا لسػػػػػػػػػلو  ، واي

نعمػػػػػػػػػؿ هشػػػػػػػػػ ؿ مسػػػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػػػف اآل ػػػػػػػػػر...  جطلػػػػػػػػػؽ  لػػػػػػػػػنس فػػػػػػػػػ  الهدانػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػةج اسػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػةج 
الن سػػػػػػػػػػ  العقةنػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػـ جطلػػػػػػػػػػؽ علنػػػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػػةج العقةنػػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػلل ، وج نػػػػػػػػػػرا جطلػػػػػػػػػػؽ علنػػػػػػػػػػ  

لسػػػػػػػػػػػػػػلوؾ، العػػػػػػػػػػػػػػةج العقةنػػػػػػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػػػػػلل  السػػػػػػػػػػػػػػلو   لن  ػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػ  اة منػػػػػػػػػػػػػػة المتدا لػػػػػػػػػػػػػػة للمعرفػػػػػػػػػػػػػػة، وا
  جف االسػػػػػػػػػػػػػـ المدنػػػػػػػػػػػػػد المتمثػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػةج ٕٓٔ :ٕٓٓٓ،محمػػػػػػػػػػػػػد )والومػػػػػػػػػػػػػداف )االن عػػػػػػػػػػػػػلؿ .  ونػػػػػػػػػػػػػرى 

العقةنػػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػلل  السػػػػػػػػػػلو   نع ػػػػػػػػػػس االتمػػػػػػػػػػل  ذا النمػػػػػػػػػػوذج الثةثػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ  التعلمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا االضػػػػػػػػػػطراهلت 
االن عللنػػػػػػػػػة، و ػػػػػػػػػو جف ال ػػػػػػػػػرد نمػػػػػػػػػب جف ن  ػػػػػػػػػر ونشػػػػػػػػػعر ونسػػػػػػػػػلؾ فػػػػػػػػػ  االتمػػػػػػػػػل  المعػػػػػػػػػل س العتقػػػػػػػػػلد  وجف ػػػػػػػػػلر  

لةعقةننػػػػػػػػة حتػػػػػػػػ  نم ػػػػػػػػف جف نحػػػػػػػػدث تغنػػػػػػػػر هنػػػػػػػػل   فػػػػػػػػ  حنلتػػػػػػػػ .  وجننػػػػػػػػل ل ػػػػػػػػ  ن  ػػػػػػػػـ سػػػػػػػػلو ل معننػػػػػػػػل علننػػػػػػػػل ا
جف ن  ػػػػػػػػػـ  نػػػػػػػػػؼ نشػػػػػػػػػعر ال ػػػػػػػػػرد ون  ػػػػػػػػػػر ونسػػػػػػػػػلؾ،  ذ جنػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػدمل نشػػػػػػػػػػعر جو نن عػػػػػػػػػؿ فإنػػػػػػػػػ  ن  ػػػػػػػػػر ونسػػػػػػػػػػلؾ 

 جنضل، وعندمل ن  ر فإن  نن عؿ ونسلؾ، وعندمل نسلؾ جو نتصرؼ فإن  ن  ر ونن عؿ.

لػػػػػػػػػػنس نعتهػػػػػػػػػػرا الرا ػػػػػػػػػػدنف فػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػر ـ مػػػػػػػػػػف ج      ة ذا الممػػػػػػػػػػلؿ،  ال جف ال  ػػػػػػػػػػرة الر نسػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػؾ واي
 ػػػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػػػد ؿ المدنػػػػػػػػػػػػد للعػػػػػػػػػػػػةج الن سػػػػػػػػػػػػ  لنسػػػػػػػػػػػػت مدنػػػػػػػػػػػػدة.  حنػػػػػػػػػػػػث تشػػػػػػػػػػػػنر  التػػػػػػػػػػػػ  جدت  لػػػػػػػػػػػػ  ظ ػػػػػػػػػػػػور 

   لػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػ  نرمػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػلرنخ ا رشػػػػػػػػػػلد والعػػػػػػػػػػةج العقةنػػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػلل  السػػػػػػػػػػلو    لػػػػػػػػػػ  ٗٙ :ٕٗٓٓ،ز ػػػػػػػػػػراف)
المدرسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف جمثػػػػػػػػػلؿ  هن تنتػػػػػػػػػوس، ومػػػػػػػػػلر وس جورنلنػػػػػػػػػوس،  ال لسػػػػػػػػػ ة الرواقنػػػػػػػػػة؛ فقػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػلف جصػػػػػػػػػحلب  ػػػػػػػػػذ 

هل ضػػػػػػػػػلفة  لػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف الم  ػػػػػػػػػرنف الهػػػػػػػػػوذننف القػػػػػػػػػدمل   ػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذنف قػػػػػػػػػلموا هوضػػػػػػػػػا المهػػػػػػػػػلد  اةسلسػػػػػػػػػنة 
 الت  ترت ز علن ل نظرنة العةج العقةن  االن علل  السلو  . 

  فػػػػػػػػػػػػ  ذات ػػػػػػػػػػػػل    لػػػػػػػػػػػػ  جف المدرسػػػػػػػػػػػػة الرواقنػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػرى جف اةشػػػػػػػػػػػػنلٙٛ: ٕٗٓٓ،حسػػػػػػػػػػػػنف) مػػػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػػػلر      
وطهنعت ػػػػػػػػل ال تثنػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػوؼ جو القلػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػدى ال ػػػػػػػػرد ول ػػػػػػػػف اآلرا  التػػػػػػػػ  ن ون ػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػرد عػػػػػػػػف  ػػػػػػػػذ  اةشػػػػػػػػنل  

 الطرنقة الت  ندرؾ ه ل تلؾ اةشنل     السهب الحقنق  ورا  ذلؾ.جو  والموضوعلت 

   لػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف المهػػػػػػػػػػػػػػػػدج اةسلسػػػػػػػػػػػػػػػػ  والمر ػػػػػػػػػػػػػػػػزي للعػػػػػػػػػػػػػػػػةج ٜٕ :ٕٛٓٓ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػورونف وآ ػػػػػػػػػػػػػػػػروف)ونػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر      
السػػػػػػػػػػػػػػلو    ػػػػػػػػػػػػػػو جف اةف ػػػػػػػػػػػػػػلر والومػػػػػػػػػػػػػػداف والسػػػػػػػػػػػػػػلوؾ والموانػػػػػػػػػػػػػػب ال سػػػػػػػػػػػػػػنولومنة  ػػػػػػػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػػػػ 

م ونػػػػػػػػػػػػلت لنظػػػػػػػػػػػػلـ موحػػػػػػػػػػػػد، فػػػػػػػػػػػػللتغنر الحػػػػػػػػػػػػلدث فػػػػػػػػػػػػ  جي م ػػػػػػػػػػػػوف من ػػػػػػػػػػػػل ن ػػػػػػػػػػػػوف مصػػػػػػػػػػػػحوهل هتغنػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػ  
الم ونػػػػػػػػػػػػػػػػلت اة ػػػػػػػػػػػػػػػػرى... والعػػػػػػػػػػػػػػػػةج المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػػلو   نػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾ الطهنعػػػػػػػػػػػػػػػػة الموحػػػػػػػػػػػػػػػػدة ل ػػػػػػػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٖ٘( 

 

 الفصؿ الثاني

فػػػػػػػػػػػ  الموقػػػػػػػػػػػؼ ن سػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػدى م تل ػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػف المتػػػػػػػػػػػرلؼ...  مػػػػػػػػػػػل جنػػػػػػػػػػػ  ن تػػػػػػػػػػػرض جف  ػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػرد نستحضػػػػػػػػػػػر 
المشػػػػػػػػػػػلعر، واالسػػػػػػػػػػػتملهلت ال سػػػػػػػػػػػنولومنة، والسػػػػػػػػػػػلوؾ، وتعتهػػػػػػػػػػػر اةف ػػػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػػػ  المومػػػػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػػػػذ  الم ونػػػػػػػػػػػلت 
نمػػػػػػػػل تتوقػػػػػػػػؼ علػػػػػػػػ  الطرنقػػػػػػػػة التػػػػػػػػ   الػػػػػػػػثةث، حنػػػػػػػػث جن ػػػػػػػػل لنسػػػػػػػػت نلشػػػػػػػػ ة عػػػػػػػػف الموقػػػػػػػػؼ هشػػػػػػػػ ؿ جسلسػػػػػػػػ ، واي

 ننظر ه ل  ؿ منل للموقؼ ن س .

هػػػػػػػػػػػػللقلؽ، جو الغضػػػػػػػػػػػػب، جو الحػػػػػػػػػػػػزف فقػػػػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػػػػدمل  جننػػػػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػػػػعر  ٚٔ :ٕٕٔٓ، مػػػػػػػػػػػػ ) حنػػػػػػػػػػػػث ج ػػػػػػػػػػػػد     
ن ػػػػػػػػوف لػػػػػػػػدننل مهػػػػػػػػرر لػػػػػػػػذلؾ.  همعنػػػػػػػػ  آ ػػػػػػػػر، لػػػػػػػػنس الموقػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد ذاتػػػػػػػػ ، ول ػػػػػػػػف مػػػػػػػػدر لتنل، وتوقعلتنػػػػػػػػل، 

 وت سنراتنل )التقننـ المعرف   للموقؼ    المس ولة عف ومداننلتنل. 

ف متهػػػػػػػػػػػػػلننتنف   جف الت  نػػػػػػػػػػػػػر واالن عػػػػػػػػػػػػػلؿ ا نسػػػػػػػػػػػػػلن  لنسػػػػػػػػػػػػػل هعملنتػػػػػػػػػػػػػنٕٓٔ :ٜٜٛٔ،الطنػػػػػػػػػػػػػب )ونػػػػػػػػػػػػػرى      
ن مػػػػػػػػػػػػل جو م تل تػػػػػػػػػػػػنف،  نمػػػػػػػػػػػػل تتػػػػػػػػػػػػدا ؿ هصػػػػػػػػػػػػورة ذات داللػػػػػػػػػػػػة، واي نعتهػػػػػػػػػػػػراف  -ل ػػػػػػػػػػػػؿ اة ػػػػػػػػػػػػراض العملنػػػػػػػػػػػػة -واي

مػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػدة نػػػػػػػػػػػواح ن ػػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػػ   جسلسػػػػػػػػػػػل...  نػػػػػػػػػػػلؾ هعػػػػػػػػػػػض الطػػػػػػػػػػػرؽ الر نسػػػػػػػػػػػنة التػػػػػػػػػػػ  تولػػػػػػػػػػػد االن عػػػػػػػػػػػلؿ 
ف جحػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػذ  الطػػػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػػػو الت  نػػػػػػػػػػر،  ف  ثنػػػػػػػػػػرا ممػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػمن  هلالن عػػػػػػػػػػلؿ لػػػػػػػػػػنس ج ثػػػػػػػػػػر    وتػػػػػػػػػػتح ـ فنػػػػػػػػػػ ، واي

 مف نوع هعنن  مف ال  ر نتسـ هللتحنز والح ـ المسهؽ جو التقننـ المتطرؼ. وال جقؿ

سػػػػػػػػػػػػػػهب معلنػػػػػػػػػػػػػػلة ال ػػػػػػػػػػػػػرد ال تعػػػػػػػػػػػػػػود  لػػػػػػػػػػػػػػ  اةحػػػػػػػػػػػػػػداث التػػػػػػػػػػػػػػ   جف  ٕٔٚ :ٜٜٛٔ، ال طنػػػػػػػػػػػػػػب)ونػػػػػػػػػػػػػذ ر      
نمػػػػػػػػل تعػػػػػػػػود معلنلتػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ   ن نػػػػػػػػة النظػػػػػػػػر  لن ػػػػػػػػل والتعلمػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػل، ةف ذلػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػو  نوام  ػػػػػػػػل فػػػػػػػػ  حنلتػػػػػػػػ ، واي

اةفعػػػػػػػػػلؿ االن عللنػػػػػػػػػة،  لنع ػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػتملهلت  العقلنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ ا تنػػػػػػػػػلر  الػػػػػػػػػذي نقػػػػػػػػػود ال ػػػػػػػػػرد  لػػػػػػػػػ  ردود 
لطرنقػػػػػػػػػة ت  نػػػػػػػػػر معننػػػػػػػػػة، تحػػػػػػػػػدد طهنعػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتملهلت  لت سػػػػػػػػػنر اةحػػػػػػػػػداث الحنلتنػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػر ه ػػػػػػػػػل.   مػػػػػػػػػل 

  جف الت  نػػػػػػػػػػػػػػػر العقةنػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػو جسػػػػػػػػػػػػػػػلوب نقتػػػػػػػػػػػػػػػرف هللمقولػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػ نرة ٜٜٕ :ٕٗٓٓ، سػػػػػػػػػػػػػػػ نلف)نػػػػػػػػػػػػػػػذ ر 
 )حنلتؾ مف صنا جف لرؾ .

   لػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف االضػػػػػػػػػػػػػػػػطراب الن سػػػػػػػػػػػػػػػػ  هللنسػػػػػػػػػػػػػػػػهة للمرشػػػػػػػػػػػػػػػػد المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٕٕ :ٕٓٓٓ، محمػػػػػػػػػػػػػػػػد) ونشػػػػػػػػػػػػػػػػنر     
راهل فػػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػػر حنػػػػػػػػػث نقػػػػػػػػػـو المسترشػػػػػػػػػد هتحرنػػػػػػػػػؼ الواقػػػػػػػػػا هطرنقػػػػػػػػػة طالسػػػػػػػػػلو   نعػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػ  اةسػػػػػػػػػلس اضػػػػػػػػػ

م رطػػػػػػػػػػػة الحسلسػػػػػػػػػػػنة، وتػػػػػػػػػػػ ثر عملنػػػػػػػػػػػلت الت  نػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػرة المسترشػػػػػػػػػػػد نحػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػللـ، وننػػػػػػػػػػػتت عن ػػػػػػػػػػػل 
ة، ومػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ نحػػػػػػػػػػلوؿ المرشػػػػػػػػػػد جف نقػػػػػػػػػػـو هتعػػػػػػػػػػدنؿ سػػػػػػػػػػلوؾ ان عػػػػػػػػػػلالت م تلػػػػػػػػػػة وظن نػػػػػػػػػػل ومشػػػػػػػػػػ ةت سػػػػػػػػػػلو ن

المػػػػػػػػػرنض مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ التػػػػػػػػػ ثنر فػػػػػػػػػ  عملنػػػػػػػػػلت الت  نػػػػػػػػػر لدنػػػػػػػػػ  وذلػػػػػػػػػؾ همسػػػػػػػػػلعدت  علػػػػػػػػػ  تعنػػػػػػػػػنف م ل نمػػػػػػػػػ  
 ال لط ة، وتوقعلت   نر الواقعنة،  ل  ملنب ا تهلر مدى صدق ل ومعقولنت ل.
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 الفصؿ الثاني

ج تػػػػػػػػػػػػدا ؿ ثػػػػػػػػػػػػةث   جف نظرنػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػةج المعرفػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػلو   نتػػػػػػػػػػػػلٔٔٚ :ٜٕٓٓ، السػػػػػػػػػػػػند)وتػػػػػػػػػػػػذ ر      
مػػػػػػػػػػػدارس  ػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػةج السػػػػػػػػػػػلو  ، العػػػػػػػػػػػةج المعرفػػػػػػػػػػػ ، علػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػن س االمتمػػػػػػػػػػػلع  المعرفػػػػػػػػػػػ ، وترت ػػػػػػػػػػػز 

 عل   طلر نظرنة التعلـ االمتملع  لهلندورا.  
 

 المفاىيـ األساسية في اإلرشاد المعرفي السمقكي 

  جف ا رشػػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػلو   نقػػػػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػػػػػػػض التصػػػػػػػػػػػػػػورات ٕٛٗ :ٕٔٓٓ،ملحػػػػػػػػػػػػػػـ )نػػػػػػػػػػػػػػذ ر 
 ػػػػػػػػػػػػروض المتعلقػػػػػػػػػػػػة هطهنعػػػػػػػػػػػػة ا نسػػػػػػػػػػػػلف وطهنعػػػػػػػػػػػػة التعلسػػػػػػػػػػػػة، واالضػػػػػػػػػػػػطراهلت االن عللنػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػ  نعػػػػػػػػػػػػلن  وال

 من ل.  ومف هنف  ذ  التصورات وال روض:

جف اةف ػػػػػػػػػػػػػػػػلر نم ػػػػػػػػػػػػػػػػف جف تػػػػػػػػػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػػػػػ    ٖٔ- ٖٓ: ٕٛٓٓ) ػػػػػػػػػػػػػػػػورونف وآ ػػػػػػػػػػػػػػػػروف،  نشػػػػػػػػػػػػػػػػنر .ٔ
 االن علالت والسلوؾ.

حػػػػػػػػػرؼ السػػػػػػػػػله  )الػػػػػػػػػذي نػػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػػ  جف االضػػػػػػػػػطراب االن عػػػػػػػػػلل  )الومػػػػػػػػػدان   ننشػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف الت  نػػػػػػػػػر المن .ٕ
 ان علالت وسلو نلت  نر مسلعدة لل رد .

  ذا االضطراب الومدان  نم ف عةم  هممرد تغننر الت  نر )الذي ن ترض جن  متعلـ . .ٖ

جف ا نسػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػنف عقةنػػػػػػػػػػػ  و نػػػػػػػػػػػر عقةنػػػػػػػػػػػ ،  جنضػػػػػػػػػػػل:  ٖٚٙ-ٖٙٙ :ٕ٘ٓٓ، ز ػػػػػػػػػػػراف)ذ ػػػػػػػػػػػر و  .4
 والسلوؾ العقةن  ن دي  ل  الصحة الن سنة.

 ا الت  نر  نر العقةن  مف التعلـ  نر المنطق  مف الوالدنف والثقلفة.ننه .5

ا نسػػػػػػػػػػلف نعهػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف ف ػػػػػػػػػػر  رمزنػػػػػػػػػػل ولغونػػػػػػػػػػل. و ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػػػر واالن عػػػػػػػػػػلؿ نتضػػػػػػػػػػمنلف "ال ػػػػػػػػػػةـ مػػػػػػػػػػا  .6
ذا  ػػػػػػػػػػػػلف ال  ػػػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػػػطرهل صػػػػػػػػػػػػلحه  ان عػػػػػػػػػػػػلؿ مضػػػػػػػػػػػػطرب  الػػػػػػػػػػػػذات" فػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػ ؿ ممػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػتد لة واي

  ونترمم  ف  ش ؿ سلوؾ مضطرب. و  ف ال رد نحدث ن س  دا مل هلل  ر  نر المنطق 

نلفعػػػػػػػػػػػػة جو ضػػػػػػػػػػػػػلرة،  ت  نػػػػػػػػػػػػر ا نسػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػذي نلػػػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػػػػدر لت همعل ػػػػػػػػػػػػل حسػػػػػػػػػػػػنة جو ردن ػػػػػػػػػػػػػة، .ٚ
  جو م ددة. مطم نة
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  جنضػػػػػػػػػػػػػػػل: جف النػػػػػػػػػػػػػػػلس تسػػػػػػػػػػػػػػػلؾ وفقػػػػػػػػػػػػػػػل لتوقعػػػػػػػػػػػػػػػلت ـ عػػػػػػػػػػػػػػػف ٜٛ-ٛٛ :ٕٗٓٓ)حسػػػػػػػػػػػػػػػنف،  مػػػػػػػػػػػػػػػل ذ ػػػػػػػػػػػػػػػر  .ٛ
 عػػػػػػػػػلل  حنػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػتملهلت اآل ػػػػػػػػػرنف و ػػػػػػػػػذا التوقػػػػػػػػػا  عملنػػػػػػػػػة معرفنػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ ثنر  علػػػػػػػػػ  االضػػػػػػػػػطراب االن

جف اةفػػػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػػػػض اةحنػػػػػػػػػػػلف نمنلػػػػػػػػػػػوف  لػػػػػػػػػػػ   عطػػػػػػػػػػػل  جح ػػػػػػػػػػػلـ  لذهػػػػػػػػػػػة لننػػػػػػػػػػػؿ رضػػػػػػػػػػػل اآل ػػػػػػػػػػػرنف 
 واستحسلن ـ.

نمنػػػػػػػػػػػؿ اةفػػػػػػػػػػػػراد  لػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػت داـ هعػػػػػػػػػػػض المن لننزمػػػػػػػػػػػػلت الدفلعنػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػد جف ػػػػػػػػػػػلر ـ وسػػػػػػػػػػػػلو  ـ وذلػػػػػػػػػػػػؾ  .ٜ
ح لظػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػ  ذوات ػػػػػػػػػػـ، همعنػػػػػػػػػػ  جن ػػػػػػػػػػـ نمنلػػػػػػػػػػوف  لػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػدـ االعتػػػػػػػػػػراؼ ةن سػػػػػػػػػػ ـ جو ل  ػػػػػػػػػػرنف هػػػػػػػػػػ ف 

 نر ـ  لطئ وج ثر سلهنة.سلو  ـ وت  

نعػػػػػػػػػػزو اةفػػػػػػػػػػراد مشػػػػػػػػػػ ةت ـ واضػػػػػػػػػػطراهلت ـ االن عللنػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػ  اةحػػػػػػػػػػداث ال لرمنػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػوف  .ٓٔ
 االضطراهلت االن عللنة لدن ـ قل مة عل   عزا ات  لط ة.

  جف اةحػػػػػػػػػػػداث ال لرمنػػػػػػػػػػػة لنسػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػ ولة ٜ٘: ٜٜٜٔ، ونػػػػػػػػػػػذ ر )العػػػػػػػػػػػزة، وعهػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػلدي .ٔٔ
 سػػػػػػػػػنة، ول ػػػػػػػػػػف طرنقػػػػػػػػػة ت  نرنػػػػػػػػػل اتمل  ػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػ ولة عػػػػػػػػػػف هشػػػػػػػػػ ؿ مهلشػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف اضػػػػػػػػػطراهلتنل الن

 ذلؾ االضطراب.
 

 في اإلرشاد العقالني االنفعالي السمقكي ABC نظرية 

  العةقػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػنف العهػػػػػػػػػػػػلرات الذاتنػػػػػػػػػػػػة وت سػػػػػػػػػػػػنر اةحػػػػػػػػػػػػداث فػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػللـ ٛٔ :ٕٕٔٓ، مػػػػػػػػػػػػ ) نوضػػػػػػػػػػػػح     
 : Abcالعقةن  االن علل  السلو   ) لحرشلدوذج  لنس مال لرم  حسب ن

  C، و)Belief   تعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدAntecedent( ،B   تعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال هػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػطةAحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػث )     
  تعنػػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػػراغ ةف ال  ػػػػػػػػػػػػرة نم ػػػػػػػػػػػػف جف تحػػػػػػػػػػػػدث هشػػػػػػػػػػػػ ؿ B.  رهمػػػػػػػػػػػػل )Consequence تعنػػػػػػػػػػػػ  النتنمػػػػػػػػػػػػة

سػػػػػػػػػػػرنا وآلػػػػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػػػػ  جف ال ػػػػػػػػػػػرد نتصػػػػػػػػػػػرؼ هشػػػػػػػػػػػ ؿ تػػػػػػػػػػػ مل  للحػػػػػػػػػػػدث هػػػػػػػػػػػدوف ت مػػػػػػػػػػػؿ نلقػػػػػػػػػػػد.   ذا لػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػف 
الصػػػػػػػػعب التعػػػػػػػػرؼ علن ػػػػػػػػل، و ػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػو السػػػػػػػػهب الػػػػػػػػذي معػػػػػػػػؿ هنػػػػػػػػؾ  المعرفػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  قلػػػػػػػػب وعػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرد، فمػػػػػػػػف

نطلػػػػػػػػػؽ علنػػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػػر اآللػػػػػػػػػ ... علػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػر ـ مػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػروؽ فػػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػػطلحلت التػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػت دم ل  ػػػػػػػػػؿ 
لػػػػػػػػػػنس،  ال جف  ػػػػػػػػػػة من مػػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػػور هشػػػػػػػػػػ ؿ مسػػػػػػػػػػتقؿ مػػػػػػػػػػدا ؿ عةمنػػػػػػػػػػة متشػػػػػػػػػػله ة  لػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػؾ واي
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ؿ من مػػػػػػػػػػل تتمثػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  جف هعنػػػػػػػػػػد.  ال  ػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػؼ  لػػػػػػػػػػؼ الطرا ػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػت دم ل وطور ػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ
 المعلرؼ المشو ة    قلب المش ةت الن سنة.

   لػػ  جف  لػػنس هعػػد جف وضػػا  ػػذا النمػػوذج قػػلـ هلسػػت ملل  وطػػور  حتػػ  جصػػهح ٕٜ: ٕٗٓٓنشػػنر )حسػػنف،      
  وتمثؿ الحػروؼ الثةثػة المدنػدة اةسػلوب االرشػلدي العةمػ  الػذي ننت مػ   لػنس ABCDEFنموذمل مدندا  و )

ونتضػػمف م  ػػوـ المملدلػػة واالحتمػػلج علػػ  المعتقػػدات  نػػر العقةننػػة  Disputation (D)  فػػللحرؼ مػػا عمة ػػ
واةف لر ال لط ة ممل نمعؿ المسترشد نتحدى ن س  ونتحدى جف لر  واعتقلدات  ونملدل ل ونحتت عل  عدـ منطقنت ػل 

المدنػد الػذي نحققػ  ال ػرد نتنمػة تضػمف التػ ثنر الن ػل   تو   Finial new effect (E)جمػل الحػرؼ  ثػـ نغنر ػل. 
و ػ   Feelings (F)دات   نر العقةننة  لػ  جف ػلر صػحنحة واعتقػلدات عقةننػة. جمػل الحػرؼ لتغننر جف لر  واعتقل

تتضمف المشلعر المدندة الت  نشعر ه ل ال رد هعد جف نصؿ  ل  حللػة مػف االرتنػلح العػلـ واالسػتقرار الن سػ  و ػ  
 ةل ل تتغنر ان عػلالت ال ػرد السػلهنة  لػ  ان عػلالت مومهػة و ػو ال ػدؼ الر نسػ  لحرشػلد  ال طوة اة نرة والت  مف

 العقةن  االن علل .

جف الش صػػػػػػػػػػػنة عنػػػػػػػػػػػد هنػػػػػػػػػػؾ تت ػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف م ططػػػػػػػػػػػلت جو جهننػػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػ    ٓٙ: ٕٓٓٓجشػػػػػػػػػػلر )محمػػػػػػػػػػػد،      
 معرفنػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػتمؿ علػػػػػػػػػػػػ  المعلومػػػػػػػػػػػػلت والمعتقػػػػػػػػػػػػدات والم ػػػػػػػػػػػػل نـ واالفتراضػػػػػػػػػػػػلت والصػػػػػػػػػػػػن  اةسلسػػػػػػػػػػػػنة لػػػػػػػػػػػػدى
ال ػػػػػػػػػرد والتػػػػػػػػػ  ن تسػػػػػػػػػه ل  ػػػػػػػػػةؿ مراحػػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػػو... ونػػػػػػػػػرى هنػػػػػػػػػؾ جف اةهننػػػػػػػػػة المعرفنػػػػػػػػػة تمنػػػػػػػػػز االضػػػػػػػػػطراهلت 
االن عللنػػػػػػػػػػة، وتػػػػػػػػػػ ثر علػػػػػػػػػػ   درا ػػػػػػػػػػلت ال ػػػػػػػػػػرد والت سػػػػػػػػػػنرات التػػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػػدم ل ل شػػػػػػػػػػنل ، والػػػػػػػػػػذا رة. ونػػػػػػػػػػتـ  دراؾ 

..  ػػػػػػػػػػػذا ونن عػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػلس هلةحػػػػػػػػػػػداث وفقػػػػػػػػػػػل ال هػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػو  عةقت ػػػػػػػػػػػل هلةهننػػػػػػػػػػػة المعرفنػػػػػػػػػػػة لل ػػػػػػػػػػػرد.
لمعلنن ػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػدن ـ، وتػػػػػػػػػػػػ دي ت سػػػػػػػػػػػػنرات ـ ل حػػػػػػػػػػػػداث  لػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػتملهلت ان عللنػػػػػػػػػػػػة م تل ػػػػػػػػػػػػة... ون ػػػػػػػػػػػػتـ هنػػػػػػػػػػػػؾ 
هلةف ػػػػػػػػػػػػػلر التلقل نػػػػػػػػػػػػػة جو اةتوملتن نػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػلهنة جي التػػػػػػػػػػػػػ  تظ ػػػػػػػػػػػػػر و  ن ػػػػػػػػػػػػػل منع سػػػػػػػػػػػػػلت آلنػػػػػػػػػػػػػة، وتهػػػػػػػػػػػػػدو 

 معقولة مدا مف وم ة نظر المرنض وهللتلل  تقلـو التغننر.

نملهنػػػػػػػػػػػػػػػػة   جف  ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػتملٕٜ :ٕٗٓٓ،حسػػػػػػػػػػػػػػػػنف)ونػػػػػػػػػػػػػػػػرى            هة ان عللنػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػوا   لنػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػلرة واي
 جو م لمة وسلهنة ورا  ل هنل  معرف  ومعتقدات لدى ال رد سلهقة لظ ور االن علالت.
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 أخطاء التفكير  

      معرفنػػػػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػػػػون لت  ن ػػػػػػػػػػػػػػػله  التفكيػػػػػػػػػػػػػػػر أخطػػػػػػػػػػػػػػػاء  ٖٗ :ٕٛٓٓ، وآ ػػػػػػػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػػػػػػػورونفعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ )     
 دورا تػػػػػػػػػػػ دي دا ل ػػػػػػػػػػػل المتضػػػػػػػػػػػمنة الت  نػػػػػػػػػػر وج طػػػػػػػػػػػل  اآللنػػػػػػػػػػػة اةف ػػػػػػػػػػػلر وتحدنػػػػػػػػػػد.  ملتػػػػػػػػػػػوي ت  نػػػػػػػػػػػر جن ػػػػػػػػػػل جو

 .السلو   المعرف  االرشلد ف  ر نسنل

( أف بيػػػػػػػػػؾ أحػػػػػػػػػاؼ خمسػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػقييات معرفيػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػا 111-111  3111قيػػػػػػػػػذكر )مِّمػػػػػػػػػد       
 دقرىا الفاعؿ في تقتر العالقات المختمفة  قىي 

مػػػػػػػػػػل  الر نػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػنقة )الن ػػػػػػػػػػؽ : والتػػػػػػػػػػ  ال نػػػػػػػػػػدرؾ ال ػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػف  ةل ػػػػػػػػػػل وفػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػو  ل سػػػػػػػػػػوى .ٔ
 نت ؽ ما حللت  العقلنة فقط.

 الت سنرات المنحلزة جو العزو السله  والذي نتعلؽ هشرنؾ ال رد. .ٕ

  طةؽ جسمل  جو مسمنلت سلهنة عل  اةشنل  واةش لص. .ٖ

قػػػػػػػػرا ة العقػػػػػػػػؿ جو اةف ػػػػػػػػلر والتػػػػػػػػ  ت تػػػػػػػػرض جف ال ػػػػػػػػرد نعػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػل ن  ػػػػػػػػر فنػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرن  ، وجف  ػػػػػػػػذا  .ٗ
  منف مل ن  ر فن  ال رد.الشرنؾ نمب جف ن وف قلدرا عل  جف نقـو هت

التعقػػػػػػػػػػػؿ جو الت  نػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػذات  جو االعتقػػػػػػػػػػػلد هػػػػػػػػػػػ ف ال ػػػػػػػػػػػرد نشػػػػػػػػػػػعر جف ان علالتػػػػػػػػػػػ  قونػػػػػػػػػػػة همػػػػػػػػػػػل فنػػػػػػػػػػػ   .٘
 ال  لنة وجف  نلؾ مل نهرر ذلؾ. 

إلػػػػػػػػى أخطػػػػػػػػاء التفكيػػػػػػػػر التػػػػػػػػي قردت فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػاب إلػػػػػػػػيس ( 113  1989كمػػػػػػػػا أشػػػػػػػػار )الطيػػػػػػػػب      
 قمنيا 

 .طنف ه ن  مف  ؿ المحمف الضروري جف ن وف الش ص محهوهل جو مرضنل عن .ٔ

جف ن ػػػػػػػػػوف ال ػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػ  درمػػػػػػػػػة  هنػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػػل ة والمنلفسػػػػػػػػػة وا نمػػػػػػػػػلز حتػػػػػػػػػ  نم ػػػػػػػػػف اعتهػػػػػػػػػلر   .ٕ
 .ش صل ذا ج منة

هعػػػػػػػػػػض النػػػػػػػػػػلس نتصػػػػػػػػػػ وف هللشػػػػػػػػػػر والوضػػػػػػػػػػلعة والمػػػػػػػػػػهف ولػػػػػػػػػػذلؾ ف ػػػػػػػػػػـ نسػػػػػػػػػػتحقوف جف نومػػػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػػػـ  .ٖ
 .اللـو والعقلب
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 . ذا سلرت اةمور عل   نر مراد ال رد، فإف  ذ   لرثة مدمرة .ٗ

  .ضطراهلت والمش ةت تسهه ل عوامؿ وظروؼ  لرمنة ال نتح ـ فن ل ال رداال .٘

  .اةشنل  ال طنرة والم ن ة تستحؽ التوتر واحتملؿ حدوث ل نستحؽ القلؽ .ٙ

 نػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ جف نت ػػػػػػػػػػػػػػػلدى هعػػػػػػػػػػػػػػػض الصػػػػػػػػػػػػػػػعوهلت والمسػػػػػػػػػػػػػػػ ولنلت الش صػػػػػػػػػػػػػػػنة علػػػػػػػػػػػػػػػ  جف  .ٚ
 .نوام  ل

 نػػػػػػػػػػلؾ شػػػػػػػػػػ ص جقػػػػػػػػػػوى منػػػػػػػػػػ  ننهغػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػرد جف ن ػػػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػػػتندا علػػػػػػػػػػ  آ ػػػػػػػػػػرنف وجف ن ػػػػػػػػػػوف  .ٛ
 .نستند علن 

 ف ال هػػػػػػػػػػرات واةحػػػػػػػػػػداث المتصػػػػػػػػػػلة هللملضػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  المحػػػػػػػػػػددات اةسلسػػػػػػػػػػنة للسػػػػػػػػػػلوؾ فػػػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػػػت  .ٜ
ف   .ت ثنر الملض  ال نم ف استهعلد الحلضر، واي

  .نمب جف نحزف الش ص لمش ةت واضطراهلت وجحزاف اآل رنف .ٓٔ

ال .ٔٔ حػػػػػػػػػػػدثت   نػػػػػػػػػػػلؾ دا مػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػحنح و  لمػػػػػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػػ لة نمػػػػػػػػػػػب الوصػػػػػػػػػػػوؿ  لنػػػػػػػػػػػ ، واي
 . لرثة

أحػػػػػػػػػػػاؼ فكػػػػػػػػػػػرتيف أساسػػػػػػػػػػػيتيف ( أف سػػػػػػػػػػػميماف الريِّػػػػػػػػػػػاني 64-62  3111 مِّمػػػػػػػػػػػد)قيػػػػػػػػػػػذكر      
 ال عقالنية قشايعة في مجتمعنا العربي  ىما تعتبر كؿ منيما 

     مػػػػػػػػػػا اآل ػػػػػػػػػػرنف حتػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػوف لػػػػػػػػػػ  قنمػػػػػػػػػػةننهغػػػػػػػػػػ  جف نتسػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػرد هللرسػػػػػػػػػػمنة والمدنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  تعلملػػػػػػػػػػ   .ٔ
 جو م لنة محترمة هنف النلس.

  لنة الرمؿ تعد    اة ـ فنمل نتعلؽ هعةقت  ما المرجة.ال شؾ جف م .ٕ
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   لػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف جلهنػػػػػػػػػػػػػػػػرت  لػػػػػػػػػػػػػػػػنس قػػػػػػػػػػػػػػػػدـ تصػػػػػػػػػػػػػػػػنن ل متطػػػػػػػػػػػػػػػػورا ل ف ػػػػػػػػػػػػػػػػلر ٙٚ :ٕٗٓٓ،ز ػػػػػػػػػػػػػػػػراف )وتشػػػػػػػػػػػػػػػنر      
   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جف اةف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلر ٖٔ-ٖٓ :ٕٓٓٓ،محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد )الةعقةننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر 

اسػػػػػػػت  للعدنػػػػػػػد مػػػػػػػف المرضػػػػػػػ  الػػػػػػػذنف الةعقةننػػػػػػػة التػػػػػػػ  عػػػػػػػرض ل ػػػػػػػل منػػػػػػػذ الهدانػػػػػػػة والتػػػػػػػ   ػػػػػػػرج ه ػػػػػػػل مػػػػػػػف در 
 ػػػػػػػػػػلنوا نتػػػػػػػػػػرددوف علنػػػػػػػػػػ  جن ػػػػػػػػػػل نم ػػػػػػػػػػف جف تنػػػػػػػػػػدرج تحػػػػػػػػػػت ثػػػػػػػػػػةث ف ػػػػػػػػػػلت ر نسػػػػػػػػػػنة تتعلػػػػػػػػػػؽ اةولػػػػػػػػػػ  هللػػػػػػػػػػذات، 

  لننة هلآل رنف، والثللثة هللظروؼ.والث

 كالتالي  ىيق 

ال فسػػػػػػػػػػػوؼ ج ػػػػػػػػػػػوف  نػػػػػػػػػػػر  نمػػػػػػػػػػػب جف ن ػػػػػػػػػػػوف .ٔ جدا ػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػدا وجف جنػػػػػػػػػػػلؿ موافقػػػػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػػػػرنف ورضػػػػػػػػػػػل ـ واي
  ؼ  وال قنمة جو مدوى ل .

نمػػػػػػػػػب جف نتسػػػػػػػػػـ اآل ػػػػػػػػػروف تحػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػػروؼ وفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػؿ اةوقػػػػػػػػػلت هللعػػػػػػػػػدؿ وجف ن ونػػػػػػػػػوا ودودنػػػػػػػػػف  .ٕ
ال فسوؼ ن ونوا مصدر  زعلج ل .  ف  تعلمل ـ مع  واي

ال فسػػػػػػػػػػوؼ  .ٖ نمػػػػػػػػػػب جف ت ػػػػػػػػػػوف الظػػػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػػػ  جحنػػػػػػػػػػل فن ػػػػػػػػػػل مرنحػػػػػػػػػػة ومنلسػػػػػػػػػػهة وتػػػػػػػػػػوفر لػػػػػػػػػػ  اةمػػػػػػػػػػلف واي
 حؽ جف نحنل ل.وال نم نن   جف جحتمل  وستصهح الحنلة ال تست ن وف العللـ مزعمل

  جف جلػػػػػػػػػػػػنس نػػػػػػػػػػػػرى جف  ػػػػػػػػػػػػذ  اةف ػػػػػػػػػػػػلر الةمنطقنػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػ ولة ٙٔٔ :ٕٔٓٓ، نوسػػػػػػػػػػػػؼ)نػػػػػػػػػػػػذ ر      
عػػػػػػػػػف  ثنػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف االضػػػػػػػػػطراهلت التػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػلب ه ػػػػػػػػػل الهشػػػػػػػػػر، وجف عةم ػػػػػػػػػـ نمػػػػػػػػػب جف نهػػػػػػػػػدج مػػػػػػػػػف تغننػػػػػػػػػر 

  ذ  اةف لر وتعدنل ل.  

         يػػػػػػػػػػػػةيمكػػػػػػػػػػػػف تغييػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػذه المعتقػػػػػػػػػػػػدات الخاط ( أنػػػػػػػػػػػػو78  ص 3114  زىػػػػػػػػػػػػراف)قتػػػػػػػػػػػػذكر      
أق الالعقالنيػػػػػػػة عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ اإلرشػػػػػػػاد العقالنػػػػػػػي االنفعػػػػػػػالي إذا أدخمنػػػػػػػا فػػػػػػػي ذقاتنػػػػػػػا ثالثػػػػػػػة أشػػػػػػػياء 

 أساسية 

جف نظػػػػػػػػػػػػػػـ معتقػػػػػػػػػػػػػػداتنل تمػػػػػػػػػػػػػػل  اةحػػػػػػػػػػػػػػداث المنشػػػػػػػػػػػػػػطة وال هػػػػػػػػػػػػػػرات  ػػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػػهب سػػػػػػػػػػػػػػلو نلتنل  .ٔ
 وان علالتنل المضطرهة.

علدة تعلـ اةف لر والمعتقدات الةعقةننة نسهب ا  .ٕ  حهلط واالضطراب.جف االحت لظ واي
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نم ػػػػػػػػػػػػػػف تغننػػػػػػػػػػػػػػر ومةحظػػػػػػػػػػػػػػة االضػػػػػػػػػػػػػػطراب مػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػةؿ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػلد ومنلقشػػػػػػػػػػػػػػة معتقػػػػػػػػػػػػػػداتنل  .ٖ
 الةعقةننة وآثلر ل.

 

 كات السقاء النفسي عند إليس مِّ

( أف إلػػػػػػػػيس ِّػػػػػػػػدد ثالثػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر مِّكػػػػػػػػًا لمسػػػػػػػػقاء النفسػػػػػػػػي 112-113  3111 مِّمػػػػػػػػد )قيعػػػػػػػػرض 
 ىي 

 ا تملـ ال رد هذات  وتحقنؽ ر هلت  المقهولة. .ٔ

 وؿ عل  اال تملـ االمتملع  ومعؿ ر هلت  مقهولة عل  المستوى االمتملع .الحص .ٕ

 تقلنؿ ا حهلط وام لننة التعلمؿ مع  هواقعنة. .ٖ

 المرونة ف  اةف لر واةفعلؿ. .ٗ

 تومن  الذات واالعتملد عل  الن س. .٘

 هقل  ال رد سعندا عل  الر ـ مف عدـ ت  د  ممل نحمل  ل  المستقهؿ. .ٙ

 لذة السعلدة عل  المدى الطونؿ.القدرة عل  تحقنؽ ال .ٚ

 التع د ههذؿ محلوالت  ةقة. .ٛ

 القدرة عل  الت  نر العلم . .ٜ

 القدرة عل  موام ة الم لطر. .ٓٔ

 الواقعنة. .ٔٔ

 تقهؿ الذات. .ٕٔ

         الشػػػػػػػػػػػػػػػػعور هللمسػػػػػػػػػػػػػػػػ ولنة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػف االضػػػػػػػػػػػػػػػػطراب االن عػػػػػػػػػػػػػػػػػلل  وعػػػػػػػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػػػػػػـو اآل ػػػػػػػػػػػػػػػػػرنف .ٖٔ
 جو الظروؼ الهن نة عل  ذلؾ. 
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  )ٖٗ( 

 

 الفصؿ الثاني

 السمقكي   أىداؼ اإلرشاد المعرفي 

 لػػػػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػػػػ  ال ت تلػػػػػػػػػػػػػػؼ ج ػػػػػػػػػػػػػػداؼ ا رشػػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػلو     ٕٜٔ :ٜٜٓٔ،ملن ػػػػػػػػػػػػػػة )نشػػػػػػػػػػػػػػنر      
 عف ج داؼ االرشلد الن س  هعلمة.  و   تشمؿ:

االقػػػػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػػػػف المعلنػػػػػػػػػػػػػػلة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػة لل ػػػػػػػػػػػػػػرد واةفعػػػػػػػػػػػػػػلؿ الةتوا منػػػػػػػػػػػػػػة، واالقػػػػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػػػػف االضػػػػػػػػػػػػػػطراهلت  .ٔ
 العصلهنة وحؿ مش ةت الحنلة.  

 . سله  االستهصلرمسلعدة المسترشد واي  .ٕ

تعلػػػػػػػػػػػػنـ المسترشػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػدنؿ اتمل لتػػػػػػػػػػػػ  ومعتقداتػػػػػػػػػػػػ ، وتهنػػػػػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػػػػػر العقةنػػػػػػػػػػػػ  واةف ػػػػػػػػػػػػلر المنطقنػػػػػػػػػػػػة  .ٖ
 حت  هعد انت ل  العةج. 

ال ػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػلو   مسػػػػػػػػػػػلعدة جف    لػػػػػػػػػػػ  ٘ٙ :ٕ٘ٓٓ، فلنػػػػػػػػػػػد)جشػػػػػػػػػػػلر   مػػػػػػػػػػػل     
نقػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػل وف ه ػػػػػػػػػل... مػػػػػػػػػف المسترشػػػػػػػػػدنف علػػػػػػػػػ  تغننػػػػػػػػػر الطرنقػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ  ن  ػػػػػػػػػروف ه ػػػػػػػػػل و ػػػػػػػػػذلؾ الطر 

 ػػػػػػػػػةؿ  عػػػػػػػػػلدة تنظػػػػػػػػػنـ "حػػػػػػػػػدنث الػػػػػػػػػذات" ال ػػػػػػػػػلص هللشػػػػػػػػػ ص ومػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ تغننػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػلو   وطهنعػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدعنـ 
المنتقػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػف الهن ػػػػػػػػػة.  وه ػػػػػػػػػذ  الطرنقػػػػػػػػػة نم ػػػػػػػػػف تم ػػػػػػػػػنف المسترشػػػػػػػػػدوف مػػػػػػػػػف تقنػػػػػػػػػنـ مسػػػػػػػػػل ملت ـ ال لصػػػػػػػػػة 

 ف  مشل ل ـ وتعلنم ـ سلو نلت هدنلة صحنة.

 خطقات العممية اإلرشادية 

لتلػػػػػػػػػػػػػؾ ال طػػػػػػػػػػػػػوات التػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػل عرضػػػػػػػػػػػػػ  درنػػػػػػػػػػػػػداف ونػػػػػػػػػػػػػلن ورا  ٕٚٔ-ٕٙٔ: ٕٓٓٓ،محمػػػػػػػػػػػػػد ) نػػػػػػػػػػػػػذ ر     
تتضػػػػػػػػػمن ل العملنػػػػػػػػػة ا رشػػػػػػػػػػلدنة فػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػلر االتمػػػػػػػػػل  العقةنػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػلل  السػػػػػػػػػلو   والتػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػدؼ  لػػػػػػػػػػ  
مسػػػػػػػػػػػػلعدة العمنػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػ  نتغلػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػػػ ةت  االن عللنػػػػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ اسػػػػػػػػػػػػت داـ نمػػػػػػػػػػػػوذج 

ABC  . يمي قتتمثؿ تمؾ الخطقات فيما 

 التعرؼ عل  المش لة وتحدند ل. .ٔ

تقنػػػػػػػػػنـ النتػػػػػػػػػل ت المترتهػػػػػػػػػة د ل همػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػتة ـ مػػػػػػػػػا طهنعػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػ لة، و االت ػػػػػػػػػلؽ علػػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػػداؼ وتحدنػػػػػػػػػ .ٕ
 عل  المش لة.

 تحدند وتقننـ جي مش ةت ان عللنة ثلنونة.حداث المنشطة جو المسههة للمش لة، و تقننـ اة .ٖ
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  )ٗٗ( 

 

 الفصؿ الثاني

 والنتل ت. تعلنـ المسترشد  دراؾ العةقة هنف االعتقلدات  .ٗ

  ل.دحض ل هللنتل ت، ومف ثـ رهطاةف لر واالعتقلدات الةعقةننة، و تقننـ  .٘

 الوامهلت المنزلنة. .ٙ

وتػػػػػػػػػػرى الهلحثػػػػػػػػػػة جن ػػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػػت لدت مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػذ  ال طػػػػػػػػػػوات العملنػػػػػػػػػػة جثنػػػػػػػػػػل  هنػػػػػػػػػػل  الهرنػػػػػػػػػػلمت االرشػػػػػػػػػػلدي      
محلفظػػػػػػػػلت والمقنػػػػػػػػلس، حنػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ تحدنػػػػػػػػد مشػػػػػػػػ لة الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ زنػػػػػػػػلرة الم سسػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػػػزة وعمػػػػػػػػػػؿ لقػػػػػػػػػػل ات مػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػرفنف دا ػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػذ  الم سسػػػػػػػػػػلت، ولقػػػػػػػػػػل ات مػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػػػلؿ 
المقنمػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػػة لتحدنػػػػػػػػػػد طهنعػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػ لة هشػػػػػػػػػػ ؿ دقنػػػػػػػػػػؽ وتحدنػػػػػػػػػػد النتػػػػػػػػػػل ت المترتهػػػػػػػػػػة علن ػػػػػػػػػػل، 

مػػػػػػػػػا طهنعػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػ لة،  نػػػػػػػػػتة ـوتحدنػػػػػػػػػد العوامػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػههة للمشػػػػػػػػػ لة،  مػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػـ وضػػػػػػػػػا اة ػػػػػػػػػداؼ همػػػػػػػػػل 
حثػػػػػػػػػػػة جثنػػػػػػػػػػػل  تطهنػػػػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي علػػػػػػػػػػػ  تعلػػػػػػػػػػػنـ جفػػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػل ر ػػػػػػػػػػػزت الهل

 دراؾ العةقػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػنف االعتقػػػػػػػػػػػلدات والنتػػػػػػػػػػػل ت، وعلػػػػػػػػػػػ  تقنػػػػػػػػػػػنـ اةف ػػػػػػػػػػػلر واالعتقػػػػػػػػػػػلدات الةعقةننػػػػػػػػػػػة، ورهػػػػػػػػػػػط 
اةف ػػػػػػػػػػػػػػلر واالعتقػػػػػػػػػػػػػػلدات الةعقةننػػػػػػػػػػػػػػة هللنتػػػػػػػػػػػػػػل ت، ودحػػػػػػػػػػػػػػض اةف ػػػػػػػػػػػػػػلر واالعتقػػػػػػػػػػػػػػلدات الةعقةننػػػػػػػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػػػػػػػل 

   للوامهلت المنزلنة ومرامعت ل ف  هدانة  ؿ ملسة.ا تمت الهلحثة ه
 

 المعرفي السمقكي   اإلرشاد استراتيجيات قأساليب

 نلحنػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف المعرفنػػػػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػػػللنب هػػػػػػػػػػػنف الػػػػػػػػػػػدمت همحلولػػػػػػػػػػػة نتمنػػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػلد  ف     
 التػػػػػػػػػ  االنتقل نػػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػػللنب مػػػػػػػػػف العدنػػػػػػػػػد نتضػػػػػػػػػمف جنػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػل ج ػػػػػػػػػري، نلحنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف ةالسػػػػػػػػػلو ن سػػػػػػػػػللنباةو 

 تملنػػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػػل طهقػػػػػػػػػل  رشػػػػػػػػػلدي تػػػػػػػػػد ؿ عملنػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػؿ تة ػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػ  وتنوع ػػػػػػػػػل لتعػػػػػػػػػدد ل نظػػػػػػػػػرا حصػػػػػػػػػر ل نصػػػػػػػػعب
اة ثػػػػػػػػػػر مة مػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػذ  اةسػػػػػػػػػػللنبعػػػػػػػػػػددًا مػػػػػػػػػػف الهلحثػػػػػػػػػػة  تاسػػػػػػػػػػت دم ، لػػػػػػػػػػذاللموقػػػػػػػػػػؼ ال لصػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػروؼ

"الحػػػػػػػػػػػػوار، المنلقشػػػػػػػػػػػػة، العصػػػػػػػػػػػػؼ جثنػػػػػػػػػػػػل  تطهنػػػػػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػلدي و ػػػػػػػػػػػػ :   لتنمنػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات
دة الهنػػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػن س، فننػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػذ ن ، فننػػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػػل

النمذمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػػػرض القصػػػػػػػػػػػػػص، فننػػػػػػػػػػػػػػة الت نػػػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػػػؿ، االسػػػػػػػػػػػػػػتر ل ، فننػػػػػػػػػػػػػة التعزنػػػػػػػػػػػػػػز 
 ا نمله ، ت ل ة االستملهة، الوامب المنزل ، لعب اةدوار ".

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٗ٘( 

 

 الفصؿ الثاني

 وفنمل نل  عرض لهعض جسللنب ا رشلد المعرف  السلو  : 

فللنتػػػػػػػػػػل ت  ABC  علػػػػػػػػػػ  توضػػػػػػػػػػنح العةقػػػػػػػػػػة ٗٙ :ٕٓٓٓ، محمػػػػػػػػػػد): ن  ػػػػػػػػػػد البنػػػػػػػػػػاء المعرفػػػػػػػػػػيإعػػػػػػػػػػادة   
(C( لنسػػػػػػػػػػػػػت ولنػػػػػػػػػػػػػدة اةحػػػػػػػػػػػػػداث المنشػػػػػػػػػػػػػطة  A نمػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػ  ولنػػػػػػػػػػػػػدة نسػػػػػػػػػػػػػؽ الت  نػػػػػػػػػػػػػػر   التػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػهق ل واي

 .  وعػػػػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػػػػؽ irB  اةف ػػػػػػػػػػػػلر الةمنطقنػػػػػػػػػػػػة )D ، ثػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػتـ االنتقػػػػػػػػػػػػلؿ  لػػػػػػػػػػػػ  ت ننػػػػػػػػػػػػد )Bوالمعتقػػػػػػػػػػػػدات )
  ومسػػػػػػػػػػػلعدت  علػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػونف جف ػػػػػػػػػػػلر منطقنػػػػػػػػػػػة جفضػػػػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػػػػلعدة المسترشػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػ  ت ننػػػػػػػػػػػد جف ػػػػػػػػػػػلر 

المرشػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػػد حقػػػػػػػػػػؽ اةثػػػػػػػػػػر المعرفػػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػػلعد المسترشػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػلدة هنػػػػػػػػػػل  الموانػػػػػػػػػػب المعرفنػػػػػػػػػػة 
 المرشػػػػػػػػػػػد جف نقػػػػػػػػػػػوـ و ػػػػػػػػػػػو اةسػػػػػػػػػػػلوب  ػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػف    لػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػدؼٗٔٚ :ٜٕٓٓ، ن ػػػػػػػػػػػنف)وتشػػػػػػػػػػػنر لدنػػػػػػػػػػػ .  
 اةف ػػػػػػػػػػلر محػػػػػػػػػػؿ لت  لتحػػػػػػػػػػؿهمشػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػرتهط مدنػػػػػػػػػػدة معرفنػػػػػػػػػػة موانػػػػػػػػػػب ا تسػػػػػػػػػػلب علػػػػػػػػػػ  المسترشػػػػػػػػػػد همسػػػػػػػػػػلعدة
 النومنة... مملرست  ف  اةف لر المدندة  ذ  نوظؼ جف نستطنا حت  ال لط ة والمعلرؼ

  االسػػػػػػػػػػػتراتنمنلت جحػػػػػػػػػػػد نعتهػػػػػػػػػػػر و ػػػػػػػػػػػو المعرفػػػػػػػػػػػي  االسػػػػػػػػػػػتعراض مػػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػػلرت ن ػػػػػػػػػػػنف  لػػػػػػػػػػػ  جسػػػػػػػػػػػلوب 
 جسػػػػػػػػػػػػػػػهلب لتحدنػػػػػػػػػػػػػػػد  المعرفػػػػػػػػػػػػػػػ  التقػػػػػػػػػػػػػػػدنر) نتضػػػػػػػػػػػػػػػمف و المعرفػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػلو  ، لحرشػػػػػػػػػػػػػػػلد اةسلسػػػػػػػػػػػػػػػنة
 توضػػػػػػػػػػح التػػػػػػػػػػ  النومنػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػلرنر علػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػلد جنضػػػػػػػػػػل الضػػػػػػػػػػطراب ونم ػػػػػػػػػػفا جو المشػػػػػػػػػػ لة
 .السلوؾ الةعقةن  جسهلب

  عملنػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػػلد  جف ٖٛ :ٕٛٓٓ، السػػػػػػػػػػػػػواط)ذ ػػػػػػػػػػػػر   الِّػػػػػػػػػػػػقار السػػػػػػػػػػػػػقراطي 
 جعمػػػػػػػػػلؿ ومػػػػػػػػػدوؿ المرشػػػػػػػػػد ج ػػػػػػػػػداؼ وضػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػ  والمسترشػػػػػػػػػد المرشػػػػػػػػػد فن ػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػترؾ تعلوننػػػػػػػػػة تمرنهنػػػػػػػػػة

 تشػػػػػػػػػػػػه  هطرنقػػػػػػػػػػػػة المسترشػػػػػػػػػػػػد اعتقػػػػػػػػػػػػلدات ضػػػػػػػػػػػػد جو لصػػػػػػػػػػػػللح المنظمػػػػػػػػػػػػة ةدلػػػػػػػػػػػػةا وممػػػػػػػػػػػػا ملسػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػؿ
 قراطنةالسػػػػػػػػػػ اةسػػػػػػػػػ لة هلسػػػػػػػػػت داـ ال ػػػػػػػػػروض  ػػػػػػػػػذ  فحػػػػػػػػػص ونػػػػػػػػػتـ ال ػػػػػػػػػروض، ل حػػػػػػػػػص العلمنػػػػػػػػػة الطرنقػػػػػػػػػة

 واعتقلداتػػػػػػػػ  المسترشػػػػػػػػد ةف ػػػػػػػػلر المهلشػػػػػػػػر التحػػػػػػػػدي مػػػػػػػػف هػػػػػػػػدالً  المرشػػػػػػػػد قهػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف  سػػػػػػػػقراط  لػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػهة)
  لػػػػػػػػػػػ   ٘ٛ :ٕٗٓٓ، ز ػػػػػػػػػػػراف) مػػػػػػػػػػػل جشػػػػػػػػػػػلرت   .اة ػػػػػػػػػػػرى السػػػػػػػػػػػلو نة المعرفنػػػػػػػػػػػة ال ننػػػػػػػػػػػلت ملنػػػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػػػ 

جنػػػػػػػػػػػ  حننمػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػت دـ اةسػػػػػػػػػػػػلوب السػػػػػػػػػػػقراط  فػػػػػػػػػػػ  ت ننػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر والمعتقػػػػػػػػػػػدات الةعقةننػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػإف 
م مػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػد ت ػػػػػػػػػػوف طػػػػػػػػػػرح ممموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػػ لة المتعلقػػػػػػػػػػة هللموانػػػػػػػػػػب الةمنطقنػػػػػػػػػػة والم تل ػػػػػػػػػػة 

د علػػػػػػػػػػػػػ  وظن نػػػػػػػػػػػػػل لمعتقػػػػػػػػػػػػػدات المسترشػػػػػػػػػػػػػد الةعقةننػػػػػػػػػػػػػة.  وال ػػػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػؾ تشػػػػػػػػػػػػػمنا المسترشػػػػػػػػػػػػػ
 الت  نر ف  ن س  وتصحنح سو  ف م .

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٗٙ( 

 

 الفصؿ الثاني

 أساليب التخيؿ المعرفي قىي كالتالي    

  ال ػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػ    ٗٙٔ :ٕٛٓٓ، وآ ػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػورونف)نػػػػػػػػػذ ر  التخيػػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػػاد لصػػػػػػػػػدمة المسػػػػػػػػػتقبؿ
جف نت نػػػػػػػػػػػػػؿ ن سػػػػػػػػػػػػػ  ه نػػػػػػػػػػػػػ  نت نػػػػػػػػػػػػػؼ ونوامػػػػػػػػػػػػػ  م تلػػػػػػػػػػػػػؼ التصػػػػػػػػػػػػػورات التػػػػػػػػػػػػػ  ن لف ػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػف جحػػػػػػػػػػػػػداث 

 المستقهؿ.

   ػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػلوب تػػػػػػػػػرتهط صػػػػػػػػػػورة  جنػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػ   ٓٛ: ٕٗٓٓ )حسػػػػػػػػػنف، نشػػػػػػػػػػنرالعػػػػػػػػػالج التنفيػػػػػػػػػري 
فػػػػػػػػػ   المسترشػػػػػػػػػدت نلنػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػلرة مػػػػػػػػػا منه ػػػػػػػػػلت ت مػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػتملهة  نػػػػػػػػػر مر وهػػػػػػػػػة، وذلػػػػػػػػػؾ نسػػػػػػػػػلعد 

 التقلنؿ جو  نقلؼ ت رار المرات الت  تصدر فن ل االستملهة  نر المر وهة.

   عػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ  ن ػػػػػػػػػوف ةجف العػػػػػػػػػةج هػػػػػػػػػللقرا     لػػػػػػػػػ ٘ٛ: ٕٗٓٓ، ز ػػػػػػػػػراف)جشػػػػػػػػػلرت العػػػػػػػػػالج بػػػػػػػػػالقراءة
علػػػػػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػػػػػض ال تػػػػػػػػػػػػب جو المقػػػػػػػػػػػػلالت جو المودنػػػػػػػػػػػػوالت ذات  واالطػػػػػػػػػػػػةعت لنػػػػػػػػػػػػؼ المسترشػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػللقرا ة 

 .الصلة همش لت ، وذلؾ  نوع مف المسلعدة ف  ت نند معتقدات  الةعقةننة

 اةسللنب التللنة:  ٜٚٔ-ٚٙٔ :ٕٛٓٓ، وآ روف  ورونف مل نذ ر )

   هتطػػػػػونر هعػػػػػض صػػػػػور الموام ػػػػػة المسػػػػػلعدة، ف ػػػػػو  المسترشػػػػػدعنػػػػػدمل نقػػػػػـو عبػػػػػارات التصػػػػػدي لممشػػػػػكالت
 وف مستعدا دا مل لموام ة مش ةت .ن 

   هػػػػػػ ف نت نػػػػػػؿ ن سػػػػػػ  نوامػػػػػػ  موق ػػػػػػل صػػػػػػعهل متوقعػػػػػػل،  للمسترشػػػػػػدنسػػػػػػمح  ػػػػػػذا اةسػػػػػػلوب التخيػػػػػػؿ المحػػػػػػاد
 ونست دـ ف  عدند مف المواقؼ. 

   ات سػػػػػلهنة جو عػػػػػلد تحلنػػػػػؿ الم لسػػػػػب وال وا ػػػػػد للت لػػػػػ  عػػػػػف سػػػػػلوؾأسػػػػػمقب تِّميػػػػػؿ المكسػػػػػب قالخسػػػػػارة
   عل  تقننـ مل  ذا  لنت  نلؾ قنمة مل مف االستمرار ف  سلوؾ مل. المسترشدنسلعد 

   جنػػػػػ  هػػػػػللر ـ مػػػػػف جف اةشػػػػػنل  السػػػػػن ة تحػػػػػدث  ال جن ػػػػػل  للمسترشػػػػػدجسػػػػػلوب نوضػػػػػح متصػػػػػؿ تقميػػػػػؿ الكػػػػػقارث
مػػػػف  نػػػػلدرة، )ولػػػػو حػػػػدثت  ف ػػػػ  لنسػػػػت ن لنػػػػة العػػػػللـ.  وهلسػػػػت داـ نمػػػػوذج متصػػػػؿ قنػػػػلس السػػػػو  همػػػػدرج نهػػػػدج

..، ومتصػػػػػػؿ تقلنػػػػػػؿ ال وارثنػػػػػػة جف نهػػػػػػنف مػػػػػػدى سػػػػػػو  الموقػػػػػػؼ المتوقػػػػػػا. المسترشػػػػػػد، نطلػػػػػػب مػػػػػػف ٜ.ٜٜ -ٔ
 هإعلدة تقدنر مدى سو  المواقؼ واقعنل وجف نقـو هصنل ة المش لة مف وم ة نظر . للمسترشدنسمح 
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  عػػػػلمزنف عػػػػف التعهنػػػػػر عػػػػف مشػػػػػلعر ـ  المسترشػػػػػدنففػػػػ  هعػػػػض اةحنػػػػػلف ن ػػػػوف هعػػػػض  كتابػػػػة الخطابػػػػػات
م ػػػػلـ القنػػػػلـ هػػػػهعض ال المسترشػػػػدومػػػػف المنلسػػػػب جف نطلػػػػب مػػػػف  ،ا رشػػػػلدمػػػػل  شػػػػ ص معػػػػنف جثنػػػػل  ملسػػػػة ت

  مػػػػل هػػػػنف الملسػػػػلت، جف ن تػػػػب  طلهػػػػل لشػػػػ ص مػػػػل، مػػػػا توضػػػػنح جن ػػػػـ لػػػػف نرسػػػػلو .  ونػػػػ دي ذلػػػػؾ فػػػػ   ثنػػػػر
  ص مف التعهنر عف جف لر  ومشلعر .مف اةحنلف  ل  جف نتم ف الش

  هػػػػػػػػػػػ ف نت نػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػرد ن سػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ  ٘ٙ :ٕٓٓٓ، محمػػػػػػػػػػػد)رى نػػػػػػػػػػػ التخيػػػػػػػػػػػؿ االنفعػػػػػػػػػػػالي العقالنػػػػػػػػػػػي  
موقػػػػػػػؼ االن عػػػػػػػػلؿ وقػػػػػػػػد قػػػػػػػلـ هتغننػػػػػػػػر مثػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػذا االن عػػػػػػػػلؿ  لػػػػػػػػ  ان عػػػػػػػلؿ جقػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػ  فػػػػػػػ  المسػػػػػػػػتوى  ػػػػػػػػ ف 
نػػػػػػػػػػتـ تغننػػػػػػػػػػر الغضػػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػرد الضػػػػػػػػػػنؽ مػػػػػػػػػػثة، و ػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػل نم ػػػػػػػػػػف التعهنػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػ  ه نػػػػػػػػػػ  تغننػػػػػػػػػػر 

 لةن علؿ السله   نر الصح   ل  ان علؿ سله  صح .

  تػػػػػػػػػراود عنػػػػػػػػػدمل اةسػػػػػػػػػلوب  ػػػػػػػػػذا  لػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػت دـ  ٖٗ :ٕٛٓٓ، السػػػػػػػػػواط)نشػػػػػػػػػنر   إيقػػػػػػػػػاؼ الفكػػػػػػػػػرة 
 ملنػػػػػػػػػػلً  ن  ػػػػػػػػػػر جف منػػػػػػػػػػ  نطلػػػػػػػػػػب علن ػػػػػػػػػػل، ف ػػػػػػػػػػ  الهدانػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػنطرة نسػػػػػػػػػػتطنا ال و ػػػػػػػػػػواطر جف ػػػػػػػػػػلراً  ال ػػػػػػػػػػرد

 نحػػػػػػػػدث جو "ذلػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػف توقػػػػػػػػؼ" :قػػػػػػػػل ةً  المرشػػػػػػػػد نصػػػػػػػػرخ قصػػػػػػػػنرة فتػػػػػػػػرة تزعمػػػػػػػػ ، وهعػػػػػػػػد التػػػػػػػػ  هلةف ػػػػػػػػلر
 مػػػػػػػا  ػػػػػػػو نتحػػػػػػػدث جف قػػػػػػػلدرًا علػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرد نصػػػػػػػهح حتػػػػػػػ  العملنػػػػػػػة  ػػػػػػػذ  من ػػػػػػػرًا، وتسػػػػػػػتمر مزعمػػػػػػػلً  صػػػػػػػوتلً 
طرا ػػػػػػػػػؽ ج ػػػػػػػػػرى    تومػػػػػػػػػدٖٛٔ :ٕٛٓٓ، وآ ػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػورونف) نػػػػػػػػػذ ر مػػػػػػػػػل اةمػػػػػػػػػر.   ن لنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  ن سػػػػػػػػػ 

عةمػػػػػػػػػػػػة توقػػػػػػػػػػػػؼ الطرنػػػػػػػػػػػػؽ، جو  شػػػػػػػػػػػػلرة  المسترشػػػػػػػػػػػػدةسػػػػػػػػػػػػلوب  نقػػػػػػػػػػػػلؼ اةف ػػػػػػػػػػػػلر تتضػػػػػػػػػػػػمف جف نت نػػػػػػػػػػػػؿ 
 الضو  اةحمر المرورنة، جو منظرا مل نسهب االستر ل .

 جف ال  ػػػػػػػػػػػػػرة ٗٛ-ٖٛ :ٕ٘ٓٓ، عهػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػلدي والعػػػػػػػػػػػػػزة)نقػػػػػػػػػػػػػوؿ  اسػػػػػػػػػػػػػية المنػػػػػػػػػػػػػتظـ خفػػػػػػػػػػػػػض الِّس  
سػػػػػػػػػػتملهة )ال ػػػػػػػػػػوؼ جو القلػػػػػػػػػػؽ  تػػػػػػػػػػدرنمنل ا رشػػػػػػػػػػلدي تتر ػػػػػػػػػػز حػػػػػػػػػػوؿ  زالػػػػػػػػػػة االر نسػػػػػػػػػػنة ل ػػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػػلوب 

  .لعنػػػػػػػػػػد ظ ػػػػػػػػػػور الموضػػػػػػػػػػوعلت المرتهطػػػػػػػػػػة ه ػػػػػػػػػػل ػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ اسػػػػػػػػػػتهدال ل هسػػػػػػػػػػلوؾ آ ػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػلرض 
ذلػػػػػػػػػػػػؾ نتمثػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػ  تحدنػػػػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػػػػلعر   جف ال ػػػػػػػػػػػػدؼ الر نسػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف ٔٚ :ٕٓٓٓ،محمػػػػػػػػػػػػد)ونػػػػػػػػػػػػذ ر 

العصػػػػػػػػػػػلهنة هإلغػػػػػػػػػػػل  الحسلسػػػػػػػػػػػنة المهػػػػػػػػػػػلل  فن ػػػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػػػو تلػػػػػػػػػػػؾ المواقػػػػػػػػػػػؼ، ون ػػػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ 
التعػػػػػػػػػرنض التػػػػػػػػػدرنم  للمواقػػػػػػػػػؼ المثنػػػػػػػػػرة للقلػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػداث اسػػػػػػػػػتملهلت معلرضػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػذا القلػػػػػػػػػؽ جثنػػػػػػػػػل  
عػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػؿ درمػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػ  جف ن قػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػذا الموقػػػػػػػػػػؼ تملمػػػػػػػػػػل  لصػػػػػػػػػػنت  الم ػػػػػػػػػػددة ونتحػػػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػػػ  

 ونػػػػػػػػػػػػرى    محلنػػػػػػػػػػػػد، جي  لػػػػػػػػػػػػ  جف تلغػػػػػػػػػػػػ  العةقػػػػػػػػػػػػة االشػػػػػػػػػػػػتراطنة هػػػػػػػػػػػػنف المثنػػػػػػػػػػػػر واالسػػػػػػػػػػػػتملهة. موقػػػػػػػػػػػػؼ
فػػػػػػػػػػػػػلعة مػػػػػػػػػػػػػدا   رشػػػػػػػػػػػػػلدا  جف   ػػػػػػػػػػػػػض الحسلسػػػػػػػػػػػػػنة المنػػػػػػػػػػػػػتظـ نعػػػػػػػػػػػػػد ٘ٚٔ :ٜٜٜٔ، وآ ػػػػػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػػػػػراو )
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 الفصؿ الثاني

لمعللمػػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػػػلوؼ النوعنػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػواع م تل ػػػػػػػػػػػة.  وقػػػػػػػػػػػد جثهػػػػػػػػػػػت فلعلنتػػػػػػػػػػػ  هشػػػػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػػػػلص فػػػػػػػػػػػ  
الحسلسػػػػػػػػػػنة المنػػػػػػػػػػتظـ هشػػػػػػػػػػ ؿ منػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا  ونم ػػػػػػػػػػف تولنػػػػػػػػػػؼ   ػػػػػػػػػػض  ..معللمػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػلوؼ االمتحػػػػػػػػػػلف.

المعرفنػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػلو نة اة ػػػػػػػػػػػرى وتحقنػػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػػ ثنرات فػػػػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػف  ا رشػػػػػػػػػػػلدجسػػػػػػػػػػػللنب 
التولنػػػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػػػ  ال نم ػػػػػػػػػػػػػف تحقنق ػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػض الحسلسػػػػػػػػػػػػػنة المنػػػػػػػػػػػػػتظـ وحػػػػػػػػػػػػػد .  جمػػػػػػػػػػػػػل ممػػػػػػػػػػػػػلؿ 
االسػػػػػػػػػػػت داـ وطنػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػ ثنر ف ػػػػػػػػػػػو ج ثػػػػػػػػػػػر محدودنػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػل ادعػػػػػػػػػػػل  ولهػػػػػػػػػػػ  م سػػػػػػػػػػػس  ػػػػػػػػػػػذ  الطرنقػػػػػػػػػػػة 

ول ػػػػػػػػػػػػػف دا ػػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػذا الممػػػػػػػػػػػػػلؿ المحػػػػػػػػػػػػػدود تمتلػػػػػػػػػػػػػؾ الطرنقػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػ ثنرا موثوقػػػػػػػػػػػػػل م  ضػػػػػػػػػػػػػل  هلةصػػػػػػػػػػػػػؿ. 
 لل وؼ.

   ا رشػػػػػػػػػػػلد   لػػػػػػػػػػػ  جف  مػػػػػػػػػػػرا ات ٜٓ :ٕ٘ٓٓ، عهػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػلدي والعػػػػػػػػػػػزة)نشػػػػػػػػػػػنر المقاجيػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالمثير 
علػػػػػػػػػ  موام ػػػػػػػػػة المثنػػػػػػػػػرات جو المواقػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػ  ت ن ػػػػػػػػػ   المسترشػػػػػػػػػد دفػػػػػػػػػاه ػػػػػػػػػذ  الطرنقػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػتمؿ علػػػػػػػػػ  

جو المواقػػػػػػػػػػػػؼ...  ال تقػػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػػػ  تمنػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػذ  المثنػػػػػػػػػػػػراتو  جو التػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػهب لػػػػػػػػػػػػ  القلػػػػػػػػػػػػؽ مهلشػػػػػػػػػػػػرة،
ه ػػػػػػػػػذ  الطرنقػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػ  تم ػػػػػػػػػنف المسترشػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف موام ػػػػػػػػػة م لوفػػػػػػػػػ  وم ػػػػػػػػػل لومػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػل  ا رشػػػػػػػػػلدون ػػػػػػػػػدؼ 

مػػػػػػػػل هلل نػػػػػػػػلؿ عػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػؽ تعرنضػػػػػػػػ  لمثنػػػػػػػػرات القلػػػػػػػػؽ جو التػػػػػػػػوتر  لػػػػػػػػ  جقصػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد مم ػػػػػػػػف،  هػػػػػػػػللواقا، واي
 ومنع  مف تمنه ل هشرط جف ال نلحؽ ه  اةذى.

  هػػػػػػػػػػػهعض  المسترشػػػػػػػػػػد   لػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػتـ ت لنػػػػػػػػػػؼ ٘ٛ :ٕٗٓٓ، ز ػػػػػػػػػػراف)تشػػػػػػػػػػػنر ليػػػػػػػػػػة  القاجبػػػػػػػػػػات المنز
الم ػػػػػػػػػػلـ التػػػػػػػػػػ  ن دن ػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػػػزؿ مػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػتمرارنة العملنػػػػػػػػػػة ا رشػػػػػػػػػػلدنة، ثػػػػػػػػػػـ منلقشػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػذا 
الوامػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػ  الملسػػػػػػػػػػػة التللنػػػػػػػػػػػة وتقننمػػػػػػػػػػػ .  وت  ػػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػػذ  الم ػػػػػػػػػػػلـ جشػػػػػػػػػػػ لال متعػػػػػػػػػػػددة مثػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػرا ة 

والت نػػػػػػػػػػػؿ )المعرفػػػػػػػػػػػ  .  ومػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػنف اة ػػػػػػػػػػػداؼ المحػػػػػػػػػػػددة )المودنػػػػػػػػػػػوالت مػػػػػػػػػػػثة ، والت  نػػػػػػػػػػػر، وال تلهػػػػػػػػػػػة، 
لم ػػػػػػػػػػػػػلـ الوامػػػػػػػػػػػػػب المنزلػػػػػػػػػػػػػ  تغننػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػلوؾ الم تػػػػػػػػػػػػػؿ وظن نػػػػػػػػػػػػػل، و  ػػػػػػػػػػػػػض المعػػػػػػػػػػػػػلرؼ والمعتقػػػػػػػػػػػػػدات 

  جف ٖ٘ :ٕٗٔٓ، سػػػػػػػػػػػػػػلنملف)ونػػػػػػػػػػػػػػرى  الةعقةننػػػػػػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػػػػػػتهدال ل هػػػػػػػػػػػػػػ  رى ج ثػػػػػػػػػػػػػػر توافقػػػػػػػػػػػػػػل وعقةننػػػػػػػػػػػػػػة.
نػػػػػػػػػػػػة وعةقت ػػػػػػػػػػػػل هردود ػػػػػػػػػػػػل الوامهػػػػػػػػػػػػلت المنزلنػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػت دـ لتعرنػػػػػػػػػػػػؼ المسترشػػػػػػػػػػػػد هلرتهػػػػػػػػػػػػلط اةف ػػػػػػػػػػػػلر اآلل

االن عللنػػػػػػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػػػػػػل جن ػػػػػػػػػػػػػل ت  ػػػػػػػػػػػػػد للمرشػػػػػػػػػػػػػد ف ػػػػػػػػػػػػػـ المسترشػػػػػػػػػػػػػد لتقننػػػػػػػػػػػػػلت العػػػػػػػػػػػػػةج، وتعطػػػػػػػػػػػػػ  فرصػػػػػػػػػػػػػة 
للمسترشػػػػػػػػػػػػػػد لمملرسػػػػػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػػػػػلرات ووم ػػػػػػػػػػػػػػلت نظػػػػػػػػػػػػػػر مدنػػػػػػػػػػػػػػدة ومنطقنػػػػػػػػػػػػػػة، لمعرفػػػػػػػػػػػػػػة جف ػػػػػػػػػػػػػػلر  الم تلػػػػػػػػػػػػػػة 

 واتمل لت   نر العقةننة ومحلولة تعدنل ل.
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   تسػػػػػػػػػػػت دـ مػػػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػػللمنف   ٚٛٔ :ٜٜٜٔ، وآ ػػػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػػػراو )نشػػػػػػػػػػػنر األىػػػػػػػػػػػداؼ المتناقحػػػػػػػػػػػة
مػػػػػػػػػػػػػػػف م تلػػػػػػػػػػػػػػػؼ االتمل ػػػػػػػػػػػػػػػلت والمػػػػػػػػػػػػػػػدارس وهتسػػػػػػػػػػػػػػػمنلت م تل ػػػػػػػػػػػػػػػة: المملرسػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػللهة، اة ػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
المتنلقضػػػػػػػػػػػة، التنػػػػػػػػػػػلقض العةمػػػػػػػػػػػ ، توصػػػػػػػػػػػنؼ العػػػػػػػػػػػرض.  وفػػػػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػػػػداؼ المتنلقضػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػتـ الطلػػػػػػػػػػػب 

 .دت  مل ن ش  القنلـ ه  ف  العلدةجف نحلوؿ القنلـ هإرا المسترشدمف 

   جنػػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػرة جنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف اةفضػػػػػػػػػػؿ ٕٛ: ٕٗٓٓ)حسػػػػػػػػػػنف، نػػػػػػػػػػرى التعاقػػػػػػػػػػد أق التِّػػػػػػػػػػالؼ  
لل ػػػػػػػػػػرد جو المسترشػػػػػػػػػػد جف نحػػػػػػػػػػدد هن سػػػػػػػػػػ  التغننػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػلو   المر ػػػػػػػػػػوب ونػػػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ عقػػػػػػػػػػد 
نػػػػػػػتـ هػػػػػػػنف المرشػػػػػػػد والمسترشػػػػػػػد نحصػػػػػػػؿ  ػػػػػػػؿ واحػػػػػػػد من مػػػػػػػل همقتضػػػػػػػل  علػػػػػػػ  شػػػػػػػ   مػػػػػػػف اآل ػػػػػػػر مقلهػػػػػػػؿ 

 مل نعطن  ل .

  :مل نل  ٘ٛٔ-ٗٛٔ :ٕٛٓٓ، وآ روف  ورونف)ونذ ر 

   مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ  ػػػػػػػػذا  المسترشػػػػػػػػد المرشػػػػػػػػدنسػػػػػػػػلعد تِّميػػػػػػػػؿ تكػػػػػػػػاليؼ الفايػػػػػػػػدة عػػػػػػػػف السػػػػػػػػمقؾ قالعػػػػػػػػادات
اةسػػػػػػػػػػلوب علػػػػػػػػػػػ  جف نقػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػواهؽ االسػػػػػػػػػػػتمرار ولواحقػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػوؾ مػػػػػػػػػػػل، جو عػػػػػػػػػػػلدة معننػػػػػػػػػػػة نرنػػػػػػػػػػػد 

السػػػػػػػػػلوؾ ال ػػػػػػػػػدؼ المػػػػػػػػػراد تغننػػػػػػػػػر  ونػػػػػػػػػتـ  المسترشػػػػػػػػػدتغننر ػػػػػػػػػل جو تهػػػػػػػػػدنل ل، ولػػػػػػػػػدعـ  ػػػػػػػػػذ  العملنػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػدوف 
رة مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتمرار فنػػػػػػػػػػ ، و ػػػػػػػػػػذلؾ السػػػػػػػػػػلوؾ المدنػػػػػػػػػػد المر ػػػػػػػػػػوب الحصػػػػػػػػػػوؿ تػػػػػػػػػػدونف الم لسػػػػػػػػػػب وال سػػػػػػػػػػل

علنػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػتـ تدوننػػػػػػػػػػ ، و ػػػػػػػػػػذلؾ ال وا ػػػػػػػػػػد وال سػػػػػػػػػػلرة المترتهػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػ  التغننػػػػػػػػػػر، ونسػػػػػػػػػػلعد  ػػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػػلوب 
 عل  جف نر ز عل  ال وا د مف التغننر. المسترشد

   وهػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػمـ جسػػػػػػػػػػلوب الػػػػػػػػػػتح ـ هللعػػػػػػػػػػلدة لتقلنػػػػػػػػػػؿ جو  نقػػػػػػػػػػلؼ العػػػػػػػػػػلدات  نػػػػػػػػػػر المر الػػػػػػػػػػتِّكـ بالعػػػػػػػػػػادة
مثػػػػػػػػؿ هلػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػراش، ونتػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػعر، وقضػػػػػػػػـ اةظػػػػػػػػلفر، واللملمػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػل  لػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ.  ونتطلػػػػػػػػب  ػػػػػػػػذا 

لتطػػػػػػػػػونر طرا ػػػػػػػػػؽ مدنػػػػػػػػػدة للػػػػػػػػػتح ـ  المسترشػػػػػػػػػدو  المرشػػػػػػػػػدالنػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػد ةت  هػػػػػػػػػداعل مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف 
 ف  العلدة، وقد تست دـ ف  هعض اةحنلف جدوات  لرمنة.

   جف   ٓٗٔ :ٕ٘ٓٓ، ال ػػػػػػػػػػػلدي والعػػػػػػػػػػػزة عهػػػػػػػػػػػدنػػػػػػػػػػػذ ر )تكػػػػػػػػػػػاليؼ االسػػػػػػػػػػػتجابة أق العقػػػػػػػػػػػاب قالمكافػػػػػػػػػػػاة
علػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػزا  جو عقػػػػػػػػػلب  المسترشػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػد ؿ  ػػػػػػػػػو جحػػػػػػػػػد طرا ػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػتح ـ الػػػػػػػػػذات ، حنػػػػػػػػػث نوافػػػػػػػػػؽ 

ونسػػػػػػػػت دـ  ػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػلوب جحنلنػػػػػػػػل عنػػػػػػػػد الت ػػػػػػػػلوض ...  مػػػػػػػػل فػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ نقػػػػػػػػـ هعمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػلوؾ معػػػػػػػػنف
ة تشػػػػػػػػػمنعل  ضػػػػػػػػػػلفنل فػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػة تقلنػػػػػػػػػؿ جو زنػػػػػػػػػػلد المسترشػػػػػػػػػدومنلقشػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػلـ هػػػػػػػػػػنف الملسػػػػػػػػػلت ونطلػػػػػػػػػػب 

 سلوؾ معنف، ... ومف الم ضؿ جف نقترف جسلوب العقلب ما جسلوب الم لفرت.



  

 اإلطار النظري                                                                                 
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 الفصؿ الثاني

 مل نل :  ٚٛٔ :ٕٛٓٓ، وآ روف  ورونف)ونذ ر 

  عػػػػػػػػػلدة مػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػوف المراقهػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػػمنؿ التقػػػػػػػػػدـ عػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ  المراقبػػػػػػػػػة الذاتيػػػػػػػػػة قالتسػػػػػػػػػجيؿ
نومنػػػػػػػػػػػػػػلت المعرفػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػلو  ، وتعتهػػػػػػػػػػػػػػر  ا رشػػػػػػػػػػػػػػلدذات فل ػػػػػػػػػػػػػػدة، ومػػػػػػػػػػػػػػز ًا م مػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػف  المسترشػػػػػػػػػػػػػػد

 المرشػػػػػػػػػػػدالوامػػػػػػػػػػػب المنزلػػػػػػػػػػػ ، والمػػػػػػػػػػػذ رات النومنػػػػػػػػػػػة منلسػػػػػػػػػػػهة وم مػػػػػػػػػػػة هشػػػػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػػػػلص، حنػػػػػػػػػػػث تم ػػػػػػػػػػػف 
 ػػػػػػػػػػػػةؿ جدا   للمسترشػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػف منلقشػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػدـ، و ػػػػػػػػػػػػذلؾ جي صػػػػػػػػػػػػعوهلت نم ػػػػػػػػػػػػف جف ت ػػػػػػػػػػػػوف ظ ػػػػػػػػػػػػرت 

 الم لـ هنف الملسلت. 

  نشػػػػػػػػمؿ الػػػػػػػػتح ـ فػػػػػػػػ  المنهػػػػػػػػ ، تغننػػػػػػػػر الهن ػػػػػػػػة لػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػة ن ػػػػػػػػوف سػػػػػػػػ ة جف نقتػػػػػػػػرب  الػػػػػػػػتِّكـ بالمنبػػػػػػػػو
 جو نتعرض للمنه .  ترشدالمس

   لػػػػػػػػػػػػ  جف التعزنػػػػػػػػػػػػز نعتهػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف ٕٓٔ-ٜٔٔ :ٕ٘ٓٓ، عهػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػلدي والعػػػػػػػػػػػػزة)نشػػػػػػػػػػػػنر التعزيػػػػػػػػػػػػز   
ج ػػػػػػػػػـ الم ػػػػػػػػػل نـ السػػػػػػػػػلو نة التػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدم ل سػػػػػػػػػ نر، والتعزنػػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػو جي فعػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػػ  زنػػػػػػػػػلدة حػػػػػػػػػدوث 
سػػػػػػػػػلوؾ معػػػػػػػػػنف جو  لػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػرار حدوثػػػػػػػػػ   جو  لػػػػػػػػػ  توقػػػػػػػػػؼ جو منػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػدوث جشػػػػػػػػػنل   نػػػػػػػػػر مر وهػػػػػػػػػة... 

)و ػػػػػػػػو ا مػػػػػػػػرا  الػػػػػػػػذي ف التعزنػػػػػػػػز و مػػػػػػػػل التعزنػػػػػػػػز االنمػػػػػػػػله  لمػػػػػػػػل  الػػػػػػػػن س عػػػػػػػػف شػػػػػػػػ لنف مػػػػػػػػونتحػػػػػػػػدث ع
جو احتمللنػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػدوث ل فػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػتقهؿ فػػػػػػػػػػ  مواقػػػػػػػػػػؼ مشػػػػػػػػػػله ة  والتعزنػػػػػػػػػػز  نزنػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػوة االسػػػػػػػػػػتملهة

جو مػػػػػػػػػ لـ جو منػػػػػػػػػا جشػػػػػػػػػنل   السػػػػػػػػػله  )نعمػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػ  تقونػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ  زالػػػػػػػػػة مثنػػػػػػػػػر هغػػػػػػػػػنض
جو الضػػػػػػػػػػػػرب جو  نقػػػػػػػػػػػػلع جنػػػػػػػػػػػػة عقوهػػػػػػػػػػػػلت هعػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػدوث  مزعمػػػػػػػػػػػػة جو  رن ػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػللتوقؼ عػػػػػػػػػػػػف النقػػػػػػػػػػػػد

 السلوؾ المر وب فن  مهلشرة . 

    لػػػػػػػػػػػػػ  جف جلهػػػػػػػػػػػػػرت هلنػػػػػػػػػػػػػدورا نعتهػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف اةوا ػػػػػػػػػػػػػؿ ٕٗٛ :ٜٜٛٔ، ال طنػػػػػػػػػػػػػب)نشػػػػػػػػػػػػػنر النمذجػػػػػػػػػػػػػة   
الػػػػػػػػػػذنف جشػػػػػػػػػػلروا  لػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػت داـ  ػػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػػلوب فػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػةج الن سػػػػػػػػػػ ، و ػػػػػػػػػػلف نقصػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف ورا ػػػػػػػػػػ  

هللمةحظػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػغلر اسػػػػػػػػػػػػتحداث التغننػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػلوؾ عػػػػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػتعلـ 
 اةسػػػػػػػػػػػللنب ج ػػػػػػػػػػػـ نعتهػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف هللنمذمػػػػػػػػػػػة   جف الػػػػػػػػػػػتعلـٕٖ :ٕٛٓٓ، السػػػػػػػػػػػواط)نػػػػػػػػػػػذ ر وال هػػػػػػػػػػػلر.  مػػػػػػػػػػػل 

 مػػػػػػػػف التػػػػػػػػ  االمتملعنػػػػػػػػة، الم ػػػػػػػػلرات مػػػػػػػػف العدنػػػػػػػػد علػػػػػػػػ  تػػػػػػػػدرنب اةفػػػػػػػػراد علػػػػػػػػ  تعمػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػلدنة
 لػػػػػػػػػػ ع التعػػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ االمتمػػػػػػػػػػلع ،  ػػػػػػػػػػةؿ الػػػػػػػػػتعلـ مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػلوؾ ال ػػػػػػػػػػرد ت سػػػػػػػػػػب جف المم ػػػػػػػػػف
 اةفػػػػػػػػػػػراد علػػػػػػػػػػػ  نعػػػػػػػػػػػرض حنػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػتعلـ هللقػػػػػػػػػػػدوة نسػػػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػػػل ه ػػػػػػػػػػػل، جي واالقتػػػػػػػػػػػدا  السػػػػػػػػػػػونة النمػػػػػػػػػػػلذج
 رمزنة. جو حنة قصص، جو نملذج  ةؿ مف سلو  ـ ف  تعلم ل المر وب النملذج



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )٘ٔ( 

 

 الفصؿ الثاني

  الن سػػػػػػػػػػػػ   ا رشػػػػػػػػػػػػلد  مػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػروب ٛٔٔ :ٕٙٓٓ، العنسػػػػػػػػػػػػوي)حنػػػػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػػػػذ ر  التػػػػػػػػػػػػدريب الػػػػػػػػػػػػذاتي
الػػػػػػػػذات  و ػػػػػػػػو مسػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػف الطرنقػػػػػػػػة التػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػتد ؿ مػػػػػػػػل نعػػػػػػػػرؼ هلسػػػػػػػػـ التػػػػػػػػدرنب   المعرفػػػػػػػػ  السػػػػػػػػلو  

جو ن تسػػػػػػػػػػػػػهون ل جو نسػػػػػػػػػػػػػتدممون ل فػػػػػػػػػػػػػ  دا ل ػػػػػػػػػػػػػـ،  ه ػػػػػػػػػػػػػل اةط ػػػػػػػػػػػػػلؿ قواعػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػلوؾ جي نمتصػػػػػػػػػػػػػون ل 
وتصػػػػػػػػػهح تلػػػػػػػػػؾ القواعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػز  ال نتمػػػػػػػػػزج مػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػلن ـ الش صػػػػػػػػػنة، هعػػػػػػػػػد جف  لنػػػػػػػػػت قواعػػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػػر، جي 

تصػػػػػػػػػػهح قواعػػػػػػػػػػد الط ػػػػػػػػػػؿ القواعػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػ  ن رضػػػػػػػػػػ ل اآلهػػػػػػػػػػل  واةم ػػػػػػػػػػلت والمعلمػػػػػػػػػػوف والمعلمػػػػػػػػػػلت.  حنػػػػػػػػػػث 
ن سػػػػػػػ ، نػػػػػػػتـ  ػػػػػػػذا االمتصػػػػػػػلص فػػػػػػػ  ثنلنػػػػػػػل عملنػػػػػػػة نمػػػػػػػو الط ػػػػػػػؿ.  ولقػػػػػػػد تػػػػػػػـ اسػػػػػػػت داـ  ػػػػػػػذا المػػػػػػػن ت فػػػػػػػ  
عػػػػػػػػػػةج اةط ػػػػػػػػػػلؿ المنػػػػػػػػػػدفعنف.  فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػن ت نقػػػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػػػػ ص الراشػػػػػػػػػػد ال هنػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػ دا  العمػػػػػػػػػػػؿ 
علػػػػػػػػػػ  الومػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػحنح هننمػػػػػػػػػػل نقػػػػػػػػػػوؿ لن سػػػػػػػػػػ  التعلنمػػػػػػػػػػلت هصػػػػػػػػػػوت عػػػػػػػػػػلؿ، هحنػػػػػػػػػػث نسػػػػػػػػػػمع  الط ػػػػػػػػػػؿ. 

لػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف الط ػػػػػػػػؿ جف نعنػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػلوؾ، وجنضػػػػػػػػل نقػػػػػػػػػوؿ لن سػػػػػػػػػ  التعلنمػػػػػػػػػلت هصػػػػػػػػػوت وهعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػؾ نط
مرت ػػػػػػػػا.  وهعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ نقػػػػػػػػـو الط ػػػػػػػػؿ ه ػػػػػػػػذا السػػػػػػػػلوؾ هننمػػػػػػػػل الذاتنػػػػػػػػة  ال  مسػػػػػػػػل فقػػػػػػػػط.  وهعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ نقػػػػػػػػـو 
الط ػػػػػػػػػػػػؿ ه ػػػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػػػؿ، هننمػػػػػػػػػػػػل ال نقػػػػػػػػػػػػوؿ التعلنمػػػػػػػػػػػػلت الذاتنػػػػػػػػػػػػة  ال صػػػػػػػػػػػػلمتل.  والم ػػػػػػػػػػػػروض ةف  ػػػػػػػػػػػػذا 

جو ن تسػػػػػػػػػه ل   التػػػػػػػػػ  نتعلمػػػػػػػػػ لضػػػػػػػػػهط الػػػػػػػػػدا ل ، تلػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػواهط علػػػػػػػػػـ االمػػػػػػػػػن ت نسػػػػػػػػػلعد اةط ػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػ  ت
 الط ؿ مف  ةؿ مراحؿ النمو السوي.

 ن ػػػػدؼ مسػػػػػلعدة  المرشػػػػد  جف ٛٓٔ :ٕ٘ٓٓ، عهػػػػد ال ػػػػلدي والعػػػػزة)نػػػػذ ر  يجػػػػابي مػػػػع الػػػػذات الِّػػػػديث اإل
نمػػػػله  هحػػػػدنث  نمػػػػله  عػػػػف ذاتػػػػ  مثػػػػؿ جف نقػػػػوؿ جنػػػػل منػػػػد لمػػػػلذا مسترشػػػػد علػػػػ  اسػػػػتهداؿ حدنثػػػػ   نػػػػر ا ال
  مػػػػػل ذي ن سػػػػػ ، جنػػػػػل ال جحػػػػػب جف ج ػػػػػوف  مػػػػػوال جو معػػػػػزوال، جنػػػػػل جسػػػػػتطنا مشػػػػػلر ة اآل ػػػػػرنف نشػػػػػلطلت ـ. ج  

هػػػػػػرا نـ)نػػػػػرى     جف الحػػػػػػوار مػػػػػػا الػػػػػػن س عنػػػػػػد جدا  نشػػػػػػلط معػػػػػػنف مػػػػػػف ٓٔٔ :ٖٜٜٔ،  هػػػػػػرا نـ، والػػػػػػد نؿ، واي
 ش ن  جف ننه  ال رد  ل  ت ثنر جف لر  السلهنة ف  سلو  . 

  ن نػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػا  الت ننػػػػػػػػػػػػػػؾ    لػػػػػػػػػػػػػػ  جف  ػػػػػػػػػػػػػػذا٘ٔٚ :ٜٕٓٓ ،ن ػػػػػػػػػػػػػػنف)تشػػػػػػػػػػػػػػنر  أسػػػػػػػػػػػػػػاليب االسػػػػػػػػػػػػػػترخاء 
 نقلػػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػػؼ المسترشػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػتعلـ فمػػػػػػػػػف  ةلػػػػػػػػػ  ان عللنػػػػػػػػػة اضػػػػػػػػػطراهلت مػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػلنوف الػػػػػػػػػذنف المسترشػػػػػػػػػدنف

 الػػػػػػػػػدافا  ثػػػػػػػػػلرة ثػػػػػػػػػـ العمنػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػن س نسػػػػػػػػػتر   ونمػػػػػػػػػلرس و نػػػػػػػػػؼ والضػػػػػػػػػنؽ والقلػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػلل وؼ الشػػػػػػػػػعور
 .الموقؼ ما للتعلمؿ لدن 
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 الفصؿ الثاني

 ساليب التدعيمية المساندة قىي األ   هعض ٓٚ-ٗٙ: ٕٓٓٓ، محمد)ونذ ر 

  ا تمػػػػػػػػػػلـ المسترشػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف التر نػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػػة الوامهػػػػػػػػػػلت  ؿونعنػػػػػػػػػػ  تحونػػػػػػػػػػ تِّقيػػػػػػػػػػؿ االىتمػػػػػػػػػػاـ
المطلقػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػهب لػػػػػػػػػػػ  االضػػػػػػػػػػػطراب  لػػػػػػػػػػػ  جومػػػػػػػػػػػ  نشػػػػػػػػػػػلط عدنػػػػػػػػػػػدة مثػػػػػػػػػػػؿ اةلعػػػػػػػػػػػلب الرنلضػػػػػػػػػػػنة 

 واةنشطة ال ننة واالمتملعنة.

  لوامهػػػػػػػػػػػلت المطلقػػػػػػػػػػػة"وذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ الػػػػػػػػػػػت لص مػػػػػػػػػػػف ممموعػػػػػػػػػػػة "ا التخمػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػف المطالػػػػػػػػػػػب      
 جو "الننهغنػػػػػػػػػػلت" التػػػػػػػػػػ  ننظػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف  ةل ػػػػػػػػػػل  لػػػػػػػػػػ  المواقػػػػػػػػػػؼ الم تل ػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػهب لػػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػػلوؼ 
جو القلػػػػػػػػػػػؽ وال ػػػػػػػػػػػرب، والتػػػػػػػػػػػ  تعمػػػػػػػػػػػؿ هعػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػؾ  قواعػػػػػػػػػػػد منظمػػػػػػػػػػػة للسػػػػػػػػػػػلوؾ ومسػػػػػػػػػػػههة لةضػػػػػػػػػػػطراهلت 
ال سػػػػػػػػػػن وف  نػػػػػػػػػػر  الم تل ػػػػػػػػػػة.  فحننمػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػرى ال ػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػثة جنػػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػػب جال نصػػػػػػػػػػدر منػػػػػػػػػػ  جي  طػػػػػػػػػػ  واي

فػػػػػػػإف  ػػػػػػػذا نعػػػػػػػد شػػػػػػػن ل ال نم ػػػػػػػف الوفػػػػػػػل  هػػػػػػػ  حنػػػػػػػث نعػػػػػػػد جمػػػػػػػرا متطرفػػػػػػػل و نػػػػػػػر واقعػػػػػػػ  ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ  ػػػػػػػؼ ، 
جف نضػػػػػػػػػػا قواعػػػػػػػػػػد هدنلػػػػػػػػػػة  المسترشػػػػػػػػػػدجف نقػػػػػػػػػػـو هتعلػػػػػػػػػػنـ  المرشػػػػػػػػػػدنضػػػػػػػػػػر هللػػػػػػػػػػذات. ولػػػػػػػػػػذا نمػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػ  

مػػػػػػػػثة عنػػػػػػػػد  ػػػػػػػػذ  المرحلػػػػػػػػة  لػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػ  "نمػػػػػػػػب جف ن ػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػؼ "، و ػػػػػػػػذا  المسترشػػػػػػػػدلػػػػػػػػذلؾ.  وقػػػػػػػػد نصػػػػػػػػؿ 
 ط .هطهنعة الحلؿ ال نستهعد حدوث ال 

    ل  هعض اةسللنب، ومن ل:ٗٚ: ٕٗٓٓ، ز راف) مل تشنر      

  جف نمػػػػػػػنح عمنلػػػػػػػ  الحػػػػػػػب والت ننػػػػػػػد،  للمرشػػػػػػػدوفػػػػػػػ   ػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مػػػػػػػف الحلػػػػػػػوؿ نم ػػػػػػػف  إشػػػػػػػباع المطالػػػػػػػب
    وجف نمػػػػػػػػػػػد  هللمشػػػػػػػػػػػلعر السػػػػػػػػػػػلرة،  ػػػػػػػػػػػ ف نلحقػػػػػػػػػػػ  همملعػػػػػػػػػػػة لقػػػػػػػػػػػل  موام ػػػػػػػػػػػة حنػػػػػػػػػػػث نحتضػػػػػػػػػػػن  اآل ػػػػػػػػػػػروف 

 جو حنث ندلؿ.

  جو  نػػػػػػػػػر   المرشػػػػػػػػػدص ممػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػروف علػػػػػػػػػ  طلهػػػػػػػػػلت ـ عػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ نم ػػػػػػػػػف  ن ػػػػػػػػػلـ اةشػػػػػػػػػ ل السػػػػػػػػػِّر
هػػػػػػػػ ف قػػػػػػػػوة  لرقػػػػػػػػة تسػػػػػػػػلعد ـ وجن ػػػػػػػػـ  ذا  ػػػػػػػػلنوا مرفوضػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف قهػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػهعض فػػػػػػػػإن ـ جحسػػػػػػػػف مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػذا 

سػػػػػػػػػوؼ نػػػػػػػػػػرنح ـ  المرشػػػػػػػػػػدالػػػػػػػػػهعض ولػػػػػػػػػذلؾ نم ػػػػػػػػػػن ـ تحمػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػرفض،  مػػػػػػػػػل نم ػػػػػػػػػػف  ن ػػػػػػػػػلم ـ جف 
الحلػػػػػػػػوؿ فلعلنتػػػػػػػػ  ال تمتػػػػػػػػد مػػػػػػػػف متػػػػػػػػلعه ـ هممػػػػػػػػرد   هػػػػػػػػلر  همػػػػػػػػل نعػػػػػػػػلنوف منػػػػػػػػ .  ول ػػػػػػػػف  ػػػػػػػػذا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف 

 ة ثر مف وقت محدود و للهل مل ننت   هلالرتهلؾ وال لط.

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
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 الفصؿ الثاني

  لػػػػػػػػػػػ  جن ػػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػػت دـ للمسػػػػػػػػػػػلعدة فػػػػػػػػػػػ    ٘ٚ-ٗٚ :ٕٗٓٓ، ز ػػػػػػػػػػػراف)تشػػػػػػػػػػػنر  األسػػػػػػػػػػػاليب االنفعاليػػػػػػػػػػػة 
المحورنػػػػػػػػػػػػة ونسػػػػػػػػػػػػتعنف هوسػػػػػػػػػػػػل ؿ م تل ػػػػػػػػػػػػة للمهللغػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ   ظ ػػػػػػػػػػػػلر الحقػػػػػػػػػػػػل ؽ  المسترشػػػػػػػػػػػػدتغننػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػنـ 

التمننػػػػػػػػػػػػػز هنن مػػػػػػػػػػػػػل هوضػػػػػػػػػػػػػوح وذلػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػػػػػؽ: لعػػػػػػػػػػػػػب  المسترشػػػػػػػػػػػػػدواة لذنػػػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػػػػتطنا 
 قنلعػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػللت ل  عػػػػػػػػػػػػػػف جف ػػػػػػػػػػػػػػلر  ال لط ػػػػػػػػػػػػػػة.  المسترشػػػػػػػػػػػػػػداةدوار، والنمذمػػػػػػػػػػػػػػة، وال  ل ػػػػػػػػػػػػػػة، وحػػػػػػػػػػػػػػث 

  الػػػػػػػػػػػػػػػػوعظ العػػػػػػػػػػػػػػػػػلط  ، وم لممػػػػػػػػػػػػػػػػة ال مػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، والحػػػػػػػػػػػػػػػػوار الػػػػػػػػػػػػػػػػػذات ، ٗٙ :ٕٓٓٓ، محمػػػػػػػػػػػػػػػػد)ونػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر 
 والعةقلت هنف الش صنة.

  جف ا رشػػػػػػػػػػػػػػلد العقةنػػػػػػػػػػػػػػ     لػػػػػػػػػػػػػػٙٛ :ٕٗٓٓ، ز ػػػػػػػػػػػػػػراف)تشػػػػػػػػػػػػػػنر  العالقػػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػػيف الشخصػػػػػػػػػػػػػػية  
 المسترشػػػػػػػػػػػداالن عػػػػػػػػػػػلل  السػػػػػػػػػػػلو   نر ػػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػػ  العةقػػػػػػػػػػػلت اةسػػػػػػػػػػػرنة وهػػػػػػػػػػػنف الش صػػػػػػػػػػػنة، ةف معظػػػػػػػػػػػـ 

لػػػػػػػػػػػدن ـ مشػػػػػػػػػػػ ةت فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػذا الملنػػػػػػػػػػػب، و ػػػػػػػػػػػ ال  نػػػػػػػػػػػدرهوف علػػػػػػػػػػػ : تهسػػػػػػػػػػػنط ا  لنػػػػػػػػػػػة وحسػػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػػف 
 هلآل رنف.

  جنػػػػػػػػػػػ  تممػػػػػػػػػػػا ٛٚٔ-ٙٚٔ :ٜٜٜٔ، وآ ػػػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػػػراو ) نشػػػػػػػػػػػنر تػػػػػػػػػػػدريب الميػػػػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػػػػة  
منة "تػػػػػػػػػػدرنب الم ػػػػػػػػػػلرات االمتملعنػػػػػػػػػػة" جسػػػػػػػػػػللنب م تل ػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػ  ت لصػػػػػػػػػػنل ل عػػػػػػػػػػف هعضػػػػػػػػػػ ل، تحػػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػ

 نػػػػػػػػػر جنػػػػػػػػػ  ن مػػػػػػػػػف  ل  ػػػػػػػػػل تصػػػػػػػػػورات متشػػػػػػػػػله ة مػػػػػػػػػدا. جمػػػػػػػػػل التسػػػػػػػػػمنلت اة ػػػػػػػػػرى ل ػػػػػػػػػذ  الطرنقػػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػػ  
"تمػػػػػػػػػرنف الثقػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػللن س وتمػػػػػػػػػػرنف ال  ػػػػػػػػػػل ات االمتملعنػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػػه  ذلػػػػػػػػػػؾ.  وتشػػػػػػػػػػترؾ ممنػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػذ  

ـ وفػػػػػػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػػػػػػوذج ولعػػػػػػػػػػػػػب اةدوار وتمػػػػػػػػػػػػػلرنف السػػػػػػػػػػػػػلوؾ اةسػػػػػػػػػػػػػللنب ه ن ػػػػػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػػػػػدؼ همسػػػػػػػػػػػػػلعدة الػػػػػػػػػػػػػتعل
علػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػتم ف مػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػ  مواقػػػػػػػػػؼ  المسترشػػػػػػػػػدوا رمػػػػػػػػػلع الت رنقػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػ  تحسػػػػػػػػػنف   ػػػػػػػػػل ات 

امتملعنػػػػػػػػػػػة معننػػػػػػػػػػػة هشػػػػػػػػػػػ ؿ جفضػػػػػػػػػػػؿ وهطرنقػػػػػػػػػػػة مر وهػػػػػػػػػػػة... ف ػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػدرنب ال  ػػػػػػػػػػػل ة االمتملعنػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػتـ 
متملعنػػػػػػػػػػة هشػػػػػػػػػػ ؿ فلعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػؿ جف نػػػػػػػػػػتم ف مػػػػػػػػػػف التعلمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا المواقػػػػػػػػػػؼ اال المسترشػػػػػػػػػػددعػػػػػػػػػػـ 

الصػػػػػػػعهة هشػػػػػػػ ؿ جفضػػػػػػػؿ.   نػػػػػػػ  ُن نػػػػػػػ  علػػػػػػػ  ونومػػػػػػػ  نحػػػػػػػو ممػػػػػػػا  هػػػػػػػرات واقعنػػػػػػػة مدنػػػػػػػدة فػػػػػػػ  عةقلتػػػػػػػ  
الهػػػػػػػػػػػنف  نسػػػػػػػػػػػلننة، وذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ جف نػػػػػػػػػػػتم ف مػػػػػػػػػػػف جف نعػػػػػػػػػػػنش ذاتػػػػػػػػػػػ  ج ثػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػل ة فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػذ  
العةقػػػػػػػػػػلت ممػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػل ـ حتػػػػػػػػػػ  اآلف.  وهللمقػػػػػػػػػػدار الػػػػػػػػػػذي نتحقػػػػػػػػػػؽ فنػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػةج، فإنػػػػػػػػػػ  

نمػػػػػػػل  للهػػػػػػػػل مػػػػػػػل نتحسػػػػػػػػف جنضػػػػػػػل م  ػػػػػػػػوـ نهػػػػػػػدو لػػػػػػػػنس السػػػػػػػلوؾ االمتمػػػػػػػػل ع  وحػػػػػػػد   ػػػػػػػػو الػػػػػػػذي نتحسػػػػػػػػف واي
 الذات والحللة العلمة واةعراض العنلدنة هصورة  هنرة.
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   جحػػػػػػػػػػػد جسػػػػػػػػػػػللنب الػػػػػػػػػػػتعلـ و ػػػػػػػػػػػو نتضػػػػػػػػػػػمف  جنػػػػػػػػػػػ     لػػػػػػػػػػػ ٘ٔٚ :ٜٕٓٓ، ن ػػػػػػػػػػػنف)تشػػػػػػػػػػػنر لعػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػدقر
تػػػػػػػػػػػػدرنب للمسترشػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػ  جدا  موانػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػلوؾ االمتمػػػػػػػػػػػػلع  نم ػػػػػػػػػػػػف جف نتقن ػػػػػػػػػػػػل ون تسػػػػػػػػػػػػب 

   لػػػػػػػػػػ  جف  ػػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػػلوب نتضػػػػػػػػػػمف ٜ٘: ٕٛٓٓ مػػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػػنر  ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف  )الزنػػػػػػػػػػود،  فن ػػػػػػػػػػل. الم ػػػػػػػػػػلرة 
العنصػػػػػػػػػػػرنف العػػػػػػػػػػػلط   والمثنػػػػػػػػػػػر والسػػػػػػػػػػػلو   وحسػػػػػػػػػػػب اةسػػػػػػػػػػػلوب نقػػػػػػػػػػػـو المسترشػػػػػػػػػػػدنف هتمثنؿ)سػػػػػػػػػػػلو نل  
 ن نػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػلعل ـ مػػػػػػػػػا اآل ػػػػػػػػػرنف  ػػػػػػػػػ  تثػػػػػػػػػلر عػػػػػػػػػواط  ـ ونن علػػػػػػػػػوف، وهللتػػػػػػػػػلل  نقػػػػػػػػػـو المرشػػػػػػػػػد هلسػػػػػػػػػت داـ 

 ف لر الةعقةننة الت  تقؼ ورا  ل.  ذ  المشلعر لنهنف للمسترشد اة

 مػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػتـجنػػػػػػػػػ  جسػػػػػػػػػلوب   ٘ٔٚ :ٜٕٓٓ، ن ػػػػػػػػػنف) تػػػػػػػػػرى  المشػػػػػػػػػكمة ِّػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػمقب عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػدريب
 الهػػػػػػػػػدا ؿ وتولنػػػػػػػػػد اة ػػػػػػػػػداؼ، ونحػػػػػػػػػدد نحػػػػػػػػػدد ل  نػػػػػػػػػؼ المشػػػػػػػػػ لة، حػػػػػػػػػؿ  طػػػػػػػػػوات علػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػدرنب  ةلػػػػػػػػػ 
 لحػػػػػػػػػػػػػؿا ا تنػػػػػػػػػػػػػلر وج نػػػػػػػػػػػػػراً   ه ػػػػػػػػػػػػػل المرتهطػػػػػػػػػػػػػة والنتػػػػػػػػػػػػػل ت الهػػػػػػػػػػػػػدا ؿ وتقنػػػػػػػػػػػػػنـ تسػػػػػػػػػػػػػت دـ، جف نم ػػػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػػ 

 .ومملرست ل ال طة وتصمنـ المنلسب،

  لػػػػػػػػػػ  جف الت منػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدا ل  نعػػػػػػػػػػد ج ثػػػػػػػػػػر ٘ٛ :ٕٗٓٓ، ز ػػػػػػػػػػراف)حنػػػػػػػػػػث تشػػػػػػػػػػنر  التفجيػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػداخمي   
.  وتعتمػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػذ  الطرنقػػػػػػػػػػة المسترشػػػػػػػػػػدفلعلنػػػػػػػػػػة وفل ػػػػػػػػػػدة لتغننػػػػػػػػػػر وت ننػػػػػػػػػػد المعتقػػػػػػػػػػدات الةعقةننػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى 

عمػػػػػػػل، وجثنػػػػػػػل  ذلػػػػػػػؾ نقػػػػػػػػـو علػػػػػػػ  ت نػػػػػػػؿ الموقػػػػػػػؼ الػػػػػػػذي نثنػػػػػػػر قلقػػػػػػػ  ونمعلػػػػػػػ  منز  المسترشػػػػػػػدعلػػػػػػػ  قػػػػػػػدرة 
  ةؿ  ذا الموقؼ المت نؿ. المسترشدالمرشد هتشمنا الهحث الذات  

   لػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػ  نم ػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػوؿ: هنػػػػػػػػػػػل  علػػػػػػػػػػػ  نتػػػػػػػػػػػل ت الدراسػػػػػػػػػػػلت ٗٚ -ٖٚ :ٕٓٓٓ، المحػػػػػػػػػػػلرب)وجشػػػػػػػػػػػلر      
حػػػػػػػػػػػوؿ فعللنػػػػػػػػػػػة ا رشػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػ  التعلمػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػػ ةت اةط ػػػػػػػػػػػلؿ والمػػػػػػػػػػػرا قنف، جف 

شػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػةج  ػػػػػػػػػذ  المشػػػػػػػػػ ةت تعتمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػوع المشػػػػػػػػػ لة، درمػػػػػػػػػة فعللنػػػػػػػػػة ا ر 
فللنتػػػػػػػػػػػل ت مشػػػػػػػػػػػمعة هللنسػػػػػػػػػػػهة للعػػػػػػػػػػػدواف والقلػػػػػػػػػػػؽ واال ت ػػػػػػػػػػػلب وجقػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػا اضػػػػػػػػػػػطراهلت النشػػػػػػػػػػػلط 
الم ػػػػػػػػرط وعمػػػػػػػػز االنتهػػػػػػػػل ... ومػػػػػػػػف نلحنػػػػػػػػة ج ػػػػػػػػرى ن ػػػػػػػػلد ن ػػػػػػػػوف  نػػػػػػػػلؾ شػػػػػػػػه   ممػػػػػػػػلع علػػػػػػػػ  تمنػػػػػػػػز ا رشػػػػػػػػلد 

ع ا رشػػػػػػػػػلد هللقػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػا االنت ػػػػػػػػػلس جو ت منػػػػػػػػػؿ حدوثػػػػػػػػػ  المعرفػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلو   علػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػوا
 لػػػػػػػػػ  فتػػػػػػػػػرات جطػػػػػػػػػوؿ هعػػػػػػػػػد تلقػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػةج.  هل ضػػػػػػػػػلفة  لػػػػػػػػػ  دور  ػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػ  الوقلنػػػػػػػػػة 

 مف تطور المش ةت االمتملعنة الن سنة.
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علػػػػػػػػػػػػػػػ  جف ا رشػػػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػػلو   مػػػػػػػػػػػػػػػف   ٓٗٔ-ٜٖٔ: ٜٜٜٔ، وآ ػػػػػػػػػػػػػػػروف  ػػػػػػػػػػػػػػػراو ) ج ػػػػػػػػػػػػػػػدو      
ثهلتػػػػػػػػػػػل.  فػػػػػػػػػػػ  ثر مػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػػػػػلت درسػػػػػػػػػػػت جسػػػػػػػػػػػللنب مػػػػػػػػػػػف الطنػػػػػػػػػػػؼ جفضػػػػػػػػػػػؿ اةسػػػػػػػػػػػللن ب دراسػػػػػػػػػػػة واي

المعرفػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو  ، وهللنسػػػػػػػػػػهة ل ثنػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػػللنب المن ػػػػػػػػػػردة وللمعللمػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػ  ول ػػػػػػػػػػت فن ػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػذ  
اةسػػػػػػػػػػػػللنب تػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػتنتلج ومػػػػػػػػػػػػود فلعلنػػػػػػػػػػػػة موثوقػػػػػػػػػػػػة.  وننطهػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػذا علػػػػػػػػػػػػ  الموام ػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػللمثنر فػػػػػػػػػػػػ  

اال ت لهػػػػػػػػػػػػػػػػػلت والم ػػػػػػػػػػػػػػػػػلوؼ وتػػػػػػػػػػػػػػػػػدرنب ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ات  الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػلوؼ والقسػػػػػػػػػػػػػػػػػر والمعللمػػػػػػػػػػػػػػػػػة المعرفنػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
االمتملعنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؿ االضػػػػػػػػػػطراهلت المم نػػػػػػػػػػة للسػػػػػػػػػػلوؾ الهػػػػػػػػػػنف  نسػػػػػػػػػػلن ، ومعللمػػػػػػػػػػلت حػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػ ةت 
وجسػػػػػػػػػللنب التغلػػػػػػػػػب المعرفنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػ ةت مػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػواع م تل ػػػػػػػػػة، والعػػػػػػػػػةج المنسػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  اضػػػػػػػػػطراهلت 

سػػػػػػػػػػػػػهة "للعػػػػػػػػػػػػػةج واسػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػدرة المنسػػػػػػػػػػػػػنة واضػػػػػػػػػػػػػطراهلت النشػػػػػػػػػػػػػوة وجشػػػػػػػػػػػػػنل  ج ػػػػػػػػػػػػػرى  ثنػػػػػػػػػػػػػرة، و ػػػػػػػػػػػػػذلؾ هللن
الطنػػػػػػػػػػػػػػػؼ" لممموعػػػػػػػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػػػػػػػف المرضػػػػػػػػػػػػػػػ  هصػػػػػػػػػػػػػػػور م تلطػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف االضػػػػػػػػػػػػػػػطراهلت.  وفلعلنػػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػذ  
العةمػػػػػػػػػلت مهر نػػػػػػػػػة هشػػػػػػػػػ ؿ مقنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػدا هسػػػػػػػػػهب جن ػػػػػػػػػل مدروسػػػػػػػػػة هصػػػػػػػػػورة ج ثػػػػػػػػػر  ثلفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  نر ػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف 
نمػػػػػػػػػل ةن ػػػػػػػػػل جثهتػػػػػػػػػت فلعلنت ػػػػػػػػػل هشػػػػػػػػػ ؿ  الطػػػػػػػػػرؽ وفػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػلالت ج ثػػػػػػػػػر ه ثنػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػت داـ فحسػػػػػػػػػب، واي

 لمهلشرة ما الطرؽ العةمنة اة رى. داؿ ف  المقلرنلت ا

 علػػػػػػػػػػػػػ  ن  ػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػػػلد جف  علػػػػػػػػػػػػػ  ٘ٗ -ٕٚ :ٕٛٓٓ، السػػػػػػػػػػػػػواط) مػػػػػػػػػػػػػل ج ػػػػػػػػػػػػػد      
 مػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػوع  ػػػػػػػػػػذا فعللنػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػػف العدنػػػػػػػػػػد جثهتػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػرد، لػػػػػػػػػػدى اةف ػػػػػػػػػػلر تغننػػػػػػػػػػر عملنػػػػػػػػػػة
 لػػػػػػػػػػدى لسػػػػػػػػػػلوؾا تغننػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػ دي جنػػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػزمف مػػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػػنرة لمػػػػػػػػػػدة اسػػػػػػػػػػت دام  عنػػػػػػػػػػد ا رشػػػػػػػػػػلد
 ظروف ػػػػػػػػػػل، حسػػػػػػػػػػب حللػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا نتعلمػػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػلدي اةسػػػػػػػػػلوب  ػػػػػػػػػػذا ممنػػػػػػػػػػزات ومػػػػػػػػػػف.. .اةفػػػػػػػػػراد
 التػػػػػػػػػػ  هللمشػػػػػػػػػ ةت ال ػػػػػػػػػػلص المعرفػػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػػػوذج علػػػػػػػػػ  اهنػػػػػػػػػػل  حللػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػ لة صػػػػػػػػػػنل ة تػػػػػػػػػتـ حنػػػػػػػػػث
 الحللػػػػػػػػػػة) د ػػػػػػػػػػؿ جو هعمػػػػػػػػػػر مرتهطػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػلد فلعلنػػػػػػػػػػة جف  مػػػػػػػػػػل من ػػػػػػػػػػل نعػػػػػػػػػػلن 

 ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػػػػػػػ  هل ضػػػػػػػػػػػػػػلفة للمسترشػػػػػػػػػػػػػػد، التعلنمػػػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػػػتوى جو االمتملعنػػػػػػػػػػػػػػة، ال ل نػػػػػػػػػػػػػػة جو  االقتصػػػػػػػػػػػػػلدنة
 مسػػػػػػػػػػػلعد  إرشػػػػػػػػػػػلد جو   جسلسػػػػػػػػػػػنة  مملرسػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػللـ هلػػػػػػػػػػػداف مػػػػػػػػػػػف  ثنػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػ  المعرفػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػلد نطهػػػػػػػػػػػؽ
  .تقرنهلً  المش ةت لممنا

  جف ٚٗٔ-ٙٗٔ :ٕٓٓٓ، محمػػػػػػػػػػػػػػد)وعػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػدى مة مػػػػػػػػػػػػػػة النظرنػػػػػػػػػػػػػػة للثقلفػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػةمنة نقػػػػػػػػػػػػػػوؿ      
لػػػػػػػػنس قػػػػػػػػد نظػػػػػػػػرا  لػػػػػػػػ  الش صػػػػػػػػنة فػػػػػػػػ  حػػػػػػػػدود ف ػػػػػػػػرة واحػػػػػػػػدة حنػػػػػػػػث اقتصػػػػػػػػرا علػػػػػػػػ  الملنػػػػػػػػب العقلػػػػػػػػ   هنػػػػػػػػؾ واي

جو المعرفػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػط  ذ نرنػػػػػػػػػػػلف جف الش صػػػػػػػػػػنة عهػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػػف جف ػػػػػػػػػػلر جو تصػػػػػػػػػػورات تنمػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػف 
 ػػػػػػػػػػػػةؿ الػػػػػػػػػػػػتعلـ، ونتحػػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػو  ل مػػػػػػػػػػػػدى سػػػػػػػػػػػػوا  الش صػػػػػػػػػػػػنة جو ال سػػػػػػػػػػػػوا  ل، فػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػنف ننظػػػػػػػػػػػػر 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
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 الفصؿ الثاني

  هػػػػػػػػنف موانه ػػػػػػػػل الم تل ػػػػػػػػة.   مػػػػػػػػل جف دافػػػػػػػػا السػػػػػػػػلوؾ االسػػػػػػػػةـ  لن ػػػػػػػػل هشػػػػػػػػ ؿ جشػػػػػػػػمؿ مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ نممػػػػػػػػا فنػػػػػػػػ
ن تلػػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػػنف السػػػػػػػػػوا  المتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ  العقةننػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػل ل ػػػػػػػػػذ  النظرنػػػػػػػػػة وهػػػػػػػػػنف الغلنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػؽ ا نسػػػػػػػػػلف 
و ػػػػػػػػػػ  عهػػػػػػػػػػلدة اهلل ووظن تػػػػػػػػػػ  ال ةفػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  اةرض وعملرت ػػػػػػػػػػل و ػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػل نتسػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػلوؾ همػػػػػػػػػػل ورا   

لػػػػػػػػػػػنس نرنػػػػػػػػػػػػلف فنمػػػػػػػػػػػل نتعلػػػػػػػػػػػؽ هل ذا  ػػػػػػػػػػػػلف هنػػػػػػػػػػػؾ واي ضػػػػػػػػػػػػطراب الش صػػػػػػػػػػػنة جف االضػػػػػػػػػػػػطراب مػػػػػػػػػػػف دوافػػػػػػػػػػػا.  واي
الن سػػػػػػػػػػ  نرمػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػ  اضػػػػػػػػػػطراب فػػػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػػػر جو التصػػػػػػػػػػورات حنػػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػػ دي الت  نػػػػػػػػػػر الةعقةنػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػ  
المػػػػػػػػػػرض الن سػػػػػػػػػػ ، فمػػػػػػػػػػثة نقػػػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػػػنس جف ا تمػػػػػػػػػػلـ ال ػػػػػػػػػػرد هػػػػػػػػػػلآل رنف وهمػػػػػػػػػػوافقت ـ علػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػلو   نعتهػػػػػػػػػػر 

ح  ػػػػػػػػذ  اةف ػػػػػػػػػلر سػػػػػػػػههل لةضػػػػػػػػطراب ةنػػػػػػػػ  نمثػػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػرة ال عقةننػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػذا نهػػػػػػػػدج المعػػػػػػػػللت همحلولػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػحن
وتلػػػػػػػػػػؾ التصػػػػػػػػػػورات، فػػػػػػػػػػإف اةمػػػػػػػػػػر ن تلػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػ  الثقلفػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػةمنة حنػػػػػػػػػػث ننػػػػػػػػػػتت اضػػػػػػػػػػطراب الش صػػػػػػػػػػنة 

 عف تعدي ال رد لحدود اهلل. 

جحػػػػػػػػػػػػد التنػػػػػػػػػػػػلرات  السػػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػػػػلدوفػػػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػػػلـ المهحػػػػػػػػػػػػث ت  ػػػػػػػػػػػػد الهلحثػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػ  جف      
 والتوقعػػػػػػػػػػػػػػػلت عتقػػػػػػػػػػػػػػػداتالم مثػػػػػػػػػػػػػػػؿ المعرفنػػػػػػػػػػػػػػػة اةنشػػػػػػػػػػػػػػػطة علػػػػػػػػػػػػػػػ  هت  نػػػػػػػػػػػػػػػد  نتمنػػػػػػػػػػػػػػػزا رشػػػػػػػػػػػػػػػلدنة الحدنثػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 ا رشػػػػػػػػػػلد فػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػت دمة ال ننػػػػػػػػػػلت دمػػػػػػػػػػت نعمػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػ  .   مػػػػػػػػػػلالمشػػػػػػػػػػ ةت وحػػػػػػػػػػؿ الذاتنػػػػػػػػػػة والعهػػػػػػػػػػلرات
 الػػػػػػػػػذي للمسترشػػػػػػػػػد المعرفنػػػػػػػػػة  الموانػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػا التعلمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ  نملح ػػػػػػػػػل ثهػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلو  
 ن ػػػػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػ   وهل ضػػػػػػػػػػػلفة  .سػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػ  مطلوهػػػػػػػػػػػة تغننػػػػػػػػػػػرات  حػػػػػػػػػػػداث ه ػػػػػػػػػػػدؼ، المسػػػػػػػػػػػلعدة نطلػػػػػػػػػػػب
 االمتمػػػػػػػػػػػػػػلع  وهللسػػػػػػػػػػػػػنلؽ للمسترشػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػلط   جو الومػػػػػػػػػػػػػػدان  هللملنػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػػلو   المعرفػػػػػػػػػػػػػ  لدا رشػػػػػػػػػػػػػ
 وهن نػػػػػػػػػػػػة، امتملعنػػػػػػػػػػػػة ،ان عللنػػػػػػػػػػػػة، معرفنػػػػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػػػػلو نة اسػػػػػػػػػػػػتراتنمنلت اسػػػػػػػػػػػػت داـ  ػػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػػف حولػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف

 .فن  المر وب التغننر  حداث

نػػػػػػػػػػػة ون ػػػػػػػػػػػدؼ  ػػػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػػػلوب مػػػػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػػػػلد  لػػػػػػػػػػػ   قنػػػػػػػػػػػلع المسترشػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػ ف معتقداتػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػر منطق     
وتوقعلتػػػػػػػػػػػ  وجف ػػػػػػػػػػػلر  السػػػػػػػػػػػلهنة وعهلراتػػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػدث ردود اةفعػػػػػػػػػػػلؿ الدالػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػو  
الت نػػػػػػػػػػؼ، ون ػػػػػػػػػػدؼ هػػػػػػػػػػذلؾ  لػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػدنؿ  درا ػػػػػػػػػػلت المسترشػػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػػو ة ونعمػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػ  جف نحػػػػػػػػػػؿ محل ػػػػػػػػػػل 

 مف جمؿ  حداث تغنرات معرفنة وسلو نة وان عللنة لدن . طرقل ج ثر مة مة للت  نر

عدنػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػلت فعللنػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػػػلد عنػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػت دام ، ون ػػػػػػػػػػلد  مػػػػػػػػػػل جثهتػػػػػػػػػػت ال     
ن ػػػػػػػػوف  نػػػػػػػػلؾ شػػػػػػػػه   ممػػػػػػػػلع علػػػػػػػػ  تمنػػػػػػػػز ا رشػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػ  السػػػػػػػػلو   علػػػػػػػػ   نػػػػػػػػر  مػػػػػػػػف جنػػػػػػػػواع ا رشػػػػػػػػلد 
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 الفصؿ الثاني

هللقػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػ  منػػػػػػػػا االنت ػػػػػػػػلس.  هل ضػػػػػػػػلفة  لػػػػػػػػ  دور  ػػػػػػػػذا النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػلد فػػػػػػػػ  الوقلنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تطػػػػػػػػور 
 المش ةت االمتملعنة الن سنة.

الم سسػػػػػػػػػػػػلت  ونظػػػػػػػػػػػػرا لعمػػػػػػػػػػػػؿ الهلحثػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ  وزارة الشػػػػػػػػػػػػ وف االمتملعنػػػػػػػػػػػػة، والتعلمػػػػػػػػػػػػؿ المهلشػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا     
ومػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ تواصػػػػػػػػػػػؿ الهلحثػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػا اةط ػػػػػػػػػػػلؿ دا ػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػذ  الم سسػػػػػػػػػػػلت،  ممػػػػػػػػػػػػل معل ػػػػػػػػػػػػل  ،ا نوا نػػػػػػػػػػػة

تةحػػػػػػػػػظ تػػػػػػػػػدن    ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػ ال  اةط ػػػػػػػػػلؿ، والشػػػػػػػػػعور هومػػػػػػػػػود مشػػػػػػػػػ لة حقنقػػػػػػػػػة، دفع ػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػؾ 
د مػػػػػػػػػف لقػػػػػػػػػل ات مػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػرفنف دا ػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػذ  الم سسػػػػػػػػػلت، ولقػػػػػػػػػل ات مػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدةالقنػػػػػػػػػلـ هعمػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػ   

تحدنػػػػػػػػػػػػػد طهنعػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػ لة هشػػػػػػػػػػػػػ ؿ دقنػػػػػػػػػػػػػؽ وتحدنػػػػػػػػػػػػػد النتػػػػػػػػػػػػػل ت ل اةط ػػػػػػػػػػػػػلؿ المقنمػػػػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػػػػػلت،
مػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػتة ـالمترتهػػػػػػػػػػة علن ػػػػػػػػػػل، وتحدنػػػػػػػػػػد العوامػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػههة للمشػػػػػػػػػػ لة،  مػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػـ وضػػػػػػػػػػا اة ػػػػػػػػػػداؼ همػػػػػػػػػػل 

لهرنػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػلدي علػػػػػػػػػ  تعلػػػػػػػػػنـ جفػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػة ر ػػػػػػػػػزت الهلحثػػػػػػػػػة جثنػػػػػػػػػل  تطهنػػػػػػػػػؽ او طهنعػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػ لة، 
التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػػػػة  دراؾ العةقػػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػػنف االعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػلدات والنتػػػػػػػػػػػػػػػػػل ت، وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تقنػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ اةف ػػػػػػػػػػػػػػػػػلر واالعتقػػػػػػػػػػػػػػػػػلدات 
الةعقةننػػػػػػػػػػػػػة، ورهػػػػػػػػػػػػػط اةف ػػػػػػػػػػػػػلر واالعتقػػػػػػػػػػػػػلدات الةعقةننػػػػػػػػػػػػػة هللنتػػػػػػػػػػػػػل ت، ودحػػػػػػػػػػػػػض اةف ػػػػػػػػػػػػػلر واالعتقػػػػػػػػػػػػػلدات 

  هدانػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػؿ ملسػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػػف ومرامعت ػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػ الةعقةننػػػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػػػل ا تمػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػة هللوامهػػػػػػػػػػلت المنزلنػػػػػػػػػػة
تنمنػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػةؿ الهرنػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػلدي حلولػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػة مل ػػػػػػػػػدة 

   مف   ال  اةط لؿ.
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 الفصؿ الثاني

 المبِّث الثالث

 المؤسسات اإليقايية
         نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنعرف تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإليقاييػػػػػػػػػػػػػػػػػػة      

    ه ن ػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػؿ م سسػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػوا  ورعلنػػػػػػػػػػػة جي شػػػػػػػػػػػ ص مػػػػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػػػػلت سػػػػػػػػػػػوا  الضػػػػػػػػػػػعن ة ٔمػػػػػػػػػػػلدة )ب.ت، 
 .جو الم مشة جو مف اةحداث الملنحنف ممف حرموا الرعلنة والحملنة اةسرنة

 

 أىداؼ المؤسسات اإليقايية  

  ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ الم سسػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ٓٔنحػػػػػػػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ب.ت، المػػػػػػػػػػػػػػػػػلدة      
 النحو التلل :ا نوا نة عل  

ضػػػػػػػػػػػملف حصػػػػػػػػػػػوؿ ال  ػػػػػػػػػػػلت الم مشػػػػػػػػػػػة والضػػػػػػػػػػػعن ة التػػػػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػػػػ وى ل ػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػتوى منػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف  .ٔ
 العنش ال رنـ.

 رعلنة وحملنة  ذ  ال  لت مف جي ضرر جو انحراؼ نتعرض ل  النزال  والمست ندنف. .ٕ

 ت ن ة النزال   ل  التوافؽ ما الممتما واالندملج فن  هعد الت رج مف الم سسلت. .ٖ

لت والهػػػػػػػػػػػػرامت الصػػػػػػػػػػػػػحنة واالمتملعنػػػػػػػػػػػػة والت  نلنػػػػػػػػػػػػػة والثقلفنػػػػػػػػػػػػة واة لدنمنػػػػػػػػػػػػػة والترفن نػػػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػػدنـ ال ػػػػػػػػػػػػػدم .ٗ
 الةزمة حسب احتنلملت ال  ة دا ؿ المر ز وهمل ننسمـ ما ج داؼ وم لـ  ؿ مر ز.

تقػػػػػػػػػػػػػدنـ الرعلنػػػػػػػػػػػػػة االمتملعنػػػػػػػػػػػػػة والت  نػػػػػػػػػػػػػؿ ل حػػػػػػػػػػػػػداث المػػػػػػػػػػػػػلنحنف والعمػػػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػدنؿ سػػػػػػػػػػػػػلو  ـ  .٘
 وت  نل ـ ودمم ـ ف  الممتما.
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 الفصؿ الثاني

 لفيات المستيدفة داخؿ المؤسسات اإليقايية ا

  ال  ػػػػػػػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػػػػػػػت دفة ٔٔ مػػػػػػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػة )ب.ت المػػػػػػػػػػػػػػلدة     
 دا ؿ الم سسلت ا نوا نة عل  النحو التلل :

 المسننف الذنف ال معنؿ ل ـ وال م وى لدن ـ ونعنشوف ف  ظروؼ صعهة. .ٔ

 اللقطل  . -اةسرنة )اةنتلـاةط لؿ الذنف حرموا مف الرعلنة  .ٕ

 سنة. ٛٔ-ٕٔاةحداث الملنحنف ممف تتراوح جعملر ـ مل هنف  .ٖ

اةط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنف نتعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ل لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لؿ العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ وا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغةؿ المنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   .ٗ
 واالقتصلدي.

ال تنػػػػػػػػػػلت والنسػػػػػػػػػػل  اللػػػػػػػػػػوات  نتعرضػػػػػػػػػػف ل لفػػػػػػػػػػة جشػػػػػػػػػػ لؿ العنػػػػػػػػػػؼ وا نػػػػػػػػػػذا  المنسػػػػػػػػػػ  والمسػػػػػػػػػػدي وسػػػػػػػػػػ لح  .٘
 القره .

 

 الء المؤسسات اإليقايية ِّققؽ نز 

  حقػػػػػػػػػػػػوؽ نػػػػػػػػػػػػزال  الم سسػػػػػػػػػػػػلت ٕ٘ونحػػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػة )ب.ت، المػػػػػػػػػػػػلدة      
 ا نوا نة هللحقوؽ الت  تضمف تلهنة احتنلملت ـ و  :

 الحؽ ف  الحصوؿ عل  الرعلنة االمتملعنة والعنلنة الش صنة الةزمة. .ٔ

 الستقرار همل نضمف العنش ال رنـ.الحؽ ف  الحصوؿ عل  الحملنة الةزمة وا .ٕ

نوا . .ٖ  الحؽ ف  الحصوؿ عل  حقوق  اةسلسنة مف م  ؿ وملهس واي

 الحؽ ف  الحصوؿ عل  ال دملت الصحنة. .ٗ

 الحؽ ف  االست لدة مف الهرامت ا رشلدنة والتعلنمنة والتدرنهنة. .٘

 الحؽ ف  التعهنر عف الرجي والنقد وتقدنـ التوصنلت. .ٙ

 لش صنة.الحؽ ف  احضلر ج راض  ا .ٚ
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 الفصؿ الثاني

 قاجبات النزالء 

  وامهػػػػػػػػػػػلت النػػػػػػػػػػػزال  همػػػػػػػػػػػػل ٕٙ مػػػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػة )ب.ت، المػػػػػػػػػػػػلدة      
 نل :

 االمتثلؿ  ل  التعلنملت والنظـ الدا لنة ال لصة هللمر ز. -

 احتراـ الموظ نف ف  الم سسة. -

 المحلفظة عل  الم سسة  ح لظ  عل  هنت . -

 عف وضع  الصح  واالمتملع  والمشل ؿ ال لصة ه . تقدنـ المعلوملت الصحنحة -
 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفاؿ المِّرقميف مف الرعاية األسرية
 

 مياـ مؤسسات الرعاية االجتماعية 

  م ػػػػػػػػػػػػػلـ م سسػػػػػػػػػػػػػلت الرعلنػػػػػػػػػػػػػة ٕٕنحػػػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػة )ب.ت، المػػػػػػػػػػػػػلدة      
 االمتملعنة  للتلل :

 والحملنة الةزمة ل ط لؿ اةنتلـ وجط لؿ اةسر الم   ة. توفنر الرعلنة .ٔ

 ضملف العنش ال رنـ. .ٕ

 الح لظ عل  اةط لؿ صحنل وج لدنمنل وثقلفنل. .ٖ
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 الفصؿ الثاني

شػػػػػػػػػرقط االلتِّػػػػػػػػػاؽ فػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػات الرعايػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة لألطفػػػػػػػػػاؿ المِّػػػػػػػػػرقميف مػػػػػػػػػف الرعايػػػػػػػػػة 
 االجتماعية 

  شػػػػػػػػػػػروط االلتحػػػػػػػػػػػلؽ فػػػػػػػػػػػ  ٖٕ.ت، المػػػػػػػػػػػلدة  مػػػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػة )ب     
 م سسلت الرعلنة االمتملعنة ل ط لؿ المحرومنف مف الرعلنة االمتملعنة همل نل :

 جف ن وف فلقدا ةحد جهون  جو  لن مل. .ٔ

 عدـ ومود معنؿ قلدر عل  ترهنة الط ؿ ورعلنت . .ٕ

لهحػػػػػػػػػػػث جف ن ػػػػػػػػػػػوف اةب جو اةـ نزنػػػػػػػػػػػؿ مستشػػػػػػػػػػػ   جمػػػػػػػػػػػراض عقلنػػػػػػػػػػػة جو معقػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػموف وثهػػػػػػػػػػػت ا .ٖ
 االمتملع  عدـ توفر الرعلنة االمتملعنة الةزمة.

 جف ن وف اهف ةسرة متصدعة وم   ة هسهب الطةؽ جو زواج جحد اةهونف. .ٗ
 

 الفية المستيدفة 

  ال  ػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػت دفة فػػػػػػػػػػػػػػ  ٕٗونحػػػػػػػػػػػػػػدد نظػػػػػػػػػػػػػػلـ المرا ػػػػػػػػػػػػػػز والم سسػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػة )ب.ت، المػػػػػػػػػػػػػػلدة      
 نف مف الرعلنة اةسرنة همل نل :م سسلت الرعلنة االمتملعنة ل ط لؿ المحروم

 . اةط لؿ اةنتلـ و/جو اللقطل 

   اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ الػػػػػػػػػػػػذنف نعنشػػػػػػػػػػػػوف ظػػػػػػػػػػػػروؼ جسػػػػػػػػػػػػرنة صػػػػػػػػػػػػعهة تحػػػػػػػػػػػػوؿ دوف نمػػػػػػػػػػػػو الط ػػػػػػػػػػػػؿ نمػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػحنح
 وامتملع  سلنـ.

   سػػػػػػػػػػنة ونمػػػػػػػػػػوز  ٛٔنحػػػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػػػؿ نزنػػػػػػػػػػؿ ا قلمػػػػػػػػػػة الدا مػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػذ  الم سسػػػػػػػػػػة لحػػػػػػػػػػنف هلػػػػػػػػػػوغ سػػػػػػػػػػف
 وهموافقة الوزنر. سنة لحلالت  لصة ٕٕاالستمرار ف  ا قلمة لسف 
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 الفصؿ الثاني

 في قطاع  زة ىي  األسرية الرعاية مف المِّرقميف لألطفاؿالمؤسسات اإليقايية 

 ممعنة مع د اةمؿ ل نتلـ. .ٔ

  زة. sosاةط لؿ  قرنة .ٕ

 ممعنة مهرة الرحمة ل ط لؿ. .ٖ

 .سوؼ تقـو الهلحثة هعرض مومز للم سسلت ا نوا نة المذ ورةو 
 

 أقال  جمعية معيد األمؿ لأليتاـ
 

  نشنر الموقا ا ل ترون  لممعنة مع د اةمؿ ل نتلـ  ل  جن   المعيد عف تاريخية نبذة

 فلضػػػػػػػػػػلة ممموعػػػػػػػػػة قلمػػػػػػػػػػت حننمػػػػػػػػػل ، ٜٜٗٔ) عػػػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػػ  ل نتػػػػػػػػػػلـ اةمػػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػػػد ممعنػػػػػػػػػةتػػػػػػػػػـ  نشػػػػػػػػػػل       
 شػػػػػػػػػظؼ النتػػػػػػػػػلم  عػػػػػػػػػف الت  نػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػ  وا نسػػػػػػػػػلن  الػػػػػػػػػوطن  هوامه ػػػػػػػػػل ال  ػػػػػػػػػر ورمػػػػػػػػػلؿ الهلػػػػػػػػػد وم ػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػف

 ومػػػػػػػػػػػل  ٜٛٗٔ) عػػػػػػػػػػػلـ فلسػػػػػػػػػػػطنف ن هػػػػػػػػػػػة جعقػػػػػػػػػػػلب فػػػػػػػػػػػ  آهػػػػػػػػػػػل  ـ فقػػػػػػػػػػػدان ـ هسػػػػػػػػػػػهب ؛لةالحنػػػػػػػػػػػ وقسػػػػػػػػػػػوة العػػػػػػػػػػػنش
 ال  ػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػذ  تنػػػػػػػػػػػلدت ،الػػػػػػػػػػػوطف وفقػػػػػػػػػػػد والتشػػػػػػػػػػػرد الػػػػػػػػػػػدملر ونػػػػػػػػػػػةت مػػػػػػػػػػػف ال لسػػػػػػػػػػػطنن  شػػػػػػػػػػػعهنل علػػػػػػػػػػػ  مرتػػػػػػػػػػ 

 هػػػػػػػػػػػدجت وقػػػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػػرد، العرهػػػػػػػػػػػ  النتػػػػػػػػػػنـ مع ػػػػػػػػػػػد هلسػػػػػػػػػػـ ل نتػػػػػػػػػػػلـ ملمػػػػػػػػػػ  ف قلمػػػػػػػػػػػت ال نػػػػػػػػػػر لصػػػػػػػػػػػنا ال رنمػػػػػػػػػػة
 لنصػػػػػػػهح ثػػػػػػػـ مسػػػػػػػ ف  لػػػػػػػ  هعػػػػػػػد فنمػػػػػػػل تطػػػػػػػور ثػػػػػػػـ ال نػػػػػػػلـ، فػػػػػػػ  الحػػػػػػػنف ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػ  اةنتػػػػػػػلـ هػػػػػػػإنوا  الممعنػػػػػػػة
 هغػػػػػػػػزة، الوحػػػػػػػػدة شػػػػػػػػلرع علػػػػػػػػ  المدننػػػػػػػػة وسػػػػػػػػط فػػػػػػػػ  النػػػػػػػػوـ تقػػػػػػػػا التػػػػػػػػ  هغػػػػػػػػزة ل نتػػػػػػػػلـ اةمػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػد ممعنػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػـ تضػػػػػػػػػػػـ دونًمػػػػػػػػػػػل، عشػػػػػػػػػػػرنف عػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػلحت ل تقػػػػػػػػػػػؿ ال اةرض مػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػلحة علػػػػػػػػػػػ  الممعنػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػوـ

 والمرافػػػػػػػػػػػؽ والسػػػػػػػػػػػلحلت ال ػػػػػػػػػػػدملت  لػػػػػػػػػػػ  هل ضػػػػػػػػػػػلفة والمع ػػػػػػػػػػػد ا دارة ومهنػػػػػػػػػػػ   الهنػػػػػػػػػػػنف –الهنػػػػػػػػػػػلت) ا نػػػػػػػػػػػوا 
  ػػػػػػػػػذ  نشػػػػػػػػػ ة تػػػػػػػػػلرنخ تح ػػػػػػػػػ  ر لمنػػػػػػػػػة لوحػػػػػػػػػلت عػػػػػػػػػدة نشػػػػػػػػػل د جف الم سسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػذ  زا ػػػػػػػػػر ونسػػػػػػػػػتطنا العلمػػػػػػػػػة،

 تػػػػػػػػػػـ ٖٜ٘ٔ العػػػػػػػػػػلـ وفػػػػػػػػػػ . وا نسػػػػػػػػػػلننة الوطننػػػػػػػػػػة ال دمػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػذ  قػػػػػػػػػػدموا الػػػػػػػػػػذنف جول ػػػػػػػػػػؾ وجسػػػػػػػػػػمل  الم سسػػػػػػػػػػة
 مع ػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف لم سسػػػػػػػػػةا  ػػػػػػػػػذ  اسػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػدنؿ ضػػػػػػػػػرورة اللمنػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػذ  ورجت. الثلننػػػػػػػػػة ا دارنػػػػػػػػػة اللمنػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػ نؿ
 ف طلقػػػػػػػػػت اةهنػػػػػػػػل ، ل ػػػػػػػػ ال  المسػػػػػػػػتقهؿ  شػػػػػػػػػراقة واةمػػػػػػػػؿ الت ػػػػػػػػل ؿ نحمػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػـ  لػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػرد العرهػػػػػػػػ  النتػػػػػػػػنـ
 اآلف حتػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػنف ذلػػػػػػػػؾ منػػػػػػػػذ. هغػػػػػػػػزة ل نتػػػػػػػػلـ اةمػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػد و ػػػػػػػػو النػػػػػػػػوـ هػػػػػػػػ  نشػػػػػػػػت ر الػػػػػػػػذي االسػػػػػػػػـ علنػػػػػػػػ 
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 الفصؿ الثاني

  نػػػػػػػػػػػػػرلل المحهػػػػػػػػػػػػػنف الهلػػػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػػػلالت مػػػػػػػػػػػػػف الممعنػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ  ا دارة ممػػػػػػػػػػػػػللس مػػػػػػػػػػػػػف ممموعػػػػػػػػػػػػػلت تتػػػػػػػػػػػػػوال 
 .جمتنل جهنل  مف الشرنحة ل ذ  المقدمة ال دملت ف  والتطونر هللتوسا وت تـ. والعطل 

 

   الجمعية أىداؼ

 هنػػػػػػػػػػػنف مػػػػػػػػػػػف المع ػػػػػػػػػػػد ةهنػػػػػػػػػػػل  والرنلضػػػػػػػػػػػنة والثقلفنػػػػػػػػػػػة واالمتملعنػػػػػػػػػػػة والتعلنمنػػػػػػػػػػػة الترهونػػػػػػػػػػػة الرعلنػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػوفنر -
 .الممتما مف آ رنف جنتلـ ل   هل ضلفة وهنلت

 اةفػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػا عةقػػػػػػػػػلت ـ وتعزنػػػػػػػػػز والممتمػػػػػػػػػا، المع ػػػػػػػػػد جهنػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػنف المتملعنػػػػػػػػػةوا الودنػػػػػػػػػة العةقػػػػػػػػػلت تقونػػػػػػػػػة -
 .والمملعلت

 المقدمػػػػػػػػػة المع ػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػدملت وتن نػػػػػػػػػذ تػػػػػػػػػوفنر لتسػػػػػػػػػ نؿ المحلنػػػػػػػػػة الم سسػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػا العةقػػػػػػػػػلت شػػػػػػػػػه ة تطػػػػػػػػػونر -
 .ل هنل 

 

  بالجمعية القبقؿ شرقط

 .ل لن مل جو الوالدنف ةحد فلقدا الط ؿ ن وف  جف نشترط -

 .القهوؿ هدانة عند سنوات ٓٔ ل   سنوات ٙ سف مف القهوؿ سف -

 .اةمراض مف  للنلً  ن وف جف -

 .النظلمنة المدارس هإحدى ملتحقلً  ن وف  ف  -

 .المع د ف  ومود  نستحؽ االمتملع  وضع  ن وف جف -
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 الفصؿ الثاني

  المعيد قخدمات مرافؽ

 دملت ػػػػػػػػػػػ تقػػػػػػػػػػػدـ والتػػػػػػػػػػػ  التللنػػػػػػػػػػػة والمرافػػػػػػػػػػػؽ اةقسػػػػػػػػػػػلـ مػػػػػػػػػػػف ممعنػػػػػػػػػػػة مع ػػػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػػػلـ تت ػػػػػػػػػػػوف     
 اةمػػػػػػػػؿ مر ػػػػػػػػز_ نػػػػػػػػوا ا  قسػػػػػػػػـ) قسػػػػػػػػلـاة و ػػػػػػػػذ  العمرنػػػػػػػػة مػػػػػػػػراحل ـ  لفػػػػػػػػة وفػػػػػػػػ  اةنتػػػػػػػػلـ ل ط ػػػػػػػػلؿ متنوعػػػػػػػػة
  . ال دملت قسـ_ العلمة العةقلت قسـ_ الصحة قسـ_ الثقلف 

 

  زة SOSاألطفاؿ  قريةثانيا  
 

   ل  جن  SOSنشنر موقا قرنة اةط لؿ نبذة تاريخية عف القرية  

ـ، وعملػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػػػػض التسػػػػػػػػػػػ نةت ٕٔٓٓفػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػزة عػػػػػػػػػػػلـ  sosاةط ػػػػػػػػػػػلؿ  تػػػػػػػػػػػـ افتتػػػػػػػػػػػلح قرنػػػػػػػػػػػة     
المدنػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػزة مػػػػػػػػػػف حنػػػػػػػػػػث تقػػػػػػػػػػدنـ الرعلنػػػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػػػرنة طونلػػػػػػػػػػة اةمػػػػػػػػػػد ل ط ػػػػػػػػػػلؿ اةنتػػػػػػػػػػلـ والم ملػػػػػػػػػػنف.  

ط ػػػػػػػػػػة وط لػػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػػػراوح جعمػػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػف الرضػػػػػػػػػػلعة حتػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػف الراهعػػػػػػػػػػة ٔٔٔترعػػػػػػػػػػ  القرنػػػػػػػػػػة حللنػػػػػػػػػػل
 . الهدنلػػػػػػػػػػػة اةـ رعلنػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػت جط ػػػػػػػػػػػلؿ ٜ-ٚهنتػػػػػػػػػػػل،  ػػػػػػػػػػػؿ هنػػػػػػػػػػػت نضػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػف ٕٔعشػػػػػػػػػػػرة.   نعنشػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػ  

 فن ػػػػػػػػل تعػػػػػػػػنش  ػػػػػػػػرؼ ثػػػػػػػػةث تومػػػػػػػػد  مػػػػػػػػل . عل لتػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا فنػػػػػػػػ  نعػػػػػػػػنش الػػػػػػػػذي المػػػػػػػػدنر هنػػػػػػػػت القرنػػػػػػػػة وتضػػػػػػػػـ
 ...اةـ  نلب فترة جثنل  اةط لؿ رعلنة ف  الهدنلة اةـ لمسلعدة و ف  لالت،ٙ

 مػػػػػػػع األطفػػػػػػػاؿ قعػػػػػػػايالتيـ قالمجتمػػػػػػػع المِّمػػػػػػػي sosكمػػػػػػػا تػػػػػػػتمخص مبػػػػػػػادئ عمػػػػػػػؿ قػػػػػػػرى األطفػػػػػػػاؿ 
 باآلتي 

 تقدنـ الرعلنة وتشمؿ: الرعلنة المهلشرة ل ط لؿ، الحملنة، الغذا ، الم وى. 

 تقدنـ  دملت التعلنـ ه رعن  اة لدنم  والم ن .

 الرعلنة الصحنة، وتشمؿ: التوعنة والوقلنة و دملت الدعـ الن س .

 

 

 



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٙ٘( 

 

 الفصؿ الثاني

 منلزؿ القرنة  ٜٕٓٓ) SOS مل توضح النشرة التعرن نة لقرنة اةط لؿ منازؿ القرية  

 ػػػػػػػػػؿ هنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف جرهػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػرؼ، من ػػػػػػػػػل ثػػػػػػػػػةث  ػػػػػػػػػرؼ ل ط ػػػػػػػػػلؿ نعػػػػػػػػػنش فن ػػػػػػػػػل الهنػػػػػػػػػنف حنػػػػػػػػػث نت ػػػػػػػػػوف      
والهنػػػػػػػػلت فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػرؼ مسػػػػػػػػتقلة دا ػػػػػػػػؿ الهنػػػػػػػػت و رفػػػػػػػػة لػػػػػػػػ ـ،  مػػػػػػػػل نتػػػػػػػػوفر فػػػػػػػػ  الهنػػػػػػػػت ممنػػػػػػػػا المسػػػػػػػػتلزملت 
المنزلنػػػػػػػػػة، ونومػػػػػػػػػد دا ػػػػػػػػػؿ الهنػػػػػػػػػت مطػػػػػػػػػهخ نشػػػػػػػػػمؿ علػػػػػػػػػ  ممنػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػتلزملت الهنػػػػػػػػػت المسػػػػػػػػػتقؿ،  مػػػػػػػػػل نومػػػػػػػػػد 

قهلؿ للضػػػػػػػػػػػنوؼ وطلولػػػػػػػػػػػة للطعػػػػػػػػػػػلـ، ونومػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػزؿ م ػػػػػػػػػػػلز حلسػػػػػػػػػػػوب وتل ػػػػػػػػػػػلز، صػػػػػػػػػػػللوف اسػػػػػػػػػػػت
وتتػػػػػػػػػػول  اةـ مسػػػػػػػػػػ ولنة  دارة منزل ػػػػػػػػػػل و ػػػػػػػػػػ  تعمػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػمف منزاننػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػ رنة تػػػػػػػػػػدنر مػػػػػػػػػػف  ةل ػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػ وف 
المنػػػػػػػػػػزؿ، وتقػػػػػػػػػػدـ ال ػػػػػػػػػػلالت المسػػػػػػػػػػلعدة ل م ػػػػػػػػػػلت.  وتعػػػػػػػػػػنش فػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػػػلالت دا ػػػػػػػػػػؿ القرنػػػػػػػػػػة.   مػػػػػػػػػػل 

 .   تنوب م لف جم لت القرنة عند  نله ف

 بيقت الشباب 

، ونقػػػػػػػػػود هنػػػػػػػػػوت الشػػػػػػػػػهنهة قل ػػػػػػػػػدة هعػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػف الراهعػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػرة نػػػػػػػػػتـ فصػػػػػػػػػؿ هنػػػػػػػػػوت الهنػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػف الهنػػػػػػػػػلت     
sos  فػػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػلهلت، وقل ػػػػػػػػػػػدsos  فػػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػهلب، و مػػػػػػػػػػػل همثلهػػػػػػػػػػػة المثػػػػػػػػػػػؿ اةعلػػػػػػػػػػػ ، حنػػػػػػػػػػػث

نهة نقتػػػػػػػػػدي ه ػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػهنهة، نقومػػػػػػػػػوف هتلهنػػػػػػػػػة احتنلمػػػػػػػػػلت ـ النومنػػػػػػػػػة ونشػػػػػػػػػرفوف علػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػو ـ، ونتلقػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػه
النصػػػػػػػػػػػػػػح والتػػػػػػػػػػػػػػدرنب علػػػػػػػػػػػػػػ   ن نػػػػػػػػػػػػػػة  دارة الشػػػػػػػػػػػػػػ وف المللنػػػػػػػػػػػػػػة والمنزلنػػػػػػػػػػػػػػة اةسلسػػػػػػػػػػػػػػنة، ونتلقػػػػػػػػػػػػػػوف الرعلنػػػػػػػػػػػػػػة 
الشػػػػػػػػػػػػلملة، والػػػػػػػػػػػػدعـ وا رشػػػػػػػػػػػػلد، والتعلػػػػػػػػػػػػنـ اة ػػػػػػػػػػػػلدنم  والم نػػػػػػػػػػػػ ؛ حتػػػػػػػػػػػػ  نتسػػػػػػػػػػػػن  ل ػػػػػػػػػػػػـ االعتمػػػػػػػػػػػػلد علػػػػػػػػػػػػ  

 جن س ـ وتحدند مستقهل ـ، لن دموا جن س ـ وممتمع ـ.
 

  ل  جف:  ٜٕٓٓ) SOSلقرنة اةط لؿ   مل تشنر النشرة التعرن نة إدارة القرية 

دور اةب الػػػػػػػػػذي نعػػػػػػػػػنش دا ػػػػػػػػػؿ القرنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا عل لتػػػػػػػػػ  اةصػػػػػػػػػلنة، ف ػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػلعد  نمثػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػدنر القرنػػػػػػػػػة     
 ف  منح اةط لؿ فرصة النمو ف  مو جسري آمف.

ومسػػػػػػػػػػػػ ولنلت جب القرنػػػػػػػػػػػػػة  ثنػػػػػػػػػػػػرة ومتعػػػػػػػػػػػػػددة: حنػػػػػػػػػػػػػث جنػػػػػػػػػػػػ  نعتهػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػ وال عػػػػػػػػػػػػف التنمنػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػلملة     
الػػػػػػػػػػػػدعـ المهلشػػػػػػػػػػػػر ل م ػػػػػػػػػػػػلت، و ػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػ وؿ جنضػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػف  دارة القرنػػػػػػػػػػػػة،  دارة ل ط ػػػػػػػػػػػػلؿ، وعػػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػػدنـ 

فعللػػػػػػػػػػة همػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػ وف المللنػػػػػػػػػػة والمػػػػػػػػػػوارد الهشػػػػػػػػػػرنة، و ػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػ وؿ فػػػػػػػػػػ  عملػػػػػػػػػػ  جمػػػػػػػػػػلـ مػػػػػػػػػػدنر 
 عملنلت قرى اةط لؿ، ونلق  من  الدعـ ال لمؿ ف   عداد ال طط واةنشطة وتن نذ ل.



  

 اإلطار النظري                                                                                 
 

  )ٙٙ( 

 

 الفصؿ الثاني

  ٜٕٓٓ) SOSرة التعرن نػػػػػػػػػػػػة لقرنػػػػػػػػػػػة اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ توضػػػػػػػػػػػح النشػػػػػػػػػػػ  المرافػػػػػػػػػػػؽ التابعػػػػػػػػػػػػة لقريػػػػػػػػػػػة األطفػػػػػػػػػػػػاؿ
)مدرسػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػتقهؿ، رنػػػػػػػػػػػػلض اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ، المر ػػػػػػػػػػػػز الطهػػػػػػػػػػػػ ، مرا ػػػػػػػػػػػػز  و ػػػػػػػػػػػػ : المرافػػػػػػػػػػػػؽ التلهعػػػػػػػػػػػػة للقرنػػػػػػػػػػػػة

 التدرنب . 

 

 ثالثا  جمعية مبرة الرِّمة لألطفاؿ
 

  الموقا االل ترون  لممعنة مهرة الرحمة  ل  جن :  نشنر نبذة تاريخية عف الجمعية 

 مم ػػػػػػػػػػػػول  اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػػف العدنػػػػػػػػػػػػد ومػػػػػػػػػػػػود نتنمػػػػػػػػػػػة الرحمػػػػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػػػػرة ممعنػػػػػػػػػػػة  نشػػػػػػػػػػػػل  ف ػػػػػػػػػػػػرة ظ ػػػػػػػػػػػرت     
 دومػػػػػػػػلً   لنػػػػػػػػت مشػػػػػػػػ لة نشػػػػػػػػ ؿ ومػػػػػػػػود ـ  ػػػػػػػػلف وقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػزة، قطػػػػػػػػلع فػػػػػػػػ  اةط ػػػػػػػػلؿ مستشػػػػػػػػ نلت فػػػػػػػػ  النسػػػػػػػػب
  ػػػػػػػػػػػػذ  عػػػػػػػػػػػػدد جف علمنػػػػػػػػػػػػل  ذا  لصػػػػػػػػػػػػة الهسػػػػػػػػػػػػنطة هللمشػػػػػػػػػػػػ لة لنسػػػػػػػػػػػػت ةن ػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػذري، حػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػف تهحػػػػػػػػػػػػث

  ػػػػػػػػػػػػػ ال  مصػػػػػػػػػػػػػنر وجف معنػػػػػػػػػػػػػةالم  حصػػػػػػػػػػػػػل نلت حسػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػػػػة ٕٔ  لػػػػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػلالت
 .والضنلع الموت  لف اةط لؿ

 المشػػػػػػػػػػػػ لة هدراسػػػػػػػػػػػػة الم سسػػػػػػػػػػػػنف اةعضػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػف ممموعػػػػػػػػػػػػة قلمػػػػػػػػػػػػت الوضػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػف وانطةقػػػػػػػػػػػػلً      
 ضػػػػػػػػػػرورة  لػػػػػػػػػػ  وتوصػػػػػػػػػػلت الشػػػػػػػػػػرعنة والمح مػػػػػػػػػػة االمتملعنػػػػػػػػػػة  للشػػػػػػػػػػ وف المعننػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػػا وجهعلد ػػػػػػػػػػل
 للحصػػػػػػػػػػوؿ هطلػػػػػػػػػػب فتقػػػػػػػػػػدمت ،اةط ػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػرنحة  ػػػػػػػػػػذ  ورعلنػػػػػػػػػػة هلحتضػػػػػػػػػػلف تقػػػػػػػػػػوـ ممعنػػػػػػػػػػة  نشػػػػػػػػػػل 
 الرحمػػػػػػػػة مهػػػػػػػػرة ممعنػػػػػػػػة تػػػػػػػػر نص علػػػػػػػػ  الحصػػػػػػػػوؿ تػػػػػػػػـ وهلل عػػػػػػػػؿ ـ،ٕٜٜٔ عػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػل تػػػػػػػػر نص علػػػػػػػػ 
 .ال دمة  ذ  ت دي الت   زة قطلع ف  الوحندة الم ة لتصهح ـ،ٖٜٜٔ نوننو ف  ل ط لؿ

 ذيالػػػػػػػػػ ا نسػػػػػػػػػلن  الػػػػػػػػػدور ل ػػػػػػػػػذا اسػػػػػػػػػت ملالً  جنػػػػػػػػػ  الرحمػػػػػػػػػة، مهػػػػػػػػػرة لممعنػػػػػػػػػة الم سػػػػػػػػػس ال رنػػػػػػػػػؽ رجى وقػػػػػػػػػد     
 المشػػػػػػػػػػػػل ؿ ضػػػػػػػػػػػػحلنل مػػػػػػػػػػػػف آ ػػػػػػػػػػػػرنف جط ػػػػػػػػػػػػلالً  لتشػػػػػػػػػػػػمؿ رعلنت ػػػػػػػػػػػػل تمتػػػػػػػػػػػػد جف هػػػػػػػػػػػػد ال الممعنػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػن ض

، ل ػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػلنمة اةسػػػػػػػػػرنة الحنػػػػػػػػػلة وتػػػػػػػػػوفر مشػػػػػػػػػل ل ـ انت ػػػػػػػػػل  لحػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػزة قطػػػػػػػػػلع فػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػل رة االمتملعنػػػػػػػػػة
 دا ػػػػػػػػػػػؿ وال قػػػػػػػػػػػرا  اةنتػػػػػػػػػػػلـ جط للنػػػػػػػػػػػل لمسػػػػػػػػػػػلعدة وموسػػػػػػػػػػػمنة دورنػػػػػػػػػػػة  نرنػػػػػػػػػػػة همشػػػػػػػػػػػلرنا القنػػػػػػػػػػػلـ  لػػػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػػػلفة
 االمتملعنػػػػػػػػػػة، الثقلفنػػػػػػػػػػة، التعلنمنػػػػػػػػػػة، الت  نلنػػػػػػػػػػة، ال ػػػػػػػػػػدملت تػػػػػػػػػػوفنر علػػػػػػػػػػ  والعمػػػػػػػػػػؿ، القطػػػػػػػػػػلع فػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػوت ـ
 اةنتػػػػػػػػػلـ اةط ػػػػػػػػػلؿ ورعلنػػػػػػػػػة و  للػػػػػػػػػة .  العمػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف عشػػػػػػػػػر الثلمنػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػ ) ل ط ػػػػػػػػػلؿ والصػػػػػػػػػحنة ا  لثنػػػػػػػػػة
 وحملنػػػػػػػػػػػػػػػة رعلنػػػػػػػػػػػػػػػة هضػػػػػػػػػػػػػػػرورة الممتمعػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػوع  وتعزنػػػػػػػػػػػػػػػز . ال لصػػػػػػػػػػػػػػػة االحتنلمػػػػػػػػػػػػػػػلت وذوي وال قػػػػػػػػػػػػػػػرا 
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 اةط ػػػػػػػػػلؿ ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػ  همػػػػػػػػػل اةط ػػػػػػػػػلؿ وموا ػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػدرات تنمنػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  والعمػػػػػػػػػؿ  .مشػػػػػػػػػل ل ـ وحػػػػػػػػػؿ اةط ػػػػػػػػػلؿ
 فػػػػػػػػػػػػػ  ل ط ػػػػػػػػػػػػػلؿ وال لصػػػػػػػػػػػػػة العلمػػػػػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػػػػػوؽ علػػػػػػػػػػػػػ  والمحلفظػػػػػػػػػػػػػة  .ال لصػػػػػػػػػػػػػة االحتنلمػػػػػػػػػػػػػلت ذوي مػػػػػػػػػػػػػف

 .عن ل والدفلع الممتما
 

   لػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػة ٕٓٔٓتشػػػػػػػػػػنر النشػػػػػػػػػػرة التعرن نػػػػػػػػػػة لممعنػػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػػرة الرحمػػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػػلؿ ) الفيػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػتيدفة 
 منا شرا ح اةط لؿ هش ؿ علـ ون ص من ـ ال  لت التللنة:م المست دفة و  :

 .اةط لؿ مم ول  النسب 

 .اةط لؿ اةنتلـ 

 .اةط لؿ الم مشنف 

 .اةط لؿ ذوي االحتنلملت ال لصة 
 

ج ػػػػػػػػػداؼ الممعنػػػػػػػػػة     لػػػػػػػػػ ٕٓٔٓتشػػػػػػػػػنر النشػػػػػػػػػرة التعرن نػػػػػػػػػة لممعنػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػرة الرحمػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػلؿ )األىػػػػػػػػػداؼ  
  ف  التلل :وتتمثؿ 

 وترهنة وتنش ة اةط لؿ مم ول  النسب. حضلنة ورعلنة 

   حضػػػػػػػػػػػػػػلنة ورعلنػػػػػػػػػػػػػػة وترهنػػػػػػػػػػػػػػة وتنشػػػػػػػػػػػػػػ ة اةط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ فلقػػػػػػػػػػػػػػدي اةهػػػػػػػػػػػػػػونف جو جحػػػػػػػػػػػػػػد مل والم مشػػػػػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػػػػػ
 الممتما وف  حللة موافقة مملس ا دارة عل  ذلؾ.

  العمػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػوفنر ال ػػػػػػػػػػدملت الم تل ػػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػػلؿ )حتػػػػػػػػػػ  الثلمنػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػر  ولػػػػػػػػػػذوي
 مملالت همل ف  ذلؾ:االحتنلملت ال لصة ف  منا ال

دارة المدارس والمرا ز التعلنمنة والثقلفنة والترفن نة. - ج   نشل  واي

دارة المرا ز والمستش نلت الصحنة والت  نلنة. - ب   نشل  واي

علدة  عملر مسل ن ـ وتحسنف هن ت ـ ا س لننة العلمة. - ت  ترمنـ وت  نؿ واي
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 مسلعدة واي لثة جسر ـ همل ننع س  نملهنل عل  اةط لؿ. - ث

  ورعلنة اةط لؿ اةنتلـ وال قرا  وذوي االحتنلملت ال لصة.  للة 

 .تعزنز الوع  الممتمع  هضرورة رعلنة وحملنة اةط لؿ وحؿ مشل ل ـ 

 .تنمنة قدرات وموا ب اةط لؿ همل فن ـ مف ذوي االحتنلملت ال لصة 

 .المحلفظة عل  الحقوؽ العلمة وال لصة ل ط لؿ ف  الممتما والدفلع عن ل 
 

 و ػػػػػػػػػػ :الرحمػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػ  جقسػػػػػػػػػػلـ الممعنػػػػػػػػػػة الموقػػػػػػػػػػا االل ترونػػػػػػػػػػ  لممعنػػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػػرة  نشػػػػػػػػػػنرلجمعيػػػػػػػػػػة  قسػػػػػػػػػػاـ اأ
)قسػػػػػػػػـ المهنػػػػػػػػػت، قسػػػػػػػػػـ ال  ػػػػػػػػػلالت، قسػػػػػػػػػـ تنمنػػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرات اةط ػػػػػػػػػلؿ، قسػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػةج الطهنعػػػػػػػػػ ، قسػػػػػػػػػـ التعلػػػػػػػػػنـ 

 المه ر للط ولة، قسـ الحضلنة، قسـ منتدى اةط لؿ .
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 الثالث الفصؿ
السػػػػػػػػػلهقة حػػػػػػػػػوؿ الموضػػػػػػػػػوع موضػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػلتالهلحثػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػة  هعػػػػػػػػػد اطػػػػػػػػػةع      hgeالث

هشػػػػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػػػػلـ اسػػػػػػػػػػػتطلعت جف تصػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػلت ذات العةقػػػػػػػػػػػة هللدراسػػػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػػػة 
 :  ملنف نلهلحثة هتقسنـ الدراسلت  ل  قسمنف ر نسقلمت اوهنلً  عل  الدراسلت المومودة 

 أقال  دراسات تناقلت كفاءة الذات 

 حر نػػػػػػػػػػػل المعػػػػػػػػػػػلقنف لػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػل ة لزنػػػػػػػػػػػلدة مقتػػػػػػػػػػػرح هرنػػػػػػػػػػػلمت فلعلنػػػػػػػػػػػة (3119) عمػػػػػػػػػػػقاف درس 
  ٘ٗ) مػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػة عننػػػػػػػػػة ت ونػػػػػػػػػت وقػػػػػػػػػد التمرنهػػػػػػػػػ ، المػػػػػػػػػن ت الهلحػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػت دـحنػػػػػػػػػث  ، ػػػػػػػػػزة هقطػػػػػػػػػلع
 مػػػػػػػػػػف الذاتنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة مقنػػػػػػػػػػلس واسػػػػػػػػػػت دـ عػػػػػػػػػػلـ، ٛٔ-ٕٔ هػػػػػػػػػػنف مػػػػػػػػػػل جعمػػػػػػػػػػلر ـ تقػػػػػػػػػػا حر نػػػػػػػػػػل معلقػػػػػػػػػػل
 الهلحػػػػػػػػث،  عػػػػػػػػداد مػػػػػػػػف حر نػػػػػػػػل المعػػػػػػػػلقنف لػػػػػػػػدى الػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػل ة لزنػػػػػػػػلدة مقتػػػػػػػػرح وهرنػػػػػػػػلمت الهلحػػػػػػػػث  عػػػػػػػػداد
    ،ونل و سػػػػػػػػػػوف وا تهػػػػػػػػػػلر ونتنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػلف ا تهػػػػػػػػػػلر هلسػػػػػػػػػػت داـ للدراسػػػػػػػػػػة ال منػػػػػػػػػػة الهنلنػػػػػػػػػػلت معللمػػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػػـ
 لػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػل ة زنػػػػػػػػػػػلدة فػػػػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػػػػل نة  داللػػػػػػػػػػػة ذات فػػػػػػػػػػػروؽ ومػػػػػػػػػػػود: الدراسػػػػػػػػػػػة جظ ػػػػػػػػػػػرت وقػػػػػػػػػػػد
 لصػػػػػػػػػػػللح وذلػػػػػػػػػػػؾ  الهعػػػػػػػػػػػدي القهلػػػػػػػػػػػ ،) للتطهنػػػػػػػػػػػؽ نعػػػػػػػػػػزى التمرنهنػػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  حر نػػػػػػػػػػػل قنفلالمعػػػػػػػػػػ

 داللػػػػػػػػػػػػػػة ذات فػػػػػػػػػػػػػػروؽ وومػػػػػػػػػػػػػػود لةسػػػػػػػػػػػػػتهلنة، ال لػػػػػػػػػػػػػػ  والمممػػػػػػػػػػػػػػوع الممػػػػػػػػػػػػػللنف فػػػػػػػػػػػػػػ  الهعػػػػػػػػػػػػػػدي التطهنػػػػػػػػػػػػػؽ
 زىنعػػػػػػػػػػػ التمرنهنػػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  حر نػػػػػػػػػػػل المعػػػػػػػػػػػلقنف لػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػل ة زنػػػػػػػػػػػلدة فػػػػػػػػػػػ   حصػػػػػػػػػػػل نة
 والمممػػػػػػػػػػوع الثػػػػػػػػػػلن  الممػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػ  التتهعػػػػػػػػػػ  التطهنػػػػػػػػػػؽ لحلصػػػػػػػػػػل وذلػػػػػػػػػػؾ  التتهعػػػػػػػػػػ  الهعػػػػػػػػػػدي،) للتطهنػػػػػػػػػػؽ

 .لةستهلنة ال ل 

 ( 3111أجػػػػػػػػرت  يػػػػػػػػث قطقػػػػػػػػش)  ممعػػػػػػػػ   رشػػػػػػػػلد هرنػػػػػػػػلمت فلعلنػػػػػػػػةدراسػػػػػػػػة  ػػػػػػػػدفت  لػػػػػػػػ  الت  ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 
 ال ػػػػػػػػػػلمس الصػػػػػػػػػػؼ طللهػػػػػػػػػػلت لػػػػػػػػػػدى المدرسػػػػػػػػػػ  التحصػػػػػػػػػػنؿ ومسػػػػػػػػػػ ولنة المدر ػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة تحسػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػ 

 هشػػػػػػػػػػػ ؿ ا تنلر ػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػـ الزرقػػػػػػػػػػػل  محلفظػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  الح ومنػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػدارس  حػػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػن ف المسػػػػػػػػػػػل 
 ممموعػػػػػػػػػػػػػة: الدراسػػػػػػػػػػػػػة مممػػػػػػػػػػػػػوعت  علػػػػػػػػػػػػػ  عشػػػػػػػػػػػػػوا نلً   لػػػػػػػػػػػػػن ف المسػػػػػػػػػػػػػل  الطللهػػػػػػػػػػػػػلت وزعػػػػػػػػػػػػػت قصػػػػػػػػػػػػػدي،
  ٜ) فن ػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػلهطة وممموعػػػػػػػػػػػة الممعػػػػػػػػػػػ ، ا رشػػػػػػػػػػػلد هرنػػػػػػػػػػػلمت تلقػػػػػػػػػػػت طللهػػػػػػػػػػػلت  ٓٔ) فن ػػػػػػػػػػػل تمرنهنػػػػػػػػػػػة
 التحصػػػػػػػػػػػػنؿ ومسػػػػػػػػػػػػ ولنة المدر ػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػل ة مقنلسػػػػػػػػػػػػ  تطهنػػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػػـ الهرنػػػػػػػػػػػػلمت، نتلقػػػػػػػػػػػػنف لػػػػػػػػػػػػـ طللهػػػػػػػػػػػػلت
 الدراسػػػػػػػػػػػػة نتػػػػػػػػػػػػل ت هننػػػػػػػػػػػػت وهعػػػػػػػػػػػػد ، للهرنػػػػػػػػػػػػلمت التعػػػػػػػػػػػػرض قهػػػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػػػػة مممػػػػػػػػػػػػوعت  علػػػػػػػػػػػػ  المدرسػػػػػػػػػػػػ 

 والضػػػػػػػػػػلهطة التمرنهنػػػػػػػػػػة المممػػػػػػػػػػوعتنف درمػػػػػػػػػػلت متوسػػػػػػػػػػط  هػػػػػػػػػػنف  حصػػػػػػػػػػل نة داللػػػػػػػػػػة ذات فػػػػػػػػػػروؽ ومػػػػػػػػػػود
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 الثالث الفصؿ
 ا رشػػػػػػػػػػػػػػلد لهرنػػػػػػػػػػػػػػلمت تعرضػػػػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػػػػػ  التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػػػػػللح الدراسػػػػػػػػػػػػػػة مقنلسػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػ  hgeالث

 المطهؽ. ا رشلدي متالهرنل فلعلنة  ل  نشنر لمم الممع ،

 ( 3113أجػػػػػػػرت عبػػػػػػػد الػػػػػػػرِّمف ) هرنػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػة التحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف فعللنػػػػػػػة  دراسػػػػػػػة  ػػػػػػػدفت  لػػػػػػػ
 ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة وعةقت ػػػػػػػػػػل همػػػػػػػػػػودة الحنػػػػػػػػػػلة لػػػػػػػػػػدى تةمنػػػػػػػػػػذ الحلقػػػػػػػػػػة الثلننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف التعلػػػػػػػػػػنـ اةسلسػػػػػػػػػػ ،

 وتلمنػػػػػػػػػػذة تلمنػػػػػػػػػػًذا  ٓٙ) مػػػػػػػػػػف راسػػػػػػػػػػةالد عننػػػػػػػػػػة ت ونػػػػػػػػػػتواسػػػػػػػػػػت دمت الهلحثػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػن ت التمرنهػػػػػػػػػػ ،  مػػػػػػػػػػل 
  ٖٔ) مػػػػػػػػػػػف الزمننػػػػػػػػػػػة جعمػػػػػػػػػػػلر ـ تتػػػػػػػػػػػراوح والػػػػػػػػػػػذنف والتلسػػػػػػػػػػػا، والثػػػػػػػػػػػلمف السػػػػػػػػػػػلها الصػػػػػػػػػػػؼ تةمنػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػف
 ، الهلحثػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػداد) الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة مقنػػػػػػػػػلس الدراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػت دمت مػػػػػػػػػل  علًمػػػػػػػػػل،  ٘ٔو)
 الهرنػػػػػػػػػػػػػػػػلمتو  ، ٜٕٓٓ شػػػػػػػػػػػػػػػػقنر، زننػػػػػػػػػػػػػػػػب  عػػػػػػػػػػػػػػػػداد) الحنػػػػػػػػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػػػػػػػػودة معػػػػػػػػػػػػػػػػلننر تشػػػػػػػػػػػػػػػػ نص مقنػػػػػػػػػػػػػػػػلسو 

 للدراسػػػػػػػػػة ال منػػػػػػػػػة الهنلنػػػػػػػػػلت معللمػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػـ ، الهلحثػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػداد)مػػػػػػػػػف  الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة لتنمنػػػػػػػػػة ا رشػػػػػػػػػلدي
: ومػػػػػػػػػػود اآلتػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػة نتػػػػػػػػػػل ت وجظ ػػػػػػػػػػرت ،ونل و سػػػػػػػػػػوف وا تهػػػػػػػػػػلر ونتنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػلف ا تهػػػػػػػػػػلر هلسػػػػػػػػػػت داـ
 داللػػػػػػػػػػػػػة ذات فػػػػػػػػػػػػػروؽ، وومػػػػػػػػػػػػػود الحنػػػػػػػػػػػػػلة ومػػػػػػػػػػػػػودة الذاتنػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػل ة هػػػػػػػػػػػػػنف طردنػػػػػػػػػػػػػة مومهػػػػػػػػػػػػػة عةقػػػػػػػػػػػػػة

 فػػػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػػػلهطة الممموعػػػػػػػػػػة جفػػػػػػػػػػراد و التمرنهنػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػة جفػػػػػػػػػػراد درمػػػػػػػػػػلت متوسػػػػػػػػػػط هػػػػػػػػػػنف  حصػػػػػػػػػػل نة
 وجهعػػػػػػػػػلد  الحنػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػودة ومقنػػػػػػػػػلس الم تل ػػػػػػػػػة وجهعػػػػػػػػػلد  الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة مقنػػػػػػػػػلس علػػػػػػػػػ الهعػػػػػػػػػدي  القنػػػػػػػػػلس
 متوسػػػػػػػػػػط هػػػػػػػػػػنف  حصػػػػػػػػػػل نة داللػػػػػػػػػػة ذات فػػػػػػػػػػروؽ،  مػػػػػػػػػػل تومػػػػػػػػػػد التمرنهنػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػللح الم تل ػػػػػػػػػػة
 ال  ػػػػػػػػػػػػل ة مقنلسػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػػػدي القهلػػػػػػػػػػػػ  قنلسػػػػػػػػػػػػنفال فػػػػػػػػػػػػ  التمرنهنػػػػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػػػػة جفػػػػػػػػػػػػراد درمػػػػػػػػػػػػلت
 .الهعدي القنلس لصللح الم تل ة وجهعلد  الحنلة ومودة الم تل ة وجهعلد  الذاتنة

 (3112أعػػػػػػػػػػػد طالفِّػػػػػػػػػػػة قالِّمػػػػػػػػػػػراف ) دراسػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػدفت  لػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػػ  جثػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػدرنس وحػػػػػػػػػػػدة
المدر ػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدى تعلنمنػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػل لنمػػػػػػػػػوذج الت لعػػػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػلل  علػػػػػػػػػ  تنمنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة 

طلهػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػؼ العلشػػػػػػػػػػػػر اةسلسػػػػػػػػػػػػ ، حنػػػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػػػت دـ الهلحثػػػػػػػػػػػػلف المػػػػػػػػػػػػن ت شػػػػػػػػػػػػه  التمرنهػػػػػػػػػػػػ ،  مػػػػػػػػػػػػل 
  طللهػػػػػػػػػػػػل وطللهػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف طلهػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػؼ العلشػػػػػػػػػػػػر اةسلسػػػػػػػػػػػػ ، ٕٔٔت ونػػػػػػػػػػػػت عننػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف )

واسػػػػػػػػػت دـ الهلحثػػػػػػػػػلف اسػػػػػػػػػتهلنة ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة المدر ػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدن ونهورت والنػػػػػػػػػ ، وتػػػػػػػػػـ معللمػػػػػػػػػة الهنلنػػػػػػػػػلت 
لسػػػػػػػػػػػػػت داـ المتوسػػػػػػػػػػػػػطلت الحسػػػػػػػػػػػػػلهنة واالنحرافػػػػػػػػػػػػػلت المعنلرنػػػػػػػػػػػػػة والتحلنػػػػػػػػػػػػػؿ التهػػػػػػػػػػػػػلنف ال منػػػػػػػػػػػػػة للدراسػػػػػػػػػػػػػة ه

الثنػػػػػػػػػل   المتعػػػػػػػػػدد، وتوصػػػػػػػػػلت نتػػػػػػػػػل ت الدراسػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػوؽ طلهػػػػػػػػػة الممموعػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػلس 
ولػػػػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػػػػد الدراسػػػػػػػػػػػػػة فروقػػػػػػػػػػػػػل ذات داللػػػػػػػػػػػػػة  ال  ػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػة المدر ػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػؿ ومملالتػػػػػػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػػػػػػس،

  حصل نة تعزى  ل  متغنر المنس.
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 الثالث الفصؿ
 اإليقايية  المؤسسات أطفاؿ التي أجريت عمى اإلرشادية البرامجتناقلت  دراسات  اثاني hgeالث

  هتصػػػػػػػػػػػػمنـ هرنػػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػػلدي لتحسػػػػػػػػػػػػنف م  ػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػذات عنػػػػػػػػػػػػد جط ػػػػػػػػػػػػلؿ  (3111سػػػػػػػػػػػػميماف )قػػػػػػػػػػػػاـ
الم سسػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ  محلفظػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػل رة، و ػػػػػػػػػػػػدؼ الهرنػػػػػػػػػػػػلمت  لػػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػػػ  فعللنػػػػػػػػػػػػة 

اةسػػػػػػػػػػػللنب ا رشػػػػػػػػػػػلدنة دا ػػػػػػػػػػػؿ الم سسػػػػػػػػػػػة ا نوا نػػػػػػػػػػػة،  اسػػػػػػػػػػػت داـ الهرنػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي المقتػػػػػػػػػػػرح   حػػػػػػػػػػػد
 تتػػػػػػػػػػراوح وط لػػػػػػػػػػة  ط ػػػػػػػػػػة  ٕٔ) مػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػة عننػػػػػػػػػػة وشػػػػػػػػػػملت ،التمرنهػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػن تواسػػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػػث 

، حنػػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػػػث ا تهػػػػػػػػػػػلر ذ ػػػػػػػػػػػل   نػػػػػػػػػػػر ل ظػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػداد سػػػػػػػػػػػنة ٕٔ-ٜ هػػػػػػػػػػػنف مػػػػػػػػػػػل جعمػػػػػػػػػػػلر ـ
شػػػػػػػػػوؿ"، والهرنػػػػػػػػػلمت "عطنػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػل"، وا تهػػػػػػػػػلر م  ػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػذات ل ط ػػػػػػػػػلؿ  عػػػػػػػػػداد "عػػػػػػػػػلدؿ عػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػدنف اة

ا رشػػػػػػػػػػلدي المقتػػػػػػػػػػرح مػػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػداد الهلحػػػػػػػػػػث. وتػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػت داـ جسػػػػػػػػػػللنب  حصػػػػػػػػػػػل نة لمعللمػػػػػػػػػػة الهنلنػػػػػػػػػػػلت 
ال منػػػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػػػ : المتوسػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػله  وا تهػػػػػػػػػػػلر ونل و سػػػػػػػػػػػوف وا تهػػػػػػػػػػػلر مػػػػػػػػػػػلف ونتنػػػػػػػػػػػ ، وقػػػػػػػػػػػد  شػػػػػػػػػػػ ت 
النتػػػػػػػػػػػل ت عػػػػػػػػػػػف ومػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػػػنف جط ػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػة )ذ ػػػػػػػػػػػور، 

سػػػػػػػػنة فػػػػػػػػ  م  ػػػػػػػػـو الػػػػػػػػذات قهػػػػػػػػؿ وهعػػػػػػػػد تطهنػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػلدي لصػػػػػػػػللح  ٕٔ-ٜ نػػػػػػػػلث  مػػػػػػػػف سػػػػػػػػف 
تطهنقػػػػػػػػػػ ،  مػػػػػػػػػػػل  شػػػػػػػػػػػ ت عػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػدـ ومػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػػػنف اةط ػػػػػػػػػػػلؿ الػػػػػػػػػػػذ ور 

  سػػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػػ  م  ػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػذات نتنمػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػت داـ الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ٕٔ-ٜواةط ػػػػػػػػػػػػلؿ ا نػػػػػػػػػػػػلث مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػف )
 ا رشلدي. 

 قآخػرقف  أجرى سػبارلينج (Sparling et al, 2005) والتقػدـ التعلنمنػة العملنػة تحسػنف  لػ  دراسػة  ػدفت 
 عننة ت ونت وقد، التمرنه  المن ت است داـ تـ، الروملننة ا نوا  م سسلت ف  السف صغلرل ط لؿ  التطوري
 مملنسػة تػـ وقػد  عػلـ، ٕٔ-ٜجعمػلر ـ مػل هػنف ) وحاتتػر  حنػث السػف صػغلر  ػـ ممػف ط ػةً   ٙٙ) مف الدارسة
 التطورنػة النقػلط تقنػنـ الدارسػة واسػت دمت، واالقتصػلدي االمتمػلع  المستوى السف، العمر، مف  ؿ ف  العننة
 وتوصػلت ، Denverلػػ  التطورنػة الصػنلنة ال تهػلر  تنقػنحالثػلن  ) Denverمػف ا نوا نػة الم سسػلت ةط لؿ

 فػ  والمسػلعدة مهػلدجةال تػتـ ه ف والتدرنب المصلدر  ضلفة نتضمف الذي الترهوي للتد ؿ نم ف جن   ل  رسةاالد
 .الم سسلتنة العنلنة لتحسنف  طرنقة السف صغلر ل ط لؿ ا نوا  م سسة
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 الثالث الفصؿ
 hgeالث

 ( 3116أعػػػػػػػػػػػد تعيمػػػػػػػػػػػب  ) دراسػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػدفت  لػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػدى فعللنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت لتعػػػػػػػػػػػدنؿ
، اسػػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػن ت التمرنهػػػػػػػػػػ ، السػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػزال  الم سسػػػػػػػػػػلت

   نػػػػػػػػػػػػػلث تراوحػػػػػػػػػػػػػت جعمػػػػػػػػػػػػػلر ـ ٓٔ  ذ ػػػػػػػػػػػػػور، )ٓٔ  ط ػػػػػػػػػػػػػة وط لػػػػػػػػػػػػػة، )ٕٓوشػػػػػػػػػػػػػملت عننػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػة )
  سػػػػػػػػػػػػنة، طهػػػػػػػػػػػػؽ الهلحػػػػػػػػػػػػث الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػلدي المقتػػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػػػػلـ ٕٔ-ٜ)   الزمننػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػػنف

هإعػػػػػػػػػػػداد ، وتمػػػػػػػػػػػػت معللمػػػػػػػػػػػػة الهنلنػػػػػػػػػػػػلت ال منػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ ا تهػػػػػػػػػػػػلر ونل و سػػػػػػػػػػػػوف ومػػػػػػػػػػػػلف ونتنػػػػػػػػػػػػ ، 
ط ػػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػػلت و شػػػػػػػػػػػػ ت نتػػػػػػػػػػػػل ت الدراسػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف ومػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػػػػنف ج

  سػػػػػػػػػنة علػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػدوان  قهػػػػػػػػػؿ وهعػػػػػػػػػد ٕٔ-ٜا نوا نػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذ ور وا نػػػػػػػػػلث مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػف )
عػػػػػػػػػف ومػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػل نة  مت ا رشػػػػػػػػػلدي لصػػػػػػػػػللح تطهنقػػػػػػػػػ ، و شػػػػػػػػػ تتطهنػػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػػل

علػػػػػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػػػػػلس   هػػػػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػػػػط  درمػػػػػػػػػػػػػلت القنلسػػػػػػػػػػػػػنف القهلػػػػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػػػػدي للممموعػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػة 
للح القنػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػدي،  مػػػػػػػػػػل  شػػػػػػػػػػ ت عػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدـ ومػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػدوان  لصػػػػػػػػػػ

 حصػػػػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػػػػط  درمػػػػػػػػػػػػػلت القنلسػػػػػػػػػػػػػنف الهعػػػػػػػػػػػػػدي والتتهعػػػػػػػػػػػػػ  للممموعػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ  
 ا تهلر مقنلس السلوؾ العدوان . 

 ( 3119قػػػػػػػػػاـ إسػػػػػػػػػماعيؿ) المشػػػػػػػػػ ةت السػػػػػػػػػلو نة لػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػلؿ المحػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػف هن ػػػػػػػػػت ـ  هدراسػػػػػػػػػة
  ط ػػػػػػػػػػػؿ ٖٖٔحػػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػػن ت الوصػػػػػػػػػػػ   التحلنلػػػػػػػػػػػ ، وهلغػػػػػػػػػػػت عننػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة )واسػػػػػػػػػػػت دـ الهل اةسػػػػػػػػػػػرنة،

سػػػػػػػػػػنة، واسػػػػػػػػػػت دـ  ٙٔ-ٓٔوط لػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف م سسػػػػػػػػػػلت ا نػػػػػػػػػػوا  فػػػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػػػلع  ػػػػػػػػػػزة جعمػػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػنف 
الهلحػػػػػػػػػػػػث ممموعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف اةدوات و ػػػػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػػػػلس التحػػػػػػػػػػػػدنلت والصػػػػػػػػػػػػعوهلت ترممػػػػػػػػػػػػة "عهػػػػػػػػػػػػد العزنػػػػػػػػػػػػز 

ال ت ػػػػػػػػػلب لػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػلؿ ثلهػػػػػػػػػت"، وا تهػػػػػػػػػلر العصػػػػػػػػػلب مػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػداد "جحمػػػػػػػػػد عهػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػللؽ"، ومقنػػػػػػػػػلس ا
CDI  عػػػػػػػػػػػػػداد "ملرنػػػػػػػػػػػػػل  وفػػػػػػػػػػػػػل س"، وتمػػػػػػػػػػػػػت المعللمػػػػػػػػػػػػػة ا حصػػػػػػػػػػػػػل نة مػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػةؿ معلمػػػػػػػػػػػػػؿ ارتهػػػػػػػػػػػػػلط 

هنرسػػػػػػػػػػػػػػػػوف وا تهػػػػػػػػػػػػػػػػلر "ت" وتحلنػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التهػػػػػػػػػػػػػػػػلنف اةحػػػػػػػػػػػػػػػػلدي، وتوصػػػػػػػػػػػػػػػػلت النتػػػػػػػػػػػػػػػػل ت  لػػػػػػػػػػػػػػػػ : جف ج ثػػػػػػػػػػػػػػػػر 
المشػػػػػػػػػػػػػػ ةت لػػػػػػػػػػػػػػدى المحػػػػػػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػػػػػػف هن ػػػػػػػػػػػػػػت ـ اةسػػػػػػػػػػػػػػرنة  ػػػػػػػػػػػػػػ :  "السػػػػػػػػػػػػػػلوؾ السػػػػػػػػػػػػػػ  ، العصػػػػػػػػػػػػػػلب، 

ة، ومشػػػػػػػػػػػ ةت اةصػػػػػػػػػػػدقل ، وزنػػػػػػػػػػػلدة الحر ػػػػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػػػػل توصػػػػػػػػػػػلت  لػػػػػػػػػػػ  اال ت ػػػػػػػػػػػلب، اةعػػػػػػػػػػػراض العلط نػػػػػػػػػػػ
ومػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػنف الػػػػػػػػػذ ور وا نػػػػػػػػػلث فػػػػػػػػػ  زنػػػػػػػػػلدة الحر ػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػللح ا نػػػػػػػػػلث، 
وفػػػػػػػػػ  اال ت ػػػػػػػػػلب والعصػػػػػػػػػلب لصػػػػػػػػػللح الػػػػػػػػػذ ور، وتوصػػػػػػػػػلت  لػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػل نة 

وجف اةط ػػػػػػػػػػلؿ ضػػػػػػػػػػعن    وفقػػػػػػػػػػل لمتغنػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػوع الرعلنػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػللح م سسػػػػػػػػػػلت ال صػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػنف المنسػػػػػػػػػػنف،
التحصػػػػػػػػػػػػػنؿ لػػػػػػػػػػػػػدن ـ مشػػػػػػػػػػػػػ ةت مػػػػػػػػػػػػػا جقػػػػػػػػػػػػػران ـ وا ت ػػػػػػػػػػػػػلب ومشػػػػػػػػػػػػػ ةت علمػػػػػػػػػػػػػة ج ثػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف مرت عػػػػػػػػػػػػػ  
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 الثالث الفصؿ
التحصػػػػػػػػػػػػنؿ، وجف اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ الػػػػػػػػػػػػذنف حرمػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػف اآلهػػػػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػػػػللطةؽ لػػػػػػػػػػػػدن ـ مشػػػػػػػػػػػػ ةت  ثنػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػا  hgeالث

جقػػػػػػػػػػػران ـ هننمػػػػػػػػػػػل حقػػػػػػػػػػػؽ اةط ػػػػػػػػػػػلؿ فلقػػػػػػػػػػػدي آهػػػػػػػػػػػل  ـ هػػػػػػػػػػػللموت درمػػػػػػػػػػػة جقػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػ ةت السػػػػػػػػػػػلو نة 
 و لصة ما جقران ـ. 

 السػػػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػدؼ  لػػػػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػػػػؼ مقتػػػػػػػػػػػرح  رشػػػػػػػػػػػلدي فلعلنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت (3119رس عيػػػػػػػػػػػاش )د 
 ػػػػػػػػػزة، واسػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػن ت التمرنهػػػػػػػػػ   قطػػػػػػػػػلع فػػػػػػػػػ  ا نػػػػػػػػػوا  م سسػػػػػػػػػلت جط ػػػػػػػػػلؿ لػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػدوان 

سػػػػػػػػػػنة  ٖٔ-ٜ  ط ػػػػػػػػػػة وط لػػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػػػراوح جعمػػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػنف ٖ٘وقػػػػػػػػػػد ت ونػػػػػػػػػػت عننػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف )
لهلحػػػػػػػػػػػث وهرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي مقتػػػػػػػػػػػرح للت  نػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػف واسػػػػػػػػػػػت دـ مقنػػػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػدوان   عػػػػػػػػػػػداد ا

السػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػػدى جط ػػػػػػػػػلؿ م سسػػػػػػػػػلت ا نػػػػػػػػػوا  مػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػداد الهلحػػػػػػػػػث، وتػػػػػػػػػـ معللمػػػػػػػػػة الهنلنػػػػػػػػػلت 
ال منػػػػػػػػػػة للدراسػػػػػػػػػػة هلسػػػػػػػػػػت داـ ا تهػػػػػػػػػػلر مػػػػػػػػػػلف ونتنػػػػػػػػػػ  وا تهػػػػػػػػػػلر ونل و سػػػػػػػػػػوف، وقػػػػػػػػػػد جظ ػػػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػػػة: 

دوان  لصػػػػػػػػػػػػللح ومػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػروؽ معنونػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػنف التطهنػػػػػػػػػػػػؽ القهلػػػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػػػدي لمقنػػػػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػػ
التطهنػػػػػػػػػػؽ القهلػػػػػػػػػػ ، وعػػػػػػػػػػدـ ومػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػطلت درمػػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػػذ ور 
واالنػػػػػػػػػػػلث فػػػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػػدي لمقنػػػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػدوان ، وعػػػػػػػػػػػدـ 

 ومود فروؽ معنونة هنف التطهنؽ الهعدي والتطهنؽ التتهع .

 ( 3111أعػػػػػػػػػدت ِّسػػػػػػػػػقف )لػػػػػػػػػ  فلعلنػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػدفت  لػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػرؼ ع
السػػػػػػػػػػػلوؾ الن سػػػػػػػػػػػ  االمتمػػػػػػػػػػػلع  لػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػلؿ المحػػػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػػػف الرعلنػػػػػػػػػػػة الوالدنػػػػػػػػػػػة )دراسػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػه  

، حنػػػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػػػت دمت الدراسػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػن ت شػػػػػػػػػػػػه   تمرنهنػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ  دور اةنتػػػػػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػػػػػ  محلفظػػػػػػػػػػػػة حلػػػػػػػػػػػػب
  ط ػػػػػػػػػػة وط لػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػػػلؿ المحػػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػػف الرعلنػػػػػػػػػػة ٕٖالتمرنهػػػػػػػػػػ ، وشػػػػػػػػػػملت عننػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة )

  سػػػػػػػػػػػنة، اسػػػػػػػػػػػت دمت الهلحثػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي ٕٔ-ٔٔلوالدنػػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػػذنف تتػػػػػػػػػػػراوح جعمػػػػػػػػػػػلر ـ هػػػػػػػػػػػنف )ا
لتنمنػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػلوؾ الن سػػػػػػػػػػػ  االمتمػػػػػػػػػػػلع  لػػػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػػػ ال  اةط ػػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػػداد ل، وتوصػػػػػػػػػػػلت النتػػػػػػػػػػػل ت 
 لػػػػػػػػػػ  جف اةط ػػػػػػػػػػلؿ نحتػػػػػػػػػػلموف  لػػػػػػػػػػ  دعػػػػػػػػػػـ ممنػػػػػػػػػػا الموانػػػػػػػػػػب النمل نػػػػػػػػػػة، ول ػػػػػػػػػػف ج ثر ػػػػػػػػػػل جولونػػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػػت 

 نة.الموانب الن سنة واالمتملع
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 الثالث الفصؿ
 hgeالث

 ( 3111أجػػػػػػػػػػرى بػػػػػػػػػػالف )دراسػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػدفت  لػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػ  االضػػػػػػػػػػطراهلت السػػػػػػػػػػلو نة والومداننػػػػػػػػػػة 
المقنمػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػ  دور اةنتػػػػػػػػػلـ مػػػػػػػػػف وم ػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػرفنف علػػػػػػػػػن ـ، اسػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػث  لػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػلؿ

  ٛٚٔ  ط ػػػػػػػػػػػة وط لػػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػػن ـ )ٕٓٚالمػػػػػػػػػػػن ت الوصػػػػػػػػػػػ   التحلنلػػػػػػػػػػػ ، وت ل ػػػػػػػػػػػت عننػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف )
نػػػػػػػػػػلث، مػػػػػػػػػػف محلفظػػػػػػػػػػلت دمشػػػػػػػػػػؽ وحمػػػػػػػػػػص وحلػػػػػػػػػػب، واسػػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػػث   مػػػػػػػػػػف ا ٕٜمػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذ ور و)

مقنػػػػػػػػػػػػػػػلس االضػػػػػػػػػػػػػػػطراهلت السػػػػػػػػػػػػػػػلو نة والومداننػػػػػػػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػػػػػػػلؿ،  مػػػػػػػػػػػػػػػل تمػػػػػػػػػػػػػػػت المعللمػػػػػػػػػػػػػػػة ا حصػػػػػػػػػػػػػػػل نة 
، وتوصػػػػػػػػػػػػػلت نتػػػػػػػػػػػػػل ت الدراسػػػػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػػػػ : (spss)هواسػػػػػػػػػػػػػطة الرزمػػػػػػػػػػػػػة ا حصػػػػػػػػػػػػػل نة للعلػػػػػػػػػػػػػوـ االمتملعنػػػػػػػػػػػػػة 

  دور اةنتػػػػػػػػػػػػلـ،  مػػػػػػػػػػػػل انتشػػػػػػػػػػػػلر االضػػػػػػػػػػػػطراهلت السػػػػػػػػػػػػلو نة والومداننػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػنف اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ المقنمػػػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػػػ
توصػػػػػػػػػلت  لػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػدة االضػػػػػػػػػطراهلت السػػػػػػػػػلو نة والومداننػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػنف اةط ػػػػػػػػػلؿ 
الػػػػػػػػػػذ ور وا نػػػػػػػػػػلث المقنمػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػ  دور اةنتػػػػػػػػػػلـ، وتوصػػػػػػػػػػلت جنضػػػػػػػػػػل  لػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػل 

 لمتغنر العمر ووفقل لمتغنر ا قلمة ف  المنتـ ووفقل لمتغنر وفلة جحد الوالدنف جو  لن مل.

 هدراسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػدفت  لػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػ  فعللنػػػػػػػػػة مملعػػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػػلعدة الذاتنػػػػػػػػػة  (3113مقسػػػػػػػػػى ) قػػػػػػػػػاـ
فػػػػػػػػػػػػػ   دمػػػػػػػػػػػػػة المملعػػػػػػػػػػػػػة وموام ػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػػػلؿ المػػػػػػػػػػػػػودعنف هللم سسػػػػػػػػػػػػػلت 

  ط ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػػػلؿ ٕٔا نوا نػػػػػػػػػة، اسػػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػن ت التمرنهػػػػػػػػػػ ، وت ونػػػػػػػػػػت العننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف )
مػػػػػػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػػػػػػت دـ الهلحػػػػػػػػػػػػػػث السػػػػػػػػػػػػػػمةت الم سسػػػػػػػػػػػػػػنة ودلنػػػػػػػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػػػػػػف الرعلنػػػػػػػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػػػػػػػرنة،  

المةحظػػػػػػػػػػػػػة وتحلنػػػػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػػػػموف التقػػػػػػػػػػػػػلرنر الدورنػػػػػػػػػػػػػة ومقنػػػػػػػػػػػػػلس السػػػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػػػلؿ 
المحػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػف الرعلنػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػرنة مػػػػػػػػف  عػػػػػػػػداد الهلحػػػػػػػػث، وجسػػػػػػػػ رت النتػػػػػػػػل ت عػػػػػػػػف ومػػػػػػػػود فػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػة 

تنػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ   دمػػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػػل نل هػػػػػػػػػػػػنف القنػػػػػػػػػػػػلس القهلػػػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػػػدي واسػػػػػػػػػػػػت داـ مملعػػػػػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػػػػػلعدة الذا
المملعػػػػػػػػػػػػة وموام ػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػػدوان  نحػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػذات ونحػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػزمة  ونحػػػػػػػػػػػػو ا شػػػػػػػػػػػػراؼ ونحػػػػػػػػػػػػو 
اةثػػػػػػػػػػػػلث الم سسػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ المػػػػػػػػػػػػودعنف هللم سسػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػة نتنمػػػػػػػػػػػػة مملرسػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػلمت 

 التد ؿ الم ن  المعتمد عل  است داـ مملعلت المسلعدة الذاتنة.
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 الثالث الفصؿ
 بقة ثالثا  التعميؽ عمى الدراسات السا hgeالث

لػػػػػػػػـ تعثػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  نطػػػػػػػػلؽ مػػػػػػػػل حصػػػػػػػػلت علنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػلت مػػػػػػػػف المصػػػػػػػػلدر الهحثنػػػػػػػػة المتلحػػػػػػػػة      
علػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػهن ة هللدراسػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف حنػػػػػػػػػث تنلول ػػػػػػػػػل فعللنػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلو   

 لتنمنة   ل ة الذات لدى عننة مف جط لؿ الم سسلت ا نوا نة.

سػػػػػػػػػلت ال لسػػػػػػػػػطنننة فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػذا الممػػػػػػػػػلؿ قلنلػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػل ت الدراتمػػػػػػػػػدر ا شػػػػػػػػػلرة  لػػػػػػػػػ  جف  مػػػػػػػػػل      
 اة منة الهحثنة للدراسة الحللنة.

هعػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػرض الهلحثػػػػػػػػػػػة للدراسػػػػػػػػػػػلت السػػػػػػػػػػػلهقة نتضػػػػػػػػػػػح جف  نػػػػػػػػػػػلؾ هعػػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػػ  تنلولػػػػػػػػػػػت و      
هػػػػػػػػرامت  رشػػػػػػػػلدنة عػػػػػػػػف   ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات  للدراسػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػة والتػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػله ت هعضػػػػػػػػل من ػػػػػػػػل فػػػػػػػػ  تنلول ػػػػػػػػل لل  ػػػػػػػػة 

  .ٕٕٔٓ  ودراسة عهد الرحمف )ٜٕٓٓاسة علواف )العمرنة  در 

وا تل ػػػػػػػػػػت هعػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػلت عػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  عننػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة حنػػػػػػػػػػث تنلولػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػة      
  طللهػػػػػػػػػػػػػلت معن ػػػػػػػػػػػػػلت، ٕٓٔٓ  المعػػػػػػػػػػػػػلقنف حر نػػػػػػػػػػػػػل، وتنلولػػػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػػث وطقػػػػػػػػػػػػش )ٜٕٓٓعلػػػػػػػػػػػػواف )

 .  طلهة الصؼ العلشر اةسلس ٖٕٔٓوتنلولت دراسة طةفحة والحمراف )

وتومػػػػػػػػػػد هعػػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػ  تنلولػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػرامت  رشػػػػػػػػػػلدنة جمرنػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػ  جط ػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػلت          
ا نوا نػػػػػػػػػة  للدراسػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػة ول ن ػػػػػػػػػل ا تل ػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  متغنػػػػػػػػػر الدراسػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػل ة 

 ، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕ٘ٓٓوآ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف ) سػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلرلننت ، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٕٓٓٓالػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات  دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنملف )
 ، ٕٓٔٓ ، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف )ٜٕٓٓ ، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملعنؿ )ٜٕٓٓ)  ، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلشٕٙٓٓ)

  . ٕٕٔٓ ، دراسة موس  )ٕٔٔٓدراسة هةف )

ومػػػػػػػػػػػػف ج ػػػػػػػػػػػػـ نتػػػػػػػػػػػػل ت الدراسػػػػػػػػػػػػلت السػػػػػػػػػػػػلهقة ومػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػػل نة هػػػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػػػط       
درمػػػػػػػػػػػػػػلت المممػػػػػػػػػػػػػػوعتنف التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػة والضػػػػػػػػػػػػػػلهطة علػػػػػػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػػذات لصػػػػػػػػػػػػػػللح الممموعػػػػػػػػػػػػػػة 

هػػػػػػػػرامت ا رشػػػػػػػػلدنة التػػػػػػػػ  تػػػػػػػػـ ت للهرنػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػلدي، ممػػػػػػػػل نشػػػػػػػػنر  لػػػػػػػػ  فلعلنػػػػػػػػة الالتمرنهنػػػػػػػػة التػػػػػػػػ  تعرضػػػػػػػػ
 .تطهنق ل
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 الثالث الفصؿ
 مػػػػػػػػػػل جظ ػػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػػل ت  لػػػػػػػػػػ  جف ج ثػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػ ةت لػػػػػػػػػػدى المحػػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػػف هن ػػػػػػػػػػت ـ اةسػػػػػػػػػػرنة  ػػػػػػػػػػ :      hgeالث

"السػػػػػػػػػػػػػػػلوؾ السػػػػػػػػػػػػػػػ  ، العصػػػػػػػػػػػػػػػلب، اال ت ػػػػػػػػػػػػػػػلب، اةعػػػػػػػػػػػػػػػراض العلط نػػػػػػػػػػػػػػػة، ومشػػػػػػػػػػػػػػػ ةت اةط ػػػػػػػػػػػػػػػلؿ، وزنػػػػػػػػػػػػػػػلدة 
 .الحر ة"

 ت جف اةط ػػػػػػػػػػلؿ نحتػػػػػػػػػػلموف  لػػػػػػػػػػ  دعػػػػػػػػػػـ ممنػػػػػػػػػػا الموانػػػػػػػػػػب النمل نػػػػػػػػػػة، ول ػػػػػػػػػػف ج ثر ػػػػػػػػػػل وجوضػػػػػػػػػػحت النتػػػػػػػػػػل     
 جولونة الموانب الن سنة واالمتملعنة.

فػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػنل ة اةسػػػػػػػػػػ لة وفروضػػػػػػػػػػ ل وفػػػػػػػػػػ  تحدنػػػػػػػػػػد  الدراسػػػػػػػػػػلت السػػػػػػػػػػلهقة مػػػػػػػػػػفالهلحثػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػت لدت وقػػػػػػػػػػد      
تػػػػػػػػػػػـ  مػػػػػػػػػػػل اةدوات و ن نػػػػػػػػػػػة هنل  ػػػػػػػػػػػل، وتحدنػػػػػػػػػػػد اةسػػػػػػػػػػػللنب ا حصػػػػػػػػػػػل نة للتحقػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػحة ال ػػػػػػػػػػػروض، 

 ا طلر النظري، ومنلقشة النتل ت. االست لدة من ل ف   عداد
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 الثالث الفصؿ
 رابعا  فرقض الدراسة   hgeالث

بصػػػػػػيا ة فػػػػػػرقض الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى  الباِّثػػػػػػة قامػػػػػػت السػػػػػػابقة قالدراسػػػػػػات النظػػػػػػري اإلطػػػػػػار عمػػػػػػىبنػػػػػػاًء 
 النِّق اآلتي 

فػػػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػنف المممػػػػػػػػػػػػوعتنف الضػػػػػػػػػػػػلهطة حصػػػػػػػػػػػػل نل  تومػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػػة  .ٔ
 .لصللح الممموعة التمرنهنة تمرنهنة ف  القنلس الهعديوال

فػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة هػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػنف القهلػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػدي لػػػػػػػػدى حصػػػػػػػػل نل  تومػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػة  .ٕ
 لصللح القنلس الهعدي. الممموعة التمرنهنة

فػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػنف القنلسػػػػػػػػػنف الهعػػػػػػػػػدي والتتهعػػػػػػػػػ  تومػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػل نل ال  .ٖ
 .رنهنةلدى الممموعة التم
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 الرابع الفصؿ
 الفصػػؿ الرابػػع  hgeالث

 إجراءات الدراسػػػػػة
 

فػػػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػػػلؿ الدراسػػػػػػػػػػػػة   المن منػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػت ا مػػػػػػػػػػػػرا ات  وال طػػػػػػػػػػػػواتصػػػػػػػػػػػػؿ نعػػػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػػػذا ال      
والعننػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ  طهقػػػػػػػػػت علن ػػػػػػػػػل،  ضػػػػػػػػػلفة   المنداننػػػػػػػػػة، حنػػػػػػػػػث نتنػػػػػػػػػلوؿ مػػػػػػػػػن ت الدراسػػػػػػػػػة، وممتمػػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػػة،

اةدوات المسػػػػػػػػػػػػػػت دمة، و طوات ػػػػػػػػػػػػػػل، واةسػػػػػػػػػػػػػػللنب ا حصػػػػػػػػػػػػػػل نة التػػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػػت دمت فػػػػػػػػػػػػػػ   توضػػػػػػػػػػػػػػنح   لػػػػػػػػػػػػػػ 
ثػػػػػػػػػـ تحقنػػػػػػػػػؽ ج ػػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػػػة. وفنمػػػػػػػػػل نلػػػػػػػػػ  ت صػػػػػػػػػنؿ مػػػػػػػػػل تحلنػػػػػػػػػؿ الهنلنػػػػػػػػػلت للتوصػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػ  النتػػػػػػػػػل ت ومػػػػػػػػػف 

 تقدـ:
 

 أقال  منيج الدراسة  

مػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػؿ تحقنػػػػػػػػػػؽ ج ػػػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػػػػة قلمػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػة هلسػػػػػػػػػػت داـ المػػػػػػػػػػن ت شػػػػػػػػػػه  التمرنهػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذي      
حلولػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف  ةلػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػ  فلعلنػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلو   لتنمنػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات 

  نوا نة.لدى عننة مف جط لؿ الم سسلت ا

 ثانيا  مجتمع الدراسة 

نتػػػػػػػػػػػػػػ لؼ الممتمػػػػػػػػػػػػػػا اةصػػػػػػػػػػػػػػل  للدراسػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف ممنػػػػػػػػػػػػػػا اةط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ المقنمػػػػػػػػػػػػػػنف  قلمػػػػػػػػػػػػػػة دا مػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػ       
 ـ.ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالم سسلت ا نوا نة ف  محلفظلت  زة للعلـ 

 (1) جدقؿ

 يقحح تقزيع أفراد المجتمع األصمي ِّسب الجنس  

 المجمقع  SOSقرية  مبرة الرِّمة لألطفاؿ معيد األمؿ لأليتاـ 

 ٕٔٔ ٓ٘ ٙ ٙ٘ ذكقر 

 ٔٓٔ ٛ٘ ٕٔ ٖٔ إناث
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 الرابع الفصؿ
 ت ل ت عننة الدراسة مف عننتنف:ثالثا  عينة الدراسة   hgeالث

  ط ػػػػػػػػؿ نتػػػػػػػػنـ ذ ػػػػػػػػر مقػػػػػػػػنـ  قلمػػػػػػػػة دا مػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  مع ػػػػػػػػد ٖٓحنػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ ا تنػػػػػػػػلر )عينػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتطالعية   .1
اةمػػػػػػػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػػػػػػػلـ هغػػػػػػػػػػػػػػػزة هللطرنقػػػػػػػػػػػػػػػة القصػػػػػػػػػػػػػػػدنة هغػػػػػػػػػػػػػػػرض الت  ػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػةحنة جداة الهحػػػػػػػػػػػػػػػث 

 لحسلب الصدؽ والثهلت هللطرؽ ا حصل نة المة مة. واست دام ل

  ط ػػػػػػػػؿ نتػػػػػػػػنـ ذ ػػػػػػػػر مقػػػػػػػػنـ  قلمػػػػػػػػة ٖٓاشػػػػػػػػتملت عننػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة علػػػػػػػػ  )عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة الفعميػػػػػػػػة   .3
عػػػػػػػػػلـ، مػػػػػػػػػن ـ  ٘ٔ-ٖٔدا مػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  ممعنػػػػػػػػػة مع ػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػلـ هغػػػػػػػػػزة، تقػػػػػػػػػا جعمػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػنف 

الضػػػػػػػػػػػػػػػلهطة، وقػػػػػػػػػػػػػػػد   ط ػػػػػػػػػػػػػػػؿ نمثلػػػػػػػػػػػػػػػوف العننػػػػػػػػػػػػػػػة ٘ٔ  ط ػػػػػػػػػػػػػػػؿ نمثلػػػػػػػػػػػػػػػوف العننػػػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػػة، و)٘ٔ)
تحققػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػلنس وت ػػػػػػػػػلف  المممػػػػػػػػػوعتنف، وذلػػػػػػػػػؾ لل شػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف داللػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػروؽ هػػػػػػػػػنف 
متوسػػػػػػػػػػػطلت درمػػػػػػػػػػػلت المممػػػػػػػػػػػوعتنف علػػػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػػػلس ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة ونػػػػػػػػػػػ ت  ذلػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػ  محلولػػػػػػػػػػػة 
لضػػػػػػػػػػهط هعػػػػػػػػػػض المتغنػػػػػػػػػػرات الد نلػػػػػػػػػػة، والتػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػ ثر علػػػػػػػػػػ  نتػػػػػػػػػػل ت التمرنػػػػػػػػػػب.  تػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػلنس 

ة فػػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػػر والوضػػػػػػػػػػػػػا االقتصػػػػػػػػػػػػػلدي واالمتمػػػػػػػػػػػػػلع .  ولػػػػػػػػػػػػػـ المممػػػػػػػػػػػػػوعتنف التمرنهنػػػػػػػػػػػػػة والضػػػػػػػػػػػػػلهط
ضػػػػػػػػػهط هعػػػػػػػػػض المتغنػػػػػػػػػرات الد نلػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ: الػػػػػػػػػذ ل  نظػػػػػػػػػرا لصػػػػػػػػػغر العننػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػ   تسػػػػػػػػػتطنا الهلحثػػػػػػػػػة

 تـ ا تنلر ل هش ؿ قصدي، لذا است دمت الهلحثة المن ت شه  التمرنه . 

 (3) جدقؿ

 يبيف تجانس المجمقعة التجريبية قالحابطة في متغير العمر

 حابطة تجريبية  أفراد المجمقعة المتغير

 ٘ ٗ علـ ٖٔ العمر 

 ٗ ٘ علـ ٗٔ

 ٙ ٙ علـ ٘ٔ

 15 15 المجمقع
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 الرابع الفصؿ
جمػػػػػػػػػػػػػػػل هللنسػػػػػػػػػػػػػػػهة لتمػػػػػػػػػػػػػػػلنس الممموعػػػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػػة والضػػػػػػػػػػػػػػػلهطة فػػػػػػػػػػػػػػػ  متغنػػػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػػػتوى االقتصػػػػػػػػػػػػػػػلدي  hgeالث

 ف و متملنس ةن ـ نعنشوف ف  م سسة واحدة.   واالمتملع 

( 2)جدقؿ   

ي رتب أفراد المجمقعتيف التجريبية قالحابطة في القياسات القبمية عمى مقياس الكفاءة داللػة الفػػرقؽ بيف متػقسط
 الذاتية باستخداـ اختبار ماف قتني

 األبعاد

المجمقعة الحابطة      
 15ف = 

المجمقعة التجريبية       
 15ف = 

 مستقى الداللة Zقيمة  Uقيمة 
متقسط 
 الرتب

مجمقع 
 الرتب

متقسط 
 الرتب

مجمقع 
 رتبال

 0.410 - 149.5 ٘.ٕٖٓ ٛ.ٚٔ ٘.ٖ٘ٗ ٔ.ٜٔ الشدة
0.682 
  نر دالة

 0.762 - 139.00 ٓٓ.ٖٓٔ ٕٕ.ٚٔ ٓٓ.ٖٙ٘ ٛٚ.ٜٔ العمومنة
0.446 
  نر دالة

 0.458 - 148.00 ٓٓ.ٜٖٔ ٕٚ.ٚٔ ٓٓ.ٖٚٗ ٕٛ.ٜٔ القوة
0.648 
  نر دالة

 الدرمة ال لنة
٘ٛ.ٔٙ ٖ٘ٗ.ٓٓ ٕ٘.ٚٗ ٖٕٔ.ٓٓ 141.00 -0.648 

0.502 
 نر دالة 

هػػػػػنف متوسػػػػػط رتػػػػػب ت ػػػػػػرارات يتضحححححالجحححححللابقححححححجودلابوححححح داللةحححححجيلوقححححححوجل ححححح والل ا لج بححححح ل   حححححح  ي ل
 .الممموعة الضلهطة والممموعة التمرنهنة ف  القنلس القهل  عل  مقنلس ال  ل ة الذاتنة

 

 رابعا  أدقات الدراسة 

 استخدمت الباِّثة األدقات اآلتية بيدؼ التِّقؽ مف فرحيات الدراسة   

  عداد الهلحثة. لدى أطفاؿ المؤسسات اإليقايية  أقال  مقياس كفاءة الذات

 عػػػػػػػػداد  البرنػػػػػػػػامج اإلرشػػػػػػػػادي لتنميػػػػػػػػة كفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذات لػػػػػػػػدى أطفػػػػػػػػاؿ المؤسسػػػػػػػػات اإليقاييػػػػػػػػة  ثانيػػػػػػػػا 
 الهلحثة.

 



  

                                          إجراءات الدراسة                                                                                                                      
 

  )ٖٛ  

 

 الرابع الفصؿ
 أقال  مقياس كفاءة الذات  hgeالث

قلمػػػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػػػة هإعػػػػػػػػػػػػداد مقنػػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػػدى جط ػػػػػػػػػػػػلؿ طريقػػػػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػػػػداد المقيػػػػػػػػػػػػاس   . أ
جف اتضػػػػػػػػػػػح نػػػػػػػػػػػدرة المقػػػػػػػػػػػلننس المتلحػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  الهن ػػػػػػػػػػػة العرهنػػػػػػػػػػػة، و لصػػػػػػػػػػػة  ا نوا نػػػػػػػػػػػة، هعػػػػػػػػػػػد سسػػػػػػػػػػػلت الم

ققػػػػػػػػػػد قامػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػلننس التػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػت دؼ ال  ػػػػػػػػػػة العمرنػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػرت علن ػػػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػػة، 
 الباِّثة بالخطقات التالية في سبيؿ إعداد المقياس 

حدنػػػػػػػػد م  ػػػػػػػػـو وجهعػػػػػػػػلد   ػػػػػػػػل ة قلمػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػة هت مراجعػػػػػػػػة التػػػػػػػػراث السػػػػػػػػيكقلقجي لتِّديػػػػػػػػد المفيػػػػػػػػـق  -
مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ ا طػػػػػػػػػػػػلر النظػػػػػػػػػػػػري للدراسػػػػػػػػػػػػة الحللنػػػػػػػػػػػػة، والهحػػػػػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػػػػػلت  الػػػػػػػػػػػػذات،  مػػػػػػػػػػػػل نتضػػػػػػػػػػػػح

  هعنػػػػػػػػػػػػواف ٜٚٚٔالسػػػػػػػػػػػلهقة التػػػػػػػػػػػ  تنلولػػػػػػػػػػػت الموضػػػػػػػػػػػػوع. وهػػػػػػػػػػػلة ص دراسػػػػػػػػػػػة جلهػػػػػػػػػػػػرت هلنػػػػػػػػػػػدورا  عػػػػػػػػػػػلـ )
 "ال  ل ة الذاتنة: نحو نظرنة توحد التغنر ف  السلوؾ".

  تػػػػػػػػـ  عػػػػػػػػداد ل ل  ػػػػػػػػلت عمرنػػػػػػػػة م تل ػػػػػػػػة، ومن ػػػػػػػػل: مقنػػػػػػػػلس ، والتػػػػػػػػمراجعػػػػػػػػة مقػػػػػػػػاييس كفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذات -
  فػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػنغت  المعرهػػػػػػػػػػػػػػة، ومقنػػػػػػػػػػػػػػلس ٜٛٙٔال  ػػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػة العلمػػػػػػػػػػػػػػة لمنػػػػػػػػػػػػػػروزنلنـ وش لرتسػػػػػػػػػػػػػػر )

 ،  ٕٕٔٓ ، ومقنػػػػػػػػػلس ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة المدر ػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػواف )ٕٙٓٓجهػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػة ) ػال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػ
 ة العمرنة للدراسة الحللنة.فلـ تمد الهلحثة جي مقنلس ل  ل ة الذات نست دؼ ال  

، وذلػػػػػػؾ هتوزنعػػػػػػ  علػػػػػػ  سػػػػػػتة عػػػػػػرض المقيػػػػػػاس بصػػػػػػقرتو األقليػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػقء تعريفػػػػػػو المفػػػػػػاىيمي -
   ٕ  و)ٔرقـ )مح منف مف جسلتذة علـ الن س ف  الملمعلت. )انظر ملحؽ 

بعػػػػػػد تنفيػػػػػػذ مقترِّػػػػػػات قتعػػػػػػديالت المِّكمػػػػػػيف عمػػػػػػى عبػػػػػػارات  إعػػػػػػداد الصػػػػػػقرة المعدلػػػػػػة لممقيػػػػػػاس -
 عل  تومن لت المح منف. نة للمقنلس وذلؾ هنل ً  عداد الصورة الن ل  ، حنث تـالمقياس

 (4قصؼ المقياس  ممِّؽ رقـ )  . ب

موقػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػف المواقػػػػػػػػػػؼ الحنلتنػػػػػػػػػػة، نشػػػػػػػػػػتمؿ  ػػػػػػػػػػؿ موقػػػػػػػػػػؼ  ٘ٔنت ػػػػػػػػػػوف مقنػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات مػػػػػػػػػػف      
 عل  ثةث  نلرات، لقنلس ثةثة جهعلد تمثؿ   ل ة الذات، و  :

  مػػػػػػػػػػػلت حسػػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػتوى الصػػػػػػػػػػػعوهة، علػػػػػػػػػػػ  اعتهػػػػػػػػػػػلر جف ونقصػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػ  " ترتنػػػػػػػػػػػب الم  بعػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػدة
توقعػػػػػػػػػػلت ال  ػػػػػػػػػػل ة عنػػػػػػػػػػد م تلػػػػػػػػػػؼ اةفػػػػػػػػػػراد رهمػػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػػوف محػػػػػػػػػػددة هللم مػػػػػػػػػػلت اة ثػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػ ولة، وتمتػػػػػػػػػػد 

  ل  الم ملت متوسطة الصعوهة، لتشمؿ هعد ذلؾ الم ملت اة ثر صعوهة جو الشلقة".  
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  )ٛٗ  

 

 الرابع الفصؿ
 hgeالث

 والػػػػػػػػػػػهعض ونقصػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػ  "جف هعػػػػػػػػػػض ال هػػػػػػػػػػرات ُتومػػػػػػػػػػد توقعػػػػػػػػػػلت نمػػػػػػػػػػلح محػػػػػػػػػػددة،  العمقميػػػػػػػػػػة  بعػػػػػػػػػػد
اة ػػػػػػػػػر ُنومػػػػػػػػػد  حسلسػػػػػػػػػل هلل  ػػػػػػػػػل ة ج ثػػػػػػػػػر عمومنػػػػػػػػػة، ونمتػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػو جهعػػػػػػػػػد ه ثنػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف موقػػػػػػػػػؼ 

 محدد".

 ونقصػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػ  "جف التوقعػػػػػػػػػػلت الضػػػػػػػػػػعن ة قلهلػػػػػػػػػػة لةنط ػػػػػػػػػػل  هشػػػػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػػؽ  القػػػػػػػػػػقة  بعػػػػػػػػػػد
ال هػػػػػػػػػػػػػرات ال لشػػػػػػػػػػػػػلة، فػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػنف جف اةفػػػػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػػػػذنف نمتل ػػػػػػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػػػػػػلت قونػػػػػػػػػػػػػة للنمػػػػػػػػػػػػػلح سػػػػػػػػػػػػػوؼ 

 نحو النملح هللر ـ مف ال هرات ال لشلة".نستمروف ف  مم ودات ـ 

 الخصايص السيكقمترية لممقياس  . ت

   للتحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف صػػػػػػػدؽ المقنػػػػػػػلس تػػػػػػػـ حسػػػػػػػلب الصػػػػػػػدؽ هعػػػػػػػدة طػػػػػػػرؽ، صػػػػػػػدؽ مقيػػػػػػػاس كفػػػػػػػاءة الػػػػػػػذات
:   

تػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػرض المقنػػػػػػػػػػلس فػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػورت  اةولنػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف جسػػػػػػػػػػلتذة صػػػػػػػػػػدؽ المِّكمػػػػػػػػػػيف   .ٔ
معػػػػػػػػػػػػػلت ال لسػػػػػػػػػػػػػطنننة فػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػن س، و ػػػػػػػػػػػػػـ نعملػػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػػ  المل مػػػػػػػػػػػػػلمعننف مت صصػػػػػػػػػػػػػنف

محلفظػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػزة، وفػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػو  ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػل ت آرا  ػػػػػػػػػـ ت  ػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػ  جف المقنػػػػػػػػػلس نقػػػػػػػػػنس مػػػػػػػػػل وضػػػػػػػػػا 
مػػػػػػػف جملػػػػػػػ ، و ػػػػػػػلف هنػػػػػػػن ـ ات ػػػػػػػلؽ  هنػػػػػػػر مػػػػػػػدًا فػػػػػػػ  آرا  ػػػػػػػـ التػػػػػػػ  قػػػػػػػلموا هإهػػػػػػػدا  ل علػػػػػػػ  المقنػػػػػػػلس، وج ػػػػػػػد 

ل ػػػػػػػػ  نزنػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف   هعضػػػػػػػػ ـ علػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػدنؿ هعػػػػػػػػض ال قػػػػػػػػرات وقلمػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػة ه  ػػػػػػػػذ ممنػػػػػػػػا آرا  ػػػػػػػػـ
   نوضح ذلؾ.ٗ  و)ٖملحؽ رقـ )نلس، قوة المق

تػػػػػػػػػػـ التحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػدؽ االتسػػػػػػػػػلؽ الػػػػػػػػػػدا ل  مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ حسػػػػػػػػػػلب صػػػػػػػػػدؽ االتسػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػداخمي   .ٕ
معلمػػػػػػػػؿ ارتهػػػػػػػػلط هنرسػػػػػػػػوف هػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػف ممػػػػػػػػلالت المقنػػػػػػػػلس والممػػػػػػػػلؿ ال لػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف 

 . SPSSفقرات المملؿ والدرمة ال لنة للمملؿ هواسطة هرنلمت )

 يف درجة كؿ مجاؿ قالدرجة الكمية لممقياس ِّساب معامالت االرتباط ب  

ال تهػػػػػػػػػػػػلر صػػػػػػػػػػػػدؽ االتسػػػػػػػػػػػػلؽ الػػػػػػػػػػػػدا ل  قلمػػػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػػػة هحسػػػػػػػػػػػػلب معػػػػػػػػػػػػلمةت االرتهػػػػػػػػػػػػلط هػػػػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػػػػؿ      
ممػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػلالت المقنػػػػػػػػلس مػػػػػػػػػا الدرمػػػػػػػػة ال لنػػػػػػػػػة للممػػػػػػػػلؿ ن سػػػػػػػػػ  وحصػػػػػػػػلت الهلحثػػػػػػػػػة علػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػ وفة 

 االرتهلط التللنة:
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  )ٛ٘  

 

 الرابع الفصؿ
 (4جدقؿ رقـ ) hgeالث

 لةـ. الدال  معامؿ االرتباط المجاؿ

 0.01 ٜٔٙ.ٓ الشدة

 0.01 ٘ٓٚ.ٓ العمومنة

 0.01 ٙٚٚ.ٓ القوة

 

 ٜٙٗ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٔٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

 ٖٛٛ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٘ٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

هػػػػػػػػػػػػنف  ٔٓ.ٓ  ومػػػػػػػػػػػػود عةقػػػػػػػػػػػػة طردنػػػػػػػػػػػػة قونػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػة ٗنتضػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػػػـ )
 ٔٓ.ٓ)مسػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػة  جقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف   sigالممػػػػػػػػػػلالت والدرمػػػػػػػػػػة ال لنػػػػػػػػػػة للممػػػػػػػػػػلؿ، حنػػػػػػػػػػث جف  ػػػػػػػػػػؿ من ػػػػػػػػػػل 

 =α 
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  )ٛٙ  

 

 الرابع الفصؿ
 hgeالث

  تػػػػػػـ ِّسػػػػػػاب معػػػػػػامالت االرتبػػػػػػاط  بػػػػػػيف فقػػػػػػرات المجػػػػػػاؿ األقؿ )الشػػػػػػدة( قالدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة لممجػػػػػػاؿ
 (5كما ىق مقحح في جدقؿ رقـ )

 (5جدقؿ رقـ )

 والدرمة ال لنة للمملؿ  )الشدة(وؿ معلمةت االرتهلط هنف فقرات المملؿ  اة

 ـ. الداللة معامؿ االرتباط فقرات المجاؿ األقؿ ـ

 0.01 ٖ٘ٙ.ٓ عندما يكمفني المعمـ باكثر مف ميمة أققـ ٔ

 0.01 ٗ٘ٚ.ٓ عندما يكمفني المعمـ بميمة ما أِّب أف تكقف ٕ

 0.01 ٚٚٚ.ٓ صعب قشاؽ  أفحؿ أف عندما يطمب مني المعمـ أداء عمؿ ٖ

 0.05 ٕٖٙ.ٓ مفني المعمـ ببعض القاجبات  قعند عقدتي الى المنزؿ أشغمتني بعض األمقر فػك ٗ

 0.01 ٜٚٙ.ٓ ذلؾ عند تِّديد أىدافي في الِّياة فإف ٘

 

 ٜٙٗ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٔٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

 ٖٛٛ.ٓ   تسلويٕٗودرمة حرنة ) ٘ٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

  جف ممنػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػرات الممػػػػػػػػػػػػلؿ اةوؿ دالػػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػػل نل همعنػػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػػود ٘نتضػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػػػـ )
)مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة  جقػػػػػػػػؿ  sigعةقػػػػػػػػة هػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػذ  ال قػػػػػػػػرات مػػػػػػػػا الممػػػػػػػػلؿ ال لػػػػػػػػ  للممػػػػػػػػلؿ اةوؿ حنػػػػػػػػث 

  α= ٘ٓ.ٓمف 
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  )ٛٚ  

 

 الرابع الفصؿ
 hgeالث

  تػػػػػػػـ ِّسػػػػػػػػاب معػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػرات المجػػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػاني )العمقميػػػػػػػػة( قالدرجػػػػػػػػة الكميػػػػػػػػة
 (6مجاؿ كما ىق مقحح  في جدقؿ رقـ )لم

 (6جدقؿ رقـ )

 والدرمة ال لنة للمملؿ  )العمقمية(معلمةت االرتهلط هنف فقرات المملؿ  الثلن  

 ـ. الداللة معامؿ االرتباط فقرات المجاؿ الثاني ـ

 0.01 ٗٔٚ.ٓ إذا نجِّت في أداء عمؿ ما  فإنني ٔ

 0.01 ٛٔٙ.ٓ بانو قرار ناجح فإننيعندما أتخذ قرارًا ما في ِّياتي  قأشعر  ٕ

 0.01 ٓٓٙ.ٓ عندما يخيفني ِّيقاف ما  فإنني ٖ

 0.01 ٕٗ٘.ٓ قاجيتني مشكمة ما ققمت بِّميا  فإنني ٗ

 0.01 ٜٖٛ.ٓ إذا تعرحت لمققؼ حايقني  قعبرت عف مشاعري اتجاىو  فشعرت بارتياح  فإنني ٘

 

 ٜٙٗ.ٓ  تسلوي ٕٗ) ودرمة حرنة ٔٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

 ٖٛٛ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٘ٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

  جف ممنػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػرات الممػػػػػػػػػػػلؿ الثػػػػػػػػػػػلن  دالػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػل نل همعنػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػود ٙنتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػػـ )
)مسػػػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػػػة    sigعةقػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػذ  ال قػػػػػػػػػػرات مػػػػػػػػػػا الممػػػػػػػػػػلؿ ال لػػػػػػػػػػ  للممػػػػػػػػػػلؿ الثػػػػػػػػػػلن  حنػػػػػػػػػػث 

  α= ٘ٓ.ٓجقؿ مف 
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  )ٛٛ  

 

 الرابع الفصؿ
 hgeالث

       تػػـ ِّسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف فقػػرات المجػػاؿ الثالػػث )القػػقة( قالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ كمػػا ىػػق مقحػػح
 (7في جدقؿ  رقـ )

 (7جدقؿ رقـ )

 والدرمة ال لنة للمملؿ  )الققة(معلمةت االرتهلط هنف فقرات المملؿ  الثللث 

 ـ. الداللة معامؿ االرتباط فقرات المجاؿ الثالث ـ

 0.01 ٗٙ٘.ٓ ا أحع خطة لمدراسة  فإننيعندم ٔ

 0.01 ٓٙ٘.ٓ كمفني المعمـ بِّؿ مسالة رياحية طقيمة ٕ

 0.01 ٖٖٙ.ٓ إذا فشمت في االمتِّانات الشيرية  فإنني ٖ

 0.01 ٛٔ٘.ٓ عند نجاِّي في االمتِّانات المدرسية  أعتقد أف سبب نجاِّي يعقد إلى ٗ

 0.01 ٖٕٙ.ٓ تعرحت لمرض االنفمقنزا  فإنني أثناء االمتِّانات النيايية لمعاـ الدراسي ٘

 

 ٜٙٗ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٔٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

 ٖٛٛ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٘ٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

  جف ممنػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػرات الممػػػػػػػػػػػلؿ الثللػػػػػػػػػػػث دالػػػػػػػػػػػة  حصػػػػػػػػػػػل نل همعنػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػود ٚنتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػػـ )
)مسػػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػػة  جقػػػػػػػػؿ  sigف  ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػذ  ال قػػػػػػػػرات مػػػػػػػػا الممػػػػػػػػلؿ ال لػػػػػػػػ  للممػػػػػػػػلؿ الثللػػػػػػػػث حنػػػػػػػػث عةقػػػػػػػػة هػػػػػػػػن

  α= ٘ٓ.ٓمف 
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 الرابع الفصؿ
 hgeالث

  ثبات مقياس كفاءة الذات 

 تـ ِّساب الثبات لممقياس بطريقتيف 

  Cronbach Alphaمعامؿ ألفا كرقنباخ  . أ
رونهػػػػػػػػػلخ تػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػلب الثهػػػػػػػػلت ال لػػػػػػػػ  للمقنػػػػػػػػػلس ولمملالتػػػػػػػػ  الم تل ػػػػػػػػة عػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ حسػػػػػػػػلب معلمػػػػػػػػؿ جل ػػػػػػػػل  

Cronbach Alpha   عف طرنؽ هرنلمت الحلسوبspss ( مل  و موضح همدوؿ رقـ ٛ   

 (8جدقؿ رقـ )

 معامؿ الثبات ألفا كرقنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس

 معامؿ ألفا كرقنباخ المجاؿ

 ٖٜٛ.ٓ الشدة

 ٖٕٜ.ٓ العمومنة

 ٜ٘ٚ.ٓ القوة

 ٘ٔٛ.ٓ االستبانة الكمية

 

  و ػػػػػػػػػػو معلمػػػػػػػػػػؿ ثهػػػػػػػػػػلت منػػػػػػػػػػد وداؿ  حصػػػػػػػػػػل نل ٘ٔٛ.ٓ  لةسػػػػػػػػػػتهلنة   ػػػػػػػػػػؿ )ٛ) نتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػـ
 . ٔٓ.ٓعند مستوى داللة 

 ب. التجزية النصفية   

تػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػلب الثهػػػػػػػػػػػػلت ال لػػػػػػػػػػػػ  للمقنػػػػػػػػػػػػلس ومملالتػػػػػػػػػػػ  الم تل ػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػنف ال قػػػػػػػػػػػػرات الزومنػػػػػػػػػػػػة وال قػػػػػػػػػػػػرات       
ـ طرنقػػػػػػػػػة ال ردنػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػػؽ حسػػػػػػػػػلب معلمػػػػػػػػػؿ الثهػػػػػػػػػلت ل ػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػف ممػػػػػػػػػلالت االسػػػػػػػػػتهلنة هلسػػػػػػػػػت دا

  . ٜالتمز ة النص نة ثـ  نملد معلمؿ الثهلت المعدؿ   مل  و موضح همدوؿ رقـ )
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  )ٜٓ  

 

 الرابع الفصؿ
 ( 9جدقؿ رقـ ) hgeالث

 نهنف معلمؿ ثهلت مقنلس   ل ة الذات هلست داـ معلدلة متملف

معامؿ االرتباط  عدد الفقرات األبعاد
 قبؿ التعديؿ

معامؿ االرتباط 
 مستقى الداللة بعد التعديؿ

 0.01 ٕٖٛ.ٓ ٖٜٚ.ٓ ٘ الشدة

 0.01 ٘٘ٚ.ٓ ٘٘ٙ.ٓ ٘ العمومنة

 0.01 ٙٙٛ.ٓ ٗ٘ٚ.ٓ ٘ القوة

 0.01 ٛ٘ٚ.ٓ ٜ٘ٙ.ٓ ٘ٔ البػػػػػعد الكمي

 

 ٜٙٗ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٔٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

 ٖٛٛ.ٓ  تسلوي ٕٗودرمة حرنة ) ٘ٓ.ٓالمدولنة عند مستوى داللة  rقنمة 

  ومعلمػػػػػػػػػػػػؿ الثهػػػػػػػػػػػػلت المعػػػػػػػػػػػػدؿ ٜ٘ٙ.ٓهؽ جف معلمػػػػػػػػػػػػؿ الثهػػػػػػػػػػػػلت للمقنػػػػػػػػػػػػلس )نتضػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػػػػػػل
  ٔٓ.ٓ حصل نل عند مستوى داللة   ،  و معلمؿ ثهلت مرت ا وداؿٛ٘ٚ.ٓ)

 

 طريقة تصِّيح المقياس: 

نسػػػػػػػػػػتمنب الم حػػػػػػػػػػوص علػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػػػرة حسػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػلـ ثةثػػػػػػػػػػ  نت ػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػدا ؿ: )ج ، ب ، ج ،      
  حنػػػػػػػػػػػث ٛوممنػػػػػػػػػػػا ال قػػػػػػػػػػػرات انملهنػػػػػػػػػػػة هلسػػػػػػػػػػػتثنل  ال قػػػػػػػػػػػرة ) ، ٖ-ٕ-ٔونقلهل ػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػوال  الػػػػػػػػػػػدرملت)

  درمػػػػػػػػػػػػػة، وعلنػػػػػػػػػػػػػ  ٘ٔ –٘ٗ ، وتتػػػػػػػػػػػػػراوح الدرمػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ  المقنػػػػػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػػػػػنف )ٔ-ٕ-ٖقلهلت ػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػدرملت )
  .٘ٔ  درمة وجدن  درمة    )٘ٗت وف جعل  درمة عل  المقنلس )
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  )ٜٔ  

 

 الرابع الفصؿ
 ثانيا  البرنامج اإلرشادي   hgeالث

رفػػػػػػػػػا م شػػػػػػػػػرات   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػة  قلمػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػة هإعػػػػػػػػػداد هرنػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػلدي ن ػػػػػػػػػدؼ  لػػػػػػػػػ      
مػػػػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ اسػػػػػػػػػػػت داـ فننػػػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػلو   ومػػػػػػػػػػػل 

فننػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػل   العصػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػذ ن ،الحػػػػػػػػػوار، المنلقشػػػػػػػػػة، نػػػػػػػػػرتهط هػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف جنشػػػػػػػػػطة مصػػػػػػػػػلحهة مثػػػػػػػػػؿ: "
ف  ػػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػػرض المعرفػػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػذات، فننػػػػػػػػػػػػة النمذمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػ

القصػػػػػػػػػػػػػػص، فننػػػػػػػػػػػػػػة الت نػػػػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػػػػؿ، االسػػػػػػػػػػػػػػتر ل ، فننػػػػػػػػػػػػػػة التعزنػػػػػػػػػػػػػػز ا نمػػػػػػػػػػػػػػله ، ت ل ػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػتملهة، 
 ".لمنزل ، لعب اةدوارالوامب ا

 

  اإلرشادي البرنامج تعريؼ

 وتػػػػػػػػػػػػػدرنهلت جنشػػػػػػػػػػػػػطة تتضػػػػػػػػػػػػػمف التػػػػػػػػػػػػػ  الت صصػػػػػػػػػػػػػنة، ا رشػػػػػػػػػػػػػلدنة ال ػػػػػػػػػػػػػدملت مػػػػػػػػػػػػػف ممموعػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػو     
 فلعلنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف التحقػػػػػػػػػؽ ه ػػػػػػػػػدؼ ا نوا نػػػػػػػػػة، الم سسػػػػػػػػػلت جط ػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػف لممموعػػػػػػػػػة الهلحثػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػدم ل متنوعػػػػػػػػػة
 وتزونػػػػػػػػػػػػػد ـ لػػػػػػػػػػػػػدن ـ، الػػػػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػػػػل ة تنمنػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ  لمسػػػػػػػػػػػػػلعدت ـ سػػػػػػػػػػػػػلو   معرفػػػػػػػػػػػػػ   رشػػػػػػػػػػػػػلدي هرنػػػػػػػػػػػػػلمت
 .الم تل ة هللم لرات

 مػػػػػػػػػػػػل تتنػػػػػػػػػػػػلوؿ الهلحثػػػػػػػػػػػػة عرضػػػػػػػػػػػػل لمراحػػػػػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػػػػػداد الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػلدي والمتمثلػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػػػوات      
ة المنهثقػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػ ، وج منػػػػػػػػػػػة الهرنػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي، تصػػػػػػػػػػػمنم ، وال ػػػػػػػػػػػدؼ العػػػػػػػػػػػلـ منػػػػػػػػػػػ  واة ػػػػػػػػػػػداؼ ال رعنػػػػػػػػػػػ

واةسػػػػػػػػػػس والمهػػػػػػػػػػلد  التػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتند علن ػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػداد ، وحػػػػػػػػػػدود الهرنػػػػػػػػػػلمت، وال  ػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػت دفة، وال تػػػػػػػػػػرة 
 الزمننة الةزمة لتن نذ الهرنلمت، واةسللنب وال ننلت المست دمة، ووسل ؿ التقونـ المتهعة.

 

 خطقات تصميـ البرنامج اإلرشادي  -1

 لػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػراث السػػػػػػػػػػػن ولوم  المتعلػػػػػػػػػػػؽ )ه  ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات  وذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػف قهنػػػػػػػػػػػؿ النظرنػػػػػػػػػػػلت االطػػػػػػػػػػػةع ع
الن سػػػػػػػػػػػػنة وال تلهػػػػػػػػػػػػلت الم تل ػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػ  تنلولػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات،  ػػػػػػػػػػػػذلؾ االطػػػػػػػػػػػػةع علػػػػػػػػػػػػ  جدهنػػػػػػػػػػػػلت 

  (.3119عمقاف )الدراسلت السلهقة المتصلة هموضوع الهحث، وهلة ص دراسة 
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  )ٜٕ  

 

 الرابع الفصؿ
 hgeالث

 قػػػػػػػػػػػل ات مػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػرفنف دا ػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػذ  زنػػػػػػػػػػػلرة الم سسػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  محلفظػػػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػػزة وعمػػػػػػػػػػػؿ ل
 الم سسلت لمعرفة مظل ر تدن    ل ة الذات لدى اةط لؿ.

  مػػػػػػػػػرا  مقػػػػػػػػػلهةت مػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػػلؿ المقنمػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػة لمعرفػػػػػػػػػة مظػػػػػػػػػل ر تػػػػػػػػػدن    ػػػػػػػػػل ة 
 الذات لدن ـ.

   تػػػػػػػػػػػـ  عػػػػػػػػػػػداد الملسػػػػػػػػػػػلت التدرنهنػػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػهؽ ذ ػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػرا ات، واسػػػػػػػػػػػتنلدا  لػػػػػػػػػػػ
 لت علن ل الهلحثة مف المقلهةت الت  تـ عمل ل.ا ملهلت الت  حص

  تػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػرض الهرنػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػلدي فػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػورت  اةولنػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف جسػػػػػػػػػػلتذة علػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػن س
هللملمعػػػػػػػػػلت ال لسػػػػػػػػػػطنننة فػػػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػػػلع  ػػػػػػػػػزة، وذلػػػػػػػػػػؾ ه ػػػػػػػػػػدؼ التحقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف مة مػػػػػػػػػػة الهرنػػػػػػػػػػلمت ةفػػػػػػػػػػراد 

 العننة، وصحة ا مرا ات التطهنقنة للهرنلمت.
 

 امج اإلرشادي اليدؼ العاـ مف البرن -3

تنمنػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػة، والتحقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتمرارنة      
 جثر الهرنلمت ا رشلدي ف  تنمنة   ل ة الذات لدن ـ.

 

 األىداؼ الخاصة المنشقدة   -2

تتققػػػػػػع الباِّثػػػػػػة بعػػػػػػد االنتيػػػػػػاء مػػػػػػف تنفيػػػػػػذ اإلجػػػػػػراءات التدريبيػػػػػػة أف يكػػػػػػقف األطفػػػػػػاؿ قػػػػػػادريف عمػػػػػػى 
 بمقغ األىداؼ التالية 

وعػػػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػػػلر نف همل نػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػة، وج منت ػػػػػػػػػػػػػل ل فػػػػػػػػػػػػػراد، والتعػػػػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػػػػ  ال صػػػػػػػػػػػػػل ص  .ٔ
العلمػػػػػػػػػػػػػػة لمرت عػػػػػػػػػػػػػػ  ومن  ضػػػػػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػة، والتمننػػػػػػػػػػػػػػز هػػػػػػػػػػػػػػنف سػػػػػػػػػػػػػػلو نلت ال  ػػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػة 

 وسلو نلت ضعؼ ال  ل ة الذاتنة.

لػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػعؼ ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدن ـ، تعرنػػػػػػػػػؼ المشػػػػػػػػػلر نف علػػػػػػػػػ  اةف ػػػػػػػػػلر الةعقةننػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ دي   .ٕ
 واستهدال ل ه ف لر عقةننة  نملهنة وتعزنز ل.
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 الرابع الفصؿ
تنمنػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػدرة المشػػػػػػػػػػػلر نف علػػػػػػػػػػػ  التعهنػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػلعر، والتػػػػػػػػػػػدرب علػػػػػػػػػػػ   ن نػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػت لص مػػػػػػػػػػػف  .ٖ hgeالث

 الم لوؼ.

تحدنػػػػػػػػػد المواقػػػػػػػػػؼ الحنلتنػػػػػػػػػة المثنػػػػػػػػػرة لةن عػػػػػػػػػلالت والتػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ دي لزنػػػػػػػػػلدة التػػػػػػػػػوتر والقلػػػػػػػػػؽ، والػػػػػػػػػتعلـ علػػػػػػػػػ   .ٗ
 ف  الن س وقت الغضب. ن نة التح ـ 

 تعزنز ثقة المشلر نف ه ن س ـ، وهث روح الت ل ؿ واةمؿ فن ـ. .٘

 تنمنة قدرة المشلر نف عل  التواصؿ والت لعؿ االمتملع  هصورة  نملهنة مقهولة. .ٙ

 تنمنة قدرة المشلر نف عل   ن نة  نملز الم لـ المطلوهة من ـ ه مة عللنة. .ٚ

 رات صل هة ف  حنلت ـ وعل  تحمؿ المس ولنة.تنمنة قدرة المشلر نف عل  ات لذ قرا .ٛ

 تنمنة قدرة المشلر نف عل  حؿ المش ةت الت  توام  ـ همثلهرة عللنة. .ٜ

 تنمنة قدرة المشلر نف عل  وضا اة داؼ هنملح. .ٓٔ

 تنمنة قدرة المشلر نف عل  الت طنط المند للمستقهؿ. .ٔٔ
 

 أىمية البرنامج اإلرشادي  -ٗ

ا رشػػػػػػػػػػلدي فػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػ ـ فػػػػػػػػػػ  التعلمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػ لة حنونػػػػػػػػػػة ت مػػػػػػػػػف ج منػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػمنـ الهرنػػػػػػػػػػلمت      
وواقعنػػػػػػػػػػػة جفرزت ػػػػػػػػػػػل طهنعػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػروؼ المعنشػػػػػػػػػػػنة التػػػػػػػػػػػ  نعنشػػػػػػػػػػػ ل جط ػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػة، والتػػػػػػػػػػػ  
انع سػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػلهل علػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدن ـ، لػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػذا الهرنػػػػػػػػػلمت للمسػػػػػػػػػل مة فػػػػػػػػػ  رفػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػتوى 

 لة هإنملهنة.  ل ة الذات لدن ـ، لمسلعدت ـ عل  موام ة ظروؼ الحن
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 الرابع الفصؿ
 األسس التي يقـق عمييا البرنامج اإلرشادي  -hge 5الث

نقػػػػػػػػػػػػػػػـو الهرنػػػػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػػػػلدي علػػػػػػػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػػػػػػػس: العلمػػػػػػػػػػػػػػػة والن سػػػػػػػػػػػػػػػنة والترهونػػػػػػػػػػػػػػػة      
 لعؿَّ مف ج م ل: والمعرفنة الن سنة وال سنولومنة واالمتملعنة والدنننة وال لس نة

 نؿ والتغننر.مراعلة مرونة السلوؾ ا نسلن ، وقلهلنت  للتعد .ٔ

اة ػػػػػػػػػػػػػذ هللحسػػػػػػػػػػػػػهلف ال ػػػػػػػػػػػػػروؽ ال ردنػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػنف المشػػػػػػػػػػػػػلر نف فػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػدرات العقلنػػػػػػػػػػػػػة، واالن عللنػػػػػػػػػػػػػة،  .ٕ
 والمسمنة.

مراعػػػػػػػػػلة التغنػػػػػػػػػرات والظػػػػػػػػػروؼ الن سػػػػػػػػػنة والمسػػػػػػػػػمنة التػػػػػػػػػ  تنتػػػػػػػػػلب المشػػػػػػػػػلر نف، والتػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ ثر علػػػػػػػػػ   .ٖ
 جدا  ـ جثنل  عملنة التدرنب.

لمػػػػػػػػػػػ ثرات السػػػػػػػػػػػل دة فػػػػػػػػػػػ  الممتمػػػػػػػػػػػا اة ػػػػػػػػػػػذ هللحسػػػػػػػػػػػهلف الواقػػػػػػػػػػػا الممتمعػػػػػػػػػػػ  والظػػػػػػػػػػػروؼ الهن نػػػػػػػػػػػة، وا .ٗ
 و لصة االستثنل نة من ل.

مراعػػػػػػػػػػػػػلة االلتػػػػػػػػػػػػػزاـ هللدسػػػػػػػػػػػػػتور اة ةقػػػػػػػػػػػػػ  لعملنػػػػػػػػػػػػػة ا رشػػػػػػػػػػػػػلد الن سػػػػػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػػػػػا مراعػػػػػػػػػػػػػلة الطهنعػػػػػػػػػػػػػة  .٘
ا نسػػػػػػػػػػػلننة واحترام ػػػػػػػػػػػل، والنظػػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػػ  جف اهلل منػػػػػػػػػػػز ا نسػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػل ر الم لوقػػػػػػػػػػػلت هللعقػػػػػػػػػػػؿ 

 والت  نر، و لق  ف  جحسف تقونـ.

 العمرنة ومتطلهلت النمو فن ل.مراعلة  صل ص المرحلة  .ٙ

 والتعلـ االمتملع . CBTمراعلة اةسس المعرفنة الن سنة المستمدة مف  .ٚ
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 الرابع الفصؿ
 ِّدقد البرنامج اإلرشادي  -hge 6الث

طهػػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػلدي علػػػػػػػػػ  عننػػػػػػػػػة م ونػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف  مسػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػر ط ػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػف الِّػػػػػػػػػدقد البشػػػػػػػػػرية  
 ، تتػػػػػػػػػراوح جعمػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػنف ثةثػػػػػػػػػة اةط ػػػػػػػػػلؿ الػػػػػػػػػذ ور  فػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػة ا نوا نػػػػػػػػػة )مع ػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػلـ

 عشر علمًل  ل   مسة عشر علمًل.

 تـ تن نذ الهرنلمت ا رشلدي ف  مع د اةمؿ ل نتلـ هغزة.الِّدقد المكانية  

نت ػػػػػػػػػوف الهرنػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػلدي مػػػػػػػػػف ثمػػػػػػػػػلن  عشػػػػػػػػػرة ملسػػػػػػػػػة تدرنهنػػػػػػػػػة، هواقػػػػػػػػػا ملسػػػػػػػػػتنف  الِّػػػػػػػػػدقد الزمنيػػػػػػػػػة 
ـ  لػػػػػػػػػػػػ  ٕٗٔٓ/ٕ/ٕ٘ؼ الشػػػػػػػػػػػػ ر، مػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػلرنخ جسػػػػػػػػػػػػهوعنًل، واسػػػػػػػػػػػػتغرؽ تن نػػػػػػػػػػػػذ الهرنػػػػػػػػػػػػلمت شػػػػػػػػػػػػ رنف ونصػػػػػػػػػػػػ

 ـ.ٕٗٔٓ/٘/ٛتلرنخ 
 

 األساليب قالفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي   -7

 ثػػػػػػػػػػر مة مػػػػػػػػػػة لتنمنػػػػػػػػػػة اة لمعرفػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو  اسػػػػػػػػػػت دـ الهرنػػػػػػػػػػلمت الحػػػػػػػػػػلل  عػػػػػػػػػػددًا مػػػػػػػػػػف فننػػػػػػػػػػلت ا رشػػػػػػػػػػلد ا
 وقد ا تلرت الهلحثة ال ننلت واةسللنب التللنة:   ل ة الذات،

نلقشػػػػػػػػػػػػة، العصػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػذ ن ، فننػػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػػدنث "الحػػػػػػػػػػػػوار، الم
ا نمػػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػن س، فننػػػػػػػػػػػػة النمذمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػػرض القصػػػػػػػػػػػػص، فننػػػػػػػػػػػػة الت نػػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػػؿ، 

 ".هة، الوامب المنزل ، لعب اةدواراالستر ل ، فننة التعزنز ا نمله ، ت ل ة االستمل
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 الرابع الفصؿ
 مِّتقى البرنامج  -hge 8الث

 (11) جدقؿ

 قحح مِّتقى البرنامج اإلرشاديي

 الفنيات المستخدمة األدقات المستخدمة أىداؼ الجمسة عنقاف الجمسة رقـ الجمسة

جف نتعرؼ جفراد الممموعة التمرنهنة عل   .ٔ ملسة تم ندنة اةول 
 الهلحثة.

جف نتـ  سر حلمز ال مؿ هنف المشلر نف  .ٕ
 والهلحثة.

 جف نتـ تحدند قواعد ضهط الممموعة. .ٖ

المشلر وف عف الهرنلمت ا رشلدي،  جف نتعرؼ .ٗ
 وال دؼ من ، ومحتوا .

جوراؽ م تب 
صغنرة، جقةـ، جقةـ 

فلملستر، ورؽ 
هرستوؿ، صحوف 
هةستؾ مرسـو 
علن ل ومو  تعهر 

 .عف المشلعر

 

الثلننة + 
 الثللثة

 جف ن  ـ المشلر وف مل نة   ل ة الذات. .ٔ اصنا ذاتؾ

  فراد.جف ندرؾ المشلر وف ج منة   ل ة الذات ل .ٕ

 جف نتعرؼ المشلر وف مصلدر   ل ة الذات. .ٖ

جف نتعرؼ المشلر وف ال صل ص العلمة  .ٗ
 لمرت ع    ل ة الذات.

جف نتعرؼ المشلر وف ال صل ص العلمة  .٘
 لمن  ض    ل ة الذات.

جف نمنز المشلر وف هنف سلو نلت   ل ة الذات  .ٙ
 المرت عة وسلو نلت ضعؼ ال  ل ة الذاتنة.

 

 جقةـ فلملستر، ورؽ
هرستوؿ، موسنق  
 لد ة لةستر ل ، 
لوحة ُرسـ علن ل 

شمرة تسم  هشمرة 
المشلعر، وجوراؽ 
صغنرة عل  ش ؿ 
ورؽ شمر، م لز 

LCD  لعرض
هورهوننت عف 
 موضوع الملسة

فننة االستر ل ، 
النمذمة مف  ةؿ 

"سرد القصة"، 
العصؼ الذ ن ، 

الحوار، لعب 
اةدوار، الوامب 

 .المنزل 
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 الرابع الفصؿ
 hgeالث
 الفنيات المستخدمة األدقات المستخدمة أىداؼ الجمسة عنقاف الجمسة رقـ الجمسة

جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو الت  نر السله   .ٔ  نرقوة الت  الراهعة
 وا نمله 

جف نستهدؿ المشلر وف اةف لر السلهنة ه ف لر  .ٕ
  نملهنة.

 جف نتـ تعزنز اةف لر ا نملهنة لدى المشلر نف. .ٖ

 ورؽ فلملستر، جقةـ
 م لز هرستوؿ،

LCD لعرض 
 عف هورهوننت
 الملسة موضوع

  علدة اةف لر، ت نند
 المعرف ، الهنل 

  ةؿ مف لنمذمةا
 الحوار، قصة،
 المنزل  الوامب

ال لمسة + 
 السلدسة

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو ال وؼ. .ٔ تحدى ال وؼ

 جف ن رؽ المشلر وف هنف جنواع ال وؼ. .ٕ

جف نتعرؼ المشلر وف التغنرات ال سنولومنة الت   .ٖ
 تحدث للمسـ جثنل  ال وؼ.

جف نتعرؼ المشلر وف عل   نملهنلت ال وؼ  .ٗ
 الموضوع .

 جف نذ ر المشلر وف سلهنلت ال وؼ المرض . .٘

 جف نعهر المشلر وف عف م لوف ـ. .ٙ

جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة الت لص مف  .ٚ
 الم لوؼ.

 جف نصؿ المشلر وف  ل  الراحة الن سنة. .ٛ

 ورؽ فلملستر، جقةـ
 م لز هرستوؿ،

LCD لعرض 
 لموضوع هورهوننت
 هللونلت، الملسة،
  لد ة موسنق 

 افجلو  لةستر ل ،
 صحوف رسـ، ودفلتر
 مرسـو هةستنؾ
 تعهر ومو  علن ل
 المشلعر عف

 الحوار، االستر ل ،
 االنمله ، التعزنز
 المسرح ، التمثنؿ
 المنزل  الوامب

جف نتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلر وف م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  .ٔ ال تغضب  السلهعة
 االن علالت.

جف نحػػػػػػػػػػػػدد المشػػػػػػػػػػػػلر وف المواقػػػػػػػػػػػػؼ الحنلتنػػػػػػػػػػػػة  .ٕ
 المثنرة الن علالت ـ.

 ورؽ فلملستر، جقةـ
 م لز هرستوؿ،

LCD لعرض 
 عةقة ل  هورهوننت
 الملسة، هموضوع

 الحدنث تر ل ،االس
 الن س، ما ا نمله 
 الحوار، التعزنز،
 الذ ن ، العصؼ
 .المنزل  الوامب
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 الرابع الفصؿ
 hgeالث
 الفنيات المستخدمة األدقات المستخدمة أىداؼ الجمسة عنقاف الجمسة رقـ الجمسة

وف المواقػػػػػػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف نػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر المشػػػػػػػػػػػػػػػػلر  .ٖ
 ت دي  ل  زنلدة التوتر والقلؽ لدن ـ.

جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة التح ـ ه ن س ـ  .ٗ
 وقت الغضب.

 علن ل مرسـو لوحة
 هشمرة تسم  شمرة

 وجوراؽ المشلعر،
 ش ؿ عل  صغنرة
 شمر ورؽ

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة الثقة هللن س. .ٔ الثقة هللن س الثلمنة

جف نعرؼ المشلر وف مدى ج منة الثقة هللن س  .ٕ
 ل ـ.

جف نتعرؼ المشلر وف جسهلب ضعؼ الثقة  .ٖ
 هللن س.

لنة لمش لة جف نتعلـ المشلر وف حلوؿ عم .ٗ
 ضعؼ الثقة هللن س.

 لعرض LCD م لز
 عف هورهوننت
 الملسة موضوع

  ةؿ مف النمذمة
 الحدنث القصص،
 الن س، ما ا نمله 
 المنلقشة، الحوار،
 الذ ن ، العصؼ
 المنزل  الوامب

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة الت ل ؿ. .ٔ الت ل ؿ التلسعة

 جف ندرؾ المشلر وف ج منة الت ل ؿ. .ٕ

المشلر وف الت ل ؿ مف  ةؿ جحلدنث  جف نتعلـ .ٖ
نهونة شرن ة ومواقؼ مف السنرة النهونة، والعهلرات 

 الحملسنة الت ل لنة.

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 صحوف الملسة،
 مرسـو هةستنؾ
 موسنق  ومو ، علن ل
 جقةـ  لد ة،
 وورؽ فلملستر
 هرستوؿ

 

 

 االستر ل ، فننة
 الحوار، التعزنز،
  ن ،الذ والعصؼ
 المنزل  الوامب
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 الرابع الفصؿ
 hgeالث
 الفنيات المستخدمة األدقات المستخدمة أىداؼ الجمسة عنقاف الجمسة رقـ الجمسة

االتصلؿ  العلشرة
 ال علؿ

جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو االتصلؿ ال علؿ،  .ٔ
 وعنلصر الرسللة، وجنواع االتصلؿ.

جف نتعرؼ المشلر وف الشروط الت  نمب  .ٕ
 توافر ل ف  الرسللة.

جف ن  ـ المشلر وف ج منة االتصلؿ ال علؿ ما  .ٖ
 اآل رنف.

سلسنة جف نعرؼ المشلر وف ج ـ الم لرات اة .ٗ
 لةتصلؿ ال علؿ.

لر وف ج ـ معوقلت االتصلؿ جف ن  ـ المش .٘
 .ال علؿ

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 لوحة الملسة،
 شمرة علن ل مرسـو
 هشمرة تسم 

 وجوراؽ المشلعر،
 ش ؿ عل  صغنرة
 جقةـ شمر، ورؽ

 وورؽ فلملستر
 هرستوؿ

 اةدوار، لعب
 المنلقشة، الحوار،
 المنزل  الوامب

نة الحلد
 عشرة

 جف نمنز المشلر وف هنف النملح وال شؿ. .ٔ انملز الم لـ

جف ن  ـ المشلر وف  ن نة  نملز الم لـ هللش ؿ  .ٕ
 المطلوب.

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 جقةـ الملسة،
 وورؽ فلملستر
 A4 ورؽ+  هرستوؿ
 متل ة علن  مرسـو
 رصلص وجقةـ

 التعزنز فننة
 ت ل ة االنمله ،
 ندت ن االستملهة،

 ا نملهنة اةف لر
 الحدنث والسلهنة،
 الذات، ما ا نمله 
 والمنلقشة، الحوار
 المنزل  الوامب

جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو ات لذ القرار  .ٔ ات لذ القرار الثلننة عشرة
 للمشلر نف.

جف نتعرؼ المشلر وف اآلثلر االنملهنة الت   .ٕ
 تعود عل  ال رد مرا  ات لذ القرار.

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 جقةـ الملسة،
 وورؽ فلملستر
     هرستوؿ،

 لعب التعزنز،
 المنلقشة، اةدوار،
 الوامب الحوار،
 المنزل 
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 الرابع الفصؿ
 hgeالث
 الفنيات المستخدمة األدقات المستخدمة أىداؼ الجمسة عنقاف الجمسة رقـ الجمسة

 وف عل   ن نة ات لذ القرار جف نتدرب المشلر  .ٖ
 الصل ب.

 هةستؾ صحوف
 ومو  علن ل مرسـو
 المشلعر عف تعهر

 لمش لة.جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو ا .ٔ حؿ المش ةت الثللثة عشرة

 جف نتعرؼ المشلر وف  طوات حؿ المش ةت. .ٕ

جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة الوصوؿ للحؿ  .ٖ
 اةمثؿ للمش لة.

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 جقةـ الملسة،
 وورؽ فلملستر
 هرستوؿ

 الحدنث التعزنز،
 الن س، ما االنمله 
 والمنلقشة، الحوار
 المنزل  الوامب

تحمؿ  الراهعة عشرة
 مس ولنةال

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو المس ولنة. .ٔ

جف ُنلـ المشلر وف ه وا د تحمؿ المس ولنة لل رد  .ٕ
 والمملعة.

جف نتشما المشلر وف عل  تحمؿ المس ولنة  .ٖ
 الش صنة واالمتملعنة.

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 جقةـ الملسة،
 وورؽ فلملستر
 لوحة هرستوؿ،
 شمرة علن ل مرسـو
 هشمرة تسم 

 وجوراؽ المشلعر،
 ش ؿ عل  صغنرة
 شمر ورؽ

 الحدنث النمذمة،
 الذات، ما ا نمله 
 الحوار، المنلقشة،
 المنزل  الوامب

ال لمسة 
 عشرة

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة ال دؼ. .ٔ ال دؼ المند

 جف نتعرؼ المشلر وف مواص لت ال دؼ المند. .ٕ

جف نتدرب المشلر وف عل  وضا اة داؼ  .ٖ
 المنلسهة ل ـ.

 لعرض LCD لزم 
 لموضوع هورهوننت
 جقةـ الملسة،
 وورؽ فلملستر
                                                                هرستوؿ،

 

 التعزنز، فننة
 االنمله  والحدنث

 الحوار الن س، ما
 الوامب والمنلقشة،
 المنزل 
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 الرابع الفصؿ
 hgeالث
 الفنيات المستخدمة األدقات المستخدمة أىداؼ الجمسة عنقاف الجمسة رقـ الجمسة

 هةستنؾ صحوف
 ومو  علن ل مرسـو
 المشلعر عف تعهر

السلدسة 
 عشرة

+ السلهعة 
 عشرة

الت طنط 
 للمستقهؿ

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة الت طنط للمستقهؿ. .ٔ

جف نتعرؼ المشلر وف ال رؽ هنف الت طنط  .ٕ
 وال طة.

 جف نتعرؼ المشلر وف قواعد الت طنط للمستقهؿ. .ٖ

جف نتدرب المشلر وف عل  آلنة الت طنط  .ٗ
 للمستقهؿ.

 جف ننلقش المشلر وف  طط ـ المستقهلنة. .٘

درب  ؿ مشلرؾ عل  وضا ال طط هش ؿ جف نت .ٙ
 عمل .

 لعرض LCD م لز
 لموضوع هورهوننت
 جقةـ الملسة،
 وورؽ فلملستر
 لوحة هرستوؿ،
 شمرة علن ل مرسـو
 هشمرة تسم 

 وجوراؽ المشلعر،
 ش ؿ عل  صغنرة
 شمر ورؽ

 التعزنز، فننة
 االنمله  الحدنث

 الحوار الن س، ما
 الوامب والمنلقشة،
 المنزل 

ملسة  تلمنة  عشرةالثلمنة 
وتقننمنة 
 للملسلت

 جف نتـ ا تتلـ ملسلت الهرنلمت. .ٔ

 جف نقـو المشلر وف هتقننـ علـ لملسلت الهرنلمت. .ٕ

   لد ة موسنق 
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 الرابع الفصؿ
 تققيـ البرنامج اإلرشادي    -hge 9الث

 تـ تققيـ البرنامج في تِّقيؽ ىدفو العاـ مف خالؿ 

ف عػػػػػػػػف طرنػػػػػػػػؽ اةداة التػػػػػػػػ  جعػػػػػػػػدت لػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ قنػػػػػػػػلس ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػلر ن تقػػػػػػػػقيـ قبمػػػػػػػػي 
 قهؿ تطهنؽ الهرنلمت عل  الممموعة التمرنهنة.

مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ تطهنػػػػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػػػلمت ثػػػػػػػػػػـ قنػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػدى جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػػػقيـ بعػػػػػػػػػػػدي 
 التمرنهنة، للت  د مف جف الهرنلمت ا رشلدي حقؽ ج داف  المرموة.

 رشػػػػػػػػػػػلدي هنحػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػ ر علػػػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػػػة هعػػػػػػػػػػػد االنت ػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػف تطهنػػػػػػػػػػػؽ الهرنػػػػػػػػػػلمت اتقػػػػػػػػػػػقيـ تتبعػػػػػػػػػػػي  
التمرنهنػػػػػػػػػػػػة، تػػػػػػػػػػػػـ  مػػػػػػػػػػػػرا  تطهنػػػػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػػػػؽ تتهعػػػػػػػػػػػػ ، وذلػػػػػػػػػػػػؾ هتطهنػػػػػػػػػػػػؽ جداة   ػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػذات علػػػػػػػػػػػػ  جفػػػػػػػػػػػػراد 

 الممموعة التمرنهنة، ه دؼ متلهعة استمرارنة جثر الهرنلمت.
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 الخامس الفصؿ
 نتايج الدراسة قمناقشتيا hgeالث

ؿ عػػػػػػػػػػػػرض نتػػػػػػػػػػػػل ت الدراسػػػػػػػػػػػػة ومنلقشػػػػػػػػػػػػت ل وذلػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ تنلولػػػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػذا ال صػػػػػػػػػػػػ     
 ا ملهة عف فرضنلت الدراسة الت  جثلرت ل الدراسة الحللنة عل  النحو اآلت :

 نتايج الفرض األقؿ  

فػػػػػػي الكفػػػػػػاءة الذاتيػػػػػػة بػػػػػػيف المجمػػػػػػقعتيف الحػػػػػػابطة قالتجريبيػػػػػػة فػػػػػػي ِّصػػػػػػاييا إتقجػػػػػػد فػػػػػػرقؽ دالػػػػػػة 
 القياس البعدي لصالح المجمقعة التجريبية.

ال تهػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػرض اسػػػػػػػػػت دمت الهلحثػػػػػػػػػة ا تهػػػػػػػػػلر الرتػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػلف ونتنػػػػػػػػػ  لحسػػػػػػػػػلب داللػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػروؽ      
هػػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػػطلت درمػػػػػػػػػػػلت جفػػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػة والممموعػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػلهطة فػػػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػػدي 

 عل  مقنلس   ل ة الذات والمدوؿ التلل  نوضح ذلؾ.

 (11جدقؿ )

مقعتيف التجريبية قالحابطة في القياسات البعدية عمى مقياس الكفاءة داللػة الفػػرقؽ بيف متػقسطي رتب أفراد المج
 الذاتية باستخداـ اختبار ماف قتني

 األبعاد

المجمقعة الحابطة      
 15ف = 

المجمقعة التجريبية       
 15ف = 

 مستقى الداللة Zقيمة  Uقيمة 
متقسط 
 الرتب

مجمقع 
 الرتب

متقسط 
 الرتب

مجمقع 
 الرتب

 ٔٓٓ.ٓ - ٖٕٓ.ٖ ٓٓ.ٗٙ ٓٓ.ٖٔٗ ٜٗ.ٖٕ ٓٓ.ٖٕ٘ ٙٓ.ٖٔ الشدة
 ٓٓٓ.ٓ - ٕٜ٘.ٗ ٓٓ.ٛ ٓٓ.ٚٛٗ ٙٓ.ٕٚ ٓٓ.ٜٚٔ ٜٗ.ٜ العمومنة
 ٗٓٓ.ٓ - ٜٛٛ.ٕ ٓٓ.ٗٚ ٓٓ.ٕٔٗ ٜٖ.ٖٕ ٓٓ.ٕ٘ٗ ٜٖ.٘ٔ القوة

 ٓٓٓ.ٓ - ٗٙٔ.ٗ ٓٓ.ٕٕٓ ٓٓ.ٗٙٗ ٖٜ.ٗٚ ٕ.ٕٕٓ ٜٖ.ٜٖ الدرمة ال لنة

و ذا ندؿ عل  ومػود فػروؽ ذات داللػة  حصػل نة  ٘ٓ.ٓمف  جقؿ sig = 0.000نتضح مف المدوؿ جف قنمة      
هنف متوسط رتب ت رارات الممموعة الضلهطة والممموعة التمرنهنة ف  القنلس الهعدي عل  مقنػلس ال  ػل ة الذاتنػة 

    لصللح الممموعة التمرنهنة.
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 الخامس الفصؿ
هرنػػػػػػػػػػػػلمت وتعػػػػػػػػػػػػزو الهلحثػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػذ  النتنمػػػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػػػ  جف الممموعػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػ  تلقػػػػػػػػػػػػت جنشػػػػػػػػػػػػطة ال      hgeالث

ا رشػػػػػػػػػػلدي قػػػػػػػػػػد زادت م شػػػػػػػػػػرات م  ػػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػدن ـ ج ثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الممموعػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػلهطة والتػػػػػػػػػػ  
لػػػػػػػػػػػػـ تتلقػػػػػػػػػػػػ  جنشػػػػػػػػػػػػطة الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػلدي، ممػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػػػ  ج منػػػػػػػػػػػػة وفلعلنػػػػػػػػػػػػة الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػلدي 
وجنشػػػػػػػػػطت  الم تل ػػػػػػػػػة؛ والتػػػػػػػػػ  عملػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػل مة فػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػـ اةط ػػػػػػػػػلؿ لمسػػػػػػػػػتوى  م لنػػػػػػػػػلت ـ وقػػػػػػػػػدرات ـ 

مػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػدفع ـ السػػػػػػػػػػػت دام ل فػػػػػػػػػػ  معللمػػػػػػػػػػػة المواقػػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػػػعهة جو المشػػػػػػػػػػ ةت التػػػػػػػػػػػ  نوام ون ػػػػػػػػػػػل الذاتنػػػػػػػػػػة م
والتػػػػػػػػػػػ ثنر فػػػػػػػػػػػ  اةحػػػػػػػػػػػداث، لتحقنػػػػػػػػػػػؽ انمػػػػػػػػػػػلز مػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػػػػروؼ الهن نػػػػػػػػػػػة المحنطػػػػػػػػػػػة ه ػػػػػػػػػػػـ هشػػػػػػػػػػػ ؿ 

 جفضؿ. 

  جفَّ تحسػنف ال  ػل ة الذاتّنػة نمثّػؿ الم تػلح Diehl & Prout, 2002: 56حنث نشػنر  ػؿ مػف دنػؿ وهػراوت )     
مّمػل نمّنهػػ   سلسػ  فػ  التػدرنب علػػ  الػتحّ ـ الػذات  ه  ػػض القلػؽ، وت سػب ال ػرد القػػدرة علػ  الػدفلع عػػف حقوقػ اة

 الوقوع مرة ج رى ضحّنة للظروؼ.

  جف جفضػػػؿ طرنقػػػة لمسػػػلعدة اةط ػػػلؿ جف نشػػػعروا (Communique Handout,2010ونشػػػرت صػػػحن ة      
لػتعلـ مػل نقػون ـ وجف نسػػلعد ـ فػ  جف نغرسػوا اعتقػلد ه نػػ    ػػ  جف نػوفر ل ػـ فرصػل م مػػة  هشػ ؿ منػد عػف جن سػ ـ

 نم ن ـ االعتملد عل  نقلط قوت ـ عندمل نوام وف تحدنل.

   لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جف  دراؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػذات وضػػػػػػػػػػػػػػػػػهط الػػػػػػػػػػػػػػػػػذات عهػػػػػػػػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٛٙ :ٕٔٔٓ، المسػػػػػػػػػػػػػػػػػلعند)ونشػػػػػػػػػػػػػػػػػنر      
رب متغنػػػػػػػػػػرنف نتحػػػػػػػػػػوالف ونتغنػػػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػزمف والمواقػػػػػػػػػػؼ، فػػػػػػػػػػإدراؾ الػػػػػػػػػػػذات تتغنػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػزمف والتمػػػػػػػػػػػل

جو المعرفػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  ن تسػػػػػػػػػه ل هػػػػػػػػػػ ي طرنقػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػت، وهللتػػػػػػػػػػلل  فػػػػػػػػػإف توقعػػػػػػػػػػلت   التػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػر ه ػػػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػػلف
 ال  ل ة الذاتنة تتغنر ما الزمف وما ال هرات.

 مػػػػػػػػػػػػل قلرنػػػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػتملهلت اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػة والممموعػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػلهطة      
ومػػػػػػػػػػػدت جف اسػػػػػػػػػػػتملهلت اةط ػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػػرات مقنػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػػدي، ف

الممموعػػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػرزت فن ػػػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػػػػدن ـ هشػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ملحػػػػػػػػػػػػػػوظ، حنػػػػػػػػػػػػػػث جف ج لػػػػػػػػػػػػػػب 
االسػػػػػػػػػتملهلت تر ػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدرة الط ػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػ  انمػػػػػػػػػلز ممنػػػػػػػػػا الم مػػػػػػػػػلت المو لػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػ ، وتحملػػػػػػػػػ  ممنػػػػػػػػػا 
المتلعػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػمنة مػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػؿ القنػػػػػػػػػػلـ هعمػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػؼ هػػػػػػػػػػ ، وتحػػػػػػػػػػدي ممنػػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػػروؼ الطلر ػػػػػػػػػػة للقنػػػػػػػػػػلـ 

للوامهػػػػػػػػلت المنزلنػػػػػػػػة  لملػػػػػػػػة، وقدرتػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػلـ هممنػػػػػػػػا اةعمػػػػػػػػلؿ التػػػػػػػػ  تو ػػػػػػػػؿ  لنػػػػػػػػ ، وشػػػػػػػػعور  هقدرتػػػػػػػػ  ه
علػػػػػػػػ  حػػػػػػػػؿ ممنػػػػػػػػا المشػػػػػػػػ ةت التػػػػػػػػ  نم ػػػػػػػػف جف توام ػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتقهة، وقدرتػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  التعهنػػػػػػػػر عػػػػػػػػف مشػػػػػػػػلعر  
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 الخامس الفصؿ
جثنػػػػػػػػػػػل  المواقػػػػػػػػػػػؼ الضػػػػػػػػػػػل طة، وقدرتػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػ  التر نػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػؿ الوامهػػػػػػػػػػػلت المنزلنػػػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػػػ  الن لنػػػػػػػػػػػة،  hgeالث

م لننلتػػػػػػػػ  وامت ػػػػػػػػلد  جثنػػػػػػػػل  المػػػػػػػػذا رة.  فػػػػػػػػ  حػػػػػػػػنف وا نمػػػػػػػػلف هػػػػػػػػ  ف ال شػػػػػػػػؿ نولػػػػػػػػد النمػػػػػػػػلح، وثقتػػػػػػػػ  هقدراتػػػػػػػػ  واي
جف اسػػػػػػػػػػػػتملهلت اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػلهطة  لنػػػػػػػػػػػػت تظ ػػػػػػػػػػػػر ع ػػػػػػػػػػػػس ذلػػػػػػػػػػػػؾ، وتعػػػػػػػػػػػػزو الهلحثػػػػػػػػػػػػة 

 السهب ف  ذلؾ عدـ تلق  جفراد الممموعة الضلهطة لملسلت الهرنلمت ا رشلدي.   

دي اشػػػػػػػػػػػػتمؿ علػػػػػػػػػػػػ  جنشػػػػػػػػػػػػطة وفعللنػػػػػػػػػػػػلت م تل ػػػػػػػػػػػػة مثؿ:)فننػػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػػلدة ونظػػػػػػػػػػػػرا ةف الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػل     
الهنػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػن س، النمذمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػرض 
القصػػػػػػػػػػػػص، الت نػػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػػؿ واالسػػػػػػػػػػػػتر ل ، والتعزنػػػػػػػػػػػػز ا نمػػػػػػػػػػػػله ، لعػػػػػػػػػػػػب اةدوار، التمثنػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػرح ، 

لػػػػػػػػػ  معتقػػػػػػػػػدات ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد الممموعػػػػػػػػػة الوامػػػػػػػػػب المنزلػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػ  دورا فعػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ ثنر ع
 التمرنهنة.

 
الحظػػػػػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػػػػػة جثنػػػػػػػػػػػػػل  تطهنػػػػػػػػػػػػػؽ ملسػػػػػػػػػػػػػلت الهرنػػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػػلدي علػػػػػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػة      

اسػػػػػػػػػػتمتلع اةط ػػػػػػػػػػلؿ جثنػػػػػػػػػػل  تمػػػػػػػػػػلرنف االسػػػػػػػػػػتر ل  وجن ػػػػػػػػػػل ل ػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػ ثنر قػػػػػػػػػػوي علػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػلو  ـ ور هػػػػػػػػػػت ـ فػػػػػػػػػػ  
فننػػػػػػػػػػػػة النمذمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ العػػػػػػػػػػػػرض  القنػػػػػػػػػػػػلـ هتمػػػػػػػػػػػػرنف االسػػػػػػػػػػػػتر ل   ػػػػػػػػػػػػؿ ملسػػػػػػػػػػػػة،  مػػػػػػػػػػػػل الحظػػػػػػػػػػػػت جف

القصصػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػ ثنر  هنػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػ  جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػدنؿ سػػػػػػػػػػلو  ـ وتنمنػػػػػػػػػػة 
  ػػػػػػػػل ت ـ الذاتنػػػػػػػػة، ةن ػػػػػػػػل  لنػػػػػػػػت تحػػػػػػػػل   قػػػػػػػػدرات ـ العقلنػػػػػػػػة، وتهسػػػػػػػػط المعنػػػػػػػػ ، وتػػػػػػػػ ثر فػػػػػػػػ  جف ػػػػػػػػلر ـ،  مػػػػػػػػل 

 جف التمثنؿ المسرح   لف ل  دور فعلؿ ف  تعهنر اةط لؿ عف مشلعر ـ. 
 

وطقػػػػػػػػػػػػػػػش   ودراسػػػػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػػػػث   ،ٜٕٓٓ ػػػػػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػواف ) وتت ػػػػػػػػػػػػػػػؽ نتػػػػػػػػػػػػػػػل ت     
  والتػػػػػػػػػػػػػػ  ج ػػػػػػػػػػػػػػدت ٖٕٔٓوالحمػػػػػػػػػػػػػػراف)   ، ودراسػػػػػػػػػػػػػػة طةفحػػػػػػػػػػػػػةٕٕٔٓ ، ودراسػػػػػػػػػػػػػة عهػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف )ٕٓٔٓ)

 ممنع ل عل  ج منة الهرامت ا رشلدنة ودور ل ا نمله  ف  تنمنة   ل ة الذات.
      
ال  ػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدى جفػػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػلهطة فػػػػػػػػػػػ   ان  ػػػػػػػػػػػلض مسػػػػػػػػػػػتوى تعػػػػػػػػػػػزق الباِّثػػػػػػػػػػػة     

سػػػػػػػػػػػػتقهؿ مع ػػػػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػػػػلـ ن لػػػػػػػػػػػػ  جف هشػػػػػػػػػػػػ ؿ ملحػػػػػػػػػػػػوظ  القنػػػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػف القنػػػػػػػػػػػػلس القهلػػػػػػػػػػػػ 
، ممػػػػػػػػػػػل ل ط ػػػػػػػػػػػلؿ المقنمػػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػػ  المع ػػػػػػػػػػػدعدنػػػػػػػػػػػدة لعمػػػػػػػػػػػؿ ملسػػػػػػػػػػػلت دعػػػػػػػػػػػـ ن سػػػػػػػػػػػ  امتمػػػػػػػػػػػلع  م سسػػػػػػػػػػػلت 

 موعػػػػػػػػة الضػػػػػػػػلهطة فػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػلسجفػػػػػػػػراد الممرت ػػػػػػػػلع مسػػػػػػػػتوى ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى ا ن ػػػػػػػػوف لػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ثنر علػػػػػػػػ 
تقػػػػػػػػػدنـ ل ػػػػػػػػػـ جي هرنػػػػػػػػػلمت  ومنػػػػػػػػػا ،ول ػػػػػػػػػف هعػػػػػػػػػد ا تنػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػؿ الهلحثػػػػػػػػػة  ممموعػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػلهطة ،القهلػػػػػػػػػ 

علػػػػػػػػػػ  جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػة  ن سػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػةؿ ال تػػػػػػػػػػرة الزمننػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػـ تطهنػػػػػػػػػػػؽ ه ػػػػػػػػػػل الهرنػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي
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   )ٔٓٚ( 

 

 الخامس الفصؿ
علػػػػػػػػػػ  نتػػػػػػػػػػل ت  ومنػػػػػػػػػػا ت ثنر ػػػػػػػػػػل ولػػػػػػػػػػذلؾ لضػػػػػػػػػػهط المتغنػػػػػػػػػػرات الد نلػػػػػػػػػػة ؛لغلنػػػػػػػػػػة القنػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػدي التمرنهنػػػػػػػػػػة hgeالث

 الدراسة، ممل جدى  ل  ان  لض مستوى ال  ل ة الذاتنة لدن ـ ف  القنلس الهعدي.
 

 نتايج الفرض الثاني 
فػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػاءة الذاتيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف القياسػػػػػػػػيف القبمػػػػػػػػي قالبعػػػػػػػػدي لػػػػػػػػدى ِّصػػػػػػػػاييا إتقجػػػػػػػػد فػػػػػػػػرقؽ دالػػػػػػػػة 

 المجمقعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

حثػػػػػػػػػػػػػة ا تهػػػػػػػػػػػػػلر الرتػػػػػػػػػػػػػب ونل و سػػػػػػػػػػػػػوف  لحسػػػػػػػػػػػػػلب داللػػػػػػػػػػػػػة ال تهػػػػػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػػػػرض اسػػػػػػػػػػػػػت دمت الهل      
ال ػػػػػػػػػػروؽ هػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػطلت درمػػػػػػػػػػلت جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػػلس القهلػػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػػدي علػػػػػػػػػػ  

 مقنلس   ل ة الذات والمدوؿ التلل  نوضح ذلؾ: 
 (13جدقؿ )
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 الخامس الفصؿ
و ػذا نػدؿ علػ  ومػود فػروؽ دالػة احصػل نل هػنف  ٘ٓ.ٓجقػؿ مػف  sig = 0.00نتضػح مػف المػدوؿ جف قنمػة       hgeالث

متوسػػطلت درمػػلت جفػػراد الممموعػػة التمرنهنػػة فػػ  القنػػلس القهلػػ  والهعػػدي علػػ  مقنػػلس   ػػل ة الػػذات لممنػػا اةهعػػلد 
 لصللح القنلس الهعدي.  

الهلحثػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػذ  النتنمػػػػػػػػػػة ل لعلنػػػػػػػػػػة الهرنػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػلدي فػػػػػػػػػػ  تنمنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد  ووتعػػػػػػػػػػز      
   اةط ػػػػػػػػػػػلؿ، فم  ػػػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات ت ػػػػػػػػػػػونف فرضػػػػػػػػػػػ  نظ ػػػػػػػػػػػر نتنمػػػػػػػػػػػة  دراؾ الط ػػػػػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػػػػػتوى  م لنلتػػػػػػػػػػػ 
جو قدراتػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػل تنطػػػػػػػػػػوي علنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف مقومػػػػػػػػػػلت عقلنػػػػػػػػػػة معرفنػػػػػػػػػػة وان عللنػػػػػػػػػػة، تدفعػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػت دام ل 

 لمة المواقؼ الصعهة جو المش ةت الت  نوام  ل والت ثنر  ف  اةحداث.ف  معل

وقػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػل مت ال ننػػػػػػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػػػػػػت دمة فػػػػػػػػػػػػػ  الهرنػػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػػلدي ومػػػػػػػػػػػػػل تتضػػػػػػػػػػػػػمن  مػػػػػػػػػػػػػف جنشػػػػػػػػػػػػػطة      
وفعللنػػػػػػػػػػػػلت م تل ػػػػػػػػػػػػة مثؿ:)فننػػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػػا 

الت نػػػػػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػػػػػؿ واالسػػػػػػػػػػػػػػػتر ل ، والتعزنػػػػػػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػػػػػػن س، النمذمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػػػػػرض القصػػػػػػػػػػػػػػػص، 
ا نمػػػػػػػػػػػػػله ، لعػػػػػػػػػػػػػب اةدوار، التمثنػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػرح ، الوامػػػػػػػػػػػػػب المنزلػػػػػػػػػػػػػ  ، والتػػػػػػػػػػػػػ   لنػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػ  معظم ػػػػػػػػػػػػػل 
تحػػػػػػػػػػل   مسػػػػػػػػػػتوى  م لنػػػػػػػػػػلت الط ػػػػػػػػػػؿ وقدراتػػػػػػػػػػ ، ممػػػػػػػػػػل جسػػػػػػػػػػ ـ فػػػػػػػػػػ  ت لعلػػػػػػػػػػ  هشػػػػػػػػػػ ؿ  نمػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا جنشػػػػػػػػػػطة 

ف مشػػػػػػػػػػلعر  الهرنػػػػػػػػػػلمت، الشػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػذي انع ػػػػػػػػػػس  نملهنػػػػػػػػػػل علنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ قدرتػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ  التعهنػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػ
وجف ػػػػػػػػػػػلر ، وضػػػػػػػػػػػهط ان علالتػػػػػػػػػػػ ، والتحػػػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػػػف م لوفػػػػػػػػػػػ ، ممػػػػػػػػػػػل جدى  لػػػػػػػػػػػ  تعزنػػػػػػػػػػػز ثقتػػػػػػػػػػػ  هن سػػػػػػػػػػػ ، عػػػػػػػػػػػةوة 
نمػػػػػػػػػػلز الم ػػػػػػػػػػلـ التػػػػػػػػػػ  تو ػػػػػػػػػػؿ  لنػػػػػػػػػػ ، وات ػػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػػرارات  علػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػعور  هللقػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػ  تحمػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػ ولنة واي

 ومف ثـ حؿ المش ةت الت  نوام  ل.

  السػػػػػػػػػػػػػلو   نعػػػػػػػػػػػػػد جحػػػػػػػػػػػػػد التنػػػػػػػػػػػػػلرات   جف ا رشػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػٖ٘ :ٕٔٔٓ، المن ػػػػػػػػػػػػػوش)حنػػػػػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػػػػػذ ر      
ا رشػػػػػػػػػػلدنة الحدنثػػػػػػػػػػة... ون ػػػػػػػػػػدؼ  ػػػػػػػػػػذا اةسػػػػػػػػػػلوب مػػػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػػػلد  لػػػػػػػػػػ   قنػػػػػػػػػػلع المسترشػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػ ف معتقداتػػػػػػػػػػ  
 نػػػػػػػػػػر منطقنػػػػػػػػػػة وتوقعلتػػػػػػػػػػ  وجف ػػػػػػػػػػلر  السػػػػػػػػػػلهنة وعهلراتػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػدث ردود اةفعػػػػػػػػػػلؿ الدالػػػػػػػػػػة 

ونعمػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػ  جف  علػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػو  الت نػػػػػػػػػػؼ، ون ػػػػػػػػػػدؼ هػػػػػػػػػػذلؾ  لػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػدنؿ  درا ػػػػػػػػػػلت المسترشػػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػػو ة
نحػػػػػػػػػؿ محل ػػػػػػػػػل طرقػػػػػػػػػل ج ثػػػػػػػػػر مة مػػػػػػػػػة للت  نػػػػػػػػػر، مػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػداث تغنػػػػػػػػػرات معرفنػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػلو نة وان عللنػػػػػػػػػة 

 لدن .
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 الخامس الفصؿ
  علػػػػػػػػػػػػػ  جف العدنػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػػلت جثهتػػػػػػػػػػػػػت فعللنػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػذا ٘ٗ -ٕٚ :ٕٛٓٓ، السػػػػػػػػػػػػػواط)ون  ػػػػػػػػػػػػػد       hgeالث

ؾ النػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف ا رشػػػػػػػػلد عنػػػػػػػػد اسػػػػػػػػت دام  لمػػػػػػػػدة قصػػػػػػػػنرة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػزمف حنػػػػػػػػث جنػػػػػػػػ  نػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػ  تغننػػػػػػػػر السػػػػػػػػلو 
 لدى اةفراد.

 مػػػػػػػػػل الحظػػػػػػػػػت الهلحثػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػرؽ هػػػػػػػػػنف اسػػػػػػػػػتملهلت جفػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػلس القهلػػػػػػػػػ       
والهعػػػػػػػػػػػدي علػػػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات، حنػػػػػػػػػػػث جف اسػػػػػػػػػػػتملهلت ـ علػػػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػ  
القنػػػػػػػػػلس القهلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػلف نظ ػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػعؼ   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدن ـ، حنػػػػػػػػػث  لنػػػػػػػػػت تتر ػػػػػػػػػز اسػػػػػػػػػتملهلت ـ حػػػػػػػػػوؿ 

ت ـ علػػػػػػػػػ  انمػػػػػػػػػلز هعػػػػػػػػػض الم مػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  ن ل  ػػػػػػػػػـ المعلػػػػػػػػػـ ه ػػػػػػػػػل، ور هػػػػػػػػػت ـ هإنمػػػػػػػػػلز الم مػػػػػػػػػلت عػػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػػدر 
السػػػػػػػػػػ لة فقػػػػػػػػػػط، وعػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػدي الظػػػػػػػػػػروؼ الطلر ػػػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػػػلز الم مػػػػػػػػػػلت المطلوهػػػػػػػػػػة، وعػػػػػػػػػػدـ 
قػػػػػػػػػػػدرت ـ علػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػت لدة مػػػػػػػػػػػف  هػػػػػػػػػػػرات ـ النلمحػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  مواقػػػػػػػػػػػؼ مدنػػػػػػػػػػػدة، وضػػػػػػػػػػػعؼ ثقػػػػػػػػػػػت ـ هقػػػػػػػػػػػدرات ـ 

م لننػػػػػػػػػلت ـ، وذلػػػػػػػػػؾ علػػػػػػػػػ  الع ػػػػػػػػػس ت ملمػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتملهلت ـ علػػػػػػػػػ  مقنػػػػػػػػػلس   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػلس واي
 الهعدي.

 ، ودراسػػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػػث وطقػػػػػػػػػػػػػش ٜٕٓٓ مػػػػػػػػػػػػػل تت ػػػػػػػػػػػػػؽ نتػػػػػػػػػػػػػل ت  ػػػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػواف )     
  والتػػػػػػػػػػػػػػ  ج ػػػػػػػػػػػػػػدت ٖٕٔٓ ، ودراسػػػػػػػػػػػػػػة طةفحػػػػػػػػػػػػػػة والحمػػػػػػػػػػػػػػراف)ٕٕٔٓ ، ودراسػػػػػػػػػػػػػػة عهػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف )ٕٓٔٓ)

 ممنع ل عل  ج منة الهرامت ف  تنمنة   ل ة الذات.

ولقنػػػػػػػػػػػلس فلعلنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   لتنمنػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف      
جط ػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػلب متوسػػػػػػػػػط درمػػػػػػػػػلت التطهنػػػػػػػػػؽ القهلػػػػػػػػػ  والهعػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػة 

 التمرنهنة ولقنلس ال لعلنة است دمت الهلحثة معلدلة ال سب لهةؾ حنث:

 

 

 

 

 



  

 عرض نتايج الدراسة قتفسيرىا قمناقشتيا                                                       
 

   )ٔٔٓ( 

 

 الخامس الفصؿ
   نسهة ال سب المعدؿ لهةؾ  للتلل :ٖٓٓ :ٜٜٙٔ، الو نؿ، الم ت )نوضح  ؿ مف  hgeالث

 = نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ

 المتوسط القهل      المتوسط الهعدي + المتوسط القهل  -المتوسط الهعدي

____________________   +   _____________________ 

 ل               الن لنة العظم  المتوسط القه -الن لنة العظم 

           

 س – ص
+ 

 ص + س

 د  س -د

 حنث ص = متوسط درملت اةط لؿ ف  للقنلس الهعدي

 س  = متوسط درملت اةط لؿ ف  للقنلس القهل       

  د   =  الن لنة العظم      

 (12جدقؿ )

 قيمة المتقسط الِّسابي في القاسيف البعدي قالقبمي قنسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ألطفاؿ المجمقعة التجريبية

 يارةالم
النياية العظمي 

 لمبطاقة
متقسط درجات 
 التطبيؽ القبمي

متقسط درجات 
 التطبيؽ البعدي

نسبة الكسب 
 لبالؾ

 الداللة

 فعللة ٕٕ.ٔ ٔ.ٗٔ ٙٙ.ٛ ٘ٔ الشدة
 فعللة ٕٗ.ٔ ٗٔ ٔ.ٛ ٘ٔ العمومنة
 فعللة ٕٙ.ٔ ٗٔ ٜ.ٚ ٘ٔ القوة

 فعللة ٕٚ.ٔ ٔ.ٕٗ ٙ.ٖٕ ٘ٗ الدرمة ال لنة



  

 عرض نتايج الدراسة قتفسيرىا قمناقشتيا                                                       
 

   )ٔٔٔ( 

 

 الخامس الفصؿ
لمػػػػػػػػػػدوؿ جف قنمػػػػػػػػػػة الوسػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػله  فػػػػػػػػػػ   القنػػػػػػػػػػلس القهلػػػػػػػػػػ  للدرمػػػػػػػػػػة ال لنػػػػػػػػػػة نتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ ا      hgeالث
  وقنمػػػػػػػػػػػة ال سػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػهةؾ تسػػػػػػػػػػػلوي ٔ.ٕٗ  وقنمػػػػػػػػػػػة الوسػػػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػػػله  الهعػػػػػػػػػػػدي تسػػػػػػػػػػػلوي )ٙ.ٖٕتسػػػػػػػػػػػلوي )

  ل ػػػػػػػػػػػذ  النسػػػػػػػػػػػهة والنتنمػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػلهقة تػػػػػػػػػػػدلؿ علػػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػػ  ٕ.ٔ  واقتػػػػػػػػػػػرح هػػػػػػػػػػػةؾ حػػػػػػػػػػػد جدنػػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػػو )ٕٚ.ٔ)
نمنػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػػػػلؿ تومػػػػػػػػػػػد فلعلنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   لت

 الم سسلت ا نوا نة.

وتعػػػػػػػػػػػػزو الهلحثػػػػػػػػػػػػة اةسػػػػػػػػػػػػهلب التػػػػػػػػػػػػ  جدت  لػػػػػػػػػػػػ  فلعلنػػػػػػػػػػػػة الهرنػػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػػلدي فػػػػػػػػػػػػ  تنمنػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػل ة      
لػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػذات  لػػػػػػػػ : حلمػػػػػػػػػة اةط ػػػػػػػػلؿ النػػػػػػػػػزال  فػػػػػػػػ  مع ػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػلـ  لػػػػػػػػػ  تنمنػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػل ت ـ الذاتنػػػػػػػػة، واي

لػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدرت ل علػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػدرة الهلحثػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػزوؿ لمسػػػػػػػػػتوى ت  نػػػػػػػػػ ر اةط ػػػػػػػػػلؿ وم لطهػػػػػػػػػة عقػػػػػػػػػول ـ، واي
حػػػػػػػػلمز ال مػػػػػػػػؿ هنن ػػػػػػػػل وهػػػػػػػػنف اةط ػػػػػػػػلؿ، وقػػػػػػػػدرت ل علػػػػػػػػ   قلمػػػػػػػػة عةقػػػػػػػػة مػػػػػػػػودة مػػػػػػػػا اةط ػػػػػػػػلؿ، حنػػػػػػػػث ظ ػػػػػػػػر 
ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلوؾ اةط ػػػػػػػػػلؿ، ف ػػػػػػػػػ  هدانػػػػػػػػػة الملسػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػلف اةط ػػػػػػػػػلؿ نظ ػػػػػػػػػروف نػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػف الملػػػػػػػػػؿ جثنػػػػػػػػػل  

 ـ هللملسػػػػػػػػػلت ومػػػػػػػػػدى ر هػػػػػػػػػت ـ الملسػػػػػػػػػة، ول ػػػػػػػػػف ملسػػػػػػػػػة هعػػػػػػػػػد ملسػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػد  اةط ػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػ   ظ ػػػػػػػػػلر  عمػػػػػػػػػله
فػػػػػػػػ  حضػػػػػػػػور ل وعػػػػػػػػدـ التغنػػػػػػػػب عن ػػػػػػػػل، وشػػػػػػػػعور ـ هػػػػػػػػللحزف فػػػػػػػػ  آ ػػػػػػػػر ملسػػػػػػػػة النت ػػػػػػػػل  الهرنػػػػػػػػلمت،  مػػػػػػػػل جف 
الهلحثػػػػػػػػػػػة نوعػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػ  اةنشػػػػػػػػػػػطة وال ننػػػػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػػػػت دمة فػػػػػػػػػػػ  الهرنػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي، مثؿ:)فننػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػلدة 

ؿ عػػػػػػػػػػػرض الهنػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػ ، ت ننػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػلر، الحػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػن س، النمذمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػة
القصػػػػػػػػػػػػص، الت نػػػػػػػػػػػػؿ والت مػػػػػػػػػػػػؿ واالسػػػػػػػػػػػػتر ل ، والتعزنػػػػػػػػػػػػز ا نمػػػػػػػػػػػػله ، لعػػػػػػػػػػػػب اةدوار، التمثنػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػرح ، 
الوامػػػػػػػػػب المنزلػػػػػػػػػ   ممػػػػػػػػػل جعطػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػلدة ج هػػػػػػػػػر ل ط ػػػػػػػػػلؿ، ونػػػػػػػػػدؿ ذلػػػػػػػػػؾ جنضػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػدى منلسػػػػػػػػػهة  ػػػػػػػػػذ  
ال ننػػػػػػػػػػػػػػلت لموضػػػػػػػػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػػػػػػػػة وعمػػػػػػػػػػػػػػر اةط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ وطهنعػػػػػػػػػػػػػػة جفػػػػػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػػػػة، حنػػػػػػػػػػػػػػث جف 

ت ننػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػلر وفننػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ جسػػػػػػػػػلوب الحػػػػػػػػػوار والمنلقشػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػت داـ فننػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػل مة فػػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػػـ اةط ػػػػػػػػػػػلؿ لمسػػػػػػػػػػػتوى  م لنػػػػػػػػػػػلت ـ 
وقػػػػػػػػػػػدرات ـ الذاتنػػػػػػػػػػػة، ممػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػدفع ـ السػػػػػػػػػػػت دام ل فػػػػػػػػػػػ  معللمػػػػػػػػػػػة المواقػػػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػػػعهة جو المشػػػػػػػػػػػ ةت التػػػػػػػػػػػ  

فػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػػػروؼ الهن نػػػػػػػػػػة المحنطػػػػػػػػػػة ه ػػػػػػػػػػـ هشػػػػػػػػػػ ؿ جفضػػػػػػػػػػؿ،  مػػػػػػػػػػل جف تػػػػػػػػػػوام  ـ، لتحقنػػػػػػػػػػؽ  نمػػػػػػػػػػلز مػػػػػػػػػػل 
فننػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػن س جدى  لػػػػػػػػػ  تعزنػػػػػػػػػز ثقػػػػػػػػػت ـ ه ن سػػػػػػػػػ ـ ممػػػػػػػػػل انع ػػػػػػػػػس علػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػل ت ـ 
الذاتنػػػػػػػػة، هل ضػػػػػػػػلفة  لػػػػػػػػ  هػػػػػػػػلق  ال ننػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػت دمة التػػػػػػػػ   ػػػػػػػػلف ل ػػػػػػػػل تػػػػػػػػ ثنر  هنػػػػػػػػر فػػػػػػػػ  تنمنػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػل ة 

 لدن ـ.
 



  

 عرض نتايج الدراسة قتفسيرىا قمناقشتيا                                                       
 

   )ٕٔٔ( 

 

 الخامس الفصؿ
 نتايج الفرض الثالث   hgeالث

فػػػػػػػي الكفػػػػػػػاءة الذاتيػػػػػػػة بػػػػػػػيف القياسػػػػػػػيف البعػػػػػػػدي قالتتبعػػػػػػػي لػػػػػػػدى قؽ دالػػػػػػػة إِّصػػػػػػػاييا تقجػػػػػػػد فػػػػػػػر ال 
 المجمقعة التجريبية.

ال تهػػػػػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػػػػرض اسػػػػػػػػػػػػػت دمت الهلحثػػػػػػػػػػػػػػة ا تهػػػػػػػػػػػػػلر الرتػػػػػػػػػػػػػب ونل و سػػػػػػػػػػػػػوف  لحسػػػػػػػػػػػػػلب داللػػػػػػػػػػػػػػة      
ال ػػػػػػػػػػروؽ هػػػػػػػػػػنف متوسػػػػػػػػػػطلت درمػػػػػػػػػػلت جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  القنػػػػػػػػػػلس الهعػػػػػػػػػػدي والتتهعػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ  

 لذات والمدوؿ التلل  نوضح ذلؾ: مقنلس   ل ة ا

 (14جدقؿ )

المجمقعة التجريبية في القياسيف  لمفرقؽ بيف متقسطات رتب درجات (Zيقحح نتايج اختبار قيمكقكسقف ققيمة )
 البعدي قالتتبعي عمى مقياس كفاءة الذات

 Zقيمة  مجمقع الرتب متقسط الرتب العػػدد الػػرتب كاألبعػػػػػػػاد
مستقى 
 الداللة

 لشدةا
 ٓٓ.ٗ ٓٓ.ٗ ٔ الرتب السللهة

 ٙ الرتب المومهة ٜ٘ٓ.ٓ ٜٜ.ٔ
ٗ.ٓٓ ٕٗ.ٓٓ 

 ٛ الرتب المتعلدلة

 العمقمية
 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٓ الرتب السللهة

 ٖ الرتب المومهة ٖٛٓ.ٓ ٕٖٚ.ٔ
ٕ.ٓٓ ٓ.ٙٓٓ 

 ٕٔ الرتب المتعلدلة

 الققة
 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٓ الرتب السللهة

 ٖ ومهةالرتب الم ٕٓٔ.ٓ ٖٙ.ٔ
ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

 ٕٔ الرتب المتعلدلة

 الدرجة الكمية
 ٓٓ.ٕ ٓٓ.ٕ ٔ الرتب السللهة

 ٕ الرتب المومهة ٗٛ٘.ٓ ٚٚ.٘
ٕ.ٓٓ ٗ.ٓٓ 

 ٕٔ الرتب المتعلدلة

و ذا نػدؿ علػ  عػدـ ومػود فػروؽ دالػة احصػل نل  ٘ٓ.ٓج هر مف  sig = 0.584نتضح مف المدوؿ جف قنمة      
درمػػلت جفػػراد الممموعػػة التمرنهنػػة فػػ  القنػػلس الهعػػدي والتتهعػػ  علػػ  مقنػػلس   ػػل ة الػػذات لممنػػا  هػػنف متوسػػطلت

 اةهعلد.  



  

 عرض نتايج الدراسة قتفسيرىا قمناقشتيا                                                       
 

   )ٖٔٔ( 

 

 الخامس الفصؿ
ممػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػنر  لػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػتمرار التحسػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذي تػػػػػػػػػـ  حػػػػػػػػػراز  فػػػػػػػػػ  رفػػػػػػػػػا م شػػػػػػػػػرات   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدى       hgeالث

، و ػػػػػػػػػذا جفػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػة وهقػػػػػػػػػل  جثػػػػػػػػػر الهرنػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػلدي علػػػػػػػػػ  جفػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػة التمرنهنػػػػػػػػػة
نػػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػػ  ج منػػػػػػػػػػػة ال ننػػػػػػػػػػػلت واةنشػػػػػػػػػػػطة التػػػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػػػمن ل الهرنػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي ومػػػػػػػػػػػدي ت ثنر ػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػ  

   ال  اةط لؿ ف  المستقهؿ  لصة فنمل نتعلؽ ه  ل ت ـ الذاتنة.

   لػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػلد ن ػػػػػػػػػوف  نػػػػػػػػػلؾ شػػػػػػػػػه   ممػػػػػػػػػلع علػػػػػػػػػ  تمنػػػػػػػػػز ٗٚ :ٕٓٓٓ، المحػػػػػػػػػلرب)حنػػػػػػػػػث نشػػػػػػػػػنر      
         جنػػػػػػػػػػػػػواع ا رشػػػػػػػػػػػػػلد هللقػػػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػػػا االنت ػػػػػػػػػػػػػلس ا رشػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػلو   علػػػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػف

جو ت منػػػػػػػػػػؿ حدوثػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػ  فتػػػػػػػػػػرات جطػػػػػػػػػػوؿ هعػػػػػػػػػػد تلقػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػةج.  هل ضػػػػػػػػػػلفة  لػػػػػػػػػػ  دور  ػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػف 
 ا رشلد ف  الوقلنة مف تطور المش ةت االمتملعنة الن سنة.

   علػػػػػػػػػػػػػػ  جف ا رشػػػػػػػػػػػػػػلد المعرفػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػلو   مػػػػػػػػػػػػػػفٓٗٔ-ٜٖٔ :ٜٜٜٔ،  ػػػػػػػػػػػػػػراو  وآ ػػػػػػػػػػػػػػروف)ون  ػػػػػػػػػػػػػػد      
ثهلتػػػػػػػػػػػل.  فػػػػػػػػػػػ  ثر مػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػػػػػلت درسػػػػػػػػػػػت جسػػػػػػػػػػػللنب مػػػػػػػػػػػف الطنػػػػػػػػػػػؼ  جفضػػػػػػػػػػػؿ اةسػػػػػػػػػػػللنب دراسػػػػػػػػػػػة واي
المعرفػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو  ، وهللنسػػػػػػػػػػهة ل ثنػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػػللنب المن ػػػػػػػػػػردة وللمعللمػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػ  ول ػػػػػػػػػػت فن ػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػذ  
اةسػػػػػػػػػػللنب تػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػتنتلج ومػػػػػػػػػػود فلعلنػػػػػػػػػػة موثوقػػػػػػػػػػة...  وفلعلنػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػذ  العةمػػػػػػػػػػلت مهر نػػػػػػػػػػة هشػػػػػػػػػػ ؿ مقنػػػػػػػػػػا 

سػػػػػػػة هصػػػػػػػورة ج ثػػػػػػػر  ثلفػػػػػػػة مػػػػػػػف  نر ػػػػػػػل مػػػػػػػف الطػػػػػػػرؽ وفػػػػػػػ  ممػػػػػػػلالت ج ثػػػػػػػر ه ثنػػػػػػػر مػػػػػػػدا هسػػػػػػػهب جن ػػػػػػػل مدرو 
مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػت داـ فحسػػػػػػػػػػب، وةن ػػػػػػػػػػل جثهتػػػػػػػػػػت فلعلنت ػػػػػػػػػػل هشػػػػػػػػػػ ؿ داؿ فػػػػػػػػػػ  المقلرنػػػػػػػػػػلت المهلشػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػرؽ 

 العةمنة اة رى.
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   )ٔٔٗ( 

 

 الخامس الفصؿ
 تقصيات الدراسة  hgeالث

 ػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػل توصػػػػػػػػػػلت  لنػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػف  نملن ػػػػػػػػػػل العمنػػػػػػػػػػؽ هحقػػػػػػػػػػوؽ اةط ػػػػػػػػػػلؿ علمػػػػػػػػػػة، وحقػػػػػػػػػػوؽ  مػػػػػػػػػػف
 اةط لؿ ف  الم سسلت ا نوا نة  لصة توص  الهلحثة همل نل :

متعػػػػػػػػػػػػددة تتنػػػػػػػػػػػػلوؿ متغنػػػػػػػػػػػػرات عدنػػػػػػػػػػػػدة مثػػػػػػػػػػػػؿ: "تو نػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػذات و  ػػػػػػػػػػػػض   عػػػػػػػػػػػػداد هػػػػػػػػػػػػرامت  رشػػػػػػػػػػػػلدنة .ٔ
تسػػػػػػػػػػػػػػت دؼ جط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػة هممنػػػػػػػػػػػػػػا المراحػػػػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػػػػدن ـ..." مسػػػػػػػػػػػػػػتوى العدواننػػػػػػػػػػػػػػة

هػػػػػػػػػرامت التػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػلعد ـ فػػػػػػػػػ  العمرنػػػػػػػػػة الم تل ػػػػػػػػػة، نظػػػػػػػػػرا الحتنػػػػػػػػػلج  ػػػػػػػػػ ال  اةط ػػػػػػػػػلؿ لمثػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػذ  ال
الػػػػػػػػػػػػػت لص مػػػػػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػػػػػلط الضػػػػػػػػػػػػػعؼ المومػػػػػػػػػػػػػودة لػػػػػػػػػػػػػدن ـ، والعمػػػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػلعدت ـ فػػػػػػػػػػػػػ  ثقػػػػػػػػػػػػػؿ 

 لنستطنعوا ال روج للممتما والتعلمؿ ما مش ةت  الت  نوام ون ل. ش صنلت ـ

علػػػػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػػػػ ولنف فػػػػػػػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػػػة اال تمػػػػػػػػػػػػػػػلـ هإعػػػػػػػػػػػػػػػداد المرشػػػػػػػػػػػػػػػدنف الترهػػػػػػػػػػػػػػػوننف  .ٕ
 علمؿ النلمح ما اةط لؿ ف  م سسلت ـ.وتذوند ـ هلل هرات الةزمة للت

ضػػػػػػػػػػػػػرورة اال تمػػػػػػػػػػػػػلـ هإ سػػػػػػػػػػػػػلب جط ػػػػػػػػػػػػػلؿ الم سسػػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػػػػػلرات االمتملعنػػػػػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػػػػػوفنر  .ٖ
 هرامت لتنمنت ل.

اسػػػػػػػػت داـ فننػػػػػػػػة العػػػػػػػػرض القصصػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػرامت ا رشػػػػػػػػلدنة مػػػػػػػػا اةط ػػػػػػػػلؿ نظػػػػػػػػرا ة منت ػػػػػػػػل فػػػػػػػػ   .ٗ
 تس نؿ انصلؿ المعلوملت ل ـ.

دي الػػػػػػػػذي طهػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػة جثنػػػػػػػػل  العمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا اةط ػػػػػػػػلؿ االسػػػػػػػػت لدة مػػػػػػػػف الهرنػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػل .٘
 ف  الم سسلت ا نوا نة للعمؿ عل  تنمنة   ل ت ـ الذاتنة.
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 الخامس الفصؿ
 مقترِّات الدراسة  hgeالث

اسػػػػػػػػػػػت ملال للم ػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػذي هدجتػػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػػة، وانطةقػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػف جف الهحػػػػػػػػػػػث العلمػػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػػل  ترا مػػػػػػػػػػػ ، ن ػػػػػػػػػػػتح 
مثنػػػػػػػػػرة للهحػػػػػػػػػث، لػػػػػػػػػذلؾ تقتػػػػػػػػػرح الهلحثػػػػػػػػػة  اةهػػػػػػػػػواب علػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػرعن ل جمػػػػػػػػػلـ ر نػػػػػػػػػل ومشػػػػػػػػػ ةت مدنػػػػػػػػػدة ت ػػػػػػػػػوف
 هعض الدراسلت الت  نم ف  مرا  ل ف  ضو  مل تنلولت  الدراسة الحللنة:

 مػػػػػػػػػرا  دراسػػػػػػػػػة مملثلػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  عننػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف ا نػػػػػػػػػلث فػػػػػػػػػ  الم سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػة، ومقلرنت ػػػػػػػػػل هنتػػػػػػػػػل ت  .ٔ
 الدراسة الحللنة.

لػػػػػػػػـ تتنلول ػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى ف ػػػػػػػػة عمرنػػػػػػػػة ج ػػػػػػػػرى  .ٕ
 الحللنة.

  مرا  دراسة تتنلوؿ التنه  هلل  ل ة الذاتنة لدى اةط لؿ مم ول  النسب المحتضننف. .ٖ

 مػػػػػػػػػرا  دراسػػػػػػػػػلت تػػػػػػػػػرهط هػػػػػػػػػنف   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات ومتغنػػػػػػػػػرات ن سػػػػػػػػػنة ودنمغرافنػػػػػػػػػة ج ػػػػػػػػػرى لػػػػػػػػػدى جط ػػػػػػػػػلؿ   .ٗ
 الم سسلت ا نوا نة.
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 :العربٌة المراجع :أوال

 العػػػػػػػػػػػػػلملنف والممرضػػػػػػػػػػػػػلت الممرضػػػػػػػػػػػػنف لػػػػػػػػػػػػػدى الن سػػػػػػػػػػػػنة الضػػػػػػػػػػػػػغوط . ٕٓٔٓ) محمػػػػػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػػػػػػنف، جهػػػػػػػػػػػػو  .ٔ
 الملمعػػػػػػػػػة ،منشػػػػػػػػػقرة  يػػػػػػػػػر ماجسػػػػػػػػػتير رسػػػػػػػػػالة. الػػػػػػػػػذات ه  ػػػػػػػػػل ة وعةقت ػػػػػػػػػل الح ػػػػػػػػػوم  الممػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػ 

 .فلسطنف  زة، ا سةمنة،

فعللنػػػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػػػلمت معرفػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػض حػػػػػػػػػػػػػػدة اةرؽ لػػػػػػػػػػػػػػدى  . ٖٕٔٓ هػػػػػػػػػػػػػػرا نـ، سػػػػػػػػػػػػػػمنر)  .ٕ
المػػػػػػػػػػػػػؤتمر . اةط ػػػػػػػػػػػػػلؿ ذوي صػػػػػػػػػػػػػعوهلت الػػػػػػػػػػػػػتعلـ المصػػػػػػػػػػػػػحوب هلضػػػػػػػػػػػػػطراب االنتهػػػػػػػػػػػػػل  والنشػػػػػػػػػػػػػلط الزا ػػػػػػػػػػػػػد

الػػػػػػدقلي الثػػػػػػػاني المتخصػػػػػػػص فػػػػػػػي صػػػػػػػعقبات الػػػػػػػتعمـ قاحػػػػػػػطراب تشػػػػػػػتت االنتبػػػػػػػاه/ فػػػػػػػرط النشػػػػػػػاط  
 ، ال ونت.تقييـ قعالج

هػػػػػػػػػػرا نـ، رضػػػػػػػػػػواف ) هػػػػػػػػػػرا نـ، عهػػػػػػػػػػد ا  .ٖ العػػػػػػػػػػالج السػػػػػػػػػػمقكي  . ٖٜٜٔلسػػػػػػػػػػتلر والػػػػػػػػػػد نؿ، عهػػػػػػػػػػد العزنػػػػػػػػػػز واي
 . ال ونت: المملس الوطن  للثقلفة وال نوف واآلداب.لمطفؿ أساليبو قنماذج مف ِّاالتو

المشػػػػػػػػػػػػػػ ةت السػػػػػػػػػػػػػػلو نة لػػػػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػػػػلؿ المحػػػػػػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػػػػػػف هن ػػػػػػػػػػػػػػت ـ  . ٜٕٓٓسػػػػػػػػػػػػػػملعنؿ، نلسػػػػػػػػػػػػػػر )   .ٗ
 ،  زة، فلسطنف.لمعة ا سةمنةالمرسالة ماجستير  ير منشقرة  . اةسرنة

. عربػػػػػػػػػي فرنسػػػػػػػػػي انجميػػػػػػػػػزي االجتماعيػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػـق مصػػػػػػػػػطمِّات معجػػػػػػػػػـ . ٕٜٛٔهػػػػػػػػػدوي، جحمػػػػػػػػػد )  .٘
 هنروت: م تهة لهنلف.

االحػػػػػػػػػطرابات السػػػػػػػػػمقكية قالقجدانيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدى األطفػػػػػػػػػاؿ المقيمػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي  . ٕٔٔٓهػػػػػػػػػةف،  مػػػػػػػػػلؿ )  .ٙ
 ، ٕ+ٔ) ٕٚ. مملػػػػػػػػػػػة ملمعػػػػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػػػػؽ، دقر األيتػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف قجيػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػػرفيف عمػػػػػػػػػػػييـ

ٔٚٚ- ٕٔٛ. 

مػػػػػػػػػػػدى فعللنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت لتعػػػػػػػػػػػدنؿ السػػػػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػػف  . ٕٙٓٓتعنلػػػػػػػػػػػب، جحمػػػػػػػػػػػد )  .ٚ
ملمعػػػػػػػػػػػة الزقػػػػػػػػػػػلزنؽ، مم ورنػػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػػر   رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػقرة. نػػػػػػػػػػػزال  الم سسػػػػػػػػػػػلت

 العرهنة.

 . القل رة: دار الن ضة العرهنة.نظريات الشخصية . ٜٜٓٔملهر، ملهر )  .ٛ
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العػػػػػػػػالج المعرفػػػػػػػػي السػػػػػػػػمقكي المعاصػػػػػػػػر  الِّمػػػػػػػػقؿ النفسػػػػػػػػية لمشػػػػػػػػكالت  . ٕٕٔٓمػػػػػػػػ ،  وفمػػػػػػػػلف )  .ٜ
القػػػػػػػػػػػل رة: دار ال مػػػػػػػػػػػر للنشػػػػػػػػػػػر والتوزنػػػػػػػػػػػا. )العمػػػػػػػػػػػؿ  الصػػػػػػػػػػػِّة العقميػػػػػػػػػػػة )ترجمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػراد عيسػػػػػػػػػػػى(.

 اةصل  نشر ف  علـ ب.ت 

فلعلنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػلوؾ الن سػػػػػػػػػػػ  االمتمػػػػػػػػػػػلع  لػػػػػػػػػػػدى  . ٕٓٔٓحسػػػػػػػػػػػوف،  نػػػػػػػػػػػلدي )  .ٓٔ
، ملمعػػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػػؽ، رسػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػقراه  يػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػقرة. ف الرعلنػػػػػػػػػة الوالدنػػػػػػػػػةاةط ػػػػػػػػػلؿ المحػػػػػػػػػرومنف مػػػػػػػػػ
 المم ورنة العرهنة السورنة.

 اةسلسػػػػػػػػػنة المرحلػػػػػػػػػة معلمػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػدى العلػػػػػػػػػوـ تػػػػػػػػػدرنس فػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػل ة . ٜٕٓٓ) سػػػػػػػػػلم  حسػػػػػػػػػونة،  .ٔٔ
 .ٜٗٔ-ٕٕٔ ، ٕ) ٖٔ ،األقصى جامعة مجمة. ال دمة قهؿ الدننل

. عمػػػػػػػػػػلف: دار التكنقلقجيػػػػػػػػػػا -التطبيػػػػػػػػػػؽ -النظريػػػػػػػػػػةاالرشػػػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػػػي   . ٕٗٓٓحسػػػػػػػػػػنف، طػػػػػػػػػػ  )  .ٕٔ
 ال  ر.

  لنػػػػػػػػػػة طلهػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى العلمػػػػػػػػػػة الذاتنػػػػػػػػػػة هلل  ػػػػػػػػػػل ة وعةقتػػػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػػػلدنم  الت نػػػػػػػػػػؼ . ٜٕٓٓ) محمػػػػػػػػػػد  للػػػػػػػػػػد،  .ٖٔ
-ٖٔٗ ، ٕ) ٕٗ ،لألبِّػػػػػػػػػػاث النجػػػػػػػػػػاح جامعػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػة .الهنػػػػػػػػػػت آؿ ملمعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  الترهونػػػػػػػػػػة العلػػػػػػػػػػوـ
ٖٕٗ. 

 ػػػػػػػػػػزة: ي بػػػػػػػػػػيف النظريػػػػػػػػػػة قالتطبيػػػػػػػػػػؽ. التقجيػػػػػػػػػػو قاإلرشػػػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػػػ . ٜٜٛٔال طنػػػػػػػػػػب، محمػػػػػػػػػػد )  .ٗٔ
 مطهعة مقداد.

 واةدا  الذاتنػػػػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػػػػل ة معتقػػػػػػػػػػػػػػػدات علػػػػػػػػػػػػػػػ  االفتراضػػػػػػػػػػػػػػػنة ال صػػػػػػػػػػػػػػػوؿ جثػػػػػػػػػػػػػػػر . ٜٕٓٓ) فلطمػػػػػػػػػػػػػػػة رزؽ،  .٘ٔ
 طنطػػػػػػػػػػل، ملمعػػػػػػػػػة منشػػػػػػػػػػقرة   يػػػػػػػػػػر ماجسػػػػػػػػػػتير رسػػػػػػػػػالة .ال دمػػػػػػػػػػة قهػػػػػػػػػؿ العلػػػػػػػػػػوـ لمعلمػػػػػػػػػ  التدرنسػػػػػػػػػ 

 .العرهنة مصر مم ورنة القل رة،

مجمػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػؤقف .  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة، الهنػػػػػػػػػػل  النظػػػػػػػػػػري والقنػػػػػػػػػػلستوقعػػػػػػػػػػلت ال  . ٜٚٚٔرضػػػػػػػػػػواف، سػػػػػػػػػػلمر )  .ٙٔ
 .ٔ٘-ٕ٘،  ٘٘، اجتماعية

 . القل رة: عللـ ال تب.الصِّة النفسية قالعالج النفسي . ٕ٘ٓٓز راف، حلمد )  .ٚٔ
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  )ٜٔٔ( 

 

. إرشػػػػػػػػاد الصػػػػػػػػِّة النفسػػػػػػػػية  لتصػػػػػػػػِّيح مشػػػػػػػػاعر قمعتقػػػػػػػػدات اال تػػػػػػػػراب . ٕٗٓٓز ػػػػػػػػراف، سػػػػػػػػنل  )  .ٛٔ
 القل رة: عللـ ال تب.

 . عملف: دار ال  ر.نظريات اإلرشاد قالعالج النفسي . ٕٛٓٓالزنود، نلدر )  .ٜٔ

القػػػػػػػػل رة:  نتػػػػػػػػراؾ للنشػػػػػػػػر المختصػػػػػػػػر فػػػػػػػػي الشخصػػػػػػػػية قاإلرشػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػي.  . ٕٗٓٓسػػػػػػػػ نلف، نهنػػػػػػػػؿ )  .ٕٓ
 والتوزنا.

تصػػػػػػػػػػػػػمنـ هرنػػػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػػػلدي لتحسػػػػػػػػػػػػػنف م  ػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػذات عنػػػػػػػػػػػػػد جط ػػػػػػػػػػػػػلؿ  . ٕٓٓٓسػػػػػػػػػػػػػلنملف، محمػػػػػػػػػػػػػد )  .ٕٔ
، ملمعػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػنف شػػػػػػػػػػػػمس، القػػػػػػػػػػػػل رة، قرةماجسػػػػػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػرسػػػػػػػػػػػػللة  الم سسػػػػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػػػػة.
 مم ورنة مصر العرهنة.

فعللنػػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػػلمت معرفػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػلو   للت  نػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػف جعػػػػػػػػػػػػػراض  . ٕٗٔٓسػػػػػػػػػػػػػلنملف، م نػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػد )  .ٕٕ
. اال ت ػػػػػػػػػػلب لػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المرضػػػػػػػػػػ  المتػػػػػػػػػػرددنف علػػػػػػػػػػ  العنػػػػػػػػػػلدة الن سػػػػػػػػػػنة همحلفظػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػملؿ  ػػػػػػػػػػزة

   .فلسطنف  زة، ا سةمنة، الملمعة ،منشقرة  ير ماجستير رسالة

فلعلنػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػلدي معرفػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػ  تحسػػػػػػػػػػػنف مسػػػػػػػػػػػتوى  . ٕٛٓٓالسػػػػػػػػػػػواط، وصػػػػػػػػػػػؿ اهلل )  .ٖٕ
النضػػػػػػػػػػػػت الم نػػػػػػػػػػػػ  وتنمنػػػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػػػلرة ات ػػػػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػػػػرار الم نػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػدى طػػػػػػػػػػػػةب الصػػػػػػػػػػػػؼ اةوؿ الثػػػػػػػػػػػػلنوي 

، ملمعػػػػػػػػة جـ القػػػػػػػػرى، م ػػػػػػػػة الم رمػػػػػػػػة، الممل ػػػػػػػػة رسػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػقراه  يػػػػػػػػر منشػػػػػػػػقرة. همحلفظػػػػػػػػة الطػػػػػػػػل ؼ
 العرهنة السعودنة.

مملرسػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػةج المعرفػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػ   دمػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػرد لتعػػػػػػػػػػدنؿ السػػػػػػػػػػلوؾ  . ٜٕٓٓن ػػػػػػػػػػنف )السػػػػػػػػػػند،   .ٕٗ
، ٕٙ، مجمػػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػػػة اآلداب بجامعػػػػػػػػػػػػػة ِّمػػػػػػػػػػػػػقاف. الةتػػػػػػػػػػػػػوافق  ل ط ػػػػػػػػػػػػػلؿ المعرضػػػػػػػػػػػػػنف لةنحػػػػػػػػػػػػػراؼ

ٜٙ٘- ٚٗٛ. 

. القػػػػػػػػػػػػػل رة: دار  رنػػػػػػػػػػػػػب نظريػػػػػػػػػػػػػات االرشػػػػػػػػػػػػػاد قالعػػػػػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػػػػػي . ٜٜ٘ٔالشػػػػػػػػػػػػػنلوي، محمػػػػػػػػػػػػػد )  .ٕ٘
 للطهلعة والنشر والتوزنا.
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  )ٕٔٓ( 

 

جثػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػدرنس وحػػػػػػػػػػػػػدة تعلنمنػػػػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػػػػل لنمػػػػػػػػػػػػػوذج  . ٖٕٔٓةفحػػػػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػػػػراس والحمػػػػػػػػػػػػػراف، محمػػػػػػػػػػػػػد. )ط  .ٕٙ
الت لعػػػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػػػػ  االن عػػػػػػػػػػلل  علػػػػػػػػػػ  تنمنػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػة المدر ػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى طلهػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػؼ العلشػػػػػػػػػػر 

 .ٕٙٙٔ-ٖٖٕٔ ، ٙ)ٕٚ، مجمة جامعة النجاح لألبِّاث )العمـق االنسانية(. اةسلس 

القػػػػػػػػػػػػل رة: دار المعرفػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػػػػي. تيػػػػػػػػػػػػارات جد . ٜٜٛٔالطنػػػػػػػػػػػب، محمػػػػػػػػػػػػد )  .ٕٚ
 الملمعنة.

فعللنػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػة وعةقت ػػػػػػػػػػػػل  . ٕٕٔٓعهػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف، سػػػػػػػػػػػػةؼ )  .ٕٛ
رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػػػر . همػػػػػػػػػػودة الحنػػػػػػػػػػلة لػػػػػػػػػػدى تةمنػػػػػػػػػػذ الحلقػػػػػػػػػػة الثلننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف التعلػػػػػػػػػػنـ اةسلسػػػػػػػػػػ 

 .، ملمعة منوب الوادي، مم ورنة مصر العرهنةمنشقرة

تعػػػػػػػػػػديؿ السػػػػػػػػػػمقؾ اإلنسػػػػػػػػػػاني  دليػػػػػػػػػػؿ اآلبػػػػػػػػػػاء  . ٕ٘ٓٓعهػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػلدي، مػػػػػػػػػػودت والعػػػػػػػػػػزة، سػػػػػػػػػػعند )  .ٜٕ
عمػػػػػػػػػلف: دار الثقلفػػػػػػػػػة قالمرشػػػػػػػػػديف التربػػػػػػػػػقييف فػػػػػػػػػي القحػػػػػػػػػايا التعميميػػػػػػػػػة قالنفسػػػػػػػػػية قاالجتماعيػػػػػػػػػة. 

 للنشر والتوزنا.

عمػػػػػػػػػلف: نظريػػػػػػػػػات اإلرشػػػػػػػػػاد قالعػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػي.  . ٜٜٜٔالعػػػػػػػػػزة، سػػػػػػػػػعند وعهػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػلدي، مػػػػػػػػػودت )  .ٖٓ
 لثقلفة للنشر والتوزنا.دار ا

 هلسػػػػػػػػػػػت داـ وعةقت ػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػرا ة فػػػػػػػػػػػ  الذاتنػػػػػػػػػػػة ال  ػػػػػػػػػػػل ة . ٕٔٔٓالعلػػػػػػػػػػػواف، جحمػػػػػػػػػػػد والمحلسػػػػػػػػػػػن ، رنػػػػػػػػػػػد  )  .ٖٔ
 ، ٗ) ٚ، األردنيػػػػػػػػػػػة المجمػػػػػػػػػػػة. ال لشػػػػػػػػػػػمنة الملمعػػػػػػػػػػػة طلهػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف عننػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدى اسػػػػػػػػػػػتراتنمنلت القػػػػػػػػػػػرا ة

ٖٜٜ-ٗٔٛ. 

مجمػػػػػػػػػة البِّػػػػػػػػػقث . هغػػػػػػػػػداد ال  ػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػة المدر ػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد طلهػػػػػػػػػة ملمعػػػػػػػػػة . ٕٕٔٓعلػػػػػػػػػواف، سػػػػػػػػػلل  )  .ٕٖ
 .ٕٛٗ-ٕٕٗ، ٖٖ، التربقية قالنفسية

 حر نػػػػػػػػػػل المعػػػػػػػػػػلقنف لػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػذات   ػػػػػػػػػػل ة لزنػػػػػػػػػػلدة مقتػػػػػػػػػػرح هرنػػػػػػػػػػلمت فلعلنػػػػػػػػػػة . ٜٕٓٓ) محمػػػػػػػػػػود علػػػػػػػػػػواف،  .ٖٖ
 .فلسطنف  زة، ا سةمنة، الملمعة ،منشقرة  ير ماجستير رسالة.  زة هقطلع
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  )ٕٔٔ( 

 

للت  نػػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػػػػػػدى فلعلنػػػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػػػػلدي مقتػػػػػػػػػػػػػػرح  . ٜٕٓٓعنػػػػػػػػػػػػػػلش، م ػػػػػػػػػػػػػػلد )  .ٖٗ
، رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػر منشػػػػػػػػقرة. العػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػدى جط ػػػػػػػػلؿ م سسػػػػػػػػلت ا نػػػػػػػػوا  فػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػلع  ػػػػػػػػزة

 الملمعة ا سةمنة،  زة، فلسطنف.

. القػػػػػػػػػػػػل رة: الػػػػػػػػػػػػدار الملمعنػػػػػػػػػػػػة اإلرشػػػػػػػػػػػػاد قالعػػػػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػػػػي . ٕٙٓٓالعنسػػػػػػػػػػػػوي، عهػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف )  .ٖ٘
 هملمعة االس ندرنة.

لعػػػػػػػػػػػػةج المعرفػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػض اضػػػػػػػػػػػػطراب مػػػػػػػػػػػػدى فلعلنػػػػػػػػػػػػة ا . ٕٓٔٓالغلمػػػػػػػػػػػػدي، حلمػػػػػػػػػػػػد )  .ٖٙ
. القلػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المتػػػػػػػػػرددنف علػػػػػػػػػ  العنػػػػػػػػػلدات الن سػػػػػػػػػنة همستشػػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػػحة الن سػػػػػػػػػنة هللطػػػػػػػػػل ؼ

 .ٔ٘-ٕٔ ، ٔ) ٕ، مجمة جامعة أـ القرى لمعمـق التربقية قالنفسية

 . القل رة: عللـ ال تب.عمـ النفس التربقي . ٕ٘ٓٓ لنـ، حملج )  .ٖٚ

مسػػػػػػػػػػػتقبؿ العػػػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػػػي   . ٜٜٜٔلت ، روث وهنرنػػػػػػػػػػػلور، فرندنرن ػػػػػػػػػػػ  ) ػػػػػػػػػػػراو ،  ػػػػػػػػػػػةوس ودونػػػػػػػػػػػ  .ٖٛ
. دمشػػػػػػػػؽ: منشػػػػػػػػورات وزارة الثقلفػػػػػػػػة. )العمػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػالـ عػػػػػػػػالج نفسػػػػػػػػي عاـ)ترجمػػػػػػػػة سػػػػػػػػامر رحػػػػػػػػقاف(

  ٜٜٗٔاةصل  نشر ف  علـ 

 ال  ػػػػػػػػػػػل ة تحسػػػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػػػ  ممعػػػػػػػػػػػ   رشػػػػػػػػػػػلد هرنػػػػػػػػػػػلمت فلعلنػػػػػػػػػػػة . ٕٓٔٓ نػػػػػػػػػػػث، سػػػػػػػػػػػعلد وطقػػػػػػػػػػػش، حنػػػػػػػػػػػلف )  .ٜٖ
.  لػػػػػػػػػػػػػن ف المسػػػػػػػػػػػػػل  ال ػػػػػػػػػػػػػلمس الصػػػػػػػػػػػػػؼ طللهػػػػػػػػػػػػػلت لػػػػػػػػػػػػػدى المدرسػػػػػػػػػػػػػ  التحصػػػػػػػػػػػػػنؿ ومسػػػػػػػػػػػػػ ولنة المدر ػػػػػػػػػػػػػة

  .ٗ) ٕٗ، المجمة التربقية

. القػػػػػػػػػل رة: م سسػػػػػػػػػة أخالقياتػػػػػػػػػو -تطبيقاتػػػػػػػػػو -العػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػي  أصػػػػػػػػػقلو . ٕ٘ٓٓفلنػػػػػػػػػد، حسػػػػػػػػػنف )  .ٓٗ
 طنهة.

التػػػػػػػػػػػػػػدنف وعةقتػػػػػػػػػػػػػػ  هلل  ػػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػدى مرضػػػػػػػػػػػػػػ  االضػػػػػػػػػػػػػػطراهلت  . ٕٔٔٓفنصػػػػػػػػػػػػػػؿ، قرنشػػػػػػػػػػػػػػ  )  .ٔٗ
 ، ملمعة الحلج ل ضر هلتنة، المزا ر. ستير  ير منشقرةرسالة ماج. الوعل نة القلهنة

 .  زة، فلسطنف. زة sosالنشرة التعريفية لقرى األطفاؿ   .ٜٕٓٓ)sos قرى   .ٕٗ

-http://sos. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكترقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لممؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . ٕٗٔٓ) sosقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى   .ٖٗ
palestine.org، ـ.ٕٗٔٓ/ٔ/٘ تلرنخ الزنلرة 

http://sos-palestine.org/
http://sos-palestine.org/
http://sos-palestine.org/
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السػػػػػػػػػػػػػمقكي –العػػػػػػػػػػػػػالج المعرفػػػػػػػػػػػػػي  . ٕٛٓٓ ػػػػػػػػػػػػػورونف، هنرتػػػػػػػػػػػػػ  ورودؿ، هنتػػػػػػػػػػػػػر وهػػػػػػػػػػػػػللمر، سػػػػػػػػػػػػػتن نف )  .ٗٗ
القػػػػػػػػػػل رة: انتػػػػػػػػػػراؾ للنشػػػػػػػػػػر والتوزنػػػػػػػػػػا. )العمػػػػػػػػػػؿ اةصػػػػػػػػػػل   المختصػػػػػػػػػػر )ترجمػػػػػػػػػػة مِّمػػػػػػػػػػقد مصػػػػػػػػػػطفى(.

 نشر ف  علـ ب.ت 

الدوحػػػػػػػػػػة: المملػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػوطن  ميػػػػػػػػػػارات اإلرشػػػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػػػي قتطبيقاتػػػػػػػػػػو.  . ٕ٘ٓٓالمػػػػػػػػػػلل  ، مػػػػػػػػػػوزة )  .٘ٗ
 ة وال نوف والتراث.للثقلف

.  ػػػػػػػػػزة، النشػػػػػػػػػرة التعريفيػػػػػػػػػة لجمعيػػػػػػػػػة مبػػػػػػػػػرة الرِّمػػػػػػػػػة لألطفػػػػػػػػػاؿ . ٕٓٔٓمهػػػػػػػػػرة الرحمػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػلؿ )  .ٙٗ
 فلسطنف. 

. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكترقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لممؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . ٕٗٔٓمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ )  .ٚٗ
http://www.mabarra.org/ar/?page=index، ـ.ٕٗٔٓ/ٔ/٘ تلرنخ الزنلرة 

. الرنػػػػػػػػػػػػلض: دار المرشػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػالج االسػػػػػػػػػػػتعرافي السػػػػػػػػػػػمقكي . ٕٓٓٓالمحػػػػػػػػػػػلرب، نلصػػػػػػػػػػػر )  .ٛٗ
 الز را .

. القػػػػػػػػػػػػل رة: دار العػػػػػػػػػػػػالج المعرفػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػمقكي  أسػػػػػػػػػػػػس قتطبيقػػػػػػػػػػػػات . ٕٓٓٓمحمػػػػػػػػػػػػد، عػػػػػػػػػػػػلدؿ )  .ٜٗ
 الرشلد.

الذاتنػػػػػػػػػػػة  هلل  ػػػػػػػػػػػل ة  وعةقتػػػػػػػػػػػ الملمعػػػػػػػػػػػة طلهػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد العلمػػػػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػػػػر . ٕٔٔٓالمسػػػػػػػػػػػلعند، جصػػػػػػػػػػػةف )  .ٓ٘
 .ٚٓٚ-ٜٚٙ ، ٔ) ٜٔ، اإلسالمية الجامعة مجمة. المتغنرات هعض ضو  ف  العلمة

-http://www.al. مػػػػػػػػػػػػػف المققػػػػػػػػػػػػػع االلكترقنػػػػػػػػػػػػػي لممؤسسػػػػػػػػػػػػػة  .ٕٗٔٓمع ػػػػػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػػػػػػلـ )  .ٔ٘
amal.ps/new، ـ.ٕٗٔٓ/ٔ/٘ تلرنخ الزنلرة 

فلعلنػػػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػػػػلد ممعػػػػػػػػػػػػػػ  معرفػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػلو   فػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػض  . ٕٛٓٓ) مقػػػػػػػػػػػػػػدادي، نوسػػػػػػػػػػػػػػؼ  .ٕ٘
مجمػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػرى لمعمػػػػػػػػػـق . الوسػػػػػػػػواس الق ػػػػػػػػري لػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف طلهػػػػػػػػة ملمعػػػػػػػػػة آؿ الهنػػػػػػػػت

 .ٕٖٗ-ٖٕٙ ، ٕ) ٕٓ، التربقية قالنفسية

. عمػػػػػػػػػلف: اإلرشػػػػػػػػػاد قالعػػػػػػػػػالج النفسػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػس النظريػػػػػػػػػة قالتطبيقيػػػػػػػػػة . ٕٔٓٓملحػػػػػػػػػـ، سػػػػػػػػػلم  )  .ٖ٘
 ر والتوزنا.دار المنسرة للنش

http://www.mabarra.org/ar/?page=index
http://www.mabarra.org/ar/?page=index
http://www.al-amal.ps/new
http://www.al-amal.ps/new
http://www.al-amal.ps/new
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. ال ونػػػػػػػػػػػت: دار القلػػػػػػػػػػػـ للنشػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػالج السػػػػػػػػػػػمقكي قتعػػػػػػػػػػػديؿ السػػػػػػػػػػػمقؾ . ٜٜٓٔملن ػػػػػػػػػػػة، لػػػػػػػػػػػونس )  .ٗ٘
 والتوزنا.

فعللنػػػػػػػػػػػػػػة هرنػػػػػػػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػػػػػػػلدي سػػػػػػػػػػػػػػلو   معرفػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػض حػػػػػػػػػػػػػػدة  . ٕٔٔٓالمن ػػػػػػػػػػػػػػوش، هػػػػػػػػػػػػػػةؿ )  .٘٘
 ،منشػػػػػػػػقرة  يػػػػػػػػر ماجسػػػػػػػػتير رسػػػػػػػػالة اةحػػػػػػػػداث الضػػػػػػػػل طة لػػػػػػػػدى طػػػػػػػػةب الملمعػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػةمنة هغػػػػػػػػزة.

 .فلسطنف  زة، نة،ا سةم الملمعة

مملعػػػػػػػػػػلت المسػػػػػػػػػػلعدة الذاتنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ   دمػػػػػػػػػػة المملعػػػػػػػػػػة وموام ػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػلوؾ  . ٕٕٔٓموسػػػػػػػػػػ ، شػػػػػػػػػػ لب )  .ٙ٘
، رسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػقرة. العػػػػػػػػػدوان  لػػػػػػػػػدى اةط ػػػػػػػػػلؿ المػػػػػػػػػودعنف هللم سسػػػػػػػػػلت ا نوا نػػػػػػػػػة

 ملمعة ال نوـ، مم ورنة مصر العرهنة.

 فلسطنف. سسات اإليقايية..نظاـ المراكز قالمؤ وزارة الش وف االمتملعنة )ب.ت    .ٚ٘

المنػػػػػػػػػػػػػاىج  المفيػػػػػػػػػػػػػـق  العناصػػػػػػػػػػػػػر  األسػػػػػػػػػػػػػس   . ٜٜٙٔالو نػػػػػػػػػػػػػؿ، حلمػػػػػػػػػػػػػ  والم تػػػػػػػػػػػػػ ، محمػػػػػػػػػػػػػد )  .ٛ٘
 القل رة: م تهة اةنملو المصرنة.التنظيمات  التطقير. 

القػػػػػػػػػل رة: دار النظريػػػػػػػػػات الِّديثػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػير األمػػػػػػػػػراض النفسػػػػػػػػػية.  . ٕٔٓٓنوسػػػػػػػػػؼ، ممعػػػػػػػػػة )  .ٜ٘
  رنب.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػلرات االمتملعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وعةقت ػػػػػػػػػػػػػػػػػل هلل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػل ة الذاتنػػػػػػػػػػػػػػػػػة المدر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الم . ٖٕٔٓالنوسػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ، رامػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )  .ٓٙ
والتحصػػػػػػػػػػػػنؿ الدراسػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػلـ لػػػػػػػػػػػػدى عننػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف طلهػػػػػػػػػػػػة المرحلػػػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػػػطة فػػػػػػػػػػػػ  منطقػػػػػػػػػػػػة حل ػػػػػػػػػػػػؿ 

مجمػػػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػالمية هللممل ػػػػػػػػػػة العرهنػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعودنة فػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػف المتغنػػػػػػػػػػرات. 
 .ٖ٘ٙ-ٕٖٚ ، ٔ) ٕٔ، لمدراسات التربقية قالنفسية
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 (4ملحق رقم )

 بسـ اهلل الرِّمف الرِّيـ
 

 األستاذ الدكتقر/ة  ...............................  ِّفظو/ىا اهلل 
 

لننػػػػػػػػػؿ درمػػػػػػػػػة الملمسػػػػػػػػػتنر فػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػلد الن سػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ملمعػػػػػػػػػة اةقصػػػػػػػػػ ،  دراسػػػػػػػػػةتقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هإعػػػػػػػػػداد 
 أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػف عينػػػػػػة لػػػػػػدى الػػػػػػذات كفػػػػػػاءة لتنميػػػػػػة سػػػػػػمقكي معرفػػػػػػي إرشػػػػػػادي برنػػػػػػامج فاعميػػػػػػةهعنػػػػػػواف "
 ."اإليقايية المؤسسات

" التػػػػػػػػ  سػػػػػػػػتقـو  ف شػػػػػػػػل  اهلل هتطهنق ػػػػػػػػل علػػػػػػػػ  كفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذات عػػػػػػػػداد اسػػػػػػػػتهلنة "الهلحثػػػػػػػػة  و ػػػػػػػػذا نتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف
ثةثػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػرة  لػػػػػػػػػ  جرهعػػػػػػػػػة  عننػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػلؿ مع ػػػػػػػػػد اةمػػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػزة، تتػػػػػػػػػراوح جعمػػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػف

   علـ.ٗٔ-ٖٔ) ملعشر عل

هػػػػػػػػدا  الػػػػػػػػػرجي فػػػػػػػػ  عهلرات ػػػػػػػػػل مػػػػػػػػف حنػػػػػػػػػث  ،مػػػػػػػػف سػػػػػػػػػنلدت ـ الت ػػػػػػػػـر هػػػػػػػػػلالطةع علػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتهلنة ن مػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػذا واي
 الوضوح ومدى مة مت ل لموضوع الدراسة وال  ة المست دفة.

 هنمػػػػػػػػػػلح المطلػػػػػػػػػػوب هللسػػػػػػػػػػلوؾ القنػػػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػػػ  هقدرتػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػرد اعتقػػػػػػػػػػلدجف المقصػػػػػػػػػػود ه  ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات )علمػػػػػػػػػػًل 
  .موةالمر  النتل ت لتحقنؽ

 

 ,,,,حسن تعاونكم  شاكرين

 

 الباِّثة                                                                             

 البيطاربشير ربا                                                                                
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 (4ملحق رقم )

 لٌةمقٌاس كفاءة الذات فً صورته األو

 ...  الطفؿ عزيزي

هدقػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػـ  موقػػػػػػػػػػؼ، جرمػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػرا ة  ػػػػػػػػػػؿ موقػػػػػػػػػػؼ  ٘ٔجملمػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػتهلنة م ونػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف )
جمػػػػػػػػػػػػلـ االسػػػػػػػػػػػػتملهة التػػػػػػػػػػػػ    ، هوضػػػػػػػػػػػػا عةمػػػػػػػػػػػػة )المومػػػػػػػػػػػػودة اال تنػػػػػػػػػػػػلراتا تنػػػػػػػػػػػػلر  حػػػػػػػػػػػػدى 

مػػػػػػػػػػف واقػػػػػػػػػػا  هرتػػػػػػػػػػؾ الش صػػػػػػػػػػنة وا ملهػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػحنحة  ، هحنػػػػػػػػػػث ت ػػػػػػػػػػوف اسػػػػػػػػػػتملهلتؾ تنلسػػػػػػػػػػهؾ
 ملهلت صحنحة وج رى  لط ة.   الت  تصؼ سلو ؾ تململ، فة تومد  

مػػػػػػػػػا العلػػػػػػػػػـ جف المعلومػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػتدل  ه ػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػوؼ ت ػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػ   لنػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػرنة، ونتػػػػػػػػػل ت 
  ذ  االستهلنة لف تست دـ  ال ة راض الهحث العلم  فقط.

المػػػػػػػػػػػدة الزمننػػػػػػػػػػػة لحملهػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػتهلنة  نػػػػػػػػػػػر محػػػػػػػػػػػددة، ول ػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػلوؿ جال  مالِّظػػػػػػػػػػػة/ 
 تطنؿ ف  ا ملهة.

 

 لتعاقنكـ معنا.....مع فايؽ شكري قتقديري 

 

 الباِّثة                                                                            

 ربا بشير البيطار                                                                               
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                   .................................االسـ    األقلية البيانات  أقال

مطمػػػػػػػقب منػػػػػػػؾ اختيػػػػػػػار أكثػػػػػػػر خيػػػػػػػار   قعمييػػػػػػػا أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف خيػػػػػػػار متعػػػػػػػددة أمامػػػػػػػؾ مقاقػػػػػػػؼثانيػػػػػػػا  
( أمػػػػػػػاـ االسػػػػػػػتجابة التػػػػػػػي قحػػػػػػػع عالمػػػػػػػة )مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  يتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع رأيػػػػػػػؾ الشخصػػػػػػػي

 .تناسبؾ

 علػػػػػػػػػػػ " ترتنػػػػػػػػػػػب الم مػػػػػػػػػػػلت حسػػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػتوى الصػػػػػػػػػػػعوهة،  هػػػػػػػػػػػ  نقصػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػدة )البعػػػػػػػػػػػد األقؿ(  بعػػػػػػػػػػػد 
توقعػػػػػػػػػػلت ال  ػػػػػػػػػػل ة عنػػػػػػػػػػد م تلػػػػػػػػػػؼ اةفػػػػػػػػػػراد رهمػػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػػوف محػػػػػػػػػػددة هللم مػػػػػػػػػػلت اة ثػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػ ولة،  فج اعتهػػػػػػػػػػلر

 اة ثػػػػػػػػػػػػػػػر جواةدا ات الشػػػػػػػػػػػػػػػلقة  ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ هعػػػػػػػػػػػػػػػد لتشػػػػػػػػػػػػػػػمؿوتمتػػػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػػػ  الم مػػػػػػػػػػػػػػػلت متوسػػػػػػػػػػػػػػػطة الصػػػػػػػػػػػػػػػعوهة، 
 .  صعوهة

 عندما يكمفني المعمـ باكثر مف ميمة أقـق  .1

 هإنملز واحدة فقط. - ج

 هإنملز هعض الم ملت. - ب

 المو لة  ل َ . هإنملز ممنا الم ملت   - ج

 عندما يكمفني المعمـ بميمة ما أِّب أف تكقف  .3

 س لة. - ج

 متوسطة الصعوهة. - ب

 صعهة.   - ج

 قشاؽ  صعب طمب مني المعمـ أداء عمؿ .2

 ال جقوـ ه . - ج

 جهدج  ثـ جنسحب من . - ب

 جتحمؿ ممنا المتلعب المسمنة مف جمؿ القنلـ ه .   - ج
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  ني بعض األمقر فػقعند عقدتي الى المنزؿ أشغمتكمفني المعمـ ببعض القاجبات   .4

 جستمنب ل ل وجترؾ حؿ الوامهلت. - ج

 جحؿ مل استطعت مف الوامهلت. - ب

 جتحدى ممنا الظروؼ وجقوـ هحؿ الوامهلت  لملة.   - ج

   ذلؾ فإفأىدافي في الِّياة  تِّديدعند  .5

 حتلج من   ل  م د هسنط.ن - ج

 تلج من   ل  م د متوسط.نح - ب

 تلج من   ل  م د  هنر.نح   - ج

جف هعػػػػػػػػض ال هػػػػػػػػرات ُتومػػػػػػػػد توقعػػػػػػػػلت  تقػػػػػػػػلف محػػػػػػػػددة،  نقصػػػػػػػػد هػػػػػػػػ "  مقميػػػػػػػػة الع   بعػػػػػػػػد)البعػػػػػػػػد الثػػػػػػػػاني(
والػػػػػػػػػهعض اة ػػػػػػػػػر نغػػػػػػػػػرس  حسلسػػػػػػػػػل هلل  ػػػػػػػػػل ة ج ثػػػػػػػػػر عمومنػػػػػػػػػة، ونمتػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػو جهعػػػػػػػػػد ه ثنػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 

 موقؼ محدد. 

 إذا نجِّت في أداء عمؿ ما  فإنني  .6

         .جستطنا القنلـ ه  مرة ج رى - ج

     جستطنا القنلـ هممنا اةعملؿ المتشله ة مع . - ب

 جستطنا القنلـ هممنا اةعملؿ الت  تو ؿ  لَ  حت   ذا لـ ت ف متشله ة مع .   - ج

 بانو قرار ناجح فإنني  قأشعراتخذ قرار ما في ِّياتي   عندما  .7

 ج رر  مرة ج رى. - ج

 جت ذ قرارات متشله ة مع ، ف  مواقؼ ج رى. - ب

 جت ذ قرارات نلمحة ف  حنلت  وم تل ة عن .   - ج



  

 

   )ٖٕٔ( 

 

 فإنني  عندما يخيفني ِّيقاف ما  .8

 فقط.من  ج لؼ  - ج

 ج لؼ مف  ؿ الحنوانلت الت  تشه  . - ب

 ج لؼ مف  ؿ الحنوانلت الت  تشه   وال تشه  .   - ج

 فإنني.  قاجيتني مشكمة ما ققمت بِّميا .9

 جستطنا جف جحل ل مرة ج رى  ذا تعرضت ل ل. - ج

 جستطنا حؿ مش لة متشله ة مع ل ف  المستقهؿ. - ب

ف لػػػػػػػػػػـ  جسػػػػػػػػػػتطنا حػػػػػػػػػػؿ ممنػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػ ةت التػػػػػػػػػػ  مم ػػػػػػػػػػف جف   - ج تػػػػػػػػػػوام ن  فػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػتقهؿ، واي
 ت ف تشهه ل.

 تعرحت لمققؼ حايقني  قعبرت عف مشاعري اتجاىو  فشعرت بارتياح  فإنني  إذا   .11

 جعهر عف مشلعري  ذا تعرضت لن س الموقؼ. - ج

 جعهر عف مشلعري  ذا تعرضت لمواقؼ مشله ة. - ب

 جعهر عف مشلعري دا مل جثنل  المواقؼ الضل طة.   - ج

التوقعػػػػػػػػلت الضػػػػػػػػعن ة قلهلػػػػػػػػة لةنط ػػػػػػػػل  هشػػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػف  "نقصػػػػػػػػد هػػػػػػػػ  القػػػػػػػػقة    بعػػػػػػػػد)البعػػػػػػػػد الثالػػػػػػػػث(
طرنػػػػػػػػػػؽ ال هػػػػػػػػػػرات الداحضػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػنف جف اةفػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػذنف نمتل ػػػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػػػلت قونػػػػػػػػػػة هل تقػػػػػػػػػػلف سػػػػػػػػػػوؼ 

 نستمروف ف  مم ودات ـ للمغللهة هللر ـ مف ال هرات الداحضة".

 عندما أحع خطة لمدراسة  فإنني   .11

 ال جثؽ هقدرت  عل   نملز ل. - ج

 ثقت  هقدرت  عل   نملز ل قلنلة. - ب

 جثؽ ه نن  سوؼ جنمز ل هنملح، ر ـ  ؿ الظروؼ.   - ج
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 كمفني المعمـ بِّؿ مسالة رياحية طقيمة  .13

 جعتقد جنن  لف جستطنا حل ل. - ج

 جعتقد جنن  سوؼ جنمز هدانت ل فقط. - ب

 جعتقد جنن  قلدر عل  التر نز ف  حل ل حت  الن لنة.    - ج

   فإنني  االمتِّانات الشيريةإذا فشمت في   .ٖٔ

 جعتقد ه نن  لف جنمح ف  ن لنة ال صؿ الدراس .  - ج

 جعتقد ه نن  لف جنمح هعد ذلؾ، وعلَ  ترؾ الدراسة. - ب

 ج مف ه ف ال شؿ نولد النملح، وجنن  سوؼ جنمح ف  االمتحلنلت القلدمة.   - ج

 ية  أعتقد أف سبب نجاِّي يعقد إلى عندما أنجح في االمتِّانات المدرس  .ٗٔ

 الدروس ال صوصنة. - ج

 قة المعلـ جثنل  الشرح.طرن - ب

م لننلت  وامت لدي جثنل  المذا رة.  - ج  ثقت  هقدرات  واي

   فإنني أثناء االمتِّانات النيايية لمعاـ الدراسي تعرحت لمرض االنفمقنزا .15

 جعتقد جف ال رصة مندة    ال نلومن  جحد عل  تقصنري ف  الدراسة. - ج

 جعتقد جن  مف الصعب المذا رة. - ب

 االمتحلنلت هنملح. ج مف هقدرت  عل  مواصلة  - ج

 

 

 الرمل  الت  د مف جنؾ قد جمهت عل  ممنا المواقؼ. مالِّظة/
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 (3ملحق رقم )

 مقٌاس كفاءة الذات فً صورته النهائٌة

 ...  الطفؿ عزيزي

 موقػػػػػػػػؼ، جرمػػػػػػػػو منػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػرا ة  ػػػػػػػػؿ  ٘ٔ) مسػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر موق ػػػػػػػػًل جملمػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػتهلنة م ونػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 
جمػػػػػػػػػػلـ االسػػػػػػػػػػتملهة   ةمػػػػػػػػػػة )، هوضػػػػػػػػػػا عالمومػػػػػػػػػػودة اال تنػػػػػػػػػػلراتهدقػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػـ ا تنػػػػػػػػػػلر  حػػػػػػػػػػدى 

وا ملهػػػػػػػػػػػػة  ،، هحنػػػػػػػػػػػػث ت ػػػػػػػػػػػػوف اسػػػػػػػػػػػػتملهلتؾ مػػػػػػػػػػػػف واقػػػػػػػػػػػػا  هرتػػػػػػػػػػػػؾ الش صػػػػػػػػػػػػنةالتػػػػػػػػػػػػ  تنلسػػػػػػػػػػػػهؾ
صػػػػػػػػػػػحنحة وج ػػػػػػػػػػػرى  تصػػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػػلو ؾ تملمػػػػػػػػػػػل، فػػػػػػػػػػػة تومػػػػػػػػػػػد  ملهػػػػػػػػػػػةالصػػػػػػػػػػػحنحة  ػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  

  لط ة.

ت وف فػػػػػػػػػ   لنػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػرنة، ونتػػػػػػػػػل ت  ػػػػػػػػػذ  جف المعلومػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػتدل  ه ػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػمػػػػػػػػػا العلػػػػػػػػػـ 
 الهحث العلم  فقط. االستهلنة لف تست دـ  ال ة راض

المػػػػػػػػػػػدة الزمننػػػػػػػػػػػة لحملهػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػتهلنة  نػػػػػػػػػػػر محػػػػػػػػػػػددة، ول ػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػلوؿ جال  مالِّظػػػػػػػػػػػة/ 
 تطنؿ ف  ا ملهة.

 

 مع فايؽ شكري قتقديري لتعاقنكـ معنا.....

 

 الباِّثة                                                                            

 ربا بشير البيطار                                                                               
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                   .................................سـ اال   األقلية البيانات  أقال

اسػػػػػػػتجابة مطمػػػػػػػقب منػػػػػػػؾ اختيػػػػػػػار ال  قعمييػػػػػػػا أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف خيػػػػػػػار متعػػػػػػػددة أمامػػػػػػػؾ مقاقػػػػػػػؼثانيػػػػػػػا  
( أمػػػػػػػاـ االسػػػػػػػتجابة التػػػػػػػي قحػػػػػػػع عالمػػػػػػػة )الؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػ تناسػػػػػػػب مػػػػػػػع رأيػػػػػػػؾ الشخصػػػػػػػيت

 .تناسبؾ

 علػػػػػػػػػػػ " ترتنػػػػػػػػػػػب الم مػػػػػػػػػػػلت حسػػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػتوى الصػػػػػػػػػػػعوهة،  هػػػػػػػػػػػ  نقصػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػدة )البعػػػػػػػػػػػد األقؿ(  بعػػػػػػػػػػػد 
توقعػػػػػػػػػػلت ال  ػػػػػػػػػػل ة عنػػػػػػػػػػد م تلػػػػػػػػػػؼ اةفػػػػػػػػػػراد رهمػػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػػوف محػػػػػػػػػػددة هللم مػػػػػػػػػػلت اة ثػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػ ولة،  جف اعتهػػػػػػػػػػلر

جو  صػػػػػػػػػػػػػعوهة اة ثػػػػػػػػػػػػػر الم مػػػػػػػػػػػػػلت ذلػػػػػػػػػػػػػؾ هعػػػػػػػػػػػػػد لتشػػػػػػػػػػػػػمؿوتمتػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػ  الم مػػػػػػػػػػػػػلت متوسػػػػػػػػػػػػػطة الصػػػػػػػػػػػػػعوهة، 
 الشلقة".  

 عندما يكمفني المعمـ باكثر مف ميمة أقـق  .1

 هإنملز واحدة فقط. . ج

 هإنملز هعض الم ملت.  . ب

 هإنملز ممنا الم ملت المو لة  ل َ .  . ت

 عندما يكمفني المعمـ بميمة ما أِّب أف تكقف  .3

 س لة. . ج

 متوسطة الصعوهة. . ب

 صعهة. . ت

 حؿ أف قشاؽ  أف صعب عندما يطمب مني المعمـ أداء عمؿ .2

 ال جقوـ ه . . ج

 جهدج  ثـ جنسحب من . . ب

 جتحمؿ ممنا المتلعب المسمنة مف جمؿ القنلـ ه . . ت
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  أشغمتني بعض األمقر فػ المؤسسةلى عند عقدتي إق كمفني المعمـ ببعض القاجبات   .4

 جستمنب ل ل وجترؾ حؿ الوامهلت. . ج

 جحؿ مل استطعت مف الوامهلت. . ب

 ة.جتحدى ممنا الظروؼ وجقوـ هحؿ الوامهلت  لمل . ت

   ذلؾ فإفأىدافي في الِّياة  تِّديدعند  .5

 حتلج من  م دًا هسنطًل.ن . ج

 تلج من  م دًا متوسطًل.نح . ب

 نحتلج من  م دًا  هنرًا. . ت

"جف هعػػػػػػػػض ال هػػػػػػػػػرات ُتومػػػػػػػػد توقعػػػػػػػػػلت نمػػػػػػػػلح محػػػػػػػػػددة،  نقصػػػػػػػػػد هػػػػػػػػ  العمقميػػػػػػػػة    بعػػػػػػػػػد)البعػػػػػػػػد الثػػػػػػػػػاني(
جهعػػػػػػػػػػد ه ثنػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف والػػػػػػػػػهعض اة ػػػػػػػػػر ُنومػػػػػػػػػػد  حسلسػػػػػػػػػل هلل  ػػػػػػػػػل ة ج ثػػػػػػػػػػر عمومنػػػػػػػػػة، ونمتػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػو 

 موقؼ محدد". 

 إذا نجِّت في أداء عمؿ ما  فإنني  .6

  .جستطنا القنلـ ه  مرة ج رى . ج

 جستطنا القنلـ هممنا اةعملؿ المشله ة ل . . ب

 جستطنا القنلـ هممنا اةعملؿ الت  تو ؿ  لَ  الم تل ة والمشله ة ل . . ت

 بانو قرار ناجح فإنني  قأشعرأتخذ قرارًا ما في ِّياتي   عندما .7

 ر  مرة ج رى.ج ر  . ج

 جت ذ قرارات متشله ة مع ، ف  مواقؼ ج رى. . ب

 جت ذ قرارات نلمحة ف  حنلت  وم تل ة عن . . ت



  

 

   )ٖٔٚ( 

 

 فإنني  عندما يخيفني ِّيقاف ما  .8

 فقط.من  ج لؼ  . ج

 ج لؼ مف  ؿ الحنوانلت المشله ة ل . . ب

 ج لؼ مف  ؿ الحنوانلت المشله ة و نر المشله ة ل . . ت

 فإنني.  قاجيتني مشكمة ما ققمت بِّميا .9

 ستطنا حل ل مرة ج رى  ذا تعرضت ل ل.ج . ج

 جستطنا حؿ مش لة مشله ة ل ل ف  المستقهؿ. . ب

ف لػػػػػػػػػػػـ  . ت جسػػػػػػػػػػػتطنا حػػػػػػػػػػػؿ ممنػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػ ةت التػػػػػػػػػػػ  نم ػػػػػػػػػػػف جف تػػػػػػػػػػػوام ن  فػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػتقهؿ، واي
 ت ف تشه  ل.

 تعرحت لمققؼ حايقني  قعبرت عف مشاعري اتجاىو  فشعرت بارتياح  فإنني  إذا  .11

 وقؼ.جعهر عف مشلعري  ذا تعرضت لن س الم . ج

 جعهر عف مشلعري  ذا تعرضت لمواقؼ مشله ة. . ب

 جعهر عف مشلعري دا مل حت  ف  المواقؼ الضل طة. . ت

"جف التوقعػػػػػػػلت الضػػػػػػػعن ة قلهلػػػػػػػة لةنط ػػػػػػػل  هشػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػف  نقصػػػػػػػد هػػػػػػػ  القػػػػػػػقة    بعػػػػػػػد)البعػػػػػػػد الثالػػػػػػػث(
طرنػػػػػػػػػػػؽ ال هػػػػػػػػػػػرات ال لشػػػػػػػػػػػلة، فػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػنف جف اةفػػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػػذنف نمتل ػػػػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػػػػلت قونػػػػػػػػػػػة للنمػػػػػػػػػػػلح سػػػػػػػػػػػوؼ 

 ف ف  مم ودات ـ نحو النملح هللر ـ مف ال هرات ال لشلة".نستمرو 

 عندما أحع خطة لمدراسة  فإنني  .11

 ال جثؽ هقدرت  عل   نملز ل. . ج

 ثقت  هقدرت  عل   نملز ل قلنلة. . ب

 جثؽ ه نن  س نمز ل هنملح، ر ـ  ؿ الظروؼ. . ت



  

 

   )ٖٔٛ( 

 

 كمفني المعمـ بِّؿ مسالة رياحية طقيمة  .13

 جعتقد جنن  لف جستطنا حل ل. . ج

 سوؼ جنمز هدانت ل فقط. جعتقد جنن  . ب

 جعتقد جنن  قلدر عل  التر نز ف  حل ل حت  الن لنة.  . ت

 االمتِّانات الشيرية  فإنني  إذا فشمت في  .ٖٔ

 جنن  لف جنمح ف  ن لنة ال صؿ الدراس .جعتقد  . ج

 جعتقد جنن  لف جنمح هعد ذلؾ، وعلَ  ترؾ المدرسة. . ب

 لت القلدمة.ج مف جف ال شؿ نولد النملح، وجنن  سوؼ جنمح ف  االمتحلن . ت

 ية  أعتقد أف سبب نجاِّي يعقد إلى في االمتِّانات المدرس عند نجاِّي .ٗٔ

 الدروس ال صوصنة. . ج

 طرنقة المعلـ جثنل  الشرح. . ب

م لننلت  وامت لدي جثنل  المذا رة. . ت  ثقت  هقدرات  واي

   فإنني أثناء االمتِّانات النيايية لمعاـ الدراسي تعرحت لمرض االنفمقنزا .15

 ة ل ة نلومن  جحد عل  تقصنري ف  الدراسة.جعتقد جف ال رصة مند . ج

 جعتقد جن  مف الصعب المذا رة. . ب

 ج مف لدى القدرة عل  مواصلة االمتحلنلت هنملح. . ت

 

 

 الرمل  الت  د مف جنؾ قد جمهت عل  ممنا المواقؼ. مالِّظة/
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 (5) رقم ملحق

 أسماء مِّكميف البرنامج اإلرشادي

 الجامعة اسـ المِّكـ ـ

 ملمعة اةقص  ج.د. علندة صللح .ٔ

 ملمعة اةقص  د. عطلؼ جهو  لل  .ٕ

 الملمعة ا سةمنة د. علطؼ اة ل .ٖ

 الملمعة ا سةمنة د. نهنؿ د لف .ٗ

 الملمعة ا سةمنة د. ممنؿ الط راوي .٘
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 (6) رقم ملحق

 بسـ اهلل الرِّمف الرِّيـ
 

 ِّفظو/ىا اهلل  األستاذ الدكتقر/ة  ............................... 
 

لننػػػػػػػػػؿ درمػػػػػػػػػة الملمسػػػػػػػػػتنر فػػػػػػػػػ  ا رشػػػػػػػػػلد الن سػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ملمعػػػػػػػػػة اةقصػػػػػػػػػ ،  دراسػػػػػػػػػةتقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هإعػػػػػػػػػداد 
 أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػف عينػػػػػػة لػػػػػػدى الػػػػػػذات كفػػػػػػاءة لتنميػػػػػػة سػػػػػػمقكي معرفػػػػػػي إرشػػػػػػادي برنػػػػػػامج فاعميػػػػػػةهعنػػػػػػواف "
 ."اإليقايية المؤسسات

التػػػػػػػػ  سػػػػػػػػتقـو  ف شػػػػػػػػل  اهلل  "تكفػػػػػػػػاءة الػػػػػػػػذا" هرنػػػػػػػػلمت  رشػػػػػػػػلدي لتنمنػػػػػػػػة عػػػػػػػػداد الهلحثػػػػػػػػة  و ػػػػػػػػذا نتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف
ثةثػػػػػػػػة عشػػػػػػػػرة  علػػػػػػػػ  عننػػػػػػػػة مػػػػػػػػف جط ػػػػػػػػلؿ مع ػػػػػػػد اةمػػػػػػػػؿ ل نتػػػػػػػػلـ فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػزة، تتػػػػػػػراوح جعمػػػػػػػػلر ـ مػػػػػػػػف هتطهنقػػػػػػػ 

   علـ.٘ٔ-ٖٔ) عشر علمل  مسة ل  

هػػػػػػػػػػدا  الػػػػػػػػػػرجي فػػػػػػػػػػ  هرنػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػلدي،مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػنلدت ـ الت ػػػػػػػػػػـر هػػػػػػػػػػلالطةع علػػػػػػػػػػ  ال ن مػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػذا ملسػػػػػػػػػػلت   واي
 وال  ة المست دفة.مدى مة مت ل لموضوع الدراسة مف حنث 

 هنمػػػػػػػػػػلح المطلػػػػػػػػػػوب هللسػػػػػػػػػػلوؾ القنػػػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػػػ  هقدرتػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػرد اعتقػػػػػػػػػػلدجف المقصػػػػػػػػػػود ه  ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات )علمػػػػػػػػػػًل 
  .المرموة النتل ت لتحقنؽ

 

 ,,,,حسن تعاونكم  شاكرين

 

 الباِّثة                                                                             

 البيطاربشير ربا                                                                                
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 (7) رقم ملحق

 النهائٌة بصورته اإلرشادي البرنامج

 

 "كفاءة الذات"جمسات البرنامج اإلرشادي 

 الجمسة األقلى

 تم ندنة. عنقاف الجمسة 

   أىداؼ الجمسة

 لحثة.جف نتعرؼ جفراد الممموعة التمرنهنة عل  اله .ٔ

 جف نتـ  سر حلمز ال مؿ هنف المشلر نف والهلحثة. .ٕ

 جف نتـ تحدند قواعد ضهط الممموعة. .ٖ

 جف نتعرؼ المشلر وف عف الهرنلمت ا رشلدي، وال دؼ من ، ومحتوا . .ٗ

 دقنقة. ٘ٗ مدة الجمسة 

" جوراؽ م تػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػغنرة، جقػػػػػػػػػػػػػةـ، جقػػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػػتر، ورؽ هرسػػػػػػػػػػػػػتوؿ، صػػػػػػػػػػػػػحوف  األدقات المسػػػػػػػػػػػػػتخدمة 
 سوـ علن ل ومو  تعهر عف المشلعر". هةستؾ مر 

 مِّتقى الجمسة 

 .تهدج الملسة هحضور الهلحثة وممنا المشلر نف ف  الهرنلمت ا رشلدي 

 هللترحنػػػػػػػػػػب هللمشػػػػػػػػػػلر نف، ومػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػػف ن سػػػػػػػػػػ ل وطهنعػػػػػػػػػػة عمل ػػػػػػػػػػل والػػػػػػػػػػدور  تقػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػة
 الذي ستقـو ه   ةؿ الملسلت ا رشلدنة.
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 ةؿ نشػػػػػػػػلط " سػػػػػػػػوؽ اةسػػػػػػػػمل "، حنػػػػػػػػث تطلػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػة مػػػػػػػػف نػػػػػػػػتـ التعػػػػػػػػلرؼ علػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػلر نف مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػ
المشػػػػػػػػػػلر نف الوقػػػػػػػػػػوؼ فػػػػػػػػػػ  دا ػػػػػػػػػػرة وتقػػػػػػػػػػؼ الهلحثػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  المنتصػػػػػػػػػػؼ لشػػػػػػػػػػرح النشػػػػػػػػػػلط وتوزنػػػػػػػػػػا جقػػػػػػػػػػةـ 
علػػػػػػػػػػػن ـ، ترمػػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػػة اةوراؽ فػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػوا  )ورؽ م تػػػػػػػػػػػب ، ثػػػػػػػػػػػـ تطلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػػلرؾ جف 

ةوراؽ مػػػػػػػػػػػف ن  ػػػػػػػػػػػذ ورقػػػػػػػػػػػة، لن تػػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػػم  وعمػػػػػػػػػػػر  وج ثػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػ   نحهػػػػػػػػػػػ ، تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هممػػػػػػػػػػػا ا
المشػػػػػػػػػػلر نف وترمن ػػػػػػػػػػل ثلننػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػوا ، ثػػػػػػػػػػـ تطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػلرؾ جف نحصػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػ  ورقػػػػػػػػػػة 

جال ن ػػػػػػػػػػػػوف اسػػػػػػػػػػػػم  مومػػػػػػػػػػػػودًا علن ػػػػػػػػػػػػل، ومػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػـ تطلػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػػلر نف النػػػػػػػػػػػػدا  علػػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػػرنطة
اةسػػػػػػػػػػػمل  التػػػػػػػػػػػ  هحػػػػػػػػػػػوزت ـ تملمػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػوؽ، ومقلنضػػػػػػػػػػػت ل ه سػػػػػػػػػػػمل  ـ ومػػػػػػػػػػػف نمػػػػػػػػػػػد 

لػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػلرؾ جف نعػػػػػػػػػػرؼ هلةشػػػػػػػػػػ لص اسػػػػػػػػػػم  نملػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػ  م لنػػػػػػػػػػ .  وهعػػػػػػػػػػد ل تط
 الذنف اشترى من ـ وهلع ل ـ جسمل  ـ.

 .نملس الممنا عل  ش ؿ دا ري لنرى  ؿ واحد من ـ اآل ر 

 ج م ل:لممموعةضهط لقواعد  همسلعدة المشلر نف هوضا ثـ تقـو الهلحثة ، 

  قػػػػػػػػوؿ ن  ف ػػػػػػػػو ػػػػػػػػ  تتضػػػػػػػػمف ممنػػػػػػػػا المعلومػػػػػػػػلت التػػػػػػػػ  نقول ػػػػػػػػل جي شػػػػػػػػ ص عػػػػػػػػف ن سػػػػػػػػ  )السػػػػػػػػرية
فػػػػػػػػ   اةفػػػػػػػػرادن ػػػػػػػػرج  ػػػػػػػػذا السػػػػػػػػر مػػػػػػػػف هػػػػػػػػنف  جفحػػػػػػػػب نوال قصػػػػػػػػة  حػػػػػػػػدثت معػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػلنقت ،  منػػػػػػػػدو

التػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػـ  تمػػػػػػػػػػػلرنفدا ػػػػػػػػػػػؿ الممموعػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػدنث عػػػػػػػػػػػف ال الممموعػػػػػػػػػػػة و  ػػػػػػػػػػػذا  ونسػػػػػػػػػػػمح ل فػػػػػػػػػػػراد
 .اً ف  ذا ال نعتهر سر مملرست ل ف  الملسة ة

  دد.علد المحنالحضور ف  المو  عدـ الت  ر عف الملسة  و   تعن دقة المقاعيد 
 حضػػػػػػػػػور الملسػػػػػػػػػلت وفػػػػػػػػػ   حللػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػتم ف مػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػور نمػػػػػػػػػب هااللتػػػػػػػػػزاـ  جي  االلتػػػػػػػػػزاـ

 الممموعة. جفرادحد ج مف  ةؿ الهلحثة  هةغ
  الممموعػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػل  جفػػػػػػػػػػرادالهػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف ومػػػػػػػػػػود محهػػػػػػػػػػة واحتػػػػػػػػػػراـ هػػػػػػػػػػنف ممنػػػػػػػػػػا  االِّتػػػػػػػػػػراـ المتبػػػػػػػػػػادؿ

الحػػػػػػػػػػػػػدنث المػػػػػػػػػػػػػلنه   جوضػػػػػػػػػػػػػرب هعػػػػػػػػػػػػػض  جوهعضػػػػػػػػػػػػػنل الػػػػػػػػػػػػػهعض  شػػػػػػػػػػػػػتـعػػػػػػػػػػػػػدـ  جنضػػػػػػػػػػػػػلنتضػػػػػػػػػػػػػمف 
 .ت ملع المند للمتحدث وعدـ مقلطعواالست

 سنسنل دوف التردد ف  ذلؾلحجحدنث عف مشلعرنل و ال. 
  عنػػػػػػػػدمل تطلػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػة مػػػػػػػػف جفػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػة تطهنػػػػػػػػؽ تمػػػػػػػػرنف مػػػػػػػػل فػػػػػػػػ   الممارسػػػػػػػػة المنزليػػػػػػػػة

 المنزؿ نمب قنلم ـ هذلؾ.
  تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هتوضػػػػػػػػػػػنح مل نػػػػػػػػػػػة الهرنػػػػػػػػػػػلمت ا رشػػػػػػػػػػػلدي، واة ػػػػػػػػػػػداؼ المرمػػػػػػػػػػػوة منػػػػػػػػػػػ ، و ػػػػػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػػػػػدد

سػػػػػػػػػػلت ، وم ػػػػػػػػػػلف تن نػػػػػػػػػػذ ل، والموعػػػػػػػػػػد المحػػػػػػػػػػدد ل ػػػػػػػػػػل وا مػػػػػػػػػػرا ات التػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػنقـو ممنػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػلر نف مل
 ف  تن نذ ل  ةؿ الملسلت ا رشلدنة.
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 .تقدـ الهلحثة ل ؿ مشلرؾ قرطلسنة لنتـ است دام ل جثنل  الملسلت القلدمة 
 .تنت   الملسة اةول  هلالت لؽ المحدد عل  الملسة المقهلة وموضوع ل 

نػػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػلر نف وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػػلط "الومػػػػػػػػػػو "،  سػػػػػػػػػػة الجم تقػػػػػػػػػػقيـ
تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة ثةثػػػػػػػػة صػػػػػػػػحوف مرسػػػػػػػػومًل علػػػػػػػػن ـ ثةثػػػػػػػػة ومػػػػػػػػو  )سػػػػػػػػعند، حػػػػػػػػزنف، عػػػػػػػػلدي ، تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف 
 ػػػػػػػؿ ط ػػػػػػػؿ ا تنػػػػػػػلر  حػػػػػػػدى الومػػػػػػػو  التػػػػػػػ  تعهػػػػػػػر عػػػػػػػف مشػػػػػػػلعر  جثنػػػػػػػل  الملسػػػػػػػة، مهننػػػػػػػًل سػػػػػػػهب ا تنػػػػػػػلر  ل ػػػػػػػذا 

 الوم .

 الثةالجمستاف  الثانية قالث

 اصنا ذاتؾ. عنقاف الجمسة 

   أىداؼ الجمسة

   ل ة الذات. مل نةجف ن  ـ المشلر وف  .ٔ

 المشلر وف ج منة   ل ة الذات ل فراد. ندرؾجف  .ٕ

 جف نتعرؼ المشلر وف مصلدر   ل ة الذات. .ٖ

 جف نتعرؼ المشلر وف ال صل ص العلمة لمرت ع    ل ة الذات. .ٗ

 ن  ض    ل ة الذات.جف نتعرؼ المشلر وف ال صل ص العلمة لم .٘

جف نمنػػػػػػػػػػز المشػػػػػػػػػػلر وف هػػػػػػػػػػنف سػػػػػػػػػػلو نلت   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات المرت عػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػلو نلت ضػػػػػػػػػػعؼ ال  ػػػػػػػػػػل ة  .ٙ
 الذاتنة.

 ل ؿ ملسة.. دقنقة ٓٙ-٘ٗ مدة الجمسة 

جقػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػتر، ورؽ هرسػػػػػػػػػػػتوؿ، موسػػػػػػػػػػػنق   لد ػػػػػػػػػػػة لةسػػػػػػػػػػػتر ل ، لوحػػػػػػػػػػػة ُرسػػػػػػػػػػػـ  " األدقات المسػػػػػػػػػػػتخدمة 
 LCDم ػػػػػػػػػػػػلز ، غنرة علػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػ ؿ ورؽ شػػػػػػػػػػػػمرعلن ػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػمرة تسػػػػػػػػػػػػم  هشػػػػػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػػػػلعر، وجوراؽ صػػػػػػػػػػػػ

 "هورهوننت عف موضوع الملسةعرض ل

فننػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتر ل ، النمذمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ "سػػػػػػػػػػرد القصػػػػػػػػػػة"، العصػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػذ ن ،  الفنيػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػتخدمة 
 لعب اةدوار، الوامب المنزل . الحوار،
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 الجمسة  مِّتقى

 التػػػػػػػػػػػذ نر ثػػػػػػػػػػػـ  تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف
 هقواعد ضهط الممموعة.

 .تقـو الهلحثة هعمؿ استر ل  للمشلر نف ه دؼ تحسنف مزام ـ وتح نز دافعنت ـ للملسة 
  تطػػػػػػػػرح الهلحثػػػػػػػػة موضػػػػػػػػوع   ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات علػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػلر نف مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ هعػػػػػػػػض اةسػػػػػػػػ لة التػػػػػػػػ  تنشػػػػػػػػط

 .الذا رة، وتمذب انتهل  المشلر نف، هحنث نمنب  ؿ مشلرؾ حسب  هرت  الش صنة
 القنػػػػػػػػػػػلـ علػػػػػػػػػػػ  هقدرتػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػرد اعتقػػػػػػػػػػػلد مشػػػػػػػػػػػلر نف م  ػػػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات و ػػػػػػػػػػػو "تشػػػػػػػػػػػرح الهلحثػػػػػػػػػػػة لل 

 ." المرموة النتل ت لتحقنؽ هنملح المطلوب هللسلوؾ
  ،تػػػػػػػػػػروي الهلحثػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػة توضػػػػػػػػػػح ه ػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػدى ج منػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات ل فػػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػػلت ـ النومنػػػػػػػػػػة

 ة ذاتنػػػػػػػػػػػة مرت عػػػػػػػػػػػة، حنػػػػػػػػػػػث  َف القصػػػػػػػػػػػة تتحػػػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػػػف ش صػػػػػػػػػػػنتنف اةولػػػػػػػػػػػ  ش صػػػػػػػػػػػنة تتمنػػػػػػػػػػػز ه  ػػػػػػػػػػػل
تػػػػػػػػػنع س علػػػػػػػػػ  حنلت ػػػػػػػػػل هشػػػػػػػػػ ؿ  هنػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ النمػػػػػػػػػلح والت ػػػػػػػػػوؽ، ومحهػػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػػرنف ل ػػػػػػػػػل،  مػػػػػػػػػل 

وتحقنػػػػػػػػػػؽ ممنػػػػػػػػػػا جحةم ػػػػػػػػػػل  جن ػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػع  لوضػػػػػػػػػػا ج ػػػػػػػػػػداؼ عللنػػػػػػػػػػة وت طػػػػػػػػػػط منػػػػػػػػػػدا للوصػػػػػػػػػػوؿ ل ػػػػػػػػػػل،
وطموح ػػػػػػػػػػػل، ، والش صػػػػػػػػػػػنة الثلننػػػػػػػػػػػة تتمنػػػػػػػػػػػز هتػػػػػػػػػػػدن    ل ت ػػػػػػػػػػػل الذاتنػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػنع س علػػػػػػػػػػػ  حنلت ػػػػػػػػػػػل 

تعػػػػػػػػػػلن  مػػػػػػػػػػف   مػػػػػػػػػػلؿ وفشػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  ممنػػػػػػػػػػا موانػػػػػػػػػػب حنلت ػػػػػػػػػػل، فػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػتطنا هطرنقػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػلهنة، ف ػػػػػػػػػػ  
تحقنػػػػػػػػػػؽ جدنػػػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػػػداؼ، وال تنمػػػػػػػػػػز م لم ػػػػػػػػػػل، وال تعػػػػػػػػػػرؼ  ن نػػػػػػػػػػة التواصػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا اآل ػػػػػػػػػػرنف هطرنقػػػػػػػػػػة 
لطن ػػػػػػػػػػػة وحسػػػػػػػػػػػنة، وتهػػػػػػػػػػػرر فشػػػػػػػػػػػل ل ه ن ػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػلمزة عػػػػػػػػػػػف تحقنػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػل ترنػػػػػػػػػػػد هسػػػػػػػػػػػهب نقػػػػػػػػػػػص قػػػػػػػػػػػدرات ل 

م لننلت ل.   واي
 ؿ ولمػػػػػػػػػػلذا؟، ومػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػف الش صػػػػػػػػػػنلت تحػػػػػػػػػػب تسػػػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػػػة جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػة جي ش صػػػػػػػػػػنة ت ضػػػػػػػػػػ

 جف تصهح مثل ل؟
  نػػػػػػػػػػػؼ تحػػػػػػػػػػػدد توضػػػػػػػػػػػح الهلحثػػػػػػػػػػػة ج منػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػذات للمشػػػػػػػػػػػلر نف فػػػػػػػػػػػ  حنلتنػػػػػػػػػػػل النومنػػػػػػػػػػػة.  ف ػػػػػػػػػػػ  

 الم ػػػػػػػػػلـ نتحػػػػػػػػدَّ  العللنػػػػػػػػة الثقػػػػػػػػة نملػػػػػػػػػؾ فمػػػػػػػػف  .ونتصػػػػػػػػرفوف جن سػػػػػػػػ ـ ونح ػػػػػػػػػزوف ون  ػػػػػػػػروف النػػػػػػػػلس نشػػػػػػػػعر
 ونقػػػػػػػػػا قدراتػػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػػ  نشػػػػػػػػػؾ لثقػػػػػػػػػةا نملػػػػػػػػػؾ ال مػػػػػػػػػف وهػػػػػػػػػللع س ال شػػػػػػػػػؿ، ونوامػػػػػػػػػ  نتمنه ػػػػػػػػػل، وال الصػػػػػػػػػعهة
 .واال ت لب للتوتر ضحنة

  تسػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػة المشػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػف مصػػػػػػػػلدر   ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات، وتسػػػػػػػػتما آلرا  ػػػػػػػػـ ثػػػػػػػػـ تعقػػػػػػػػب علن ػػػػػػػػل، مػػػػػػػػف
  ةؿ ذ ر مصلدر   ل ة الذات و  : 

 تتطور توقعلت ال  ل ة القونة مف  ةؿ النملحلت المت ررة. نجازات األداء إ .1
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ةحظػػػػػػػػة اآل ػػػػػػػػرنف و ػػػػػػػػـ ننمحػػػػػػػػوف نرفػػػػػػػػا   ػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػذات لػػػػػػػػدنؾ،  ف م الخبػػػػػػػػرات  يػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػرة  .3
ومةحظػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػرد آ ػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػن س   ل تػػػػػػػػػؾ و ػػػػػػػػػو ن شػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػنف ن  ػػػػػػػػػض   ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػذات 

 لدنؾ.

مػػػػػػػف  ػػػػػػػةؿ ا نحػػػػػػػل  لن سػػػػػػػؾ جنػػػػػػػ  هوسػػػػػػػعؾ جف تػػػػػػػنمح فػػػػػػػ  عمػػػػػػػؿ فشػػػػػػػلت فنػػػػػػػ   القناعػػػػػػػة المفظيػػػػػػػة  .2
 .مسهقل

هشػػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػػلـ تنشػػػػػػػػػئ اسػػػػػػػػػتثلرة   ف المواقػػػػػػػػػؼ الملن ػػػػػػػػػة هللضػػػػػػػػػغط والمر قػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتثارة االنفعاليػػػػػػػػػة  .4
فػػػػػػػػػػ  تعلػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػ ص، وذلػػػػػػػػػػؾ حسػػػػػػػػػػب الموقػػػػػػػػػػؼ، والقػػػػػػػػػػدرات الش صػػػػػػػػػػنة.    ان عللنػػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػػل قنمػػػػػػػػػػة 

فللػػػػػػػػػػذنف نعػػػػػػػػػػلنوف مػػػػػػػػػػف قلػػػػػػػػػػؽ حػػػػػػػػػػلد  للهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػػوف توقعػػػػػػػػػػلت   ػػػػػػػػػػل ت ـ من  ضػػػػػػػػػػة...  مػػػػػػػػػػل جف 
   ض القلؽ وزنلدة االستر ل  المسم  نم ف جف ننسر اةدا .

 علمػػػػػػػػػػػػػة لمرت عػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػػػ  مقلهػػػػػػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػػػػػػف ال صػػػػػػػػػػػػػل ص ال
ال صػػػػػػػػػػػػػل ص العلمػػػػػػػػػػػػػة لمن  ضػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػػػػذات، وتتػػػػػػػػػػػػػرؾ ال رصػػػػػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػػػػػلر نف لحملهػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػف 
السػػػػػػػػػػػػ اؿ، وتقػػػػػػػػػػػػـو هتسػػػػػػػػػػػػمنؿ آرا  المشػػػػػػػػػػػػلر نف، ثػػػػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػػػػـو هللتعقنػػػػػػػػػػػػب علن ػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػػرض 

 ال صل ص العلمة لمرت ع    ل ة الذات و  :
 .نتمنزوف همستوى مرت ا مف الثقة هللن س 

 حملوف المس ولنة.نت 

 عللنة عل  التواصؿ ما اآل رنف. لدن ـ قدرة 

  هم د علؿالت  توام  ـ  للصعوهلتنتصدوف. 

  نشلطل عللنلنمل وف. 

 ج دافل صعهة، وال ن شلوف ف  تحقنق ل. ـ علؿ، نضعوف ةن س ـ مستوى طموح 

 . ننسهوف ال شؿ للم د  نر ال لف 

 .نت ل لوف ف  اةمور  ل ل 

 عللنةهقدرة  ن ططوف للمستقهؿ. 
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 .نتحملوف الضغوط 

  وصوال  ل  الحلوؿ المنلسهةنر زوف ت  نر ـ عل  تحلنؿ المش ةت. 

 هذؿ الم د. تقصنر ـ ف  عدـو نملح ـ  ل  قدرات ـ الذاتنة،  نرمعوف 

 :  وتعرض جنضل ال صل ص العلمة لمن  ض    ل ة الذات و 

 .نتعلملوف ما الم لـ الصعهة ه مؿ 

 هسرعة. نغضهوف 

 طموحلت من  ضة. نمل وف 

   ونض موف الم لـ المطلوهة.نقلط الضعؼ لدن ـن ر وف م د ـ ف ، 

 .ننشغلوف هللنتل ت ال لشلة والتلف ة 

 .نصعب علن ـ الن وض مف الن هلت 

 الضغط واال ت لب ه ؿ س ولة. نسنطر علن ـ 

  هللمش ةت. هوقوع ـت  نر ـ نتحوؿ  ل  الدا ؿ فنتسهب 

 ؾ القدرات.فشل ـ  ل  عدـ امتة نرمعوف 

 علػػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػػلر نف صػػػػػػػػػػػػورًا ةشػػػػػػػػػػػػ لص  لرن لتورنػػػػػػػػػػػػة وتطلػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػن ـ جف نمنػػػػػػػػػػػػزوا  تعػػػػػػػػػػػػرض الهلحثػػػػػػػػػػػػة
هػػػػػػػػػػػنف اةشػػػػػػػػػػػ لص الػػػػػػػػػػػذنف لػػػػػػػػػػػدن ـ   ػػػػػػػػػػػل ة ذاتنػػػػػػػػػػػة مرت عػػػػػػػػػػػة واةشػػػػػػػػػػػ لص الػػػػػػػػػػػذنف نعػػػػػػػػػػػلنوف مػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػدن  
  ػػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػػدن ـ،  مػػػػػػػػػػل نم ػػػػػػػػػػف جف تػػػػػػػػػػدعـ قول ػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػهعض اةشػػػػػػػػػػ لص المشػػػػػػػػػػل نر والمعػػػػػػػػػػروفنف 

م ؛ مػػػػػػػػػف جمثلػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػل نر الػػػػػػػػػذنف نتمتعػػػػػػػػػوف ه  ػػػػػػػػػل ة ذاتنػػػػػػػػػة عللنػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػعند العرهػػػػػػػػػ  واالسػػػػػػػػػة
)الرسػػػػػػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػػػػػػلوات اهلل علنػػػػػػػػػػػػػ ، وهعػػػػػػػػػػػػػض الصػػػػػػػػػػػػػحلهة جمثػػػػػػػػػػػػػلؿ "جهػػػػػػػػػػػػػو ه ػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػدنؽ وعمػػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػػف 

 ال طلب...و نر ـ نزندوف .
  تقػػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػػة هتقسػػػػػػػػػػػػنـ اةط ػػػػػػػػػػػػلؿ  لػػػػػػػػػػػػ  مممػػػػػػػػػػػػوعتنف، الممموعػػػػػػػػػػػػة اةولػػػػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػػػػب علن ػػػػػػػػػػػػل ا تنػػػػػػػػػػػػلر

وتقػػػػػػػػػـو هتمثنل ػػػػػػػػػل، والممموعػػػػػػػػػة الثلننػػػػػػػػػة نمػػػػػػػػػب علن ػػػػػػػػػل تمثنػػػػػػػػػؿ ش صػػػػػػػػػنة  تتمتػػػػػػػػػا ه  ػػػػػػػػػل ة ذاتنػػػػػػػػػة عللنػػػػػػػػػة 
 دور ش صنة تعلن  مف تدن  ال  ل ة الذاتنة.
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  .تس ؿ الهلحثة جفراد الممموعة عف االست لدة الت  حققو ل مف النشلط 
  تتػػػػػػػػػػرؾ الهلحثػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػلؿ للمشػػػػػػػػػػلر نف للتعلنػػػػػػػػػػؽ جو لةست سػػػػػػػػػػػلر علػػػػػػػػػػ  جي شػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػـ طرحػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػةؿ

 الملسة.

 تطهنػػػػػػػػػؽ تمػػػػػػػػػرنف االسػػػػػػػػػتر ل  الػػػػػػػػػذي تػػػػػػػػػـ عملػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ   و ػػػػػػػػػو لً منزلنػػػػػػػػػ لً لر نف وامهػػػػػػػػػتعطػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػ
الملسػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػةؿ اةسػػػػػػػػػػػػهوع، وجف نسػػػػػػػػػػػػمؿ المشػػػػػػػػػػػػلر وف  مسػػػػػػػػػػػػة مواقػػػػػػػػػػػػؼ علنشػػػػػػػػػػػػو ل  ػػػػػػػػػػػػةؿ اةسػػػػػػػػػػػػهوع 

 ..وشعروا فن ل هلل  ل ة الذاتنة العللنة

"، شػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػلعرمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػلط "وذلػػػػػػػػؾ  المشػػػػػػػػػلر نفالملسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػونـالجمسػػػػػػػػػة   تقػػػػػػػػقيـ
شػػػػػػػػمرة  للنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اةوراؽ وتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد دا ػػػػػػػػؿ الممموعػػػػػػػػة شػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػعلدة الهلحثػػػػػػػػة  تحضػػػػػػػػر

ف لػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػػػعلدة علنػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  جثنػػػػػػػػػػل  الملسػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػرا  علػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػمرة، واي
  ص را  للشمرة ما ذ ر السهب.

 
 الجمسة الرابعة

 .قوة الت  نرعنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 .وا نمله   ـو الت  نر السله جف نتعرؼ المشلر وف م  .ٔ

 جف نستهدؿ المشلر وف اةف لر السلهنة ه ف لر  نملهنة. .ٕ

 جف نتـ تعزنز اةف لر ا نملهنة لدى المشلر نف.  .ٖ

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗمدة الجمسة  

عػػػػػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػػػتل LCDجقػػػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػػػتر، ورؽ هرسػػػػػػػػػػػػػػتوؿ، م ػػػػػػػػػػػػػػلز  " األدقات المسػػػػػػػػػػػػػػتخدمة 
 .موضوع الملسة"

ت ننػػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر،  عػػػػػػػػػػػػلدة الهنػػػػػػػػػػػػل  المعرفػػػػػػػػػػػػ ، النمذمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػةؿ قصػػػػػػػػػػػػة، تخدمة  الفنيػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػ
 الحوار، الوامب المنزل .
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 الجمسة   مِّتقى

  ،د تقػػػػػػػػػػـو هتػػػػػػػػػػذ نر جفػػػػػػػػػػراو تقػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػلع ـ
 الممموعة همل تـ شرح  ف  الملسلت السلهقة.

 لت  نػػػػػػػػر االنمػػػػػػػػله  و ػػػػػػػػو: الت ػػػػػػػػل ؿ ه ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل تحملػػػػػػػػ  ال لمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تشػػػػػػػػرح الهلحثػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػلر نف م  ػػػػػػػػـو ا
 لػػػػػػػػ  الممػػػػػػػػلؿ  فػػػػػػػػ   ػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػ  ، وانتظػػػػػػػػلر ال نػػػػػػػػر مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػؿ لحظػػػػػػػػة، وهدانػػػػػػػػة الطرنػػػػػػػػؽ  معػػػػػػػػلف، والنظػػػػػػػػر

 لػػػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػػػلح. هننمػػػػػػػػػػل الت  نػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػله  ف ػػػػػػػػػػو التشػػػػػػػػػػلـ  فػػػػػػػػػػ  ر نػػػػػػػػػػة اةشػػػػػػػػػػنل  والمهللغػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  تقنػػػػػػػػػػنـ 
نقػػػػػػػػػػػػة... وهدانػػػػػػػػػػػػة الطرنػػػػػػػػػػػػؽ  لػػػػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػػػػروؼ والمواقػػػػػػػػػػػػؼ، والػػػػػػػػػػػػو ـ الػػػػػػػػػػػػذي نحػػػػػػػػػػػػوؿ الةشػػػػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػػػػ  حق

 ال شؿ. 
   تقػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػة هتوضػػػػػػػػػػنح  نػػػػػػػػػػؼ نم ػػػػػػػػػػف ل ف ػػػػػػػػػػلر سػػػػػػػػػػوا   لنػػػػػػػػػػت  نملهنػػػػػػػػػػة جو سػػػػػػػػػػلهنة التػػػػػػػػػػ ثنر علػػػػػػػػػػ

 ا نسلف وعل  مشلعر  وعل  سلو  ، وذلؾ مف  ةؿ المثلؿ التلل :
 ،و لنػػػػػػػػػػػت  نح ػػػػػػػػػػػ  جف  نػػػػػػػػػػػلؾ ثةمػػػػػػػػػػػة  هنػػػػػػػػػػػرة مومػػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػػ   حػػػػػػػػػػػدى شػػػػػػػػػػػر لت هنػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػواد الغذا نػػػػػػػػػػػة

 هنػػػػػػػػػرة عمةقػػػػػػػػػة، وذات نػػػػػػػػػػـو د ػػػػػػػػػؿ جحػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػلؿ  لػػػػػػػػػ  دا ػػػػػػػػػػؿ الثةمػػػػػػػػػة لنمػػػػػػػػػػرد عهػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػف  رفػػػػػػػػػػة 
الصػػػػػػػػنلدنؽ التػػػػػػػػ  هػػػػػػػػدا ل ل، وجثنػػػػػػػػل  ومػػػػػػػػود العلمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  الثةمػػػػػػػػة ج لػػػػػػػػؽ الهػػػػػػػػلب علنػػػػػػػػ ، طػػػػػػػػرؽ العلمػػػػػػػػؿ 
الهػػػػػػػلب عػػػػػػػدة مػػػػػػػرات ولػػػػػػػػـ ن ػػػػػػػتح لػػػػػػػ  جحػػػػػػػػد، لقػػػػػػػد  ػػػػػػػلف الوقػػػػػػػػت فػػػػػػػ  سػػػػػػػلعة متػػػػػػػػ  رة مػػػػػػػف الػػػػػػػدواـ ون لنػػػػػػػػة 

فعػػػػػػػػػػػػرؼ الرمػػػػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػوؼ ن لػػػػػػػػػػػػؾ، ةف ال جحػػػػػػػػػػػػد  اةسػػػػػػػػػػػػهوع، و ػػػػػػػػػػػػلف النومػػػػػػػػػػػػلف القلدمػػػػػػػػػػػػلف عطلػػػػػػػػػػػػة،
نسػػػػػػػػػػما طرقػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػػلب،  مػػػػػػػػػػل جنػػػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػػػس ننتظػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػنر ، وهعػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػومنف فػػػػػػػػػػتح الموظ ػػػػػػػػػػوف 
الهػػػػػػػلب، وهلل عػػػػػػػؿ  ػػػػػػػلف الرمػػػػػػػؿ متوفنػػػػػػػل، وومػػػػػػػدوا هملنهػػػػػػػ  ورقػػػػػػػة،  تػػػػػػػب فن ػػػػػػػل مػػػػػػػل  ػػػػػػػلف نشػػػػػػػعر هػػػػػػػ  قهػػػػػػػؿ 

تممػػػػػػػػػد، وفلتػػػػػػػػػ ، حنػػػػػػػػػث  تػػػػػػػػػب "جنػػػػػػػػػل اآلف محهػػػػػػػػػوس فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػذ  الثةمػػػػػػػػػة، جحػػػػػػػػػس هػػػػػػػػػ ف جطرافػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػدجت ت
 مػػػػػػػػل جننػػػػػػػػ  جشػػػػػػػػعر هتنمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  جطرافػػػػػػػػ ، جشػػػػػػػػعر جننػػػػػػػػ  ال جسػػػػػػػػتطنا جف جتحػػػػػػػػرؾ، جشػػػػػػػػعر جننػػػػػػػػ  جمػػػػػػػػوت 
مػػػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػػػرد" وهػػػػػػػػػػػػدجت ال تلهػػػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػػػعؼ شػػػػػػػػػػػػن ل فشػػػػػػػػػػػػن ل حتػػػػػػػػػػػػ  جصػػػػػػػػػػػػهح ال ػػػػػػػػػػػػط ضػػػػػػػػػػػػعن ًل،  لػػػػػػػػػػػػ  جف 
انقطػػػػػػػػػػػا... العمنػػػػػػػػػػػب جف الثةمػػػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػػػت مط ػػػػػػػػػػػ ة ولػػػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػػػف متصػػػػػػػػػػػلة هلل  رهػػػػػػػػػػػل   طةقػػػػػػػػػػػل   هػػػػػػػػػػػرجن ـ 

 مف الذي قتؿ  ذا الرمؿ؟؟
  ؾ الهلحثػػػػػػػػة الممػػػػػػػػلؿ للمشػػػػػػػػلر نف للتعلنػػػػػػػػؽ علػػػػػػػػ  القصػػػػػػػػة، ثػػػػػػػػـ تعقػػػػػػػػب قل لػػػػػػػػة:  ف الػػػػػػػػو ـ  ػػػػػػػػو سػػػػػػػػهب تتػػػػػػػػر

جنػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  الثةمػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػد جف ن ػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػو هػػػػػػػػػلردًا مػػػػػػػػػدا تحػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػ ر، حتمػػػػػػػػػل  وفلتػػػػػػػػػ ، هلعتقػػػػػػػػػلد 
 سنموت. 

 
 
 
 



  

 

   )ٜٔٗ( 

 

  :نتـ ذ ر جمثلة عل  اةف لر السلهنة الت  ت دي  ل  تدن  ال  ل ة الذاتنة ومن ل 
 ؿ ما المواقؼ الصعهةج لؼ التعلم. 

  .ج مؿ مف التعهنر عف مشلعري 

 . م لننلت  جنل ال جثؽ هقدرات  واي

  نن  ش ص عصه  مدا وال جستطنا السنطرة عل  جعصله . 

 ال نومد لدى ج داؼ ف  الحنلة. 

 . ال جستطنا ات لذ جي قرار ن ص حنلت 

 .لدي عنوب  ثنرة وال جستطنا اصةح ل 

 لقنلـ ه ي عمؿ نطلب من . م لننلت  ضعن ة وال جستطنا ا 

 لف جستطنا القنلـ هممنا الم لـ المطلوهة ف    ثنرة وصعهة. 

 جنل فشلت ةنن  ال جمتؾ قدرات  لفنة. 

 ذا فشلت ف  حؿ مش لت  ف نل ال جستطنا تحمؿ ذلؾ . 

 نن  فلشؿ ولف جستطنا النملح مرة ج رى . 

 جنل ش ص ج ت ب هس ولة. 

  ال هد مف مسلعدة اآل رنف ل جنل ال جستطنا حؿ مش ةت  هم ردي و. 

  تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػلر نف تغننػػػػػػػػر اةف ػػػػػػػػلر السػػػػػػػػلهقة مػػػػػػػػف جف ػػػػػػػػلر  لط ػػػػػػػػة  لػػػػػػػػ  جف ػػػػػػػػلر  نملهنػػػػػػػػة، هحنػػػػػػػػث
 تستما آلرا  ـ، وتعّقب علن ل.

 .نتـ تسمنؿ اةف لر االنملهنة عل  لوحة حل ط ونتـ تعلنق ل ف  م لف الملسة 
 وؿ صػػػػػػػػل  اهلل علنػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػلـ نسػػػػػػػػت ذن  ت تػػػػػػػػتـ الهلحثػػػػػػػػة الملسػػػػػػػػة هقصػػػػػػػػة الرمػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذي مػػػػػػػػل   لػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػ

جف نزنػػػػػػػػػػ ، و نػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػلـ الرسػػػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػػػل  اهلل علنػػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػػلـ هتصػػػػػػػػػػحنح جف ػػػػػػػػػػلر   نػػػػػػػػػػر العقةننػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػ  
: قػػػػػػػػػػلؿ عنػػػػػػػػػ  اهلل رضػػػػػػػػػػ  جملمػػػػػػػػػة جهػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػفجف ػػػػػػػػػلر عقةننػػػػػػػػػػة دوف زمػػػػػػػػػر  وتعنن ػػػػػػػػػػ . ونػػػػػػػػػص الحػػػػػػػػػػدنث: 
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 ف قهػػػػػػػػؿ ،هللزنػػػػػػػػل لػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػذف اهلل، رسػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػل: فقػػػػػػػػلؿ وسػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػل  النهػػػػػػػػ  جتػػػػػػػػ  شػػػػػػػػلهل فتػػػػػػػػ   ف
 جتحهػػػػػػػ : "  قػػػػػػػلؿ فملػػػػػػػس: قػػػػػػػلؿ قرنهػػػػػػػلً  منػػػػػػػ  فػػػػػػػدنل" ادنػػػػػػػ : "فقػػػػػػػلؿ مػػػػػػػ ، مػػػػػػػ : قػػػػػػػللوا فزمػػػػػػػرو ، علنػػػػػػػ  القػػػػػػػوـ

: قػػػػػػػػػػػػػػلؿ" ةم ػػػػػػػػػػػػػػلت ـ نحهونػػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػػلس وال: " قػػػػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػػػػدا ؾ، اهلل معلنػػػػػػػػػػػػػػ  واهلل ال: قػػػػػػػػػػػػػػلؿ"  ؟ ةمػػػػػػػػػػػػػػؾ
 ونػػػػػػػػػػػ نحه النػػػػػػػػػػػلس وال: "قػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػدا ؾ، اهلل معلنػػػػػػػػػػػ  اهلل رسػػػػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػػػػل واهلل ال: قػػػػػػػػػػػلؿ  "الهنتػػػػػػػػػػػؾ؟ جفتحهػػػػػػػػػػػ "

 نحهونػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػلس وال: "قػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػدا ؾ، اهلل معلنػػػػػػػػػػػ  واهلل ال: قػػػػػػػػػػػلؿ "ة تػػػػػػػػػػػؾ؟ جفتحهػػػػػػػػػػػ : "قػػػػػػػػػػػلؿ" لهنػػػػػػػػػػػلت ـ
 نحهونػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػلس وال: "قػػػػػػػػػػػلؿ فػػػػػػػػػػػدا ؾ، اهلل معلنػػػػػػػػػػػ  واهلل ال: قػػػػػػػػػػػلؿ" لعمتػػػػػػػػػػػؾ؟ جفتحهػػػػػػػػػػػ :"قػػػػػػػػػػػلؿ" ة ػػػػػػػػػػػوات ـ
 ونػػػػػػػػػػػ نحه النػػػػػػػػػػػلس وال: "قػػػػػػػػػػػلؿ ؾ،فػػػػػػػػػػػدا  اهلل معلنػػػػػػػػػػػ  واهلل ال: قػػػػػػػػػػػلؿ" ل للتػػػػػػػػػػػؾ؟ جفتحهػػػػػػػػػػػ : "قػػػػػػػػػػػلؿ" لعمػػػػػػػػػػػلت ـ
 فلػػػػػػػػـ" فرمػػػػػػػػ  وحصػػػػػػػػف قلهػػػػػػػػ ، وط ػػػػػػػػر ذنهػػػػػػػػ ، ا  ػػػػػػػػر الل ػػػػػػػػـ: "وقػػػػػػػػلؿ علنػػػػػػػػ  نػػػػػػػػد  فوضػػػػػػػػا: قػػػػػػػػلؿ" ل ػػػػػػػػلالت ـ

 .ش    ل  نلت ت ال ت  ذلؾ هعد ن ف
 و ػػػػػػػػو جف نملػػػػػػػػس  ػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػلرؾ مػػػػػػػػا ن سػػػػػػػػ  ونهحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف  لً منزلنػػػػػػػػ لً تعطػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػة المشػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػ

 لن ل.اةف لر ال لط ة المومودة لدن ، ون ته ل، ون تب  نؼ نم ن  التغلب ع

تسػػػػػػػػ ؿ "، رفػػػػػػػا اةنػػػػػػػلديجفػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػلط "نػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػة مػػػػػػػف الجمسػػػػػػػة   تقػػػػػػػقيـ
مػػػػػػػػػل رجن ػػػػػػػػػـ هملسػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػوـ؟  ػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػعرتـ هللسػػػػػػػػػعلدة؟ وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػرد شػػػػػػػػػعر  الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف

 هللسعلدة جف نرفا ندن ، والذي لـ نشعر هللسعلدة علن    ملض ندن ، ما ذ ر السهب. 
 

  
   الخامسة قالسادسةالجمستاف

 .ال وؼ تحديعنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو ال وؼ. .ٔ

 جف ن رؽ المشلر وف هنف جنواع ال وؼ. .ٕ

 جف نتعرؼ المشلر وف التغنرات ال سنولومنة الت  تحدث للمسـ جثنل  ال وؼ. .ٖ

 جف نتعرؼ المشلر وف عل   نملهنلت ال وؼ الموضوع . .ٗ

 لر وف سلهنلت ال وؼ المرض .جف نذ ر المش .٘
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 جف نعهر المشلر وف عف م لوف ـ. .ٙ

 جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة الت لص مف الم لوؼ. .ٚ

 جف نصؿ المشلر وف  ل  الراحة الن سنة. .ٛ

 دقنقة ل ؿ ملسة.  ٓٙ-٘ٗالجمسة   مدة

لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  LCDجقػػػػػػػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر، ورؽ هرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوؿ، م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلز  " األدقات المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدمة 
، هللونػػػػػػػػػػلت، موسػػػػػػػػػػنق   لد ػػػػػػػػػػة لةسػػػػػػػػػػتر ل ، جلػػػػػػػػػػواف ودفػػػػػػػػػػلتر رسػػػػػػػػػػـ، صػػػػػػػػػػحوف هةسػػػػػػػػػػتنؾ لملسػػػػػػػػػػةموضػػػػػػػػػػوع ال

 مرسوـ علن ل ومو  تعهر عف المشلعر".

االسػػػػػػػػػػػػتر ل ، الحػػػػػػػػػػػػوار، التعزنػػػػػػػػػػػػز االنمػػػػػػػػػػػػله ، التمثنػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػرح ، الوامػػػػػػػػػػػػب  الفنيػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة 
 المنزل .

 الجمسة   مِّتقى

 لف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػوـ الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػ
 السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل .الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت 

   تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هعمػػػػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػػػػرنف اسػػػػػػػػػػػتر ل  للمشػػػػػػػػػػػلر نف، للمحلفظػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػدو  ـ الن سػػػػػػػػػػػ  جثنػػػػػػػػػػػػل
 الملسة.

  رض نػػػػػػػػػػػتـ التم نػػػػػػػػػػػد لموضػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػة هطػػػػػػػػػػػرح جسػػػػػػػػػػػ لة تنشػػػػػػػػػػػنطنة للمشػػػػػػػػػػػلر نف حػػػػػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػػػػػوؼ وعػػػػػػػػػػػ
 صػػػػػػػػػػػور ةشػػػػػػػػػػػ لص  ل  ػػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ توضػػػػػػػػػػػح الهلحثػػػػػػػػػػػة المقصػػػػػػػػػػػود هػػػػػػػػػػػلل وؼ: و ػػػػػػػػػػػو عهػػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػػف

ان عػػػػػػػػلؿ قػػػػػػػػوي  نػػػػػػػػر سػػػػػػػػلر ننػػػػػػػػتت عػػػػػػػػف ا حسػػػػػػػػلس هومػػػػػػػػود  طػػػػػػػػر جو نتوقػػػػػػػػا حدوثػػػػػػػػ ، ممػػػػػػػػل نػػػػػػػػدفا ال ػػػػػػػػرد 
  ل  تمنب المثنر الذي ن ن   جو الدفلع عف ن س .

  :  تنلقش الهلحثة ما المشلر نف جنواع ال وؼ و 

 سػػػػػػػػػةمت  جو ا نسػػػػػػػػػلف حنػػػػػػػػػلة ن ػػػػػػػػػدد حقنقػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػر نتنمػػػػػػػػػة ننشػػػػػػػػػ  يالػػػػػػػػػذ و ػػػػػػػػػو: موضػػػػػػػػػوع   ػػػػػػػػػوؼ 
 . لن  النلس جقرب جو
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 ػػػػػػػػػلل وؼ  حقنقنػػػػػػػػػة ه  طػػػػػػػػػلر ا نسػػػػػػػػػلف ت ػػػػػػػػػدد ال مواقػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف ننشػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذي و ػػػػػػػػػو: مرضػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػوؼ 
مػػػػػػػػػػف المرت عػػػػػػػػػػلت واةمػػػػػػػػػػل ف العللنػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػف اةمػػػػػػػػػػل ف الواسػػػػػػػػػػعة والم شػػػػػػػػػػوفة جو المنعزلػػػػػػػػػػة، اةمػػػػػػػػػػل ف 

ح المنتػػػػػػػػػػػػة، الوحػػػػػػػػػػػػدة، اللػػػػػػػػػػػػوف اةحمػػػػػػػػػػػػر، الظػػػػػػػػػػػػةـ، المنػػػػػػػػػػػػؼ جو الضػػػػػػػػػػػػنقة، اةرواح واةشػػػػػػػػػػػػهل المغلقػػػػػػػػػػػػة
واةمسػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ المنتػػػػػػػػػػػػػػػػػة، الممػػػػػػػػػػػػػػػػػل نر والحشػػػػػػػػػػػػػػػػػود، الحنوانػػػػػػػػػػػػػػػػػلت، المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة، االمتحػػػػػػػػػػػػػػػػػلف، النشػػػػػػػػػػػػػػػػػلط 
االمتمػػػػػػػػػػلع ، الرعػػػػػػػػػػد، المػػػػػػػػػػرض، ال ػػػػػػػػػػوؼ الشػػػػػػػػػػدند مػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػعود هللمصػػػػػػػػػػعد ال  رهػػػػػػػػػػل  ، ر ػػػػػػػػػػوب 

 القطلرات، الطل رات.

 للمشلر نف ومن ل: التغنرات ال سنولومنة جثنل  ال وؼ تشرح الهلحثة 

 القلب   قلف سرعة. 

 .التن س السرنا 

 هللتوتر الشعور. 

 الت ت ة جثنل  الحدنث . الصوت ف  رم ة( 

 .االرتعلش  

 والحلؽ ال ـ م لؼ. 

 الش نة فقداف.  

 واال مل  هللضعؼ الشعور.  

 الهلرد العرؽ تصهب. 

  الة رادي والتهوؿ التهرز عملنة عل  السنطرة فقداف. 
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 حثة ما المشلر نف فوا د ال وؼ الموضوع  ومن ل:تنلقش الهل 

 .المحلفظة عل  سةمة ا نسلف مف اة طلر 

  مػػػػػػػػف و وفػػػػػػػػ ، للضػػػػػػػػو   وسػػػػػػػػنلة النػػػػػػػػلر ا تشػػػػػػػػلؼ  لػػػػػػػػ  دفعػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػةـ مػػػػػػػػف االنسػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػل جف 
  لػػػػػػػػػػػ  دفعػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػف و وفػػػػػػػػػػػ ، موام تػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػةحل نهت ػػػػػػػػػػػر معلػػػػػػػػػػػ  الم تػػػػػػػػػػػرس الحنػػػػػػػػػػػواف
 .اةرض استنهلت

 حثة سلهنلت ال وؼ المرض  ما المشلر نف ومن ل: مل تنلقش الهل 

 و سػػػػػػػػػػػؿ،  القلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػراضوج ،الػػػػػػػػػػػدـ ضػػػػػػػػػػػغط وارت ػػػػػػػػػػػلع ،السػػػػػػػػػػػ ر)  :من ػػػػػػػػػػػل ة ثنػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػراضج نسػػػػػػػػػػػهب 
   .ن سنةال مراضواة ،القلب نهضلت زنلدةو  ،الغدد

 الثقة عدـ. 

 التردد. 

 العصه  الرعلش.  

 ال واهنس. 

 الت نؿ. 

 رؽاة. 

 اال ت لب. 

 والو ـ الوسواس. 

 والتعلمنػػػػػػػػػػػػػة االمتملعنػػػػػػػػػػػػػة الحنػػػػػػػػػػػػػلة علػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػ ثراالمتملعنػػػػػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػػػػػذا  المنلسػػػػػػػػػػػػػهلت ال ػػػػػػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػػػػػػف 
 . هنرة هصورة الش صنة العةقلتو  والعملنة

  تطلػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلر نف جف نػػػػػػػػػػذ روا مواقػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػروا ه ػػػػػػػػػػل وشػػػػػػػػػػعروا فن ػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػلل وؼ، حنػػػػػػػػػػث
 تتنح ل ـ ال رصة للتعهنر عف م لوف ـ.
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 لر نف، حنػػػػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػػػػتـ توزنػػػػػػػػػػػػا هللونػػػػػػػػػػػػلت علػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػوـ الهلحثػػػػػػػػػػػػة هتن نػػػػػػػػػػػػذ نشػػػػػػػػػػػػلط الهللونػػػػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػػ
المشػػػػػػػػػلر نف وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن ـ جف نن  ػػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػػذ  الهللونػػػػػػػػػلت، شػػػػػػػػػرنطة جف نضػػػػػػػػػعوا  ػػػػػػػػػؿ م ػػػػػػػػػلوف ـ دا ػػػػػػػػػػؿ 
الهػػػػػػػػللوف جثنػػػػػػػػل  ن  ػػػػػػػػ ، ثػػػػػػػػـ نقػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػلرؾ هللضػػػػػػػػغط علػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػللوف  ػػػػػػػػ  نن مػػػػػػػػر للػػػػػػػػت لص مػػػػػػػػف 

  ذ  الم لوؼ ن ل نل.

 لط؟ و ػػػػػػػػػػػؿ وصػػػػػػػػػػػلوا للراحػػػػػػػػػػػة جـ تسػػػػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػلر نف  نػػػػػػػػػػػؼ نشػػػػػػػػػػػعروف اآلف هعػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػذا النشػػػػػػػػػػػ
 ال؟. 

   تطلػػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػلر نف رسػػػػػػػػػػػـ جن سػػػػػػػػػػػ ـ جثنػػػػػػػػػػػل  ال ػػػػػػػػػػػوؼ، وتحدنػػػػػػػػػػػد نقطػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػعؼ فػػػػػػػػػػػ
 جمسلد ـ جثنل  ال وؼ. 

  نػػػػػػػػػتـ تقسػػػػػػػػػنـ المشػػػػػػػػػلر نف  لػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػلت وتطلػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن ـ القنػػػػػػػػػلـ هتمثنػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػرح  لػػػػػػػػػهعض
، لنتسػػػػػػػػػفَّ ل ػػػػػػػػػـ ت رنػػػػػػػػػ  المواقػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػ  تثنػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػوؼ لػػػػػػػػػدن ـ و نػػػػػػػػػؼ نتصػػػػػػػػػرفوف فػػػػػػػػػ  تلػػػػػػػػػؾ المواقػػػػػػػػػؼ

 م لوف ـ ونتعلموا  ن نة التصرؼ السلنـ وقت ال وؼ.

 .تقـو الهلحثة هتعزنز اةف لر ا نملهنة عند المشلر نف 

 .نتـ عمؿ استر ل  للمشلر نف لهث الطم نننة واةملف ف  ن وس ـ 

 هعمؿ استر ل  مرة جو مرتنف  ةؿ اةسهوع  وامب منزل .الهلحثة المشلر نف  ت لؼ 

نػػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػلر نف وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػػلط "الومػػػػػػػػػػو "، يـ الجمسػػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػػق ت
تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة ثةثػػػػػػػػة صػػػػػػػػحوف مرسػػػػػػػػومًل علػػػػػػػػن ـ ثةثػػػػػػػػة ومػػػػػػػػو  )سػػػػػػػػعند، حػػػػػػػػزنف، عػػػػػػػػلدي ، تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف 

عػػػػػػػف مشػػػػػػػلعر  جثنػػػػػػػل  الملسػػػػػػػة، مهننػػػػػػػًل سػػػػػػػهب ا تنػػػػػػػلر  ل ػػػػػػػذا   ػػػػػػػؿ ط ػػػػػػػؿ ا تنػػػػػػػلر  حػػػػػػػدى الومػػػػػػػو  التػػػػػػػ  تعهػػػػػػػر
 الوم .
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 سابعةالجمسة ال

 ال تغضب.عنقاف الجمسة  

 أىداؼ الجمسة 

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو االن علالت. .ٔ

 جف نحدد المشلر وف المواقؼ الحنلتنة المثنرة الن علالت ـ. .ٕ

 جف نذ ر المشلر وف المواقؼ الت  ت دي  ل  زنلدة التوتر والقلؽ لدن ـ. .ٖ

 .جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة التح ـ ه ن س ـ وقت الغضب .ٗ

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗالجمسة   مدة

لعػػػػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػ   LCDجقػػػػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػػػػتر، ورؽ هرسػػػػػػػػػػػػػػػتوؿ، م ػػػػػػػػػػػػػػػلز  " األدقات المسػػػػػػػػػػػػػػػتخدمة 
، لوحػػػػػػػػػػة مرسػػػػػػػػػػػوـ علن ػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػمرة تسػػػػػػػػػػم  هشػػػػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػػلعر، وجوراؽ صػػػػػػػػػػػغنرة عةقػػػػػػػػػػة هموضػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػة

 .عل  ش ؿ ورؽ شمر"

زنػػػػػػػػػػػز، الحػػػػػػػػػػػوار، العصػػػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػػػتر ل ، الحػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػن س، التعالفنيػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػتخدمة  
 الذ ن ، الوامب المنزل .

 الجمسة   مِّتقى

  تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة
 .الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل 

 نقومػػػػػػػػػػػوا هتمثنػػػػػػػػػػػؿ موقػػػػػػػػػػػؼ معػػػػػػػػػػػنف  تم ػػػػػػػػػػػد الهلحثػػػػػػػػػػػة  لموضػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػة هللطلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػلر نف جف
  ن وف فن  ان علؿ  ضب شدند، ثـ تنلقش المشلر نف فنمل تـ مشل دت . 

  توضػػػػػػػػػػح الهلحثػػػػػػػػػػة المقصػػػػػػػػػػود هم  ػػػػػػػػػػـو االن عػػػػػػػػػػلؿ للمشػػػػػػػػػػلر نف،  حنػػػػػػػػػػث  نػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػطلح واسػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػمؿ
ممنػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػلالت الومداننػػػػػػػػػػة هصػػػػػػػػػػور ل الم تل ػػػػػػػػػػة، رفنع ػػػػػػػػػػل و لنظ ػػػػػػػػػػل.  ف ػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػب والحقػػػػػػػػػػد، اةمػػػػػػػػػػؿ 

حللػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػوتر فػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػل ف الحػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػحه ل تغنػػػػػػػػػرات فسػػػػػػػػػنولومنة  والحػػػػػػػػػزف.  جنضػػػػػػػػػل وال نهػػػػػػػػػة، ال ػػػػػػػػػرح



  

 

   )ٔ٘ٙ( 

 

دا لنػػػػػػػػػػة ومظػػػػػػػػػػل ر مسػػػػػػػػػػملننة  لرمنػػػػػػػػػػة  للهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػل تعهػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػوع  ػػػػػػػػػػذا االن عػػػػػػػػػػلؿ.  فلالن عػػػػػػػػػػلؿ  ذًا 
 نوعلف ان علؿ سلر وآ ر  نر سلر م لـ.

   دي  لػػػػػػػػػ  تطلػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػلر نف تحدنػػػػػػػػػد المواقػػػػػػػػػؼ الحنلتنػػػػػػػػػة المثنػػػػػػػػػرة لةن عػػػػػػػػػلالت والتػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ
زنػػػػػػػػلدة التػػػػػػػػوتر والقلػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػدن ـ، وذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ تقسػػػػػػػػنـ المشػػػػػػػػػلر نف لممموعػػػػػػػػلت، ثػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػتـ عػػػػػػػػػرض 

  ملهة  ؿ ممموعة ومنلقشت ل ف   ملهلت ل.

  ،مػػػػػػػػػل تقػػػػػػػػػـو هتعلػػػػػػػػػنم ـ هعػػػػػػػػػض الطػػػػػػػػػرؽ تشػػػػػػػػػرح الهلحثػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػلر نف  ن نػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػتح ـ هلن عػػػػػػػػػلؿ الغضػػػػػػػػػب 
 : ومن لالت  تم ن ـ مف ضهط ان علالت ـ جثنل  الغضب 

  اـ الصمت جثنل  الغضب وعدـ ال ةـ.التز 

 العد للعشرة قهؿ الرد جثنل  الغضب. 

 .االهتعلد االنسلف قدر ا م لف عف المواقؼ المثنرة لةن علؿ الغضب 

 .تمنب اةش لص الذنف نسههوف التوترات االن عللنة السن ة 

  نمله  ما الن س للت  نؼ مف حدة الغضباست داـ الحدنث ا. 

 لتن س الهطن  العمنؽ جثنل  الغضب  محلولة لت د ة الن س.القنلـ هعملنة ا 

  ومػػػػػػػػػػل جممػػػػػػػػػػؿ التومنػػػػػػػػػػ  النهػػػػػػػػػػوي الترهػػػػػػػػػػوي لن سػػػػػػػػػػنة ا نسػػػػػػػػػػلف  ذا ثػػػػػػػػػػلر ه ػػػػػػػػػػل الغضػػػػػػػػػػب جف نسػػػػػػػػػػ ت  ذا
وجف نملػػػػػػػػػػػس  ذا  ػػػػػػػػػػػلف قل مػػػػػػػػػػػل.. وجف نضػػػػػػػػػػػطما  ذا  ػػػػػػػػػػػلف مللسػػػػػػػػػػػل.. وجف نسػػػػػػػػػػػتعنذ   ػػػػػػػػػػػلف مت لمػػػػػػػػػػػل..

لػػػػػػػػػنقـ ولنغتسػػػػػػػػؿ. فتلػػػػػػػػػؾ وسػػػػػػػػػل ؿ فػػػػػػػػػإذا لػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػذ ب عنػػػػػػػػ  الغضػػػػػػػػػب ف هػػػػػػػػلهلل مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػنطلف الػػػػػػػػػرمنـ..
 علمنة مسمنة الست ةؾ الطلقة الزا دة ف  نشلط ن س  م ند.

  نصػػػػػػػػػػرع  ال الػػػػػػػػػػذي: فقػػػػػػػػػػللوا فػػػػػػػػػػن ـ؟ الصػػػػػػػػػػرعة تعػػػػػػػػػػدوف مػػػػػػػػػػل: )وسػػػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػلؿ 
 . روا  مسلـ الغضب عند ن س  نملؾ الذي ول ن   ذلؾ، لنس: فقلؿ الرملؿ،

 مػػػػػػػػػػرارا فػػػػػػػػػػردد  تغضػػػػػػػػػػب ال) قػػػػػػػػػػلؿ جوصػػػػػػػػػػن  وسػػػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػل  للنهػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػلؿ رمػػػػػػػػػػة جف وروي 
 هػػػػػػػػػػػؿ تملمػػػػػػػػػػػل الغضػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػػػذا معنػػػػػػػػػػػ  اله ػػػػػػػػػػػلري، ولػػػػػػػػػػػنس روا  .  تغضػػػػػػػػػػػب ال)         قػػػػػػػػػػػلؿ
  اهلل. حرملت انت  ت ذا  نسلفا  نغضب جف وننهغ  فن  التملدي عدـ
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  نػػػػػػػػػؼ تصػػػػػػػػػرفوا ثػػػػػػػػػـ تطلػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػلر نف جف نػػػػػػػػػذ روا مواقػػػػػػػػػؼ  ضػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػدثت مع ػػػػػػػػػـ و 
 المشلر نف. عندزنز السلوؾ السوي ، تقـو هتعفن ل

  تقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هإعطػػػػػػػػػل  المشػػػػػػػػػلر نف تمػػػػػػػػػرنف اسػػػػػػػػػتر ل  نػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػف  ةلػػػػػػػػػ  الطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػلر نف جف
نت نلػػػػػػػػػوا موق ػػػػػػػػػًل جثػػػػػػػػػلر  ضػػػػػػػػػه ـ ومػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ نطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن ـ جف نتعػػػػػػػػػلملوا مػػػػػػػػػا الموقػػػػػػػػػؼ هإحػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػرؽ 

فػػػػػػػػػػػ  موقػػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػػداقة مػػػػػػػػػػػا ن ػػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػػ ص الػػػػػػػػػػػذي  السػػػػػػػػػػػلهقة، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ نت نلػػػػػػػػػػػوف جن سػػػػػػػػػػػ ـ و ػػػػػػػػػػػـ
   ضه ـ...  لخ.ج

 التمػػػػػػػػػػػػرنف السػػػػػػػػػػػػلهؽ مػػػػػػػػػػػػرة جو مػػػػػػػػػػػػرتنف  جف نطهقػػػػػػػػػػػػواو ػػػػػػػػػػػػو  لً منزلنػػػػػػػػػػػػ لً تعطػػػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػػػػ
  ةؿ اةسهوع.

"، شػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػلعرمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػلط "وذلػػػػػػػػؾ  المشػػػػػػػػػلر نفالملسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػونــ الجمسػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػقي
هللسػػػػػػػػعلدة شػػػػػػػػمرة  للنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اةوراؽ وتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد دا ػػػػػػػػؿ الممموعػػػػػػػػة شػػػػػػػػعر تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة 

ف لػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػػػعلدة علنػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  جثنػػػػػػػػػػل  الملسػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػرا  علػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػمرة، واي
  ص را  للشمرة ما ذ ر السهب.

 

 الجمسة الثامنة

 الثقة هللن س.عنقاف الجمسة  

 أىداؼ الجمسة 

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة الثقة هللن س. .ٔ

 جف نعرؼ المشلر وف مدى ج منة الثقة هللن س ل ـ. .ٕ

 ف نتعرؼ المشلر وف جسهلب ضعؼ الثقة هللن س.ج .ٖ

 جف نتعلـ المشلر وف حلوؿ عملنة لمش لة ضعؼ الثقة هللن س. .ٗ

 دقنقة. ٓٙ-٘ٗالجمسة   مدة

 . لعرض هورهوننت عف موضوع الملسة" LCD" م لز األدقات المستخدمة  
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وار، النمذمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ القصػػػػػػػػػػص، الحػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػن س، الحػػػػػػػػػػالفنيػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػتخدمة  
 المنلقشة، العصؼ الذ ن ، الوامب المنزل .

 الجمسة   مِّتقى

 طم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واال
 الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل .

 للثقػػػػػػػػػػػػةف ةؿ الحػػػػػػػػػػػػوار والمنلقشػػػػػػػػػػػػة، "توضػػػػػػػػػػػػح الهلحثػػػػػػػػػػػػة م  ػػػػػػػػػػػػوـ الثقػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػللن س للمشػػػػػػػػػػػػلر نف مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػ 
 الػػػػػػػػػذي الظػػػػػػػػػرؼ حسػػػػػػػػػب وقدراتػػػػػػػػػ  لذاتػػػػػػػػػ  واعتهػػػػػػػػػلر  ن سػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػر  اعتمػػػػػػػػػلد حسػػػػػػػػػفتعنػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػللن س
   ذلػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف) ت ػػػػػػػػػػػرنط ودوف  عنػػػػػػػػػػػلد جو  هػػػػػػػػػػػر جو عمػػػػػػػػػػػب)  فػػػػػػػػػػػراط دوف  الزمػػػػػػػػػػػلف الم ػػػػػػػػػػػلف،) فنػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػو
م لنلتػػػػػػػػػػػػػػ  هقدراتػػػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػػػلف  نمػػػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػػػ  الثقػػػػػػػػػػػػػػةجو   ." محمػػػػػػػػػػػػػػود  نػػػػػػػػػػػػػػر  ضػػػػػػػػػػػػػػوع جو  وج دافػػػػػػػػػػػػػػ  واي

 .هذات  ا نملف جي وقرارات ،

 ما المشلر نف ج منة الثقة هللن س و  : تنلقش الهلحثة 

  والسعلدة والطم نننةتملب لل رد الراحة الن سنة. 

   الم ننػػػػػػػػػػػػة وج العلمنػػػػػػػػػػػػة المتعػػػػػػػػػػػػددة سػػػػػػػػػػػػوا  الحنػػػػػػػػػػػػلة ممػػػػػػػػػػػػلالت فػػػػػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػػػػػلحتسػػػػػػػػػػػػلعد ال ػػػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػػػ           
 .االمتملعنة وج

 وتنمنػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػذات تطػػػػػػػػػػػػونر علػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػدرة ثػػػػػػػػػػػػـّ  ومػػػػػػػػػػػػف اتػػػػػػػػػػػػ وم لر  لقدراتػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػدر لً ال ػػػػػػػػػػػػرد  تمعػػػػػػػػػػػػؿ 
 .الم لرات

  والصعلب والمش ةت اةزملت ما التعلمؿ عل  القدرةتمنح ال رد. 

 سوا  حنلة عف ممنزة حنلت  فج تشعر ال رد. 

 الن سنة وال زنمة والسلهنة العمز هراثف مف تنتشؿ ال رد. 

 طلقت  مصدر ةن ل  دف  لل رد توضح. 

 دف  لتحقنؽ هقوة وتشد  واةمؿ حهللطمو  تمد ال رد . 
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 :  تنلقش الهلحثة ما المشلر نف جسهلب ضعؼ الثقة هللن س، جال و 

 قهػػػػػػػػوفاونر  ضػػػػػػػػع   علػػػػػػػػ  نر ػػػػػػػػزوف حولػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف جفال ػػػػػػػػرد  شػػػػػػػػعرن حنػػػػػػػػث والمواقػػػػػػػػؼ اةمػػػػػػػػور ت ونػػػػػػػػؿ 
 .ه ل قوـن طهنعنة  نر  حر ة  ؿ

 اآل ػػػػػػػػػػروف نوام ػػػػػػػػػػ  ال حتػػػػػػػػػػ  للعػػػػػػػػػػلدة م ػػػػػػػػػػللؼ تصػػػػػػػػػػرؼ منػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػدر جف مػػػػػػػػػػف والقلػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػوؼ 
 .االحتقلر جو هلللوـ

  ذاتػػػػػػػػػ  جف شػػػػػػػػػعرن هػػػػػػػػػؿ اآل ػػػػػػػػػرنف جمػػػػػػػػػلـ شػػػػػػػػػن لً  قػػػػػػػػػدـن جف نم ػػػػػػػػػف وال ضػػػػػػػػػعنؼ  نسػػػػػػػػػلف جنػػػػػػػػػ   حسلسػػػػػػػػػ 
 ونسػػػػػػػرؼ اً حقنػػػػػػػر  لً  نسػػػػػػػلن ن سػػػػػػػ  نػػػػػػػرَ  ال ػػػػػػػّداـ الت  نػػػػػػػر  ػػػػػػػذا مػػػػػػػف نعػػػػػػػلفِ  مػػػػػػػف و للهػػػػػػػلً  نمنز ػػػػػػػل شػػػػػػػ   ال

  ل سػػػػػػػػؼ، مثػػػػػػػػلؿ علػػػػػػػػ حقنقػػػػػػػػة وتصػػػػػػػػهح م نلتػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػذ  تسػػػػػػػػتح ـ حتػػػػػػػػ  الت  نػػػػػػػػر  ػػػػػػػػذا فػػػػػػػػ 
" ضػػػػػػػػػعنؼ جنػػػػػػػػػل" جو" فلشػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػل" جو  " هػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػل" ش صػػػػػػػػػنة ال ػػػػػػػػػرد: تػػػػػػػػػدمر التػػػػػػػػػ  اةل ػػػػػػػػػلظ هعػػػػػػػػػض
 نشػػػػػػػػػػػػػعر ال حنػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػف تحطم ػػػػػػػػػػػػػلالػػػػػػػػػػػػػن س و  علػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػنملً   طػػػػػػػػػػػػػراً  تشػػػػػػػػػػػػػ ؿ العهػػػػػػػػػػػػػلرات ف ػػػػػػػػػػػػػذ 
 .ه ل الش ص

 ولػػػػػػػ  اةمػػػػػػػر مػػػػػػػف الحػػػػػػػلدة االنتقػػػػػػػلدات هعػػػػػػػض وتلقػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػ   شػػػػػػػؿال نرمػػػػػػػا السػػػػػػػهب  لػػػػػػػ  قػػػػػػػد      
 .لرحجوم م ذ   هش ؿ المدنر جو

 اآل رنف جملـ الحلد التوهنخ جو  ل حراج قدنـ لحلدث التعرض. 

 وموا ه  قدرات  مف والت ونف جقران  وهنف هنن  المقلرنة. 

 ال لمػػػػػػػػػػػة اةمػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػ  علنػػػػػػػػػػػؾ االعتمػػػػػػػػػػػلد وعػػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػذاتؾ السػػػػػػػػػػػلهنة اة ػػػػػػػػػػػؿ جو اةصػػػػػػػػػػػدقل  نظػػػػػػػػػػػرة،    
 .ذاتؾ  ثهلت ال رصة عطل ؾ  عدـ جو

 هػػػػػػػػف الزهنػػػػػػػػر عنػػػػػػػػدمل  ػػػػػػػػلف نلعػػػػػػػػب مػػػػػػػػا جصػػػػػػػػحله  فػػػػػػػػ   حػػػػػػػػدى  نػػػػػػػػتـ عػػػػػػػػرض قصػػػػػػػػة الصػػػػػػػػحله  عهػػػػػػػػد اهلل
طرقػػػػػػػػلت المدننػػػػػػػػة فمػػػػػػػػر جمنػػػػػػػػر المػػػػػػػػ مننف عمػػػػػػػػر هػػػػػػػػف ال طػػػػػػػػلب هػػػػػػػػللقرب مػػػػػػػػن ـ ف ػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػلف 
معػػػػػػػ   ال  ػػػػػػػػو، فسػػػػػػػػ ل  عمػػػػػػػػر هػػػػػػػػف ال طػػػػػػػػلب رضػػػػػػػػ  اهلل عنػػػػػػػ  لمػػػػػػػػلذا لػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػرب  مػػػػػػػػل فعػػػػػػػػؿ جصػػػػػػػػحلهؾ؟ 

 فقلؿ لـ ت ف الطرنؽ ضنقة ف وسع ل لؾ، ولـ جفعؿ شن ل ف  لفؾ. 
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 الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف هللقصػػػػػػػػػة، وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػلر نف ذ ػػػػػػػػػر قصػػػػػػػػػص ج ػػػػػػػػػرى عػػػػػػػػػف الثقػػػػػػػػػة  تنػػػػػػػػػلقش
 هللن س.

  تطلػػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػلر نف التحػػػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػػػف مواقػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػعروا فن ػػػػػػػػػػػل هللثقػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػللن س، و نػػػػػػػػػػػؼ
  لنت ل ل نتل ت  نملهنة علن ـ.

  ،ثػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػدـ تنػػػػػػػػلقش الهلحثػػػػػػػػة مػػػػػػػػا المشػػػػػػػػلر نف  ن نػػػػػػػػة زنػػػػػػػػلدة الثقػػػػػػػػة هػػػػػػػػللن س هسػػػػػػػػملع آرا  ػػػػػػػػـ ومقترحػػػػػػػػلت ـ
 ل ـ هعض الحلوؿ المنلسهة و  :

  جف نتعػػػػػػػػػػػرؼ ال ػػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػػػلط القػػػػػػػػػػػوة المومػػػػػػػػػػػودة لدنػػػػػػػػػػػ  لتعزنز ػػػػػػػػػػػل، ونقػػػػػػػػػػػلط الضػػػػػػػػػػػعؼ للػػػػػػػػػػػت لص
 من ل.

  هعهػػػػػػػػػػلرات ج ػػػػػػػػػػػرى  "ضػػػػػػػػػػعنؼ جنػػػػػػػػػػل" جو" فلشػػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػػػل" جو"  هػػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػػل"العهػػػػػػػػػػلرات التللنػػػػػػػػػػة   اسػػػػػػػػػػتهداؿ
 .راحت ل مف وتزند ن سنتؾ مف وتحسف قوتؾ مف تزند نملهنة 

 من ل االنتقلص جو  را نت ل وعدـ   احتراـ الذاتالعمؿ عل. 

 انت ت مزعمة لً جحداث استرملع جو الملض  ف  الت  نر عدـ. 

 "  عنوه   ل  ج دى  مر اً  اهلل رحـتقهؿ النقد الهنل." 

  ت تلػػػػػػػػػؼ واةح ػػػػػػػػػلـ اآلرا  جف تعلػػػػػػػػػـ ةنػػػػػػػػػؾ ن سػػػػػػػػػنتؾ علػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلهلً  نػػػػػػػػػ ثر اآل ػػػػػػػػػرنف  ػػػػػػػػػةـ تمعػػػػػػػػػؿال 
 .آل ر ش ص مف

 جهدًا.  نرؾ وهنف ذاتؾ هنف للمقلرنة المملؿ ن سؾ تعطِ  ال  

 هراز ل و وانلتؾ الذاتنة وم لراتؾ قدراتؾ عل  التر نز  .اآل رنف جملـ واي

  تقتػػػػػػػػػػِد  حسػػػػػػػػػػنة قػػػػػػػػػػدوة علػػػػػػػػػػن ـ اهلل رضػػػػػػػػػػواف وجصػػػػػػػػػػحله  وسػػػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػل  اهلل رسػػػػػػػػػػوؿامعػػػػػػػػػػؿ
 ه ل ف  حنلتؾ.

 هػػػػػػػػػػػذاتؾ تػػػػػػػػػػػؾثق ونحطػػػػػػػػػػػـ نحطمػػػػػػػػػػػؾ جف شػػػػػػػػػػػ ن  مػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػذ ر وتمنػػػػػػػػػػػب نملحلتػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػذ ر 
 .الضعؼ جو  لل شؿ
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 ف  حنلتؾ. ل  ومود وال تةش  ال وؼ ستمد واقتحم  ن ن ؾ مل  ؿ عف فتش 

 مػػػػػػػػػف لمزنػػػػػػػػػد ونػػػػػػػػػدفعؾ ثقتػػػػػػػػػؾ هن سػػػػػػػػػؾ نهنػػػػػػػػػ  جف شػػػػػػػػػ ن  فمػػػػػػػػػف لً نملهنػػػػػػػػػًل  حػػػػػػػػػدنث مػػػػػػػػػا ن سػػػػػػػػػؾ تحػػػػػػػػػدث 
 الت ل ؿ.

 سػػػػػػػػػػوؼ اة ػػػػػػػػػػرى تلػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػرة ونػػػػػػػػػػلقش وحػػػػػػػػػػلور ومػػػػػػػػػػود لػػػػػػػػػػؾ ن ػػػػػػػػػػوف جف حػػػػػػػػػػلوؿ مملػػػػػػػػػػس  ػػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػػد 
 .نسراً  جمراً  هعد ل نثالحد وسنصهح دستعتل

 هن سؾ. ثقتؾ تعزز  رنفل  مسلعدتؾ 

 هن سؾ ثقتؾ مف نعزز ال ؽ حسف همظ ر الظ ور. 

  تقػػػػػػػػػػػص الهلحثػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػة "السػػػػػػػػػػػلح لة واةرنػػػػػػػػػػػب" و نػػػػػػػػػػػؼ جف السػػػػػػػػػػػلح لة سػػػػػػػػػػػهقت اةرنػػػػػػػػػػػب هسػػػػػػػػػػػهب ثقت ػػػػػػػػػػػل
 هن س ل ومعرفت ل لموانب القوة والضعؼ لدن ل واست داـ جسلوب التح نز الذات .

 ة المشػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػًل منزلنػػػػػػػػًل و ػػػػػػػػو جف نملػػػػػػػػس  ػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػلرؾ مػػػػػػػػا ن سػػػػػػػػ  ون تػػػػػػػػب علػػػػػػػػ  تعطػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػ
 .ورقة موانب القوة والضعؼ ف  ش صنت ، ونضا جف لرًا لتقونة موانب الضعؼ لدن 

تسػػػػػػػػ ؿ "، رفػػػػػػػا اةنػػػػػػػلديجفػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػلط " نػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػة مػػػػػػػفالجمسػػػػػػػة   تقػػػػػػػقيـ
نػػػػػػػػػوـ؟  ػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػعرتـ هللسػػػػػػػػػعلدة؟ وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػرد شػػػػػػػػػعر الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف مػػػػػػػػػل رجن ػػػػػػػػػـ هملسػػػػػػػػػة ال

 هللسعلدة جف نرفا ندن ، والذي لـ نشعر هللسعلدة علن    ملض ندن ، ما ذ ر السهب.
  

 الجمسة التاسعة

 الت ل ؿ.عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة الت ل ؿ. .ٔ

 جف ندرؾ المشلر وف ج منة الت ل ؿ. .ٕ

لر وف الت ػػػػػػػػػػل ؿ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ جحلدنػػػػػػػػػػث نهونػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػرن ة ومواقػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػنرة جف نػػػػػػػػػػتعلـ المشػػػػػػػػػػ .ٖ
 النهونة، والعهلرات الحملسنة الت ل لنة.
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 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗالجمسة   مدة

صػػػػػػػػػػػػػػحوف هةسػػػػػػػػػػػػػػتنؾ  لعػػػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػػػتخدمة  
 مرسوـ علن ل ومو ، موسنق   لد ة، جقةـ فلملستر وورؽ هرستوؿ".

 فننة االستر ل ، التعزنز، الحوار، والعصؼ الذ ن ، الوامب المنزل .فنيات المستخدمة  ال

 الجمسة   مِّتقى

 طم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واال
 الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل .

 د للملسػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ ذ ػػػػػػػػػػػر هعػػػػػػػػػػػض الممػػػػػػػػػػػؿ، ثػػػػػػػػػػػـ تطلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػلر نف معرفػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػتـ التم نػػػػػػػػػػػ
 موضوع الملسة مف  ةؿ  ذ  الممؿ الت  تتحدث عف الت ل ؿ و    للتلل :

 ننعدـ ال ل ف نتػةش  رهمل مؿاة. 

 سقطت  لمل تن ض فج ال  ر ول ف تسقط الج ال  ر لنس. 

 فلهتسـ منؾ، جشق   و مف دا مل نومد. 

 المسنـ. ال ط   و و ذا ،جحةم ـ ف  حت  ملو ل ن ونوا جف نلسال هعض نمر  ال 

  ج ثػػػػػػػػر وجنػػػػػػػػت من ػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػرج فسػػػػػػػػوؼ... واسػػػػػػػػعة ح ػػػػػػػػرة فػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػقطت جقػػػػػػػػدامؾ تعثػػػػػػػػرت  ذا تنػػػػػػػػ سال 
 .وقوة تملس ل

 لػػػػػػػػؾ ونعنػػػػػػػػد الحػػػػػػػػزف مػػػػػػػػف ن رمػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف تمػػػػػػػػد فسػػػػػػػػوؼ،  لنػػػػػػػػؾ النػػػػػػػػلس جقػػػػػػػػرب  ػػػػػػػػدرؾ  ذا تحػػػػػػػػزف ال 
 .واالهتسلمة الحنلة

 حلػػػػػػػػػػـ هدانػػػػػػػػػػة االن سػػػػػػػػػػلر حللػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف تمعػػػػػػػػػػؿ جف وحػػػػػػػػػػلوؿ ذلؾ ػػػػػػػػػػ حلػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػف الهحػػػػػػػػػػث تحػػػػػػػػػػلوؿ ال 
 .مدند



  

 

   )ٖٔٙ( 

 

 ذا النػػػػػػػػػوـ نػػػػػػػػػدنؾ فهػػػػػػػػػنف، ضػػػػػػػػػلع اةمػػػػػػػػػس  ػػػػػػػػػلف  ذا ، ونرحػػػػػػػػػػؿ جوراقػػػػػػػػػ  نممػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػوؼ النػػػػػػػػػوـ  ػػػػػػػػػلف واي
 راحػػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػوـ علػػػػػػػػػ  ت سػػػػػػػػػؼ وال نعػػػػػػػػػود لػػػػػػػػػف ف ػػػػػػػػػو اةمػػػػػػػػػس علػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػزف ال   ،الغػػػػػػػػػد فلػػػػػػػػػدنؾ
 .ممنؿ  د ف  مضن ة هشمس واحلـ

 ة مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ شػػػػػػػػػرح م  ػػػػػػػػػـو الت ػػػػػػػػػل ؿ للمشػػػػػػػػػلر نف، ف ػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػـ تتحػػػػػػػػػدث الهلحثػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف موضػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػ
 جفضػػػػػػػػػػؿ وتوقػػػػػػػػػػا اةحػػػػػػػػػػواؿ، جو ل حػػػػػػػػػػداث اةفضػػػػػػػػػػؿ الملنػػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػػر نحػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػؿ :عػػػػػػػػػػف عهػػػػػػػػػػلرة
 .النتل ت

  : توضنح الهلحثة ج منة الت ل ؿ ف  حنلتنل النومنة، حنث  ن 

 .نسلعدنل عل  ا قهلؿ عل  الحنلة هشملعة 

 نلمحة ش صنة ةي الر نسنة الص لت مف. 

 والعمؿ النشلط عل  ونح ز هللن س الثقة ونعمؽ اةمؿ نزرع. 

 نملهنػػػػػػػػة ه مػػػػػػػػؿ للحنػػػػػػػػلة ننظػػػػػػػػر فللمت ل ػػػػػػػػؿ، للحنػػػػػػػػلة ا نملهنػػػػػػػػة الر نػػػػػػػػة عػػػػػػػػف صػػػػػػػػلدقل تعهنػػػػػػػػراً  نعتهػػػػػػػػر  واي
 التحػػػػػػػػػػػػػدنلت  ػػػػػػػػػػػػػؿ ور ػػػػػػػػػػػػػـ والعهػػػػػػػػػػػػػر، الػػػػػػػػػػػػػدروس حنػػػػػػػػػػػػػث للملضػػػػػػػػػػػػػ  وجنضػػػػػػػػػػػػػل والمسػػػػػػػػػػػػػتقهؿ للحلضػػػػػػػػػػػػػر
 .الحنلة ف  ا نسلف نوام  ل الت  والمصلعب

  ممػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػدو  هػػػػػػػػػػلل نر ت ػػػػػػػػػػل لوا المشػػػػػػػػػػلر نف هللحػػػػػػػػػػدنث النهػػػػػػػػػػوي الشػػػػػػػػػػرنؼ " مػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػذ ر ،"
 فػػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػػد  جف هػػػػػػػػػد ال هػػػػػػػػػلل نر فللمت ل ػػػػػػػػػؿج منػػػػػػػػػة الت ػػػػػػػػػل ؿ فػػػػػػػػػ  حنلتنػػػػػػػػػل النومنػػػػػػػػػة، و ػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػو ممنػػػػػػػػػؿ، 

 .النملح نحو التقدـ نحو لعطل ا نحو هل نسلف ندفا الت ل ؿ ةف الطرنؽ، ن لنة

  ا وال تعسػػػػػػػػػػػروا، وهشػػػػػػػػػػػروا وال تن ػػػػػػػػػػػروا"، والحػػػػػػػػػػػدنث النهػػػػػػػػػػػوي والحػػػػػػػػػػػدنث النهػػػػػػػػػػػوي الشػػػػػػػػػػػرنؼ جنضػػػػػػػػػػػل " نسػػػػػػػػػػػرو
 "ال عدوى وال طنرة، ونعمهن  ال لؿ الصللح: ال لمة الحسنة".

  وتػػػػػػػػػروي الهلحثػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػلف الرسػػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػػل  اهلل علنػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػلـ نهػػػػػػػػػث اةمػػػػػػػػػؿ والت ػػػػػػػػػل ؿ فػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػوس
ال لرسػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػلحب  سػػػػػػػػػلملف  ػػػػػػػػػلف فػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػزوة ال نػػػػػػػػػدؽ ل نػػػػػػػػػدؽالمسػػػػػػػػػلمنف ل ح ػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػةؿالمسػػػػػػػػػلمنف )

 الرسػػػػػػػػوؿ و ػػػػػػػػلف.. ونػػػػػػػػدجهوف نح ػػػػػػػػروف و ػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػلمنف مػػػػػػػػا م لنػػػػػػػػ  ن  ػػػػػػػػذ رة ح ػػػػػػػػر ال نػػػػػػػػدؽ، و ػػػػػػػػلفف ػػػػػػػػ
 سػػػػػػػػػلملف فن ػػػػػػػػػل نعمػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػ  الرقعػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػ . مع ػػػػػػػػػـ ونضػػػػػػػػػرب معولػػػػػػػػػ  نحمػػػػػػػػػؿ والسػػػػػػػػػةـ الصػػػػػػػػػةة علنػػػػػػػػػ 



  

 

   )ٔٙٗ( 

 

 شػػػػػػػػػػػدند الهننػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػوي سػػػػػػػػػػػلملف  ػػػػػػػػػػػلف ..علتنػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػ ور معػػػػػػػػػػػول ـ اعترضػػػػػػػػػػػت وصػػػػػػػػػػػحه ، فرنقػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا
 وقػػػػػػػػؼ ول نػػػػػػػػ  شػػػػػػػػظلنل، وتنشػػػػػػػػر  الصػػػػػػػػ ر ت لػػػػػػػػؽ ثنػػػػػػػػؽالو  سػػػػػػػػلعد  مػػػػػػػػف واحػػػػػػػػدة ضػػػػػػػػرهة و لنػػػػػػػػت اةسػػػػػػػػر،
 وذ ػػػػػػػػػػب ..  ر قػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػزادت ـ ممنعػػػػػػػػػػل معػػػػػػػػػػ  همػػػػػػػػػػف علن ػػػػػػػػػػل  وتواصػػػػػػػػػػ .. عػػػػػػػػػػلمزا الصػػػػػػػػػػ رة  ػػػػػػػػػػذ  جمػػػػػػػػػػلـ

 ت لدنػػػػػػػػػػل الح ػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػرى نغّنػػػػػػػػػػروا جف فػػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػت ذن  وسػػػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػل  اهلل رسػػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػلملف
 نعػػػػػػػػػػلنف سػػػػػػػػػػلملف امػػػػػػػػػػ والسػػػػػػػػػػةـ الصػػػػػػػػػػةة علنػػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػػوؿ وعػػػػػػػػػػلد  .المتحدنػػػػػػػػػػة العننػػػػػػػػػػدة الصػػػػػػػػػػ رة لتلػػػػػػػػػػؾ
 قلػػػػػػػػػػنة نهتعػػػػػػػػػدوا جف جصػػػػػػػػػػحله  مػػػػػػػػػف وطلػػػػػػػػػػب همعػػػػػػػػػوؿ، دعػػػػػػػػػل رآ ػػػػػػػػػػل وحػػػػػػػػػنف ..والصػػػػػػػػػػ رة الم ػػػػػػػػػلف هن سػػػػػػػػػ 
 فػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػ  القلهضػػػػػػػػتنف الشػػػػػػػػرن تنف ندنػػػػػػػػ   لتػػػػػػػػل ورفػػػػػػػػا هػػػػػػػػلهلل، وسػػػػػػػػّم  ..الشػػػػػػػػظلنل مرمػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف
 و مػػػػػػػل ال هنػػػػػػػر صػػػػػػػدع ل ثنلنػػػػػػػل مػػػػػػػف ون ػػػػػػػرج تنػػػػػػػثلـ، ه ػػػػػػػل ذافػػػػػػػإ الصػػػػػػػ رة، علػػػػػػػ  هػػػػػػػ  و ػػػػػػػوى وقػػػػػػػوة، عػػػػػػػـز

 م ػػػػػػػػػػلتنح جعطنػػػػػػػػػػت ..ج هػػػػػػػػػػر اهلل" :م هػػػػػػػػػػرا وسػػػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػل  اهلل رسػػػػػػػػػػوؿ و تػػػػػػػػػػؼ، ضػػػػػػػػػػن لم عللنػػػػػػػػػػل
 ثػػػػػػػػـ "..علن ػػػػػػػػل ظػػػػػػػػل رة جمتػػػػػػػػ  فوج  سػػػػػػػػرى، ومػػػػػػػػدا ف الحنػػػػػػػػرة، قصػػػػػػػػور من ػػػػػػػػل لػػػػػػػػ  جضػػػػػػػػل  ولقػػػػػػػػد فػػػػػػػػلرس،
 هػػػػػػػػػػو ت المتصػػػػػػػػػػدعة الصػػػػػػػػػػ رة وهرقػػػػػػػػػػت لظػػػػػػػػػػل رة،ا فت ػػػػػػػػػػررت الثلننػػػػػػػػػػة، ضػػػػػػػػػػرهت  و ػػػػػػػػػػوت المعػػػػػػػػػػوؿ، رفػػػػػػػػػػا

 م ػػػػػػػػػػػلتنح جعطنػػػػػػػػػػػت.. ج هػػػػػػػػػػػر اهلل" م هػػػػػػػػػػػرا ـوسػػػػػػػػػػػل علنػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػل  اهلل الرسػػػػػػػػػػػوؿ و لػػػػػػػػػػػؿ مرت ػػػػػػػػػػػا، مضػػػػػػػػػػػ  
،  ضػػػػػػػػػػػرب ثػػػػػػػػػػػـ  ".علن ػػػػػػػػػػػل ظػػػػػػػػػػػل رة جمتػػػػػػػػػػػ  فوج الحمػػػػػػػػػػػرا ، قصػػػػػػػػػػػور ل من ػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػ  جضػػػػػػػػػػػلر ولقػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرـو
 و لػػػػػػػػػػػؿ الهػػػػػػػػػػػل ر، الشػػػػػػػػػػػدند هرق ػػػػػػػػػػػل وجضػػػػػػػػػػػل  واستسػػػػػػػػػػػةم ل، سػػػػػػػػػػػةم ل الصػػػػػػػػػػػ رة ف لقػػػػػػػػػػػت الثللثػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػرهت 
 وسػػػػػػػػػػػوا ل نعل وصػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػورنل قصػػػػػػػػػػػور اآلف نهصػػػػػػػػػػػر جنػػػػػػػػػػػ  وجنهػػػػػػػػػػػ  ـ.. معػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػلموف و لػػػػػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػػػػوؿ

 :عظػػػػػػػػػنـ نمػػػػػػػػػلف  فػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػلموف وصػػػػػػػػػلح نومػػػػػػػػػل، اهلل رانػػػػػػػػػة فوق ػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػت  ؽ التػػػػػػػػػ  اةرض مػػػػػػػػػدا ف مػػػػػػػػػف
 ..  ورسول  اهلل وصدؽ  .ورسول  اهلل وعدنل مل  ذا

  ،تسػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػة المشػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػف نقػػػػػػػػنض الت ػػػػػػػػل ؿ و ػػػػػػػػو التشػػػػػػػػل ـ، لتهػػػػػػػػنف آثػػػػػػػػلر  السػػػػػػػػلهنة علػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرد
 ػػػػػػػػػػػػلب والعزلػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدى ال ػػػػػػػػػػػػرد، ونػػػػػػػػػػػػ دي  لػػػػػػػػػػػػ  ال شػػػػػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػػػػػو نولػػػػػػػػػػػػد القلػػػػػػػػػػػػؽ والتػػػػػػػػػػػػوتر وال ػػػػػػػػػػػػوؼ واال ت

 واالحهلط.

  ؟ وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن ـ  هػػػػػػػػػدا  الػػػػػػػػػرجي دا لػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػل ؿ تػػػػػػػػػزرع  نػػػػػػػػػؼتسػػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػػف
 والمشلر ة، ثـ تعقب علن . مف  ةؿ ذ ر التلل :

 جفضػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػ  وف علػػػػػػػػػػػ ...، قػػػػػػػػػػػلدر جنػػػػػػػػػػػل" ا نمػػػػػػػػػػػلز علػػػػػػػػػػػ  والقػػػػػػػػػػػدرة الت ػػػػػػػػػػػل ؿ عهػػػػػػػػػػػلرات  ػػػػػػػػػػػرر،... 
 ..."جف اآلف جستطنا



  

 

   )ٔٙ٘( 

 

 حلصػػػػػػػػػرؾ جو النمػػػػػػػػػلح فػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػؾ راودؾ  ذا ،السػػػػػػػػػلهؽ نملحػػػػػػػػػؾ  لػػػػػػػػػ  وعػػػػػػػػػد تملرهػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػت د 
 .ال شؿ سنلج

 لصللحؾ تستثمر ل جف حلوؿ هؿ هؾ، المحنطة الظروؼ مف تتذمر ال. 

 جنػػػػػػػػػل...، جتحمػػػػػػػػػؿ جعػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػـ ...،قػػػػػػػػػلدر  نػػػػػػػػػر جنػػػػػػػػػل" والتشػػػػػػػػػل ـ ال سػػػػػػػػػؿ عهػػػػػػػػػلرات تردنػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػف اهتعػػػػػػػػػد 
 ..."الحنلة ف  جمؿ لدي لنس ...،نراـ مل لنس عل 

 عنػػػػػػػػػػػػد و لصػػػػػػػػػػػػة وج ػػػػػػػػػػػػرى، فتػػػػػػػػػػػرة هػػػػػػػػػػػػنف ل لن ػػػػػػػػػػػػ وعػػػػػػػػػػػػد مملػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػ  ونملحلتػػػػػػػػػػػػؾ  نملزاتػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػمؿ 
 .ال تور جو هل حهلط ا حسلس

 علنؾ نش قوا اآل رنف تدع وال اةلـ، مشلعر عل  تغلب ن سؾ، رثل  عف اهتعد. 

  ثػػػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة  عطػػػػػػػػػػػل  تمػػػػػػػػػػػرنف اسػػػػػػػػػػػتر ل  للمشػػػػػػػػػػػلر نف، تهػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػف  ةلػػػػػػػػػػػ  عهػػػػػػػػػػػلرات اةمػػػػػػػػػػػؿ
 ػػػػػػػػػػل ؿ فػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػوس المشػػػػػػػػػػلر نف، وتطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػن ـ  ػػػػػػػػػػةؿ االسػػػػػػػػػػتر ل  جف نت نلػػػػػػػػػػوا شػػػػػػػػػػن ًل نرندونػػػػػػػػػػ  والت

 هقوة و  ن  تحقؽ، ونشعروا هسعلدة، وجف نت نلوا جش لصًل مع ـ تشلر  ـ فرحت ـ. 

   ،تسػػػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػػػػف اةحػػػػػػػػػػداث التػػػػػػػػػػ  ت نلو ػػػػػػػػػػل ومشػػػػػػػػػػػلعر ـ التػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػنطرت علػػػػػػػػػػػن ـ
 عزنز ـ لهث روح الت ل ؿ واةمؿ فن ـ.واةش لص الت  رافقت ـ، ومف ثـ ت

 جف ن صػػػػػػػػػص  ػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػلرؾ لوحػػػػػػػػػة ونضػػػػػػػػػا علن ػػػػػػػػػل  و ػػػػػػػػػو لً منزلنػػػػػػػػػ لً تعطػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػ
 جحةم  المستقهلنة الت  نحلـ ه ل، ونعلق ل ف   رفت . "تسم  لوحة اةحةـ".

"، نػػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػلر نف وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػػلط "الومػػػػػػػػػػو يـ الجمسػػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػػػق 
تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة ثةثػػػػػػػػة صػػػػػػػػحوف مرسػػػػػػػػومًل علػػػػػػػػن ـ ثةثػػػػػػػػة ومػػػػػػػػو  )سػػػػػػػػعند، حػػػػػػػػزنف، عػػػػػػػػلدي ، تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف 
 ػػػػػػػؿ ط ػػػػػػػؿ ا تنػػػػػػػلر  حػػػػػػػدى الومػػػػػػػو  التػػػػػػػ  تعهػػػػػػػر عػػػػػػػف مشػػػػػػػلعر  جثنػػػػػػػل  الملسػػػػػػػة، مهننػػػػػػػًل سػػػػػػػهب ا تنػػػػػػػلر  ل ػػػػػػػذا 

 الوم .
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 الجمسة العاشرة

 االتصلؿ ال علؿ.عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 ـو االتصلؿ ال علؿ، وعنلصر الرسللة، وجنواع االتصلؿ.ف م  جف نتعرؼ المشلر و  .ٔ

 جف نتعرؼ المشلر وف الشروط الت  نمب توافر ل ف  الرسللة. .ٕ

 جف ن  ـ المشلر وف ج منة االتصلؿ ال علؿ ما اآل رنف. .ٖ

 جف نعرؼ المشلر وف ج ـ الم لرات اةسلسنة لةتصلؿ ال علؿ. .ٗ

 .جف ن  ـ المشلر وف ج ـ معوقلت االتصلؿ ال علؿ .٘

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗ مدة الجمسة 

لوحػػػػػػػػػػػة مرسػػػػػػػػػػػوـ علن ػػػػػػػػػػػػل  لعػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػلز  األدقات المسػػػػػػػػػػػتخدمة 
شػػػػػػػػػػػػمرة تسػػػػػػػػػػػػم  هشػػػػػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػػػػلعر، وجوراؽ صػػػػػػػػػػػػغنرة علػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػ ؿ ورؽ شػػػػػػػػػػػػمر، جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ 

 هرستوؿ".

 لعب اةدوار، الحوار، المنلقشة، الوامب المنزل . الفنيات المستخدمة 

 الجمسة   ىمِّتق 

  تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة
 .الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل 

 االتصػػػػػػػػػػلؿ ال عػػػػػػػػػػلؿ، حنػػػػػػػػػػث تقػػػػػػػػػػـو هتوضػػػػػػػػػػنح م  ػػػػػػػػػػـو  عػػػػػػػػػػف موضػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػػو تتحػػػػػػػػػػدث الهلحثػػػػػػػػػػة
 علػػػػػػػػ  معلومػػػػػػػػلت وج معػػػػػػػػلف   وج ف ػػػػػػػػلرج هنقػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػ ص نقػػػػػػػػوـ همومه ػػػػػػػػل تػػػػػػػػ ال العملنػػػػػػػػة "و ػػػػػػػػو االتصػػػػػػػػاؿ

 وسػػػػػػػػػػػػنلة وعهػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػد ولغػػػػػػػػػػػػة الومػػػػػػػػػػػػ  هتعهنػػػػػػػػػػػػرات مصػػػػػػػػػػػػلحهة شػػػػػػػػػػػػ ونة وج    تلهنػػػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػػػل ؿ شػػػػػػػػػػػػ ؿ
 حسػػػػػػػػب الرسػػػػػػػػللة  ػػػػػػػػذ  علػػػػػػػػ  هػػػػػػػػللرد نقػػػػػػػػوـ وهػػػػػػػػدور  آ ػػػػػػػػر شػػػػػػػػ ص لػػػػػػػػ   االف ػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػذ  تنقػػػػػػػػؿ اتصػػػػػػػػلؿ،

 ".ل ل ف م 



  

 

   )ٔٙٚ( 

 

   ل ظ ، لغة المسد .توضح الهلحثة للمشلر نف جنواع االتصلؿ ) تله ، 

  ،تنػػػػػػػػػػلقش الهلحثػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػلر نف عنلصػػػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػػػللة )مرسػػػػػػػػػػؿ، مسػػػػػػػػػػتقهؿ، الرسػػػػػػػػػػللة، القنػػػػػػػػػػلة، الهن ػػػػػػػػػػة
 التغذنة الرامعة .

  ػػػػػػػػػػػ  ف م ػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػتـ ل ػػػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػػػللة فػػػػػػػػػػػ  فر ػػػػػػػػػػػلاتو  الوامػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػروطتوضػػػػػػػػػػػح الهلحثػػػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػػػلر نف  
  .اللنلقة الذوؽ، الس ولة، اال تصلر، الوضوح،)

 مشلر نف ج منة االتصلؿ ال علؿ هللنسهة لل رد والمملعة:تنلقش الهلحثة ما ال 

 الحدنث ةمؿ حدنثل ولنس وواضحة محددة رسللة نقؿ. 

 فلعلنة  ثرج هش ؿ المعلوملت نتهلدؿ تمعلنل حنث فراداة هنف العةقلت تقونة. 

 رنفاة ما والتعلطؼ ال  ـ عف للتعهنر سلوبج . 

 فن ل. المشتر ة طراؼةا هنف ت لعلنة عملنة والتواصؿ االتصلؿ فج 

 .نحد مف التوتر 

 . نسلعد الش ص ف  تقهؿ اآل رنف ل 

 .نعزز الثقة هللذات 

 . نسلعد ا نسلف عل  تقهؿ ن س 

  ثػػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػة هعػػػػػػػػػػرض ج ػػػػػػػػػػـ م ػػػػػػػػػػلرات االتصػػػػػػػػػػلؿ ال عػػػػػػػػػػلؿ )م ػػػػػػػػػػلرة التحػػػػػػػػػػدث، م ػػػػػػػػػػلرة م لطهػػػػػػػػػػة
 المم ور، م لرة ال تلهة، م لرة اةل ة .

 نشػػػػػػػػػػلط رقػػػػػػػػػػـ ت االتصػػػػػػػػػػلؿ ال عػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ جنشػػػػػػػػػػطة متنوعػػػػػػػػػػةتقػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػة هتوضػػػػػػػػػػنح معوقػػػػػػػػػػل" :
تطلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف ط لػػػػػػػػػػػنف  مػػػػػػػػػػػرا  محلدثػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا هعضػػػػػػػػػػػ مل الػػػػػػػػػػػهعض، وتطلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػلق  جفػػػػػػػػػػػراد   "ٔ)

الممموعػػػػػػػػػػػة القنػػػػػػػػػػػلـ هللصػػػػػػػػػػػراخ هصػػػػػػػػػػػوت عػػػػػػػػػػػلؿ، حنػػػػػػػػػػػث نمتلػػػػػػػػػػػئ الم ػػػػػػػػػػػلف هللضوضػػػػػػػػػػػل ، وهعػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػس 
ل ، ثػػػػػػػػػػـ دقػػػػػػػػػػل ؽ توقػػػػػػػػػػؼ النشػػػػػػػػػػلط، وتطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف الط لػػػػػػػػػػنف جف نعنػػػػػػػػػػدوا المحلدثػػػػػػػػػػة، دوف ومػػػػػػػػػػود ضوضػػػػػػػػػػ



  

 

   )ٔٙٛ( 

 

تطلػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ػػػػػػػؿ ط ػػػػػػػػؿ من مػػػػػػػل جف نعهػػػػػػػػر عػػػػػػػف رجنػػػػػػػػ  فػػػػػػػ  المحلدثػػػػػػػػة اةولػػػػػػػ   وفػػػػػػػػ  المحلدثػػػػػػػة الثلننػػػػػػػػة، 
 و نؼ شعر ف  المحلدثة اةول  وف  المحلدثة الثلننة؟ وجي المحلدثتنف جفضؿ؟ ولملذا؟

 ( تطلػػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف ط لػػػػػػػػػػػنف آ ػػػػػػػػػػػرنف  مػػػػػػػػػػػرا  محلدثػػػػػػػػػػػة هنن مػػػػػػػػػػػل، تطلػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف ٕ"نشػػػػػػػػػػػلط رقػػػػػػػػػػػـ " 
همقلطعػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػدنث الط ػػػػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػػػػلن  هشػػػػػػػػػػػ ؿ مسػػػػػػػػػػػتمر، وهعػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػس دقػػػػػػػػػػػل ؽ  الط ػػػػػػػػػػػؿ اةوؿ جف نقػػػػػػػػػػػوـ

تشػػػػػػػػ ر الط لػػػػػػػػنف وتوقػػػػػػػػؼ النشػػػػػػػػلط، وتسػػػػػػػػ ؿ الط ػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػلن  عػػػػػػػػف شػػػػػػػػعور  جثنػػػػػػػػل  المحلدثػػػػػػػػة، ثػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػ ؿ 
الط ػػػػػػػػؿ اةوؿ  ػػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػػـ مػػػػػػػػل  ػػػػػػػػلف نقولػػػػػػػػ  الط ػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػلن ؟  مػػػػػػػػل تسػػػػػػػػ ؿ جفػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػة عػػػػػػػػف رجن مػػػػػػػػل 

 ف  المحلدثة، ومل عنوب  ذ  المحلدثة.

  تقػػػػػػػػػوؿ الهلحثػػػػػػػػػة مملػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  جذف جحػػػػػػػػػد جفػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػة وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػؿ ٖقػػػػػػػػػـ )"نشػػػػػػػػػلط ر " 
فػػػػػػػػػػرد جف ن مػػػػػػػػػػس هػػػػػػػػػػ ذف مػػػػػػػػػػلر  ن ػػػػػػػػػػس المملػػػػػػػػػػة،   ػػػػػػػػػػذا حتػػػػػػػػػػ  آ ػػػػػػػػػػر ط ػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػػػة، تطلػػػػػػػػػػب 
، وتطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف  الهلحثػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلرؾ اةوؿ الػػػػػػػػػػذي قللػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػ  المملػػػػػػػػػػة جف نقول ػػػػػػػػػػل هصػػػػػػػػػػوت عػػػػػػػػػػلؿ 

و نػػػػػػػل نةحػػػػػػػػظ المشػػػػػػػلر وف ال ػػػػػػػرؽ هػػػػػػػػنف  آ ػػػػػػػر مشػػػػػػػلرؾ وصػػػػػػػلت لػػػػػػػػ  المملػػػػػػػة جف نقػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػل وصػػػػػػػؿ لػػػػػػػ ،
المملتػػػػػػػػػػػػػنف، وننلقشػػػػػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػػػػػهب اال ػػػػػػػػػػػػػتةؼ فػػػػػػػػػػػػػ  المملتػػػػػػػػػػػػػنف، وذلػػػػػػػػػػػػػؾ هسػػػػػػػػػػػػػهب معوقػػػػػػػػػػػػػلت االتصػػػػػػػػػػػػػلؿ 

 ال علؿ.

    و  ػػػػػػػػػػػذا ت ػػػػػػػػػػػوف الهلحثػػػػػػػػػػػة جلمػػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػػ  ـ معوقػػػػػػػػػػػلت االتصػػػػػػػػػػػلؿ، ون ػػػػػػػػػػػوف المشػػػػػػػػػػػلر وف اسػػػػػػػػػػػتوعهوا  ػػػػػػػػػػػذ
ضػػػػػػػػػلفة هعػػػػػػػػػض المعوقػػػػػػػػػلت ال تػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػـ المعوقػػػػػػػػػلت هسػػػػػػػػػ ولة، وعلػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة التعقػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػ  المواقػػػػػػػػػؼ واي

 تظ ر ف  المواقؼ السلهقة مثؿ:

 ال  ـ صعهة جو معتلدة  نر تعهنرات و جل لظ است داـ. 

 الرسللة لتوصنؿ منلسهة  نر وسنلة است داـ. 

 محل   نر ف  الوعند و الت دند جسلوب است داـ. 

 متدا لة و متشله ة هموضوعلت الرسللة حشد. 

 الحلوؿ عطل   جو النصح. 

  للوـوا والنقد ح لـاة طةؽ. 
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   وامراة عطل. 

 الم لل ة س لةاة طرح. 

 .معوقلت ثقلفنة وهن نة 

 معوقلت لغونة. 

 صعوهلت ن سنة. 

 .معوقلت نلش ة عف ال روؽ ال ردنة 

 .ال وؼ والتوتر 

 .المقلطعة عند االتصلؿ 

  .سل ة استعملؿ جدوات االتصلؿ 

 .اال تنلر ال لطئ لوسنلة االتصلؿ 

 .نلب التغذنة الرامعة  

 مشػػػػػػػػػلرؾ  ػػػػػػػػػؿ وعلػػػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػػػرنف، مػػػػػػػػػا تواصػػػػػػػػػل ـ عملنػػػػػػػػػة مةحظػػػػػػػػػةة مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػلر نف تطلػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػ 
 اة ػػػػػػػػػػرى وال مسػػػػػػػػػػة هلالرتنػػػػػػػػػػلح، من ػػػػػػػػػػل  مسػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػعر معػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػدثت مواقػػػػػػػػػػؼ عشػػػػػػػػػػرة نسػػػػػػػػػػمؿ جف

 .، وذلؾ وامب منزل السهب توضنح ما هللضنؽ

"، شػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػلعرمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػلط "وذلػػػػػػػػؾ  المشػػػػػػػػػلر نفالملسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػونــ الجمسػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػقي
شػػػػػػػػمرة  للنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اةوراؽ وتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد دا ػػػػػػػػؿ الممموعػػػػػػػػة شػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػعلدة الهلحثػػػػػػػػة تحضػػػػػػػػر 

ف لػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػػػعلدة علنػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  جثنػػػػػػػػػػل  الملسػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػرا  علػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػمرة، واي
 ص را  للشمرة ما ذ ر السهب.
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 الجمسة الِّادية عشرة

  نملز الم لـ.عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 ف هنف النملح وال شؿ.جف نمنز المشلر و  .ٔ

 جف ن  ـ المشلر وف  ن نة  نملز الم لـ هللش ؿ المطلوب. .ٕ

 .دقنقة  ٓٙ-٘ٗمدة الجمسة  

جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ  لعػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
 مرسوـ علن  متل ة وجقةـ رصلص". A4هرستوؿ + ورؽ 

االنمػػػػػػػػػػػػله ، ت ل ػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػتملهة، ت ننػػػػػػػػػػػػد اةف ػػػػػػػػػػػػلر ا نملهنػػػػػػػػػػػػة  فننػػػػػػػػػػػػة التعزنػػػػػػػػػػػػز"الفنيػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
 والسلهنة، الحدنث ا نمله  ما الذات، الحوار والمنلقشة، الوامب المنزل ".

 الجمسة   مِّتقى

  تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة
 .لسلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت ا

   تم ػػػػػػػػد الهلحثػػػػػػػػة لموضػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ  عطػػػػػػػػل   ػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػلرؾ متل ػػػػػػػػة وتطلػػػػػػػػب منػػػػػػػػ  جف نمػػػػػػػػر
 ػػػػػػػػػذ  المتل ػػػػػػػػػة هنمػػػػػػػػػلح  ػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػدة زمننػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػددة، وهعػػػػػػػػػد انت ػػػػػػػػػل  النشػػػػػػػػػلط تعلػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػل ت، وتسػػػػػػػػػ ؿ 

 ػػػػػػػو  المشػػػػػػػلر نف عػػػػػػػف معنػػػػػػػ  ال شػػػػػػػؿ، ومػػػػػػػل  ػػػػػػػو الشػػػػػػػعور الػػػػػػػذي نلحػػػػػػػؽ هػػػػػػػ ؟ ومػػػػػػػل  ػػػػػػػو النمػػػػػػػلح؟ ومػػػػػػػل
 الشعور الذي ننتلهنل من ؟ ومل ال ل دة الت  نحقق ل  ة مل؟

  هعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػؾ تنػػػػػػػػػلقش مػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػلر نف جسػػػػػػػػػهلب ال شػػػػػػػػػؿ، ومن ػػػػػػػػػل: )عػػػػػػػػػدـ فعػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػ  ،  نمػػػػػػػػػلز نصػػػػػػػػػؼ
 العمؿ، عدـ المثلهرة ف  العمؿ، عدـ ومود  طة واضحة، الت لسؿ . 
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 مػػػػػػػػػػلزا ل عمػػػػػػػػػػلؿ تعػػػػػػػػػػرض الهلحثػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػلر نف هعػػػػػػػػػػض اةمػػػػػػػػػػور التػػػػػػػػػػ  تمعػػػػػػػػػػؿ اةفػػػػػػػػػػراد ج ثػػػػػػػػػػر  ن
مػػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػر ـ ومن ػػػػػػػػػل: )الت طػػػػػػػػػنط المنػػػػػػػػػد ل عمػػػػػػػػػلؿ، تقػػػػػػػػػدنر قنمػػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػػت، االعتمػػػػػػػػػلد علػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػن س، 

 العزنمة، وقوة ا رادة، والتصمنـ .

   تقػػػػػػػػػػدـ الهلحثػػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػػلر نف هعػػػػػػػػػػض ال طػػػػػػػػػػوات العملنػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػلعد علػػػػػػػػػػ  ا نمػػػػػػػػػػلز اةمػػػػػػػػػػّؿ فػػػػػػػػػػ
 الوقت اةقؿ و  :

 .م ز قل مة هللم لـ الت  نمب  نملز ل 

  ج قل متؾ تهعًل ل  منة.در 

 .جمؿ الم لـ  نر الملحة لصللح اة ثر  لحلحل 

 .ت ّ ـ مندًا مل نمب علنؾ فعل  وقـ ه  ف   دو  وراحة وثقة 

 .استثملر الوقت هش ؿ مند 

 .التر نز المند جثنل   نملز الم لـ 

 .ال تحلوؿ جف تنشد ال ملؿ 

 .ال ت مؿ عمؿ النوـ  ل  الغد 

  جف تت وؽ عل  ن سؾ.تحدى ن سؾ، حلوؿ دا مل 

  ػػػػػػػػػلفئ ن سػػػػػػػػػؾ هللمػػػػػػػػػدح الممنػػػػػػػػػؿ، فتشػػػػػػػػػمنا ن سػػػػػػػػػؾ ه لمػػػػػػػػػلت  نملهنػػػػػػػػػة قلنلػػػػػػػػػة  تحنػػػػػػػػػة  نمػػػػػػػػػلزؾ 
 نسلعدؾ عل   نملز المزند.

  ضػػػػػػػػا حػػػػػػػػوافز للتشػػػػػػػػمنا علػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذؿ المزنػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػد، حنػػػػػػػػث تقطػػػػػػػػا وعػػػػػػػػدا لن سػػػػػػػػؾ هعمػػػػػػػػؿ
 ش   ممتا حقل  ذا وصلت لل دؼ المنشود.

  ، اعمػػػػػػػػػػػػؿ ه مػػػػػػػػػػػػػة فعػػػػػػػػػػػػػلدة ال ت ػػػػػػػػػػػػػوف اةمػػػػػػػػػػػػػور وامػػػػػػػػػػػػ  التحػػػػػػػػػػػػػدنلت والصػػػػػػػػػػػػػعوهلت وم ػػػػػػػػػػػػػًل لومػػػػػػػػػػػػػ
 هللصعوهة الت  تت نل ل.

 .حلفظ عل  صحتؾ العقلنة والهدننة ةن ل ضرورنة للقنلـ ه فضؿ  نملز 
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 .ف واثقًل هقدرتؾ عل   نملز الم مة  

 .ال ت  ر ف  محلوالتؾ ال لشلة السلهقة 

 ،ت نػػػػػػػػػػػػؿ جف الم مػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػد ا تملػػػػػػػػػػػػت هنمػػػػػػػػػػػػلح، عػػػػػػػػػػػػزز مشػػػػػػػػػػػػلعر اله مػػػػػػػػػػػػة هللنمػػػػػػػػػػػػلح وا نمػػػػػػػػػػػػلز 
واحػػػػػػػػت ظ ه ػػػػػػػػذ  التمػػػػػػػػلرب الحسػػػػػػػػنة فػػػػػػػػ  عقلػػػػػػػػؾ واسػػػػػػػػترمع ل مػػػػػػػػف وقػػػػػػػػت آل ػػػػػػػػر، اسػػػػػػػػترما  ػػػػػػػػذ  

 اةحلسنس وسنعمؿ العقؿ عل  تن نذ ل واقعنل.

  ػػػػػػػػػػػػػلمـ المشػػػػػػػػػػػػػ لة معتهػػػػػػػػػػػػػػرًا ن سػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػند الموقػػػػػػػػػػػػػؼ. ف ػػػػػػػػػػػػػر ه شػػػػػػػػػػػػػػ لص تعػػػػػػػػػػػػػرف ـ وتعمػػػػػػػػػػػػػػب 
هإنمػػػػػػػػػػػػلزات ـ.  واآلف ت نػػػػػػػػػػػػؿ جنػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػ ال  اةشػػػػػػػػػػػػ لص.   نػػػػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػػػػنوام وف الموقػػػػػػػػػػػػؼ؟ 

ي سػػػػػػػػػنت ذون ؟ ومػػػػػػػػػلذا سػػػػػػػػػن علوف  نمػػػػػػػػػلز الم مػػػػػػػػػة؟ ثػػػػػػػػػـ ل ػػػػػػػػػص ال طػػػػػػػػػوات مػػػػػػػػػل ا مػػػػػػػػػرا  الػػػػػػػػػذ
التػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػلـ ه ػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػ ص الممنػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػذي ج مػػػػػػػػػػؿ الم مػػػػػػػػػػة المو لػػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػػ .  وعنػػػػػػػػػػد ل اتهػػػػػػػػػػا 

  طوات .

  تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هتومنػػػػػػػػػػػ  انتهػػػػػػػػػػػل  المشػػػػػػػػػػػلر نف ل ف ػػػػػػػػػػػلر العقةننػػػػػػػػػػػة واةف ػػػػػػػػػػػلر الةعقةننػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػد
سػػػػػػػػػلهنة، وتحػػػػػػػػػث ـ علػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػت داـ الحػػػػػػػػػدنث االنمػػػػػػػػػله   تنتػػػػػػػػػلب ال ػػػػػػػػػرد وتػػػػػػػػػ ثر علنػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػوا  انملهنػػػػػػػػػة جو

 ما الذات، الذي نقوي العزنمة ونهث الحملس ف  الن س  نملز الم لـ المطلوهة. 

   نعػػػػػػػػػػزز  هعػػػػػػػػػػد  حػػػػػػػػػػراز النمػػػػػػػػػػلح المطلػػػػػػػػػػوب، مثػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػروج  ف نضػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػرد لػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػن لً جت  ػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػ
     الوامػػػػػػػػػػػػػب.  ل سػػػػػػػػػػػػػحة  ذا جنمػػػػػػػػػػػػػز امتحلنلتػػػػػػػػػػػػػ  هنمػػػػػػػػػػػػػلح، حضػػػػػػػػػػػػػور مهػػػػػػػػػػػػػلراة  ػػػػػػػػػػػػػرة قػػػػػػػػػػػػػدـ  ذا قػػػػػػػػػػػػػلـ هػػػػػػػػػػػػػ دا 

ًل نمػػػػػػػػػلز الم مػػػػػػػػػػة المطلوهػػػػػػػػػة علنػػػػػػػػػػ  جف نضػػػػػػػػػا عقلهػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػزز ن سػػػػػػػػػػ  هن سػػػػػػػػػ  .  وفػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدـ  )جي ن
ـ هإنمػػػػػػػػػػػلز الوامػػػػػػػػػػػب علنػػػػػػػػػػػ  جف نحػػػػػػػػػػػـر ن سػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف حضػػػػػػػػػػػور المسلسػػػػػػػػػػػؿ لن سػػػػػػػػػػػ ، مثػػػػػػػػػػػلؿ:  ذا لػػػػػػػػػػػـ نقػػػػػػػػػػػ

 النوم  الذي نتلهع .

 نمػػػػػػػػػػلز القنػػػػػػػػػػلـ هتطهنػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػرح  جثنػػػػػػػػػػل   و ػػػػػػػػػػو لً منزلنػػػػػػػػػػ لً نعطػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػػ 
الوامهػػػػػػػػػػػػلت المطلوهػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػن ـ.  وجف نعمػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػػػلرؾ مملػػػػػػػػػػػػػة نملحػػػػػػػػػػػػلت نحػػػػػػػػػػػػػت ظ فن ػػػػػػػػػػػػل ه ػػػػػػػػػػػػػؿ 

 اةعملؿ الت  نقـو ه ل هنملح.
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تسػػػػػػػػ ؿ "، رفػػػػػػػا اةنػػػػػػػلديالملسػػػػػػػة مػػػػػػػف جفػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػة مػػػػػػػف  ػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػلط " نػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػونـالجمسػػػػػػػة   تقػػػػػػػقيـ
ؿ فػػػػػػػػػرد شػػػػػػػػػعر الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف مػػػػػػػػػل رجن ػػػػػػػػػـ هملسػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػوـ؟  ػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػعرتـ هللسػػػػػػػػػعلدة؟ وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ

 هللسعلدة جف نرفا ندن ، والذي لـ نشعر هللسعلدة علن    ملض ندن ، ما ذ ر السهب. 
 

 الجمسة الثانية عشرة

 ات لذ القرار.عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو ات لذ القرار للمشلر نف. .ٔ

 مرا  ات لذ القرار. جف نتعرؼ المشلر وف اآلثلر االنملهنة الت  تعود عل  ال رد .ٕ

 جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة ات لذ القرار الصل ب. .ٖ

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗمدة الجمسة  

جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ  لعػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
 هرستوؿ، صحوف هةستؾ مرسوـ علن ل ومو  تعهر عف المشلعر".

 ، المنلقشة، الحوار، الوامب المنزل .اةدوار لعب التعزنز، الفنيات المستخدمة 

تقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػف الجمسػػػػػػػػػة   مِّتػػػػػػػػػقى
ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة الموضػػػػػػػػػػػوعلت التػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػدنث عن ػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػ  الملسػػػػػػػػػػػلت السػػػػػػػػػػػلهقة، ومنلقشػػػػػػػػػػػة الوامػػػػػػػػػػػب 

 .المنزل 

 نف حنػػػػػػػػث نعنػػػػػػػػ  "عملنػػػػػػػػة ا تنػػػػػػػػلر هػػػػػػػػدنؿ مػػػػػػػػف هتوضػػػػػػػػنح م  ػػػػػػػػـو ات ػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػرار للمشػػػػػػػػلر  الهلحثػػػػػػػػة تقػػػػػػػػوـ 
عػػػػػػػػدة هػػػػػػػػدا ؿ، هحنػػػػػػػػث نػػػػػػػػتـ  ػػػػػػػػذا اال تنػػػػػػػػلر هعػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػة وتحلنػػػػػػػػؿ  لفػػػػػػػػة موانػػػػػػػػب المشػػػػػػػػ لة، التػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػف 

 هصدد ات لذ قرار هش ن ل" 

  تقػػػػػػػػػص  الهلحثػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػةـ الصػػػػػػػػػحله  الملنػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػعب هػػػػػػػػػف عمنػػػػػػػػػر، و نػػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػػتطلع جف نت ػػػػػػػػػذ
" مللػػػػػػػػػؾ هنػػػػػػػػػت  ّنػػػػػػػػػلس" مصػػػػػػػػػعب جـ  لنػػػػػػػػػتًل.  )قػػػػػػػػػرارًا صػػػػػػػػػعهًل ول نػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػلمح ولػػػػػػػػػـ نترامػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػ  ن ل نػػػػػػػػػ



  

 

   )ٔٚٗ( 

 

 حػػػػػػػػػنف مصػػػػػػػػػعب ن ػػػػػػػػػف ولػػػػػػػػػـ .. هػػػػػػػػػةالرَّ  حػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػ   ت ػػػػػػػػػلب و لنػػػػػػػػػت ش صػػػػػػػػػنت ل، فػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػذة هقػػػػػػػػػوة تتمتػػػػػػػػػا
 جصػػػػػػػػػػػنلم ل هػػػػػػػػػػػؿ م ػػػػػػػػػػػة جف فلػػػػػػػػػػػو  .مػػػػػػػػػػػ ج سػػػػػػػػػػػوى قػػػػػػػػػػػوة اةرض ظ ػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػلؼ جو لنحػػػػػػػػػػػلذر جسػػػػػػػػػػػلـ

 ..حػػػػػػػػػػنف لػػػػػػػػػػ   مصػػػػػػػػػػعب هػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػت ؼ ونصػػػػػػػػػػلرع ، نقلرعػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػوال اسػػػػػػػػػػتحللت  ل،وصػػػػػػػػػػحرا  وجشػػػػػػػػػػراف ل
 ن ػػػػػػػػػػتـ جف وقػػػػػػػػػػرر سػػػػػػػػػػرنعل، ف ػػػػػػػػػػر ولقػػػػػػػػػػد .. نطػػػػػػػػػػلؽ ال الػػػػػػػػػػذي ال ػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػو ف ػػػػػػػػػػذا جمػػػػػػػػػػ ،  صػػػػػػػػػػومة جمػػػػػػػػػػل

 اهلل رسػػػػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػػػػ   ونملػػػػػػػػػػػػس اةرقػػػػػػػػػػػػـ، دار علػػػػػػػػػػػػ  نتػػػػػػػػػػػػردد وظػػػػػػػػػػػػؿ.  جمػػػػػػػػػػػػرا اهلل نقضػػػػػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػةم  
  هػػػػػػػػػر تعلػػػػػػػػػـ ال التػػػػػػػػػ  جمػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػب وهت لدنػػػػػػػػػ  هإنملنػػػػػػػػػ ، العػػػػػػػػػنف قرنػػػػػػػػػر و ػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػلـ، علنػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػل 

 وآذان ػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػرنش فعنػػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػػر، فن ػػػػػػػػػػل ن  ػػػػػػػػػػ  ال لػػػػػػػػػػذات،هل اةنػػػػػػػػػػلـ تلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػة ول ػػػػػػػػػػف ..سػػػػػػػػػػةم  
 ولقػػػػػػػػػػػد ..الواشػػػػػػػػػػػنة الة هػػػػػػػػػػػة، النلعمػػػػػػػػػػػة رملل ػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػوؽ قػػػػػػػػػػػدـ هصػػػػػػػػػػػمة  ػػػػػػػػػػػؿ وورا  طرنػػػػػػػػػػػؽ،  ػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػ 
 و ػػػػػػػػػو ج ػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػرة رآ  ثػػػػػػػػػـ.. اةرقػػػػػػػػػـ دار لػػػػػػػػػ     نػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػد ؿ و ػػػػػػػػػو" طلحػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػلف" هػػػػػػػػػ  جهصػػػػػػػػػر

 ل صػػػػػػػػػػػلش وزواهع ػػػػػػػػػػػل، الصػػػػػػػػػػػحرا  رنػػػػػػػػػػػح فسػػػػػػػػػػػلهؽ وسػػػػػػػػػػػلـ، علنػػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػػل  محمػػػػػػػػػػػد  صػػػػػػػػػػػةة صػػػػػػػػػػػل ن
 جمػػػػػػػػ ، جمػػػػػػػػلـ مصػػػػػػػػعب ووقػػػػػػػػؼ... هصػػػػػػػػواه ل طػػػػػػػػلر الػػػػػػػػذي النهػػػػػػػػ  علن ػػػػػػػػل جلقػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػث مصػػػػػػػػعب، جـ لػػػػػػػػ  

 الػػػػػػػػػذي القػػػػػػػػػرآف وثهلتػػػػػػػػػ ، الحػػػػػػػػػؽ نقػػػػػػػػػنف فػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػن ـ نتلػػػػػػػػػو حولػػػػػػػػػ  ممتمعػػػػػػػػػنف م ػػػػػػػػػة وجشػػػػػػػػػراؼ وعشػػػػػػػػػنرت ،
 تسػػػػػػػػػ ت  جف جمػػػػػػػػػ  و ّمػػػػػػػػػت .وتقػػػػػػػػػ  وعػػػػػػػػػدال وشػػػػػػػػػرفل، ح مػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػ  ونمل  ػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػوه ـ، الرسػػػػػػػػػوؿ هػػػػػػػػػ  نغسػػػػػػػػػؿ
 النػػػػػػػػػور جمػػػػػػػػػلـ وتنّحػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػتر ت فج لهثػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػل  للسػػػػػػػػػ ـ، امتػػػػػػػػػدت التػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػد ول ػػػػػػػػػف قلسػػػػػػػػػنة، هلطمػػػػػػػػػة
 ذا  ول ػػػػػػػػػف، ..االقنػػػػػػػػػلع ن ػػػػػػػػػرض و ػػػػػػػػػدو ا االحتػػػػػػػػػراـ، ن ػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػةال وه ػػػػػػػػػل   وم ػػػػػػػػػ  وسػػػػػػػػػلمة زاد الػػػػػػػػػذي
 تثػػػػػػػػػػ ر جف مقػػػػػػػػػػدرت ل فػػػػػػػػػػ  ففػػػػػػػػػػإ واةذى، الضػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػتع ن  جمومت ػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػغط تحػػػػػػػػػػت جمػػػػػػػػػػ   لنػػػػػػػػػػت
 دار ػػػػػػػػل، جر ػػػػػػػػلف مػػػػػػػػف قصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػفر  لػػػػػػػػ   هػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػت و  ػػػػػػػػذا.. آ ػػػػػػػػر ه سػػػػػػػػلوب  مر ػػػػػػػػل التػػػػػػػػ  ل ل ػػػػػػػػة

 هعػػػػػػػػػػػػػض  ػػػػػػػػػػػػػرج حتػػػػػػػػػػػػػ  ذاؾ، محهسػػػػػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػػػػػنف وظػػػػػػػػػػػػػؿ  ةقػػػػػػػػػػػػػ ،  علنػػػػػػػػػػػػػ  وجح مػػػػػػػػػػػػػت فنػػػػػػػػػػػػػ ، وحهسػػػػػػػػػػػػػت 
 جمػػػػػػػػػػػػػ  و لفػػػػػػػػػػػػػؿ النهػػػػػػػػػػػػػ ، سػػػػػػػػػػػػػما حػػػػػػػػػػػػػنف لن سػػػػػػػػػػػػػ  فلحتػػػػػػػػػػػػػلؿ الحهشػػػػػػػػػػػػػة، جرض لػػػػػػػػػػػػػ   م ػػػػػػػػػػػػػلمرنف المػػػػػػػػػػػػػ مننف
  وانػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػا هللحهشػػػػػػػػػػػػػة نم ػػػػػػػػػػػػػث ولسػػػػػػػػػػػػػوؼ ..جّواهػػػػػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػػػػػلمرا الحهشػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػ   ومضػػػػػػػػػػػػػ  وحراسػػػػػػػػػػػػػ ،
 اةصػػػػػػػػحلب مػػػػػػػػا الثلننػػػػػػػػة للمػػػػػػػػرة الحهشػػػػػػػػة لػػػػػػػػ   ن ػػػػػػػػلمر ثػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػة،م لػػػػػػػػ   مع ػػػػػػػػـ نعػػػػػػػػود ثػػػػػػػػـ الم ػػػػػػػػلمرنف،

 .فنطنعوف هلل مرة الرسوؿ ن مر ـ الذنف

  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػ  ت ّوق ػػػػػػػػل تمػػػػػػػػلرس نملنػػػػػػػػ   تمرهػػػػػػػػة ففػػػػػػػػإ م ػػػػػػػػة، فػػػػػػػػ  جـ هللحهشػػػػػػػػة مصػػػػػػػػعب  ػػػػػػػػلف سػػػػػػػػوا  ول ػػػػػػػػف
 محمػػػػػػػػد جعطػػػػػػػل ـ الػػػػػػػػذي المدنػػػػػػػد النسػػػػػػػػؽ علػػػػػػػ  حنلتػػػػػػػػ  صػػػػػػػنل ة  عػػػػػػػػلدة مػػػػػػػف فػػػػػػػػرغ ولقػػػػػػػد وزمػػػػػػػػلف، م ػػػػػػػلف

 قرهلنػػػػػػػػػػػل تقػػػػػػػػػػػّدـ هػػػػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػػػػدنرة صػػػػػػػػػػػلرت قػػػػػػػػػػػد حنلتػػػػػػػػػػػ  جف لػػػػػػػػػػػ   مصػػػػػػػػػػػعب مػػػػػػػػػػػ فواط الم تػػػػػػػػػػػلر، نموذمػػػػػػػػػػػ 
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 ..العظنـ و للق ل اةعل ، لهلر  ل
 حتػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  هصػػػػػػػػػروا فج فمػػػػػػػػػل اهلل، رسػػػػػػػػػوؿ حػػػػػػػػػوؿ ملػػػػػػػػػوس و ػػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػػلمنف هعػػػػػػػػػض علػػػػػػػػػ  نومػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػرج
.. رجو  جن ػػػػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػػػػػؾ ..شػػػػػػػػػػػمّنل دمعػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػون ـ هعػػػػػػػػػػػض وذرفػػػػػػػػػػػت جهصػػػػػػػػػػػلر ـ و ضػػػػػػػػػػػوا ر وسػػػػػػػػػػػ ـ حنػػػػػػػػػػػوا
  ز ػػػػػػػػور ثنلهػػػػػػػػ   لنػػػػػػػػت حػػػػػػػػنف سػػػػػػػػةم ،  قهػػػػػػػػؿ اةولػػػػػػػػ  صػػػػػػػػورت  لودت ـوعػػػػػػػػ هللنػػػػػػػػل، مرقعػػػػػػػػل ملهلهػػػػػػػػل نرتػػػػػػػػدي
 محهػػػػػػػػػػة، شػػػػػػػػػػل رة ح نمػػػػػػػػػػة، هنظػػػػػػػػػػرات مشػػػػػػػػػػ د  اهلل رسػػػػػػػػػػوؿ وتملػػػػػػػػػػ  ..وعطػػػػػػػػػػرا وجلقػػػػػػػػػػل النضػػػػػػػػػػرة، الحدنقػػػػػػػػػػة
 جنعػػػػػػػػـ فتػػػػػػػػ  هم ػػػػػػػػة ومػػػػػػػػل  ػػػػػػػػذا، مصػػػػػػػػعهل رجنػػػػػػػػت لقػػػػػػػػد"  :وقػػػػػػػػلؿ الملنلػػػػػػػػة، اهتسػػػػػػػػلمت  شػػػػػػػػ تن  علػػػػػػػػ  وت لقػػػػػػػػت

 ".  ورسول  هلل حهل  ل  ذلؾ ترؾ ثـ من ، جهون  عند

 ن  ػػػػػػػؿ جف وجهػػػػػػػت.. نعمػػػػػػػة مػػػػػػػف علنػػػػػػػ  ت ػػػػػػػنض  لنػػػػػػػت مػػػػػػػل  ػػػػػػػؿ رّدتػػػػػػػ  مػػػػػػػف ن سػػػػػػػت حػػػػػػػنف جمػػػػػػػ  منعتػػػػػػػ  لقػػػػػػػد
 ..  هن ػػػػػػػػػلا نسػػػػػػػػػلفا   ػػػػػػػػػذا ن ػػػػػػػػػوف ولػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػ  لعنت ػػػػػػػػػل، هػػػػػػػػػ  وحلقػػػػػػػػػت اآلل ػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػر نسػػػػػػػػػلف  طعلم ػػػػػػػػػل

 فػػػػػػػػرل . الحهشػػػػػػػػة مػػػػػػػػف رموعػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػد ج ػػػػػػػػرى مػػػػػػػػّرة حهسػػػػػػػػ  حلولػػػػػػػػت حػػػػػػػػنف هػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػد ل آ ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػلف ولقػػػػػػػػد
 صػػػػػػػػدؽ لػػػػػػػػتعلـ ن ػػػػػػػػلواي  ..حهسػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػتعنف مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ فلنقػػػػػػػػتل فعلػػػػػػػػت  ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ ف ن سػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ 
،  ػػػػػػػػػػـّ  ذا  عزمػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػرار  عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػوداع لحظػػػػػػػػػػة و شػػػػػػػػػػ ت ..هل نػػػػػػػػػػل وودع ػػػػػػػػػػل هل نػػػػػػػػػػة، فودعتػػػػػػػػػػ  وعػػػػػػػػػػـز
 فحػػػػػػػػػنف.. هػػػػػػػػػفاال ملنػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف نمػػػػػػػػػلفا  علػػػػػػػػػ  ج هػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػرارواي  اةـ ملنػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػ  عمنػػػػػػػػػب
 نػػػػػػػػل" :وقػػػػػػػػلؿ ن ػػػػػػػػلم اقتػػػػػػػػرب. جّمػػػػػػػػل لػػػػػػػػؾ جعػػػػػػػػد لػػػػػػػػـ لشػػػػػػػػ نؾ، اذ ػػػػػػػػب: هنت ػػػػػػػػل مػػػػػػػػف ت رمػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ  قللػػػػػػػػت
 عهػػػػػػػػػػػػد  محمػػػػػػػػػػػػدا وجف اهلل، اال لػػػػػػػػػػػػ   ال ه نػػػػػػػػػػػػ  فلشػػػػػػػػػػػػ دي شػػػػػػػػػػػػ وؽ، وعلنػػػػػػػػػػػػؾ نلصػػػػػػػػػػػػح، لػػػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػػػ   جّمػػػػػػػػػػػػ 

 هرجنػػػػػػػػػػ ، فنػػػػػػػػػػزرى دننػػػػػػػػػػؾ، فػػػػػػػػػػ  جد ػػػػػػػػػػؿ ال هللثواقػػػػػػػػػػب، قسػػػػػػػػػػمل:" م تلمػػػػػػػػػػة  لضػػػػػػػػػػهة جملهتػػػػػػػػػػ  "...ورسػػػػػػػػػػول 
 مػػػػػػػػػػػ ثرا فن ػػػػػػػػػػػل نعػػػػػػػػػػػنش  ػػػػػػػػػػػلف التػػػػػػػػػػػ  الوارفػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػةالعت مػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػعب و ػػػػػػػػػػػرج "..  قلػػػػػػػػػػػ ع ونضػػػػػػػػػػػعؼ
 ن  ػػػػػػػػػػؿ الثنػػػػػػػػػػلب، ج شػػػػػػػػػػف مرتػػػػػػػػػػدنل ال  نػػػػػػػػػػرى ال المعطّػػػػػػػػػػر، المتػػػػػػػػػػ نؽ ال تػػػػػػػػػػ  وجصػػػػػػػػػػهح.. وال لقػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػظؼ
 قػػػػػػػػػػػد  لنػػػػػػػػػػػت اهلل، هنػػػػػػػػػػػور والمت لقػػػػػػػػػػػة العقنػػػػػػػػػػػدة، هسػػػػػػػػػػػمو المت نقػػػػػػػػػػػة روحػػػػػػػػػػػ  ول ػػػػػػػػػػػف جنلمػػػػػػػػػػػل ونمػػػػػػػػػػػوع نومػػػػػػػػػػػل،
 ...روعة واةن س مةؿ اةعنف نم  آ ر نسلنل  من  معلت

 ومػػػػػػػػل  ػػػػػػػػو شػػػػػػػػعور ـ  مشػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػف مواقػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػروا ه ػػػػػػػػل وحثػػػػػػػػت ـ علػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػلذ قػػػػػػػػرار،تسػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػة ال
 عندمل ات ذوا  ذا القرار؟ 

 .تنلقش الهلحثة المشلر نف ف   ذ  المواقؼ وتقـو هتعزنز المواقؼ الصحنحة 
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  تنػػػػػػػػػػػػلقش الهلحثػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػلر نف فػػػػػػػػػػػػ  ج منػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػدرة ال ػػػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػػػػػلذ قراراتػػػػػػػػػػػػ  هن سػػػػػػػػػػػػ ، واآلثػػػػػػػػػػػػلر
 االنملهنة الت  تعود علن  مف مرا  ذلؾ.  من ل:

ةنػػػػػػػػ  قػػػػػػػػلدر علػػػػػػػػ  حػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػ ةت  والتغلػػػػػػػػب علن ػػػػػػػػل مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ ات ػػػػػػػػلذ  تزنػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ثقػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػرد هن سػػػػػػػػ ، -
 قرارات صل هة.

 تزند مف ثقة اآل رنف هلل رد، ممل نعزز م لنت  االمتملعنة. -

 تشعر ال رد هللسعلدة واالستقرار. -

 تزند مف دافعنة ال رد عل  موام ة الصعوهلت وتحدنلت الحنلة. -

  ػػػػػػػػػػ : "دراسػػػػػػػػػػة الوضػػػػػػػػػػا جي ممػػػػػػػػػػا معلومػػػػػػػػػػلت، تقػػػػػػػػػػدـ الهلحثػػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػػلر نف  طػػػػػػػػػػوات ات ػػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػػرار و 
تحدنػػػػػػػػػد المشػػػػػػػػػ لة، تحلنػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػ لة، وضػػػػػػػػػا الحلػػػػػػػػػوؿ، ا تنػػػػػػػػػلر الحػػػػػػػػػؿ اةنسػػػػػػػػػب، تن نػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػرار، تقنػػػػػػػػػنـ 

 القرار"

  ،تطلػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػلر نف التعػػػػػػػػػلوف معػػػػػػػػػل، وا تنػػػػػػػػػلر مشػػػػػػػػػ لة مػػػػػػػػػل تحتػػػػػػػػػلج الت ػػػػػػػػػلذ قػػػػػػػػػرار فن ػػػػػػػػػل
 نؿ  ذ  المش لة.هحنث نقوموا جفراد الممموعة  هتوزنا اةدوار هنن ـ وتمث

  نػػػػػػػػػتـ منلقشػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػ لة والقػػػػػػػػػرار التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػـ ات ػػػػػػػػػلذ  مػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػؿ الهلحثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػلر نف، هحنػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػتـ
تعزنػػػػػػػػػػز القػػػػػػػػػػرار الصػػػػػػػػػػحنح وتشػػػػػػػػػػمنا المشػػػػػػػػػػلر نف علػػػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػػرارات هعػػػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػػػت ل منػػػػػػػػػػدا، دوف 

  وؼ جو تسرع.

 عػػػػػػػػف جمػػػػػػػػر مػػػػػػػػل جف نهحػػػػػػػػث  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد فػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػة  و ػػػػػػػػو لً منزلنػػػػػػػػ لً تعطػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػة المشػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػ
 ف  حنلت  وجف ندرس  حسب ال طوات الت  تـ تعلم ل، ثـ نت ذ قرارًا نتعلؽ ه .

نػػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػلر نف وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػػلط "الومػػػػػػػػػػو "، ـ الجمسػػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػػػقي
تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة ثةثػػػػػػػػة صػػػػػػػػحوف مرسػػػػػػػػومًل علػػػػػػػػن ـ ثةثػػػػػػػػة ومػػػػػػػػو  )سػػػػػػػػعند، حػػػػػػػػزنف، عػػػػػػػػلدي ، تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف 

ومػػػػػػػو  التػػػػػػػ  تعهػػػػػػػر عػػػػػػػف مشػػػػػػػلعر  جثنػػػػػػػل  الملسػػػػػػػة، مهننػػػػػػػًل سػػػػػػػهب ا تنػػػػػػػلر  ل ػػػػػػػذا  ػػػػػػػؿ ط ػػػػػػػؿ ا تنػػػػػػػلر  حػػػػػػػدى ال
 الوم .
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 الجمسة الثالثة عشرة

 حؿ المش ةت. عنقاف الجمسة 

   أىداؼ الجمسة

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو المش لة. .ٔ

 جف نتعرؼ المشلر وف  طوات حؿ المش ةت. .ٕ

 ش لة.جف نتدرب المشلر وف عل   ن نة الوصوؿ للحؿ اةمثؿ للم .ٖ

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗمدة الجمسة  

جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ  لعػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
 هرستوؿ".

، الحػػػػػػػػػػػػوار والمنلقشػػػػػػػػػػػػة، الوامػػػػػػػػػػػػب التعزنػػػػػػػػػػػػز، الحػػػػػػػػػػػػدنث االنمػػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػن س الفنيػػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة 
 المنزل .

 الجمسة   مِّتقى

  عػػػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـ مرامعػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػ فراد المممو
 .الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل 

  ( : لحلػػػػػػػػػ  ن  ػػػػػػػػػ  ال مع ػػػػػػػػػود  نػػػػػػػػػر موقػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػؿتوضػػػػػػػػػنح الهلحثػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػلر نف م  ػػػػػػػػػـو المشػػػػػػػػػ لة ف ػػػػػػػػػ 
 ال ػػػػػػػػػرد نشػػػػػػػػػعر مر ػػػػػػػػػوب،  ػػػػػػػػػدؼ سػػػػػػػػػهنؿ فػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػل ؽ والمشػػػػػػػػػ لة المػػػػػػػػػ لوؼ، والسػػػػػػػػػلوؾ السػػػػػػػػػلهقة ال هػػػػػػػػػرات
 الضػػػػػػػػػػنؽ  ػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف للػػػػػػػػػػت لص حػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف للهحػػػػػػػػػػث ندفعػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػل والضػػػػػػػػػػنؽ والتػػػػػػػػػػردد هػػػػػػػػػػللحنرة ازا  ػػػػػػػػػػل
  .ال دؼ وهلوغ

  ت تػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػة لغػػػػػػػػػػزًا علػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػهورة وتطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلر نف حلػػػػػػػػػػ ، هحنػػػػػػػػػػث ن ػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػذا اللغػػػػػػػػػػز
نتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػلر نف ال ػػػػػػػػروج عػػػػػػػػف المػػػػػػػػ لوؼ فػػػػػػػػ  حل ػػػػػػػػ ، وذلػػػػػػػػؾ لتوضػػػػػػػػنح  نػػػػػػػػؼ تحتػػػػػػػػلج هعػػػػػػػػض 

 حلوؿ مدندة و نر م لوفة.المش ةت ل



  

 

   )ٔٚٛ( 

 

  تقػػػػػػػػػػػص الهلحثػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ  لمشػػػػػػػػػػػلر نف  نػػػػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػػػػتطلع الصػػػػػػػػػػػحله  الملنػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػلنملف ال لرسػػػػػػػػػػػ   نقػػػػػػػػػػػلذ
 السػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػ ح ػػػػػػػػػػػر ال نػػػػػػػػػػػدؽ ) المسػػػػػػػػػػػلمنف مػػػػػػػػػػػف  زنمػػػػػػػػػػػة م  ػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػزوة ال نػػػػػػػػػػػدؽ مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ

 ومحػػػػػػػػػػّزهنف المشػػػػػػػػػػر نف مػػػػػػػػػ لهنف م ػػػػػػػػػػة، قلصػػػػػػػػػدنف الن ػػػػػػػػػػود زعمػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػرج لل مػػػػػػػػػػرة ال لمسػػػػػػػػػة
 حػػػػػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػػػػ  نعػػػػػػػػػػػػػلونو ـ جف علػػػػػػػػػػػػػػ  مع ػػػػػػػػػػػػػـ متعل ػػػػػػػػػػػػػػدنف والمسػػػػػػػػػػػػػػلمنف، اهلل رسػػػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػػػػ  اةحػػػػػػػػػػػػػزاب

 .المدند الدنف  ذا ش فة تست صؿ حلسمة

 مػػػػػػػػػػػػف" المدننػػػػػػػػػػػػة" و ط ػػػػػػػػػػػػلف قػػػػػػػػػػػػرنش مػػػػػػػػػػػػنش ن مػػػػػػػػػػػػـ جف علػػػػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػػػػلدرة، الحػػػػػػػػػػػػرب  طػػػػػػػػػػػػة ووضػػػػػػػػػػػػعت
 الػػػػػػػػػػػػػذنف المسػػػػػػػػػػػػػلمنف، صػػػػػػػػػػػػ وؼ ورا  ومػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػدا ؿ، مػػػػػػػػػػػػػف قرنظػػػػػػػػػػػػة هنػػػػػػػػػػػػػو ن ػػػػػػػػػػػػلمـ هننمػػػػػػػػػػػػػل  لرم ػػػػػػػػػػػػل،
 .. ذ رى وتمعل ـ  ـ،تطحن رح  شّق  هنف آن ذ سنقعوف

 وعتػػػػػػػػػلد مت وقػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػ  المدننػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف نقتػػػػػػػػػرب لمػػػػػػػػػب همػػػػػػػػػنش نومػػػػػػػػػل والمسػػػػػػػػػلموف الرسػػػػػػػػػوؿ وفػػػػػػػػػومئ
 اهلل فقػػػػػػػػػػلؿ الموقػػػػػػػػػػؼ، القػػػػػػػػػػرآف صػػػػػػػػػػّورحنػػػػػػػػػػث  .المهل تػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػف نطنػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػواه ـ  ػػػػػػػػػػلدف  .مدمػػػػػػػػػػدـ
 القلػػػػػػػػػػػػوب وهلغػػػػػػػػػػػػت اةهصػػػػػػػػػػػػلر زا ػػػػػػػػػػػػت ذواي  مػػػػػػػػػػػػن ـ جسػػػػػػػػػػػػ ؿ ومػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػوق ـ مػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػل و ـ ذ ) :تعػػػػػػػػػػػػلل 

 سػػػػػػػػػػػ نلف جهػػػػػػػػػػػ  قنػػػػػػػػػػػلدة تحػػػػػػػػػػػت مقلتػػػػػػػػػػػؿ جلػػػػػػػػػػػؼ وعشػػػػػػػػػػػروف جرهعػػػػػػػػػػػة   .الظنونػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػلهلل وتظنػػػػػػػػػػػوف الحنػػػػػػػػػػػلمر
 ننت ػػػػػػػػػػوا  ػػػػػػػػػػ  الحلسػػػػػػػػػػمة هطشػػػػػػػػػػت ـ ولنهطشػػػػػػػػػػوا لنطوقو ػػػػػػػػػػل المدننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف نقترهػػػػػػػػػػوف حصػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػف ننػػػػػػػػػػةوع

 القهل ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػؿ ومع ػػػػػػػػل هػػػػػػػػؿ.. وحػػػػػػػػد ل قرنشػػػػػػػػل نمثػػػػػػػػؿ ال المػػػػػػػػنش و ػػػػػػػػذا ..وجصػػػػػػػػحله  ودننػػػػػػػػ ، محمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف
 ممنػػػػػػػػا ه ػػػػػػػػل نقػػػػػػػػوـ وحلسػػػػػػػػمة ج نػػػػػػػػرة محلولػػػػػػػػة  ػػػػػػػػلن  .علن ػػػػػػػػل  طػػػػػػػػرا االسػػػػػػػػةـ فػػػػػػػػ  رجت التػػػػػػػػ  والمصػػػػػػػػللح
 موقػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػ  جن سػػػػػػػػػػ ـ المسػػػػػػػػػػلموف ورجى ..ومصػػػػػػػػػػللح وقهل ػػػػػػػػػػؿ، ومملعػػػػػػػػػػلت، جفػػػػػػػػػػرادا،: الرسػػػػػػػػػػوؿ جعػػػػػػػػػػدا 

 الػػػػػػػػػػػدفلع علػػػػػػػػػػػ  جممعػػػػػػػػػػػوا وطهعػػػػػػػػػػػل، ..اةمػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػ  نستشػػػػػػػػػػػنر ـ جصػػػػػػػػػػػحله  الرسػػػػػػػػػػػوؿ وممػػػػػػػػػػػا ..عصػػػػػػػػػػػنب
 الػػػػػػػػػذي عر،الشػػػػػػػػػ الغزنػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػلقنف، الطونػػػػػػػػػؿ الرمػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػدـ  نللػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػدفلع؟؟  نػػػػػػػػػؼ ول ػػػػػػػػػف.. والقتػػػػػػػػػلؿ
 فػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػف قػػػػػػػػ وجل ال لرسػػػػػػػػ  سػػػػػػػػلملف تقػػػػػػػػّدـ.   هنػػػػػػػػراً  واحترامػػػػػػػػلً  ،عظنمػػػػػػػػلً  حهػػػػػػػػلً  لػػػػػػػػ  نحمػػػػػػػػؿ الرسػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػلف

 المحنطػػػػػػػػػػة والصػػػػػػػػػػ ور هللمهػػػػػػػػػػلؿ محصػػػػػػػػػػنة ف ل ل ػػػػػػػػػػل المدننػػػػػػػػػػة، علػػػػػػػػػػ  فلحصػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػرة عللنػػػػػػػػػػة،  ضػػػػػػػػػػهة
 فػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػ  من ػػػػػػػػػػػل نقػػػػػػػػػػتحـ جف المػػػػػػػػػػػنش نسػػػػػػػػػػػتطنا وم نػػػػػػػػػػػ ة، واسػػػػػػػػػػعة، فمػػػػػػػػػػػوة  نػػػػػػػػػػػلؾ جف هنػػػػػػػػػػػد.. ه ػػػػػػػػػػل
 .نسر

 فتقػػػػػػػػػػدـ القتػػػػػػػػػلؿ، و ػػػػػػػػػػدع الحػػػػػػػػػرب وسػػػػػػػػػػل ؿ مػػػػػػػػػف ال ثنػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػلرس هػػػػػػػػػةد فػػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػلملف و ػػػػػػػػػلف
 و ػػػػػػػػلف.. حروه ػػػػػػػل فػػػػػػػ  قهػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف العػػػػػػػرب تع ػػػػػػػد  لػػػػػػػػـ الػػػػػػػذي همقترحػػػػػػػ  وسػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػل  للرسػػػػػػػوؿ
 مػػػػػػػػػػلذا نعلػػػػػػػػػػـ، واهلل.  المدننػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػوؿ الم شػػػػػػػػػػوفة المنطقػػػػػػػػػػة ممنػػػػػػػػػػا نغطػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػدؽ ح ػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف عهػػػػػػػػػػلرة



  

 

   )ٜٔٚ( 

 

 لػػػػػػػػـ الػػػػػػػػذي ال نػػػػػػػػدؽ نح ػػػػػػػػروا لػػػػػػػػـ لػػػػػػػػو الغػػػػػػػػزوة ؾتلػػػػػػػػ فػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػلمنف ننتظػػػػػػػػر  ػػػػػػػػلف الػػػػػػػػذي المصػػػػػػػػنر  ػػػػػػػػلف
 عػػػػػػػػلمزة و ػػػػػػػػ  شػػػػػػػػ را  نلم ػػػػػػػػل فػػػػػػػػ  ملثمػػػػػػػػة قوات ػػػػػػػػل وظلػػػػػػػػت الم لمػػػػػػػػ ة، دو ت ػػػػػػػػل حتػػػػػػػػ  تػػػػػػػػرا  قػػػػػػػػرنش ت ػػػػػػػػد
 اقتلعػػػػػػػػػػت علتنػػػػػػػػػػة صرصػػػػػػػػػػر رنػػػػػػػػػػح لنلػػػػػػػػػػة ذات علن ػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػلل  اهلل جرسػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػ  المدننػػػػػػػػػػة، اقتحػػػػػػػػػػلـ عػػػػػػػػػػف

.. مػػػػػػػػػل وا حنػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػ   هللرحنػػػػػػػػػؿ آمػػػػػػػػػرا منػػػػػػػػػود  فػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ نلف جهػػػػػػػػػو ونػػػػػػػػػلدى ..شػػػػػػػػػمل ل وهػػػػػػػػػّددت  نلم ػػػػػػػػػل،
  ..  من و ة نل سة فلوال

 .تعرض الهلحثة عل  المشلر نف  طوات حؿ المش ةت وتنلقش ل مع ـ  طوة ه طوة 

 فػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػوف المشػػػػػػػػػػل ؿ مػػػػػػػػػػف  ثنػػػػػػػػػػًرا جف  ذ ه ػػػػػػػػػػل، والش ػػػػػػػػػػعور المشػػػػػػػػػػ لة ا تشػػػػػػػػػػلؼ: اةولػػػػػػػػػػ  ال طػػػػػػػػػػوة 
 .طونلة زمننة مدَّة هعد  الَّ  تظ ر فة ُ موف، مرحلة

 ن ػػػػػػػػػػػوف جف هػػػػػػػػػػػدَّ  ال ل ػػػػػػػػػػػل التعرنػػػػػػػػػػػؼ، مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ تعرن  ػػػػػػػػػػػل، و المشػػػػػػػػػػػ لة تحدنػػػػػػػػػػػد: الثلننػػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػػوة 
نمػػػػػػػػػلد لتحلنل ػػػػػػػػػل، جسلًسػػػػػػػػػل نشػػػػػػػػػ ؿ ذلػػػػػػػػػؾ ةفَّ  محػػػػػػػػػدًدا؛ واضػػػػػػػػػًحل  وجفضػػػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػػػل، المنلسػػػػػػػػػهة الحلػػػػػػػػػوؿ واي
 .قصنرة ه لملت  تلهُت ل لذلؾ طرنقة

 جسػػػػػػػػػػػهله ل علػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػر ؼ  ػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػف جهعلد ػػػػػػػػػػل، وا تشػػػػػػػػػػػلؼ المشػػػػػػػػػػػ لة تحلنػػػػػػػػػػػؿ: الثللثػػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػوة 
 .ةالحقنقنَّ 

 تولنػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػ لة، لحػػػػػػػػػػػؿ   الممِ نػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػهؿ  لفَّػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف الَهْحػػػػػػػػػػػث: الراهعػػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػػوة 
 ومػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذ  ن ، هللَعْصػػػػػػػػػػػؼ ُنعػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػل عهػػػػػػػػػػػرَ  الهػػػػػػػػػػػدا ؿ واقتػػػػػػػػػػػراح الحلػػػػػػػػػػػوؿ، واهت ػػػػػػػػػػػلر اةف ػػػػػػػػػػػلر،
َـّ  جالَّ  الم ػػػػػػػػـ َـّ  حتػػػػػػػػ  العملنػػػػػػػػة،  ػػػػػػػػذ  فػػػػػػػػػ  هسػػػػػػػػرعة التوق ػػػػػػػػؼ نػػػػػػػػت  ممنػػػػػػػػػا تتضػػػػػػػػمف قل مػػػػػػػػة وْضػػػػػػػػا نػػػػػػػػػت
ف حت  المم نة، الحلوؿ  . رنهة  لنت واي

 ـ   م توهػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػلننر  ػػػػػػػػػػػةؿ مػػػػػػػػػػػف المحتملػػػػػػػػػػػة، الحلػػػػػػػػػػػوؿ تقنػػػػػػػػػػػنـ: ال لمسػػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػػوة  ا تنلر ػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػت
ـ   حنػػػػػػػػػػث هعنلنػػػػػػػػػػة،  مقتَرَحػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػنلة  ػػػػػػػػػػؿ   وسػػػػػػػػػػلهنلت  نملهنػػػػػػػػػػلت علػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػر ؼ  ةل ػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػت
 عملنػػػػػػػػػػػػػة وسنسػػػػػػػػػػػػػ ؿ الم تػػػػػػػػػػػػػلرة، الحلػػػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػػػودة مػػػػػػػػػػػػػف سُنحسػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػؾ  ذ المشػػػػػػػػػػػػػ لة، لتمػػػػػػػػػػػػػلوزِ 
 .الحؿ ل   التوص ؿ

 مػػػػػػػػػف نمنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػذلؾ معقولػػػػػػػػػة، فتػػػػػػػػػرةً  ه ػػػػػػػػػدو  وتنضػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػر،ت ت الحلػػػػػػػػػوؿ معػػػػػػػػػؿ: السلدسػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػوة 
  .الزوانػػػػػػػػػػل م تلػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػف المقترحػػػػػػػػػػة وحلول ػػػػػػػػػػل المشػػػػػػػػػػ لةَ  ت حػػػػػػػػػػص ونسػػػػػػػػػػ ؿ متسػػػػػػػػػػر ع، حػػػػػػػػػػؿ   ا تنػػػػػػػػػػلر
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 الحلػػػػػػػػوؿ جفضػػػػػػػػؿَ  تتضػػػػػػػػمَّف قصػػػػػػػػنرة قل مػػػػػػػػة هَوْضػػػػػػػػا القنػػػػػػػػلـ الن ػػػػػػػػل   للحػػػػػػػػؿ   الوصػػػػػػػػوؿ قهػػػػػػػػؿَ  ونقتػػػػػػػػرح
 .حلوؿ  مسة جو جرهعةً  عدد ل نتملوز جالَّ  عل  المم نة،

 للمشِ لة اةنسب الحؿَّ  ا تنلر: السلهعة ال طوة. 

 لنملح ػػػػػػػػػػل، اةمػػػػػػػػػػوا َ  ت ن ػػػػػػػػػػةو  المنلسػػػػػػػػػػب، الحػػػػػػػػػػؿ   لتن نػػػػػػػػػػذ ؛زمننَّػػػػػػػػػػة  طَّػػػػػػػػػػةوضػػػػػػػػػػا : الثلمنػػػػػػػػػػة ال طػػػػػػػػػػوة 
 .هللتن نذ الهد  ثـ

 الحػػػػػػػػػػػؿ جفَّ  ومػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػد ـ، حصػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػف ت  ػػػػػػػػػػػدَ لل والمتلهعػػػػػػػػػػػة؛ النتػػػػػػػػػػػل ت، تقنػػػػػػػػػػػنـ: التلسػػػػػػػػػػػعة ال طػػػػػػػػػػػوة 
 .المطلوب االتمل  ف  وفلعلنة ه  لنة نعمؿ

 المرموة النتل ت هتحقنؽ نقوـ ال  لف الحؿ  ذا الهدانة مف العودة: العلشرة ال طوة. 

  تطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلر نف التحػػػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػػػ لة مػػػػػػػػػػروا ه ػػػػػػػػػػػل، واسػػػػػػػػػػتطلعوا حل ػػػػػػػػػػػل، وتقػػػػػػػػػػـو هتعزنػػػػػػػػػػػز
  طوات حؿ المش لة الصحنحة لدن ـ.

 الحػػػػػػػػػػدنث االنمػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػن س دا مػػػػػػػػػػل لتػػػػػػػػػػدعنـ جن سػػػػػػػػػػ ـ علػػػػػػػػػػ   تطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلر نف اسػػػػػػػػػػت داـ
 موام ة المش ةت. 

 جف نهحػػػػػػػػث  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد فػػػػػػػػ  الممموعػػػػػػػػة عػػػػػػػػف مشػػػػػػػػ لة  و ػػػػػػػػو لً منزلنػػػػػػػػ لً تعطػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػة المشػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػ
 ف  حنلت  وجف ندرس ل حسب ال طوات الت  تـ تعلم ل، ثـ نت ذ قرارًا نتعلؽ ه ل.

"، شػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػلعرمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػلط "وذلػػػػػػػػؾ  مشػػػػػػػػػلر نفالالملسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػونـتقػػػػػػػػقيـ الجمسػػػػػػػػػة  
شػػػػػػػػمرة  للنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اةوراؽ وتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد دا ػػػػػػػػؿ الممموعػػػػػػػػة شػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػعلدة تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة 

ف لػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػػػعلدة علنػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  جثنػػػػػػػػػػل  الملسػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػرا  علػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػمرة، واي
 ص را  للشمرة ما ذ ر السهب.
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 الجمسة الرابعة عشرة

 تحمؿ المس ولنة. ة عنقاف الجمس

 أىداؼ الجمسة 

 جف نتعرؼ المشلر وف م  ـو المس ولنة. .ٔ

 جف ُنلـ المشلر وف ه وا د تحمؿ المس ولنة لل رد والمملعة. .ٕ

 جف نتشما المشلر وف عل  تحمؿ المس ولنة الش صنة واالمتملعنة. .ٖ

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗ مدة الجمسة 

جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ  ضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػة،لعػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػت لمو  LCD"م ػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
هرسػػػػػػػػػػتوؿ، لوحػػػػػػػػػػة مرسػػػػػػػػػػوـ علن ػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػمرة تسػػػػػػػػػػم  هشػػػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػػلعر، وجوراؽ صػػػػػػػػػػغنرة علػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػ ؿ ورؽ 

 شمر".

النمذمػػػػػػػػػػػة، الحػػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػذات، المنلقشػػػػػػػػػػػػة، الحػػػػػػػػػػػوار، الوامػػػػػػػػػػػػب  الفنيػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة 
 المنزل .

 الجمسة   مِّتقى

 طم نػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػتـ مرامعػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػة واال
 .الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل 

  نلػػػػػػػػػػػػـز جف علػػػػػػػػػػػػ  المقػػػػػػػػػػػػدرةالهلحثػػػػػػػػػػػػة هتوضػػػػػػػػػػػػنح م  ػػػػػػػػػػػػـو المسػػػػػػػػػػػػ ولنة للمشػػػػػػػػػػػػلر نف حنػػػػػػػػػػػػث تعنػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػـو 
 .ال لصة م ود  هوسلطة هللتزام  ذلؾ هعد ن   جف عل  والقدرة، جوالً  ن س  ا نسلف

  ت  ػػػػػػػػػػػد الهلحثػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػ  جف الشػػػػػػػػػػػػرنعة ا سػػػػػػػػػػػػةمنة جقػػػػػػػػػػػػرت مهػػػػػػػػػػػػدج المسػػػػػػػػػػػػ ولنة الشػػػػػػػػػػػػلملة فػػػػػػػػػػػػ  الممتمػػػػػػػػػػػػا
ا سػػػػػػػػػػةم  وحملػػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػرد فنػػػػػػػػػػ  ممموعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػ ولنلت التػػػػػػػػػػ  تت ػػػػػػػػػػػؽ وموقعػػػػػػػػػػ  وقدراتػػػػػػػػػػػ ، 
وذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدننل واآل ػػػػػػػػرة.  "حػػػػػػػػدنث نهػػػػػػػػوي" فعػػػػػػػػف عهػػػػػػػػد اهلل هػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر هػػػػػػػػف ال طػػػػػػػػلب قػػػػػػػػلؿ: سػػػػػػػػمعت 

وسػػػػػػػػػػػلـ  نقػػػػػػػػػػػوؿ: " ل ػػػػػػػػػػػـ راع و ل ػػػػػػػػػػػـ مسػػػػػػػػػػػ وؿ عػػػػػػػػػػػف رعنتػػػػػػػػػػػ ؛ ا مػػػػػػػػػػػلـ راع  الرسػػػػػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػػػػل  اهلل علنػػػػػػػػػػػ 
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ومسػػػػػػػػػ وؿ عػػػػػػػػػػف رعنتػػػػػػػػػػ ؛ والرمػػػػػػػػػؿ راع فػػػػػػػػػػ  ج لػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػ وؿ عػػػػػػػػػػف رعنتػػػػػػػػػ ، والمػػػػػػػػػػرجة راعنػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  
هنػػػػػػػػت زوم ػػػػػػػػل ومسػػػػػػػػ ولة عػػػػػػػػف رعنت ػػػػػػػػل، وال ػػػػػػػػلدـ راع فػػػػػػػػ  مػػػػػػػػلؿ سػػػػػػػػند  ومسػػػػػػػػ وؿ عػػػػػػػػف رعنتػػػػػػػػ ، و ل ػػػػػػػػـ 

 راع ومس وؿ عف رعنت ".  

   ا د تحمؿ المس ولنة لل رد وللمملعة و  :تنلقش الهلحثة المشلر نف فو 

 النلس وجملـ اهلل جملـ اةملنة جدا  ال رد هوموب تشعر. 

 فن  والثهلت العمؿ ف  ا  ةص. 

 ه  واعتزاز ـ النلس ثقة  سب. 

 ُممتمع  ف  قنمة لحنسلف تمعؿ المس ولنة. 

 نلفا عمؿ هتن نذ قلـ ُ لمل تغمر  هللسعلدة المس وؿ الش ص نشعر. 

   ِلػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتطلعة هقػػػػػػػػدر مسػػػػػػػػ وؿ ُ ػػػػػػػػؿ  منزلتػػػػػػػػ  قلػػػػػػػػت م مػػػػػػػػل المسػػػػػػػػ ولنة مػػػػػػػػف جحػػػػػػػػد ن لػػػػػػػػو وال ،تَحم 
 .الممتما ف 

 والُحروب للمحف التعر ض عند للتصدع قلهؿ  نر قونلً  الدولة ُهننلف تمعؿ. 

   تسػػػػػػػػػرد الهلحثػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػة، حنػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػدور جحػػػػػػػػػداث  ػػػػػػػػػذ  القصػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػوؿ ش صػػػػػػػػػنتنف، الش صػػػػػػػػػنة اةولػػػػػػػػػ
ة الثلننػػػػػػػػػػػة ش صػػػػػػػػػػػنة متمنػػػػػػػػػػػزة، ممت ػػػػػػػػػػػدة، ذ نػػػػػػػػػػػة، محهوهػػػػػػػػػػػة، ال تتحمػػػػػػػػػػػؿ جدنػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػ ولنة، والش صػػػػػػػػػػػن

تتحمػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػ ولنة، ت ػػػػػػػػػػوض الصػػػػػػػػػػعلب فػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػهنؿ تحقنػػػػػػػػػػؽ جحةم ػػػػػػػػػػل، فللشػػػػػػػػػػ ص اةوؿ شػػػػػػػػػػ ص 
مػػػػػػػػدلؿ، وحنػػػػػػػػد ةسػػػػػػػػرت ، جهػػػػػػػػوا  نػػػػػػػػوفراف لػػػػػػػػ  ممنػػػػػػػػا احتنلملتػػػػػػػػ ، قهػػػػػػػػؿ جف نطله ػػػػػػػػل، ول نػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  الػػػػػػػػر ـ 

ملعنػػػػػػػػػل، ولػػػػػػػػػنس لػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ، ف ػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػ ص ات ػػػػػػػػػلل ، نعتمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػ  والدنػػػػػػػػػ ، فلشػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػنل، وامت
جصػػػػػػػػػػػدقل  نحهونػػػػػػػػػػػ ، وال نعتمػػػػػػػػػػػد علنػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػ  ، اسػػػػػػػػػػػم  محمػػػػػػػػػػػود، جمػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػ ص الثػػػػػػػػػػػلن  ف ػػػػػػػػػػػو 
شػػػػػػػػػ ص فقنػػػػػػػػػػر، نعػػػػػػػػػػنش مػػػػػػػػػػا جسػػػػػػػػػػرة تت ػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػف اثنػػػػػػػػػػ  عشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػردًا، اةـ مرنضػػػػػػػػػػة، واةب ال نمػػػػػػػػػػد 
عمػػػػػػػػػػًة، نعمػػػػػػػػػػؿ نومػػػػػػػػػػل وعشػػػػػػػػػػرة ال، و ػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػ ص ن ػػػػػػػػػػوف االهػػػػػػػػػػف ال هنػػػػػػػػػػر ل سػػػػػػػػػػرة، اسػػػػػػػػػػم  جحمػػػػػػػػػػد، 

مح فػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػت ،  مػػػػػػػػل جنػػػػػػػػ  نعمػػػػػػػػؿ هعػػػػػػػػد الرمػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف المدرسػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  نعمػػػػػػػػؿ ه قصػػػػػػػػ  طلقتػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نػػػػػػػػن
مصػػػػػػػػػػنا، وهػػػػػػػػػػللر ـ مػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ ف ػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػلمح فػػػػػػػػػػ  عملػػػػػػػػػػ  ونػػػػػػػػػػلمح فػػػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػػػت ، والممنػػػػػػػػػػا نحهونػػػػػػػػػػ ، 
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والػػػػػػػػد ؿ الػػػػػػػػذي نحصػػػػػػػػؿ علنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف مػػػػػػػػرا  عملػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػنا نػػػػػػػػوفر هػػػػػػػػ  الطعػػػػػػػػلـ ةسػػػػػػػػرت ، محمػػػػػػػػود 
ة ، عنػػػػػػػػػدمل ظ ػػػػػػػػػرت وجحمػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػس العمػػػػػػػػػر، ف مػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػلن  الثػػػػػػػػػلنوي )ثلنونػػػػػػػػػة علمػػػػػػػػػ

نتػػػػػػػػػػل ت الثلنونػػػػػػػػػػة العلمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػرح جحمػػػػػػػػػػد فرحػػػػػػػػػػل  هنػػػػػػػػػػرا، وفرحػػػػػػػػػػت جسػػػػػػػػػػرت ، فهػػػػػػػػػػللر ـ مػػػػػػػػػػف المعلنػػػػػػػػػػلة التػػػػػػػػػػ  
نعنشػػػػػػػ ل والظػػػػػػػروؼ الصػػػػػػػعهة التػػػػػػػ  نمػػػػػػػػر ه ػػػػػػػل ف ػػػػػػػو نػػػػػػػلمح فقػػػػػػػد حصػػػػػػػػؿ علػػػػػػػ  اثنػػػػػػػنف وتسػػػػػػػعنف هللم ػػػػػػػػة 

% ، وقػػػػػػػػػػرر جف نػػػػػػػػػػد ؿ الملمعػػػػػػػػػػة وجف نعمػػػػػػػػػػؿ همػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػوفر رسػػػػػػػػػػوـ ملمعتػػػػػػػػػػ ، جمػػػػػػػػػػل محمػػػػػػػػػػود ٕٜ)
هػػػػػػػػا مػػػػػػػػواد رسػػػػػػػػوب، لػػػػػػػػذا حزنػػػػػػػػت جسػػػػػػػػرت  حزنػػػػػػػػل شػػػػػػػػدندا، جمػػػػػػػػل  ػػػػػػػػو فقػػػػػػػػد حمػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػ ولنة ف ػػػػػػػػلف لدنػػػػػػػػ  جر 

رسػػػػػػػػػوه  علػػػػػػػػػ  جف المػػػػػػػػػن ت صػػػػػػػػػعب للغلنػػػػػػػػػة وجف االمتحلنػػػػػػػػػلت  لنػػػػػػػػػت  نػػػػػػػػػر منصػػػػػػػػػ ة للطػػػػػػػػػةب، وقػػػػػػػػػرر 
 جال ن مؿ دراست  الملمعنة، ةن  ال نستطنا  وض تمرهة ج رى.

 طلػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػن ـ جف تنػػػػػػػػػػػػلقش الهلحثػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػػت لدة التػػػػػػػػػػػػ  حققو ػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػف القصػػػػػػػػػػػػة، وت
 ن تلروا  حدى الش صنتنف لن ونوا مثل ل، ما ذ ر السهب. 

  تسػػػػػػػػػػما الهلحثػػػػػػػػػػة قصصػػػػػػػػػػًل مػػػػػػػػػػف اةط ػػػػػػػػػػلؿ عػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػلرب مػػػػػػػػػػروا ه ػػػػػػػػػػل، وتحملػػػػػػػػػػوا المسػػػػػػػػػػ ولنة، و ػػػػػػػػػػلنوا
 ج ل ل.

  تقػػػػػػػػػػػػػص الهلحثػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػلما المشػػػػػػػػػػػػػلر نف قصػػػػػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػػػػوي هػػػػػػػػػػػػػنف ثنلنل ػػػػػػػػػػػػػل تحمػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػ ولنة
 ونسػػػػػػػتؿّ  ،معر ػػػػػػػة فػػػػػػػتح هػػػػػػػةد الػػػػػػػروـ فػػػػػػػ  لمسػػػػػػػلمنفا منػػػػػػػوش نقػػػػػػػودهػػػػػػػف الولنػػػػػػػد   للػػػػػػػد  ػػػػػػػلفالمملعنػػػػػػػة، )

 ن لمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  ذاواي  ور نػػػػػػػػػب، مضػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػل هقػػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػذا، اسػػػػػػػػػتةال الػػػػػػػػػروـ جننػػػػػػػػػلب هػػػػػػػػػنف مػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػر
 وفنػػػػػػػػػ .. ال طػػػػػػػػػلب هػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػ مننف جمنػػػػػػػػػر المدنػػػػػػػػػد، ال لنقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المدننػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػلدـ هللهرنػػػػػػػػػد
 ه ػػػػػػػػػػػر جهػػػػػػػػػػػل وسػػػػػػػػػػػلـ علنػػػػػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػػػػػل  اهلل رسػػػػػػػػػػػوؿ  لن ػػػػػػػػػػػة نعنػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػلـ، للمػػػػػػػػػػػنش ال ػػػػػػػػػػػلروؽ تحّنػػػػػػػػػػػة

  و م ػػػػػػػػػـ ال تػػػػػػػػػلب،  للػػػػػػػػد قػػػػػػػػػرج ..م لنػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػّراح هػػػػػػػػف عهنػػػػػػػػػدة جهػػػػػػػػ  وتولنػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػ ، اهلل رضػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػدنؽ
 نهػػػػػػػػػوح جال ال تػػػػػػػػػلب حلمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف طلػػػػػػػػػب ثػػػػػػػػػـ ..لعمػػػػػػػػػر والتوفنػػػػػػػػػؽ ه ػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػ ج علػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػرّحـ هلهت ػػػػػػػػػلالت

 للمعر ػػػػػػػػػػة قنلدتػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػت نؼ .ه حػػػػػػػػػػد نتصػػػػػػػػػػؿ وجال نغػػػػػػػػػػلدر ، جال جمػػػػػػػػػػر  م لنػػػػػػػػػػ  وجلزمػػػػػػػػػػ  فنػػػػػػػػػػ  همػػػػػػػػػػل ةحػػػػػػػػػػد
 ودقّػػػػػػػػت ..وقرنهػػػػػػػػل وشػػػػػػػػن ل هػػػػػػػػلت الػػػػػػػػذي النصػػػػػػػػر نتحقػػػػػػػػؽ حتػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػر وجوامػػػػػػػػر ه ػػػػػػػػر، جهػػػػػػػػ  مػػػػػػػػوت نػػػػػػػػلم  

 المنػػػػػػػػػػدي تحّنػػػػػػػػػػة لنػػػػػػػػػػ   م دنػػػػػػػػػػل عهنػػػػػػػػػػدة جهػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف الهطػػػػػػػػػػؿ وتقػػػػػػػػػػّدـ ..الػػػػػػػػػػروـ وانػػػػػػػػػػدحر الظ ػػػػػػػػػػر، سػػػػػػػػػػلعة
 لػػػػػػػػـ نصػػػػػػػػرا قػػػػػػػػؽح الػػػػػػػػذي القل ػػػػػػػػد دعلهػػػػػػػػلت مػػػػػػػػف دعلهػػػػػػػػة اةمػػػػػػػػر جوؿ فػػػػػػػػ  عهنػػػػػػػػدة جهػػػػػػػػو وظن ػػػػػػػػل... لقل ػػػػػػػػد 
 نطػػػػػػػػري وراح عنننػػػػػػػػ ، هػػػػػػػػنف  للػػػػػػػػد فقّهػػػػػػػػؿ حقنقػػػػػػػػة، رآ ػػػػػػػػل جف فتػػػػػػػػئ مػػػػػػػػل جنػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػد.. هلفسػػػػػػػػحلا فػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػف
 ..وسملنل  ن س  عظمة



  

 

   )ٔٛٗ( 

 

  تػػػػػػػػػذ ر اةط ػػػػػػػػػلؿ ه  منػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػن س، وتحػػػػػػػػػث ـ علػػػػػػػػػ  جف نملرسػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػلت ـ
 النومنة، حت  نح زوا جن س ـ لننمحوا ف  تحمؿ المس ولنة.  

 المشػػػػػػػػػلر نف المواقػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػروا ه ػػػػػػػػػل جف نسػػػػػػػػػمؿ  و ػػػػػػػػػو لً منزلنػػػػػػػػػ لً تعطػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػةؿ اةسػػػػػػػػػهوع، وتتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن ـ تحمػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػ ولنة، مػػػػػػػػػا توضػػػػػػػػػنح مشػػػػػػػػػلعر ـ جثنػػػػػػػػػل  ذلػػػػػػػػػؾ.   مػػػػػػػػػل 
تقتػػػػػػػػػػػػرح الهلحثػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػػلر نف جف نػػػػػػػػػػػػزرع  ػػػػػػػػػػػػؿ واحػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػن ـ شػػػػػػػػػػػػمرة، ونتحمػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػ ولنت ل، 

 واال تملـ ه ل هلستمرار.

تسػػػػػػػػ ؿ "، رفػػػػػػػا اةنػػػػػػػلدي ػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػلط "جفػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػة مػػػػػػػف نػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػة مػػػػػػػف ـ الجمسػػػػػػػة  تقػػػػػػػقي
الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف مػػػػػػػػػل رجن ػػػػػػػػػـ هملسػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػوـ؟  ػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػعرتـ هللسػػػػػػػػػعلدة؟ وتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػرد شػػػػػػػػػعر 

 هللسعلدة جف نرفا ندن ، والذي لـ نشعر هللسعلدة علن    ملض ندن ، ما ذ ر السهب.

 

 الجمسة الخامسة عشرة

 ال دؼ المند.عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 ؼ المشلر وف مل نة ال دؼ.جف نتعر  .ٔ

 جف نتعرؼ المشلر وف مواص لت ال دؼ المند. .ٕ

 جف نتدرب المشلر وف عل  وضا اة داؼ المنلسهة ل ـ. .ٖ

 دقنقة.  ٓٙ-٘ٗمدة الجمسة  

جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ  لعػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
 عهر عف المشلعر".هرستوؿ، صحوف هةستنؾ مرسوـ علن ل ومو  ت

عزنػػػػػػػػػز، والحػػػػػػػػػدنث االنمػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػن س، الحػػػػػػػػػوار والمنلقشػػػػػػػػػة، الوامػػػػػػػػػب فننػػػػػػػػػة الت الفنيػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػتخدمة 
 المنزل .
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 الجمسة   مِّتقى

  تقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػتـ مرامعػػػػػػػػػة
 .ومنلقشة الوامب المنزل الموضوعلت الت  تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة، 

  (،مااااااااو وااااااااٌن ازٌ ااااااااٌ  زااااااااو  ً  و ااااااااوسهم  ػػػػػػػػـو ال ػػػػػػػػدؼ و ػػػػػػػػو: )الهلحثػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػلر نف توضػػػػػػػػنح 

 .حلم جوىش زلتنفيذ، ف ىٌ حلم محدنًبعبورة  خزٍ ازيد

  :تطلػػػػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػلر نف ذ ػػػػػػػػػػػر جمثلػػػػػػػػػػػة ة ػػػػػػػػػػػداؼ نم ػػػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػػػع ل.  جمثلػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ
لدة االنملنػػػػػػػػػػػػػزي، جو الحصػػػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػػػ  %  فػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػٓٛالحصػػػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػدؿ ثمػػػػػػػػػػػػػلننف هللم ػػػػػػػػػػػػػة )

 لؽ المري جو مسلهقة الرسـ .... لخ.المرتهة اةول  ف  سه

 : تقـو الهلحثة هعرض مواص لت ال دؼ المند ما شرح ل للمشلر نف، و    للتلل 

 ومحدد واضح. 

   مرحل  جي  مرا. 

  عمل 

 م لننلت قدرات ننلسبو  للتن نذ قلهؿ  .الش ص ووضا واي

  ض اةسػػػػػػػػػػػػ لة علػػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػػلر نف  ػػػػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػػػ لو ل ةن سػػػػػػػػػػػػ ـ، لنسػػػػػػػػػػػػتطنعوا هطػػػػػػػػػػػػرح هعػػػػػػػػػػػػتقػػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػػة
 وضا ج داؼ ل ـ، و  :

 .الحؿ  طوات  ل  ننقلؾ الس اؿ  ذا عل   ملهتؾ هللضهط؟ جرند ملذا -

 .الوقت عللـ ف  الت  نر ف  تقوـ سوؼ  نل مت ؟  ذا جرند جنل -

 .ال دؼ لتحدند طرؽ ف  الت  نر ف  تهدج  نل ؟ فعةً  جرند  مل ال  جصؿ  نؼ -

 اً مسػػػػػػػػػػتعد ت ػػػػػػػػػػوف  نػػػػػػػػػػل حقنقػػػػػػػػػػة؟ جرنػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػ  جصػػػػػػػػػػؿ ل ػػػػػػػػػػ  اآلف جعملػػػػػػػػػػ  جف جسػػػػػػػػػػتطنا الػػػػػػػػػػذي مػػػػػػػػػػل -
 .فعةً   ترند مل عل  للتعرؼ
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  تطلػػػػػػػػب الهلحثػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػلر نف ج ػػػػػػػػذ ورقػػػػػػػػة وقلػػػػػػػػـ وجف نسػػػػػػػػملوا نقػػػػػػػػلط القػػػػػػػػوة والضػػػػػػػػعؼ لػػػػػػػػدن ـ، لنػػػػػػػػتـ
 وضع ل ف  حسله ـ جثنل  وضا اة داؼ،    ن وف ال دؼ قلهًة للتن نذ.

 زز ثقة المشلر نف ه ن س ـ، وجن ـ قلدروف عل  تحدند ج داف ـ هش ؿ مند. تع 

   تطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلر نف اسػػػػػػػػػػت داـ الحػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػن س دا مػػػػػػػػػػل لتػػػػػػػػػػدعنـ جن سػػػػػػػػػػ ـ علػػػػػػػػػػ
 الوصوؿ ة داف ـ.

  ، تعطػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػًل منزلنػػػػػػػػًل و ػػػػػػػػػو جف نهػػػػػػػػػدج  ػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد هوضػػػػػػػػػا ج ػػػػػػػػػداؼ مسػػػػػػػػػتقهلنة لػػػػػػػػػ
 ف  الملسة القلدمة.وجف نحضر ل مع  

نػػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػػػونـ الملسػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قهػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػلر نف وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػػلط "الومػػػػػػػػػػو "، يـ الجمسػػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػػػق 
تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة ثةثػػػػػػػػة صػػػػػػػػحوف مرسػػػػػػػػومًل علػػػػػػػػن ـ ثةثػػػػػػػػة ومػػػػػػػػو  )سػػػػػػػػعند، حػػػػػػػػزنف، عػػػػػػػػلدي ، تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف 
 ػػػػػػػؿ ط ػػػػػػػؿ ا تنػػػػػػػلر  حػػػػػػػدى الومػػػػػػػو  التػػػػػػػ  تعهػػػػػػػر عػػػػػػػف مشػػػػػػػلعر  جثنػػػػػػػل  الملسػػػػػػػة، مهننػػػػػػػًل سػػػػػػػهب ا تنػػػػػػػلر  ل ػػػػػػػذا 

 الوم .

 الجمستيف  السادسة عشرة قالسابعة عشرة

 الت طنط للمستقهؿ.عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 جف نتعرؼ المشلر وف مل نة الت طنط للمستقهؿ. .ٔ

 جف نتعرؼ المشلر وف ال رؽ هنف الت طنط وال طة. .ٕ

 جف نتعرؼ المشلر وف قواعد الت طنط للمستقهؿ. .ٖ

 ط للمستقهؿ.جف نتدرب المشلر وف عل  آلنة الت طن .ٗ

 جف ننلقش المشلر وف  طط ـ المستقهلنة. .٘

 جف نتدرب  ؿ مشلرؾ عل  وضا ال طط هش ؿ عمل . .ٙ

 دقنقة ل ؿ ملسة.  ٓٙ-٘ٗمدة الجمسة  



  

 

   )ٔٛٚ( 

 

جقػػػػػػػػػػػػةـ فلملسػػػػػػػػػػػػتر وورؽ  لعػػػػػػػػػػػػرض هورهوننػػػػػػػػػػػػت لموضػػػػػػػػػػػػوع الملسػػػػػػػػػػػػة، LCD"م ػػػػػػػػػػػػلز األدقات المسػػػػػػػػػػػػتخدمة  
وراؽ صػػػػػػػػػػغنرة علػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػ ؿ ورؽ هرسػػػػػػػػػػتوؿ، لوحػػػػػػػػػػة مرسػػػػػػػػػػوـ علن ػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػمرة تسػػػػػػػػػػم  هشػػػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػػلعر، وج

 شمر".

فننػػػػػػػػػة التعزنػػػػػػػػػز، الحػػػػػػػػػدنث االنمػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػن س، الحػػػػػػػػػوار والمنلقشػػػػػػػػػة، الوامػػػػػػػػػب  الفنيػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػتخدمة 
 المنزل .

 الجمسة   مِّتقى

  تقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػلع ـ، ومػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػتـ مرامعػػػػػػػػػة
 .ت السلهقة، ومنلقشة الوامب المنزل تـ الحدنث عن ل ف  الملسل الموضوعلت الت 

 طهنعنػػػػػػػػػػة ذ ننػػػػػػػػػػة عملنػػػػػػػػػػة الت طػػػػػػػػػػنطهتوضػػػػػػػػػػنح م  ػػػػػػػػػػـو الت طػػػػػػػػػػنط للمشػػػػػػػػػػلر نف و ػػػػػػػػػػو: ) الهلحثػػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػػػوـ 
  .ومعرفت  وم لرت   هرت  هلست داـ نقوـ والذي للم طط ال ةؽ الت  نر عل  تعتمد

  ،مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػةؿ تقػػػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػػػة هتومنػػػػػػػػػػػ  انتهػػػػػػػػػػػل  المشػػػػػػػػػػػلر نف  لػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػرؽ هػػػػػػػػػػػنف الت طػػػػػػػػػػػنط وال طػػػػػػػػػػػة
 توضنح معن   ؿ من مل، 

 هػػػػػػػػػنف والموازنػػػػػػػػػة تحقنقػػػػػػػػػ  و ن نػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػدؼ فػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػللت  نر تهػػػػػػػػػدج ف رنػػػػػػػػػة ذ ننػػػػػػػػػة عملنػػػػػػػػػة: الت طػػػػػػػػػنط 
 .ال دؼ تحقنؽ ُتعنؽ قد جو تسلعد قد الت  المتقلهة الظروؼ

 مػػػػػػػػف مرحلػػػػػػػػة  ػػػػػػػػؿ وتوقنػػػػػػػػت للم ػػػػػػػػلـ وتحدنػػػػػػػػد ه ػػػػػػػػل القنػػػػػػػػلـ الوامػػػػػػػػب للمراحػػػػػػػػؿ ت صػػػػػػػػنؿ  ػػػػػػػػ : ال طػػػػػػػػة 
 .ال دؼ  ل  وصوال المراحؿ

  تقػػػػػػػػػػػدـ الهلحثػػػػػػػػػػػة ل ط ػػػػػػػػػػػلؿ قواعػػػػػػػػػػػد الت طػػػػػػػػػػػنط للمسػػػػػػػػػػػتقهؿ، وتنلقشػػػػػػػػػػػ ل مع ػػػػػػػػػػػـ لتعلػػػػػػػػػػػنم ـ علػػػػػػػػػػػ   ن نػػػػػػػػػػػة
 وضا ال طط، و  :

 مػػػػػػػػف المزنػػػػػػػػد نحػػػػػػػػو ا نسػػػػػػػػلف نح ػػػػػػػػز جنػػػػػػػػ  اة ػػػػػػػػداؼ تحدنػػػػػػػػد فوا ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  بدقػػػػػػػػة األىػػػػػػػػداؼ تِّديػػػػػػػػد .ٔ
 النملح، ونعزز ثقة ا نسلف هن س .  و  والعمؿ ا نملز
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 اة منػػػػػػػػػػػة، هحسػػػػػػػػػػػب واةعمػػػػػػػػػػلؿ والم ػػػػػػػػػػػلـ اة ػػػػػػػػػػػداؼ بترتنػػػػػػػػػػ تعنػػػػػػػػػػػ حنػػػػػػػػػػث   األقلقيػػػػػػػػػػػات ترتيػػػػػػػػػػػب .ٕ
    الم ػػػػػػػػػػػود، تضػػػػػػػػػػػنا ال  ػػػػػػػػػػػ  اة منػػػػػػػػػػػة  لنػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػ   اةولونػػػػػػػػػػػلت ترتنػػػػػػػػػػػبف  .فػػػػػػػػػػػللم ـ اة ػػػػػػػػػػػـ

 .الطلقلت تتهعثر جو

 الهػػػػػػػد م لن ػػػػػػػل تػػػػػػػراوح جمننػػػػػػػلت ممػػػػػػػردل وتطلعلتنػػػػػػػل ج ػػػػػػػدافنل تتحػػػػػػػوؿ ال  ػػػػػػػ   عمميػػػػػػػة خطػػػػػػػة قحػػػػػػػع .ٖ
   ػػػػػػػػػداؼل وصػػػػػػػػػوال العملنػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػل ؿوال اةسػػػػػػػػػللنب تحػػػػػػػػػدد واقعنػػػػػػػػػة، عملنػػػػػػػػػة  طػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف لنػػػػػػػػػل

 ننهغػػػػػػػػػػ   ذ المرسػػػػػػػػػػومة، ل  ػػػػػػػػػػداؼ  طػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ج ثػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػدننل ت ػػػػػػػػػػوف جف نمػػػػػػػػػػب و  ػػػػػػػػػػذا.  المحػػػػػػػػػػددة
 اةمػػػػػػػػػػػػؿ، المتوسػػػػػػػػػػػػطة ل  ػػػػػػػػػػػػداؼ وثلننػػػػػػػػػػػػة اةمػػػػػػػػػػػػؿ، القرنهػػػػػػػػػػػػة ل  ػػػػػػػػػػػػداؼ  طػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدننل ن ػػػػػػػػػػػػوف جف

 . اةمؿ الهعندة ل  داؼ وثللثة

 ، نػػػػػػػػػذار سػػػػػػػػػلهؽ دوف متوقعػػػػػػػػػة،  نػػػػػػػػػر جمػػػػػػػػػور حػػػػػػػػػدوث نعنػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػوار   لمطػػػػػػػػػقارئ خطػػػػػػػػػة قحػػػػػػػػػع .ٗ
 حتػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػوار  لحػػػػػػػػلالت مسػػػػػػػػهقة  طػػػػػػػػط وضػػػػػػػػا للمسػػػػػػػػتقهؿ الت طػػػػػػػػنط عملنػػػػػػػػة فػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػب ولػػػػػػػػذلؾ

 . مع ل التعلمؿ عل  القدرة ن قد ال

  تسػػػػػػػػػػػػ ؿ الهلحثػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػلر نف عػػػػػػػػػػػػف طموحػػػػػػػػػػػػلت ـ المسػػػػػػػػػػػػتقهلنة، وتعزز ػػػػػػػػػػػػل، وتشػػػػػػػػػػػػمع ـ علػػػػػػػػػػػػ  محلولػػػػػػػػػػػػة
 تحقنق ل.

 مػػػػػػػػػػل لتػػػػػػػػػػدعنـ جن سػػػػػػػػػػ ـ علػػػػػػػػػػ  تطلػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػلر نف اسػػػػػػػػػػت داـ الحػػػػػػػػػػدنث ا نمػػػػػػػػػػله  مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػن س دا 
 الت طنط المند للمستقهؿ.

  تعطػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػًل منزلنػػػػػػػػػًل فػػػػػػػػػ  الملسػػػػػػػػػة اةولػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف الت طػػػػػػػػػنط للمسػػػػػػػػػتقهؿ و ػػػػػػػػػو جف
  نهدج  ؿ فرد هوضا  طة لمستقهل ، وجف نحضر ل مع  ف  الملسة القلدمة.

 طتػػػػػػػػػػ  جمػػػػػػػػػػلـ  تنػػػػػػػػػػلقش الهلحثػػػػػػػػػػة  طػػػػػػػػػػط المشػػػػػػػػػػلر نف المسػػػػػػػػػػتقهلنة، وذلػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػ ف نعػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػلرؾ 
زمة ػػػػػػػػػػ ، ونػػػػػػػػػػتـ التعلنػػػػػػػػػػؽ علن ػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف الهلحثػػػػػػػػػػة، لتعزنػػػػػػػػػػز ، ولنسػػػػػػػػػػت ند جفػػػػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  هػػػػػػػػػػرات 

 هعض ـ الهعض.

 .نم ف للهلحثة مسلعدة المشلر نف ف  تقونـ  طط ـ 



  

 

   )ٜٔٛ( 

 

  تعطػػػػػػػػػػ  الهلحثػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػلر نف وامهػػػػػػػػػػًل منزلنػػػػػػػػػػًل فػػػػػػػػػػ  الملسػػػػػػػػػػة الثلننػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف الت طػػػػػػػػػػنط للمسػػػػػػػػػػتقهؿ حنػػػػػػػػػػث
حضػػػػػػػػػػلر ل فػػػػػػػػػػ  الملسػػػػػػػػػػة القلدمػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػا االلتػػػػػػػػػػزاـ هتن نػػػػػػػػػػذ ن تػػػػػػػػػػب المشػػػػػػػػػػلر وف رجن ػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػ  ا لهرنػػػػػػػػػػلمت، واي

 ال طط.

"، شػػػػػػػػمرة المشػػػػػػػػػلعرمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػةؿ نشػػػػػػػػػلط "وذلػػػػػػػػؾ  المشػػػػػػػػػلر نفالملسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  نػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػونــ الجمسػػػػػػػػػة  تقػػػػػػػػقي
شػػػػػػػػمرة  للنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اةوراؽ وتطلػػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد دا ػػػػػػػػؿ الممموعػػػػػػػػة شػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػعلدة تحضػػػػػػػػر الهلحثػػػػػػػػة 

ف لػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػعر هللسػػػػػػػػػػعلدة علنػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة جثنػػػػػػػػػػل  الملسػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػا ورقػػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػػرا  علػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػمر  ة، واي
 ص را  للشمرة ما ذ ر السهب.

 لجمسة الثامنة عشرةا

 ملسة  تلمنة وتقننمنة للملسلت. عنقاف الجمسة  

   أىداؼ الجمسة

 جف نتـ ا تتلـ ملسلت الهرنلمت. .ٔ

 جف نقـو المشلر وف هتقننـ علـ لملسلت الهرنلمت. .ٕ

 .دقنقة  ٓٙ-٘ٗ مدة الجمسة 

 "موسنق   لد ةلمستخدمة  "األدقات ا

 الجمسة   مِّتقى

  مػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػتـ مرامعػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػـو الهلحثػػػػػػػػػة هللترحنػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػ فراد الممموعػػػػػػػػػة واالطم نػػػػػػػػػلف علػػػػػػػػػ  جوضػػػػػػػػػلع ـ، و
 .تـ الحدنث عن ل ف  الملسلت السلهقة الموضوعلت الت 

  ر نف، وتشػػػػػػػػػػ ر ـ تقػػػػػػػػػػدـ الهلحثػػػػػػػػػػة  دنػػػػػػػػػػة للمشػػػػػػػػػػلتقػػػػػػػػػػؼ الهلحثػػػػػػػػػػة والمشػػػػػػػػػػلر وف علػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػ ؿ دا ػػػػػػػػػػرة، ثػػػػػػػػػػـ
جمننػػػػػػػػة ل ػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد مػػػػػػػػف جفػػػػػػػراد الممموعػػػػػػػػة،  مػػػػػػػل تطلػػػػػػػػب مػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػلرؾ جف   ـ، وتقػػػػػػػدـعلػػػػػػػ  حضػػػػػػػػور 
 لمشلرؾ الذي هموار ، حت  تسود المحهة هنف جفراد الممموعة.نقدـ جمننة ل

 .تحث الهلحثة المشلر نف عل  تطهنؽ مل تعلمو   ةؿ الملسلت 



  

 

   )ٜٔٓ( 

 

  التػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػـ تعمػػػػػػػػػػه ـ تنػػػػػػػػػػلقش الهلحثػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػلر نف اةمػػػػػػػػػػور التػػػػػػػػػػ  جعمهػػػػػػػػػػت ـ فػػػػػػػػػػ  الهرنػػػػػػػػػػلمت، واةمػػػػػػػػػػور
هومود ػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػ  الهرنػػػػػػػػػلمت ولػػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػػػف مومػػػػػػػػػودة،  ت، وتسػػػػػػػػػ ل ـ عػػػػػػػػػف جشػػػػػػػػػنل   ػػػػػػػػػلنوا نر هػػػػػػػػػوففػػػػػػػػػ  الهرنػػػػػػػػػلم

عػػػػػػػػػف رجن ػػػػػػػػػـ  فممػػػػػػػػػا اةوراؽ التػػػػػػػػػ   ته ػػػػػػػػػل المشػػػػػػػػػلر و  وهعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػتـ تقنػػػػػػػػػنـ الملسػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػةؿ
 .ف  الهرنلمت

 .تودع الهلحثة المشلر نف وتعد ـ هزنلرت ـ مف وقت آل ر 

  ل  ل ة الذات عل  المشلر نف.تطهنؽ القنلس الهعدي 

 


