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 إقرار املشرف
 

تأثير االرشـاد المعرفـي فـي )أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بــ 
والمقدمـة مـن ( تنمية الشعور بالمسؤولية لـد  طالبـات المرحمـة المتوسـطة

قــد تــرت إشــت إشــراية يــة ية ــة الإرب ــة  ، )منتهــى صــبار عبــاس(الطالبــة 
الماتسـإ ر يـة  شـهادةاألساس ة/ تامعة د الى وهـة تـزم مـن مإطةبـات   ـل 

 اإلرشاد ال فسة والإوت ه الإربوي.
 
 

                                                                              
 المشرف                           

 األستاذ المساعد                                                     
 حاتم جاسم عزيز                                                      

                            /    /2013 
  
 
 ، أرشح هذه الرسالة لةم اقشة. عةى الإوص ات المإويرة اً ب ام
 
 : التوقيع        

                    معاون /  د. نبيل محمود شاكر : أ. االسم                                       
 العميد لمشؤون العممية والدراسات العميا                                       
 2013/     /      : التاريخ                                       

 
 



 د
 

 إقرار اخلبري اللغوي
 

المعرفي في تنمية تأثير االرشاد )أشهد أ ة قرأت الرسالة الموسومة بــ       
ـــة المتوســـطة ـــات المرحم ـــد  طالب الإـــة قـــدمإها ( ، الشـــعور بالمســـؤولية ل

إلــى متةــس ية ــة الإرب ــة األساســ ة/ تامعــة  )منتهــى صــبار عبــاس(الطالبــة 
ماتســإ ر يــة شاإلرشــاد ال فســة الهــة تــزم مــن مإطةبــات   ــل شــهادة و د ــالى 

ــًا ووتــدإها  صــالشة لةم اقشــة مــن والإوت ــه الإربــوي  قــد إمــت مراتعإهــا لتو 
  ال اش ة الةتو ة.

 
 
 
 
 
 

 : التوقيع                                  
 محمد عمي غناوي الحمدانيد.  االسم : أ.                              

  2013:    /    / التاريخ             
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 إقرار اخلبري العلمي
 

تأثير االرشـاد المعرفـي فـي )أشهد أ ة قرأت هذه الرسالة الموسومة بـ        
الإـة قـدمإها ( ، تنمية الشعور بالمسؤولية لد  طالبات المرحمة المتوسطة

إلــى متةــس ية ــة الإرب ــة األساســ ة/ تامعــة  )منتهــى صــبار عبــاس(الطالبــة 
ســة د ــالى وهــة تــزم مــن مإطةبــات   ــل شــهادة الماتســإ ر يــة شاإلرشــاد ال ف

والإوت ــه الإربــوي  قــد إمــت مراتعإهــا عةم ــًا ووتــدإها صــالشة لةم اقشــة مــن 
 ال اش ة العةم ة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 : التوقيع              
   : االسم                                        
 2013:    /    / التاريخ                             
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 إقرار جلنة املناقشة
 

)تـأثير  شهد  شن أعضام لت ة الم اقشة إ  ـا اطةع ـا عةـى الرسـالة الموسـومة بــ       
االرشاد المعرفـي فـي تنميـة الشـعور بالمسـؤولية لـد  طالبـات المرحمـة المتوسـطة( 

وقد  اقش ا الطالبة ية مشإو اإها وي مـا لـه  )منتهى صبار عباس(الُمقدمة من الطالبة 
اإلرشـاد  ش إرب ـةآداب يـة العالقة بها وُ قـر إ هـا تـد رة بـالقبول ل  ـل شـهادة ماتسـإ ر 

  .  ازــــامتيوبإقد ر ش   ال فسة والإوت ه الإربوي
 

 أ.د
 مهند محمد عبد الستار 

 رئيس المجنة
 أ.م.د                                                     أ.م.د        

                           اخالص عمي حسين                                      اكرام دحام زغير        
  عضوا                                                       عضوا             

 
 أ.م.د

 يزحاتم جاسم عز 
                                                                         عضوا  ومشرفا  

 صدقت الرسالة من متةس ية ة الإرب ة االساس ة ية تامعة د الى.
 

 التوقيع          
 أ.م.د حاتم جاسم عزيز                                                  

 عميد كمية التربية االساسية                                                
 2013التاريخ   /   /                                                   
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 اإلهداء 
سيز معً انهٍايل ًآسروً ًأوار دربً ثقتً  إىل ...    مه

   عمزهاهلل  طالا  عهى ما حتمّهو مه عناء ًصربًًتفاؤالً ًبهسم جزًحً 

 ... سًجً انعشٌش

 ا    أكتسب قٌة ًحمبت ال حدًد هل م مه بٌجٌدىإىل ...    

 اًالدي االحباء... 

 إخالصاً ًتقدٌزاً ...        أساتذتً ًسمالئًإىل ...     

 

 ...    كم مه مد يل ٌد انعٌن ًاملساعدة           إىل

 شكزاً ًتقدٌزاً ... 

                                                                                  

 أُىدي مثزة جيدي املتٌاضع
                                                                                        

                                                                  

 الباحثت          



 ح
 

 شكز ًامتنان

الشمـُد   شــق شمـده ، والصــالة والســالم عةـى مــن ال  بــة  بعـده شمشمــد  صــةى        
 ا  عة ه وسةم وعةى آله وصشبه ومن إبعهم الى  وم الد ن .

 ... أما بعد
 ســـر ة وقـــد ا إه ـــت مـــن إعـــداد رســـالإة أن أإقـــدم بفـــا ق شـــيري وإقـــد ري الـــى 

لما  شاإم تاسم عز ز الديإوراالسإاذ المساعد عةى الرسالة  المشرف أسإاذي الفاضل
قدمــه مــن آرام عةم ــة هاديــة وشمــه الــدا م عةــى الممــابرة وإوت هاإــه الســد دة يــة إ تــاز 

 هذه الرسالة .
ســتل الشــير واالمإ ــان إلــى األســإاذ الــديإور  ب ــل مشمــود إأن  ةوال  فــوت الباشمــ     
  ية إيمال هذه الدراسة . هعمرعا إه األبو ة ود، لشاير 

وعريا ـــًا بالتم ـــل  ســـعد ة ان أإقـــدم بفـــا ق شـــيري وامإ ـــا ة ل ســـاإذة األتـــالم 
 االساســ ة / ية ــة الإرب ــة  االرشــاد والإوت ــه الإربــوياعضــام اله  ــة الإدر ســ ة يــة قســم 

األســإاذ الــديإور ل ـــث يــر م شمــد واألســـإاذ  لمســاعدإهم لــة يـــة ا تــاز رســالإة وأولهـــم
ــــد عبدالســــإار  اعد الــــديإور بشــــرى ع ــــاد مبــــارك، والمســــ األســــإاذ الــــديإور مه ــــد مشم 

األســـإاذ الـــديإور صـــالح مهـــدي صـــالح و  واألســـإاذ الـــديإور عبـــد اليـــر م مشمـــود صـــالح
عسـى ان أيـون ع ـد شسـن  ـ هم ولـم ، لم أتد م هم اال الشث والإشت ع والم ـام ش ث 

 يوشــير  الصــشة لعطــامات اخــرى ، اخ  ــب رتــا هم ، تــزاهم ا  خ ــر التــزام وأيــرمهم
واشإرامــة إلــى يــل مــن األســاإذة والخبــرام المشيمــ ن الــذ ن  م شــو ة تــزم مــن وقــإهم 
الممــــ ن  إلبــــدام مالش ــــاإهم شــــول أداة الدراســــة والبر ــــام  اإلرشــــادي وقــــد يــــان لإةــــك 

ـــر اليب ـــر يـــة  ـــى ر ـــ س  الرســـالة ا تـــازالمالش ـــات األم ، واإقـــدم بشـــيري وإقـــد ري ال
 ــة الســم ار ، ويــة ال ها ــة اقــدم اعإــذاري الــى يــل مــن مــد لــة  ــد العــون واعضــام لت

 وياإ ة ذير اسمه اإقدم ال ه بالشير وبالغ االمإ ان .
 واهلل ولي التوفيق...

 الباحثة



 ط
 

 املستخلص
 

 عــد  الشــعور بالمســؤول ة مــن الموضــوعات األساســ ة يــة عةــم الــ فس، وقــد  هــر      
   ـاً اإلرشـاد والعـالج ال فسـة الإـة إعـد  اإل سـان ياهذا الموضـو  يـة عـدد مـن   ر ـات 

بالشر ة  مارسها عن طر ق اخإ ارات  قوم بها ية يل لش ة ، ومـا دام اإل سـان   إمإع
ن اإلشســاس بالمســؤول ة ســوام يــان عةــى المســإوى الشخصــة أو  اً شـر  يهــو مســؤول ، واإل

ة بـال فس وإقبـل االتإماعة أشد أهم ريا ز الصشة ال فس ة، يهو شعور مريب من المق
هذا  تب عةى الفرد الذي  شعر بأهم ة المسـؤول ة المةقـاة عة ـه أن  إصـف لاآلخر ن و 

 أهم ــة وإإتةــى، بدرتــة واضــشة مــن االعإمــاد عةــى الــ فس والإشمــل والصــبر والممــابرة 
 والمـروة االمـل والإـة إممـل ، ش ـوي عمـر ذات شـر شة خـالل إ ـاول مـن الشـالة البشث
 تــزم يهــة ورق هــا وإقــدمها ا هوي ــا اإهشضــار ب ــام يــة األمــم عة هــا إعإمــد الإــة التال ــة
 لموضـو  واليب ـرة البالتـة األهم ـة عةـى اليم ـرون و إفـق . المسـإقبل ويـل الشاضر من

 ، البــرام  االرشــاد ة خــالل مــن ع ــد الطةبــة واالهإمــام بإ م إهــا االتإماع ــة المســؤول ة
 االسال ب الشد مة والفع الة.وخاصة االسةوب المعرية الذي  عإبر من 

 -و  هدف البشث الشالة الى :     

 . ب ام مق اس الشعور بالمسؤول ة لطالبات المرشةة المإوسطة 
 . ق اس الشعور بالمسؤول ة لدى طالبات المرشةة المإوسطة 
  ب ام بر ـام  االرشـاد المعريـة لإ م ـة الشـعور بالمسـؤول ة لـدى طالبـات المرشةـة

 .المإوسطة 
  الإعرف عةى إأم ر بر ام  االرشاد المعرية ية إ م ـة الشـعور بالمسـؤول ة لـدى

 -من خالل اخإبار الفرض ات االإ ة :طالبات المرشةة المإوسطة 
 ذات داللة اشصا  ة ية إ م ة الشعور بالمسؤول ة ع د مسإوى   قو وتد ير إال  - 1

 ـ البعدي   .لةمتموعة الضابطة ية االخإبارش القبةة ـــ   0.05ش      



 ي
 

   مسإوى بالمسؤول ة ع د الشعور إ م ة ية اشصا  ة داللة ذات يروق إوتد ال - 2
 .ـــــ البعدي   ش القبةة االخإبار ية الإتر ب ة لةمتموعة  0.05ش      

   مسإوى بالمسؤول ة ع د الشعور إ م ة ية اشصا  ة داللة ذات يروق إوتد ال - 3
 . البعدي االخإبار ية والإتر ب ة الضابطة لمتموعإ نب ن ا  0.05ش      
 وإـــم المرشةـــة المإوســـطة طالبـــات مـــن طالبـــة  9969ش مـــن البشـــث متإمـــع إيـــون     
  400ش البشــــث ع  ــــة بةتــــت إذ ، البســــ طة العشــــوا  ة بالطر قــــة البشــــث ع  ــــة اخإ ــــار
 االدب ـات عةـى اطالعهـا بب ـام مق ـاس الشـعور بالمسـؤول ة بعـد وقامت الباشمة ، طالبة

 الباشمـة إشققـت يمـا ال ها  ـة، بصـ تإه يقـرة  66ش المق ـاس وإضمن السابقة والدراسات
 مــــن الإشقــــق ويــــان والمبــــات، بالصــــدق والمإممةــــة لةمق ــــاس الق اســــ ة الخصــــا   مــــن

 بطــر قإ ن المبــات واســإخرج الب ــام، وصــدق ال ــاهري الصــدق: همــا بطــر قإ ن الصــدق
 ويــق عةـى معريــة إرشـادي بر ــام  ب ـام وإـم ال صــف ة ،والإتز ـة  االخإبــار إعـادة: همـا

ـــــم وال ســـــبة الم و ـــــة ، المـــــرتح الوســـــط اشإســـــاب  والموضـــــوعات الشاتـــــات إشد ـــــد وإ
ــــ العـــالج المعريـــة   ر ـــة ويـــق عةـــى اإلرشـــادي لةبر ـــام  واالســـإراإ ت ات واأل شـــطة  ل

 متموعـة عةـى البر ـام  عـر  وإـم ، إرشاد ة تةسة  12ش من البر ام  وإيون  ب كش
 . البر ام  صدق السإخراج ال فس وعةم الإرب ة ية الخبرام من

 -:اآلإ ة  ال إا   الى البشث وإوصل

 ـــــــات ـــــــة ان طالب  الشـــــــعور مـــــــن مإوســـــــط بمســـــــإوى  إســـــــمن   المإوســـــــطة المرشة
   بالمسؤول ة.

 طالبـات لـدى بالمسـؤول ة الشعور إ م ة ية إشصا  ة داللة ذات يروق ال إوتد 
ــــــ االخإبـــــار يـــــة المإوســـــطة المرشةـــــة  لةمتموعـــــة بال ســـــبةالبعـــــدي    ش القبةـــــة ـ
 .  الضابطة

 طالبــات لــدى بالمســؤول ة الشــعور إ م ــة يــة إشصــا  ة داللــة ذات يــروق إوتــد 
 لةمتموعـــــة بال ســـــبةالبعـــــدي    ش القبةـــــة ــــــــ االخإبـــــار يـــــة المإوســـــطة المرشةـــــة
 .  الإتر ب ة



 ك
 

 طالبــات لــدى بالمســؤول ة الشــعور إ م ــة يــة إشصــا  ة داللــة ذات يــروق إوتــد 
 االخإبـار البعـدي يـةلمتمـوعإ ن الضـابطة والإتر ب ـة ا بـ ن المإوسـطة المرشةة

 .ولصالح المتموعة الإتر ب ة 
االســـإفادة مـــن األســـةوب اإلرشـــادي يمـــا وضـــعت الباشمـــة بعضـــًا مـــن الإوصـــ ات م هـــا 

الشـــعور  لإ م ـــةالمعإمـــد يـــة هـــذه الدراســـة مـــن قبـــل المرشـــد ن الإربـــو  ن يـــة مدارســـهم 
إـم ب امهـا يـة البشـث الشــــــــالة اس الإـة ـــــاإليادة من أداة الق بالمسؤول ة لدى الطةبة ، 

يــة عمـــــــل البشــوث والدراســات ، ضــرورة االهإمــام بــالمراهق ن ال هــم االســاس يــة ب ــام 
المتإمعــــات ، وشمهــــــــــم عةــــى الإعــــاون والمشــــارية االتإماع ــــة وارســــام مبــــادئ االخــــوة 

 سالم .وال

واقإرشـــت الباشمـــة عـــددًا مـــن المقإرشـــات م هـــا إتـــرام دراســـة لمعريـــة إـــأم ر اإلرشـــادي 
المعريــــة يــــة إ م ــــة الشــــعور بالمســــؤول ة لــــدى الطالبــــات يــــة مراشــــل دراســــ ة أخــــرى 

ة الشال ــة ـــــــــة ممامةـة لةدراســــإتـرام دراسشالمرشةـة االبإدا  ـة، واإلعداد ـة، والتــــــــامع ة ، 
ــــباسإخ ــــاد الـــد  ةدام ـــــ ــــومواز إه االرشـــــ ــــأسة ا مـــعــــ ــــريةوب ــــ ــــاد المعـــــ إ م ـــة يـــة  االرشـــــ

الشــعور بالمســؤول ة لــــــدى طالبــات المرشةـــــــــة المإوســطة ، إتــرام دراســة لمعريــة عالقــة 
بعـــ  المإت ـــرات ممـــل المســـإوى االقإصـــادي أو الـــذيام أو الموقـــع التترايـــة وعالقإـــه 

 لشعور بالمسؤول ة .با

 
 

 
















 ل
 

                                      
 

 رقم الصفحة  وعـــــــالموض      

 أ ع وان الرسالة 
 ب اآل ة القرآ  ة
 ج اقرار المشرف

 د اقرار الخب ر الةتوي
 ه اقرار الخب ر العةمة
 و اقرار لت ة الم اقشة 

 ز االهدام
 ح وامإ انشير 

 ك -ط  مسإخة  الرسالة بالةتة العرب ة 
 م -ل مبت المشإو ات
 س -ن مبت التداول

   مبت األشيال و المالشق
 14-2 انفصم األول: انحعريف بانبحث

 3-2 مشيةة البشث
 9-4 أهم ة البشث
 10 أهداف البشث
 10 شدود البشث

 14-10 إشد د المصطةشات
 64-16 اننظري ودراسات سابقةانفصم انثاني: اإلطار 

 19-16 مفهوم الشعور بالمسؤول ة 
 20-19 الشعور بالمسؤول ة ية الم  ور االسالمة
 35-21 ال  ر ات الإة يسرت الشعور بالمسؤول ة

 42-36 اإلرشاد المعرية 
 Beck   43-48  ر ة العالج المعرية لــــــش

 ثبث احملحىيات



 م
 

 56-49 بالمسؤول ةدراســــات ســابقة إ ــــــاولت الشعور 
 60-57 دراسات سابقة إ اولت االرشاد المعرية

 131-65 انفصم انثانث: إجراءات انبحث
 65 م ه  البشث

 66-65 الإصم م الإتر بة
 68-66 متإمع البشث
 69-68 ع  ة البشث

 74-70 إيايؤ المتموعإ ن
 74 أداإا البشث

 94 -74 ب ام مق اس الشعور بالمسؤول ة 
 130 -94 البر ام  اإلرشادي وإطب قهب ام 

 131 الوسا ل االشصا  ة 
 139-133 انفصم انرابع: عرض اننحائج ومناقشحها

 138-133 وإفس رها عر  ال إا  
 138 االسإ إاتات
 139-138 الإوص ات
 139 المقإرشات
 153-141 المصادر
 179-155 المالشق

 A-B مسإخة  الرسالة بالةتة اال گة ز ة

































 ن
 

 

  

رقم 
 الجدول

 الجــــــــــــــدول
 رقم

 الصفحة
 66 الإصم م الإتر بة لةبشث 1

الدراسة والصف المدرسة شسب موز  البشث متإمع 2  67-68 

الدراسة والصف المدرسة شسب موزعة البشث ع  ة 3  69 

االرشادي البر ام  ع  ة 4  69 

5 
 المتموعإ ن أليراد بالمسؤول ة الشعور مق اس مإت ر ية الإيايؤ

والضابطة الإتر ب ة  
71 

6 
الإيايؤ ية مإت ر الإشص ل الدراسة ل ب أليراد المتموعإ ن 

 الإتر ب ة والضابطة
71 

7 
الإيايؤ ية مإت ر الإشص ل الدراسة ل م أليراد المتموعإ ن 

 الإتر ب ة والضابطة
72 

أليراد المتموعإ ن الإتر ب ة والضابطةالإيايؤ ية مإت ر مه ة االب  8  27 

 27 الإيايؤ ية مإت ر مه ة االم أليراد المتموعإ ن الإتر ب ة والضابطة 9

10 
الإيايؤ ية مإت ر عا د ه السين أليراد المتموعإ ن الإتر ب ة 

 والضابطة
27 

11 
 الإتر ب ة المتموعإ ن أليراد الوالدي الإرإ ب مإت ر ية الإيايؤ

 والضابطة
74 

 76 األهم ة ال سب ة ليل متال من متاالت الشعور بالمسؤول ة 12

  لمعرية آرام الخبرام ية صالش ة يقرات مق اس الشعور 2ق مة شيا 13
 بالمسؤول ة

78 

 79 ع  ة الإتربة االسإطالع ة لمق اس الشعور بالمسؤول ة 14

15 
لع  إ ن مسإقةإ ن لمعرية القوة الإم  ز ة لفقرات  االخإبار الإا ة

 مق اس الشعور بالمسؤول ة
81-83 

لةمق اس الية ة بالدرتة الفقرة ارإباط معامل 16  84-85 

 88 -85  الذي إ إمة ال ه متالبال يقرة  يلمعامل ارإباط  17

 89 مصفوية االرإباطات ب ن متاالت مق اس الشعور بالمسؤول ة 18

 ثبث اجلـداول



 س
 

 93 المؤشرات االشصا  ة لمق اس الشعور بالمسؤول ة 19

شسب اوزا ها الم و ة والوسط المرتح لها إرإ ب الفقرات إ ازل اً  20  95 -97 

21 
المشيالت الإة إعا ة م ها الطالبات الإة إؤدي الى ا خفا  

بشسب اوزا ها الم و ة  الشعور بالمسؤول ة وقد إم إرإ بها إ ازل اً 
 والوسط المرتح لها

98- 99 

 99 -100 إشو ل المشيالت الى مواض ع لةتةسات االرشاد ة بشسب اولو اإها 22

 104 التةسات االرشاد ة وموضوعها وإار خ ا عقادها 23

24 
 والق مة الفرضة والوسط المع اري واال شراف الشسابة الوسط ب ن 
المإوسطة المرشةة طالبات لدى والتدول ة المشسوبة الإا  ة  

133 

25 
 ب ن االخإبار الإا ة لةإعرف عةى الفروق ية الشعور 

بالمسؤول ة  لدى طالبات المرشةة المإوسطة ويق مإت ر 
 االخإبارش القبةة ـــــ البعدي  لةمتموعة الضابطة

135 

26 
لةإعرف عةى الفروق ية الشعور   ب ن االخإبار الإا ة

بالمسؤول ة  لدى طالبات المرشةة المإوسطة ويق مإت ر 
 االخإبارش القبةة ـــــ البعدي  لةمتموعة الإتر ب ة 

136 

27 
 البعدي االخإبار ية والإتر ب ة الضابطة المتموعإ ن درتات  ب ن

والتدول ة المشسوبة الإا  ة والق مة  
136 

 

 

 

 





























 ع
 





 

 

 
 
 

 

رقم 
 الممحق

 العنوان
 رقم

 الصفحة
 155 إسه ل مهمة 1
 156 دراسة اسإطالع ة 2

 161-157 مق اس الشعور بالمسؤول ة بصورإه االول ة  3

الســـادة الخبـــرام الـــذ ن اســـإعا ت بهـــم الباشمـــة يـــة إتـــرامات أســـمام  4
 162 البشث

 167-163 مق اس الشعور بالمسؤول ة بصورإه ال ها  ة  5

 178-168 االرشادي البر ام اسإبا ة ارام الخبرام شول صالش ة  6

 179 اسإمارة معةومات 7

180-181 صور 8  
 

 

 

 
 

رقم 
 الشكل

 المحتو 
رقم 

 الصفحة
1 
 

 94  وضح اسإتابات الع  ة عةى مق اس الشعور بالمسؤول ة  

 االشكالثبث 

 املالحقثبث 



                                                                                                             
 

a 

Abstract 

        A sense of responsibility is one of the key issues in 

psychology , This topic has appeared in a number of theories of 

counseling and psychotherapy, which is being sentenced to 

human freedom exercised by the choices in every moment , The 

choice is inevitable and even lack of this choice is a kind of 

choice, and as long as a free man is responsible , The sense of 

responsibility, whether on a personal level or social one of the 

most important pillars of mental health , It is a composite sense 

of self-confidence and acceptance of others, and this must be on 

the individual who feels the importance of the responsibility 

entrusted upon what is characterized by a clear degree of self-

reliance and endurance, patience and perseverance, The 

importance of the current research is the dealing with agroup of 

people (the teenagers ) and their vital role , which represents  

hope and precious wealth , Nations that depend on them in 

building a civilization and its existence , progress and 

advancement which is part of the present and all the future. 

Many agree on the critical and large to the issue of social 

responsibility and attention to their development of the students 

through outreach programs, and in particular cognitive style, 

which is one of the modern and effective methods.  

The current research aims to: - 

 measure the sense of responsibility of middle-schoolers.• 

• Building a knowledge program for the development of a sense 

of responsibility to the middle-schoolers .  

• Identify the effect of the cognitive guidance in developing a 

sense of responsibility among middle-schoolers through the 

hypothesis testing for the following issues : - 



                                                                                                             
 

b 

 A - There are no statistically significant differences in the 

development of a sense of responsibility at the level of (0.05) for 

the control group in the pretest and posttest.                                  

 B - there are no statistically significant differences in the 

development of a sense of responsibility at the level of (0.05) for 

the experimental group in the pretest and posttest.                        

c - there are no statistically significant differences in the 

development of a sense of responsibility at the level of (0.05) for 

two experimental and control groups in the post-test.                   

The population of the research (9969) female students from the 

middle stage , the sample was selected randomly , the sample 

was (400) students , The researcher has built a scale sense of 

responsibility after informed on literature and previous studies 

included the scale (66), paragraph finalized, also achieved a 

researcher from the standard features of the measure of truth and 

consistency, and the verification of honesty in two ways: 

Honesty virtual and sincerity of construction, and extracted 

stability in two ways: re-mid-term test and retail, mentoring 

program was built on Gnostic according to the calculation of the 

weighted average and the percentage , requirements have been 

identified, topics' activities and strategies of the indicative 

program according to the theory of cognitive therapy (Beck) and 

the program (12) indicative session, The program was presented 

to a group of experts in education and psychology and extract 

the sincerity of the program .                                       

The researcher has reached the following results :- 

1- The middle-schoolers includes an average level of sense of 

responsibility. 



                                                                                                             
 

c 

2 - There are no statistically significant differences in the 

development of a sense of responsibility for the middle-

schoolers in the pretest and posttest for the control group. 

3 - There are no statistically significant differences in the 

development of a sense of responsibility for the middle-

schoolers in the pretest and posttest for the experimental .                                                                                       

4 - There were statistically significant differences in the 

development of a sense of responsibility to the students the 

intermediate stage between the two groups (experimental and 

control) in the post-test and in favor of the experimental group .                         

The researcher also put some of the recommendations like : 

gaining the benefit from the cognitive guidance which was 

stated in this stndy by the educational instructors in their schools 

to develop the sense of responsibility for the middle – schoolers 

, getting the benefit from the measure tool which was built in the 

current research in making the studies and researches , giving 

the attention and care on the teenagers because they are the 

basic for comminties and prompt them to cooperate , 

sociological participation and spreading peace and brotherhood 

principles . 

The researcher suggested some proposals like : making astudy 

to know the effect of cognitive guidance in developing the sense 

of responsibility for the female students in other stages ( primary 

, secondary , preparatory schools and university ) , making 

similar study by using the religious guidance and making 

comparison and balance with the cognitive guidance in 

developing the sense of responsibility for the female students of 

the secondary stage , proceed a study to know the relation of 

some changes like the economical level or intelligence or 

geographical location with the sense of responsibility .   
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 : مشكمة البحث
تعددم كلددتدن تددمعو  بلددعؤو يةبكالددمؤبين  ن تكةشيددن كددا  بكلددت    نعالددةعين          

 بكهكدددددن  بتدددددو  شدددددز  ت هدددددو يلدددددتت كتي يدددددم عتي دددددن بدت يدددددو  ن تكدددددةشو ؤ ن ت دددددةم  
ؤ باليةالدددو  بالدددوي   بدددز  تتعدددوا بدددع  بك تكعدددة  ،دددو شةبكعدددة  بكعة دددو   ؤكدددة يدكالدددع 

و  ةعدددد  تييددددو كعددددع  بدددد   بددددع   ،ددددو عكددددؤ  بك تكدددد  كددددا شدددددت ؤ  دددد و   يو دددد  ،دددد
 أش دو كدا يعدم  أل،دو م شعدم  ن تكةشين ؤبينم  بكال  شت ت  ا يت بكالمؤبين شعم  ،و مه 

 أ،دو م يديا ؤ بالدديين  ألعةعيدن لديؤ  شدد  ؤيعكدت   ؤ بك تكد   أل،دو م حيدة  يهدمم كدة
 . ( 97     2003)لوي       بك تك 
يلددددتت ؤ  ددددس ،ددددو كمالالددددة   بك تكدددد   الددددكن  ب كالددددمؤبين أشددددز  تيددددوي ؤ  ا      

ؤي دددكعهة  بكمالالدددة   بتويؤيدددن عتي دددن بكدددة يتعدددوا بدددع ك تكععدددة كدددا كؤ دددة   بععددد  
،ددو  بكلددت      ؤت ددةشم   ؤ بعددمؤ ا ؤكددة يو ،ددم زبددئ كددا عتددة ا الددديين شددد   بك تكدد 

 بدد  شددمو ؤ ددؤم  بوشةيددن  يةإل ددة،نؤ بكعؤ ددة  ؤ ب ددعؤية  ،ددو  كيدد  ك ددةن   بحيددة  
 . ( 5    2005   ) بلكو    ع ؤ إلولةم  بتويؤ   بالديو بتة،ين ؤ بتؤ ي

يت دددد   بلدددعؤو يةبكالدددمؤبين أ،عدددةني ؤككةوالدددة   ي ةييدددن ي دددؤو يهدددة  ب دددوم ،دددو          
 هم،دع يدت ك دوم ي  ب  دةي  بدي  ؤبينم يةبكال ؤ بلعؤو   كحي ِع  بكتكثت يةألالو  ؤ بك تك 

ؤكا ش ت زبدئ  شكدو  ي ةيو لش  ؤبينم  بكالأهكين ي يلعو  بز   بلش ؤ  شكت 
ي حدددد  أا شكديددددن  بتوييددددن الددددؤ م ،ددددو  ألالددددو  أؤ  بكموالددددن أؤ  ب ةكعددددن أؤ  يوهددددة كددددا 
كمالالدددة   بك تكددد  تالدددع  بتعكيدددن  بكالدددمؤبين  ن تكةشيدددن  بتدددو ،دددو ك دددكؤعهة تتح دددم 
   ب كأعيعدددن ؤ ألكدددا  بع الدددو ؤ ن تكدددةشو ؤ بت دددو،ة   بعة،عدددن ؤ بك يدددم  بد دددوم ؤ بك تكددد 

 . ( 9    1994تؤعالتةع    )
 دددم تؤ  دددع كوحددددن  بكو ه دددن ك دددةش  ،دددو  تتالدددة   بكالدددمؤبين  ز  بدددو يتدددؤ،و بهدددة       

 عكؤزج  بلعؤو يةبكالدمؤبينأ نت ةت  بلش و  بهةم  ك   بيةب يا  بزيا ي مكؤا بهو 
ؤت ؤو كمالالة   بتويين يمؤوهة ،و تويين  بكالمؤبين بمى  أل،دو م ؤ عدهدو  دةمويا شدد    

 تكةشين ي مو كة هو حة ن ،وميدن ألا  بك تكد  يأالدوه ،دو حة دن تحكدهة ألعهة حة ن  
 . (2    2008  ب   ب وم  بكالمؤت )لوي   
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اؤ           كو  د  يتعيديا ت دؤو أا ن يكتدا  بكتح دو  تكعدة بك ؤ  ؤ بلدعؤ   بدمؤت   
 أؤ  بعدةو  بع دةو  تيدة  ؤ،دو شكددع ،دو كعدع يت دد  ؤكدة ؤ  يةتدع بتع يدز ،يهدة ،دوم بتدت

  بعةكدن  بككتدتدة  ؤ ديةعن ؤحو الدن حكةيدن ،دو ي تدوا يدت  بعةكدن تدتدة  بكك  ديةعن
  بعةكدن  بك ددحن ؤشدد  ت دو،ةتع شدد  بميدع ؤو يد  لدش  بتدت ز تدو  دكيو ؤ دؤم
 كدا كحدمم  دمو ،دوم تدت بدمى يتدؤا ؤ ا  ن تكةشيدن يةنعدة  بديعا كدة يالدكيع ؤهدؤ

  بحدةوثو)  ؤعوالدم ت  دةع أؤ كحةالدين هعدةئ يتدؤا أا  يدت ؤ  يدع أم م ،دو  بكالدمؤبين
 1995     95- 96 ) . 

   يةن تو    ب وم لعؤو هؤ  ن تكةشين ؤبينم  بكال ع   ك ةهو أش و كا ؤ      
    بعيبدن  :أشو  دع أهدو ؤكدا  بك تكد   ؤشدا  بؤ  د  ؤشدا  بدع   شدا  ويدن ؤهدؤ

  بدز   ؤ حت دةو  بتعدةؤا  ؤو،دا   ؤ نعالدحة  ؤ ب دية  ؤ ب هدم      ب  عتكدةم
 ؤكعةعيدع ك دةهوه  كيد  ،دو  بدؤ عو شدد   أل عيدو ت دميو أا تكدة   ب كةشدن  ؤ حت دةو
  الدتشم و أؤ  بكعتؤ دة   ،دو الدؤ م  ن تكةشيدن  ؤبينم ةبكالدي  بلعؤو ،و  ع ةي  يعت 
   .(  120    2009)كلو      زبئ  يو أؤ    بد ن
بعدددمم كدددا  الدددت  شيع  مو الدددنؤ دددم تحالالددد   بيةحثدددن كلدددتدن يحثهدددة  كدددا شددد ت      
ؤك ةيدددن كموالددة  تدددئ  بكددم و  ؤ بتحددمل كعهددا يلددتت كحة، ددن ميددةب  و  ،ددو  بكددم 

تؤ يدددع تويدددؤ   تدددما يدددأا هعدددةئ  دددع  ،دددو لدددعؤو  ب ةبيدددة  يةبكالدددمؤبين كدددا شددد ت 
هت تعةعو  ةبيةتتا كا  عش ةا ،و الكن  بلعؤو يةبكالمؤبين ،دو )  - بالم ت  آلتو :
ةعددد  يدددم  ت  إل ةيدددن ؤتؤكدددةهو  بك دددةهو  بالددددؤتين  بم بدددن شدددد  زبدددئ   لش ددديةتها  

 ( .  2) كدحم (  %85 يعالين يد ) ععو (  بمو الن)يععو أؤ ن( ؤ م أ ةي  شيعن 

ؤهدددز  كدددة أتدددم بديةحثدددن  دددمم  حالةالدددهة يؤ دددؤم كلدددتدن يحثهدددة ؤ بتدددو تت دددد  ،دددو      
 عش ددةا كالددتؤى  بلددعؤو يةبكالددمؤبين بددمى  ةبيددة   بكوحدددن  بكتؤالدد ن ؤتأاليالددةي شددد  

 -: يحل  بحةبو يةإل ةين شد   بالم ت  آلتوزبئ يكتا  ي ةي كلتدن  ب

 بكعو،و تأثيو ،و تعكين  بلعؤو يةبكالمؤبين بمى  ةبية   بإلولةمهت 
  بكوحدن  بكتؤال ن
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 :اهمية البحث 
تيددددوي  هكيددددن مو الددددن  بلددددعؤو يةبكالددددمؤبين كددددا شدددد ت  بت يددددو    بالددددويعن  بتددددو       

ؤتويؤيدةي(  ؤهدزه  بت يدو   ت عدت  يتعوا بهة  بك تك  )  تكةشيةي  ؤ  ت ةميةي  ؤاليةالديةي 
كددوييا أا ععكددت     بالددويعن ؤيتحددتو شديعددة ت يددةم ؤ  ب ددوم لدديع  ويدد  أكددةو هددزه  بكت يددو 

شددد  تعكيددن  بكالددمؤبين بددمى  أل،ددو م ،ددو كثددت هددزه  ألؤ ددة   حتدد  يعدددو  كيدد   أل،ددو م 
كالددددمؤبيةتهو شددددا زبددددئ ؤألا  ب هددددت يةبكالددددمؤبين ش ددددو تييددددو شددددد   بك تكدددد  ؤع كددددع 

 . (13    2001   ين ؤ بتويؤين )  بم هو  ن تكةش
 ةهو   ع   بلدعؤو يةبكالدمؤبين   ديح  بهدة منن  شكي دن  دم تدمثو  تكة  ا      

،و تت ك دةن   بحيدة  بدمى  نعالدةا  ؤتت دس هدزه  نهكيدن كدا  ييعدن  بكلدتدن  بتدو 
يتعددوا بهددة   ؤ بتددو تتكثددت ،ددو  ددةهو   ددع   بلددعؤو يةبكالددمؤبين ؤ بتددو ي م  حددمتهة 

 بتثيو    ؤ بكت يو    بهة دن  بتو  ةم  ،و  يو  دةبس  بألحم ل،و هزه  ب تو  عتي ن 
 م شدت  والدهة ي د   بتدو  إلعالدةعين  ب د ة  كدا  ن تكةشيدن بكالدمؤبين،ة    نعالدةا
 ب كيد  أ،دو م ،ة دم  يح دم  ن تكةشيدن ؤبينم  بكالد يتحكدت  بكتالدو  ب دوم أا حيدل  ب دوم 

اؤ   بك تك     ،و  ن تكةشو  بشد و بد ةع  تعكين هو  ن تكةشين نؤبيم  بكال تعكين   
 . (10    1996   ) حكيم  بدلش ين   بعةكن  بتويين كا  يم ؤهو  بلش ين

 يدت بميدع  ب دمو    شدم م أ دت كدا ؤكهكدةي  حيؤيدةي  يكثدت  بلدعؤو يةبكالدمؤبين ك ديدةي ؤ      
  يكدن ؤت دة  كد   بك ت يعدةم ،دو ؤ بكلدةوتن  يدةو  شيدو يهدة ؤ ب يدةو أمؤ وه شدد  تحكدت

 يعتيدو يحيدل  آلشدويا  ؤت دةه ع الدع ت دةه  بكالدمؤبين تحكددع يكدمى ك تكعدع ،دو  ب دوم
     2003   لوي )    بع الين ؤ ب حن  بال كن كا  مو شد   بكالمؤت  بلش 

96) .   
حيددل تؤ ددد   تددزبئ   هددو   بعميددم كددا  بمو الددة   هكيددن  بكالددمؤبين  ن تكةشيددن     

د ددو (  بدد  أا هعددةئ ش  ددن  وميددن يدديا 2004ةو)مو الددن  بم  الددتةعو ؤ بع دد  نبتددي و  بشق
( ) بم  الددددددتةعو 0.78 ز يد دددددد   يكددددددن كعةكددددددت  نوتيددددددة  ) بكالددددددمؤبين  ن تكةشيددددددن  ؤ

 . (22   2004ؤ بع ةو 
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(  أا كالددددتؤى  بكالددددمؤبين  ن تكةشيددددن 2003تكددددة  تددددم   مو الددددن  ت الددددعؤم )        
 الت ةين كتؤال ن ب  دو    نالدتيةعن  ة  بكعدكبمى  ب ةبية  تةا كتؤال ةي تكة أ هو  

 .   (110    2003ككة يليو  ب  أا مؤو  بكموالن أ ت كا  بك دؤ  ) ت العؤم  
 ش  دن ؤ دؤم أهكهدة كا عتة ا شم ،تؤ د   ب     (2002 )  بعمت  كة مو الن      

 وددددد ن تكةش ؤ بدزتةم  ن تكةشيدن  بكلدت   حدت شدد   ب دمو  يديا م بدن  وتية يدن
 .  بمو الو ؤ بتح يت  ن تكةشين  ؤبينؤ بكال
  آلشويا تأثيو كا  بشؤ  أا Seider (2008)اليمو  مو الن كا ،و حيا تييا     

 . ( 188     2009  ) كلو    ن تكةشين  بكالمؤبين يعو ت
 بدد   ا  ب ددوم  بالددؤ  يتكيددي شددا  يددوه (  Adler) ؤ،ددو هددز   ن ددةو يلدديو  مبددو       

بيتع  كدددةو ع الدددع ؤ كدددةو  نشدددويا ،ةبلدددعؤو يةبكالدددمؤبين هدددؤ يلدددعؤوه  ن تكدددةشو ؤكالدددمؤ 
 . (29   2005)شيم  بك  ؤم   بعةكت  بحةالو  بز  ي وو ال كن  بعكؤ ؤ عحو ،ع 

 مؤبين شدددد   ا  نعالدددةا كالدددمؤت  ؤني  بكالددد(  Frankl) ي الدددو ،و عتدددت ،دددو حددديا       
حددةؤت  ا ي عدددت ؤم  ي كددةو  ددكيوه ؤ كدددةو ويددع أ   ا  بعدد ج  بؤ دد  كددةو ع الددع ؤ ي ددةي 

بكالمؤبيةتع ؤ ا حوين  نعالةا بيال   بتحوو كا لدوم كدة يدت هدو حد    نعالةا ؤ شيةي 
 يددموئ  بددز   بلددش ،تددوى  ا  ( Harney)   كددة هددؤوعو . بحويددن كددا   ددت لددوم كددة

و متدددع يكلدددةشوه ؤيحددد  ز تدددع  لش دددين  دددةح  هدددؤ ت دددو،ةتع عحدددؤ يكالدددمؤبيتع ؤيق دددو ؤ  
 . ( 232– 126     1998    بييؤم) الؤين  

 بد دددددحن ؤكملدددددو ك هدددددو  بلدددددعؤو يةبكالدددددمؤبين أا( Glasser) ؤيمتدددددم ت الدددددو      
  بكالدددمؤبين كالدددتؤى تدددمعو كدددا يعدددةعو  بدددز  ؤ بلدددش   ب دددوم  يهدددة يتكتددد   بتدددو  بع الدددين

 يددمم  ككددة  بتتيدد  كالددتؤى ؤتددمعو  بع الددو  ن دد و   كددا يعددةعو لددش   ن تكةشيددن
    ن تكةشين  بع  ة  ؤتؤتو  بعيبن يالي  بميع  بع الين  ب حن كالتؤى تمعو  ب 

 .( 375    1997 يهو ا    )                                                   
 ؤي ة دع  بك تكد  ب يدةو  بكهكدن  بوتدة ي  حدمى  ن تكةشيدن ؤبينم  بكالد تيدوؤتع     

    ألالدو  كدا  ي يدمم  ن تكةشيدن  بكمالالة   كي  ت ة،و  ب  حة ن ؤهعةئ ؤ  حع 
  دو  شدد   بعكدت أ دت كدا  بلديةيين ؤ بعدؤ م    ؤ ب ةكعدة    ؤ بكالد م   نؤ بكموالد
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 شد ت كدا تعةؤبهدة كو شدة  ك    بك تك  أ،و م ييا  ن تكةشين ؤبينم  بكال الدؤئ ؤتعكين
 تلدكت لدكؤبين ع دو   ن تكةشيدن ؤبينم بدكالد  إلالد و ع دو  أا حيدل  بدميعو   إل دةو

  بتدؤا ؤشدا ميعدع  ؤشدا تكعدع ك  ؤشدا أالدوتع  ؤشدا ع الدع  شدا  ب دوم ؤبينم كالد
  بمو الدين   بك دوو   كالدتؤى شدد  ؤتش دي   شدم م يت دد  ؤهدز    كعدةم ؤ إلعالدةعين
 . ( 135     2009)كلو      ؤ ب   ين  ب  ين ؤ ألعل ن

بز  ت   شد  شةتم  بكوييا ؤ بكولميا  بع الييا كالدمؤبين كالدةشم   بكالتولدم ،دو       
حيس  بكددموتة   بشة  ددن ؤشددةم    بت تيددو  بالددةبين تعددميت  بيعددةم  بكعو،ددو يؤالددة ن ت دد

 بتو الدؤ  يعدتا شعهدة تعدميت بدالددؤئ  بعدةو    ز  ا الددؤئ  ب دوم تحتكدع  بد  حدم يعيدم 
 . ( Ellis , 1971, p471شؤ كت كعو،ين ؤ،توين ) 

ؤيكثددت  نولددةم  بع الددو  حددم  بؤ ددة    نالةالددين ،ددو شمكددن  بك تكدد  ؤ بتددو تعكددت      
عالدةا ؤت دؤوه   بدز  ،دةا  ؤبد  كهدةو  نولدةم هدو  عدت  نعالدةا شد  تح يدم الدعةم   ن

 يعيش  كا   ةو   تكةشو ك يؤت ؤ بعكت شد     ح  بك تك  ؤت ؤيوه 
 . ( 242    2007)كدحو                                                       

يدددددةو   ؤ ا  بعكديدددددن  نولدددددةمين تالدددددةشم  بعدددددة  ،دددددو  بؤ دددددؤت  بددددد   حالدددددا  بش       
 بكعةالددين   تؤعهددة شكديددن تعدددو ؤعكددؤ بدلش ددين   ؤ تتالددة  كعدؤكددة  ز تيددن يكتددا  ا 
تتددو و  بدد  ك هددؤو  ، ددت بددمؤو  نعالددةا   ؤالدددؤئ  تثددو ،ةشديددن  )  ددةهو ؤ ب ددوم    

1986    216 ) . 
تعتيدددددو شكديدددددة   بتؤ يدددددع ؤ نولدددددةم  بع الدددددو  حدددددمى  دددددوؤوية   بحيدددددة  بدددددزبئ ؤ       

 ديددددت  بشيددددو     يتددددؤا شددددةم ي   بكو هددددم ا  حيددددلتددددت  بع ددددؤو    نعالددددةعين  بكت ددددمم  ب
 بد  كدا  عي   بت ةو  ،و كؤ  هن  شيةم  بحية  ؤكلدت تهة   ، يدم بدع كدا  بو دؤ  

كدا  ؤن تشدد ؤ  بعة دس  نكديا   ؤكةم كد  حيدة   ب دوم     ؤ  تثو شيدو   هؤ  تيو العةي 
   2008) بهةلدكو    .و عؤية   ؤ ش ية   ؤ كعؤ ة  ، يم  ا يو ، هدة  ولدةم ع الد

 27   ) 
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ؤيالع   نولةم  بع الو ي و ع  بؤ ة ين ؤ بعكة ين ؤ بع  ين بكالةشم   ن،و م شدد        
،هو  بالدؤتية   بيلوين   تكة  عع يحو  شد  ت دميو شمكدن كتش  دن ب كيد   ن،دو م 
ؤ ب كةشدددددة  يدددددةشت   كدددددو حدهو  بعكويدددددن ي  دددددم كالدددددةشمتهو شدددددد   بتؤ ،دددددم  بع الدددددو 

 .(  7   1999)  بعي    شيم  بهةم     ؤ ن تكةشو 
أشدددةم   هدددؤ  الددددؤ   بكعو،دددو ؤكدددا  نالدددةبي   بكهكدددن  بكالدددتشمكن ،دددو  نولدددةم        
 بدز   الدتشمكع  ددن كدا  بيددةحثيا    Cognitives Restructuring  بكعو،دو  بيعدةم

  تدددددت ؤ بدددددز  يالدددددتشمو بإللدددددةو   بددددد  ،دددددو ك دددددةت  نولدددددةم  بع الدددددو ؤ بتؤ يدددددع  بتويدددددؤ  
   2002 نعكؤز دددة   بع  يدددن  بتدددو تلدددكت تعدددميت  بعؤ كدددت  بكعو،يدددن )  بكؤالدددؤ    

 20 . ) 
  بكالتولددم شددد   شددةم  ت يدديو وميددن  بكعو،ددو شددةم   بيعددةم   الدددؤ عكددت يحيددل         

شدد   بتكييدي يديا  بتهميدم  بح ي دو  هيالدةشم يو  بؤ  عين بكؤ  د   بحيدة   بكشتد دن  ككدة 
شددد   بت تيددو   بكالتولددميعكدد   ددمو   ككددة شددة  يددم  بكحالددؤ  يلددتت ،ددو  بيي ددن  ؤ بتهم
   .  بع  عو  بكع  و

ؤتت ددم ع ويدددة   نولدددةم  بكعو،دددو شددد   ،تدددو ا ك دددةمه  ا  ن ددد و ية   بع الدددين      
بعكديددددة   بت تيددددو  يددددو  بع  عددددو ؤ يددددو  بتتي ددددو ؤ ا  نالدددددؤ   نكثددددت هددددو ح دددديدن 

 , Carighead , 1982و،يدن ع الدهة ) بددتشد  كعهدة يتكثدت ،دو تعدميت  بيعد   بكع
p.5 . ) 

ثعة يدن  ب  د  ييدمأ كدم وهة كدا عهةيدن  د وى  بد   يأعهةؤتتكيي  نالةبي   بكعو،ين      
عهةين ش ك  ؤتت دكا  يدة   نم م  بككيدي . ؤتعدم  نالدةبي   بكعو،يدن ثةيتدن عالديية ؤن 

،ددو حيددة   بلددش  ؤيح ددم هددز   بثيددة   ك ددة  ي ددوأ شديهددة تعددميت شعددم حددمؤل ت يددو 
 Missick , 1984تييو  ،و شكدية   بتؤ يع ؤ نولةم  بع الو )  تعيميع بعاليو ،ة م  

, p.64 . ) 
 ثيتدددد   بمو الددددة   ا  نالددددةبي   بكعو،يددددن كددددا  نالددددةبي   ب ع ةبددددن ؤ بحميثددددن ،ددددو ؤ       

بدع    ا  ن عدة  يحدؤل شدكدةم   ياتعميت  ب وم  بشة  ن كدا  بت تيدو ؤ بكعت دم   ؤتيد
كددا شدد ت  نالددةبي   بتويؤيددن ؤ بكحة ددو   ؤ بكعة لددة  يددمم   بدد  تعددميت ؤ  ددس ،ددو 
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 بالددددؤئ  ،تدكدددة ي م ؤشيعدددة ؤتي دددوعة يدددأا هعدددةئ يدددم  ت ،تويدددن  دددحيحن    يم م  تددددئ 
 ن،تدددةو  ب دددحيحن ؤ حتكدددةت تيعيهدددة تأالددددؤ  م  دددو ؤ ميدددم ،دددو  بلش دددين ؤ يكدددن هدددزه 

  شكديددة   بت تيددو  بالددةي ن ؤكددا ش بهددة تدديم م ،ةشديددن  نالددةبي  تتكددا ،ددو تأثيوهددة شددد
 .( 317– 314    1998)  يو هيو    نعالةا  ن تكةشين 

شددد   بكوحدددن  بتددو يحددمل ،يهددة   Adolescenceي دددم ك دد دس  بكو ه ددن ؤ      
  1972الدددؤ   ي عت دددةت تدددموي و عحدددؤ  بع دددا  بيدددمعو ؤ ب عالدددو ؤ بع ددددو ؤ بع الدددو ) ش

ددددددددن  بكو ه دددددددن كوحددددددددن ت يدددددددو   عكة يدددددددن كتالدددددددةوشن ؤكدي دددددددن ؤتعتيدددددددو كوح( .  110 
يةإل ددة،ن يةبكلددت   ؤ أليكددة   بتددو  ددم تددمثو شددد  تددؤ يا لش ددين  ب ددوم ؤ الددت و وهة 

 ب كدددؤا ؤ ب دددو شة  ؤ بتعة  دددة   دددو م  عت ةبدددع كدددا شهدددم  ب  ؤبدددن  بددد  ك تكددد    بددد 
يع دددديهو  بتيددددةو ،هددددؤ ن يعددددو   دددديكهو ؤ هتكةكددددةتهو ؤكددددة  بددددز  يع دددديهو ؤكددددة  بددددز  ن 

ؤيعدديش  ددو شةي يدديا أو م أ و عددع ؤأو م أالددوتع ؤيدديا  بو يددن ،ددو  نالددت  ت شددا  بؤ بددميا 
،دو ت تيدوه ؤالددؤتع  ز ي دؤت ؤن ي عدت   ت هدو،يعيش تعة  دة    نشتكةم شديهكة ؤييا 

 ؤيالع  ،و ع    بؤ    ب  تأتيم ز تدع ؤيش   ؤن يع ز  ؤيويم  نكتثةت ب يو  ب كةشن 
زه  بكوحدددن أهكيتهددة  بتييددو  ،ددو تتددؤيا لش ددين  إلعالددةا بددز  ؤ دد  ؤكددا هعددة ،ددأا بهدد  

،هددددو ش ة  ددددهة ؤكت ديةتهددددة ؤكلددددت تهة  بكتلددددةيتن ب ددددكةا  بتعددددةؤا كدددد   بكددددو ه يا 
 . (   35- 21     2007) بحة و    يأالدؤ  تويؤ  ز  أثو  ي ةيو ،و عكؤهو

شدددد  أهدهدددة  تكةمهدددةأا  نتتةبيدددن  بي  دددم  بد ةبيدددن ؤهدددو ،دددو كوحددددن  بكتؤالددد ن يةشؤ      
ؤكموالةتهة يدععت  شدد  تح ديدهة  بمو الدو ؤشدد  ؤ  يةتهدة  ألشدوى ككدة يدععت  تدأثيو 
زبئ بي  ، د  شدد   ب ةبيدن ،حالد  يدت شدد   آلشدويا ؤ بك تكد  ي دؤو  شةكدن  تدزبئ 

 ع الددين ؤ  تكةشيددن ش يددو    تتكثددت يةبالددديين ؤشددمو ث ددتها يأع الددها ،ددو  ثددةو يالددي  بهددا
 ةبيددددة  أا  و  شددددد   تشددددةز  ب ددددو و   ؤتحكددددت  بكالددددمؤبين ؤ بكلددددت   ؤ ب ددددم كؤ  هددددن

 بكوحدددن  بكتؤالدد ن  دديم حيددؤ  كددا أ،ددو م  بك تكدد  ،هددا أكهددة   ب ددم  بكالددمؤن  شددا 
   2011)  بتكيكدددو     شدددم م  ب يدددت  ب ميدددم ؤتوييتدددع ؤتؤ يهدددع عحدددؤ  ب ويدددم  ب دددحيس

  2 ) . 
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 -ت :شد  كة ت مو تيوي أهكين  بيحل  بحةبو كا ش  ؤيعةم ي     
   االهمية النظرية :

  ؤ بك تك  ؤ وؤو   ب وم حية  ،و أهكين  بلعؤو يةبكالمؤبين شد   ب ؤم تالد .  1
 . يتعكيتهة  بععةين     

 . كوحدن  بكو ه ن ش ة   حؤت  بعدكين  بكعو،ن كا تييم.  2
  ندد ب   ،هزه   تك بك   م شت  ب دين ، ن  ييعن كا أهكيتع  بكؤ ؤ  هز  يالتكم.  3

  ة، ندددؤ بكح بدععةين ؤتحتةج   تك بك   تيةا ،و ؤكمثو  هةكن يلوين  ة ن تعتيو    
 . تك بك   ؤكالت يت كالت يدهة بتأكيا شديهة    

   اددو كدد بي دينددددشك ود، مثو دددؤ بك هكندد بك  ة دؤ بع ؤ ع ددد ب  اددديع د دش ؤ ددددد بؤ .  4
 .  بكتؤال ن بكوحدن  ةبية   بمى  ن تكةشين ؤبينم يةبكال ؤش  تهة  نولةمين     

 
 : التطبيقية األهمية

   ادد بيو ك تيعو وؤو دي  ؤ بكوييا  بكالمؤبيا كا دينديلمؤا  ب   ب ة كيا تي يو.  1
  ةبية   بمى  بلعؤو يةبكالمؤبين ؤتأ يت بتعكين  نولةمين  بك  كن ؤ ألالةبي       
  بكتؤال ن .      

 تعكين ب  بهةو تأ يت مؤوهو ،و  ألكؤو أؤبيةم  بمو الن هزه ت يم أا  بيةحثن تتؤ  .  2
 . أيعة هو شعم  بلعؤو يةبكالمؤبين      

  ؤ ب ةكعة  تةبكم و ن تكةشين    بكمالالة   بمو الن هزه ت يم أا  بيةحثن تتؤ  .  3
   تددش كا ين ددبد د  و   بلعؤو يةبكالمؤبين  ديندددشك ،و يمؤوهة بت ؤو ؤ بكالة م    
 ؤ ألعل ن.  بمو الين ؤ بك وو   ؤ بيو كا  بعمؤ      

   بكالمؤبين ينددد ب د ة دد تال ؤ كينددتع ودد، مؤوه ؤ و،ودددةم  بكعدد نول  ددشد عو د بت.  4
 .  ن تكةشين    
      ب دين حية  ،و ؤأهكيتهة  بيو كا  نولةمين كا  نالت ةم  كمى شد   بتعو .   5

 . ؤ بكةت ؤ ب هم بدؤ    ية  مؤا كعهة   نالت ةم ؤتي ين      
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  Aims of Researchأهداف البحث 
 استهدف البحث الحالي ما يأتي :

 يعةم ك ية   بلعؤو يةبكالمؤبين ب ةبية   بكوحدن  بكتؤال ن . – 1
  بلعؤو يةبكالمؤبين بمى  ةبية   بكوحدن  بكتؤال ن .  ية  -  2
 وحدن ددمى  ةبية   بكددعؤو يةبكالمؤبين بددين  بلو،و بتعكددا  ولةم  كعددوعةكدديعةم ي - 3

  بكتؤال ن .      
 ة  دعؤو يةبكالمؤبين بمى  ةبيددو تعكين  بلددةم  بكعو،و ،دو  شد  تأثيو  نولدد بتع -4

 - بكوحدن  بكتؤال ن كا ش ت  شتيةو  ب و ية   نتين :     
  ؤبين شعم كالتؤى ز   منبن  ح ة ين ،و تعكين  بلعؤو يةبكالم  مؤ ؤ م ،و تن

 . ( بيعم دددد   ب يدو) بدك كؤشن  ب ةي ن ،و  نشتيةو  ( 0.05)
 كالتؤى يةبكالمؤبين شعم  بلعؤو تعكين ،و  ح ة ين منبن ز   ،وؤم تؤ م ن 

 .(  بيعم دددد   ب يدو)   نشتيةو ،و  بت وييين بدك كؤشن (0.05)
 كالتؤى كالمؤبين شعميةب  بلعؤو تعكين ،و  ح ة ين منبن ز   ،وؤم تؤ م ن 

 .  بيعم   نشتيةو ،و(   بت وييينددد   ب ةي ن)  بدك كؤشتيا (0.05)
 

 Limits Of The Research حدود البحث
كددددا  بكددددم و   بكتؤالدددد ن   ةبيددددة   بكوحدددددن  بكتؤالدددد ني ت ددددو  بيحددددل  بحددددةبو شددددد  

 2012)  الدو بدعدةو  بمو ؤ بثةعؤين  بتةيعن بدكميوين  بعةكن بتوييدن ميدةب  /   دةم يع ؤيدن 
–2013  . )   

 Definition Of The Terms تحديد المصطمحات
  Effect      The           : التأثير أوالا 
 (  1991 بحع و )شو،ع   –1

هدددؤ ك دددم و  بت يدددو  بدددز  ي دددوأ شدددد   بكت يدددو  بتدددةي  يعدددم تعو دددع بتدددأثيو  بكت يدددو      
 .(  25    1991 )  بحع و    بكالت ت 
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 Counseling Cognitive  د المعرفياالرشا:  ثانياا 
 ( Leon festinger , 1962)   بيؤا ،التع وشو،ع   –1

 بتعةلدي  نمو تدو  بكتؤبدم   تكةشيدةي تدم،   ب دوم بش دا  بتدو  شدمم كدا  ب و  دمهؤ     
   ؤ عت  بكموتة   بع دين ؤ بع الين ،و حةبن كتؤ يعن ؤكويحن

                                     (181 Festinger , 1962 ,p. 183 - ) . 
 (   1225شو،ع  بعكو )  – 2

هددؤ شكديددن تعددميت  ؤ ت ييددو  بكتؤعددة   بكعو،يددن  بشة  ددن  ؤ  بالددديين شددد   بددز        
 ( . 242     1225يأشوى  ي ةيين  )  بعكو   

 
 (   Patterson , 1999شو،ع يةتوالؤا ) –3

شد  تت  ب و  م  بتو تييت  ألبدو   ا  إلولةم  بكعو،و ،و  ؤوتع  بؤ العن يلكت     
 بع الددو شددا  ويددم ت ددحيس  بك ددةهيو ؤ إلولددةم    بز تيددن  بشة  ددن ؤ إلولددةم  بكعو،ددو 
هؤ ت ييم  ب و  م  بلة عن ،و  بت تيو ؤ بتو  ؤو  ،دو  بحيدة   نشتيةميدن  )يةتوالدؤا 

  1999   70. ) 

   (Ellis , 2004 )  شو،ع  بي  -4

ن و م    بتو تلتوئ ،و  ،تو ا  ا  بعكدية   بكعو،ين ك كؤشن كا  بكيةمئ ؤ      
          تمثو ،و  بالدؤئ   ؤ ا هزه  بعكدية  تت يو كا ش ت  ب عية   بكعو،ين ؤ بالدؤتين 

 ( .23    2000) كحكم   

العفف ج  وفقففاا لنظريففة االتففي التعريففف باعتمففاد الباحثففة قامففت -: النظففر  التعريففف
 (  Beck) لمعالم البحث هذا في المتبناة المعرفي

شدد  ت دحيس ك ةهيكدع   بكالتولدم الدةشمعكديدن  بتدو تييدت  نبدو  بع الدو ؤ تهؤ  ب      
 بشة  ددن ؤ بتعةكددت يؤ  عيددن كدد  شيو تددع ؤت ييددو  عكددة  ت تيددوه ؤ ييعددن  مو تددع بألكددؤو . 

(Beck , 1991 , p. 370    ) 
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   ؤ بكع كدن   بكتو ي دن   إلولةمين  إل و م   كا ك كؤشن هؤ -التعريف االجرائي :
،دو يوعدةكا  نولدةم  بكعو،دو  بتدو  تشدزتهة  بيةحثدن   إلولدةمين  ب عيدة  ،دو تتكثدت ؤ بتو
 .ؤبينم  بلعؤو يةبكال تعكين ش ت كا  ب ةبية  ت ةم  و،  يهم 

 development           : التنمية  ثالثاا 
 ( philip Roupp) وؤ  ،يدي شو،هة  – 1
  بتؤ يدع هدو أؤ   ،يدع كو دؤ  لدوم  بد  ،يدع كو دؤ  و يد لدوم كدا  بت يدو     

 1986   ؤ شدوؤا ،هكو    ( ب يو عالم ،و كت كعن أهم   تح يم عحؤ بديعةم  بع دو
   5 ) . 

  (1988 ) شيالؤ شو،هة  – 2
 يكعيدن ،تدو  حدمؤم ،دو  بش د  الدويعن ي دؤو   بعكدؤ بتح يدم  بك  دؤم  بتدمشت هدؤ    
 . ( 13– 12    1988    شيالؤ )   بتعكين ش   تحممهة كعيعن

 
          Sense of responsibility   الشعور بالمسؤولية:  رابعاا 
 أفعال اتاها  أو أمور عن ومطالباا  ولا مسؤ اإلنسان به يكون ما  :-لغوياا 

 . (316   1992 ، واإلعالم اللغة في )المنجد                                       
   -: اصط حاا 

 ( , Harrison & Gaugh  ( 1952    هةويالؤا ؤ  ؤ ع شو، - 1

ي هدددوه  ب دددوم ي دددوو كدددا ش بدددِع  يدددؤت  بعتدددة ا  بكتوتيدددن شدددد  الددددؤتِع   الدددتعم مهدددؤ      
 كلةشو تت كا  نبتي و يكة أ وتعق  ب كةشن ؤ   هةو

                                           (Harrison&Gaugh,1952,p.72) . 
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 (Glasser, 1965)  الوتشو،ع  – 2
 ب مو  شد  تح يم حة ة   ب وم ي وي ن ن تحوو  آلشويا كدا  دموتهو شدد  تح يدم     

  ؤ بلدش   بكالدمؤت هدؤ لدش  كالدت ت ،وميدةي ؤبميدع لدعؤو تدةكا  حة ةتهو ؤح ؤ هو
 ي موتددع شددد  تحميددم كددة يويددم كددا  بحيددة  ؤيلددي  حة ةتددع ؤأهم ،ددع ي ددوم كالددمؤبن ) بعددي 

 1999   164) . 
 ( ( Muller , 1969كؤبو شو،ع  – 3

هددؤ ت تيددو  ب ددوم ؤالدددؤتِع ؤيععتالددةا شددد  و يةتددِن ؤأهم ،ددِع عحددؤ  بالدددؤئ  بكالددمؤت     
حتدددو و  بت ةبيدددم ؤ ألشدددو   ؤ ب ددديو  حتدددو و ح دددؤ هو ؤ    بدددز  يت دددكا  نهتكدددةو يدددةآلشويا ؤ  

 ) يهددة ن تكةشيددن بدك تكدد  ؤ بلددعؤو يةبكالددمؤبين  بز تيددن عحددؤ  ب كةشددن  بتددو يتعكددو  ب

Muller,1969,p.640) . 
 (1979كؤالؤشن شدو  بع   ) شو،تع –4

هددؤ ك دد دس يددمت شددد  تتيدد   بلددش  ؤ، ددةي بكالددتديكة   بك تكدد  أؤ تكةلدديةي كدد      
كقثدددت  ب كةشدددن  بتدددو يعتكدددو  بيهدددة يحيدددل يدتددديو يتة،دددن كالدددمؤبيةتهة ؤيالدددت ي  بك ةبيهدددة 

 . (49   1979ؤيعمكا ،و مؤو  حيةتهة )ويؤم  
 (1984هو ا )ي  شو،ع -5

كالددمؤبين  ب دوم  بز تيددن شدا  ب كةشددن أكدةو ع الددِع ؤأكدةو      تكددة أعهدة  بلددعؤو هدؤ      
 . (229   1984)يهو ا     يةبؤ     ن تكةشو ؤ ب مو  شد  تحكدِع ؤ ب يةو يعِ 

 (1989 بمبيكو )شو،ع  – 6
ز تيدددةي ؤ،عديدددةي   هدددؤ  بتدددي و  ب دددوم يك دددكؤا  ب ددديو ؤ بكعدددةييو  ن تكةشيدددن    بتي كدددةي      

ؤ نح ددددةو شددددا تددددت كددددة يددددمم   بدددد  شو هددددة ؤتحوي هددددة   ،ددددو أ  ك ددددةت كددددا ك ددددةن  
 ( .16    1989 بع  ة   ن تكةشين  بكشتد ن  ) بمبيكو   
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لنظريفة الجشفتالت  باعتمفاد التعريفف االتفي وفقفاا قامفت الباحثفة  -: التعريف النظر 
 (Perlsالمتبناة في هذا البحث لمعالم )

 كعددع  دديم هددو ؤالدددؤتين ،تويددن شكديددة  كددا يددع ي ددؤو كددة تددت يددةا  ب ددوم لددعؤو هددؤ     
 ؤبدددع ع الدددع كددد   دددةم ةي  يتدددؤا ؤ ا عة حدددةي  يتدددؤا بتدددو زبدددئ كالدددمؤبين يتحكدددت  ا ؤشديدددع

  1998 نشددددويا  )  بييددددؤم    ؤتؤ عددددة   كؤحددددة  يعدددديش  ا ن ؤتؤ عةتددددع  كؤحةتددددع
 224  ). 

 :- ةوليؤ لمسمشعور بال اإلجرائي الباحثة تعريف
 تددئ   ؤبينم ةبكالد بلدعؤو ي ك يدة  شدد   ب ةبيدة   الدت ةية  ك كدؤ  هدؤ    

 ؤشدا ع الدع شدا ز تدع أكدةو ؤ بتي كدع ؤبيتعم بكالد  ب دوم  مو ئ شا تعيو  بتو  نالت ةية 
  بكلدةوتن شدد  ؤ بحدو    ؤؤ  يةتدع بح ؤ دع ؤ مو تدع  بيهدة  يعتكدو  بتدو  ب كةشدن
 ت مكدع شدد  ؤ بعكدت  بك تكد  شد   بكحة، ن أ ت كا  آلشويا ك  ؤ بتعةؤا  ني ةيين
 . ؤت ؤوه

 
    Intermediate Stageخامساا: المرحمة المتوسطة :     

 (7711)تعريف وزارة التربية، 
هددو  بكوحدددن  بمو الددين  بتددو ت دد  يدديا كوحدددن  بمو الددن  نيتم  يددن ؤكوحدددن  بمو الددن 

 بثةعيددن ؤ بثةبثددن )ؤي و   إلشم ميددن ؤ ؤ كهددة ثدد ل الددعؤ   ؤتلددكت شددد   ب دد ؤ   ألؤبدد  ؤ 
 . (4   7711 بتويين  
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 56    منهجية البحث واجراءاته:  الثالثالفصل 

 

 منيجية البحث واجراءاتو                            

Research Method and Procedures 
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لممنيجية المتبعة في اعداد ىذه الدراسة ، فضال  

عف االجراءات البحثية مف حيث تحديد التصميـ التجريبي ، ومجتمع البحث وعينتو ، 
، وخطوات بناء  والموضوعية والثبات بالصدؽ تتصؼ والتيواالدوات المستخدمة 

 البيانات لتحميؿالبرنامج االرشادي ، وتطبيقو ، والوسائؿ االحصائية المستخدمة 
 -وعمى النحو اآلتي : ومعالجتيا

  Experimental Designالتصميم التجريبي : 
تعػػد البحػػوث التجريبيػػة مػػف ادؽ البحػػوث التػػي يػػتـ فييػػا السػػيطر  عمػػى مت يػػرات 

التصػػميمات التجريبيػػة لتحقيػػؽ ىػػذا النػػوع مػػف مػػنيج البحػػث وتوجػػد نمػػاذج متعػػدد  مػػف 
ار صػػػحة ر التصػػػميـ التجريبػػػي المناسػػػ  الختبػػػالدراسػػػة ، وينب ػػػي عمػػػى الباحػػػث اختيػػػا

النتائج المستنبطة مف الفروض ويتوقؼ اختيار التصميـ التجريبي عمػى طبيعػة الدراسػة 
 . (112، ص 2000والشروط أو الظروؼ التي تجري فييا )عبد الحفيظ وباىي ، 

وعمػى الػػرمـ مػػف أىميػة البحػػث التجريبػػي بوصػفو امسػػاس فػػي تقػدـ التربيػػة إال أنػػو      
 لػػػػذلؾ (،38، ص1980يواجػػػػو صػػػػعوبات فػػػػي ضػػػػبط المت يػػػػرات أحيانػػػػًا )فػػػػاف دالػػػػيف، 

( الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة المجموعػػة) التجريبػػي التصػػميـ عمػػى ةالباحثػػ تاعتمػػد
 إذ الثقػة مػف مقبػوالً  قػدراً  الباحػث يمػن  التصػميـ ىػذا إف ،(والبعػدي القبمػي) االختبار مع
 يػػنجـ اإلرشػػادي امسػػمو  تطبيػػؽ بعػػد والضػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف بػػيف الفػػرؽ أف
  (75ص ،1982 يؿ،ن).  وحده امسمو  تأثير عف
 

 -: التجريبي التصميـ وضع ل رض اآلتية بالخطوات ةالباحث تقام وقد      
 ف ػػػػمم ( طالبة عينة لموضوع البحث بعد اجراء االختبار القبمي 20) ياراخت –1

 مقياس الشعور بالمسؤولية . عمى درجات منخفضة عمى حصمف      
 ابطة ػػػػػوعة ضػػػػػػى مجموعتيف ، مجمػػػػػػػػتـ توزيع افراد العينة بصور  عشوائية ال –2

     (Control group  ( ومجموعة تجريبية )Experimental group . ) 
 اجراء التكافؤ لممجموعتيف في بعض المت يرات . –3
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 ج  ػػػػػامػػػػدـ أي برنػػػػػػػي حيف لـ يقػػػػػػج لممجموعة التجريبية ، فػػػػػامػػػػػديـ البرنػػػػػتـ تق –4
 الضابطة .لممجموعة     

  ة ػػػػوعة الضابطػػػػػلممجما بالنسبة ػػػػػلتياجراء اختبار بعدي لمعرفة الفروؽ ودال –5
 (1وكما موض  في الجدوؿ )والتجريبية .     

 (1جدوؿ)
 التصميـ التجريبي لمبحث

 قياس المتغير التابع المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 بعدي اختبار الشعور بالمسؤولية االرشاد المعرفي التجريبية 
 بعدي اختبار الشعور بالمسؤولية  - الضابطة

 حسا  الفرؽ بيف نتائج المجموعتيف في االختبار
 

 دت ددب ة ثةطدد اا وتثت ونددا وت قد دد ا  ألندد وقددا تمدتدداب تثة هذددا تدديت تثد ددت         

وتثطددت ب ةطددةا مدداا تددل تثتوتتددت تثدددى قددا ددددذ  م دد  تث ددا  تثددات  ى     دو   

تثددى ددو   ا  دا م ث دا  تدل  تيت تثد ت   تل تثد  ت    كيثك (  186  ص  2001

   1981  تثبوةتدى    تثطةا تثد   ةى   كتد  تناد  ددو   تثكذ د  تدل تث ادا وتثوقدب  

 (   113– 112ص

  Research Populationمجتمع البحث :  

 الػػى الباحػػث يسػػعى التػػي العناصػػر ذات الكميػػة المجموعػػة البحػػث بمجتمػػع يقصػػد      
 و (،159، ص1992وممكػػػاوي، عػػػود ) بالمشػػػكمة العالقػػػة ذات النتػػػائج عمييػػػا يعمػػػـ أف

 فػػػي البحػػػث اقتصػػػر حيػػػث المتوسػػػطة المرحمػػػة طالبػػػات الحػػػالي البحػػػث مجتمػػػع يشػػػمؿ
 المتوسػػطة أـ المػػدارس مػػف ُكػػف   سػػواء ، العراقػػي المجتمػػع فػػي فقػػط اإلنػػاث عمػػى دراسػػتو

 محافظػػةقضػػاء بعقوبػػة /  فػػي لمبنػػات الثانويػػة المػػدارس ضػػمف المتوسػػطة المرحمػػة مػػف
  متوسطة *مدرسة( 35) عددىا والبالغ(  2013 -2012) الدراسي لمعاـ  ديالى

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التخطيط التربوي –الحصوؿ عمى أعداد الطالبات والمدارس مف مديرية تربية ديالى تمكنت الباحثة مف )*( 
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الجػدوؿ و  (9969) مػغ عػدد الطالبػاتب، وقػد  ديالى محافظة تربية لمديرية تابعة وثانوية
 يوض  ذلؾ( 2)

 (2جدوؿ )                                    
 الدراسي والصؼ المدرسة حس  موزع البحث مجتمع                 

 اسم المدرسة المنطقة
 اعداد الطالبات

 المجموع
 الثالث الثاني االول

 بعقوبة المركز

 116 30 34 52 ثانوية الفراقد
 157 60 59 38 ثانوية الحرية المطور 
 360 140 120 100 متوسطة االزدىار
 392 150 110 132 ثانوية العدنانية
 259 85 67 107 ثانوية اـ سممة
 396 132 134 130 متوسطة العامرية

 238 75 82 81 البنيفثانوية اـ 
 312 80 116 116 متوسطة المؤمنة
 242 82 80 80 ثانوية جمانة
 443 116 147 180 ثانوية عائشة
 515 175 160 180 ثانوية االماؿ

 162 60 39 63 ثانوية امنة بنت وى 
 566 141 178 247 متوسطة الم فر 
 238 68 72 98 ثانوية فاطمة
 268 80 80 108 متوسطة الدرر
 315 89 115 111 متوسطة الجواىر
 427 111 143 173 متوسطة المسر 
 149 27 58 64 متوسطة الصديقة
 263 76 73 114 ثانوية العرو  الوثقى
 166 33 56 77 متوسطة ىوازف
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 كنعاف
 430 147 149 134 ثانوية الزبيداء

 260 78 82 100 متوسطة اـ القرى

 بني سعد
 568 215 148 205 ثانوية سمية
 123 40 33 50 ثانوية ابييا

 بيرز
 234 74 76 84 ثانوية اليمامة
 425 119 137 169 متوسطة بيرز
 342 122 105 115 متوسطة الرونؽ

 العبار  
 
 
 
 
 
 

 298 100 88 110 ثانوية الزىور
 368 127 126 115 ثانوية الروابي
 299 105 89 105 ثانوية الخنساء
 98 24 34 40 ثانوية االديبة
 207 64 67 76 ثانوية العذراء
 197 68 54 75 ثانوية بمقيس
 57 16 18 23 ثانوية الكواك 
 79 20 33 26 ثانوية شبعاد

 9969 3129 3162 3678 35 المجموع
 

 

 Sample of Researchعينة البحث 

يقصػػػد بالعينػػػة جػػػزء مػػػف المجتمػػػع الػػػذي تجػػػري عميػػػو الدراسػػػة ، يختارىػػػا الباحػػػث       
دراستو عمييا عمى وفؽ قواعد خاصة لكي تمثؿ المجتمػع تمثػياًل صػحيحًا )داود  مجراء

، أجريػػت ىػػذه الدراسػػة عمػػى عينػػة تطبيقيػػة بمػػغ قواميػػا  (67، ص1990، وعبػػد الػػرحمف
 . ( يوض  ذلؾ3قية، والجدوؿ )الطب العشوائية( طالبة  وتـ اختيارىا بالطريقة 400)

 
                                   



 58    منهجية البحث واجراءاته:  الثالثالفصل 

 

 (3جدوؿ )                                  
 الدراسي والصؼ المدرسة حس  موزعة البحث عينة               
 المجموع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول المدارس

 45 18 12 15 ثانوية الفراقد

 45 18 12 15 ثانوية الحرية المطور 

 45 18 12 15 متوسطة االزدىار

 45 18 12 15 ثانوية العدنانية

 40 17 10 13 ثانوية اـ سممة

 45 18 12 15 متوسطة العامرية

 45 18 12 15 ثانوية اـ البنيف

 45 18 12 15 متوسطة المؤمنة

 45 18 12 15 متوسطة الجواىر

 400 161 106 133 المجموع

 
 البرنامج االرشاديعينة 
 -وات االتية :ػػػػػػػ، قامت الباحثة بالخط االرشادي البرنامجالختيار عينة       

والبػػػالغ عػػػددىف تطبيػػػؽ مقيػػػاس الشػػػعور بالمسػػػؤولية عمػػػى طالبػػػات المرحمػػػة المتوسػػػطة 
والجػدوؿ ( طالبة تـ اختيارىف بالطريقة الطبقيػة العشػوائية فػي متوسػطة المؤمنػة  ، 80)
 ( يوض  ذلؾ.4)

 (4جدوؿ )
 البرنامج االرشاديعينة 

 المجموع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول المدرسة
 80 15 35 30 متوسطة المؤمنة

 
وبعػػػػػد تطبيػػػػػؽ مقيػػػػػاس الشػػػػػعور بالمسػػػػػؤولية رتبػػػػػت درجػػػػػات الطالبػػػػػات تنػػػػػازليف ،       

وسػػػط عمػػػى درجػػػات كميػػػة اقػػػؿ مػػػف درجػػػة ال حصػػػمف   المػػػواتي مػػػف ( طالبػػػة20)واختيػػػرت 
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( ، ثػػػـ قسػػػمت العينػػػة عشػػػوائيا 120-98، حيػػػث تراوحػػػت درجػػػاتيف بػػػيف ) ** الفرضػػػي
عمػػى مجمػػوعتيف ، المجموعػػة التجريبيػػػة والمجموعػػة الضػػابطة التػػػي تعػػد معيػػارا لمحكػػػـ 

 .( طالبة 10عمى أثر امسمو  ، وبذلؾ بمغ عدد كؿ مجموعة )
 

 التجريبية والضابطة :تكافؤ المجموعتين 
اف تػػػػوفر التكػػػػافؤ بػػػػيف المجمػػػػوعتيف أمػػػػر ضػػػػروري لتصػػػػميـ البحػػػػث ، اذ تسػػػػعى       

 ناجمػػاً  أدائيػػا فػػي الفػػرؽكػػوف كافئػػة لكػػي ال يالباحثػػة الػػى أف تكػػوف مجموعتػػا البحػػث مت
(، وعمػى الػرمـ مػف أف جميػع 114ص ،1989بػيف المجمػوعتيف )أبػوعالـ ،  الفرؽ عف

مف بيئة واحد  ومف وسط اجتماعي واقتصادي وتعميمي متقػار  الػى أفراد عينة البحث 
اختيػػػػار المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة مػػػػف مدرسػػػػة واحػػػػد  )متوسػػػػطة و  حػػػػد مػػػػا ،

اال أنػػػو البػػػد مػػػف ضػػػبط  متوسػػػط وتوزيعيػػػا عشػػػوائيا ،الالمؤمنػػػة ( ومػػػف الصػػػؼ الثػػػاني 
بعض المت يرات التي تؤثر في نتائج البحػث ، وقػد أجػرت الباحثػة التكػافؤ بػيف طالبػات 
المجمػوعتيف فػػي بعػػض المت يػػرات التػػي حصػمت عمػػى بياناتيػػا بوسػػاطة اسػػتمار  خاصػػة 

وىػػي ) التحصػػيؿ الدراسػػي لػػال  ، التحصػػيؿ الدراسػػي لػػالـ ، وزعػػت عمػػى الطالبػػات ، 
فضػػػػػال عػػػػػف االختبػػػػػار القبمػػػػػي لمشػػػػػعور السػػػػػكف ،  عائديػػػػػوة االـ ، مينػػػػػة اال  ، مينػػػػػ

ر شػػػػروط السػػػػالمة يولتػػػػوف ، ، والتػػػػي يمكػػػػف أف تػػػػؤثر فػػػػي نتػػػػائج التجربػػػػة(بالمسػػػػؤولية 
 -: وعمى النحو اآلتيالداخمية تـ التكافؤ بيف المجموعتيف 

 ؤولية ػػػػػػػعمى مقياس الشعور بالمس التجريبية ( –المجموعتيف ) الضابطة درجات  1 -
  ت ػػػػير، استخدمػػػػعمى ىذا المت مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة  أكدلمت     
 درجات ؽ بيف و ر ػػػػػػػػػلمعرفة داللة الف لعينتيف مستقمتيف( T.test )اختبار  الباحثة      
 وىي  (2.025)المحسوبة تساوي  ةتبيف اف القيمو  المجموعتيف في ىذا المت ير ،     
 ودرجة  (0.05)( عند مستوى داللة 2.101مف القيمة الجدولية التي تساوي ) قؿا     

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مف خالؿ جمع بدائؿ المقياس الثالثة وقسمتيا عمى عددىا ثـ ضر  الناتج في تـ استخراج الوسط الفرضي *( *)
 .( 132عدد الفقرات وكاف الوسط الفرضي لممقياس )
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وبذلؾ لػـ يظيػر فػرؽ داؿ إحصػائيًا بػيف المجمػوعتيف فػي ىػذا المت يػر ممػا  (18) حرية
جابتيما متجانسة والجدوؿ )يدؿ عمى اف المجموعتيف متكافئتاف   يوض  ذلؾ .( 5وا 

 ( 5جدوؿ )
 والضابطة التجريبية المجموعتيف مفراد مقياس الشعور بالمسؤولية مت ير في التكافؤ

 

الوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجةةةةة  القيمة التائية
 الحرية 

مسةةةةةتو  
الداللةةةةةةةة 

0.05 

 الجدولية المحسوبة

الشػػػػػػػػػػػػػػػعور 
 بالمسؤولية 

 مير دالة   18 2.101 2.025 2.0248 99.1000 10 التجريبية 
 5.4365 103.0000 10 الضابطة

 التحصيؿ الدراسي لأل  : - 2
متوسػطة ، اعداديػة ، جامعيػة  ابتدائيػة ،رت  المستوى الدراسي لال  كما يمػي ) 

وتبػػيف  ، مربػػع كػػاياختبػػار  اسػػتخدمت الباحثػػةلمعرفػػة داللػػة الفػػرؽ ( و ، دراسػػات عميػػا 
مػػػف القيمػػػة الجدوليػػػة التػػػي تسػػػاوي  قػػػؿ( ، وىػػػي ا5.571اف القيمػػػة المحسػػػوبة تسػػػاوي )

وبػػػػذلؾ لػػػػـ يظيػػػػر فػػػػرؽ داؿ (  4ودرجػػػػة حريػػػػة )( 0.05( عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )9.49)
إحصػػائيًا بػػيف المجمػػوعتيف فػػي ىػػذا المت يػػر ممػػا يػػدؿ عمػػى اف المجمػػوعتيف متكافئتػػاف 

     .( يوض  ذلؾ 6والجدوؿ )
 (6الجدوؿ )

 لمجموعتيف التجريبية والضابطةمفراد امت ير التحصيؿ الدراسي لأل  التكافؤ في 

 العدد المجموعة المتغير
 (2) كا التحصيل الدراسي لالب

درجة 
 الحرية

مستو  
الداللة 
دراسات  بكالوريوس اعدادية متوسطة ابتدائية 0.05

 الجدولية المحسوبة عميا

التحصيؿ 
الدراسي 
 لأل 

مير  4 9.49 5.571 1 1 5 2 1 10 التجريبية 
 - - 2 5 3 10 الضابطة دالة
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 التحصيؿ الدراسي لالـ :  3-
لمعرفة رت  المستوى الدراسي لالـ كما يمي )ابتدائية ، متوسطة ، اعدادية ( و      

المحسوبة تساوي وتبيف اف القيمة  ، مربع كاياختبار  استخدمت الباحثةداللة الفرؽ 
( عند مستوى داللة 5.99مف القيمة الجدولية التي تساوي ) قؿ( ، وىي ا3.219)
وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعتيف في  ( 2ودرجة حرية ) ( 0.05)

 . ( يوض  ذلؾ 7ىذا المت ير مما يدؿ عمى اف المجموعتيف متكافئتاف والجدوؿ )
 (7الجدوؿ )

 والضابطة التجريبية المجموعتيف مفراد ـلأل الدراسي التحصيؿ مت ير في التكافؤ

 العدد المجموعة المتغير
درجة  (2كا)  التحصيل الدراسي لألم

 الحرية

مستو  
الداللة 
.0.0 

 الجدولية المحسوبة اعدادية متوسطة ابتدائية

التحصيؿ 
الدراسي 

 لالـ

 1 2 7 10 التجريبية 
 2 5 3 10 الضابطة دالةمير  2 5.99 3.219

 مينة اال  : - 4
استخدمت لمعرفة داللة الفرؽ رتبة مينة اال  كما يمي )موظؼ ، كاس ( و      

 قؿ( ، وىي ا0.267وتبيف اف القيمة المحسوبة تساوي ) ، مربع كاي اختبار الباحثة
 1ودرجة حرية ) ( 0.05)( عند مستوى داللة 3.84مف القيمة الجدولية التي تساوي )

وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعتيف في ىذا المت ير مما يدؿ عمى   (
 .  ( يوض  ذلؾ 8اف المجموعتيف متكافئتاف والجدوؿ )

 (8الجدوؿ )                                
 والضابطة التجريبية المجموعتيف مفرادمينة اال   مت ير في التكافؤ

 العدد المجموعة المتغير
درجة  (2كا)  مينة االب

 الحرية 
مستو  
 الجدولية المحسوبة كاسب موظف 0.05الداللة 

 مير دالة 1 3.84 0.267 7 3 10 التجريبية  مينة اال 
 8 2 10 الضابطة
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 مينة االـ : 5-
استخدمت لمعرفة داللة الفرؽ رتبة مينة االـ كما يمي )موظفة ، ربة بيت( و       
 قؿ( ، وىي ا1.053وتبيف اف القيمة المحسوبة تساوي ) ، مربع كاي اختبار الباحثة

 1ودرجة حرية ) ( 0.05)( عند مستوى داللة 3.84مف القيمة الجدولية التي تساوي )
وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعتيف في ىذا المت ير مما يدؿ عمى  (

 .  ( يوض  ذلؾ 9اف المجموعتيف متكافئتاف والجدوؿ )
 (9الجدوؿ )                                

 والضابطة التجريبية المجموعتيف مفرادمينة االـ  مت ير في التكافؤ

 العدد المجموعة المتغير
درجة  (2كا)  مينة االم

 الحرية
مستو  
الداللة 
0.05 

 الجدولية المحسوبة ربة بيت ةموظف

 مير دالة 1 3.84 1.053 10 - 10 التجريبية  مينة االـ
 9 1 10 الضابطة

 
 السكف : عائديو6- 

 استخدمت الباحثةلمعرفة داللة الفرؽ رت  السكف كما يمي )ممؾ ، ايجار( و       
مف  قؿ( ، وىي ا0.220وتبيف اف القيمة المحسوبة تساوي ) ،مربع كاي اختبار 

 ( 1ودرجة حرية ) ( 0.05)( عند مستوى داللة 3.84القيمة الجدولية التي تساوي )
وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعتيف في ىذا المت ير مما يدؿ عمى اف 

 .  ( يوض  ذلؾ 10المجموعتيف متكافئتاف والجدوؿ )
 (10جدوؿ )                                

 والضابطة التجريبية المجموعتيف مفرادالسكف عائديو  مت ير في التكافؤ

 العدد المجموعة المتغير
درجة  (2كا)  السكن

 الحرية 
مستو  
الداللة 
0.05 

 الجدولية المحسوبة ايجار ممك

 مير دالة  1 3.84 0.220 3 7 10 التجريبية  السكف عائديو
 4 6 10 الضابطة
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( والضػابطة – التجريبيػة) المجمػوعتيف بػيف الفػرؽ داللػة لمعرفػة:  الػوالدي الترتي  - 7
التائيػػػػة  القيمػػػػة اف وتبػػػػيف( T.test) اختبػػػػار خداـاسػػػػت تػػػػـ الػػػػوالدي الترتيػػػػ  مت يػػػػر فػػػػي

( 2.101) تسػاوي التػي الجدوليػة القيمػة مػف اصػ ر وىػي ،( 0.998) تساوي المحسوبة
 عمػى يػدؿ ممػا المت يػر ىػذا فػي المجمػوعتيف بػيف احصػائياً  داؿ فػرؽ يظيػر لػـ وبذلؾ ،
 . ذلؾ يوض ( 11) والجدوؿ متكافئتاف المجموعتيف اف

 (11) جدوؿ
 والضابطة التجريبية المجموعتيف مفراد الترتي  الوالدي مت ير في التكافؤ

الوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجةةةةةةةةةةةة  القيمة التائية
 الحرية 

مسةةةةةةةةةتو  
الداللةةةةةةةةةةةةة 

.0.0 
 الجدولية المحسوبة

الشػػػػػػػػػػػػػػػػعور 
 بالمسؤولية 

 مير دالة 18 2.101 0.998 1.5239 3.1000 10 التجريبية 
 2.0248 3.9000 10 الضابطة

 
 (Research of toolsالبحث ) اتاأد

برنػػامج الشػػعور بالمسػػؤولية وتطبيػػؽ تحقيقػػا مىػػداؼ البحػػث الحػػالي تطمػػ  قيػػاس      
 -:لبحثيا وىي أداتيف ة ببناء الباحث ، لذا قامتاالرشاد المعرفي 

 مقياس الشعور بالمسؤولية  اواًل :
 تحديد المفيـو : 1.

عمى ضوء المنطمقات النظرية والمفاىيـ االساسية لمبحث الحالي يشير        
المتخصصوف في القياس النفسي الى ضرور  تحديد المفاىيـ البنائية والنظرية التي 

 منيا(   Cronbach , 1970 , p.404، ) يعتمد عمييا الباحث في بناء المقياس
بإعطاء الباحث رؤية في االجراءات واالسس التي ينب ي اف يعتمدىا في بناء  تقـو

التعريؼ االتي مف نظرية الجشتالت لمعالـ بيرلز  عتمادمقياسو وقد قامت الباحثة با
 المعتمد  والتي تبنتيا الباحثة حيث تـ تحديد مفيـو الشعور بالمسؤولية وىو ) شعور

 يتحمؿ اف وعميو منو جزء ىي وسموكية فكرية عمميات مف بو يقـو ما كؿ باف الفرد
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 ال وتوقعاتو طموحاتو ولو نفسو مع صادقاً  يكوف واف ناجحاً  يكوف لكي ذلؾ مسؤولية
 ( 224ص، 1998،  الزيود)  . ( االخريف وتوقعات طموحات يعيش اف
 

 : تحديد مجاالت المقياس 2.
 المسػػؤولية مفيػػـو تناولػػت التػػي السػػابقة والدراسػػات االدبيػػات عمػػى االطػػالعبعػػد        

)  دراسػػة و،  ( 2008 ، ) العػػزي ، ودراسػػة( 2004، ) التػػؾ دراسػػة منيػػاو  االجتماعيػػة
، ، و  ( 2009، ) العنبكػػي و دراسػػة (2009، ) السػػييمي دراسػػةو  ، ( 2008 ، قاسػػـ
 عمػػى المقيػػاس شػػمؿ اذ الحػػالي المقيػػاس مجػػاالت تحديػػدتػػـ  (2009 ، ) مشػػرؼ دراسػػة
 -: ىيىذه المجاالت و  مف مجاؿ لكؿ تعريفاً  الباحثة وضعت وقد مجاالت ستة
 تجػػاه بمسػػؤوليتو ووعيػػو لذاتػػو وادراكػػو الفػػرد شػػعور : ىػػيالػػذات  نحػػو المسػػؤولية  

 . الشخصية نزعاتو عمى يسيطر واف وىويتو وسمعتو آرائو
 وادراكػو اسػرتو افػراد تجػاه بمسػؤوليتو الفػرد شػعور ىػي امسػر  :  نحػو المسؤولية 

 . االسرية وواجباتو لحقوقو
 اصػدقائو تجػاه بمسػؤوليتو الفػرد شػعور : ىيوالزمالء  االصدقاء نحو المسؤولية 

 . معيـ والتعاوف المشاركة عمى والعمؿ وزمالئو
 الحفػػاظ و مدرسػػتو تجػػاه بمسػػؤوليتو الفػػرد شػػعور : ىػػيالمدرسػػة  نحػػو المسػػؤولية 

 . وممتمكاتيا اثاثيا وصيانة المدرسة ونظافة سمعة عمى
 جيرانػػػو  تجػػػاه بمسػػػؤوليتو الفػػػرد شػػػعور : ىػػػيالمحمػػػي  المجتمػػػع نحػػػو المسػػػؤولية 

  احتراـ و االجتماعية والروابط العالقات اقامة خالؿ مف ومجتمعو
 . السائد  االجتماعية والمعايير القيـ      
 عميػو وحرصػو وطنػو تجػاه بمسػؤوليتو الفرد شعور : ىي الوطف نحو المسؤولية 

 . ومكانتو سمعتو وعمى واالمف النظاـ عمى الحفاظ خالؿ مف
 بأعػػداده الػػذي قامػػت الباحثػػة  لممقيػػاس المجػػاالت ىػػذه عمػػى ختيػػارالا وقػػع حيػػث     

 االجتماعيػػػة المسػػػؤولية لمفيػػػـو تمثيميػػػا عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا دراسػػػة مػػػف أكثػػػر فػػػي لتكرارىػػػا
 .الخبراء بعض بآراء االستئناس عف فضالً 
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ولتحديػػػد مػػػدى صػػػالحية المجػػػاالت وتعريفاتيػػػا ومػػػدى ت طيتيػػػا لمسػػػمة مػػػع تحديػػػد      
الخبػػػػراء عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف  جػػػػاالتامىميػػػػة النسػػػػبية لكػػػػؿ مجػػػػاؿ ، عرضػػػػت ىػػػػذه الم

 حصػػمت الخبػػراء اراء وحسػ  ،4) ) ممحػػؽ  والنفسػية التربويػػة العمػـو فػػي المتخصصػيف
 ( .  12وكما موض  في الجدوؿ )، نفسيا النسبية  االىميةعمى  تقريبا

 (12جدوؿ )                        
 المسؤوليةمجاالت الشعور بمف مجاؿ امىمية النسبية لكؿ 

 األىمية النسبية المجال األىمية النسبية المجال
 %17 المسؤولية نحو المدرسة %17 المسؤولية نحو الذات

المسؤولية نحو الجيران  %17 المسؤولية نحو االسرة
 والمجتمع المحمي

17% 

المسؤولية نحو االصدقاء 
 والزمالء

 %15 المسؤولية نحو الوطن 17%

 %100 المجموع
 

     المقياس :صيامة فقرات 3. 
التػي يتػألؼ  المجػاالتلمسػؤولية تعريفػًا نظريػًا وتحديػد االشػعور ببعد أف تـ تعريؼ      

منيا المقيػاس ووضػع التعريفػات العامػة ليػا والتػي تػـ اعتمادىػا فػي جمػع وأعػداد فقػرات 
مػع امخػذ بنظػر  المجػاؿبحيث تكوف منسجمة مع تعريؼ  المجاالتمف تمؾ مجاؿ كؿ 

االعتبػػػػار طبيعػػػػػة وخصػػػػائص المجتمػػػػػع الػػػػذي سػػػػػيطبؽ عميػػػػو المقيػػػػػاس وبعػػػػد مراجعػػػػػة 
بم ػت  امدبيات والدراسات والمقاييس السابقة ، قامت الباحثة بصيامة عدد مف الفقػرات

 فقر  سالبة .  (31( فقر  موجبة و)39( فقر  منيا )70)
 مبدئية معايير واعدتيا النقاط بعض الباحثة اعتمدت المقياس فقرات صيامة وعند
 -: وىي موضوعية أكثر المقياس يكوف اف خالليا مف أرادت
 واحد  فكر  عف معبر  فقر  كؿ تكوف اف . 
 البحث لعينة المعنى واضحة الفقرات تكوف اف . 
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 في الوارد  االجتماعية المسؤولية مجاالت مف مجاؿ كؿ تعريفات مع تتفؽ اف 
  . البحث

 االستجابة ايحائية الفقرات تكوف ال اف . 
 لإلرباؾ تجنباً  المستطاع قدر النفي ادوات ابعاد . 
 1994 ، القيسػػػػػػي) . ومباشػػػػػػراً  وصػػػػػػريحاً  واضػػػػػػحاً  الفقػػػػػػر  محتػػػػػػوى يكػػػػػػوف اف ، 

  (115ص
 بدائؿ اإلجابة :         4. 

 مػع تتناسػ  لكونيػا ( 3-1) بػيف الشعور بالمسؤولية مقياس بدائؿ أوزاف تراوحت      
 دائمػاً  عمػي   تنطبػؽ، 3) اآلتػي النحػو وعمػى ، المتوسػطة المرحمػة لطمبة العمرية المرحمة

ىػػػػذا بالنسػػػػبة لمفقػػػػرات  ( ، أبػػػػداً  عمػػػػي تنطبػػػػؽ ال ،1)  و( قمػػػػياًل  عمػػػػي تنطبػػػػؽ، 2)و( 
( لمفقػرات السػػمبية 3،  2،  1االيجابيػة ) مػع الظػػاىر  ( وعمػى العكػػس تكػوف الػػدرجات )

(  93حيػث كانػت الفقػرات االيجابيػة فػي مقيػاس الشػعور بالمسػؤولية ) ) ضد الظاىر  (
 .( فقر   93، والسمبية )

 Scale Instruction Preparation :  المقياس تعميمات إعداد 5.
 فقػػرات عمػػى لإلجابػة تعميمػػات الباحثػػة أعػدت فقػػد اإلجابػػة طريقػة توضػػي  ل ػرض      

 العممػػػي البحػػث ممػػراض ىػػػو الدراسػػة مػػف اليػػػدؼ أف لممسػػتجيبيف وأوضػػحت المقيػػاس
 عنػد بػو المسػتجي  يتػأثر ال كػي المقيػاس مػف اليػدؼ إخفػاء إلػى الباحثػة وعمػدت فقػط،

 إلػى المسػتجي  تدفع قد لممقياس الصريحة التسمية أف عمى كرونباخ أكد فقد ، اإلجابة
 المسػتجيبيف مػف الباحثػة طمبػت كمػا( Croubach , 1970 , P: 40) إجابتػو تزييػؼ

 .  تامة بصراحة و  فقر  أي ترؾ وعدـ جميعيا المقياس فقرات عمى اإلجابة بضرور 
 Analysis of the Items Logical:        لمفقرات المنطقي التحميؿ.  6

 مطابقػػة مػػدى مػػف لمتثبػػت قبػػؿ الخبػػراء مػػف منطقيػػاً  الفقػػرات تحميػػؿ الضػػروري مػػف     
 بػيف عالقػة ىنػاؾ مف إحصػائياً  تحميميػا قبؿ لقياسيا أعدت التي لمسمة الظاىري شكميا
 ( .  170، ص 2001 ، الكبيسي) إحصائياً  وتحميميا لمفقرات المنطقي التحميؿ
 ممحػػؽ) فقػػر ( 70) والبال ػػة اموليػػة بصػػورتو المقيػػاس بعػػرض الباحثػػة قامػػت حيػػث     

 وبػػػدائؿ مجاالتػػػو مػػػف مجػػػاؿ لكػػػؿ وتعريػػػؼ لمشػػػعور بالمسػػػؤولية تعريػػػؼ وضػػػع مػػػع(  3
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 ممحػؽ) الػنفس وعمػـ التربية في والمختصيف الخبراء مف مجموعة عمى واموزاف اإلجابة
 بكػػؿ ارتباطيػػا ومػػدى ووضػػوحيا صػػيامتيا صػػالحية فػػي أرائيػػـ إبػػداء مػػنيـ وُطمػػ ( 4

 وأكثػػر الخبػػراء مػػف %80 موافقػػة اعتمػػدت حيػػث ، المسػػؤوليةوبمفيػػـو الشػػعور ب مجػػاؿ
وبعػػػد تفريػػػغ اسػػػتجابات ومالحظػػػات الخبػػػراء عمػػػى ،  لمقيػػػاس صػػػالحة لتعػػػد الفقػػػر  عمػػػى

( لمحكػـ عمػى 0.05عنػد مسػتوى داللػة ) مربػع كػايالفقرات اعتمدت الباحثػة عمػى قيمػة 
حصػػمت عمػػى موافقػػة اقػػؿ مػػف المعيػػار ( فقػػرات 3صػػالحية فقػػرات المقيػػاس وتبػػيف انػػو )

( 2قيمػة )كػا( المحسوبة اقػؿ مػف 2تـ استبعادىا مف المقياس الف قيمة )كاالمحدد وعميو 
والفقػػرات المحذوفػػة  ( 1ودرجػػة حريػػة ) ( 0.05( عنػػد مسػػتوى )3.84الجدوليػػة البال ػػة )

،  جرحنػػػي شػػػخص بسػػػمعة االسػػػاء  احػػػ ، بػػػو القيػػػاـ منػػػي يطمػػػ  مػػػا اتقبػػػؿ الىػػػي ) 
الشػػعور  مقيػػاسوعميػػو أصػػب  عػػدد فقػػرات ( ، فقػػط  بنفسػػو ييػػتـ الػػذي الشػػخص يعجبنػػي

كمػػا و  . سػػالبة فقػػر ( 28)و موجبػػة فقػػر ( 39) منيػػا( فقػػر  67يتػػألؼ مػػف ) بالمسػػؤولية 
 ( .13) جدوؿالفي موض  

 (13جدول )
الشعور لمعرفة آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس مربع كاي قيمة 

 بالمسؤولية

عدد  أرقام الفقرات 
 الفقرات

عدد 
غير  الموافقون  الخبراء 

 الموافقون

(2قيمة )كا مستو   
 الجدولية  المحسوبة  0.05الداللة 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,1

4,15,16,17,18,19,20,22,23,

24,25,26,27,28,29,30,34,35

,36,37,38,39,40,41,42,43,4

4,45,46,47,48,49,50,51,52,

53,54,56,57,58,59,60,61,62

,63,64,65,66,67,68,70 

 دالة 3.84 16 - 16 16 63

 دالة 3.84 12.25 1 15 16 4 33، 32، 31، 21
 مير دالة 3.84 0.25 7 9 16 3 69،  55، 12
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 وضوح التعميمات وفيـ العبارات : .7
Instruction Clearly and understanding                                         

 والوقػت المقيػاس عػف اإلجابة وتعميمات الفقرات وضوح مدى عمى التعرؼ ل رض     
( 50) مػػف مؤلفػػة اسػػتطالعية عينػػة عمػػى المقيػػاس الباحثػػة طبقػػت ، لإلجابػػة المسػػت رؽ

 .  ( 13) جدوؿالفي موض  كما و  ، امصمي المجتمع مف سحبت طالبة
 (14جدول )

 عينة التجربة االستطالعية لمقياس الشعور بالمسؤولية
 المجموع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول المدارس

 25 6 10 9 ثانوية اـ البنيف

 25 5 11 9 سممة اـ ثانوية

 50 11 21 18 المجموع

 
وقػػػد كانػػػت إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة عمػػػى المقيػػػاس أمػػػاـ الباحثػػػة كػػػي تػػػتمكف مػػػف      

تأشػػػػػػير مالحظػػػػػػاتيـ ، وأتضػػػػػػ  أف الفقػػػػػػرات والتعميمػػػػػػات جميعيػػػػػػا كانػػػػػػت مفيومػػػػػػة 
-15) بػػيف فكػػاف اإلجابػػة فػػي المسػػت رؽ الوقػػت حسػػ  وقػػدوواضػػحة لممسػػتجيبيف ، 

 . دقيقة( 20) قدره وبمتوسط دقيقة( 25
 

 Items Discriminationالتحميؿ االحصائي لمفقرات  8.
الحصػوؿ عمػى بيانػات يػتـ بموجبيػا  ىػولفقػرات اتحميػؿ  مػف االساسي اليدؼ أف       

التميزيػػػة ىػػػي مػػػدى قػػػدر  الفػػػرد عمػػػى  القػػػو  ، و المقيػػػاس لفقػػػرات حسػػػا  القػػػو  التميزيػػػة
التميز بيف االفػراد المتميػزيف فػي الصػفة التػي يقيسػيا المقيػاس ، وبػيف االفػراد الضػعاؼ 

 ، وبالتػػالي فيػػي تعمػؿ عمػػى االبقػاء عمػػى الفقػػرات الجيػد  فػػي المقيػػاسفػي الصػػفة ذاتيػا 
(Ebel,1972,p392 ) ،تحميػػؿ لػذا يعػد التحميػػؿ االحصػائي لمفقػرات اكثػػر اىميػة مػف ال

مػػف ذلػػؾ يتحقػػؽ مػػف مضػػموف الفقػػر  فػػي قيػػاس مػػا اعػػدت لقياسػػو ، و  منػػوالمنطقػػي ، 
تجيبيف خالؿ التحقػؽ مػف بعػض المؤشػرات القياسػية لمفقػر  مثػؿ قػدرتيا لمتميػز بػيف المسػ

، اف افضػػػؿ عػػػدد الفػػػراد العينػػػة الػػػذي  ( 5، ص 1995ومعامػػػؿ صػػػدقيا ) الكبيسػػػي ، 
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، وذلػؾ الف ىػذا العػدد  ( فػرداً 400الحصػائي لمفقػرات ىػو )يتـ اختياره الجراء التحميؿ ا
يعطػػي افضػػؿ تبػػايف بػػيف االفػػراد فػػي الخاصػػية ، وبػػذلؾ يظيػػر افضػػؿ تمييػػز لمفقػػرات ) 

Anastasi , 1976 ,p209  واليجاد القػو  التمييزيػة لفقػرات المقيػاس قامػت الباحثػة ، )
عتمػػػػاد عمػػػى االسػػػػالي  ( طالبػػػة ، و باال400) بتطبيقيػػػا عمػػػػى عينػػػة بمػػػػغ عػػػدد افرادىػػػػا

  -:االتية

 :اسمو  المجموعتيف المتطرفتيف 1) 

 بػػالخطوات الباحػػػػثة قامػػت المقيػػاس فقػػرات مػػػػػف فقػػر  لكػػػػػؿ التميزيػػة القػػػػو  لحسػػا       
 : اآلتية
 0 استمار  لكؿ الكمية الدرجة تحديد ثـ التحميؿ عينة عمى المقياس تطبيؽ1 - 
 مف أعمى درجة الى أدنى درجة.ترتي  الدرجات تنازليًا 2- 

مػػف  %27مػػف االسػػتمارات الحاصػػمة عمػػى أعمػػى الػػدرجات و %27نسػػبة  اعتمػػدت3- 
تجعػػؿ المجمػػوعتيف  %27االسػػتمارات الحاصػػمة عمػػى أدنػػى الػػدرجات، حيػػث اف نسػػبة 

( Mehren&Lehman,1984,p122) عمػػى أفضػػؿ صػػور  مػػف حيػػث الحجػػـ والتبػػايف
( 108تعنػػػي ) %27فػػػأف  اسػػػتمار (  400لمتحميػػػؿ )وبمػػػا أف االسػػػتمارات الخاضػػػعة ، 

( 216اسػػػػػتمار  لكػػػػػؿ مجموعػػػػػة أي اف عػػػػػدد االسػػػػػتمارات الخاضػػػػػعة لمتحميػػػػػؿ اصػػػػػب  )
اسػتمار  وتػـ حسػا  المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري لكػؿ فقػر  مػف المجمػػوعتيف 

داللػػػة  ( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف لحسػػػا T.testالعميػػػا والػػػدنيا وباسػػػتعماؿ االختبػػػار التػػػائي )
الفقػػرات جميػػع وتبػػيف أف ، الفػػروؽ بػػيف متوسػػطي المجمػػوعتيف العميػػا والػػدنيا لكػػؿ فقػػر  

و  ( 14لمفقرات موجػود  فػي الجػدوؿ )مميز  ، حيث إف القيمة التائية المحسوبة  دالة و
( 214وبدرجػػػة حريػػػة )0.05) )( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 1.96) تسػػػاويالقيمػػػة الجدوليػػػة 

 ( يوض  ذلؾ.15والجدوؿ )
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 (15)جدوؿ 
 التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة القو  التمييزية لفقراتاالختبار 

 المسؤوليةالشعور بمقياس 

 الفقرات
 المجموعة  الدنيا المجموعة العميا

القيمة التائية 
 المحسوبة

الداللة 
االنحراف  االحصائية

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 اتثا 11.800 1.5370 64747. 2.5741 64427. 1

 اتثا 5.056 1.5370 58697. 2.0185 79707. 2

 اتثا 12.745 1.3611 53757. 2.4722 72937. 3

 اتثا 11.490 1.5648 65967. 2.5833 64317. 4

 اتثا 12.264 1.3796 57557. 2.5000 75507. 5

 اتثا 16.617 1.6111 69497. 2.8889 39477. 6

 اتثا 6.701 1.5926 59657. 2.1852 69917. 7

 اتثا 11.391 1.2593 48097. 2.3333 85387. 8

 اتثا 11.943 1.5648 68737. 2.6389 63337. 9

 اتثا 19.866 1.5093 66277. 2.9352 34247. 10

 اتثا 13.421 1.5278 70327. 2.6759 54397. 11

 اتثا 14.016 1.6481 70137. 2.7685 44537. 12

 اتثا 14.120 1.6204 69337. 2.7593 47107. 13

 اتثا 13.654 1.6019 68287. 2.7315 52257. 14

 اتثا 8.883 1.5370 64747. 2.3333 66987. 15

 اتثا 12.373 1.6389 72937. 2.7222 54407. 16

 اتثا 9.139 1.5556 72777. 2.4444 70167. 17

 اتثا 7.790 1.4444 60117. 2.1481 72107. 18

 اتثا 7.864 1.5370 67577. 2.2778 70827. 19

 اتثا 14.590 1.4444 63157. 2.6759 60887. 20

 اتثا 6.688 1.3796 63717. 2.0000 72347. 21

 اتثا 2.162 1.5000 58807. 1.8056 81417. 22
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 اتثا 5.730 1.5463 63227. 2.1019 78477. 23

 اتثا 7.887 1.4444 61657. 2.1389 67617. 24

 اتثا 13.327 1.3796 60717. 2.5185 64827. 25

 اتثا 11.462 1.5556 66047. 2.5833 65757. 26

 اتثا 8.861 1.7037 67347. 2.5093 66277. 27

 اتثا 13.904 1.4167 61337. 2.5648 60027. 28

 اتثا 8.103 1.3426 54967. 2.0833 77497. 29

 اتثا 14.608 1.4630 67577. 2.7037 56807. 30

 اتثا 5.006 1.4259 61457. 1.8611 66227. 31

 اتثا 8.259 1.5463 58627. 2.2963 73957. 32

 اتثا 8.696 1.5370 61797. 2.3426 73837. 33

 اتثا 11.172 1.4167 61337. 2.4722 76687. 34

 اتثا 6.815 1.5648 70087. 2.2500 77497. 35

 اتثا 15.852 1.4815 64827. 2.7685 54017. 36

 اتثا 7.849 1.4722 67617. 2.2315 74397. 37

 اتثا 6.265 1.5463 66117. 2.1944 84787. 38

 اتثا 16.484 1.5278 61847. 2.7963 50717. 39

 اتثا 12.655 1.4167 58217. 2.4907 66277. 40

 اتثا 12.191 1.4167 53177. 2.5000 75507. 41

 اتثا 7.926 1.5093 66277. 2.2778 75927. 42

 اتثا 19.570 1.4352 60027. 2.8241 42867. 43

 اتثا 17.113 1.5463 61737. 2.8241 47027. 44

 اتثا 8.949 1.5370 74167. 2.4630 77857. 45

 اتثا 13.564 1.4167 64317. 2.5648 60027. 46

 اتثا 15.543 1.4352 56827. 2.6667 59597. 47

 اتثا 12.744 1.4815 57167. 2.5648 67367. 48

 اتثا 9.759 1.4537 60197. 2.3704 76857. 49

 اتثا 17.013 1.3241 56097. 2.6204 55907. 50

 اتثا 8.627 1.4722 64797. 2.2963 75217. 51
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 اتثا 9.400 1.5556 60117. 2.4444 77747. 52

 اتثا 18.068 1.4444 61657. 2.8056 48267. 53

 اتثا 10.600 1.3519 51737. 2.3056 77897. 54

 اتثا 11.865 1.4537 55347. 2.4630 68947. 55

 اتثا 11.449 1.4907 69037. 2.5833 71207. 56

 اتثا 9.052 1.5278 61847. 2.3889 77147. 57

 اتثا 21.661 1.4630 60267. 2.8981 33327. 58

 اتثا 11.197 1.5741 68647. 2.5648 61567. 59

 اتثا 11.206 1.5926 65627. 2.5833 64317. 60

 اتثا 13.797 1.5000 61907. 2.5833 53177. 61

 اتثا 9.743 1.4630 64747. 2.3796 73277. 62

 اتثا 12.644 1.4537 64687. 2.6296 71827. 63

 اتثا 10.064 1.5463 60197. 2.5000 77947. 64

 اتثا 13.196 1.6296 64987. 2.7407 58607. 65

 اتثا 9.846 1.7685 69187. 2.6296 58957. 66

 اتثا 14.613 1.5556 66047. 2.7593 54467. 67

 : لممقياس الكمية بالدرجة الفقر  درجة عالقة 2) 
ويقصد بو ايجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقر  في المقياس والدرجة الكميػة      
( ، ويمجأ البػاحثوف الػى ىػذا االسػمو  لمعػرؼ مػا   Nunnally , 1967 , p.261لو )

تسػير فػي المسػار نفسػو الػذي يسػير فيػو المقيػاس  المقيػاس اذا كانت كؿ فقر  مف فقرات
، لػػػذلؾ يعػػػد ىػػػذا االسػػػمو  مػػػف ادؽ الوسػػػائؿ المعتمػػػد  فػػػي حسػػػا  االتسػػػاؽ الػػػداخمي 

ع العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف ( ، اف ارتفػػػا 95، ص 1985لفقػػػرات المقيػػػاس ) عيسػػػوي ، 
كؿ فقر  مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لو يشير الى انتماء ىػذه الفقػر  الػى المقيػاس 

( ، وقػد  104، ص 1984عمى مقياس متجانس الفقرات ) عوض ،  ومف ثـ الحصوؿ
(  person Correlation Coefficientاستخدمت الباحثػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) 

السػػتخراج العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف درجػػات كػػؿ فقػػر  مػػف فقػػرات مقيػػاس البحػػث الحػػالي 
( طالبػة 400والدرجة الكمية لو ، وتـ استخداـ عينة التحميػؿ االحصػائي ذاتيػا والبال ػة )
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وعميػو فػأف عػدد الفقػرات (  22ماعػدا الفقػر  )  احصػائياً  دالػة الفقػرات جميػع اف تبيفو  ،
 عنػػػػد( 0.098)تسػػػاوي الجدوليػػػة القيمػػػةحيػػػث اف  (  5) ممحػػػؽ (  66الحقيقيػػػة ىػػػو ) 

 ( يوض  ذلؾ.16والجدوؿ )، ( 398) حرية وبدرجة( 0.05) داللة مستوى
 (16جدوؿ )

 الفقر  بالدرجة الكمية لممقياس ارتباطمعامؿ 

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  ت
معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  ت الكمية

 الكمية
1 0.519 35 0.351 

2 0.291 36 0.580 

3 0.507 37 0.379 

4 0.471 38 0.327 

5 0.520 39 0.615 

6 0.582 40 0.539 

7 0.349 41 0.514 

8 0.487 42 0.413 

9 0.511 43 0.627 

10 0.643 44 0.608 

11 0.581 45 0.451 

12 0.561 46 0.565 

13 0.551 47 0.580 

14 0.552 48 0.527 

15 0.439 49 0.458 

16 0.542 50 0.596 

17 0.479 51 0.423 

18 0.407 52 0.453 

19 0.378 53 0.581 

20 0.580 54 0.494 

21 0.369 55 0.514 
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22 0.074 56 0.521 

23 0.284 57 0.483 

24 0.362 58 0.645 

25 0.501 59 0.497 

26 0.503 60 0.476 

27 0.447 61 0.515 

28 0.530 62 0.457 

29 0.391 63 0.535 

30 0.593 64 0.449 

31 0.247 65 0.555 

32 0.382 66 0.451 

33 0.403 67 0.560 

34 0.484   

    

 بالمجاؿ الذي تنتمي اليو :مف فقرات المقياس فقر  كؿ عالقة  3)
نفػػػس الباحثػػػة  خدمتاسػػػت ل ػػػرض التأكػػػد مػػػف أف فقػػػرات كػػػؿ مجػػػاؿ تعبػػػر عنػػػو ،      

كػػػؿ فقػػػر  مػػػف بػػػيف السػػػتخراج العالقػػػة االرتباطيػػػة بيرسػػػوف  ارتبػػػاطمعامػػػؿ القػػػانوف وىػػػو 
، وتبػيف اف جميػع الفقػرات دالػة فقرات مقياس البحث الحػالي والمجػاؿ الػذي تنتمػي اليػو 

(  22وىػي نفسػيا الفقػر  )في مجاؿ المسؤولية نحػو الػذات (  3ماعدا الفقر  ) احصائيًا 
 حريػػػة وبدرجػػػة( 0.05) داللػػػة مسػػػتوى عنػػػد( 0.098)تسػػػاوي الجدوليػػػة القيمػػػة افعممػػػًا 

   (.17كما ىو موض  في الجدوؿ )( 398)
 (17جدوؿ )                            

 لمقياس الشعور بالمسؤولية  الذي تنتمي اليو مجاؿبال فقر   كؿ ارتباطمعامؿ 

بالدرجة قيم معامل ارتباط الفقرات  ارقام الفقرات عدد الفقرات المجال رقم المجال
 الكمية  لممجال

 14 المسؤولية نحو الذات 1
1 0.447 
2 0.521 
3 0.081 
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4 0.614 
5 0.391 
6 0.514 
7 0.375 
8 0.569 
9 0.636 
10 0.605 
11 0.328 
12 0.445 
13 0.497 
14 0.601 

 12 المسؤولية نحو االسر  2

1 0.622 
2 0.666 
3 0.591 
4 0.490 
5 0.464 
6 0.595 
7 0.455 
8 0.501 
9 0.443 
10 0.555 
11 0.575 
12 0.562 

المسؤولية نحو  3
 االصدقاء والزمالء

14 

1 0.611 
2 0.612 
3 0.607 
4 0.307 
5 0.571 
6 0.473 
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7 0.593 
8 0.425 
9 0.642 
10 0.538 
11 0.531 
12 0.575 
13 0.517 
14 0.443 

المسؤولية نحو  4
 المدرسة

12 

1 0.560 
2 0.519 
3 0.521 
4 0.572 
5 0.626 
6 0.528 
7 0.612 
8 0.513 
9 0.552 
10 0.510 
11 0.445 
12 0.682 

5 
المسؤولية نحو 
 المجتمع المحمي

6 

1 0.537 
2 0.586 
3 0.678 
4 0.636 
5 0.629 
6 0.421 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 0.612 
2 0.596 
3 0.568 
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 ) مصفوفة االرتباط البعض االخربعضيا مع  مجاالت المقياس عالقة ارتباط4)
 :  الداخمية (

تػػـ اسػػتخداـ قػػانوف النػػوع مػػف العالقػػات االرتباطيػػة ، حتػػى يػػتـ اجػػراء التحميػػؿ بيػػذا     
مجػػاالت المقيػػاس  ( طالبػػة ، وبػػيف400معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لعينػػة البحػػث الحاليػػة )

وتبػػيف إف المكونػػات مرتبطػػة بعضػػيا مػػع الػػبعض اآلخػػر، بعضػػيا مػػع الػػبعض االخػػر ، 
وبدرجػػة  (0.05)داللػػة عنػػد مسػػتوى أي أف جميػػع االرتباطػػات دالػػة إحصػػائيًا وموجبػػة 

نػػاء، وىػػذا مؤشػػر عمػػى صػػدؽ الب (0.098)القيمػػة الجدوليػػة تسػػاوي اف و  (398)حريػػة 
 (18)كما موض  في الجدوؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 0.644 4 9 المسؤولية نحو الوطف
5 0.600 
6 0.447 
7 0.611 
8 0.438 
9 0.554 



 78    منهجية البحث واجراءاته:  الثالثالفصل 

 

  (18)الجدوؿ 
  االرتباطات بيف مجاالت مقياس الشعور بالمسؤوليةمصفوفة 

المسؤولية  المجاالت
 نحو الذات 

 المسؤولية
 اآلسرة نحو

 نحو المسؤولية
 االصدقاء
 والزمالء

 المسؤولية
 المدرسة نحو

 نحو المسؤولية
 والمجتمع الجيران

 المحمي

 المسؤولية
 الوطن نحو

المسؤولية نحو 
 الذات 

1 0.770 0.784 0.763 0.629 0.725 

 نحو المسؤولية
 االسره

0.770 1 0.805 0.756 0.682 0.749 

 نحو المسؤولية
 والزمالء االصدقاء

0.784 0.805 1 0.797 0.709 0.776 

 نحو المسؤولية
 المدرسة 

0.763 0.756 0.797 1 0.687 0.763 

 نحو المسؤولية
 المحمي المجتمع

0.629 0.682 0.709 0.687 1 0.668 

 نحو المسؤولية
 الوطن

0.725 0.749 0.776 0.763 0.668 1 

 

 ( Validity Indicatorsمؤشرات الصدؽ ). 9  

فػػػػػي االختبػػػػػارات  مػػػػػف اىػػػػػـ الحقػػػػػائؽ السػػػػػايكومترية يعػػػػػد مفيػػػػػـو الصػػػػػدؽ واحػػػػػداً       
والمقػػػاييس النفسػػػية ، اف لػػػـ يكػػػف اىميػػػا عمػػػى االطػػػالؽ ، ويعنػػػي الصػػػدؽ اف المقيػػػاس 

والمقياس الصادؽ ىو الذي يحقؽ اليدؼ الػذي وضػع مػف اجمػو  ،يقيس ما اعد لقياسو 
عمػػػى قيػػػػاس  ( ، وىػػػو الػػػذي يكػػػػوف ايضػػػًا قػػػادراً  172، ص1995) الكنػػػاني وجػػػابر ، 

دؼ قياسػػػيا ، والتميػػػز بينيػػػا وبػػػيف السػػػمات او الظػػػواىر السػػػمة او الظػػػاىر  التػػػي يسػػػتي
 (   Keeves , 1988, p.323) .االخرى التي تحتمؿ اف تختمط بيا او تتداخؿ معيا
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ولممزيػػػػد مػػػػف الدقػػػػة قامػػػػت الباحثػػػػة بأسػػػػتخراج نػػػػوعيف مػػػػف الصػػػػدؽ وىػػػػو الصػػػػدؽ      
 الظاىري وصدؽ البناء وفيما يأتي توضي  لكؿ منيما : 

  Face validityالصدؽ الظاىري : 1) 

وقػػد تحقػػؽ ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ مػػف خػػالؿ االسػػس النظريػػة التػػي اعتمػػدتيا       
الباحثة في تحميؿ الظاىر  ومجاالتيا واسمو  قياسيا ، ومػف خػالؿ التعريػؼ الػدقيؽ 

الكاممػػة لكػػؿ لممجػػاؿ الػػذي يقيسػػو المقيػػاس وجػػود  تصػػميـ الفقػػرات لضػػماف الت طيػػة 
فػػي  حػػالي ، وقػػد عػػد ىػػذا الصػػدؽ متػػوافرًا وموجػػوداً مجػػاالت المقيػػاس المجػػاؿ مػػف 

المقيػػاس الحػػالي النػػو تبنػػى التعريػػؼ الواضػػ  لمظػػاىر  مػػع تحديػػد مجػػاالت المقيػػاس 
عميػو قامػت الباحثػة ( و   Allen & Yen , 1979 , p.26وت طيػة الفقػرات لػو )

عمػػـ الػػنفس عمػػى مجموعػػة مػػف الخبػػراء المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ بعػػرض المقيػػاس 
لمحكـ عمػى مػدى صػالحية الفقػرات فػي قيػاس  3)) ممحؽ  والتربية واالرشاد النفسي

 ػة خاصػة اذا كػاف المحكمػوف الظاىر  المراد قياسيا ، ويعد ىػذا النػوع ذو اىميػة بال
 ( Ebel , 1972 , p.555ليـ بالخبر  والكفاء  والمقدر  )  مشيوداً 

  Construct Validityصدؽ البناء : 2) 

أخػػػػرى بصػػػػدؽ التكػػػػويف الفرضػػػػي )  بصػػػػدؽ المفيػػػػـو واحيانػػػػاً  ويسػػػػمى ايضػػػػاً       
Hypotheticl construct  الػػى  بػػو تحميػػؿ درجػػات المقيػػاس اسػػتناداً  ( ويقصػػد

البنػػػػػاء النفسػػػػػي لمخاصػػػػػية المػػػػػراد قياسػػػػػيا ، او فػػػػػي ضػػػػػوء مفيػػػػػـو نفسػػػػػي معػػػػػيف ) 
Anastasi , 1976 , p.151  ًعمػى كػوف  ( ، وىػو المػدى الػذي يعطػي مؤشػرا

المقيػػػاس يقػػػيس الظػػػاىر  المػػػراد قياسػػػيا ، وقػػػد تحقػػػؽ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ايجػػػاد القػػػو  
التمييزيػػػة لمفقػػػرات بطريقػػػة العينتػػػيف المتطػػػرفتيف ، وعالقػػػة درجػػػات الفقػػػرات بالدرجػػػة 

وذلػػػؾ بأيجػػػاد معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػؿ فقػػػر  والدرجػػػة الكميػػػة  الكميػػػة لممقيػػػاس
مصػػفوفة االرتبػػاط الداخميػػة )  تنتمػػي اليػػو ، وايضػػاً  وعالقػػة كػػؿ فقػػر  بالمجػػاؿ الػػذي

االتسػػاؽ الػػداخمي ( ، وعمػػى ضػػوء ذلػػؾ يظيػػر اف معػػايير الصػػدؽ كانػػت عاليػػة مػػف 
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، واف ىنػػاؾ اتسػػاؽ متجػػانس بػػيف فقػػرات  لنتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ ليػػا سػػابقاً خػػالؿ ا
 المقياس الحالي .

  Reliabilityالثبات :  10. 

 Baronيعد الثبات احد الخصائص الميمة في االختبارات والمقاييس النفسية )       
, 1981 , p18 فػػي المػػرات  تػػائج المقيػػاس او االختبػػار تقريبػػاً ( ونعنػػي بػػو ثبػػات ن

وىػو االتسػاؽ فػي اداء الفػرد واالسػتقرار المختمفة التي يطبؽ فييا عمى االفراد انفسػيـ ، 
 واساسػياً  ضػرورياً  ( ، لػذلؾ يعػد حسػابو امػراً  Marant , 1984 , p.9فػي النتػائج ) 

في القياس اذ يشير الى الدقػة فػي درجػات المقيػاس اذا مػا تكػرر تطبيقػو تحػت الشػروط 
( ، وقػػػػد تػػػػـ حسػػػػا  معامػػػػؿ  71، ص1989دايؾ وىيجػػػػيف ،والظػػػػروؼ نفسػػػػيا ) ثورنػػػػ

   الثبات لمقياس البحث الحالي وكما يأتي :

 

  Test- Retest Methodطريقة أعاد  االختبار : 1) 

يعنػػػي الثبػػػات اسػػػتقرار الػػػدرجات لػػػذات العينػػػة الختبػػػاريف ولفتػػػرات زمنيػػػة معينػػػة  
(Ebel , 1972 : 402 ويقصػد بػو اف يعطػي المقيػاس نفػس النتػائج إذا مػا أعيػد ، )

وفػػػي الظػػػروؼ نفسػػػيا ، ويقػػػاس الثبػػػات إحصػػػائيًا بحسػػػا  معامػػػؿ  يـنفسػػػعمػػػى امفػػػراد 
االرتباط بيف الدرجات التي حصؿ عمييا امفراد في المر  امولػى ، والػدرجات فػي المػر  
الثانية ، فإذا أثبتت الدرجات فػي االختبػاريف وتطابقػت قيػؿ اف درجػة ثباتػو كبيػر  )احمػد 

 (  19، ص 1981، 
بحثيػػػا  تطبيػػػؽ مقيػػػاسه الطريقػػػة قامػػػت الباحثػػػة بالسػػػتخراج معامػػػؿ الثبػػػات بيػػػذو  

مػػف عينػػة التحميػػؿ االحصػػائي  ( طالبػػة تػػـ اختيػػارىـ عشػػوائياً 60عمػػى عينػػة مؤلفػػة مػػف )
التطبيػػؽ )فيركسػػوف ، وىػػي مػػد  مناسػػبة العػػاد   ( يومػػاً 12وكانػػت المػػد  بػػيف التطبيػػؽ )

( ، وتـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات افراد العينػة فػي 527، ص 1991
( وىػذا يػدؿ عمػى اف معامػؿ الثبػات لممقيػاس 0.79) التطبيؽ وقػد بمػغ معامػؿ االرتبػاط 

( الى اف معامػؿ الثبػات الجيػد ينب ػي   Foranىو معامؿ ثبات جيد ، اذ يشير فوراف )
 ( .  Foran ,1961, p85( )0.70اف يزيد عف )
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 Split – Half Reliability     :طريقة التجزئة النصفية  (  2

النصػػفية  التجزئػػة طريقػػة اخػػرى وىػػي بأسػػتعماؿلتأكيػػد ثبػػات المقيػػاس قامػػت الباحثػػة     
 مجمػػػوعتيف الػػػى( 66) البال ػػػة المقيػػػاس فقػػػرات تػػػـ تقسػػػيـوالسػػػتخراج معامػػػؿ الثبػػػات ، 

 ارتبػػاط معامػػؿ اسػػتخرج ثػػـ ومػػف حػػد  عمػػى قسػػـ كػػؿ درجػػات وحسػػبت ، وفرديػػة زوجيػػة
 تصػػػحيحو وبعػػػد التصػػػحي  قبػػػؿ( 0.81) فبمػػػغ والزوجيػػػة الفرديػػػة النصػػػفيف بػػػيف بيرسػػػوف
 . عاليػػػػاً  المقيػػػاس ثبػػػػات ٌيعػػػد وبػػػذلؾ( 0.89) قيمتػػػػو أصػػػبحت بػػػػراوف سػػػبيرماف بمعادلػػػة
 السػػػػتعماؿ جػػػػاىزاً  وأصػػػػب  بنائػػػػو إجػػػػراءات جميػػػػع اسػػػػتكمؿ قػػػػد المقيػػػػاس يكػػػػوف وبػػػػذلؾ
 . المجاؿ ىذا في الباحثيف

  : الشعور بالمسؤولية لمقياس االحصائية المؤشرات.  12

ل ػػػرض حسػػػا  المؤشػػػرات االحصػػػائية لمقيػػػاس البحػػػث الحػػػالي لالطمئنػػػاف عمػػػى      
صػػػحة اجػػػراءات بنػػػاء المقيػػػاس ، والركػػػوف الػػػى نتػػػائج تطبيقػػػو فيمػػػا بعػػػد ، تػػػـ اسػػػتخداـ 

( فػػػػػػي اسػػػػػػتخراج تمػػػػػػؾ المؤشػػػػػػرات  SPSSالحقيبػػػػػػة االحصػػػػػػائية لمعمػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػة )
 عينػػػة اف  االحصػػػائية وعنػػػد مالحظػػػة تمػػػؾ المؤشػػػرات لمقيػػػاس البحػػػث الحػػػالي ، نجػػػد

 المجتمػػػع تمثػػػؿ المختػػػار  العينػػػة اف يشػػػير ممػػػا،  العتػػػداليا التوزيػػػعتقتػػػر  مػػػف  البحػػػث
 ىػػذه خػالؿ مػف البحػث نتػائج تعمػيـ امكانيػػة تتػوفر وبالتػالي حقيقيػا تمثػيال منػو المػأخوذ 
، وفيمػػػا يػػػأتي عػػػرض ليػػػذه المؤشػػػرات االحصػػػائية تمثمػػػو  الػػػذي المجتمػػػع عمػػػى العينػػػة

الخاصة بمقياس الشػعور بالمسػؤولية مػع الشػكؿ البيػاني الػذي يوضػ  اسػتجابات العينػة 
 عمى المقياس .
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 ( 19الجدوؿ )

 المؤشرات االحصائية لمقياس الشعور بالمسؤولية   

 العينة المؤشرات االحصائية
 Mean  135.1800الوسط الحسابي 

 Std. Error of Mean 1.3046الخطأ المعياري 

 Median 130.0000الوسيط 

 Mode 112.00المنواؿ 

 Std. Dev  26.0916االنحراؼ المعياري 

 Variance 680.7695التبايف 

 Skewness  0.344االلتواء 

 Std. Error of Skewness 0.122الخطأ المعياري لاللتواء 

 Kurtosis - 0.761التفرط  
 0.243 الخطأ المعياري لمتفرط 

 Range 107.00المدى  

 Minimum  86.00اقؿ درجة 

 Maximum 193.00اعمى درجة 
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 ( يوضح استجابات العينة عمى مقياس الشعور بالمسؤولية1الشكل )

 

 : االرشادي البرنامج -2

أي برنػػامج لإلرشػػاد تكمػػف فػػي مػػدى الدقػػة فػػي تخطيطػػو لتمبيػػة الحاجػػات اف قيمػػة       
(   Ryan & Zeran , 1972 , p.12التي يتطمبيا المجتمع الػذي خطػط ليطبػؽ فيػو )

ف المرشػػد مػػف تخصػػيص وقػػت كػػاؼ الرشػػاد الطمبػػة ، والبرنػػامج االرشػػادي المػػنظـ يمك ػػ
ف الطمبػػػة مػػػف تمقػػػي خػػػدمات ارشػػػادية متوازنػػػة وكافيػػػة ) الدوسػػػري ، وتػػػوجيييـ ، ويمك ػػػ

( ، اتبعػػػت الباحثػػػة عػػػد  خطػػػوات لبنػػػاء البرنػػػامج وىػػػي بحسػػػ  مػػػا  238، ص 1985
 :   Brodersيشير اليو 

 تحديد الحاجات 

 تحديد االولويات 

 تحديد اىداؼ البرنامج وماياتو 
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 اختيار االنشطة وتنفيذىا 

  ( تقويـ البرنامجBroders & Drury ,1992 ,p.487  ) 

 طبقػت اف بعػد ، حيػث التخطػيط عمميػة فػي االساس حجر الحاجات : وتعد تحديد(  1
 احتسػػػػػا تػػػػـ  إلجابػػػػاتيف وفقػػػػاو  الطالبػػػػات بالمسػػػػؤولية عمػػػػى الشػػػػعور مقيػػػػاس الباحػػػػث

 الجػػدوؿ ىػػو موضػػ  فػػي كمػػا وجػػاءت مرتبػػة تنازليػػاً  ةالمئويػػ أوزانيػػاو  المرجحػػةاوسػػاطيا 
(20  )                         

 ( 20الجدوؿ )                                   

 حس  اوزانيا المئوية والوسط المرج  ليا ترتي  الفقرات تنازلياً 

تسمسل 
الفقرة 
 بالمقياس

الوسط  الفقرات ترتيبيا
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 79.83333 2.395 يؤلمني عندما ارى الناس يرموف االوساخ بالشوارع 1 47
 79.73333 2.392 يزعجني بعض الطمبة الذيف يكتبوف عمى جدراف المدرسة 2 64
 79.63333 2.389 اىتـ بسمعة صفي في المدرسة 3 67
 79.5 2.385 اممؽ حنفية الماء بعد الشر  4 58
 79.43333 2.383 اح  المزاح مع زمالئي دوف السخرية منيـ 5 60
 76.43333 2.293 تفيد المجتمع اشترؾ في االعماؿ التي 6 66
 76.16667 2.285 اىتـ  بسمعة اسرتي واحافظ عمييا 7 10
 73.26667 2.198 يقدـ وال ال يؤخراشعر اف دوري محدود في المجتمع  8 23
 72.6 2.178 اشعر اني احد المسؤوليف عف نظافة المدرسة مع زمالئي 9 59
 71.2 2.136 والتعميمات بامنظمةيزعجني التزاـ بعض الناس  10 3
 70.1 2.103 احرص عمى تكويف عالقات اجتماعية مع زمالئي 11 11
 69.66667 2.09 أتألـ عندما اسمع عف سرقة االمواؿ العامة 12 9
 69.63333 2.089 ييمني تماسؾ جميع ابناء الوطف 13 14
 69.6 2.088 انا مير مسؤوؿ في الحفاظ عمى ممتمكات العامة 14 41
 69.5 2.085 اميؿ الى مشاركة افراد اسرتي في اعماليـ 15 48
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 69.26667 2.078 افضؿ تأدية واجباتي المدرسية عمى أي عمؿ اخر 16 4
 69.1 2.073 افضؿ العمؿ بمفردي عمى العمؿ مع ومالئي 17 2
 68.83333 2.065 اتحكـ بانفعاالتي عندما اشعر بالفشؿ 18 7
 68.83333 2.065 ضعيفة اشعر اف ثقتي بنفسي 19 33
 68.76667 2.063 يسعدني محاسبة مف يخرج عف القانوف 20 38

57 
21 

اشعر بالضيؽ والخجؿ عندما اتأخر عف اصطفاؼ 
 68.76667 2.063 الصباح

 68.33333 2.05 يزعجني مناقشة امور المدرسة مع زمالئي 22 52
 68.26667 2.048 اشعر بالضيؽ عندما يتشاجر اصدقائي 23 62
 68.26667 2.048 انزعج عندما يناقشني زمالئي في ارائي 24 51
 68.16667 2.045 ارم  في مشاركة الجيراف مناسباتيـ االجتماعية 25 15
 68 2.04 اسرع لمساعد  الجيراف عند طم  المساعد  26 12
 67.93333 2.038 اتقبؿ نصائ  اصدقائي برحابة صدر 27 46
 66.6 1.998 انظمة المدرسة وقوانينيا وفؽ مبدأ خالؼ تعرؼاخالؼ  28 65
 66.46667 1.994 اتحمؿ مسؤولية تصرفاتي 29 1
 66.26667 1.988 المحافظة عمى نظافة البيئة ىي مسؤولية كؿ مواطف 30 53
 66.26667 1.988 ادافع عف رأي ووجية نظري 31 28
 66 1.98 في منطقتنا انزعج مف تعامؿ اسرتي مع الناس الساكنيف 32 26

29 
33 

احرص عمى عدـ التدخؿ عندما ارى احد الزمالء يسب  
 65.93333 1.978 لألخريفاذى 

 65.6 1.968 قدرتي عمى االلتزاـ بالواجبات نحو االخريف ضعيفة 34 32
 65.5 1.965 انتقد افكار االخريف التي تتعارض مع افكاري 35 19
 64.93333 1.948 افكاري و مشاعري اجد صعوبة في التعبير عف 36 31
 64.83333 1.945 اىتـ بتطوير نفسي باستمرار 37 13
 64.16667 1.925 ييمني تماسؾ افراد اسرتي 38 44

45 
39 

انزعج مف االشتراؾ مع ومالئي في حمالت النظافة 
 64.16667 1.925 المدرسية

 64 1.92 احدامتنع عف انجاز االعماؿ المكمؼ بيا دوف مساعد   40 93
 63.83333 1.915 احد . احافظ عمى النظاـ بدوف مراقبة 41 49
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63 
42 

عندما تقتضي مصمحتي ال ش فاني الجأ اليو لتحقيؽ 
 63.76667 1.913 النجاح

 63.66667 1.91 عالقتي بافراد اسرتي قائمة عمى االحتراـ والمود  43 6
 63.6 1.908 احتـر الكبير حتى اذا اخطأ بحقي 44 30
 63.5 1.905 اجد صعوبة في تحمؿ مسؤولياتي االسرية 45 24
 63.26667 1.898 ابتعد عف المشاركة في النشاطات المدرسية 46 55

34 
47 

ليس مف الضروري االلتزاـ بانظمة المرور مف قبؿ 
 63 1.89 السائقيف

 62.93333 1.888 احرص عمى االلتزاـ بمواعيدي مع اصدقائي 48 39
 62.76667 1.883 اىتـ بالصديؽ اذاكانت لدي مصمحة شخصية معو 49 8
 62.66667 1.88 اشعر بالذن  عندما اقصر في واجبي 50 20
 62.5 1.875 اعتقد اف ارائي ىي افضؿ مف اراء اصدقائي 51 42
 62.33333 1.87 انيي أي عمؿ اقـو بو عمى اكمؿ وجو 52 17

56 
53 

االجتماعية عند تصرفاتي مع اىمؿ عاداتنا وتقاليدنا 
 61.76667 1.853 االخريف

 61.66667 1.85 اتنازؿ عف بعض حقوقي مف اجؿ افراد اسرتي 54 27
 61.33333 1.84 اساعد اصدقائي في حؿ مشكالتيـ 55 61
 61.33333 1.84 افضؿ مصمحتي الشخصية عمى مصمحة اخوتي 56 5
 60.43333 1.813 التي يستفيد منيا زمالئي واصدقائي اقوـ باالعماؿ 57 50
 60.4 1.812 افضؿ اف ابتعد عف مشكالت االسر  58 37
 60.33333 1.81 اجد صعوبة في مناقشة افراد اسرتي 59 18
 59.83333 1.795 احاوؿ مساعد  زمالئي في بعض المواد الدراسية 60 36
 59.1 1.773 اسعى لحؿ خالفاتي االسرية 61 40
 57.93333 1.738 يسعدني مشاركة اصدقائي في افراحيـ واحزانيـ 62 16
 56.5 1.695 اقدـ اعتذاري عندما اخطأ 63 43
 56.43333 1.693 افكر باكثر مف حؿ لمواجية مشكمة ما 64 25

21 
65 

افضؿ االستمتاع في نزىة عمى البقاء في المنزؿ لتادية 
 54.26667 1.628 عمؿ ما

 46.46667 1.394 اشعر اف نظاـ اسرتي يقمؿ مف حريتي 66 54
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اذ  الؿ ترتيػػ  فقػػرات المقيػػاس تنازليػػاً حػػددت االولويػػات مػػف خػػ : امولويػػات تحديػػد(  2
( بمثابػػة مشػػكمة تػػؤدي الػػى 2)اقػػؿ مػػف اعتبػػرت الفقػػر  التػػي حػػازت عمػػى وسػػط مػػرج  

والجػػػػدوؿ  . (( فقػػػػر  ) مشػػػػكمة 27وقػػػػد تبػػػيف اف ىنػػػػاؾ )انخفػػػاض الشػػػػعور بالمسػػػػؤولية 
 ( يوض  ذلؾ 21)

 (21الجدوؿ )                                    

المشكالت التي تعاني منيا الطالبات التي تؤدي الى انخفاض الشعور 
 بحس  اوزانيا المئوية والوسط المرج  ليا لمسؤولية وقد تـ ترتيبيا تنازلياً با

تسمسل 
الفقرة 
 بالمقياس

الوسط  الفقرات ترتيبيا
 الوزن المئوي المرجح

 73.26667 2.198 اشعر اف دوري محدود في المجتمع ال يقدـ  وال يؤخر 1 23
 71.2 2.136 يزعجني التزاـ بعض الناس بامنظمة والتعميمات . 2 3
 69.6 2.088 انا مير مسؤوؿ في الحفاظ عمى الممتمكات العامة . 3 41
 69.1 2.073 زمالئي .افضؿ العمؿ بمفردي عمى العمؿ مع  4 2
 68.83333 2.065 اشعر اف ثقتي بنفسي ضعيفة . 5 33
 68.33333 2.05 يزعجني مناقشة امور المدرسة مع زمالئي 6 52
 68.26667 2.048 انزعج عندما يناقشني زمالئي في ارائي . 7 33
 66.46667 1.994 اتحمؿ مسؤولية تصرفاتي . 8 2
 66.26667 1.988 ادافع عف رأي ووجية نظري  9 28
 66.26667 1.988 المحافظة عمى نظافة البيئة ىي مسؤولية كؿ مواطف . 10 53
 64.83333 1.945 اىتـ بتطوير نفسي باستمرار. 11 13
 64.16667 1.925 ييمني تماسؾ افراد اسرتي  . 12 44
 63.83333 1.915 احافظ عمى النظاـ دوف مراقبة احد . 13 49
 63.66667 1.91 عالقتي بأفراد أسرتي قائمة عمى االحتراـ والمود  . 14 6
 63.6 1.908 احتـر الكبير حتى اذا اخطأ بحقي . 15 30
 63.5 1.905 اجد صعوبة في تحمؿ مسؤولياتي االسرية . 16 24
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 62.93333 1.888 احرص عمى االلتزاـ بمواعيدي مع اصدقائي . 17 39
 62.66667 1.88 اشعر بالذن  عندما اقصر في واجبي . 18 20
 62.33333 1.87 انيي أي عمؿ اقـو بو عمى اكمؿ وجو . 19 17
 61.66667 1.85 اتنازؿ عف بعض حقوقي مف اجؿ افراد اسرتي . 20 27
 61.33333 1.84 اساعد اصدقائي في حؿ مشكالتيـ . 21 61
 60.43333 1.813 زمالئي واصدقائي.اقوـ بامعماؿ التي يستفيد منيا  22 50
 59.83333 1.795 احاوؿ مساعد  زمالئي في بعض المواد الدراسية . 23 36
 59.1 1.773 اسعى لحؿ خالفاتي االسرية . 24 40
 57.93333 1.738 يسعدني مشاركة  اصدقائي في افراحيـ واحزانيـ  25 16
 56.5 1.695 اقدـ اعتذاري عندما اخطأ . 26 43
 56.43333 1.693 افكر بأكثر مف حؿ لمواجية مشكمة ما . 27 25

      

وعات لمجمسات االرشادية وقد وضعت المشكالت الى موض ىذه حولت وقد      
 ليا عالقة بالموضوع نفسو في الجمسة االرشادية نفسيا التي(  فقراتال)  الحاجات

البداء ارائيـ حوؿ في مجاؿ االرشاد النفسي  المتخصصيفوعرضت عمى عدد مف 
 يوض  ذلؾ( 22) والجدوؿ،  صالحيتيا

 (22الجدوؿ )                          
 تحويؿ المشكالت الى مواضيع لمجمسات االرشادية بحس  اولوياتيا

 موضوع الجمسة الفقرات
 اتحمؿ مسؤولية تصرفاتي .

 اشعر اف ثقتي بنفسي ضعيفة .
 ادافع عف رأي ووجية نظري .

 بالنفسالثقة 

 اقدـ اعتذاري عندما اخطأ .
 التواضع احتـر الكبير حتى اذا اخطأ بحقي .

 اىتـ بتطوير نفسي باستمرار.
 افضؿ العمؿ بمفردي عمى العمؿ مع زمالئي .

 توكيد الذات
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 اشعر اف دوري محدود في المجتمع ال يقدـ  وال يؤخر

 اشعر بالذن  عندما اقصر في واجبي .
 تحمؿ المسؤولية بو عمى اكمؿ وجو .انيي أي عمؿ اقـو 

 حؿ المشكالت افكر بأكثر مف حؿ لمواجية مشكمة ما .
 اجد صعوبة في تحمؿ مسؤولياتي االسرية .

 اتنازؿ عف بعض حقوقي مف اجؿ افراد اسرتي .
 عالقتي بأفراد أسرتي قائمة عمى االحتراـ والمود  .

 ييمني تماسؾ افراد اسرتي  .
 االسرية .اسعى لحؿ خالفاتي 

 التوافؽ االسري

 اقوـ بامعماؿ التي يستفيد منيا زمالئي واصدقائي.
 احاوؿ مساعد  زمالئي في بعض المواد الدراسية .

 احرص عمى االلتزاـ بمواعيدي مع اصدقائي .
 اساعد اصدقائي في حؿ مشكالتيـ .

 االىتماـ االجتماعي
 
 
 

 يسعدني مشاركة  اصدقائي في افراحيـ واحزانيـ 
 انزعج عندما يناقشني زمالئي في ارائي .
 يزعجني مناقشة امور المدرسة مع زمالئي

 التفاعؿ االجتماعي

 . انا مير مسؤوؿ في الحفاظ عمى الممتمكات العامة
 يزعجني التزاـ بعض الناس بامنظمة والتعميمات .

 المحافظة عمى نظافة البيئة ىي مسؤولية كؿ مواطف .
 مراقبة احد . احافظ عمى النظاـ دوف

 التعاوف

 : االىداؼ تحديد(  3

 لػػػدى الشػػػعور بالمسػػػؤولية  ىػػػو تنميػػػة االرشػػػادي البرنػػػامج العػػػاـ مػػػف اليػػػدؼ حػػػدد     
 تحديػػد تػػـ ذلػػؾ ول ػػرض تحقيػػؽ االرشػػاد المعرفػػي باسػػتخداـ طالبػػات المرحمػػة المتوسػػطة

 الجمسة. موضوع مع ينسجـ بما ارشادية جمسة لكؿ الخاصة الحاجات واالىداؼ

 

 

 



 777    منهجية البحث واجراءاته:  الثالثالفصل 

 

 :   االنشطة اختيار(  4

اعتمػػػدت الباحثػػػة عمػػػى االسػػػمو  المعرفػػػي الػػػذي تضػػػمنتو نظريػػػة العػػػالج المعرفػػػي    
حيػػث اسػػتخدمت الباحثػػة بعػػض الفنيػػات المعرفيػػة التػػي تػػتالءـ مػػع البرنػػامج لمعػػالـ بيػػؾ 

   -وأىدافو وىي :

 االسػػمو  ىػػذا ويعػػد( :   Cognitive Restructuring) المعرفػػي البنػػاء اعػػاد (  1
 وتصػػػػحي  تعػػػديؿ الػػػػى وييػػػدؼ ، واىميػػػا  بػػػػؿ المعرفػػػي النفسػػػي التػػػػدخؿ اسػػػالي  احػػػد

 خبػػػػػرات عػػػػػف نػػػػػاتج الالتػػػػػوأمي السػػػػػموؾ اف حيػػػػػث ، المضػػػػػطربة واالتجاىػػػػػات االفكػػػػػار
 صػحيحة بػأخرى الخاطئػة المعػارؼ استبداؿ عمى االسمو  ىذا ويعمؿ خاطئة ومعارؼ

 ( 954 ص ،9111،  الشناوي) .

 لكونيػػػػػا الميمػػػػػة اإلرشػػػػػادية امسػػػػػالي  مػػػػػف وتعػػػػػد( :  Discussion)   المناقشػػػػػة(  2
 إلػى تػؤدي وىػذه ، الوجدانيػة والمشػاركة والعمػؿ االجتمػاعي التفاعػؿ تنظػيـ عمػى تساعد
 (171، ص 1995 ، الخطي ) . الفرد سموؾ في ت يير

 Problem – Solving: المشكمة حؿ سمو (  ا 3

 :ىما زاويتيف مف المشكالت حؿ أسمو  إلى النظر يمكف      

 حػػػػػؿ خطػػػػػوات إتبػػػػػاع لممرشػػػػػد يمكػػػػػف حيػػػػػث اإلرشػػػػػاد لعمميػػػػػة نموذجػػػػػاً  يمثػػػػػؿ أنػػػػػو.  1 
 .اإلرشادي عممو في المشكالت

 اآلف مشػكالت مػف يواجيػو فيمػا اسػتخدامو عمػى المسترشد لتدري  أسموباً  يمثؿ أنو.  2
 .اإلرشاد إطار وخارج

 حمػوؿ لػو يقػدـ وال مشػكمتو لممسترشػد يحػؿ ال المشػكمة حؿ اسمو  في المرشد إف      
 المرشػد ويتبػع بنفسػو المشػكمة حػؿ عمػى مسػاعدتو فػي ميمتو تكمف ولكف جاىز  سحرية

 -:ذلؾ لتحقيؽ التالية الخطوات
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   عمييا والسيطر  المشكمة بحصر المرشد يبدأ حيث المشكمة وتحديد التشخيص  •

 .حميا  ثـ ومف    

  مف أسبابيا وتجتث عميؽ وبتفيـ المختمفة وجوانبيا أبعادىا بكؿ المشكمة تدرس    •

 .جديد  مشكالت تظير ال حتى أعراضيا وتزاؿ الجذور    

  الذي النجاح دوف اختفائيا وأسبا  المشكمة لحؿ السابقة المحاوالت عرض يتـ    •

 .تحقؽ     

  والحموؿ المقترحة الرئيسية الحموؿ مف لعدد المرشد قبؿ مف المسترشد توجيو يتـ    •

           تحقيقيا وممكف اجتماعياً  مقبولة الحموؿ ىذه تكوف بحيث االحتياطية البديمة     

 .المسترشد مع  وتتناس      

  الخطط توضع ثـ ومف أولويتيا حس  وترت  المقبولة الحموؿ تحديد يتـ    •

 .لتنفيذىا     

 الفػرد سػموؾ عمػى الثنػاء مثػؿ والمعنػوي المفظػي التشجيع ىو:  االجتماعي التعزيز – 4
 أو، الفػػرد كتػػؼ عمػػى الربػػت أو عظػػيـ، فيػػؾ، اهلل بػػارؾ أحسػػنت، مثػػؿ بكممػػات ومدحػػو

 ىػػػػذه كػػػػؿ بػػػػو وينػػػػادي الفػػػػرد اسػػػػـ يػػػػذكر أف أو والموافقػػػػة، لمقبػػػػوؿ كعالمػػػػة الػػػػرأس ىػػػػز
 .(176ص ،1988 زىراف،) السموؾ عمى تأثيرىا في فعالة ىي االجتماعية المعززات

النتائج في عممية االرشاد والعالج النفسي امر اسػاس تقدير ( التقويـ : اف تقويـ )  -5
اذا تحققت االىداؼ بكفايػة عاليػة فػأف  منويقؿ اىمية عف تقدير السموؾ االنساني ،  ال

ذلؾ سينعكس بالضرور  عمى الت يرات االيجابية التػي سػتطرأ عمػى سػموؾ الفػرد ) عمػر 
( ، واليػػػػػػػػػدؼ االوؿ واالكبػػػػػػػػػر لتقػػػػػػػػػويـ البرنػػػػػػػػػامج ىػػػػػػػػػو االصػػػػػػػػػالح  533ص ،2004، 

والتصحي  والتحسيف وتالفي اوجو الػنقص فػي خدماتػو ووسػائمو وطػرؽ تنفيػذه وتػتـ عػف 
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طريؽ تحديد اسئمة واالجابة عمييا او عف طريؽ كمي او نػوعي او موضػوعي او ذاتػي 
التقػػويـ االولػػي والبنػػائي وقػػد تضػػمف البرنػػامج انػػواع ،  ( 225، ص 1977.) زىػػراف ، 

والنيائي ، حيث كاف التقويـ االولي ىو االختبار القبمي ، امػا التقػويـ البنػائي فقػد تخمػؿ 
  ، اما التقويـ النيائي فيو االختبار البعدي .  كؿ جمسة مف جمسات البرنامج

 عمػؿ اتمػاـ بعػد لمجموعػة او الفػرد تمن  مباشر لفظي تعبير ىي:  الراجعة الت ذية –6
 االيجابيػػة الراجعػػة فالت ذيػػة(  والتصػػحيحية االيجابيػػة)  ىمػػا نػػوعيف عمػػى وتكػػوف معػػيف
 ,Kelly) لألفػػراد التشػػجيع تقػػديـ عػػف فضػػالً  الصػػحيحة االسػػتجابة تعزيػػز الػػى تيػػدؼ

1982, p.343) ، االسػػػتجابة تعػػػديؿ الػػػى تيػػػدؼ التصػػػحيحية الراجعػػػة الت ذيػػػة امػػػا 
 واالسػػتمرار الصػػحيحة االسػػتجابة عمػػى الحصػػوؿ مجػػؿ مقترحػػات اضػػافة مػػع الخاطئػػة
 ( (Eister & Frederson, 1980, p.16 . عمييا

 المجموعػة الفػراد فرصػة يعطػي الػذي التطبيقػي الجانػ  بػو يقصػد:  البيتي التدري  –7
 الحياتيػػة المواقػػؼ فػػي التدريبيػػة الجمسػػات فػػي عمييػػا تػػدربوا التػػي الميػػارات تطبيػػؽ الجػؿ

 . خارجيا او الجمسة داخؿ نشاطاتو تنفيذ يمكف البيتي والتدري  ، الواقعية

                                                    (Black, 1983, p.136 ) 

 صدؽ البرنامج :

عػػػػػرض البرنػػػػػامج عمػػػػػى وفػػػػػؽ طريقػػػػػة ) تػػػػػأثير االرشػػػػػاد المعرفػػػػػي فػػػػػي تنميػػػػػة الشػػػػػعور 
النفسػػػي والعمػػػـو بالمسػػػؤولية ( عمػػػى مجموعػػػة مػػػف الخبػػػراء المتخصصػػػيف فػػػي االرشػػػاد 

 حوؿ : آرائيـ مبداء( 4ممحؽ )لتربوية النفسية وا

 .لمبحث الرئيس لميدؼ امسمو  مالئمة مدى.  1

 .وتسمسميا عناوينيا حيث مف اإلرشادية الجمسات مناسبة مدى .2

 ( 6) ممحؽ  .المستخدمة النشاطات صالحية مدى .3
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 الخبػراء اذ اصػب  البرنػامج جػاىزاً  اراءوقد تـ اجراء التعديالت الالزمة عمى وفؽ       
 نيائي .ال ولمتطبيؽ وبشكم

 تنفيذ البرنامج :
، وحػدد عػدد الجمسػات  24/2/2013 تـ تطبيؽ البرنامج في يـو االحد الموافؽ       

، كذلؾ تـ تحديػد مكػاف وزمػاف بواقع جمستيف في االسبوع و ( جمسة  12بػػػ) االرشادية 
( مػف يػـو  31-33الجمسات االرشػادية  فػي مرفػة ) المرشػد  التربويػة ( فػي السػاعة ) 

وانتيػى ( مف يػـو االربعػاء ، الف المدرسػة ثنائيػة الػدواـ ،  4-9االحد ، وفي الساعة ) 
( دقيقػػػػػة  45واسػػػػػت رقت كػػػػػؿ جمسػػػػػة )   3/4/2013البرنػػػػػامج يػػػػػـو االربعػػػػػاء الموافػػػػػؽ 

 ( يوض  ذلؾ . 23دوؿ ) والج
 ( 23الجدوؿ )

 الجمسات االرشادية وموضوعيا وتاريخ انعقادىا
 موضوع الجمسة يـو وتاريخ انعقادىا الجمسات اإلرشادية ت
 االفتتاحية 24/2/2013امحد  الجمسة امولى  1
 الثقة بالنفس 27/2/2013امربعاء  الجمسة الثانية 2
 التواضع 3/3/2013امحد  الجمسة الثالثة 3

 تحمل المسؤولية 6/3/2013امربعاء  الجمسة الرابعة  4

 حل المشكالت 10/3/2013امحد  الجمسة الخامسة 5

 التوافق االسري )أ( 13/3/2013امربعاء  الجمسة السادسة  6
 )ب( التوافق االسري 17/3/2013امحد  الجمسة السابعة 7

 االهتمام االجتماعي 20/3/2013امربعاء  الجمسة الثامنة 8

 توكيد الذات 24/3/2013امحد  الجمسة التاسعة 9

 التفاعل االجتماعي 27/3/2013امربعاء  الجمسة العاشر  10
 التعاون 31/3/2013امحد  الجمسة الحادية عشر 11
 الختامية 3/4/2013امربعاء  الجمسة الثانية عشر  12
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 وفيما يمي عرض لجمسات البرنامج : 

 الجمسة األولى
     دقيقة 45مدة الجمسة: 

 االفتتاحية موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 تعريؼ أفراد المجموعة اإلرشادية بالبرنامج اإلرشادي. -
 التعرؼ عمى المرشد . -
 التعرؼ عمى الزماف والمكاف لمجمسة. -

 تعارفي بيف المرشد  وافراد المجموعة االرشاديةتحقيؽ لقاء  ىدؼ الجمسة

امىداؼ 
 السموكية

 كسر الحاجز النفسي بيف الباحثة والطالبات . -
 التعارؼ بيف اعضاء البرنامج . -
 التعرؼ عمى الباحثة . -

 امنشطة

تعريؼ أفراد المجموعة اإلرشادية باليدؼ العاـ مف البرنامج  -
 اإلرشادي.

يا لممجموعة اإلرشادية وتقوـ بالترحي  تعرؼ الباحثة نفس -
 بيـ.
 االتفاؽ عمى تحديد وقت ومكاف الجمسات اإلرشادية. -
 حث أفراد المجموعة اإلرشادية عمى التعاوف فيما بينيـ. -
 حث أفراد المجموعة عمى الحضور لمجمسات. -

 ىؿ توجد طالبة ال ترم  باالنضماـ لمبرنامج . التقويـ

 التدريبي البيتي
تطم  الباحثة مف أفراد المجموعة اإلرشادية كتابة آرائيف 

ومقترحاتيف حوؿ ما دار في الجمسة ليتـ مناقشتو في الجمسة 
 . القادمة
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 -إدارة الجمسة األولى :
 دقيقة45 مدة الجمسة : 

   موضوع الجمسة : االفتتاحية
 ترح  الباحثة بأفراد المجموعة اإلرشادية واحد  تمو امخرى . -
   ؿ ػػػػػوعة ومينتيا ، والتعرؼ عمى كػػػػػػا مفراد المجمػػػػػػػريؼ نفسيػػػػػػتبدأ الباحثة بتع -

 مف خالؿ عبارات مطمئنة وباسمة . واحد        
 تطم  الباحثة مف أفراد المجموعة اإلرشادية بأف تقدـ كؿ طالبة اسميا الكامؿ -

 وتتحدث عف نفسيا .      
 اف يكوف الحوار بعيدًا عف االستجوا  .تحرص الباحثة عمى  -
 توض  الباحثة لمطالبات ماذا تعني كممة برنامج ؟ وما أىدافو ؟ وما االنشطة -

 ؟ وما القواعد التي يستند عمييا البرنامج مف خالؿ النقاط االتية : المقدمة       
   ؿ جمسة ػػػػػجمستيف كؿ اسبوع، وكدؿ ػػػػػ( جمسة بمع12ج عبار  عف )ػػػػػػػػػػػمػبرناػػػػػػاف ال - 1

 .   معيناً  ونشاطاً  وموضوعاً  عنواناً تحمؿ       
اف اليػػػػػدؼ الػػػػػرئيس مػػػػػف البرنػػػػػامج ىػػػػػو خدمػػػػػة البحػػػػػث العممػػػػػي وبالتػػػػػالي خدمػػػػػة  - 2 

  الطالبات .
 االنشطة المستخدمة  . - 3
 مف القواعد الرئيسة بالبرنامج ىي : - 4
 الزماف والمكاف المحدديف .مف حيث االلتزاـ بالمواعيد        •
 يدور في الجمسات . المحافظة عمى سرية ما •
 توجيو سؤاؿ لمطالبات فيما اذا كانت احداىف ال ترم  بحضور الجمسات. •
  والمناقشة فيما  اآلراءفس  المجاؿ لمطالبات لطرح اي سؤاؿ او ايضاح وابداء  •

 تـ طرحو .       
 لممجموعة لخمؽ جو مف المرح وااللفة  العصيرتقـو الباحثة بتقديـ الحموى و  •

 .والطمأنينة لكسر الحواجز       
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 التقويـ :   
 ىؿ توجد طالبة ال ترم  باالنضماـ لمبرنامج .         

 الواج  البيتي :
تطم  الباحثة مف الطالبات كتابة آرائيف ومقترحاتيف حوؿ ما دار في الجمسة  

 القادمة .ليتـ مناقشتيا في الجمسة 
 الجمسة الثانية
 دقيقة 45مدة الجمسة: 

 الثقة بالنفس موضوع الجمسة

 المرتبطة ةالحاج
 بالموضوع

 اف تتحمؿ الطالبة مسؤولية تصرفاتيا -
 نفسيا.بثقة لدييا أف تكوف الطالبة  -
 قدر  الطالبة عمى مواجية المواقؼ والتحديات – 

 بالنفس وكيفية تنميتيا .معرفة الطالبات معنى الثقة  ىدؼ الجمسة

 اف تتعرؼ الطالبات عمى معنى الثقة بالنفس .- السموكيةامىداؼ 
 اف تتعرؼ الطالبات كيفية تنمية الثقة بالنفس .- 

 اعاد  البناء المعرفي فنية التنفيذ

 امنشطة

 كتابة معنى الثقة بالنفس ومناقشتو مع الطالبات 

 .  كتابة اسبا  عدـ الثقة بالنفس 

  تحديد امفكار السمبية والبنية المعرفية القائمة
 ورائيا.

 .المواجية المعرفية 
  ًتوليد بدائؿ معرفية أكثر توافقا 

  تطم  الباحثة مف إحدى الطالبات التحدث بثقة
تعزز الباحثة ،  عالية عف موقؼ محرج مرت بو

ايجابيات  ةموضح سموؾ الطالبة لفظيًا ومعنوياً 
 الثقة بالنفس .
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 -إدارة الجمسة الثانية :

 دقيقة  45مدة الجمسة : 
 موضوع الجمسة : الثقة بالنفس

ترحػػ  الباحثػػة بالطالبػػات وتناقشػػيف فػػي التػػدري  ألبيتػػي وتشػػكر المػػواتي أنجزنػػو  -
 ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة  جيد بشكؿ

 عمى السبور  . كتابة معنى الثقة بالنفستقـو الباحثة ب 
شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ شػػعور الفػػرد بػػاممف النفسػػي وتتمثػػؿ بتقبػػؿ الػػذات ىػػي :  بػػالنفسالثقػػة 

وحبيا واحتراميا ، مع تقبؿ خبرات الفشػؿ واالخطػاء الشخصػية دوف اف تتعػرض الػذات 
لمتيديػػد والشػػعور بػػالنقص ، باإلضػػافة الػػى تقبػػؿ االخػػر وعػػدـ ال ػػاءه ، والشػػعور بالقػػدر  

س والقػدر  عمػى ضػبطيا، والتكيػؼ عمى تحقيؽ الذات وطموحاتيا ، واالعتماد عمػى الػنف
مع ض وط وازمات الحيا  ، والقدر  عمى مواجية مشػكالت الحيػا  ، والتفاعػؿ االيجػابي 

 مع االخريف . 
 اسبا  عدـ الثقة بالنفس 

  سموؾ الطفؿ  عوامؿ نفسية متمثمة في التنشئة االجتماعية الخاطئة كالسخرية مف - 1
 ي  .، وعدـ تشجيعو عمى السموؾ الصح      

 امسري .  عوامؿ اجتماعية متمثمة في عدـ الرعاية االجتماعية والتفكؾ - 2
 عوامؿ جسدية متمثمة في العاىات والعجز. - 3

 وىي كاآلتي : عدـ الثقة بالنفسوعميو فإنو يمكف التوصؿ إلى أىـ أسبا        
 مشاعر النقص في الجسـ ، الحواس ، وفي المصروؼ .  -

 التقويـ

 إجراء مناقشة حوؿ أىـ ما دار في الجمسة -

تشخيص السمبيات واإليجابيات في الجمسة  -
صدار  عطائيف فرصة لمتعبير عف آرائيف وا  وا 

 يف عف الجمسة.يتقيم

تطم  الباحثة مف الطالبات تدري  بيتي بتطبيؽ ما دار  التدريبي البيتي
 . في الجمسة في الحيا  اليومية
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 أسمو  التربية الخاطئة . -
 التأخر الدراسي . -
 افتقاد الشعور باممف واإلحساس الدائـ بالخوؼ . -
 نشأ  المراىؽ في أسر  خجولة .  -

  تحديػػػد امفكػػػار السػػػمبية والبنيػػػة المعرفيػػػة الكامنػػػة ورائيػػػا خاصػػػة تمػػػؾ المتصػػػمة
فػػػى تحديػػػد سػػػمو  المراقبػػػة الذاتيػػػة مفيػػػد بصػػػور  خاصػػػة ف اوأ،  بػػػالتقييـ الػػػذاتى
  امفكار السمبية

 تعمـ تػػ حيػػث طالبػػةالمواجيػػة المعرفيػػة تيػػدؼ الػػى ت يػػر جػػوىر البنػػاء المعرفػػى لم
الميػػػػػارات المطموبػػػػػة لتحػػػػػدى امحػػػػػداث المعرفيػػػػػة فػػػػػى المسػػػػػتقبؿ ومػػػػػف مظػػػػػاىر 

فحص الػدليؿ لتػدعيـ أو  فى بيف الباحثة والطالبةتعاوف الالمواجية المعرفية ىو 
، مثػػاؿ طالبػػة رفػػض امفكػػار السػػمبية والبنيػػة المعرفيػػة الكامنػػة وراء ىػػذه امفكػػار

يتحػػػػدث معيػػػػا وبػػػػذلؾ فػػػػال أحػػػػد يحبيػػػػا  الصػػػػؼتؤكػػػػد وتقػػػػوؿ أنػػػػو ال أحػػػػد فػػػػى 
أف تسػػجؿ أى حادثػػة الباحثػػة سػػأليا تولمحصػػوؿ عمػػى دليػػؿ لتحػػدى ىػػذه امفكػػار 

وىػػذه الميمػػة  ، لمػػد  اسػػبوع صػػؼفػػى ال الييػػا ةفيػػو اى صػػديق تأو موقػػؼ تحػػدث
 آخريف يتحدثوف الييا فعاًل.اصدقاء تثبت ليا أف 

  إيجػػاد بػػدائؿ وتفسػػيرات أكثػػر توافقػػًا لألحػػداث وىػػذه العمميػػة يػػتـ تصػػميميا لتعمػػيـ
فػػى ،  أسػػالي  أكثػػر إيجابيػػة ومسػػاعد  فػػى تفسػػير المواقػػؼ تسػػتخدـ أف الطالبػػة

أف تبدأ فى تفسير التفاعالت البسيطة القميمة مػع الطالبة المثاؿ السابؽ تستطيع 
كػػدالئؿ عمػػى أف بعػػض النػػاس يرمبػػوف فػػى الحػػديث الييػػا ،  اتاآلخريػػ الطالبػػات

ال تعنػى  لييػاايتحدثف الذيف  فى الطالباتوعالو  عمى ذلؾ فحقيقة أف قميؿ مف 
أنيػػػـ ال يحبونيػػػا وربمػػػا يكونػػػوا ىػػػـ اآلخػػػروف خجػػػوليف أو يشػػػعروا بػػػالخوؼ مػػػف 

 ذ الخطو  امولى.أتخا

  تطم  الباحثة مف إحدى الطالبػات التحػدث بثقػة عاليػة عػف موقػؼ محػرج مػرت
تعػػػزز الباحثػػػة سػػػموؾ الطالبػػػػة لفظيػػػاا ومعنويػػػاا موضػػػ  ايجابيػػػات الثقػػػػة و  بػػػو ،

 بالنفس .
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 تثدقو   : 

 إجراء مناقشة حوؿ أىـ ما دار في الجمسة -
عطائ -  يف فرصة لمتعبير عف تشخيص السمبيات واإليجابيات في الجمسة وا 

صدار تقيميف عف الجمسة.         آرائيف وا 
 الواج  البيتي : 

 تطم  الباحثة مف الطالبات تدري  بيتي بتطبيؽ ما دار في الجمسة في الحيا  اليومية 
 

 الجمسة الثالثة
   دقيقة 45مدة الجمسة: 

 التواضع موضوع الجمسة
المرتبطة  ةالحاج

 بالموضوع
 الطالباتاف تتواضع 

 . معرفة الطالبات معنى التواضع وصفات الشخص المتواضع ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 اف تتعرؼ الطالبات عمى معنى التواضع .-

 اف تتعرؼ الطالبات صفات الشخص المتواضع .-
 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي  فنية التنفيذ

 امنشطة

 ومناقشتو مع الطالباتعمى السبور   التواضعكتابة معنى  •
 كتابة صفات الشخص المتواضع عمى السبور  ومناقشتو. •
 كيؼ يكوف الفرد المتواضع . •
يدؿ عمى تطم  الباحثة مف إحدى الطالبات التحدث عف موقؼ  •

 ةموضح ومعنوياً  تعزز الباحثة سموؾ الطالبة لفظياً ، التواضع 
 .التواضع ايجابيات 

 ما بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة السؤاؿ االتي : التقويـ
 ىو معنى التواضع

تطم  الباحثة مف الطالبات تسجيؿ موقؼ قدمت فيو اعتذارىا  التدريبي البيتي
 عندما اخطأت بحؽ احد ما .
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 -ادارة الجمسة الثالثة  :
 دقيقة 45مدة الجمسة : 
 : التواضع موضوع الجمسة

الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر المواتي أنجزنو ترح   -
 ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة  جيد بشكؿ

 -تقـو الباحثة بكتابة معنى التواضع عمى السبور  ومناقشتو مع الطالبات : -
 حيث اف لمتواضع معنياف ىما 

  ولو مف أي انساف أي قبوؿ الحؽ مف الفقير وال ني ، الشريؼ االستسالـ لمحؽ وقب –1
 والوضيع ، القوي والضعيؼ ، العدو والصديؽ .     

 اس بميف ورقة ػػػػػ  أي معاممة النخفض الجناح لمناس ومعاممتيـ معاممة رقيقة وودود –2
  ( كانوا ) الخادـ والمستخدـ ، الشريؼ والوضيع ، الحقير والعظيـ اياً     

 اما صفات الشخص المتواضع
 يجمس بيف اصدقائو كأنو واحد منيـ . -

 يزور الفقراء ويساعد المسكيف . -

 يقضي حوائج الناس . -

 اذا طم  احدا ما اف يقؼ ويتحدث معو يقؼ ويستمع اليو . -

 يحبو الناس ويحترمونو . -

 اذف كيؼ يكوف الفرد متواضعاً 
  لتسألو عف صحتو .اذا مرض احد االصدقاء او االقار  ذىبت اليو 

 . اذا طم  منؾ مسكيناا في الشارع اف ترشديو الى مكاف ما 

 ولجميػػػع النػػػاس يرتفػػػع  تي لوالػػػديؾ ولمػػػف ىػػػـ اكبػػػر منػػػؾ سػػػناً اذا تواضػػػع
 قدرؾ فيجم  لؾ االحتراـ .... الخ

   تطم  الباحثة مف إحدى الطالبات التحدث عف موقؼ يدؿ عمى التواضع ،    -

 بة لفظياا ومعنوياا موض  ايجابيات التواضع .تعزز الباحثة سموؾ الطال   
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 التقويـ : 
و معنى ػػػػػػػػػوجو الباحثة السؤاؿ االتي : ماىػػػػػػػػػػبعد تمخيص اىـ محاور الجمسة ت    

 . التواضع
 الواج  البيتي :

تطم  الباحثة مف الطالبات تسجيؿ موقؼ قدمت فيو اعتذارىا عندما اخطأت      
 بحؽ احد ما .

 
 الجمسة الرابعة
 دقيقة 45مدة الجمسة: 
 تحمؿ المسؤولية     موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 اف تتحمؿ الطالبات المسؤولية -
 تنمية تحمؿ المسؤولية عند الطالبات .-

 تحمؿ المسؤولية .معرفة الطالبات معنى  ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 المسؤولية. أف تتعرؼ الطالبات معنى تحمؿ-
 .تتعرؼ الطالبات صفات الشخص المسؤوؿأف -

 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي فنية التنفيذ

 امنشطة

كتابة معنى تحمؿ المسؤولية عمى السبور  ومناقشتو مع  -
 الطالبات .

 كتابة صفات الشخص المسؤوؿ عمى السبور   . -

 . تحديد مظاىر عدـ تحمؿ المسؤولية -

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ  -
الطالبات يدؿ عمى تحمميا المسؤولية فتعزز الباحثة سموؾ 

 الطالبة لفظياا ومعنوياا .

 التقويـ
 بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة السؤاؿ االتي :

اذا كمفت بتييئة وترتي  مرفة الجموس في المنزؿ، ماذا ستفعميف ؟  -
 ىؿ ستنجزيف ذلؾ ؟ أـ تطمبيف مف أختؾ القياـ بذلؾ العمؿ ؟ 
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 لمجمسة تحديد االيجابيات و السمبيات -
 تسجؿ كؿ طالبو عمى ورقو موقؼ تظير فيو تحمؿ المسؤولية . التدريبي البيتي

 
 -:الرابعة إدارة الجمسة 

 دقيقة  45الجمسة :  مدة
 المسؤولية.تحمل موضوع الجمسة : 

 و ػػػػػػترح  الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر المواتي أنجزن -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة        
 تقـو الباحثة بكتابة معنى تحمؿ المسؤولية عمى السبور  ومناقشتو مع الطالبات  -

   ىو استعداد المرء لألقرار بنتائج سموكو مع امكانية الوثوؽ تحمؿ المسؤولية :         
 امة وابداء ػػػػػػػػػػػػػػو الجماعة واالستقػػػػبو واالعتماد عميو واظيار مشاعر االلتزاـ نح       

 .التحسس نحو حاجات اآلخريف      
 ولممسؤولية ثالث عناصر ىي ) االىتماـ ، الفيـ ، المشاركة ( مع توضيحيا بشكؿ  -
  و ذلؾ ػػػػػػػىات الشخص المسؤوؿ ػػػػػػػػات ، مع ذكر صفػػػػػػػػػلطالبومناقشتيا مع امفصؿ    
 رًا ػػػػػػػػػػػػو، وأف يكوف جديػػػػػػػػالفرد الذي لديو االستعداد والرمبة في أف يتقبؿ نتائج سموك   
 و. وليس ػػػػػػػػػػػػػػبالثقة واالعتماد عميو مف قبؿ اآلخريف، وشعوره  بااللتزاـ تجاه جماعت   
 بالضرور  أف يكوف الفرد المسئوؿ اجتماعيًا قائدًا في جماعتو، أو ذكائو أعمى مف    
 المتوسط .   
 ... الخالتياوف والالمباال   والعزلة النفسية مظاىر عدـ تحمؿ المسؤولية مثؿ  -
 تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر بعض المواقؼ أماـ زميالتيا التي تدؿ عمى  -
 ا ػػػػػػػػػتحمميا المسؤولية ، ثـ تعزز الباحثة لفظيًا ومعنويًا سموؾ كؿ طالبة أثناء حديثي   
 المسؤولية  .وتشخيصيا بإبراز الناحية االيجابية لتحمؿ    

 التقويـ : 
 بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة السؤاؿ االتي :

  اذا كمفت بتييئة وترتي  مرفة الجموس في المنزؿ، ماذا ستفعميف ؟ ىؿ ستنجزيف  -
 ذلؾ ؟ أـ تطمبيف مف أختؾ القياـ بذلؾ العمؿ ؟     
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 . تحديد االيجابيات و السمبيات لمجمسة -
 : الواج  البيتي

 تسجؿ كؿ طالبو عمى ورقو موقؼ تظير فيو تحمؿ المسؤولية .
 

 الجلدة الخامدة
 دقيقة  45 مدة الجلدة: 
 حؿ المشكالت     موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 التفكير بأكثر مف حؿ لمواجية مشكمة ما .

 معرفة الطالبات كيفية مواجية مشكمة ما . ىدؼ الجمسة

امىداؼ 
 السموكية

 اف تتعرؼ الطالبات معنى المشكمة . -

 اف تتعرؼ الطالبات عمى طبيعة المشكالت التي يتعرضف ليا. -

 اف تتعمـ الطالبات كيفية مواجية مشكمة ما . -
 أسمو  حؿ المشكمة فنية التنفيذ

 امنشطة

 كتابة معنى المشكمة عمى السبور  وانواعيا . -

بالمشكمة وتحديدىا الشعور كتابة خطوات حؿ المشكمة وىي  -
،جمع المعمومات عف المشكمة وضع الفروض أو البدائؿ، 

 اختبار الفروض ، الوصوؿ لمنتائج .

 . تطم  الباحث مف ا إحدى الطالبات  طرح مشكمة ما لمنقا ش -

 التقويـ
 :محاور الجمسة توجو الباحثة سؤااًل بعد تمخيص اىـ 

 يا ؟ لو كانت لديؾ مشكمة ما ، ماذا تفعميف لمواجيت
 تحديد ايجابيات وسمبيات الجمسة .

 التدريبي البيتي
تطم  الباحثة مف كؿ طالبة اف تكت  مشكمة معينة صادفتيا في 

 حياتيا وكيؼ تعاممت معيا .
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 الخامسةادارة الجمسة 
 دقيقة 45 مدة الجمسة : 
 : حل المشكالت موضوع الجمسة

ترح  الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر المواتي أنجزنو  -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة 

 كتابة معنى المشكمة عمى السبور   -

 كتابة خطوات المشكمة عمى السبور  : -
 الشعور بالمشكمة وتحديدىا  -1 

 جمع المعمومات عف المشكمة  -2  
 وضع الفروض أو البدائؿ - 3

 اختبار الفروض  - 4

 الوصوؿ لمنتائج . -5

طرح مشكمة معينة لمنقاش كأف تكوف مشكمة ضعؼ التحصيؿ الدراسي حيث      
ؿ ػػػػػػػػػػػػػات التي يحصػػػػػػػػػػػػػمجموع الدرجتقـو الباحثة بتوضي  معنى التحصيؿ الدراسي )

 ( الطال  في الفصؿ الدراسيعمييا 
عدـ مقدر  الطال  عمى تجاوز المتوسط العاـ أو اما ضعؼ التحصيؿ الدراسي )     

ـ ذكر اسبا  ػػػػػػػػعد ذلؾ يتػػػػػػػ( بالحد امدنى لمتطمبات النجاح في ماد  أو في عد  مواد
ف ثـ اختيار الحؿ ة لو ومػػػػػػػػػػػػػػػضعؼ التحصيؿ الدراسي ومف ثـ وضع الحموؿ المناسب

 المناس  .
 بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة سؤاال:  -التقويـ :

 لو كانت لديؾ مشكمة ما ، ماذا تفعميف لمواجيتيا ؟
تطم  الباحثة مف كؿ طالبة اف تذكر طريقة معينة استخدمتيا في   -الواج  البيتي :

 حياتيا لمتعامؿ مع مشكمة ما .
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 الجلدة الداددة 
 دقيقة    45مدة الجلدة: 
 التوافؽ االسري   ) أ ( موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 ودية مع افراد االسر  .  ةاقامة عالق -
 تحمؿ المسؤوليات االسرية. -
 . ومعنوياً  التعاوف مع افراد االسر  مادياً  –

 االسري .معرفة الطالبات معنى التوافؽ  ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 أف تعرؼ الطالبات معنى التوافؽ االسري.-
 التوافؽ االسري. العوامؿ المؤدية الىأف تتعرؼ الطالبات عمى -

 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي فنية التنفيذ

 امنشطة

كتابة معنى التوافؽ االسري عمى السبور  ومناقشتو مع  -
 الطالبات .

كتابة العوامؿ التي تؤدي الى التوافؽ االسري عمى السبور   -
 ومناقشتيا مع الطالبات .

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ  -
حثة سموؾ فتعزز البا التوافؽ االسريالطالبات يدؿ عمى 

 . الطالبة لفظياا ومعنوياً 

 التقويـ
 -سؤاؿ االتي :بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة ال

 . ما معنى التوافؽ االسري
 لمجمسة . تحديد االيجابيات و السمبيات -

 التدريبي البيتي
و تعاونيا مع افراد تسجؿ كؿ طالبو عمى ورقو موقؼ تظير في

 . ومعنوياً  اسرتيا مادياً 
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 السادسة ادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة : 
 ( ) أ: التوافق االسري  موضوع الجمسة

و ػػػػػػػػر المواتي أنجزنػػػػترح  الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشك -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة 

  باتػػػػػػػعمى السبور  ومناقشتو مع الطال التوافؽ االسريتقـو الباحثة بكتابة معنى  -
الفرد لتحقيؽ نوع مف العالقات الثابتة والمرضية  اولةىو محالتوافؽ االسري : 
باع ػػػػع اشػػػػػػػواف الشخص المتوافؽ مع اسرتو ىو الذي يستطي، مع افراد االسر  

الى  تو ويعيش حالة مف االنسجاـ وصوالً حاجاتو بطريقة يرضى عنيا افراد اسر 
  .السعاد 

  -التوافؽ االسري : العوامؿ المؤدية الى  - 
 .  وجود اىداؼ مشتركة لألسر 

  تفاىـ واتفاؽ بيف الوالديف حوؿ عالقتيما مع االبناء ، االىتماـ بيـ
 ورعايتيـ وعدـ التفرقة بينيـ .

  مشاركة االبناء لألسر  في ادراؾ احتياجاتيا ، والعمؿ عمى التعاوف
 معيا .

 سعاد االسر  .تقدير كؿ فرد لما يبذلو افراد اسرتو في سبيؿ ا 

 .  التجار  الناجحة في مواجية الصعوبات التي تعترض االسر 

  توفير الصحة والقدر  الجسمية التي تجعؿ كؿ فرد مف افراد االسر  اف
 يقـو بمسؤولياتو وتحقيؽ اشباع العالقات االسرية .

 تطم  الباحثة مف إحدى الطالبات ذكر بعض المواقؼ التي تدؿ عمى توافقيا   -
 وتؤكد   ومعنوياً  تعزز الباحثة سموؾ الطالبة لفظياً االسري  اماـ الطالبات ثـ    
 الباحثة عمى اىمية التوافؽ االسري .   

 التقويـ 
 -بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة السؤاؿ االتي :
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 ما معنى التوافؽ االسري -
 تحديد االيجابيات و السمبيات لمجمسة . -

 الواج  البيتي 
 .تعاونيا مع افراد اسرتيا ماديًا ومعنوياً تسجؿ كؿ طالبو عمى ورقو موقؼ تظير فيو 

 
 الجلدة الدابعة  

 دقيقة     45 مدة الجلدة: 
 التوافؽ االسري   )    ( موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 ودية مع افراد االسر  .  ةاقامة عالق -
 االسرية.تحمؿ المسؤوليات  -
 . ومعنوياً  التعاوف مع افراد االسر  مادياً  –

 معرفة الطالبات معنى التوافؽ االسري . ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 التوافؽ االسري. معنى أف تعرؼ الطالبات-
 التوافؽ االسري. مجاالتأف تتعرؼ الطالبات عمى -

 االجتماعيالمناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز  فنية التنفيذ

 امنشطة

كتابة معنى التوافؽ االسري عمى السبور  ومناقشتو مع الطالبات  -
 كمراجعة لمجمسة السابقة .

كتابة مجاالت التوافؽ االسري عمى السبور  ومناقشتيا مع  -
 الطالبات .

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ  -
الباحثة سموؾ الطالبة تعزز ف التوافؽ االسريالطالبات يدؿ عمى 

 . ومعنوياً  لفظياً 

 التقويـ
 -بعد تمخيص اىـ محاور الجمسة توجو الباحثة السؤاؿ االتي :

 ىؿ ىناؾ ضرور  إلقامة عالقات ودية مع افراد االسر  .
 لمجمسة . تحديد االيجابيات و السمبيات -

 االسرية سؤولية تسجؿ كؿ طالبو عمى ورقو موقؼ تظير فيو تحمؿ الم التدريبي البيتي
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 السابعة ادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة :
 ( ب) : التوافق االسري  موضوع الجمسة

ترح  الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر المواتي أنجزنو  -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة 

  اتػػػػػػعمى السبور  ومناقشتو مع الطالب التوافؽ االسريتقـو الباحثة بكتابة معنى  -
الفرد لتحقيؽ نوع مف العالقات الثابتة والمرضية  اولةىو محالتوافؽ االسري : 
ع اشباع ػػػػػػػواف الشخص المتوافؽ مع اسرتو ىو الذي يستطي، مع افراد االسر  

الى  تو ويعيش حالة مف االنسجاـ وصوالً اسر  حاجاتو بطريقة يرضى عنيا افراد
 كمراجعة وتذكير لمطالبات .السعاد 

 -مجاالت التوافؽ االسري : -

  التوافؽ االجتماعي : المقصود بالتوافؽ االجتماعي قػدر  الفػرد عمػى عقػد
صػػػػالت وعالقػػػػات طبيعيػػػػة مرضػػػػية مػػػػع افػػػػراد اسػػػػرتو ، عالقػػػػات تتسػػػػـ 

بحاجػػات االخػػريف ، باإلضػػافة  بتحمػػؿ المسػػؤولية والقػػدر  عمػػى االعتػػراؼ
الى عالقة تقـو عمى السكينة والطمأنينة بحيػث يشػعر كػؿ فػرد مػف افػراد 

 االسر  بحاجتو الى الفرد االخر .

 ي : مف المعروؼ اف لكؿ اسر  دخاًل وانفاقػاً التوافؽ االقتصادي والماد  ،
ولكف انخفاض المستوى االقتصادي لألسر  قد يثير كثير مف المشػكالت 

سػػرية لألفػػراد الػػذيف ال يسػػتطيعوف اشػػباع حاجػػاتيـ اليوميػػة وحرمػػانيـ اال
اذا توقػؼ اال  عػف العمػؿ فجػأ   يعرضػيـ لألمػراض المختمفػة  فمػثالً  قد

، فأف االمر يتطم  مف افراد االسر  اعاد  تشكيؿ عاداتيـ ورمبػاتيـ فػي 
 اطار ىذا الت يير الذي حدث لألسر  .

  اىػػـ الػػنظـ االجتماعيػػة التػػي ليػػا اىميػػة التوافػػؽ الػػديني : يعػػد الػػديف مػػف
خاصة في مجاؿ توافػؽ الفػرد مػع اسػرتو ومجتمعػو ، ومػف الوسػائؿ التػي 
تؤدي الػى التوافػؽ بػيف اعضػاء االسػر  الممارسػات الدينيػة بػيف افرادىػا ، 
حيػػػث يتحقػػػؽ التوافػػػؽ الػػػديني مػػػف خػػػالؿ االيمػػػاف بػػػاهلل عػػػز وجػػػؿ ، واف 
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ؿ وجػاه ذلػؾ اف الػديف مػف حيػث يرضى الفرد بما قسمو لو مػف رزؽ ومػا
ىػػػػو عقيػػػػد  وتنظػػػػيـ لممعػػػػامالت بػػػػيف النػػػػاس ذو اثػػػػر عميػػػػؽ فػػػػي تكامػػػػؿ 

 الشخصية واتزانيا. 

تطم  الباحثػة مػف احػدى الطالبػات ذكػر موقػؼ معػيف امػاـ الطالبػات يػدؿ عمػى  -
 . اً ومعنوي تعزز الباحثة سموؾ الطالبة لفظياً التوافؽ االسري ف

 التقويـ 
 -محاور الجمسة توجو الباحثة السؤاؿ االتي :بعد تمخيص اىـ 

 ىؿ ىناؾ ضرور  إلقامة عالقات ودية مع افراد االسر  . -
 تحديد االيجابيات و السمبيات لمجمسة . -

 الواج  البيتي 
 .تسجؿ كؿ طالبو عمى ورقو موقؼ تظير فيو تحمؿ المسؤولية االسرية 

 
 الجلدة الثامنة

 دقيقة   45مدة الجلدة: 
 االىتماـ االجتماعي الجمسةموضوع 

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 مساعد  االخريف والتعامؿ معيـ بمود  وح  واحتراـ . 

 معرفة الطالبات معنى االىتماـ االجتماعي . ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 أف تعرؼ الطالبات معنى االىتماـ االجتماعي. -
 االخريف .أف تتعرؼ الطالبات عمى كيفية مساعد  -

 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي فنية التنفيذ

 امنشطة

عمى السبور  ومناقشتو مع االىتماـ االجتماعي كتابة معنى  -
 الطالبات.

توضي  اىمية االىتماـ االجتماعي عمى السبور  ومناقشتو مع  -
 الطالبات .

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ  -
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تعزز الباحثة سموؾ ف مساعد  االخريفالطالبات يدؿ عمى 
 مع توضي  ايجابياتو . ومعنوياً  الطالبة لفظياً 

 تمخيص اىـ محاور الجمسة  - التقويـ
 لمجمسة . تحديد االيجابيات و السمبيات -

 تطبيؽ سموؾ مساعد  االخريف في مواقؼ الحيا .  - التدريبي البيتي
 كتابة بعض المواقؼ التي تدؿ عمى االىتماـ االجتماعي . –

 
 الثامنةادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة : 
 : االىتمام االجتماعي موضوع الجمسة

و ػػػػػػي أنجزنػػػػػترح  الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر الموات -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة 

 .كتابة معنى االىتماـ االجتماعي عمى السبور  ومناقشتو مع الطالبات  -
 قائماً  د عمى التعامؿ مع االخريف تعامالً ىو امكانية الفر االىتماـ االجتماعي : 

  عمى الح  والتعاوف وعدـ االنانية ومشاركتيـ افراحيـ واحزانيـ  وحؿ مشاكميـ

 توضي  اىمية االىتماـ االجتماعي ومناقشتو مع الطالبات  . -

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ الطالبات يدؿ عمى  -
ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع توض ومعنوياً  تعزز الباحثة سموؾ الطالبة لفظياً مساعد  االخريف ف

 .ايجابياتو 
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 الجلدة التادعة
 دقيقة        45 مدة الجلدة: 

 توكيد الذات موضوع الجمسة
المرتبطة  ةالحاج

 بالموضوع
 .مؤكد لذاتياأف تكوف الطالبة  -
 في التعبير عف آرائيا وافكارىا .قدر  الطالبة  –

 وكيفية تنميتو . توكيد الذاتمعرفة الطالبات معنى  ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 . توكيد الذاتاف تتعرؼ الطالبات عمى معنى -
 . توكيد الذاتاف تتعرؼ الطالبات كيفية تنمية -

 اعاد  البناء المعرفي فنية التنفيذ

 امنشطة

 كتابة معنى توكيد الذات ومناقشتو مع الطالبات 

 .  كتابة اشكاؿ توكيد الذات 

  امفكار السمبية والبنية المعرفية القائمة ورائيا.تحديد 
 .المواجية المعرفية 
  ًتوليد بدائؿ معرفية أكثر توافقا 

  تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ
تعزز الباحثة سموؾ ف توكيدىا لذاتياالطالبات يدؿ عمى 

 . مع توضي  ايجابياتو . ومعنوياً  الطالبة لفظياً 

 التقويـ
 إجراء مناقشة حوؿ أىـ ما دار في الجمسة -

عطائيف  - تشخيص السمبيات واإليجابيات في الجمسة وا 
صدار تقيميف عف الجمسة.  فرصة لمتعبير عف آرائيف وا 

 التدريبي البيتي
تطم  الباحثة مف الطالبات تدري  بيتي بتطبيؽ ما دار في الجمسة 

 . في الحيا  اليومية
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 -:  التاسعةادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة : 
 : توكيد الذات موضوع الجمسة

و ػػػػػػػترح  الباحثة بالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر المواتي أنجزن -
 ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة  جيد بشكؿ

رد ػػػػػىو قدر  الفتوكيد الذات: ،  كتابة معنى توكيد الذات ومناقشتو مع الطالبات -
 اهػػػػػو تجػػػػػاره وآرائػػػػػػره وافكػػػػػف مشاعػػػػػػػع (وكاً ػػًا وسمػػػػلفظ) ـ ػػػػر المالئػػػػى التعبيػػػػػعم

ـ ػػػػدوف ظم ( اػػػػػػالتي يستحقي) االشخاص والمواقؼ مف حولو والمطالبة بحقوقو 
 او عدواف.

م  ػػػػػػي امػػػػػرتيـ فػػػػػريف ومسايػػػػػػة اآلخػػػػػػيؿ الى موافقػػػػالماشكاؿ توكيد الذات :   -
االذعاف لطمبات اآلخريف ورمباتيـ ولو عمى حسا  حقوؽ الشخص  ،االحواؿ

 ( ، ذلةػػػػػػػال) اس  فييا ذلؾ ػػػػػده في مواقؼ ال ينػػػػػالتواضع الزائد عف ح ،توػػػػوراح
در  عمى ػػػػػػػضعؼ الق ، ف وخشية ازعاجيـػػػػػػشاعر اآلخريد عمى مػػػػػػػػالحرص الزائ

ضعؼ القدر  عمى ابداء الرأي ووجية  ،اظيار المشاعر الداخمية والتعبير عنيا
ؿ ػػػػعؼ التواصػػػػػػػض ،رارات والمضي فيياػػػػػػػـز في اتخاذ القػػػػػػضعؼ الح  ،النظر

 البصري ونبرات الصوت. 
  المتعمقػػػة والبنيػػػة المعرفيػػػة الكامنػػػة ورائيػػػا خاصػػػة تمػػػؾ  الخاطئػػػةتحديػػػد امفكػػػار

حيػػاء محمػػود ومنيػػا اف ىػػذا ىػػو  خاطئػػة حػػوؿ ضػػعؼ توكيػػد الػػذاتالمفػػاىيـ بال
اف ىػػذا مػػف التواضػػع المطمػػو  ومػػف االيثػػار ومػػف لػػيف  او ومقبػػوؿ عرفػػاً  ،شػػرعا  

 أف الازعػػج اآلخػػريف ومشػػاعرىـ ابػػدا و  يجػػ  اف ال ، اوالجانػػ  ومحبػػة اآلخػػريف
يجػػػػ  اف اكػػػػوف محبوبػػػػًا مػػػػف  ،او مشػػػػاعري وآرائػػػػي وطمبػػػػاتي بأبػػػػداء ـ اجػػػػرحي

يجػػػػػ  اف اقػػػػػدـ رمبػػػػػات اآلخػػػػػريف  ،الجميػػػػػع مقبػػػػػواًل عنػػػػػدىـ معروفػػػػػا بالمطافػػػػػة 
 ومشاعرىـ عمى رمباتي ومشاعري دائمًا.

 تعمـ تػػ حيػػث طالبػػةالمواجيػػة المعرفيػػة تيػػدؼ الػػى ت يػػر جػػوىر البنػػاء المعرفػػى لم
حػػػػػدى امحػػػػػداث المعرفيػػػػػة فػػػػػى المسػػػػػتقبؿ ومػػػػػف مظػػػػػاىر الميػػػػػارات المطموبػػػػػة لت
فى فحص الػدليؿ لتػدعيـ أو  بيف الباحثة والطالبةتعاوف الالمواجية المعرفية ىو 
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، مثػاؿ طالبػػة والبنيػة المعرفيػػة الكامنػة وراء ىػذه امفكػػار الخاطئػػةرفػض امفكػار 
 ايػػوقتنفػػس المحظػػة حديثػػو وفػػي  يػػالشػػخص ال ييمتسػػتمر باالسػػتماع  اتقػػوؿ أنيػػ

النيا ترى اف ىذا قمػة احتػراـ باالضػافة ذلؾ و موعد آخر  ياضيؽ كأف يكوف لدي
ولمحصػػػوؿ عمػػػى دليػػػؿ لتحػػػدى ىػػػذه  الػػػى خجميػػػا وعػػػدـ قرتيػػػا عمػػػى االعتػػػذار .

الرفض قامت بو الطالبة بأف تسجؿ أى حادثة أو موقؼ الباحثة سأليا تامفكار 
 ، لمػد  اسػبوع صػؼالفػى ر ال اسػتطيع، عفػوًا ال اقػد ةبأسمو  مناس  مثؿ آسػف
اجتماعية  لدييا القدر  عمى االعتذار مف القياـ بأعباءوىذه الميمة تثبت ليا أف 
 او وظيفية فوؽ الطاقة.

  إيجػػاد بػػدائؿ وتفسػػيرات أكثػػر توافقػػًا لألحػػداث وىػػذه العمميػػة يػػتـ تصػػميميا لتعمػػيـ
والتعامػؿ  أسالي  أكثر إيجابية ومساعد  فى تفسػير المواقػؼ تستخدـ أف الطالبة

معيا، ففي المثاؿ السابؽ اف تقػديـ االعتػذار باالنصػراؼ وعػدـ االسػتماع اليػدؿ 
التعبيػػػر عػػػف المشػػػاعر والعواطػػػؼ عمػػػى قمػػػة احتػػػراـ االخػػػريف وانمػػػا يػػػدؿ عمػػػى 

 . الداخمية بصدؽ ووضوح

  التقويـ :
 إجراء مناقشة حوؿ أىـ ما دار في الجمسة -
عطائيف فرصة لمتعبير عف تشخيص السمبيات واإليجابيات في الجمسة و  - ا 

صدار تقيميف عف الجمسة.  آرائيف وا 

 التدري  البيتي : 
 تطم  الباحثة مف الطالبات تدري  بيتي بتطبيؽ ما دار في الجمسة في الحيا  اليومية 
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 الجلدة العاذرة
 دقيقة 45مدة الجلدة: 
 االجتماعي التفاعؿ موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 الحاجة الى االحساس باالىتماـ المتبادؿ مع اآلخريف. -
 الحاجة الى تنمية مشاعر القبوؿ بامداء لآلخريف. -

 معرفة الطالبات معنى التفاعؿ االجتماعي . ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 اف تعرؼ الطالبات معنى التفاعؿ االجتماعي. -
 اإلنسانية.اف تعرؼ الطالبات اىمية  العالقات  – 

 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي فنية التنفيذ

 امنشطة

عمى السبور  ومناقشتو مع االجتماعي  كتابة معنى التفاعؿ -
 الطالبات.

كتابة مراحؿ التفاعؿ االجتماعي عمى السبور  ومناقشتيا مع  -
 الطالبات .

 توضي  اىمية التفاعؿ االجتماعي  -

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ  -
تعزز الباحثة سموؾ ف تفاعميا االجتماعيالطالبات يدؿ عمى 

 مع توضي  ايجابياتو . ومعنوياً  الطالبة لفظياً 

 التقويـ
 تمخيص اىـ محاور الجمسة  -
 لمجمسة . تحديد االيجابيات و السمبيات -

 التدريبي البيتي
التي تعبر عف  المواقؼبعض  كتابةتطم  الباحثة مف كؿ طالبة   -

 عالقاتيف االجتماعية .
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 العاشرةادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة : 
 : التفاعل االجتماعي موضوع الجمسة

ترحػػ  الباحثػػة بالطالبػػات وتناقشػػيف فػػي التػػدري  ألبيتػػي وتشػػكر المػػواتي أنجزنػػو  -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة 

التفاعػؿ كتابة معنى التفاعؿ االجتماعي عمى السػبور  ومناقشػتو مػع الطالبػات ،  -
عػػػػؿ بػػػػيف شخصػػػػيف أو أكثػػػػر ىػػػػو أي اتصػػػػاؿ أو تجػػػػاذ  أو تفا  :االجتمػػػػاعي 

اممر الذي يؤدي إلى قمة إشباع الحاجات امساسية والثانويػة لألشػخاص الػذيف 
 يكونونو أو يدخموف ضمف حدوده .

 مراحؿ التفاعؿ االجتماعي -

االتصػػػػػاؿ ، التوقػػػػػع ، ادراؾ االدوار والقيػػػػػاـ بيػػػػػا ، الرمػػػػػوز والمفػػػػػاىيـ ذات الداللػػػػػة ، ) 
 .تقـو الباحثة بتوضيحيا ومناقشتيا مع الطالبات  ،( التقييـ 

االتصػػػػاؿ : يحػػػػدث التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي نتيجػػػػة لوجػػػػود نػػػػوع مػػػػا مػػػػف انػػػػواع االتصػػػػاؿ 
باالضػػػافة الػػػى وجػػػود سػػػبؿ لمتفػػػاىـ كالم ػػػة الواحػػػد  مػػػثالا ، وتعتبػػػر سػػػبؿ التفاعػػػؿ مػػػف 

تصػػػاؿ السػػػبؿ الميمػػػة لحػػػدوث عمميػػػة االتصػػػاؿ ، واذا مابػػػت سػػػبؿ التفػػػاىـ يتعػػػرض اال
 لمفشؿ نتيجة لعدـ القدر  عمى الفيـ .

التوقع : يساعد التوقع االجتمػاعي لسػموؾ ومواقػؼ واتجاىػات االفػراد فػي انتظػاـ عمميػة 
التفاعػػؿ االجتمػػاعي ، وفػػي انتقػػاء التصػػرؼ المناسػػ  فػػي المواقػػؼ الحياتيػػة المختمفػػة ، 

 .وفي الوقوؼ عمى احتماالت االنحراؼ في سموؾ االفراد وتصرفاتيـ 
ادراؾ االدوار والقيػػاـ بيػػػا : تعػػػد ىػػػذه المرحمػػػة مػػف المراحػػػؿ االساسػػػية لحػػػدوث التفاعػػػؿ 
االجتمػػػػاعي بػػػػيف االفػػػػراد ، وذلػػػػؾ الف االفػػػػراد يقومػػػػوف بػػػػأدوار مختمفػػػػة ومتعػػػػدد  بتعػػػػدد 
واخػػػػػتالؼ مجػػػػػاالت الحيػػػػػا  ومتطمباتيػػػػػا فعمػػػػػى الفػػػػػرد اف يػػػػػدرؾ ادواره المختمفػػػػػة وادوار 

 . االخريف
ز ومعانييػػا : تػػتـ عمميػػة التفاعػػؿ االجتمػػاعي بأسػػتخداـ مفػػاىيـ ورمػػوز المفػػاىيـ والرمػػو 

ومصػػػػطمحات ليػػػػا داللتيػػػػا ومعناىػػػػا ، واف عػػػػدـ وجػػػػود اتفػػػػاؽ مشػػػػترؾ عمػػػػى المفػػػػاىيـ 
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والكممات والجمؿ المستخدمة ومدلوالتيا ، قد يؤدي الى نشوء سوء التفاىـ الذي يواجيو 
 حوار لتوضي  مقصدىـ او موقفيـ .االفراد المتفاعميف عاد  بالكثير مف الجدؿ وال

التقيػػيـ : تتضػػمف عمميػػة التقيػػيـ فػػي عالقػػة التفاعػػؿ االجتمػػاعي محاولػػة ادراؾ وتحديػػد 
اىػػػػداؼ ودوافػػػػع السػػػػموؾ والتصػػػػرفات ، ويبنػػػػي االفػػػػراد عمػػػػى نتػػػػائج التقيػػػػيـ العديػػػػد مػػػػف 

 عي.القرارات واالعتبارات فيما يتعمؽ بنشوء وتطور واستمرار عالقة التفاعؿ االجتما
اىمية التفاعؿ االجتماعي : االندماج في المجتمع واقامة عالقات ناجحة ويقمػؿ  -

مػػػػف احتمػػػػاالت الصػػػػراع بػػػػيف االفػػػػراد ، تحقيػػػػؽ اسػػػػتمرارية الحيػػػػا  االجتماعيػػػػة 
وانتظاميػػػػا واسػػػػتقرارىا، كػػػػذلؾ تنميػػػػة اسػػػػالي  االنسػػػػجاـ والتفػػػػاىـ بػػػػيف االفػػػػراد ، 

 . والتصرؼ بشكؿ ينسجـ مع االىداؼ العامة لألفراد 
تطم  الباحثػة مػف احػدى الطالبػات ذكػر موقػؼ معػيف امػاـ الطالبػات يػدؿ عمػى  -

مػػػع توضػػػي   عنويػػػاً وم تعػػػزز الباحثػػػة سػػػموؾ الطالبػػػة لفظيػػػاً تفاعميػػػا االجتمػػػاعي ف
 ايجابياتو .

 : التقويـ
 تمخيص اىـ محاور الجمسة  -

 تحديد االيجابيات و السمبيات لمجمسة . -
تطم  الباحثة مف كؿ طالبة كتابة بعض المواقؼ التي تعبر عف  :  التدريبي البيتي

 عالقاتيف االجتماعية .
 

 الجلدة الحادية رذر
 دقيقة     45مدة الجلدة: 
 التعاوف موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 التعاوف بيف الطالبات واعضاء الييئة التدريسية واالدارية . -
 . التخمص مف السموؾ االناني -

 معرفة الطالبات معنى التعاوف . – ىدؼ الجمسة
امىداؼ 
 السموكية

 أف تتعرؼ الطالبات معنى التعاوف .-
أف تتعمـ الطالبات التعاوف مع بعضيف البعض ضمف االنشطة -
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 الصفية والالصفية .  .
 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي فنية التنفيذ

 امنشطة

 عمى السبور  ومناقشتو مع الطالبات. التعاوفكتابة معنى  -

 توضي  اىمية التعاوف واشكالو. -

تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ  -
فتعزز الباحثة سموؾ  تعاونيا مع االخريفالطالبات يدؿ عمى 

 الطالبة لفظياا ومعنوياا مع توضي  ايجابياتو .

 التقويـ
 تمخيص اىـ محاور الجمسة  -
 لمجمسة . تحديد االيجابيات و السمبيات -

 التدريبي البيتي
تشجع الباحثة االطالبات عمى كتابة موقؼ حياتي تـ فيو التعاوف مع 

 اآلخريف وبروح رياضية يتـ مناقشتو في الجمسة القادمة .
 

 الحادي عشرادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة : 
 : التعاون موضوع الجمسة

زنو ػػػػػػػػػػػػبالطالبات وتناقشيف في التدري  ألبيتي وتشكر المواتي أنجترح  الباحثة  -
 بشكؿ جيد ، وتحث الطالبات المواتي لـ يقمف بو عمى ادائو في الجمسة القادمة 

د ػػػػػػػػ، التعاوف : ىو اح كتابة معنى التعاوف عمى السبور  ومناقشتو مع الطالبات -
دؼ معيف ػػػػػػػػػػاالفراد والجماعات لتحقيؽ ىالعمميات االجتماعية التي تحدث بيف 

لصال  المجموعة ، ويستيدؼ التعاوف تحقيؽ ىدؼ مشترؾ يعجز الفرد الواحد 
 بمفرده عف تحقيقو.

 اىمية التعاوف : -

 اء االنساف ػػػػػػػػػاوف ىو اساس بقػػػػػػػػػػػػاستمرار الحيا  االجتماعية ، الف التع
 ونشأ  وتطور المجتمعات

  ة ػػػػػػية الشعور بالجماعػػػػػػػػػػػػاوف اراد  االفراد وتنمػػػػػػػػؽ التعػػػػػػعف طرييتأكد
 وباالنتماء والترابط والتكامؿ االجتماعي 
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  يساعد التعاوف عمى تنمية موارد المجتمع وتكثيؼ جيود المواطنيف مف
 اجؿ تقدـ المجتمع ورفاىيتو وتقميؿ التكاليؼ وتوفير الجيد والوقت 

 التعاوف عمى حؿ ومواجية الكثير مف الكثير مف المشاكؿ التي  يساعد
 تواجييا الجماعة  او المجتمع بشكؿ اكثر جدية وايجابية 

  يرتبط التعاوف بتعميؽ الخير في االنساف والبعد عف االنانية ونكراف
 . الذات

 اشكاؿ التعاوف : مف اىـ اشكاؿ التعاوف  -

  ؾ حيف يتعاوف اىؿ الحي او المدرسة عمى التعاوف عمى تأدية عمؿ واحد : وذل – 1
 .تنظيؼ الحي او المدرسة      

  اوف ػػػػػػدرات وامكانيات االفراد ، كأف تتعػػػػػػػػػػػػػػػالتعاوف عمى اعماؿ مختمفة بحس  ق –2
 قادروف عمى الطباعة المدرسات في اعداد مذكرات المواد الدراسية  ، والطمبة ال    
 حس  قدرتو .  بطباعتيا كالً     
تطم  الباحثة مف احدى الطالبات ذكر موقؼ معيف اماـ الطالبات يدؿ عمى  -

مع توضي   ومعنوياً  تعزز الباحثة سموؾ الطالبة لفظياً تعاونيا مع االخريف ف
 ايجابياتو .

 : التقويـ
 تمخيص اىـ محاور الجمسة  -

 تحديد االيجابيات و السمبيات لمجمسة . -

 :  التدريبي البيتي
تشجع الباحثة الطالبات عمى كتابة موقؼ حياتي تـ فيو التعاوف مع اآلخريف     

 وبروح رياضية يتـ مناقشتو في الجمسة القادمة .
 الجلدة الثانية رذر

 دقيقة   45مدة الجلدة: 
 االختتاـ موضوع الجمسة

المرتبطة  ةالحاج
 بالموضوع

 تمكيف الطالبات مراجعة الجمسات السابقة. -
 تبميغ الطالبات بانتياء جمسات البرنامج اإلرشادي. -
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 معرفة اراء الطالبات حوؿ البرنامج . –
 تحقيؽ التكامؿ والترابط فيما تـ عرضو في الجمسات االرشادية . اليدؼ العاـ
امىداؼ 
 الخاصة

 اف تستعرض الطالبات ما دار في الجمسات السابقة .  -
 وأنشطة البرنامج اإلرشادي.مف جمسات طالبة اف تستفيد كؿ  -

 
 المناقشة والحوار الداخمي ، التعزيز االجتماعي فنية التنفيذ
مناقشة التدري  ألبيتي وتقديـ الشكر والثناء لمطالبات المواتي  - امنشطة

 أنجزنو .
تشكر الباحثة الطالبات عمى المشاركة وااللتزاـ بالحضور الى   -

 الجمسات االرشادية .
 الباحثة المعوقات التي رافقت تطبيؽ البرنامج اإلرشادي.تناقش  -
 ابالغ الطالبات بانتياء البرنامج اإلرشادي. -

تحديد موعد الجراء االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبية  التقويـ
 والضابطة معًا لمقياس الشعور بالمسؤولية 

 
 الثانية عشرادارة الجمسة 
 دقيقة 45مدة الجمسة : 

 : االختتام الجمسةموضوع 
 تقـو الباحثة بإبداء شكرىا إلى الطالبات لتعاونيف في تطبيؽ البرنامج اإلرشادي..  1
 اخبار الطالبات بأف ىذه الجمسة ىي الجمسة امخير  بالبرنامج اإلرشادي..  2
 ج  ػػػػػػراء البرنامػػػػػػػػػػتسأؿ الباحثة الطالبات فيما اذا كانت ىناؾ سمبيات قد رافقت إج.  3
 ًا في ػػػػػػػػػراجية منيف اإلفاد  مما تعممنو خالؿ الجمسات اإلرشادية وتجسيد ذلؾ عممي   
 حياتيف الدراسية واالجتماعية وامسرية .   
 عمؿ احتفاؿ بسيط. 4

 معاً  والضابطة التجريبية لممجموعتيف البعدي االختبار الجراء موعد تحديد -التقويـ :
 . بالمسؤولية الشعور لمقياس



 777    منهجية البحث واجراءاته:  الثالثالفصل 

 

 Statistical Methods  الوسائل اإلحصائية

 وباالستعانة الحالي البحث في المناسبة االحصائية الوسائؿ الباحثة استخدمت   
 :وكاالتي( SPSS) االحصائي بالبرنامج

 لعينتيف( T.test) التائي اإلختبار،  واحد  لعينة( T.test) التائي اإلختبار - 1
 لمعينات المتزاوجة .( T.test) التائي اإلختبار،  مستقمتيف

 Chi square test كاي مربع اختبار - 2

 (  Person Correlation Cofficient)  بيرسوف  ارتباط معامؿ - 3

 (Sperman – Brown)براوف  –معادلة سبيرماف  - 4

 المئوي والوزفالوسط المرج   – 5
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 اإلطار النظري
 (A sense of responsibilityأواًل: الشعور بالمسؤولية )

إف الشػػر ر لملؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج ىػػ  شػػر ر ذايػػ   أفل الؤػػرد الي ؤػػؿ ؤوػػػؤ لالج      
وم كُو الخمص  القينع لؤم الؤرؿ  الي ؤس لد رِه ف  ال الػمة ااعيؤمهالػج د ف يقػمهس أ  

لمؤػرد الػذي الي ؤػؿ الؤوػؤ لالج  الكػ ف همػ   يردد،  الؤوؤ لالج يرلر هػف النجػا النؤوػ 
 (.45، ص2002اويرداد لمقالمـ لنصاللو كؤرد ال قؽ ؤصم ج الؤعيؤع )الشمالب، 

ف كمنػػت يك النػػمت ذايالػػمت Social Responsibility الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج )       (  ا 
 عزءات ؤف يك الف الشخصالج إا أنيػم فػ  عمنػب كلالػر ؤػف نشػتييم نيػمج اعيؤػمه   نيػم 
يػػػػيرمـ  يكيوػػػػب  ينؤػػػػ  يػػػػدرالعالمت هػػػػف طرالػػػػؽ اليرلالػػػػج  الينشػػػػ ج ااعيؤمهالػػػػج ؤػػػػف خػػػػ ؿ 
الؤؤووػػمت اليرل الػػج ؤالػػؿ ااوػػرة  الؤدروػػج   وػػم ؿ ااهػػ ـ  د ر الرلػػمدة اليػػ  يرؤػػؿ 
همػػػ  ينؤالييػػػم  يط الرىػػػم لؤػػػم اليؤػػػؽ  ؤيطملػػػمت الؤعيؤػػػع  اف العيػػػؿ لي ؤػػػؿ الؤوػػػؤ لالج 

الؤعيؤػع، فملؤعيؤرػػمت يُلنػ   ييطػػ ر لتفرادىػػم  غالمليػم أ  جػػرؤيم لػدف الؤػػرد الػؤالر فػػ  
 . (Harrison,1992,p.89الذالف الشرر ف لمل اعب ايعمىيم  )

 -:كؤم الم  ى     قد  دد هالؤمف ال الج هنمصر لمؤوؤ لالج ااعيؤمهالج        
 الؤػرد، إلاليػم النيؤػ  اليػ  لملعؤمهػج الرػمطؤ  ااريلػمط لػو  القصػد - :االهتمااما ات : 
  يؤموػكيم يقػدؤيم اوػيؤرار هم  ال رص الخملطو الذي ذلؾ ااريلمط ة،كلالر  أـ صغالرة
يؤككيػم    أ  إجػرمفيم إلػ  الػؤدي ظػرؼ لػتي يصػمب ؤػف أف  الخػ ؼ أىػدافيم،  لم غيػم

  الؤكف أف نؤالز ف  هنصر ااىيؤمـ أرلرج ؤوي المت ى :
 المستوى األول

لعؤمهػػج، فػػملؤرد اانؤرػػمؿ ؤػػع العؤمهػػج  الؤالػػؿ ألوػػط صػػ رة ؤػػف صػػ ر ااىيؤػػمـ لم     
الومالر ال مات اانؤرملالج الي  اليررض ليم لص ر انصالمهالو اإرادالج  ال ملج هند ىػذا 
الؤوي ف ى   ملج اريلمط هج ي لملعؤمهج اليتالر كٌؿ هج  ؤف أهجػم يم لؤػم العػري 
فػػ  يمػػؾ العؤمهػػج د ف اخيالػػمر أ  قصػػد ؤػػف عمنػػب ىػػؤاء ااهجػػمء، فػػملؤرد هنػػد ىػػذا 

 المت.الؤوي ف ؤومالر انؤرمل
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 المستوى الثاني
 اانؤرمؿ ؤع العؤمهج لص رة إرادالج إذ الدرؾ الؤرد ذايو أالنمء انؤرملو ؤع العؤمهج .   

 المستوى الثالث
الي  ػػد ؤػػع العؤمهػػج  شػػر ر الؤػػرد لمل  ػػدة الؤصػػالرالج ؤريػػم فخالرىػػم خالػػرُه  ؤػػم القػػع     

 هماليم ؤف جر ى   اقع همالو .
 المستوى الرابع

 عؤمهج  ليم شقمف: الرن  يرقؿ ال      
 اويالطمف العؤمهج أي يصلح العؤمهج ف  فكر الؤرد  يص ره الرقم . . 1
  ذا ػػ ييم  ؤصالرىم  اف ىػػػػػااىيؤمـ الؤيؤكر أي ااىيؤمـ الؤيزف لملعؤمهج  ؤشك . 2

   ػػػػػمـ لملعؤمهج  الؤريلط لنؤػػػػػػااىيؤمـ ى  الؤوي ف ا هم  ؤف ؤوي المت ااىيؤ    
 . (205، ص  2010)هالؤمف، لرقؿا    

 الؤػرد فيػـ  الالػمن  لمعؤمهػج، الؤػرد فيػـ ا  ؿ شػقالف، إلػ   النقوػـ -: الفهامالمنالػمت : 
 فيؤػو أي لمعؤمهػج، الؤػرد فيػـ األول لملشػؽ  القصػد  فرملػو، ااعيؤػمه  لمؤغػزف
  قالؤيػم  همداييم  ؤنظؤمييم لؤؤوومييم  فيـ نم الج، ؤف ال مجرة  ملييم ف  لمعؤمهج

  يمرالخيػم الػذي لد نػو ا الػيـ فيػـ  مجػرىم  ا يصػ ر ؤوػيقلميم  أؤػم الالقمف  جريم   
 أف لػو فملؤقصػ د  فرملػو، ااعيؤػمه  لمؤغػزف الؤػرد فيـ  ى  الؤيـ، ؤف الثاني الشؽ
 ااعيؤمهالػج القالؤػج الؤيػـ أي العؤمهج، هم   قرارايو  يصرفميو أفرملو آالمر الؤرد الدرؾ
 .هنو صدرال اعيؤمه  يصرؼ أ  فرؿ  ي

 ااىيؤمـ الؤمالو ؤم هؤؿ ف  اآلخرالف ؤع الؤرد اشيراؾ ليم  القصد - :المشاركةالملالمت : 
 ك ييم،ػػػػػؤش   ػؿ ،  معمييػم إشػلمع فػ  العؤمهػج يوػمهد أهؤمؿ ؤف الؤيـ اليطملو  ؤم

 .اويؤرارىم هم   الؤ مفظج رفمىالييم،  ي قالؽ أىدافيم، إل   ال ص ؿ
 - لمؤشمركج ال الج ع انب ى  :

: يقلػػؿ الؤػػرد أد اره ااعيؤمهالػػج  ؤػػم الػػريلط ليػػم ؤػػف وػػم ؾ أ  ي قرػػمت  الجانااب االول
اعيؤمهالج، فيقلؿ ااد ار ُأ ل  ص ر الؤشػمركج اف جػد القلػ ؿ ىػ  اليػردد  ؤػم اليريػب 
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همالو ؤف صراهمت لدف الؤرد الذي فالػو يشػيت لقػ ف الؤػرد  ؤػف الػـ إجػرمؼ لؤشػمركيو 
 العؤمهج.

كج الؤنؤػػػذة أي الؤشػػػمركج فػػػ  الرؤػػػؿ الؤرمػػػ   خػػػراج فكػػػرة أ  : الؤشػػػمر الجاناااب الثااااني
 خطج ييؤؽ هماليم العؤمهج ال  هملـ ال اقع أ  ينؤالذ ؤم هم  الؤرد أدا و ؤف هؤؿ.

: الؤشػػػمركج الؤق ؤػػػج  ىػػػ  نػػػ ع ؤػػػف الؤشػػػمركج الؤ عيػػػج النمقػػػدة لالنؤػػػم الجاناااب الثالاااث
ج يرلالر هػف  ركػج اللػمطف أ  الؤشمركج الؤنؤذة ؤشمركج ؤومالرة ؤيقلمو.  همالو فملؤشمرك

يرعؤج لم عداف  الؤكر، فمىيؤمـ الؤرد   رصُو همػ  عؤمهيػِو  فيؤػُو إالمىػم ا الؤكػف إا 
 أف الك ف ؤشمركج. 

 :الال الػج ااعيؤمهالػج الؤوػؤ لالج هنمصػر لػالف  اليكمؤػؿ اليػرالط همػ  هالؤمف  الؤكد    
 ال ػرؾ فماىيؤػمـ دهؤػو، ال اآلخػر النؤػ  ؤنيػم كػ ت   ف  الؤشػمركج،  الؤيػـ، ااىيؤػمـ،

  الؤيػـ ااىيؤػمـ أف كؤػم اىيؤمؤػو، زاد فيؤػو زاد  كمؤػم العؤمهػج، فيػـ إلػ  الؤػرد
 الؤكف  ا ، الؤيـ ؤف  يرؤؽ ااىيؤمـ ؤف يزالد نؤويم  الؤشمركج لمؤشمركج، جر رالمف

  الال الج هنمصرىم لي فر إا الؤرد هند ااعيؤمهالج الؤو  لالج يي قؽ أف
 . (  207-206، ص   2010)هالؤمف،                                          

 ىنػػمؾ ؤظػػػمىر االعملالػػػج لمشػػػر ر لملؤوػػػؤ لالج  اخػػػرف وػػػملالج ، فملؤظػػػمىر ااالعملالػػػج     
 :لػػييؤالؿ 

 ؤ  ل هده.ريؤد همالو دا ؤمت،  الال قمت لو  الُ أف الك ف الؤرد  ؤ   - 1
           رالفػػػاآلخ    ومبػػػػهما التخذ شال مت  ؿ الغش،  اف الك ف شخص أؤالف ا ال م   - 2

  ات هنو،  ا المق  المـ  هم  اآلخرالف.ؤ  هندؤم الؤرؿ خطت الك ف ؤو،     
خػػػػم العنالو،  هنػػػػض النظر هؤػػػػ  الخالر لآلخرالف لغػػػكر فػػػػاف  الؤ -3   ص ػػػده  اء  ا 

 لمعؤمهج الي  النيؤ  إلاليم.    
    الي ػػػػؤػػػػػػػػػػػػػؿج  دقالقج ػػػػو لص رة ص ال ػػػ  ي كؿ إلالػمؿ اليػػػػػمء ا هؤػػػػػع إنيػػػػػالويطال –4

 . ( 252، ص  1999)أ ؤد ،  نيم ا ىذه ا هؤمؿ ج لالؤ ؤو      
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 اؤم الؤظمىر الوملالج في  :
داريو هم  غالر ال عو الذي النلغ  أف الك - 1   ف ػػػالييم ف  الؤي ر ف  ىؤج الرؤؿ  ا 

  ق  ػػػػػف اللنالمف النؤو  ا خػػليؤمـ  ا يقمف،  ى  دلالؿ هم   ىهمالو ؤف الدقج  ا      
 ف  الشخصالج لرؤييم.      

 الؤؤيمكمت  كز   ؿ الذات  هدـ ؤراهمة الجؤالر،  اليردي هم ال ؤلماة  اليؤر  - 2
 الرمؤج .      

  ف ػػػػد دا ؤػػػم ؤرػػػػاليمهج  مجرا فػػػرد ف  العؤػػ ف الؤػػػ  أف الكػػػوالج  ىػػػػػزلج النؤػػػػالر – 3
 أهجم يم  لكنو غم ب هنيم، إنو ف  هزلج ؤف صنرو  اخيالمره،  ى  ؤ قؼ ا       
 انيؤمء إل  العؤمهج  اغيراب هف ؤرمالالرىم  قالؤيم       

 . ( 121، ص  2009) ؤشرؼ ،                                                  
 سمامي :الشعور بالمسؤولية في المنظور اال

( A sense of responsibility in the Islamic perspective)         
النظػػػر ا وػػػ ـ إلػػػ  الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج ؤػػػف ز االػػػم ؤيرػػػددة ذايالػػػج  عؤمهالػػػج        
ف الشػػر ر لملؤوػػؤ لالج ؤػػف أنعػػح ال وػػم ؿ،  أفجػػؿ ا وػػملالب   أخ قالػػج  اعيؤمهالػػج ،  ا 

الريكػػز همػػ  ا الؤػػمف لػػم  هػػز  عػػؿ ، ًا يو لنػػمءفػػ  يقػػ الـ  الػػمة ا نوػػمف،  لنػػمء شخصػػال
 92)وػ رة ال عػر، آالػج:    }فل رلػؾ للنوػتللنميـ ألعؤِرػالف، هؤػم كلػمُن ا الرؤمُػ ف {فقػمؿ يرػمل 

(  ا وػػ ـ صػػرالح فػػ  إقػػرار الؤوػػؤ لالج لق لػػو يرػػمل : ِ ُكػػؿب نلؤػػس  ِلؤػػم كلوػػلت  93–
يقػػؼ هنػػد ال ػػد د الظػػمىرة ؤػػف (،   إف الؤوػػؤ لالج ا38رِىاللنػػٌج ) )وػػ رة الؤػػدالر، آالػػج: 

ف يُلػدْ ا  ااق اؿ  اافرمؿ ف وب لؿ يينػم ؿ الن االػم  ؤػم يخؤػ  الصػد ر فقػمؿ يرػمل :ِ  اِ 
(، إف الرقالػػػدة 284ؤػػػم ِفػػػ  ألنُؤِوػػػُكـ أل  ُيخؤُػػػ ه ال مِوػػػلُكـ لِػػػِو اّلمػػػو ) )وػػػ رة اللقػػػرة، آالػػػج : 

اعيؤػػمه  القػػظ العرمػػُو  ا وػػ ؤالج ُيمػػـز اانوػػمف لتيلػػمع ؤرػػمالالر أخ قالػػج هملالػػج  جػػؤالر
اليصػػػرؼ فػػػ  هؤمػػػِو ؤػػػع إ وموػػػو لؤوػػػؤ لالميو ااخ قالػػػج فػػػ  ااهؤػػػمؿ اليػػػ  القػػػـ  ليػػػم 

قػمؿ   القرارات الي  يصدر هنو ، كؤم الده  ااو ـ الػ  اليرػم ف  اليكػميؼ لػالف اللشػر
ا اّلمو ِإف اّلمػو يرمل  ِ  يرم ُنْ ا هم  ْاللر  اليمق ف   ا يلرم ُنْ ا هم  اِ الـِ  ْالرد اِف  ايمُق ْ 

( فمليرػم ف  الؤشػمركج ااعيؤمهالػج ىؤػم ااوػػمس 2شػِدالد ْالِرقػمِب ) )وػ رة الؤم ػدة، آالػج :
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الػػذي اللنػػ  همالػػو اانوػػمف  الػػمة انوػػمنالج كرالؤػػج يمالػػؽ لػػو  لؤكمنيػػو فػػ  الؤعيؤػػع  النيػػ  
.  قػمؿ  مه  لي قالػؽ الخالػر لمؤػرد  الؤعيؤػعااو ـ هػف اليؤرقػج  الػده  لميكمفػؿ ااعيؤػ

 و رة) ) فلتلصِم  ا لالف ألخ الُكـ  ايمُق ا الممو للرممُكـ ُير ؤ ف خ ٌة مل  ِ ِإنمؤم ْالؤْؤِؤُن ف إِ ير
) ا الػػؤؤف أ ػػدكـ  يػػ  ال ػػب  خالػػو ؤػػم ()،  قػػمؿ روػػ ؿ ا   (01:  آالػػج ال عػػرات،

 ىذه الؤ لج يعرؿ ا نوػمف ا الطؤػع ل قػ ؽ اآلخػرالف،  ا الكػره ليػـ  (1)ال ب لنؤوو ( 
،  ا الريػػػدي همػػػ   قػػػ ؽ اآلخػػػرالف أ  أهراجػػػيـ ،   الؤػػػد الػػػد الرػػػ ف  الؤوػػػمهدة الخالػػػر

( ال الػػػج أركػػػمف 1986(   ػػػدد هالؤػػػمف )  192، ص 1992لآلخػػػرالف. )الؤالػػػدان ، 
   -لمؤوؤ لالج ااعيؤمهالج ف  ا و ـ ى :

الرهمالػػج أ  ؤوػػػؤ لالج الرهمالػػػج  ىػػػ  نملرػػػج ؤػػػف ااىيؤػػػمـ لملعؤمهػػػج الؤوػػػمؤج،  ىػػػذا .  1
ملع لػػػد ره ؤػػػف خمصػػػالج الؤر ؤػػػج فػػػ  العمنػػػب ااعيؤػػػمه  ؤػػػف الشخصػػػالج ااىيؤػػػمـ نػػػ

الؤومؤج،  ؤوؤ لالج الرهمالج ف  ا و ـ ؤ زهج ف  العؤمهج كميم ل  اويالنمء فكػؿ ؤػف 
) كمكػػـ راع   ()فػػ  العؤمهػػج راع   كػػُؿ ؤػػف فاليػػم ؤوػػؤ ؿ هػػف رهاليػػِو، قػػمؿ روػػ ؿ ا  

   . (2) كمكـ ؤوؤ ؿ هف رهاليو ( 
ؤوؤ لالج اليداالج  ى  نملرج ؤف فيـ العؤمهػج  لػد ر الؤػرد الؤوػمـ فاليػم  اليداالج أ .  2

 أصػػميم فػػ  العمنػػب ااعيؤػػمه  ىػػ  الػػ ه  فػػ  الشخصػػالج الؤوػػمؤج ،  الؤيػػـ لشػػقالو، 
فيـ العؤمهج  فيـ الؤرد اللرث ف  الؤومـ  ركج ن   ىداالػج عؤمهيػُو فملعؤمهػج ل معػج 

ج الػده ف إلػ  الخالػر  الػتؤر ف لػملؤررؼ  لػيكف ؤػنكـ أؤػ {ال  ىداالج دا ؤػمت، قػمؿ يرػمل  
 ( 104)و رة آؿ هؤراف، آالج :   } الني ف هف الؤنكر  أ ل ؾ ىـ الؤؤم  ف

اايقػػػػػمف أ  ؤوػػػػػؤ لالج اايقػػػػػمف  ىػػػػػ  ييصػػػػػؿ لملؤشػػػػػمركج يقػػػػػل ت  ينؤالػػػػػذات  ي عاليػػػػػمت .  3
 الشخصػػػػالج الؤوػػػػمؤج شخصػػػػالج ؤيقنػػػػج ،  نيػػػػم ؤػػػػده ة إلػػػػ  ا يقػػػػمف فػػػػ  كمفػػػػج أنشػػػػطج 

 ( 296، ص  1986)هالؤمف،  .  و ـ دالف ا يقمف  نو دالف الؤوؤ لالج ال المة، فم 
   . (3)) اف ا  ال ب إذا هؤؿ أ دكـ هؤ ت أف اليقنو (  ()قمؿ رو ؿ ا  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 71 دالث رقـ ،  17، كيمب ااالؤمف ، لمب  1( ص الح ؤومـ ، العزء 0
 93،  دالث رقـ  1( ، ط1984( االلمن  ، كيمب يخرالا ا مدالث الؤقر  كالؼ هملعيم ااو ـ  )2
 ( 0003، رقـ ال دالث ) 30( ا للمن ، ومومج ا  مدالث الص ال ج ، الؤعمد 3
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 النظريات التي فسرت الشعور بالمسؤولية 
   Theory realistic treatment  نظرية العماج الواقعي - 1

( ؤؤوػػس ىػػذه النظرالػػج ،  ىػػ  الػػرف أف William Glaserالريلػػر  لػػالـ ك وػػر)      
ال اقػػػػػػع الشػػػػػػؤؿ الشػػػػػػخص   الظػػػػػػر ؼ اليػػػػػػ  ي ػػػػػػالط لػػػػػػو لر قػػػػػػمت يؤمهمالػػػػػػج ،  الؤكػػػػػػد 

( همػػػ  أف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج ؤظيػػػر  ؤؤشػػػر لمصػػػ ج النؤوػػػالج Glasserك وػػػر)
الج يرػػػ د الػػ  الرعػػػز فػػػ  اليػػ  اليؤيػػػع ليػػم الؤػػػرد،  اف الػػذالف الرػػػمن ف ؤػػف ؤشػػػك ت نؤوػػ

إشلمع  معمييـ لطرالقج  اقرالج   أنيـ الومك ف وم كمت غالر    اقرػ    غالػر صػ الح   
غالػر ؤوػؤ ؿ فػ  ؤ ػم اييـ  شػلمع  معػػمييـ  ،   ييرمؤػؿ نظرالػج الرػ ج الػ اقر  ؤػػع 
الوػػػم ؾ  فػػػؽ ؤؤيػػػـ  الوػػػم ؾ الكمػػػ  الػػػذي اليكػػػ ف ؤػػػف) اانؤرػػػمؿ   الؤشػػػمهر  اليؤكالػػػر 

الج الداخمالػػػج فػػػ  العوػػػـ (  ىػػػذه الؤك نػػػمت ؤيرالطػػػج   يػػػؤالر لرجػػػيم  ال ظػػم ؼ الرجػػػ  
 . (502، ص 2000)الرشالدي  اخر ف ،  للرض االعملالمت أ  وملالمت 

 يوػػػيند نظرالػػػج الرػػػ ج الػػػ اقر  همػػػ  خمؤالػػػج ؤرعرالػػػج ق الػػػج لخصػػػ ص الوػػػم ؾ       
   -ا نومن  ييجح لملنقمط اايالج :

 اجاته:السموك يأتي من داخل الفرد لتمبية ح.  1
يؤكد ىذه النظرالج هم  انػو كػؿ ؤػم نقػـ  لػو ؤػف يصػرؼ  أف كػؿ وػم كنم الكػ ف  

اخيالمرالػػمت  أننػػم ؤنػػدفر ف ؤػػف خػػ ؿ عالنمينػػم  شػػلمع خؤػػس  معػػمت أوموػػالج  ىػػ  اللقػػمء 
 ال ػػب  اانيؤػػمء   القػػ ة  ال رالػػج  أىػػـ  معػػج ؤػػف ىػػذه ال معػػمت ىػػ  ال ػػب  اانيؤػػمء 

لرض لينػػػيا الوػػػم ؾ أ  الؤرػػػؿ الػػػذي الػػػريلط  أف ىػػػذه ال معػػػمت يرؤػػػؿ ؤػػػع لرجػػػيم الػػػ
 اريلمطمت  الالقمت لرؤؿ الؤخ .

 اإلنسان هو الذي يختار سموكه ويسيطر عميه:.  2
يػػرف ىػػذه النظرالػػج أف الؤػػرد ىػػ  الػػذي الخيػػمر وػػم كو ،  أف الؤػػرد القػػـ  لملوػػم ؾ  

  شػػلمع  معميػػو الداخمالػػج ،  الؤكنػػو اف الخيػػمر وػػم كمت وػػ المت أ  غالػػر وػػ ي، فػػملؤرد ىػػ 
رلػمف الوػػؤالنج الػػي كـ فاليػػم  ال عييػػم ال عيػػج اليػػ  الرالػػدىم ،  الوػػم ؾ الؤػػدؤر لمػػذات أنؤػػم 
  ىػػػػػػػ  ؤػػػػػػػف اخيالػػػػػػػمر الؤػػػػػػػرد  الؤكنػػػػػػػو ا قػػػػػػػ ع هػػػػػػػف ىػػػػػػػذا الوػػػػػػػم ؾ أ  ااوػػػػػػػيؤرار فالػػػػػػػو

Glasser,1995,p.68 )                                                     )    
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 العقل :السموك يرتبط بمجموعة الصور في .  3
إف هقػػػؿ ا نوػػػػمف اليجػػػػؤف صػػػػ رات لعؤالػػػػع ال معػػػػمت  الرغلػػػػمت ، فينػػػػمؾ صػػػػ ر       

ل معمت اللقمء  اانيؤمء  ال رالج  القػ ة  الؤيرػج،  كػذلؾ صػ ر لمرغلػمت الؤريلطػج لكػؿ 
 معػػج ؤػػف ىػػذه ال معػػمت  هنػػدؤم الشػػرر الؤػػرد ل معػػج ؤرالنػػج ، فتنػػو الوػػيده  الصػػ ر 

دراؾ لم معػػج الػػـ ىنػػمؾ هؤمالػػج اوػػيدهمء  الخمصػػج ليػػذه ال معػػج ، أي اف ىنػػمؾ  هػػ   ا 
 . (hart ,1992, P. 24)   ص رة 

 نظرة العماج الواقعي الى المرض النفسي :
يرف نظرالج الر ج ال اقر  ) لالس ىنمؾ ؤرض نؤو ( فػملؤرض النؤوػ   ىػـ ا       

 ع د لو ، أنؤػم ىنػمؾ اخيالػمر وػم ؾ غالػر وػمالـ القػـ  لػو الشػخص  لمليػمل  لػالس ىنػمؾ 
نؤػػم أنكػػر   أنكػػر ال اقػػع أي انػػو  ىنػػمؾ اخيالػػمر وػػم ك  لػػد ف ؤوػػؤ لالج ؤػػرالض نؤوػػ   ا 

 الص اب لالرالش ؤع ال ىـ  الخطت  اليخلط .
  الرػػد ؤؤيػػـ  الؤوػػؤ لالج ركنػػمت أوموػػالمت فػػ  نظرالػػج الرػػ ج الػػ اقر   الػػث الررفيػػم       
(Glasserؤػػػف  ( )لتنيػػػم القػػػدرة همػػػ  ي قالػػػؽ  معػػػمت الؤػػػرد لطرالقػػػج ا ي ػػػـر اآلخػػػرالف

قدرييـ همػ  ي قالػؽ  معػمييـ   قػ قيـ،  الشػخص الؤوػؤ ؿ ىػ  شػخص ؤوػيقؿ فردالػمت 
 لدالػػػو شػػػر ر كػػػمؤف لقدريػػػو همػػػ  ي دالػػػد ؤػػػم الرالػػػد ؤػػػف ال الػػػمة  الشػػػلع  معميػػػو  أىدافػػػو 

 . ( 164، ص1999،  لطرؽ ؤوؤ لج  )الرزة
غالػػر الؤوػػؤ ؿ ىػػ  ذلػػؾ الػػذي الؤيقػػد الؤوػػؤ لالج لػػملؤرن  الؤشػػمر إلالػػو ،  الشػػخص      

أي انػػو الشػػلع  معميػػو  يػػ  لػػ  كػػمف ذلػػؾ الجػػر لػػمآلخرالف فيػػ  الرؤػػؿ همػػ  ي قالػػؽ ؤػػم 
الرالده لصرؼ النظر هؤم إذا كمنت طرالقيو فػ  ذلػؾ يجػر لػمآلخرالف أ  يػنؤريـ ،   ا 
القلػػؿ أف العيػػد نؤوػػو  يػػ  ال قػػؽ اا يػػراـ لذايػػو،  ا اليػػيـ لػػم يراـ اآلخػػرالف لػػو ،  ؤػػف 

رمنػػمة ، ؤالػػؿ ىػػذا الشػػخص ىػػ  الؤجػػطرب الؤؤكػػد أنػػو وػػ ؼ الرػػمن   الوػػلب لغالػػره الؤ
 نؤوالمت أ  هصلالمت لكف نظرالج الر ج ال اقر  يصؤو لتنو شخص )غالر ؤوؤ ؿ(                   

                                (Fuller & Fuller,1989, PP. 365-427 ). 
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هنػدؤم   نقالض الؤوؤ لالج ى  ال ؤو ؤلالج  لالس الؤرض النؤوػ  ،  ف الشػخص     
الػػرف نؤوػػو كؤػػرالض فتنػػو الكػػ ف قػػد اصػػطنع لنؤوػػو وػػللمت أ  هػػذرات انرػػداـ الؤوػػؤ لالج ، 
فمػػػػف الكػػػػ ف لدالػػػػو الػػػػدافع أ  ا رادة ليغالالػػػػر وػػػػم كو،  يػػػػرف نظرالػػػػج الرػػػػ ج الػػػػ اقر  أف 

 .(509، ص2002)الرشالدي، ى  الذي الؤدي إل  الص ج النؤوالج الوم ؾ الؤوؤ ؿ 
دي إلػػػػ  الوػػػػم ؾ الؤوػػػػؤ ؿ  لكػػػػف ايعػػػػمه الوػػػػم ؾ أي اف الصػػػػ ج النؤوػػػػالج ا يػػػػؤ      

الؤوػػؤ ؿ ىػػ  الػػذي النػػيا هنػػو الصػػ ج النؤوػػالج،  أف اليرموػػج  الؤرمنػػمة الشخصػػالج ىػػ  
 . (222ص ،  1994، )الشنم ي نيالعج لردـ الؤوؤ لالج  لالوت وللمت ليم 
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( فػػػػػػرـ  Sulivan( وػػػػػػ لالؤمف)Adlerىػػػػػػذا اايعػػػػػػمه آدلػػػػػػر )  ر ادالػػػػػػرز ؤػػػػػػف         
(Fromm) 

 ( نظرية ادلرAdler( )1937–1870 ) 
الريلر الؤرالد ادلر الرز ؤؤوو  همـ الػنؤس الؤػردي فػ  النؤوػم   اليػ  اصػل ت       

 الػػػػث ايعيػػػػت ايعمىػػػػم انوػػػػمنالم ييػػػػيـ لملر قػػػػمت  يرػػػػرؼ لنظرالػػػػج ااىيؤػػػػمـ ااعيؤػػػػمه 
 (375، ص  1972فرانكمالف ،)الؤ علج لالف النمس . 

الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج همػػػ  اوػػػمس اف ىنػػػمؾ ارلرػػػج اوػػػملالب  (Adler)   فوػػػر      
اليلنمىم النمس ف   المييـ  ىذه ااوػملالب ىػ   ) أوػم ب الوػالطرة ، ا خػذ ، اليعنػب ، 
ا وم ب الومالـ  الص الح(  اف افجػؿ ااوػملالب اليػ  الؤكػف اف الريؤػد هماليػم اانوػمف 

اوػػم ب قػػم ـ همػػ    نػػوؤ اقػػؼ ال الػػمة ىػػ  ااوػػم ب الصػػ الح أ  الوػػمالـ  فػػ  ؤ اعيػػج
الي كـ لملذات  اليرػم ف ؤػع ااخػرالف ، لػذلؾ فمنػو الوػيطالع اداء ؤوػؤ لالميو ااعيؤمهالػج 

   . (52، ص 1995ن  ىـ )اليكرالي  ، 
اف ىػػػػػذه  (Adler) اؤػػػػػم ااوػػػػػملالب الال الػػػػػج اا لػػػػػ  فيػػػػػ  اوػػػػػملالب خمط ػػػػػج  الػػػػػرف     

الطؤ لػػج  قػػد  ػػدد ال الػػج ظػػر ؼ الؤكػػف اف ي عػػد فػػ   الػػمة ؤر مػػج ت فػػ  ااوػػملالب ينشػػ
 -الطؤؿ يؤدي ال  ااوملالب الخمط ج  ى  :

 مدة ػػػ الض ا  زالػػػث اف اليرػػػؿ  الػػػكف اف الويالالر الطؤػػػػذي الؤػػػدن  : الػػػقص اللػػػ. الن 1
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 الير الض الؤكف اف النيا ؤنو هقدة النقص الذي الؤالؿ اجطرالمت .    
 ميو ػػػػػػػػػدلؿ الريقد اف هم  ااخرالف اف المل ا لو ا يالمعػػػػ. اليدلالؿ :  الث اف الطؤؿ الؤ 2

  ؤالؿ ىذا الطؤؿ الك ف ؤ  رات ل ىيؤمـ  النؤ  انمنالمت ؤع هدـ ي ؤمو الؤوؤ لالج .    
 . ااىؤمؿ : الذي الؤدي ال  شر ر الطؤؿ لتنو اقالؤج لو كؤم الصلح غج لمت النظر  3

   .(  97، ص 2009 ء لردـ القج  ) الخ اعم ، ال  كؿ ش    
إل  الؤرد هم  أنو ؤخم ؽ اعيؤػمه  ؤيػتالر لػملق ف ااعيؤمهالػج  (Adler)  النظر      

أكالر ؤف الق ف اللال ل عالج،  الؤكنو أف الرػالش  الميػو لتؤػمف  اوػيقرار  ال قػؽ أىدافػو إذا 
 . (106، ص1987)صملح،   اريلط لر قمت اعيؤمهالج ؤع اآلخرالف

يؤالػػػػؿ  معػػػػج فطرالػػػػج لػػػػدف كػػػػؿ اللشػػػػر  (Adler)  الؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج لػػػػرأي      
 صػػػداقج ؤػػػع ااخػػػرالف ، ؤػػػع شػػػر ر الؤػػػرد لماريالػػػمح فػػػ  ال الػػػمة  اف  لمنوػػػعمـلالرالشػػػ ا 

  انو اليغمب هم  الشر ر لملنقص  لألخرالف ع ده لو اىؤالج طملؤم كمف ؤؤالدات 
 .(  410، ص 2000) الشنم ي ،                                                 

انػػػػو اذا شػػػػرر الؤػػػػرد لتنػػػػو ؤي ػػػػد ؤػػػػع ااخػػػػرالف هند ػػػػذ  فقػػػػط  (Adler) كؤػػػػم الػػػػرف      
الوػػيطالع أف الرؤػػؿ لشػػعمهج فػػ  ؤ م ايػػو لميغمػػب همػػ  ؤشػػمكؿ ال الػػمة   اليكالػػؼ ؤػػع 
الؤعيؤػػع الػػذي الرػػالش فالػػو إذ أف الؤػػرد الػػذي الؤيمػػؾ الشػػر ر لماىيؤػػمـ ااعيؤػػمه  أي 

ااعيؤمهالج الصلح شخصمت ؤرغ لمت لو اعيؤمهالػم  اف الينشػ ج ااعيؤمهالػج ليػم الؤوؤ لالج 
 . (98، ص 2009أكلر ااالر ف  يك الف شخصالج الؤرد ) الخ اعم،

ف اانوػػمف اآلؤػػف ؤػػف  عيػػج نظػػر      ىػػ  الػػذي الوػػيطالع أف الي ػػرر ؤػػف  (Adler)  ا 
ؤف اليطمع ن    الييدالدات  ؤخمطرىم لمويخداـ ااوم ب الومالـ  الص الح الذي الؤكنو

 (Fatil&Raddy,1985,p.12) .الؤويقلؿ  قدريو هم  أداء ؤوؤ لالميو ااعيؤمهالج
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 نظرية العماقات الشخصية المتبادلة لسوليفان   
                                          (Sulivan) (1949–1892) 

 دالالػج فػ  اؤالركػم اذ الرد ىمري و لالؤمف ؤف الرز همؤمء ؤدروج الي مالؿ النؤو  ال     
 قػػمـ لدراوػػج الشخصػػالج ؤػػف ؤنظػػ ر شخصػػ  يػػتالر وػػ لالؤمف كالالػػرا لمفيراجػػمت فر الػػد، 

النكػر  ؤؤكدا اىؤالج الر اؤػؿ  الر قػمت ااعيؤمهالػج  رغػـ ذلػؾ اا اف وػ لالؤمف ا، لال  
اىؤالػػػج الر اؤػػػؿ اللال ل عالػػػج ال راالالػػػج  الؤوػػػال ل عالج  اليػػػ  يوػػػمىـ فػػػ  يكػػػ الف الشخصػػػالج 

،  2009) الػػػػػ  اوػػػػػرد ، هرلالػػػػػمت ،  قػػػػػدرات ؤرالنػػػػػج   داءمء ينظالؤػػػػػ   يز الػػػػػدىم للنػػػػػ
 . ( 55ص
الػػ  اف ا نوػػمف ا الؤكػػف اف ال الػػم لؤرػػزؿ هػػف الؤعيؤػػع  هػػف  (Sulivan)اشػػمر       

اآلخػػرالف ،  اف الشخصػػالج كالػػمف فرجػػ  خػػملص االؤكػػف ؤ  ظيػػو ا  دراوػػيو اا ؤػػف 
ف اانوػػػمف ؤخمػػػ ؽ  اع   اف خػػػ ؿ انػػػدؤمج الؤػػػرد  يؤمهمػػػو ؤػػػع ااخػػػرالف ،  انػػػو الػػػرف ا

اومس فكػرة الؤػرء هػف نؤوػو ؤلنالػج همػ  اوػمس ه قيػو لػمآلخرالف فيػ  كػم ف اعيؤػمه  
الوػػر  الػػ  اانػػدؤمج فػػ  العؤمهػػج فيػػ  الػػؤالر فػػاليـ  اليػػتالر ليػػـ  اف الرزلػػج هػػنيـ وػػلليم 

      هدـ الشر ر لماؤف  الذي اُلرد إ دف ؤؤشرات نقص الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج 
                                                  (Sullivan , 1953 , p.21 ). 

  يكػػػ الف الشخصػػػالج  ،  الؤػػػرد اف اليػػػ ير القػػػـ  لػػػد ر لػػػمرز فػػػ (Sulivan) الػػػرف      
هػػػف ؤصػػػدرالف اوموػػػالالف ىؤػػػم ) ال معػػػمت  النمشػػػ الكػػػمفح لخؤػػػض اليػػػ ير  القمػػػؽ  دا ؤػػمت 

 ىػدفمت   ااؤػمف الرجم هم   ؿال ص  الصلح ، اللال ل عالج ،  هدـ ااؤمف ااعيؤمه  (
 إف (Sulivan)  الريقػػد،  القمػػؽ إلػػ  الػػؤدي اليػػ ير إزالػػج هػػدـأف    الوػػم ؾ، أنػػ اع لكػػؿ

 القمػػؽ ؤػػع لميرمؤػػؿ ؤ م ايػػو خػػ ؿ ؤػػف  النؤػػ  اليكػػ ف الؤػػرد شخصػػالج ؤػػف ا كلػػر العػػزء
)الزالػ د  الػذات نظػمـ لظيػ ر  اليوػلب  الػث القمػؽ ؤػف نؤوػو ل ؤمالج أ  همالو اليغمب أ 
 .(  80، ص 1998، 

( فػػتف ؤشػػمهر اآلؤػػف  اليػػ ير  القمػػؽ لػػدف الؤػػرد يشػػ ه Sulivan طلقػػمت لوػػ لالؤمف )    
إدراكو لم اقع كؤم يؤالر ف  نؤ  شخصاليو الذي النركس وملمت همػ  إ وموػو لملؤوػؤ لالج 

 . (Wood ,1974 , p.145ااعيؤمهالج   )
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 زة وهي: حياة االنسان إلى ست مراحل متداخمة ومتماي (Sulivan) سموق
  الؤيد )الرمؤمف اا اف(: اال دث ف  ىذه الؤر مج قمؽ أ  ؤخم ؼ في  ؤر مج  -0

  ري ػػػػػػػمىم اادراؾ الؤطػػػػػػػػؤؿ لطرالقج وؤػػػػػػػػاويقلمؿ ؤف عمنب ا ـُ  الويعالب الط    
    (Prototaxic.) 
  ؤج الي  اليـ فاليم ػػػػػػػػػ( :  ى  الؤر مج  الؤي أه اـ 6-3 )الؤلكرة ؤر مج الطؤ لج  -2

 (.syntaxicاادراؾ لطرالقج يركاللالج )    
  أه اـ(:  ى  يقملؿ يقراللمت ؤر مج اليرمالـ االيدا    ى   01-6الطؤ لج الؤيتخرة ) -3

 ب ؤع ػػػػػػػاا إف الي اصؿ فاليم الزداد ؤف خ ؿ المر الؤلكرةاؤيداد لؤر مج الطؤ لج      
 نؤوالج لمطؤؿ.ااقراف  يرد ؤر مج ي    
 همـ(: ف  ىذه الؤر مج ينؤ  ه قمت ق الج صؤالؤالج لالف  03-01لداالج الؤراىقج ) -4

 ؤ  ػػػػػػػػػػالؤراىؽ  فرد آخر  الرد اآلخر لملنولج لمشخص اكالر اىؤالج ؤف اآللمء  الو    
 (.Peercultureىذا ال جع لالقمفج الؤراىقالف الؤشيركج )    
 همـ( يقراللمت:  فاليم اليرمؽ الؤرد لملعنس اآلخر. 07-03الؤراىقج الؤي وطج )  -5
 ج ػػػػػػػمعج العنوالػػػػػػػػػػهمـ(:  ف  ىذه الؤر مج يندؤا ال  21 -07الؤراىقج الؤيتخرة ) -6

   ف العنس اآلخر  همدة ؤم ييركز هم  شخص ػػػػػ ال معج لمر قج الداف ج لشخص ؤ    
 (.089 -088، ص0991) دا د  الرلالدي،   ا د     
    ؤع  اخيمؼ ،   الديو العػػػػػػػػػالرج لالف  قجػػػػػػلملر ر الو  لشكؿ (Sulivan) أىيـ      

 ؤػػملالف كرةػػػػػػػؤل وػػف فػػ  قطرػػ  لشػػكؿ  ياللػػت ييكػػ ف الشخصػػالج لػػتف الؤكػػد الػػذي فر الػػد 
 الوػػػن ات فػػػ  كلالػػػر لشػػػكؿ ييغالػػر أف الؤكػػػف الشخصػػػالج أفاشػػػمر الػػػ     وػػن ات( 4-5)

  اكالرىػػم الؤرا ػػؿ اخطػػر ؤػػف يريلػػر اليػػ  الؤراىقػػج وػػن ات ج خمصػػ الرؤػػر ؤػػف ال  قػػج
 (.036–035ص ،0983 شميز،)     المت الؤويقلمالج الؤرد شخصالج ف  يتالالرات 
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 (  فرومFromm( )1900–1980 ) 
( همػػ  العمنػػب ااعيؤػػمه   اانوػػمن   أكػػد أف اانوػػمف Frommركػػز فػػرـ  )       

ؤصػػػػملو هػػػف ؤعيؤرػػػػو، فم نوػػػػمف ل معػػػػج اعيؤػػػمه  لطلرػػػػو  أف ؤشػػػػمكمو نميعػػػو ؤػػػػف ان
 خالػػػػو اانوػػػػمف  ل معػػػػج الػػػػ  القػػػػدرة همػػػػ  االػػػػداع  االيكػػػػمر  ل معػػػػج الػػػػ  شػػػػر ره 

 . (235، ص 2010)وؤالمف،  لماويق ؿ الذاي   ي ؤؿ الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج
العػػػب اف الرػػػالش فػػػ  ىػػػذه ال الػػػمة هػػػف  (Fromm)  اف ا نوػػػمف ؤػػػف  عيػػػج نظػػػر     

لآلخرالف ،  اف هم  اافراد اف الوػيرؤم ا الرقػؿ  اليخالػؿ ؤػف اعػؿ  طرالؽ يقدالـ اا يراـ
خمؽ اريلمط عدالد ؤع ااخرالف ف  الؤعيؤع ؤػف خػ ؿ ) ال ػب الؤالؤػر( الػذي اليجػؤف 
الرهمالج  الؤوؤ لالج  اا يراـ ، فؤ  الُ ػب الؤالؤػر الرػ  الؤػرد  معػمت ااخػرالف  ال يػـر 

ؿ ااعيؤػمه   اليرػم ف لػالف أفػراد ؤشمهرىـ  رغلمييـ اف ىػذا الُ ػب ىػ  أوػمس اليؤمهػ
  ااخػرالف   ايعػمهأنؤويـ  ايعمهالج الؤعيؤع   العرؿ أفراده الي ؤم ف ؤوؤ لالمييـ ااعيؤمه

 .(  120-113، ص  1983)شميز،
   -  دد فرـ  ويج ان اع ؤف الطلمع ااعيؤمهالج  ى  :

      ااويقلمل(Receptive) 
    ااويغ ل(Exploitative) 
     ااكينمزي (Hoarding) 
       اليو الق(Marketing) 
 الؤنشغؿ لملؤ ت  (Necrophilous) 
 نيا       الؤ(Productive) 
 ىػػذه اانؤػػمط  يرلػػر هػػف نؤوػػيم ؤػػف خػػ ؿ الطرالقػػج اليػػ  اليصػػؿ ليػػم اافػػراد ؤػػع       

ااشػػػالمء  ؤػػػع النػػػمس لؤػػػم فػػػاليـ انؤوػػػيـ  اهيلػػػر فػػػرـ  الي عيػػػمت الخؤوػػػج اا لػػػ  غالػػػر 
(  ىػػػ  اليػػػ  يػػػؤدي فػػػ  ا وػػػف اا ػػػ اؿ الػػػ  اايصػػػمؿ non productiveؤنيعػػػج )

الزا ػػؼ لػػم خرالف  يػػؤدي فػػ  اوػػ ا اا ػػ اؿ الػػ  الر قػػمت اليدؤالرالػػج ؤػػع ااخػػرالف انيػػم 
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نمقصػػج  ؤشػػػ ىج  غالػػر ؤشػػػلرج همػػ  ااطػػػ ؽ  فػػػ  الؤقملػػؿ فػػػمف الي عػػو الؤنػػػيا القػػػـ  
         يؤمهمو ؤع ااخرالف  االؤج الؤيلمدلج الي  ي ؤظ لمؤرد يكمؤمو  اليرم ف هم  ال ب

                                                      (Fromm,1941,p:53) . 
ارلػػػػع  معػػػػمت جػػػػر رالج لمؤػػػػرد الوػػػػر   شػػػػلمهيم  يػػػػ   (Fromm) كػػػػذلؾ  ػػػػدد      

 - ىذه ال معمت ى  : اانوعمـ ؤؤم النؤ  لدالو الشر ر لملؤوؤ لالج ال س لملي افؽ 
     ػػػػػمف الخيمؼ هف كمفج ال ال انمت اليػػػػػنيؤمء ااعيؤمه  : فم نوال معج ال  اا.  1

 م ز ػػػػػمف فقد يعػػػػػالقيصر يرمؤميم ؤع الطلالرج  شلمع  معمييم ال الميالج لالنؤم اانو    
 مء ػػػػػمس لمانيؤػػػػػمهالج ؤنيم اا وػػػػ ت لو  معمت اعيؤػػػػػػػػميو ال الميالج  اصلػػاشلمه    
 ااعيؤمه  لم طف ا  لؤكمف الرؤؿ ا  لمرم مج ا  الؤدروج .    

 مع  ااريقمء  الور  ػػػػػل ريؤ ال معج ال  الشؤ خ  اليرمل  : الور  اانومف دا ؤمت .  2
 دـ ا  ػػػمة  النمس اؤم اذا صػػػػػلم ال مت ػػػػ ت  ؤ لػػػػػػدهمت ؤقلػػػػ ف ؤرؤ قمت  ؤلاف الك االجمت     
 مف ػػػػػػػمليمف ؤيلمالنيػػػػػراىالج اويعػػػب  الكػػػػػػػلح كمرىمت ،  ال ػػػػيو فتنو الصيكررت ا لمطم    
   ي قؽ ااشلمع اصلح اانومف ؤ لمت  ؤ خ فمذاػػػػػػػلقجالج  ا دة ى  ال معج ال  الش    
 اؤم اذا  دث الركس يي لد الكراىالج .    

 ملرو ااعيؤمه  اف الي  د ؤع ال معج ال  الي الج : ال يمج اانومف االنمء لنمء ط.  3
 ااخرالف ا  اف الي  د ؤع الرؤؿ لالليرد هف ال  دة  الرزلج  ااغيراب .    

 م ـ ػػػػػػدد الؤرمالالر الي  الطر يم النظمـ القػػػػػػػال معج ال  اانجلمط ااعيؤمه  : ي .  4
  افؽ ؤريم ،  اذا ؤم ػػػػػػزاـ ليم  اليػػػػػم  االيػػػػػدة الي  النلغ  ؤومالرييػػػػػػػ ع القالـ الوم ػػػػن    
 ع ، ػػػػقرار ف  الؤعيؤػػـ ومد ال  مـ  ااويػػػػػػراد الؤعيؤع ىذه الؤرمالالر  القالػػػػػاؤيص اف    
   ػػػػ ىنمؾ خ فمت ف  ال معمت لالف فرـ    فر الد  الث الرف فرـ  اف ال معمت ينؤ    
 ) ال ب ، اليرمطؼ ، يلمدؿ الؤنؤرج ،  لدف الؤرد ؤف خ ؿ ه قيو لم خرالف ؤالؿ    
 م ا ػػػػػػم نيػػػػػج ، اؤم فر الد الرف انيػػ اىر نؤوالج اوموالػػػػػػػاا ومس لمانيؤمء (  ى  ظ    
   1990مت   ) دا د ، الرلالدي ، ػػػػػػالمن الج نيالعج ااشلمهمت ا  اا لمطمت لم مع    
 .(   180 -177، ص     
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 Existential theoryة النظرية الوجودي -3
الريقػػد ال ع دالػػ ف اف اللشػػر ىػػـ   ػػدىـ القػػمدر ف همػػ  اخيالػػمر وػػم كيـ فػػ  أي       

 قػػػت ،  الي ؤػػػؿ الراشػػػد ف ذ  الشخصػػػالج الوػػػمالؤج ؤوػػػؤ لالج افرػػػمليـ ،  القػػػرارات اليػػػ  
اليخػػذ نيم ،  ال ػػم ل ف يخطػػ  الرقلػػمت  الؤر قػػمت  الجػػغ ط ااعيؤمهالػػج ،  الصػػل  ف 

ف الخمرعالػػػج الؤؤر جػػػج همػػػ  افرػػػمليـ ، لكػػػنيـ ؤػػػع ذلػػػؾ لػػػالف اف  اهػػػالف لجػػػغ ط القػػػ  
الويوػػمؤ ا ليػػذه الجػػغ ط  ا  الرمرجػػ ىم لػػذلؾ ىػػـ ؤػػف الصػػنر ف انؤوػػيـ  ) عػػ رارد ، 

 .(  36، ص 1988
يؤكػالف الؤػرد  اف اليػدؼ ااوموػ  فػ  النظرالػج ال ع دالػج ىػ  ( ( Frankl الؤكد       

انوػػػػمف ؤكػػػ ف ؤػػػف ال الػػػػج ؤظػػػمىر  ىػػػػ  لالكػػػ ف  اهالػػػمت لؤوػػػػؤ لاليو يؤمؤػػػمت ،  الػػػرف اف ا
الؤظيػػػر ال وػػػ  ا  اللػػػدن   الؤظيػػػر النؤوػػػ  الرقمػػػ   الؤظيػػػر الر  ػػػ   الػػػث ىنػػػمؾ 

) همػػػـ  Psychophysicsيقػػػمرب لػػػالف اللرػػػد اا ؿ  الالػػػمن   الشػػػك ف ؤرػػػمت ؤػػػم الوػػػؤ  
الػػنؤس الػػذي الػػدرس االػػر الرؤمالػػمت العوػػؤالج فػػ  هؤمالػػمت الؤػػرد الرقمالػػج (  لقػػد اىػػيـ كػػؿ 

 ادلػػر ليػػذه االرػػمد  لكنيؤػػم اغؤػػ  العمنػػب الر  ػػ  لكػػف النظرالػػج ال ع دالػػج ؤػػف فر الػػد 
اكػػدت همػػ  اللرػػد الر  ػػ  انػػو ؤػػف اىػػـ ع انػػب ال عػػ د اانوػػمن   ىػػ  ؤػػم الؤالػػزه هػػف 

 (  280– 278، ص 1998) الزال د ،  ال ال انمت . 
اذا فم نوػػمف هلػػمرة هػػف   ػػدة ؤنؤػػردة فػػػ  ذاييػػم ، لػػالس ليػػم ؤرنػػ  لؤؤردىػػػم اا       

اريلطػػػت ؤػػػع الؤعؤ هػػػج ،  الظيػػػر ؤرنػػػ  الؤردالػػػج ؤػػػف خػػػ ؿ الؤعؤ هػػػج ،  العػػػب اف 
اليقلػػؿ الؤػػرد ؤوػػؤ لالج افرملػػو  يصػػرفميو ،  ىػػذه الؤوػػؤ لالج ؤريلطػػج لملشػػر ر ؤػػف خػػ ؿ 

 (   Patterson, 1966 , p.458الجؤالر الؤيؤالؿ ف  العمنب الر    . ) 
  ( ( Franklال رالػج ،  الػث اشػمر  ىػ  اؤم الصؤج الالمنالج الؤؤالزة لم ع د اانومن     

 -ال  ؤم التي  :
 ال رالج :  يرن  اف اانومف ؤوؤ ؿ هف الداع هملؤو الخمص  ؤشمكؿ  الميو  .  1

  اخيالمرايو  افرملو .    
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 ال رالج ييجؤف ؤؤي ؤالف .  2
 الؤوؤ لالج : أي اف الؤرد ؤوؤ ؿ ا ات اؤمـ نؤوو  االجمت اؤمـ جؤالره  اؤمـ رلو .( 1
ارادة :  يرنػػػ   عػػػ د الؤالػػػؿ لػػػدف الؤػػػرد  ىػػػ  الؤؤػػػر الؤ صػػػؿ الػػػذي اليػػػيـ لؤرػػػؿ ا( 2

،  2009القػػػػرار أي القػػػػدرة همػػػػ  ايخػػػػمذ القػػػػرار لمؤوػػػػؤ لالج ) الػػػػ  اوػػػػرد ، هرلالػػػػمت ، 
 .(   344ص
   ىنمؾ ال الج ؤؤمىالـ لمرملـ ا  ال ع د الؤ الط لملؤرد  ى      

   الرملـ ػػػػػػرد  ىػػػػػػج لملؤػػػػػ همت الؤ الطػػػػػملـ الؤ جػػػػػ  هػػرد :  ىػػػػػػالرملـ الؤ الط لملؤ.  1
 الطلالر  ا  ى  الرملـ الذي القدـ لمكم نمت ال ال انالج  اانومنالج ؤمالمـز ؤف  معمييم     
 اللال ل عالج  د افريم  غرا زىم .     

 ف ػػزه هػػػالرملـ الذاي  ا  الشخص  : القصد لو الؤ اصؤمت الداخمالج لمؤرد الي  يؤال.  2
 ااخرالف  ؤف خ ليم الويطالع الؤرد فيـ ذايو  كالن نيو .    

 ف ػػػرالػػػع ااخػػػػم ؤػػػػػمدة :  ى  هملـ ه قينػػػػػ قمت الؤريػػالرملـ الؤشمرؾ  ا  هملـ الر.  3
 .( 285، ص 1998 اليؤمهؿ ؤريـ ا  ى  هملـ الر قمت الشخصالج ) الزال د ،     
 
     Aljestalt Theoryنظرية الجشتالت  -4

العشػػػػػطملت كمؤػػػػػج ذات أصػػػػػؿ ألؤػػػػػمن   لػػػػػالس ليػػػػػم ؤػػػػػرادؼ فػػػػػ  عؤالػػػػػع المغػػػػػمت       
الريلػػػػر  ا خػػػػرف، غالػػػػر أنيػػػػم فيؤػػػػت لؤرنػػػػ  الكػػػػؿ ، كؤػػػػم يرنػػػػ  الشػػػػكؿ  الصػػػػ رة ،  

ؤؤوػس ىػذه النظرالػج  ؤط رىػم ،  لػد فػ  لػرلالف ( Perls  Fredrick) فرالدرالؾ لالرلز 
ؤػػػػػػػف عمؤرػػػػػػػج )  1920الرػػػػػػػمـ وػػػػػػػنج     صػػػػػػػؿ همػػػػػػػ  شػػػػػػػيمدة الطػػػػػػػب 1893هػػػػػػػمـ 

Frederich Withelm  ؤػػنح الػػدكي راه الؤخرالػػج ؤػػف عمؤرػػج لػػ س إنعمػػ س هػػمـ  ، )
،  قػػد أوػػس ؤريػػدا لمي مالػػؿ النؤوػػ  فػػ  فالنػػم،  قػػد يػػتالر لؤر الػػد  ع لػػد شػػيمالف  1950

 ال نا  أدلر  ى رن   الث لدأ  الميو ف  الي مالؿ النؤو  ، اا انػو قػمـ لػتعراء يغالالػرات 
الػػػج الي مالػػػؿ النؤوػػػ  ، فقػػػد اوػػػيلدؿ غرالػػػزة العػػػنس لغرالػػػزة العػػػ ع ، كؤػػػم اىػػػيـ همػػػ  نظر 
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لملؤوػؤ لالج الؤردالػج  اليػ  يرنػ  ؤوػؤ لالج الؤػرد هػف افكػمره  ؤشػمهره  انؤرمايػو ،  ركػػز 
،  1998) الزالػػ د ،  همػػ  الخلػػرة الؤلمشػػرة  همػػ  ؤػػمذا  كالػػؼ فػػ  الرػػ ج العشػػيملي   

 . (  221- 217ص

لملنظرالػػج ال ع دالػػج فالؤػػم اليرمػػؽ لؤوػػؤ لالج الؤػػرد هػػف  ( Perls)رلػػزكػػذلؾ يػػتالر لال       
افكمره  شر ره  وم كو ، اا انػو لػـ الركػز همػ  العمنػب الر  ػ   ايؤػؽ ؤريػم لماىيؤػمـ 
الؤشيرؾ لػػ ىنػم  ااف ،  اىػيـ لػملنؤ   طرالقػج  ػؿ الؤشػك ت لموػيقطمليم ن ػ  الؤركػز 

ؤػػع اللال ػػج ليػػدؼ يعؤالػػع الػػذات ، كؤػػم  ىػػ  الػػ ه   اانػػدؤمج  يؤمالػػؿ الؤػػرد ؤػػع نؤوػػو   
اشيرؾ ؤريم ف  يص رىم هف ؤوؤ لالج الؤرد  انو كم ف الي ؤؿ الؤوػؤ لالج  لدالػو قػدرات 

 .(  220، ص 1989اكالر ؤؤم الريقد  ) الطالب ، 
 The main theoretical concepts:  مفاهيم النظرية الرئيسة

   مء ػػػػرد  دراؾ ا شالػػػػػػػؿ الؤػػػػػ: الؤال Cognitive regulationالينظالـ ا دراك   - 1
   إف ػػػػ، ف الس الركسػػػػػ،  لؤم أف الكؿ ى  الذي ال دد العزء  ل  الؤ اقؼ ككمالمت      
يؤمـ ؤم النقصيم ؤف أعػػػػالرج الج يؤالؿ إل  ينظالـ ؤدركميي        ف ػػػػػمالؿ ؤػػػػؿ اليقػػم  ا 
  رة ػػػػػػػػػػػػص يشكالؿ صػػػػم لج الشخػػػ، لذا فإف ؤ  الذي الوللو هدـ الينظالـ الي ير      
 دة ػػػػػػػمهػػػم  الومالـ  اليـ ذلؾ  وب قػػػ ه الرقػػػػػػػػ  ص يو  نؤػػػػػهم ؿػػػؤيكمؤمج دلال      
   ػػػػؿ الور  إل  ااكيؤمؿ( ، التيػػػػػالر ؤكيؤػػػػػػ ؽ )القم ؿ أف العشطملت غػػػػا غ      
 مه ػػػػ رؾ لميعػػػػػػرد اليػػػػػػـ الوالك ل ع  لمؤػػ ف الينظالػػػػػػ  كػػػػػػملي  همػػاليتكالد العشط      
 زاء ػػػػرر ا عػػػػؿ ى  الذي القػػػػػ،  لذا فإف الك الكؿ  الكؿ أكلر ؤف ؤعؤ ع أعزا و      
 زء ػػػػػؤ   أي عػػػمط العوػػػػػم   النشػػػمط الرقػػرؽ لالف النشػػػػػز أنو ا فػػػػػػرف لالرلػػػػ ال      
 ر ػػػػرد الوػػػػػف ؤظمىر الكؿ  الؤػػػػو كؤظير ؤػػػػػػرد النظر لػػػػػػؤف ع انب وم ؾ الؤ      
 . لينظالـ ؤدركميو لشكؿ كم      

 مدة ػػػػػػػػ  إهػمر:  الرنػرمـ لماويلصػػأ  الي Learning foresightمر ػػااويلص – 2
 مت، ػػػػم كمف ا دراؾ  اج ػػػػ،  كمؤ ات ينظالـ خلرات الؤرد الوملقج ليتخذ ؤرن  عدالد      
   ػػ ت اليػػػػ ؿ لمؤشكػػػػؿ ل مػػػػكف الي صػػػػمؿت  الؤػػػػػ اقؼ فرػػػكمف ااويلصمر لمؤ      
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 داف ػػػػػركالب ؤالػػػػػرار يػػػػػػإنو الرالد لمويؤػي اعو الؤرد ، ور  الؤرد ل ؿ ؤشك يو ف      
 ف ػؼ الؤكػػح كالػػػػػػملت ي جػػػػػػػ ل عالج العشطػػػػػػػإف والكػػػف مرػػػػػػػػرليو  لمخيصػػيع      
 لإلدراؾ ال اه  أف الز د الؤرد لؤرم ؤمت والك ل عالج ىمؤج.      

 ذا ػػركز ىػػ: الEmphasis on the here and nowاليتكالد هم  ىنم  اآلف  - 3
 ،  ثػػػػػدنو  تخذ لرالف ااهيلمر الؤمج   الؤؤيـ  هم  الؤ قؼ ال مجر  لـ ال      
 ،  لرؿ ىذا الؤؤيـ  ؤف الؤؤمىالـ الع ىرالج لـ الييـ لملؤويقلؿ  نو لـ ال دث كؤم      
 لؿ ع ىر نظرالج العشطملت،  ى  ؤلدأ اليتكالد هم  ال مجر، الؤمج  قد ذىب       
 ر ػػػػػعج اليؤكالػػػػػ ة ال مجر ى  نيالػػػػ الؤويقلؿ لـ التي  لرد،  الؤور لالرلز اف فقداف ق    
 . لملؤويقلؿ فالولب لمؤرد القمؽ    
 : الريلر ىذا الؤؤيـ  أومس النظرالج،  الرن  أف الكؿ Holism Conceptالكمالج  - 4

 الس ػػػػػػػأكلر ؤف ؤعؤ ع أعزا و،  لذا كمنت النظرة الكمالج ى  وم ؾ الكم ف ككؿ  ل      
نؤم كالمف  ا د  أن        ؿ ػػػػو ا الؤكف الؤصػػػػػػكتعزاء،  أف الرقؿ  العوـ لالوم كالمنالف،  ا 
- 221، ص 1998) الزالػػػػ د ،   لػػػػالف الع انػػػػب العوػػػػؤالج  اانؤرملالػػػػج لإلنوػػػػمف     

222  )   . 
 مليالج طمىالـ العشػػػؤف الرز ؤؤ رػػػ: الؤوؤ لالج يريل  Resopnsibilityالؤوؤ لالج  - 5

 رؼ هم  ؤم ػػػػػػػػػػػػلمل ه  ى  الرؤمالج الي  نيؤكف فاليم ؤف الير Perls القصد ليم       
  هم  أىؤالج نؤ  الؤرد ليي وع  Perlsمو ،  أكد ػػػػر لو  ؤم نشرر فالو  ؤم نؤرػنؤك      
    ي ت اارض الؤكف اف و عد ؿ ؤم ػػػػػال ه  هف ذايو ، فمل ه  كتن ماتػػػػػؤع      
 ج الظير ف  ؿ الؤوؤ لالػػػػػدف ي ؤػػػػػػػن يمج اويرمدة الخلرة ، كؤم اف ؤ ن ؤزه هندؤم      
  ؾ  الؤشمهر ػػػػػػع الومػػػػػػػمنت ؤنوعؤج ؤػػػػػػػػك فمذارد ، ػػ  الويخدؤيم الؤػػػػج اليػػػػػػالمغ      
 الر ػػػػػػج غػػػػػمنت المغػػػػػػػػػػ ج ،  اذا كػػػػؤرد الويخدـ المغج الص الػػػػػػرن  ذلؾ اف الػػػػػفؤ      
 وؤ لالج . ي ؤؿ الؤ دـػػػػؤنوعؤج فيذا الرن  ه      

   ػػػػػػلرج  يلقػػػػػػر ؤشػػػ:  ى  الغالUnfinished business ا هؤمؿ غالر الؤنييالج - 6
 ج ػػػػػنمقصج ييدد وم ؾ الؤرد  يعرمو ؤ لط ،  هندؤم يصلح ااهؤمؿ غالر الؤنييال      
   فػػػ ااهؤمؿ الغالر ؤنييالج يدفرو لالكمفح ؤ  ؤشغ ات  ق الج فتف الؤرد الصلح ؤنيؤكمت       
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   ج اػػػػػػػمؿ غالر الؤنييالػػػػػػػػػ  ااهؤػػػػػػػػاعؿ ايؤمـ ىذه ااهؤمؿ ،  الؤرد الؤنيؾ ف      
   ) ال  اورد ، لالظيره ف  الؤ اقؼ الؤرر فج   ع اف ال جر كؿ ال ه ػػػػالويطال      
 . ( 287 - 286، ص 2009هرلالمت ،     

 Look Perls of human natureنظرة بيرلز لمطبيعة اإلنسانية: 
الطلالرػػػػػػج ا نوػػػػػػمنالج ككػػػػػػؿ يشػػػػػػيؤؿ همػػػػػػ  أعػػػػػػزاء ؤخيمؤػػػػػػج يصػػػػػػنع  Perlsالػػػػػػرف       

ال الػمة ؤرػم ،  لكػنيـ  النؤػم النؤػ ف  اللػدؤ فلؤعؤ هيم إنوػمنم ؤيؤػردا ،  الػرف أف ا فػراد 
 الكلر ف  ال اعي ف الخلرات ،  الؤشمهر  الؤخم ؼ ف  ال الػمة ، فػإف ذلػؾ اليوػلب فػ  

 .ملت طؤف الكؿ أ  ؤم الوؤ  لملعش يقيطع فقداف أعزاء ؤف أنؤويـ
ااهيقػمد لػتف اانوػمف ؤ كػـ  لر اؤػؿ خمرعالػج ا  ه اؤػؿ داخمالػج ،  Perls رفض     

 ىػػذا كػػمف ا ػػد ااخي فػػمت لالنػػو  لػػالف نظرالػػج الي مالػػؿ النؤوػػ  ،  الػػث كػػمف ؤؤؤنػػم فػػ  
 -فكريالف اومواليالف  ىؤم :

 اف اانومف ؤوؤ ؿ هف نؤوو  افرملو   الميو .(  1
اانوػػمف الؤيػػـ هػػف خلريػػو  وػػم كو ىػػ  لػػالس لؤػػمذا  انؤػػم ىػػ  كالػػؼ ، اف ىػػذا  اف(  2

 الؤكد اف اانومف  ر  لدالو القدرة هم  اليغالالر .  
ملت هم  الؤموؤج ال ع دالج  الظمىرايالػج  يؤيػرض اف اافػراد ط يريكز نظرالج العش     

راجػػمت الوػػيطالر ف لػػذاييـ اليرمؤػػؿ لشػػكؿ فرػػمؿ ؤػػع ؤشػػك ت  الػػمييـ  يقػػـ  همػػ  افي
 - ى  :

  ملؾ ، ػؿ لشكؿ ؤيشؤػ أ موالس ير: لو عوـ  همطؤج  هقؿ  أفكمر  ا نومف )كؿ(.  1
 كؤم أنو عزء ؤف اللال ج  ا الؤكف فيؤو لؤرزؿ هنيم .      

 ، كؤم  طػرد الؤويعالب فقػػػػػمهؿ  لالس لو د ر الؤػػا نومف )فمهؿ(: لإلنومف د ر ف.  2
ف ااويع مه الؤالالراتػػػ  القرر ؤوؤ لالميو يعػػػػػ، في  كالجػػػػيراه الوم         ت ػػػملمت لالوػػػػ،  ا 
 الؤ عو لو.      

 : في  قمدر هم  اف الر  أ موالوو  ه اطؤو  ؤدركميو. ا نومف ) اع(.  3
 و ػػػػػف خ ؿ  هالػػػػم  ااخيالمر ؤػػػػدريو هػػػػ:  يك ف ق ا نومف )قمدر هم  ااخيالمر(.  4

 ؤ ؿ هف وم كو الخؤ   الظمىر.لذايو  ى  ؤو      
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   ش ػػػػم  الرالػػػػ ة هقمدر الصػمت  ؤؾ ا ؤكمنالم: في  الؤي ا نومف )ؤملؾ ا ؤكمنالمت(. 5
 لؤمهمالج  الؤكف أف الويرالد ذايو ؤف خ ؿ خلريو  أفكمره.    

     ر ػػػػ: الرالش ا نومف ل ظيو ال ملالج )ىنم  اآلف(  ى  الخل ا نومف )الف ل ظيو(.  6
 نؤوو ف  ال قت ال مجر،  الويطالع أف الخلر الؤمج   الؤويقلؿ اآلف كيذكر       

 لمؤمج   كي قع لمؤويقلؿ.      
 ا نومف ) المدي(: في  ا وال   ا شرالر..  7

 ينظر الؤدروج العشطمليالج إل  ا نومف لمهيلمره عيمز ؤيكمؤػؿ  ؤيػزف،  الرؤػؿ       
ميػو الؤيم ػج هػمدة  )الرػزة  هلػداليمدي ، لطلالريو لشػكؿ عالػد  لكنػو ا الوػيخدـ كػؿ طمق

 . (119، ص1999
 الت الى الشخصيةطنظرة الجش

يػػرف نظرالػػج العشػػطملت لػػتف الشخصػػالج ىػػ  نيػػمج ليؤمهػػؿ الؤػػرد ؤػػع اللال ػػج ؤنػػذ       
الم ظػػػج اليػػػ  ال لػػػد فاليػػػم ،  ؤػػػف خػػػ ؿ يؤمهػػػؿ الؤػػػرد ؤػػػع اللال ػػػج ال ػػػدث النؤػػػ  ،  الػػػرف 

 -الج هنمصر  ى  :العشطملت لتف الشخصالج ييك ف ؤف ال 
 . خصالج  الذي الؤدي ال  ي قالؽ الذاتالنؤس :  ى  لرد االداع ف  الش -1
     ؤ  ػػػػ  العمنب الؤظمـ ؤف الشخصالج  الذي الخؤ  النػػػػص رة الؤرد هف نؤوو :  ى - 2

 دا ؤف ػػػػػ  ا  لرػػػػػذاف شكػػػػػد اف  كتنيؤم يتخػػػػرد هف نؤوو يلػػػػ،  النؤس  ص رة الؤ      
 زة ل نم  اانم ػػػػػػػػع الصؤمت الؤؤالػػػػالدؤمغ ااالؤف ا  ااالور ،  كتنيؤم ييشمركمف ؤ      
   رة الؤرد ػػػػػيق لو ص يرالده النؤس  ؤم ااهم  هم  الي ال  ،  ىنمؾ صراع لالف ؤم      
 هف نؤوو .      

     ػػػػـ فػػػػػػر الؤيػػػػ ى  الرنص  د ،ػػػرز الرج الج  ال عػػػد ر عػػػػال ع د :  القملمو هن - 3
 (  289، ص 2009) ال  اورد ، هرلالمت ، . الرج الج       

ؤف خ ؿ اط ع اللم الج هم  النظرالمت  عدت اف نظرالج العشػيملت ؤػف اكالػر        
الشػػر ر لملؤوػػؤ لالج لػػذلؾ فقػػد يلنػػت الػػ ه    ركػػزت همػػ  يرمػػالـ الؤػػرد النظرالػػمت اليػػ  

 ف  لنمء ؤقالمس الشر ر لملؤوؤ لالج .  اللم الج ىذه النظرالج
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 مناقشة النظريات التي فسرت الشعور بالمسؤولية :
يرػػدد النظرالػػمت اليػػ  فوػػرت الوػػم ؾ اللشػػري ،  الرػػ د ذلػػؾ الػػ  اخػػي ؼ  عيػػمت      

نظر الرمؤمء  ؤدارويـ الي  النيؤ ف الاليم ، فملنظرالج ى  النيػمج الػذاي  لؤنظػ ر فكػري 
 عػدت اللم الػج نظرالػمت اليػ  فوػرت الشػر ر لملؤوػؤ لالج ؤرالف ،  لرد هرض لرػض ال

يػرف اف ىذه النظرالمت قد ايؤقت ف  لرض الع انب ، فنعد اف نظرالػج الرػ ج الػ اقر  
 الػػث  ،يػػو الشخصػػالج فػػ  اليرمػػالـ  النؤػػ ماف الؤػػرد لدالػػو القػػدرة همػػ  ااوػػيؤمدة ؤػػف طمق

 الؤدروػػالج الصػػ ال ج ،  اليكػػ ف لدالػػو الشػػر ر لملؤوػػؤ لالج اذا اهطالػػت لػػو اللال ػػج الؤنزلالػػج
رؼ نؤوو لي اليػو النمع ػج  الي ؤػؿ ؤوػؤ لالج ؤػم ىػ  همالػو  ؤػم الؤرمػو فملؤرد الؤوؤ ؿ الرّ 

ف الكػػم ف اللشػػري ؤػػدف ع لغرالػػزة اعيؤمهالػػج تلػػ يؤكػػدفتنيػػم ادلػػر نظرالػػج . اؤػػم  ؤػػم الرالػػده 
  الميػػو الرػػالش أف الؤكػػف ا فػػملؤرد ، ااخػػرالف ؤػػع ه قػػمت يكػػ الف الػػ  يػػؤدي لػػوفطرالػػج 
 الكػػ ف  أف ؤريػػم اليرػػم ف أف همالػػو  الي عػػب العؤمهػػج إطػػمر خػػمرج  ىػػ  اوػػيقرار   لتؤػػمف

الػػػذي  وػػػ لالؤمف نظرالػػػج،  لرػػػدىم  ااعيؤمهالػػػج  ؤوػػػؤ لالميو أىدافػػػو لي قالػػػؽ ليػػػم ؤرطػػػمءت 
أف اانوػػػمف كػػػم ف اعيؤػػػمه  ا الوػػػيطالع الرػػػالش فػػػ  ؤرػػػزؿ هػػػف الؤعيؤػػػع الؤكػػػد همػػػ  

 هػػػنيـ الرزلػػػج  أفت اعيؤمهالػػػج ه قػػػم إقمؤػػػجالػػػذي الرػػػالش فالػػػو  انػػػو الؤيمػػػؾ القػػػدرة همػػػ  
 ، الشر ر لملؤوؤ لالج نقص ؤؤشرات إ دف اُلرد الذي لمانيؤمء الشر ر هدـ ولليم

  أكػػد  اانوػػمن  ااعيؤػػمه  العمنػػب همػ ركػػز  الػػث ( Fromm) فػػرـ  لرػدىم نظرالػػج 
 ؤعيؤرػػػو، هػػػف انؤصػػػملو ؤػػػف نميعػػػو ؤشػػػمكمو  أف لطلرػػػو اعيؤػػػمه  اانوػػػمف أف همػػػ 

  ل معػػج  االيكػػمر االػػداع همػػ  القػػدرة الػػ   ل معػػج اانوػػمف الػػو خ ل معػػج فمانوػػمف
،  لرػػػػػدىم النظرالػػػػػج  ااعيؤمهالػػػػػج الؤوػػػػػؤ لالج  ي ؤػػػػػؿ الػػػػػذاي  لماوػػػػػيق ؿ شػػػػػر ره الػػػػػ 

ال ع دالػػج اليػػ  يػػرف اف اانوػػمف هلػػمرة هػػف   ػػدة ؤنؤػػردة فػػ  ذاييػػم ، لػػالس ليػػم ؤرنػػ  
ال ع دالػج همػ  يؤكػالف الؤػرد  ؤع الؤعؤ هج ،  يركػز النظرالػجلؤؤردىم ، اا اذا اريلطت 

اؤػػم نظرالػػج العشػػطملت فيركػػز همػػ  ؤػػف اف الكػػ ف  اهالػػمت لد افرػػو  خلرايػػو  ؤوػػؤ لالميو ، 
اف الكػػ ف الؤػػرد  اهالػػمت لؤػػم الؤرمػػو  الػػيرمـ ي ؤػػؿ ؤوػػؤ لالج افكػػمره  يصػػرفميو  الرؤػػؿ همػػ  
يط الر ؤيمرات  اكيومب قالـ يوؤح لو لملي صػؿ الػ  اشػلمع  معميػو د ف خػرؽ  قػ ؽ 

، لػذلؾ يلنػت اللم الػج ىػذه النظرالػج الشػمؤمج  نيػم يػرف اف الشػر ر لملؤوػؤ لالج ف ااخرال
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،  الػث انيػم يمػـز الؤػرد همػ  اف الكػ ف )  اهالػمت ، ا الي قؽ اا ؤف خ ؿ ىػذه النظرالػج 
ؤوػػػؤ ات ، الرػػػالش ال مجػػػر ، لدالػػػو دهػػػـ ذايػػػ  ، لدالػػػو القػػػدرة همػػػ  يطػػػ الر ؤيػػػمرات ( ، 

إلفػػػػػمدة ؤنػػػػػو فػػػػػ  لنػػػػػمء اداييػػػػػم لقالػػػػػمس الشػػػػػر ر اجػػػػػمفج الػػػػػ  يلناليػػػػػم يررالػػػػػؼ النظرالػػػػػج ل
 لملؤوؤ لالج .

 
 Counseling Cognitive: االرشاد المعرفي ثانياً 

 نبذة مختصرة عن اإلرشاد
الريلػػػر ا رشػػػمد لؤخيمػػػؼ أن اهػػػو  ؤعمايػػػو ا ػػػد )ؤيػػػف الؤوػػػمهدة( اليػػػ   عػػػدت       

ؤؤيـ  الؤوػمهدة لخدؤج ا فراد إذ ا الخم  ) يقراللم ( أي يررالؼ لؤصطمح ا رشمد ؤف 
جػػؤنم أ  ظػػمىرا،  أخػػد الػػلرض الوػػيخدـ كمؤػػج )الؤوػػمهدة( لالرلػػر ليػػم هػػف ا رشػػمد أ  

 . ( 18، ص2006ليك ف اهـ أ  اشؤؿ ؤنو ) اللردالن  ، 
لػػػدأ اارشػػػمد ؤػػػف الخػػػدؤمت اليرل الػػػج لؤوػػػمهدة الطملػػػج همػػػ  النعػػػمح الؤدروػػػ          

 لرجػيم اآلخػر عػمء يطػ الرات  اللرض ااخػر عػمء همػ  شػكؿ خػدؤمت لمي عالػو الؤينػ  
( همػػ  الػػد ) 1898لخػػدؤمت الرػػ ج النؤوػػ  ، اذ لػػدأت  ركػػج الي عالػػو  اارشػػمد هػػمـ )
 لؤػدة هشػر وػن ات   عالو  دالؤز ( الذي هؤؿ ؤرشدات فػ  ؤدروػج المن الػج فػ  دالير الػت

 2005كمف خ ليم الومهد الط ب هم   ؿ ؤشك ييـ اليرمالؤالج  الؤينالج  )الداىري ،
 .( 10، ص 
فػ  عمؤرػج لنوػمؤمنالم أ ؿ هالػمدة نؤوػالج  Witmer افيػيح  اليؤػر 1896 ف  هػمـ       

 لدأت لر ج  ػمات اليػتخر الدراوػ   الجػرؼ الرقمػ  الػـ اؤيػد نشػمطيم إلػ   لتؤرالكم،
هػػػ ج  ػػػمات   ؤشػػػك ت الكػػػ ـ  الي عالػػػو الؤينػػػ ، الػػػـ يزاالػػػد هػػػدد الرالػػػمدات النؤوػػػالج 

نؤوػ   الؤشػك ت الشخصػالج  اليرل الػج  الؤينالػج  أصلح ااىيؤػمـ ؤ عيػم إلػ  الي افػؽ ال
 . ( 29، ص2006  ااعيؤمهالج لصؤج همؤج ) اللردالن  ، 

( ظيػػػر ) فرانػػػؾ لمروػػػ نز (  أنشػػػت أ ؿ ؤكيػػػب ؤينػػػ  لمخدؤػػػج 1930 لرػػػد هػػػمـ )     
الؤينالج ف  ل وطف ل ؤمالج ااطؤمؿ ؤف الرؤػؿ ؤقملػؿ اعػ ر زىالػدة ي ػت ظػر ؼ غالػر 

(  الػذي الرػد الكيػمب Choosing Vocationالػمر الؤينػج )ؤ يؤمج كؤم ألػؼ كيػمب اخي
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الؤقػػػػػػػدس لمرػػػػػػػمؤمالف فػػػػػػػ  اارشػػػػػػػمد  لقػػػػػػػب لػػػػػػػم ب الر  ػػػػػػػ  لمي عالػػػػػػػو  اارشػػػػػػػمد )الػػػػػػػ  
 . ( 29– 28ص،  2002هالطج،
كػػػػذلؾ اوػػػػيخدـ اارشػػػػمد ؤػػػػف قلػػػػؿ الكالالػػػػرالف  غػػػػراض ا  ؤرػػػػمف هدالػػػػدة لغػػػػرض       

وػػػيخدـ كؤصػػػدر  هطػػػمء ي جػػػالح اافكػػػمر ا  ااهؤػػػمؿ اليػػػ  الق ؤػػػ ف ليػػػم  ؤػػػف الػػػـ ا
النصػػػم ح  يلػػػػمدؿ اآلراء ؤػػػع ااخػػػػرالف ، فكمؤػػػػج اارشػػػمد فػػػػ  الررلالػػػج يرنػػػػ  ااصػػػػ ح 
 االيرمد هف الج لج  ييجؤف االجمت ؤرن  النصػح  الي عالػو  اليػدف  اليرمػالـ  اليرلالػج 
 الينش ج  ا هداد  الي هالج  يقدالـ الخدؤج  الؤوػمهدة لألخػرالف . لم جػمفج الػ  اهطػمء 

 ؤػػمت  يؤوػػالر  ي جػػالح ااخيلػػمرات  الي مػػال ت النؤوػػالج الؤخيمؤػػج اليػػ  لؤ عليػػم الؤرم
الوػػػيطالع الؤويرشػػػد اف الكػػػ ف همػػػ  همػػػـ كػػػمؼ لػػػتن اع ىػػػذه الؤ ػػػ ص  طرالقػػػج دراوػػػييم 

 ( .17، ص1985 ي مالميم  )صملح ، 
ف اف ىنمؾ ه قج  الالقػج  ؤيكمؤمػج لػالف اارشػمد  اليرلالػج  الػث اف ال   الريقد اليرل        
اارشػػمد يشػػكؿ عػػزءات ا اليعػػزأ ؤػػف اليرلالػػج  الر قػػج لالػػنيـ ؤيلمدلػػج  الػػث اليجػػؤف  هؤمالػػج

اارشػػػمد هؤماليػػػ  الػػػيرمـ  اليرمػػػالـ فػػػ  يغالالػػػر الوػػػم ؾ  ييجػػػؤف اليرلالػػػج هؤمالػػػج الي عالػػػو 
 اارشػػمد  يرػػد الؤؤووػػمت اليرل الػػج الؤعػػمؿ ال الػػ ي الؤرػػمؿ لإلرشػػمد فػػ  عؤالػػع ان ػػمء 

 . ( 25، ص 2002الرملـ ) ال  هطالج ، 
 دور اإلرشاد والتوجيه في المدرسة المتوسطة

 در وو ػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػمهدة الطملب هم  اليكالػػػػػاارشمد اليرل ي : الرؤؿ الؤرشد هم  ؤو - 1
   ج  اكيشمؼ قدرايو  طمقميو الكمؤنج ،  جؤمف ػػػػػػػػك يو الؤدروالػػػػػػػػ اليغمب هم  ؤش      
 مولج ػػػ النعمح ،  الرؤؿ الؤرشد هم  ي فالر ال م ؿ الؤنلال ج ؤدروالج ومالؤج لمنؤ        
 جؤف ااؤكمنالمت الؤي افرة لمطملج .      

 ف ػػػػػج هػػػػػمت ال زؤػػػػػف يز الد الطملب لملؤرم ؤػػػػاارشمد  الي عالو الؤين  :  اليجؤ - 2
 معج ػػػػػف عيج ،   ػػػؤخيمؼ الؤيف  ال ظم ؼ لؤم النموب قدرات الطملب  ؤال لو ؤ      
 اللمد إل  الق ف الرمؤمج ؤف عيج أخرف.       

 ا رشمد النؤو  : القـ  الؤرشد لملؤقمل ت الؤردالج ؤع الطملج لؤنمقشج ؤشك ييـ  - 3
    دىمػػػػػ  النشػػػػػيشمرات  ااويؤومرات اليمؼ ااوػػػػػػملج هم  ؤخيػػػػػػج أ  ا عػػػػػػػالخمص      
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 (.295، ص1991ر ف ،)ا ؤمـ  اخ   الطملب      
 اليػػ  ييؤالػػػؿ فػػ  اللػػػمت  الؤيؤػػػج اليجػػؤف اارشػػمد النؤوػػػ  ؤعؤ هػػج ؤػػػف ااوػػس      

الوم ؾ اانومن   اؤكمنالج الينلػؤ لػو ،  الؤر نػج  قلػ ؿ اليرػدالؿ ، اليػ  فػ  جػ  يم الػيـ 
اعػػراء اليغالالػػر ا  اليرػػدالؿ فػػ  الوػػم ؾ ،  اف ؤيؤػػج اارشػػمد النؤوػػ  ي قالػػؽ هػػدد ؤػػف 

   -لؤومهدة الطملج ف  اهمدة لنمء شخصالمييـ  يردالؿ وم كيـ  ى  :  ااىداؼ الرمؤج
 مالج ػػػػػػػػ   قػػػػػمد ىػػػػػالؤ مفظج هم  الص ج النؤوالج : اف اليدؼ ااومس ؤف اارش.  1
 راض الؤكرالج لإلنومف ػػػػػػنع يورب ااؤػػػػػػػالص ج النؤوالج  الؤ مفظج هماليم  ذلؾ لؤ    
 تالر ػػػػػػػج ييػػػػج النؤوالػػػػػػػػ  لردـ الي ازف ف  يؤكالره ،  الث اف الص فيذه يك ف الداه    
   ال المة ،ػػػػػ  رغلميو  ايعمىميو فػػػػػػػالج  الرقمالج ،  يؤالر فػػػػػهمدة ل ملج الؤرد الص    
  ف  ال قت نؤوو ييتالر لملرمدات  اليقملالد  القالـ ااعيؤمهالج    

                                                   (Thorne ,1950, p .89  ). 
 و  ػػػػػؽ ذايػػػػػدة الؤرد لي قالػػػػػػػج اارشمد ؤومهػػػػػي قالؽ الذات : اف اليدؼ ؤف هؤمال.  2

 ؤف خ ؿ زالمدة الالقج لملنؤس  ااالعملالج  اليؤمؤؿ  ااؤؿ ف  الؤويقلؿ     
 .(  20، ص 2009رد ، الغرالر ، ) ال  او                                     

 دد ػػػػػػرار لصػػػػػػمذ القػػػػػ  ايخػػؤرد همػػداؼ اارشمد ؤومهدة الػػػايخمذ القرار : ؤف اى.  3
 و ػػػػنموب لنؤوو  لنؤوػػػػػؤ ج ع ؤرالف ، فرندؤم الك ف همعز هف ايخمذ القرار الؤ    
 ـ ػػػػػمره  فيػػػػػالـ افكػػػػػػػػد هم  ينظرشػػػػػػف  ذلؾ الؤ ج ع القـ  الؤرشد لؤومهد الؤوي   
 د ػػػػػػدالػػػػػمطؤج  الييػػػػػدات هف الرػػػػػػمت لرالػػػػػػؤشكميو لؤم القدـ لو ؤف االجم مت  ي عالي   
  ؤؤم الؤكنو ؤف ايخمذ القرار الؤنموب لؤشمركج  ؤومهدة الؤرشد   

 .( 25، ص 1985صملح ،)                                                      
 و  ذلؾ ػػػػػػػػالف الؤرد  لال يػػػػي قالؽ الي افؽ : اذ الرؤؿ اارشمد هم  ي قالؽ الي ازف ل.  4

 -ؤف خ ؿ:    
  ي قالؽ الي افؽ الشخص  : أي ي قالؽ الورمدة ؤع النؤس  الرجم هنيػم  اشػلمع

 الد افع  ال معمت الداخمالج اا لالج  الؤطرالج . 
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 ي :  ذلؾ هػف طرالػؽ ؤوػمهدة الؤػرد لمخيالػمر انوػب الؤػ اد ي قالؽ الي افؽ اليرل 
 الدراوالج  الؤنمىا ف  ج ء قدرايو  ؤال لو لي قالؽ النعمح الؤدرو  . 

  ي قالؽ الي افػؽ الؤينػ  :  اليجػؤف ااخيالػمر الؤنموػب لمؤينػج  ااوػيرداد همؤالػم
  يدراللمت ليم  الدخ ؿ فاليم  اانعمز  الكؤمالج  الشر ر لملرجم  النعمح .

 قالػػػؽ الي افػػػؽ ااعيؤػػػمه  :  اليجػػػؤف اليػػػ ازف لي قالػػػؽ الوػػػرمدة ؤػػػع ااخػػػرالف ي 
 االيػػػػزاـ لتخ قالػػػػمت الؤعيؤػػػػع  ؤوػػػػمالرة الؤرػػػػمالالر ااعيؤمهالػػػػج  ق اهػػػػد الجػػػػلط 

 .(  35، ص 2001ااعيؤمه  ) الزالمدي  الخطالب ، 
 ر ؽ ػػػػػمـ لملؤػػػػػػف طرالقج االمرة الد افع لميرمـ ،  ااىيؤػػػػػف الرؤمالج اليرل الج : هػػػي وال.  5

 و ػػػيم  ي عاليػػػػػالؤردالج ،  القمء الج ء هم  ؤشك ت الطملب اليرمالؤالج  ؤ م لج  م    
 ( .  109، ص2002ال  الطرؽ الومؤالج ف  الؤذاكرة  )وؤالمف ،    

  طرائق اإلرشاد النفسي والتربوي
راييػػػػم  ل وػػػػب إف الينػػػػ ع فػػػػ  طرا ػػػػؽ ا رشػػػػمد نػػػػميا هػػػػف طلالرػػػػج الؤشػػػػكمج  ؤيغال     

 معػػػمت الؤويرشػػػد ، فجػػػ ت هػػػف ؤػػػدف انيشػػػمر الؤشػػػكمج  شػػػال هيم ؤػػػف  الػػػث ك نيػػػم 
 -ؤشكمج فردالج أ  همؤج  ليذا يصنؼ طرا ؽ ا رشمد إل  ؤم التي  :

 (Individual Counseling)أواًل : اإلرشاد الفردي   
نموػػلج ىػػ  إرشػػمد الؤويرشػػد  عيػػمت ل عػػو فػػ  كػػؿ ؤػػرة ،  ذلػػؾ اقيػػراح ال مػػ ؿ الؤ     

لمؤشػػػػكمج اليػػػػ  ال اعييػػػػم ،  يريؤػػػػد فمهمالػػػػج ىػػػػذه الطرالقػػػػج همػػػػ  ؤػػػػدف صػػػػ لج الر قػػػػج 
 (.  62، ص1986ا رشمدالج  الؤينالج لالف الؤرشد  الؤويرشد  )طمىر  العردي ،

كػػػػ  الشػػػرر الؤويرشػػػػد لػػػتف الؤرشػػػػد قرالػػػب ؤنػػػػو  الوػػػيطالع أف الرلػػػػر هؤػػػػم  االجػػػمت      
لػد ؤػف ا شػمرة إلػ  أف الؤويرشػدالف  لخمطره ؤف ؤشمهر د ف خ ؼ ، أ  يردد  ىنم ا

الخيمؤػػ ف فػػ  ؤشػػمكميـ  ؤػػف الخطػػت يرؤػػالـ  مػػ ؿ همػػ  ؤويرشػػد ا ينطلػػؽ همالػػو  مػػ ؿ 
الػمرة  . (2ص ،  1992ؤويرشد آخر )هم ،  ؤف  ظم ؤو الر الوالج يلمدؿ الؤرم ؤمت  ا 

 ، 1980الدافرالػػػػج لػػػػدف الؤويرشػػػػد  يؤوػػػػالر  جػػػػع خطػػػػط الرؤػػػػؿ الؤنموػػػػلج  )زىػػػػراف،
 . (296ص
 



 

 22     االطار النظري والدراسات السابقة : ثاني       الفصل ال

 
 

 (  Group counselingًا : اإلرشاد الجماعي )ثاني
الػذالف ييشػملو  الؤويرشػدالفالؤكف يررالؼ ا رشمد العؤمه  لتنو إرشػمد هػدد ؤػف        

ؤشك ييـ  اجػطرالمييـ ؤرػمت فػ  عؤمهػمت صػغالرة كؤػم ال ػدث فػ  عؤمهػج إرشػمدالج أ  
   . (297ص ،  1980، ف  فصؿ  )زىراف

طرا ػػؽ ا رشػػمد فػػ  ال ػػمات اليػػ  ا الي اعػػد  الرػػد ا رشػػمد العؤػػمه  ؤػػف أنوػػب       
فالػػو الرػػدد الكػػمف  ؤػػف الؤرشػػدالف لمقالػػمـ لرؤمالػػج ا رشػػمد الؤػػردي ،  ييزاالػػد ال معػػج إلػػ  
اوػػيخداؤو فػػ  ؤعػػمات ال الػػمة ك نػػو  وػػالمج إرشػػمدالج اقيصػػمدالج ؤػػف  الػػث يػػ افر ال قػػت 

ف  ؤ اقؼ أالػرف   العيد ،  يقمالؿ النؤقمت ،  لينم لو الؤشك ت الي  يعد طرالقيم لم ؿ
 1998، اعيؤمهالػػمت ؤػػف الؤ اقػػؼ الؤردالػػج ،  أقػػرب إلػػ  ال الػػمة ال اقرالػػج الرؤمالػػج ) ؤػػدي

 ( .386،ص
 الؤكػػػف يصػػػنالؼ ا رشػػػمد العؤػػػمه   وػػػب ال عػػػـ  طلالرػػػج اليؤمهػػػؿ لػػػالف أفػػػراد       

الؤعؤ هػػج لم جػػػمفج إلػػػ  ا غػػػراض  ا ىػػػداؼ اليػػػ  أيػػػ  ؤػػػف أعميػػػم أفػػػراد الؤعؤ هػػػج 
العؤرػ  إلػ  ؤرظػـ الؤشػمكؿ اليػ  ي ػدث لػدف اآلخػرالف همػ  أنيػم فػ   النظر ا رشمد 

 ( .226ص ، 1985ؤرظؤيم ؤشمكؿ اعيؤمهالج  شخصالج )صملح،
 القػػـ  ا رشػػمد العؤػػمه  همػػ  أوػػس  نؤوػػالج  اعيؤمهالػػج أىؤيػػم ال معػػمت الالمن الػػج      

معػػج ل نوػػمف ك نػػو كم نػػمت اعيؤمهالػػمت ، لػػذلؾ النلغػػ  إشػػلمهيم فػػ  إطػػمر اعيؤػػمه  ، كمل 
إلػػ  ا ؤػػف  اا يػػراـ  الشػػر ر لمانيؤػػمء  الؤوػػؤ لالج ، اذ يريؤػػد فػػ  الرصػػر ال مجػػر 
همػػػ  الرؤػػػؿ فػػػ  عؤمهػػػمت ،  اليطمػػػب ؤؤمروػػػج أوػػػملالب اعيؤمهالػػػج ؤقل لػػػج ،  اكيوػػػمب 
ؤيػػمرات اليرمؤػػؿ ؤػػع العؤمهػػج اذ ُيرػػد الرزلػػج ااعيؤمهالػػج وػػللمت ؤػػف أوػػلمب الؤشػػك ت 

 ( .347، ص 1980 ااجطرالمت النؤوالج  )زىراف ،
فػ  ؤعػمؿ ا رشػمد نوػلالمت ال دالالػج  اايعمىػمتؤػف  اُلرػدّ  :    االرشاد المعرفي

النؤوػػ  ،  الػػث لػػدأ ااىيؤػػمـ لمايعػػمه الؤررفػػ  ؤػػع لداالػػج النصػػؼ ا خالػػر ؤػػف القػػرف 
الرشػػرالف،  لػػـ الكػػف ذلػػؾ ااىيؤػػمـ  لالػػد الؤصػػمدفج  لكنػػو كػػمف لؤالملػػج يصػػدالؽ لؤكػػرة أف 
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  ليػذه ا  ػداث ؤػف أفكػمرا  داث،  لكف لوػلب ؤػم الػريلط النمس ا الجطرل ف لولب 
 . (1188، ص8991)الشنم ي  هلد الر ؤف، 

الؤررفػػػػ  فػػػػ  اجػػػػطراب النؤوػػػػ  لملنوػػػػلج لمؤرشػػػػد  ؤػػػػف ىػػػػذا الؤنطمػػػػؽ اُلرػػػػّد ا
ا وػػػمس اجػػػطرالمت فػػػ  اليؤكالػػػر  الػػػث القػػػـ  الؤويرشػػػد لي رالػػػؼ ال اقػػػع لطرالقػػػج ؤؤرطػػػج 

  نظػػػػرة الؤويرشػػػػد ن ػػػػ  الرػػػػملـ،  النػػػػيا هنيػػػػم ال وموػػػػالج،  يػػػػؤالر هؤمالػػػػمت اليؤكالػػػػر فػػػػ
ؤشك ت وم كالج كلالػرة،  ؤػف الػـ ال ػم ؿ الؤرشػد أف القػـ  ليرػدالؿ وػم ؾ الؤويرشػد ؤػف 
خػػػػ ؿ اليػػػػتالالر فػػػػ  هؤمالػػػػمت اليؤكالػػػػر لدالػػػػو،  ذلػػػػؾ لؤوػػػػمهديو همػػػػ  ي دالػػػػد ؤؤمىالؤػػػػو 
، الخمط ج،  ي قرميو غالر ال اقرالج، إل  عمنب اخيلمر ؤدف صدقيم  ؤرق لالييػم. )ؤ ؤػد

 (.  11، ص1111
(،  همػػ  Beckاريػػلط لموػػـ )لالػػؾ  اارشػػمد الؤررفػػ   الػػرف لرػػض الرمؤػػمء أف        

(  جػػػػػػع اللنالػػػػػػػج ا  لػػػػػػػ  ليػػػػػػذا ا وػػػػػػػم ب ا رشػػػػػػػمدي، إا إف Beckالػػػػػػرغـ ؤػػػػػػػف أف )
(  ػػػػ ؿ اليصػػػػ رات الشخصػػػػالج كمنػػػػت ؤصػػػػدرات ؤيؤػػػػمت فػػػػ  ا رشػػػػمد Kellyأفكػػػػمر)كالم  

همػػ   ركػػج ا رشػػمد الؤررفػػ   نػػو ركػػز همػػ  أىؤالػػج الؤررفػػ ،  كػػمف لػػػد ره أالػػرات كلالػػرات 
الطػػػرؽ الذايالػػػج اليػػػ  النظػػػر  الؤوػػػر ؤػػػف خ ليػػػم الؤػػػرد ؤػػػم الػػػد ر   لػػػو ؤػػػف يغالالػػػر فػػػ  

( فقد درس هددات كلالػرات ؤػف ا وػملالب ا رشػمدالج Ellis، أؤم هملـ النؤس )ألالس  الوم ؾ
رشػػمد الرق نػػ  الػػـ ي صػػؿ إلػػ  ؤػػم أوػػؤمه لم رشػػمد الرق نػػ ،  لكنػػو غالػػر اوػػؤو إلػػ  ا 

( فػ  نظراليػو همػ  دؤػا ع انػب ؤػف ا رشػمدات Ellisاانؤرمل  الوم ك ،  قػد اهيؤػد )
(  ف  لداالج صالمغيو لنظرالػج ا رشػمد الرق نػ  Ellisا نومنالج  الوم كالج،   قد اقيرح )

اانؤرػػػمل  هػػػددات ؤػػػف ا فكػػػمر اليػػػ  الريقػػػد أنيػػػم الؤوػػػؤ لج هػػػف ااجػػػطرالمت الوػػػم كالج 
 (. 10-6، 2000)الؤ مرب، 

 قػػػد ظيػػػر ا رشػػػمد الؤررفػػػ  كػػػرد فرػػػؿ همػػػ  أفكػػػمر النظرالػػػج الوػػػم كالج  خمصػػػج       
الؤيرمقػػج فػػ  النظػػر إلػػ  ا نوػػمف ل صػػؤو ؤوػػيعاللمل وػػملالمل لظػػر ؼ اللال ػػج،  رأف الردالػػد 
ؤػػػػػف الؤنظػػػػػرالف لػػػػػتف ىنػػػػػمؾ صػػػػػر لج فػػػػػ  يعمىػػػػػؿ الرؤمالػػػػػمت الؤررفالػػػػػج أ  الؤيغالػػػػػرات 
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نؤػ ذج الرمؤػؿ ل صػؤو نيػمج اليؤكالػر اا  همػ   فػؽ ىػذا ال والطج، فملوم ؾ غالر اليكالؤ
غالػػػر الؤنطقػػػ   لنػػػمءات همػػػ  ذلػػػؾ فػػػإف هؤمالػػػج يرمػػػـ داخمالػػػج يشػػػيؤؿ همػػػ  إهػػػمدة ينظػػػالـ 
هػػمدة ينظػػالـ ا فكػػمر الؤريلطػػج لملر قػػمت لػػالف ا  ػػداث  الؤػػؤالرات  الؤعػػمؿ ا دراكػػ   ا 

 (.  299، ص2011اللال الج الؤخيمؤج. )أل  اورد، 
قػػػـ  هماليػػػم النظرالػػػج الؤررفالػػػج ىػػػ  أف النػػػمس الج أوموػػػالج يكؤػػػم إف ىنػػػمؾ فرجػػػ

العمل ف الؤشك ت  نؤويـ كنيالعج لمطرالقج الي  الؤور ف ليػم ا  ػداث  الؤ اقػؼ اليػ  
يػػ اعييـ لػػذلؾ القػػـ  ا رشػػمد الؤررفػػ  لرؤمالػػج إهػػمدة الينظػػالـ الؤررفػػ   الػػث القػػـ  همػػ  

الػػػػػر  ا دراؾ  اليخالػػػػػؿ هػػػػػدد ؤػػػػػف الرؤمالػػػػػمت الؤررفالػػػػػج اليػػػػػ  الؤمروػػػػػيم الؤػػػػػرد ؤالػػػػػؿ اليؤك
   ااويلصمر  غالرىم،  ىذه الرؤمالمت الؤررفالج  يؤالر لشكؿ ؤلمشر ف  وم ؾ الؤرد 

 (.911-979، ص1111)الرشالدي  الويؿ،                                
 الرؤؿ ا رشمد الؤررف  همػ  يرػدالؿ أفكػمر الؤويرشػد هػف نؤوػو  هػف اآلخػرالف 

درالب همػػ  اليؤكالػػر لطرالقػػج االعملالػػج   اقرالػػج  ي دالػػد ؤػػف خػػ ؿ الؤنمقشػػج  ال ػػ ار  اليػػ
أخطػػمء اليؤكالػػػر  الي صػػؿ إلػػػ  اافيراجػػػمت ا وموػػالج الخمط ػػػج لػػػدف الؤػػرد ؤػػػف خػػػ ؿ 

 ( .626، ص6112العمومت ا رشمدالج ) الؤملح، 
  اليػػتلؼ الرػػ ج الؤررفػػ  لؤرنػػمه الرػػرالض ؤػػف كػػؿ الؤػػداخؿ اليػػ  ؤػػف شػػتنيم أف      

هػػػػف طرالػػػػؽ يصػػػػ الح الؤؤػػػػمىالـ الذىنالػػػػج الخمط ػػػػج  ا شػػػػمرات يخؤػػػػؼ الؤرمنػػػػمة النؤوػػػػالج 
الذايالػػػػج الؤغم طػػػػج ،  ا الرنػػػػ  أف اليؤكالػػػػر ا الػػػػريلط لماوػػػػيعملج اانؤرملالػػػػج اليػػػػ  ىػػػػ  
الؤصػػدر الؤلمشػػر لصػػػؤج همؤػػج،  ليصػػػ الح ااهيقػػمدات الخمط ػػػج الؤكننػػم أف نخؤػػػد أ  

 نغالر ااويعملمت اانؤرملالج الزا دة  غالر الؤنمولج . 
 ا رشػػمد لرنػػمؤا( )الرػػ ج الؤررفػػ ( فػػ  لنػػمء  Beckوػػييلن  اللم الػػج نظرالػػج )       

،   وػػػيريؤد همػػػ  ىػػػذه النظرالػػػج كؤنطمػػػػقمت أوموػػػالمت لمل ػػػث ال ػػػمل ،  لغػػػرض الؤررفػػػ  
 -ا لؤمـ ليذه النظرالج  كالؤالج يؤوالرىم لمرؤمالمت النؤوالج نررجيم هم  ال عو اآلي :
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 Beck theory in cognitive therapy:   نظرية بيك في العماج المعرفي
ؤػف الػذالف اشػيير ا لرػ ج ااكي ػمب فقػد طػ ر طرقػو (  (Beckريلر ار ف لالؾ الُ       

فػػ  الرػػ ج الؤررفػػ  ،  قػػد نشػػر كيػػمب ) الرػػ ج الؤررفػػ   ااجػػطرالمت اانؤرملالػػج ( 
،  الػػػػػػث اشػػػػػػمر الػػػػػػ  اوػػػػػػيرؤمؿ ىػػػػػػذا ااعػػػػػػراء فػػػػػػ  هػػػػػػ ج الكالالػػػػػػر ؤػػػػػػف  1976هػػػػػػمـ 

م كالج ،  يريؤد طرالقيو هم  اهمدة اللنمء الؤررفػ  ،  اليػدؼ ؤنػو ىػ  ااجطرالمت الو
 (   228، ص2009االعمد انؤمط ؤف اليؤكالر الرق ن  . ) ال  اورد ، هرلالمت ، 

كيملػػمت فػػ  هػػ ج ؤشػػك ت ااز اج ،  لرػػدىم  (  (Beckنشػػر  1988 فػػ  هػػمـ      
ؤررفػ  ل جػطرالمت اصدر لالػؾ  فرالؤػمف  زؤ ءىؤػم كيػمب الرػ ج ال 1990ف  همـ 

( ،  ااوػػػػس الؤررفالػػػػج 1993الشخصػػػػالج  ، الػػػػـ الرػػػػ ج الؤررفػػػػ  اوػػػػيخداـ الؤػػػػ اد )
 ( 145، ص 2006( . ) الراىالـ ، 1999لمغجب  الردا الج )

ف  ؤعمؿ الي مالؿ النؤو   ؤمرس ىذا ااوػم ب الر عػ  (   (Beck  قد يدرب      
الدايػو،  قػد فشػمت ؤ م ايػو لي قالػؽ  لكنو لـ الكف راض  هف يرقالدات ىذا الي مالؿ  يعر 

صػػدؽ الؤؤػػمىالـ الي مالمالػػج  يػػدهالـ فػػر ض الي مالػػؿ هػػف طرالػػؽ الدراوػػمت الرمؤالػػج،  أف 
لؤرجػػػمه كػػػ  النغؤوػػػ ا فػػػ  ي مالػػػؿ ؤررفػػػ  ليؤكالػػػرىـ وػػػمهده همػػػ   (  (Beckيشػػػعالع 

إهػػمدة يشػػكالؿ ؤؤػػمىالـ هػػف ااكي ػػمب،  القمػػؽ،  الخػػ ؼ،  ا هصػػلج الؤيصػػمج لم فكػػمر 
لؤيوػػمطج )ال وػػ اس القيػػري(  يصػػ الرىم همػػ  أنيػػم اجػػطرالمت ؤررفالػػج،  قػػد  ا فرػػمؿ ا

طػػػػػػ ر أل انػػػػػػمت ؤػػػػػػف ا وػػػػػػملالب ليصػػػػػػ الح اليؤكالػػػػػػر الخػػػػػػمط  الػػػػػػذي يُلنػػػػػػ  همالػػػػػػو يمػػػػػػؾ 
 ( 28-27، ص 1990ااجطرالمت. ) لميرو ف ،

فػ  يصػ الح   Beckكذلؾ اليجح ؤؤيػـ  الرػ ج الؤررفػ  ؤػف  عيػج نظػر لالػؾ       
يرػػػملا لمليرمؤػػػؿ ل اقرالػػػج ؤػػػع ا فكػػػمر الؤشػػػ ىج أ  الؤ رفػػػج هػػػف نؤػػػط اليؤكالػػػر لػػػدف الؤ

ال اقػػػع  ال قالقػػػج ،  يغالالػػػر انؤػػػمط يؤكالػػػره  طلالرػػػج ادراكػػػو لألؤػػػ ر  ىػػػذه الرؤمالػػػج يرػػػرؼ 
 لملي قؽ ؤف الدافع  اخيلمر الؤرجالمت  ييـ ىذه الرؤمالج لال ث ؤرا ؿ ى  :

 يص الح اافكمر االالج الوملالج لمؤصمب .( 1
 مب هم  اليرمؤؿ ؤع يمؾ اافكمر لؤ ج هالج .يدرالب الؤص( 2
   يشعالع الؤصمب هم  يردالؿ اافكمر الخمط ج  غالر اليكالؤالج  اليرؤالؤمت  كؿ ( 3
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 .(  Beck , 1991 , p.370)  معميو ااهيلمطالج  يرظالؤو لألؤ راويني   
م القػػـ  لػػو ؤػػف اهؤػػمؿ  لػػالس النػػمس ؤػػف ّؤػػانوػػمف ىػػ  الؤوػػؤ ؿ ه الػػرف لالػػؾ اف ا     
،  ىػػػ  قػػػمدر همػػػ  الػػػيخمص ؤػػػف ال ملػػػج اليػػػ  ىػػػ  هماليػػػم هػػػف طرالػػػؽ يصػػػ الح    لػػػو

ااوينيمعمت الخمط ج ،  لدالو القدرة همػ   ػؿ ؤشػك يو  لكنػو ل معػج الػ  ؤػف ال عيػو  
 . (229، ص 2009) ال  اورد ، هرلالمت ، 

همػػ  اف الؤػػرد  ػػالف الؤكػػر فػػ  الؤ ػػف اليػػ  ؤػػرت لػػو ؤػػف انؤرػػمؿ ( (Beck  الؤكػػد     
 رفػػض ؤػػف ااخػػرالف  جػػرؼ  خاللػػج اؤػػؿ فتنػػو المػػـ فػػ  يقالػػالـ ذايػػو همػػ   يرػػب  غرلػػج 

ج ء خلرايو فالرػز  شػديو الػ  جػرؼ فالػو ، فؤػال  الوػينيا الػز ج الػذي ىعريػو ز عيػو 
انن  شخص كرالػو غالػر عػدالر لمل ػب  اا يػراـ ،  اف ىػذا ااوػينيمج ؤػم ىػ  اا  ا ػد 

ؤوػػو الي ػػ ؿ الصػػراع الػػ  ؤػػف اليؤوػػالرات الؤؤكنػػج ،  هنػػدؤم الرػػز  وػػلب الؤقػػداف الػػ  ن
ىػػػ ة كلالػػػرة يػػػؤالر همػػػ  ؤعملػػػو الشخصػػػ  ، هنػػػدىم يلػػػدأ ااجػػػطرالمت النؤوػػػالج لػػػمليلم ر 

 رة الوػػملالمت ،  لؤػػر ر ال قػػت يكلػػر صػػ ؤم ػػمت   الرػػز  اقينمهػػو لنقم صػػو الؤزه ؤػػج اؤػػرات 
الؤكػػر اا فػػ  وػػؤميو  صػػؤميو الوػػال ج  )  ف الصػػؼ نؤوػػو فتنػػو اأهنػػده  ذا وػػتؿ وػػم ؿ 

 .(  126ص، 2000لالؾ ، 
 مفاهيم وافتراضات نظرية العماج المعرفي

همػػ   يرػػرض اللم الػػج ىنػػم اىػػـ ؤؤػػمىالـ  افيراجػػمت نظرالػػج الرػػ ج الؤررفػػ  لنػػمءات      
 الث الػرف اف عؤالػع اافػراد الؤيمكػ ف صػالف ؤررفالػج يوػمهدىـ (  (Beckافكمر ؤنظرىم 

ت ىمؤػػػو أؤػػػم فػػػ  اوػػػيلرمد ؤرم ؤػػػمت ؤرالنػػػج غالػػػر ؤيرمقػػػج للال ػػػمييـ  اا يؤػػػمظ لؤرم ؤػػػم
اافػػػراد الؤجػػػطرلالف فالؤيمكػػػػ ف االجػػػم صػػػالف ذايالػػػػج ؤررفالػػػج وػػػملالج يوػػػػيلرد همػػػ  ن ػػػػ  
انيقػػػػم   الؤرم ؤػػػػمت ااالعملالػػػػج هػػػػف الػػػػذات  يلقػػػػ  همػػػػ  الؤرم ؤػػػػمت الوػػػػملالج  القيػػػػرح 

Beck)  )  انػػػو هنػػػد نقطػػػج ؤرالنػػػج فػػػ  الطؤ لػػػج النؤػػػ  اافػػػراد الؤجػػػطرلالف ؤالػػػؿ ىػػػذه
ال الػػدالف ا  رلؤػػم لوػػلب شػػدة ال الػػمة الوػػملالج ،  الصػػالف  ذلػػؾ لوػػلب النقػػد الؤيزاالػػد ؤػػف

ف الؤجػػطرلالف نؤوػػالمت الشػػ ى ف ا  ال رفػػ ف ال اقػػع لطرالقػػج ؤنظؤػػج ، النػػيا أ عػػد كػػذلؾ 
هدد ؤػف ااخطػمء الؤررفالػج  (  (Beckهنيم الي الز الومل  جد الذات ،  لقد  صؼ 

   - ى  :
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 ااوػػ د  اليؤكالػػر الالنػػم   : اؤػػم كػػؿ شػػ ء ا  ا شػػ ء ،  الوػػؤ  االجػػمت االػػالض 
ا  اليؤكالػػر ااوػػيقطمل   الػػث الػػرف الؤجػػطرب الؤ قػػؼ ؤػػف نػػم اليالف فقػػط لػػدات 

 ؤف الكؤالج الؤيصمج .
  اليكلالر  اليصغالر : أي الخطت الؤػرد فػ  يقالػالـ  ػدث ؤرػالف ا   النؤػم القػالـ نؤوػو

ا  شػػػخص اخػػػر فتنػػػو الجػػػخـ ؤػػػف الوػػػملالمت  اليػػػ ف ؤػػػف شػػػتف ااالعملالػػػمت ا  
 لملركس .

 الؤصػػػػؤمة الرقمالػػػج  الػػػث الركػػػػز الؤػػػرد همػػػػ   وػػػػؤ  االجػػػمت اليعرالػػػد اانيقػػػم   :  ال
الركػػػز اهػػػب   اليعمىػػػؿ الؤظػػػمىر ااالعملالػػػج ؤػػػال ت  يؤمصػػػالؿ ذات طلالرػػػج وػػػملالج

 الكرة الذي لدالو نعمح كلالر هم  خطت  ا د  صؿ ؤرو .
   اليرؤػػػالـ الزا ػػػد :  الػػػث الوػػػيخمص الؤػػػرد قمهػػػدة ا  فكػػػرة همػػػ  اوػػػمس خلػػػرة ا

ؤؤمالمج ؤالمؿ الوينيا طملػب اف ادا ػ    مدث ؤرالف  يرؤالؤيم هم  ؤ اقؼ غالر
 ف  العلر و ء والك ف ادا   ف  الرالمجالمت  الرمـ  و ء .

  الشخصػػػنج : عرػػػؿ  مدالػػػج غالػػػر ؤريلطػػػج لػػػملؤرد ذات ؤرنػػػ  ؤؤػػػم الوػػػلب يشػػػ ه
ؤررف  ؤالمؿ فقد الؤكر الؤرد لتنو أب فمشؿ إذا لـ ال صؿ النو هم  نيػم ا عالػدة 

 (.  11، ص2009) ؤرشد ،  . ف  الؤدروج
   ـ الػػذات : ىػػ  اوػػمءت يؤوػػالر ال قػػم ع  فقػػمت  فكػػمر وػػملالج  اوػػينيمعمت غالػػر لػػ

ؤػػم الػػد ر   لػػو ؤنطقالػػج  فالػػو ال ؤػػؿ الشػػخص نؤوػػو ؤوػػؤ لالمت الؤشػػؿ هػػف كػػؿ 
هػػف فشػػؿ ااخػػرالف لشػػكؿ ؤلػػملف فالػػو فػػ  يرؤػػالـ  يجػػخالـ   الريلػػر نؤوػػو ؤوػػؤ ات 

 ااؤ ر .
 ؤ قؼ ؤالمؿ ؤرمػـ النػ  الرؤالج اانل لالج :  الث الرف الؤرد العمنب الومل  ؤف ال

الرمػػػـ  ا الوػػػيطالع هؤػػػؿ شػػػال مت صػػػ ال مت انػػػو دا ػػػـ اانيقػػػمد  هػػػدالـ اا وػػػمس  ا
 لطرالقج ص ال ج .

  اليؤكالر القم ـ هم  ااوػينيمعمت اانؤرملالػج :  الػث اف الؤػرد الػذي الؤوػر وػم ؾ
وػػالعد نؤوػػو هػػمعزات هػػف اليؤمهػػؿ ااعيؤػػمه  الؤّرػػمؿ. )  ااخػرالف يؤوػػالرات انؤرملالػػمت 

 (   187، ص 2007لالؾ ، 
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 األساليب اإلرشادية المستخدمة في نظرية العماج المعرفي :
  ػػػػػػػ ى( :   Cognitive Restructuringمدة اللنػػمء الؤررفػػ  )ػػػػػػػػػػػاه ب ػػػػػػػاوم – 0

د ػػػػػ الرػػد ىػػذا ااوػػم ب ا ااوػػم ب الػػذي يلنيػػو اللم الػػج فػػ  لنػػمء اللرنػػمؤا اارشػػمدي ، 
لؤررفػػ  لػػؿ   اىؤيػػم ،  اليػػدؼ الػػ  يرػػدالؿ  يصػػ الح اافكػػمر اوػػملالب اليػػدخؿ النؤوػػ  ا

مرؼ ػػػػػػػػػػ ي أؤ  نػػميا هػػػف خلػػرات  ؤرػػػػػػػػػ اايعمىػػمت الؤجػػطرلج ،  الػػػث اف الوػػم ؾ ال
 .خمط ج  الرؤؿ ىذا ااوم ب هم  اويلداؿ الؤرمرؼ الخمط ج لتخرف ص ال ج 

  -:  ى  ؤف خ ؿ ال ث ؤرا ؿ أوموالج  اليـ 

 ج  اللنالج الؤررفالج القم ؤج  را يم.ي دالد ا فكمر الوملال .0

 الؤ اعيج الؤررفالج. .2

 .ي افقمت  أكالر ؤررفالج لدا ؿ ي لالد .3

  ىػػػ  ي دالػػػد ا فكػػػمر الوػػػملالج  اللنالػػػج أف الؤرشػػػد أ ؿ ؤػػػم العػػػب همالػػػو اف الؤرمػػػو
ؤػػف الؤؤكػػف أف الرالػػد شػػرا ط العموػػمت لي دالػػد  الؤرشػػدالؤررفالػػج الكمؤنػػج  را يػػم   

أف اليغالػر ط الػؿ الؤػدف      ،الذايمج لمليقالالـ ا فكمر الوملالج خمصج يمؾ الؤيص
هػف   اليػوػ ؼ  ال ػدث فقػط إذا  عػدت اللػدا ؿ  الوػم ؾ  الؤشػمهر  ف الؤؤالد 

أف الشػػػػيؽ ؤرنػػػػ  لمرػػػػملـ ،  لػػػػذلؾ فؤػػػػف الؤيػػػػـ أف  الؤويرشػػػػدطرالقيػػػػم الوػػػػيطالع 
  ىػػػيوػػػيؤر هؤمالػػػج اليقالػػػالـ  ييطػػػ ر ؤػػػف ي دالػػػد أفكػػػمر ؤرالنػػػج إلػػػ  اكيشػػػمؼ ؤػػػم 

 .ويرشد ع ىر اللالنج الؤررفالج لمؤ  الق انالف الكمؤنج ف

  يتكالػػدال   ؤويرشػػدلم  الؤررفػػالؤ اعيػػج الؤررفالػػج ييػػدؼ الػػ  يغالػػر عػػ ىر اللنػػمء 
الؤوػػيقلؿ   فػػا  ػػداث الؤررفالػػج  يلي ػػدأف ر الػػيرمـ الؤيػػمرات الؤطم لػػج  همػػ 

ف ػػص   فػػ ؤويرشػػدؤػػع ال الؤرشػػد ؤػػف ؤظػػمىر الؤ اعيػػج الؤررفالػػج ىػػ  يرػػم ف 
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ا فكػػػػمر الوػػػػملالج  اللنالػػػػج الؤررفالػػػػج الكمؤنػػػػج  راء ىػػػػذه الػػػػدلالؿ ليػػػػدهالـ أ  رفػػػػض 
 ا فكمر. 

 لػدا ؿ  العػمد الؤويرشد إرشمد في  الؤررف  اللنمء إهمدة  ف اليملالج الخط ة أؤم 
 الؤويرشػػد ليرمػػالـ يصػػؤالؤيم الػػيـ الرؤمالػػج  ىػػذه لأل ػػداث ي افقػػمت  أكالػػر  يؤوػػالرات

 . لؤ اقؼا يؤوالر ف   ؤومهدة إالعملالج أكالر أوملالب االعمد كالؤالج
اليرػػػػػػػػرؼ همػػػػػػػػ  اافكػػػػػػػػمر اليمقم الػػػػػػػػج الؤريلطػػػػػػػػج لوػػػػػػػػ ء اليكالػػػػػػػػؼ ) اوػػػػػػػػم ب  – 2

Automatic Thoughts    ىػػ  اافكػػمر اليػػ  يرطػػؿ قػػدرة الؤػػرد همػػ  : )
اليرمؤؿ ؤع ؤ اعيج خلرات ال المه،  يرطػؿ الينػمغـ الػداخم  لمؤػرد   النػيا هنيػم 

ليػػػذه اافكػػػمر  رد د فرػػػؿ انؤرملالػػػو زا ػػػده ،  قػػػد ا الكػػػ ف الؤويرشػػػد همػػػ   هػػػ 
 لكػػػف ؤػػػع اليػػػدرالب  اليرمػػػالـ الصػػػلح لػػػداليـ  هػػػ  ليػػػم  الؤكػػػنيـ اليركالػػػز هماليػػػم 

 .( 154، ص 1999)الشنم ي ، 
( : اف ىػدؼ الؤ ػم ات ىػ   Conclusionsي الالؽ ااوػينيمعمت ) اوم ب  – 3

اف الصػػػػػلح الؤويرشػػػػػد قػػػػػمدراي همػػػػػ  اليؤالالػػػػػز لػػػػػالف الرؤمالػػػػػمت الرقمالػػػػػج الداخمالػػػػػج 
 ى  االجمت ل معج الػ  اف الػيرمـ اوػملالب اخػرف لم صػ ؿ   الؤالالرات الخمرعالج ،

همػػػ  ؤرم ؤػػػمت دقالقػػػج   الركػػػز الؤرشػػػد همػػػ  يرمػػػالـ الؤويرشػػػد  ؤوػػػمهديو فػػػ  
 اكيشمؼ اوينيمعميو  ؤدف ؤنمولييم ؤع ال اقع   الويخدـ الق اهد اللرىمنالج .

( : الطمؽ لالؾ هم  الرؤمالػج اليػ   Distancingاالرمد   اليركالز ) اوم ب  – 4
ليػػم الػػ  اافكػػمر لم لرػػمد ،  يشػػؤؿ ااهيػػراؼ لػػمف ىػػذه اافكػػمر اليمقم الػػج  النظػػر

لالوت ى  ال اقع  ا ال الؽ ليم كؤم أنيم ا يخدـ اليكالؼ  يشػؤؿ همػ  اا ػداث 
 .الخمرعج هف اطمر الؤرد  

( : هنػػدؤم الي ػػدث الؤويرشػػد  Blanks Fillingالؤراغػػمت )  ءؤػػؿاوػػم ب  – 5
مدرة هنػػو يعػػمه ىػػذه ا  ػػداث فإنػػو ي عػػد هػػف اا ػػداث  هػػف رد د الؤرػػؿ الصػػ

هػػمدة فعػػ ة لػػالف الؤالالػػر  ااوػػيعملج ييؤالػػؿ فػػ  اافكػػمر  الؤريقػػدات الؤؤدالػػج إلػػ  
ااجطراب ، لذا يقع هم  الؤرشد ؤيؤج ؤم  الؤراغ ؤف خ ؿ يرمالـ الؤويرشػد 
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 )لميروػ ف هم  اف الركز هم  ا فكمر ي دث االنمء ؤرمالشج الؤالالػر  ااوػيعملج 
 . ( 38، ص 2001،

( : ال ػػػػػػػدث ااجػػػػػػػطراب هنػػػػػػػدؤم  Transferالي  الػػػػػػػؿ  يغالالػػػػػػػر الق اهػػػػػػػد )  - 6
الوػػيخدـ الؤويرشػػد ق اهػػد غالػػر  اقرالػػج  غالػػر ؤنموػػلج  ال ػػم ؿ الؤرشػػد اف ال ػػؿ 
ؤ ميػػم ق اهػػد اكالػػر  اقرالػػج  اكالػػر يكالؤػػمت ، الق اهػػد اليػػ  الوػػيخدؤيم الؤجػػطرل ف 

،  2000)لالػؾ ،  يركز هم  الخطر ؤقملؿ الو ؤج  همػ  االػـ ؤقملػؿ الوػر ر
 . ( 192ص 

 المبادئ االساسية لمعماج المعرفي 
 ااهيلمر غالر الؤشر ط لمذات  ااخرالف ، أي قل ؿ الذات  ااخرالف د ف شر ط .  1

  الشؤؿ قل ؿ نقمط الق ة  الجرؼ .    
 مطؼ ػػػػالث اكد لالؾ هم  اليرػػػػمت ،  ػػػػاليطمب الر ج الؤررف  ي ملؤمت ه عالمت  اج .  2
  الدؼء  الرنمالج .       
 الؤكد الر ج الؤررف  هم  اليرم ف  الؤشمركج الؤرملج ..  3
 انو ه ج ذ  ىدؼ  اجح  ؤيؤركز   ؿ ؤشكمج ؤم ..  4
 الؤكد ؤلد المت هم  ال مجر  الؤشك ت الراىنج ..  5
 ى  ه ج يرمالؤ  ، اليدؼ ال  يرمالـ الؤويرشد اف الك ف طلالب نؤوو ..  6
 مره  ؤريقدايو ػػػػػـ  الويعالب  فكػػػػػالؼ ال دد  القالػػػػػالؤررف  الؤويرشد كالرمـ الر ج .  7

 الوملالج الؤجطرلج .    
 و ػػػػػالويخدـ الر ج الؤررف  يقنالمت  طرؽ ؤخيمؤج ليغالالر يؤكالر الؤويرشد  ؤزاع.  8

   .(  169– 165، ص  2005 وم كو  ) الراىالـ ،       
، ك نيػػػم كػػػد همػػػ  د ر اافكػػػمر ج الؤررفػػػ  يؤ ؤؤػػػم وػػػلؽ أف نظرالػػػج الرػػػ اليجػػػح     

ؤ ددات اوموالج لموم ؾ اانومن  ، كذلؾ يؤكد همػ  اهطػمء اا ل الػج لمخلػرة الداخمالػج 
فػػ  الي مالػػؿ الوػػمالك ل ع  ، كؤػػم يؤكػػد همػػ  أف الشخصػػالج لػػداليم القملمالػػج همػػ  ال ملالػػج 

اللم الػج ىػذه اليغالر  اليػتقمـ  وػب ؤرطالػمت الظػر ؼ اليػ  الؤػر ليػم الؤػرد ،  قػد يلنػت 
   -النظرالج ف  لنمء اللرنمؤا اارشمدي لألولمب اايالج :
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    طرالقج يؤكالر اافراد  ف  اوم ب ادراكيـ لذ اييـ ػػػػػػ ث فػػػػ. الؤنظ ر الؤررف  الل 0
  ااشالمء ااخرف .       

 الدىم هم  يؤمهؿ ػػػػ. اف ىذه النظرالج ينظر ال  اانومف نظرة يكمؤمالج ؤف خ ؿ يتك 2
 و ػػػػػرد ال  ذايػػػػػػػػ  نظرة الؤػػػػػرىم فػػػػػالع انب الؤكرالج  العوؤالج  ااعيؤمهالج ،  يتالال    

  ااخرالف ؤف الؤ الط ااعيؤمه   الؤويقلؿ الخمص لملؤرد .     
 قملمج لميطلالؽ ف  ؤؤوومينم اليرل الج ك نيم ويمج الينؤالذ  لوالطج  . .  3
 

 دراسات السابقة : 
  ىػػذا العمنػػب هػػرض هػػدد ؤػػف الدراوػػمت اليػػ  يالوػػر لملم الػػج ال صػػ ؿ وػػاليـ فػػ     

 هماليم هم   فؽ ييملريم الزؤن  .
 المحور األول : الدراسات التي تناولت الشعور بالمسؤولية 

 الدراسات العراقية   -اواًل 
 ( 2004دراسة التك ).  1

عيؤمهالػج لػدف ىدفت ىذه الدراوج إل  قالمس الشخصػالج النمجػعج   الؤوػؤ لالج اا     
طملػػج عمؤرػػػج الؤ صػػؿ ، اليرػػػرؼ همػػ  الر قػػػج لػػالف الشخصػػػالج النمجػػعج  الؤوػػػؤ لالج 

 ( طملػػب467ااعيؤمهالػػج لػػدف طملػػج عمؤرػػج الؤ صػػؿ ،  يك نػػت هالنػػو الدراوػػج ؤػػف  )
 طمللج ؤف اليخصصمت ا نومنالج  الرمؤالج  لي قالؽ أىداؼ الل ث اوػيخدؤت اللم الػج 

نمجػػػػػعج  ؤقالػػػػػمس الرعالػػػػػزي لقالػػػػػمس الؤوػػػػػؤ لالج ؤقالػػػػػمس الػػػػػدلمج لقالػػػػػمس الشخصػػػػػالج ال
ااعيؤمهالج  اويخدؤت اللم الج ؤرمؤؿ اريلمط لالرو ف ، ؤرلع كػمي ،  ااخيلػمر اليػم   

  -،  ي صمت الدراوج إل  النيم ا اايالج :
  عػػػػ د ه قػػػػج االعملالػػػػج لػػػػالف ؤوػػػػي ف الشخصػػػػالج النمجػػػػعج  ؤوػػػػي ف الؤوػػػػؤ لالج 

 ااعيؤمهالج .
 ف العنوالف )ذك ر ، إنمث(  لصملح الذك ر .  ع د فر ؽ دالج إ صم المت لال 
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  عػػػػ د فػػػػر ؽ دالػػػػج إ صػػػػم المت لػػػػالف اليخصصػػػػالف )همؤػػػػ  ، إنوػػػػمن (  لصػػػػملح 
 ، أ ب ت ( 2004اليخصص ا نومن  .  ) اليؾ ، 

 (2008دراسة العزي ).  2
ىػػػدفت الدراوػػػج الػػػ  ؤررفػػػج طلالرػػػج الر قػػػج لػػػالف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج  ال كػػػـ       

ج العمؤرج ، ؤررفج ؤوي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج لػدف طملػج العمؤرػج الخمق  لدف طمل
 -ؤف خ ؿ الكشؼ هف :

  ؤوػػي ف الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج لػػدف طملػػج العمؤرػػج فػػ  جػػ ء ؤيغالػػرات
 )العنس ، اليخصص ، الصؼ( . 

  الؤر ؽ ف  ؤوي ف الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج لدف طملج العمؤرػج فػ  جػ ء
 لصؼ( .ؤيغالرات )العنس ، اليخصص ، ا

( طمللػػػػمت  طمللػػػػج ، اوػػػػيخدؤت اللم الػػػػج ؤقالػػػػمس 400يك نػػػػت هالنػػػػج الل ػػػػث ؤػػػػف )     
لموػػيخداـ  يػػم ، يػػـ ؤرملعػػج اللالمنػػمت ا صػػم المت الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج الػػذي أهػػد ؤػػف قلم

ؤرلػػػػع كػػػػمي ، ااخيلػػػػمر اليػػػػم   ، ؤرمدلػػػػج الؤػػػػم كر نلػػػػمخ ، ؤرمؤػػػػؿ اريلػػػػمط لالروػػػػ ف ، 
 -م الج ال  النيم ا اايالج :اان دار الؤيردد ،  ي صمت الل

  ، )ؤوػػػي ف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج كػػػمف ؤريؤرػػػمت لكػػػ  العنوػػػالف )ذكػػػ ر ، إنػػػمث
 الرالع( – ك  اليخصصالف )همؤ  ، إنومن ( ،  ك  الصؤالف )ا  ؿ 

 ( 0.05 ع د فر ؽ دالج إ صم المت هنػد ؤوػي ف )( لػالف العنوػالف )ذكػ ر ، إنػمث
  لصملح ا نمث . 

 ( لػػالف اليخصصػػالف )همؤػػ  ، 0.05 صػػم المت هنػػد ؤوػػي ف ) عػػ د فػػر ؽ دالػػج إ
 إنومن (  لصملح اليخصص ا نومن  . 

  الرالع( .  –هدـ  ع د فر ؽ داؿ إ صم المت لالف الصؤالف )ا  ؿ 

             الر قج لالف الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج  ال كـ الخمقػ  ذات دالػج ؤرن الػج ، كؤػم اف
ات )العػػنس  اليخصػػص  الصػػؼ ( ذات طلالرػػج الر قػػج لػػالف الؤيغالػػرالف  ؤيغالػػر 
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دالػػػج ؤرن الػػػج إذ اظيػػػر إف إوػػػيمـ ؤيغالػػػر )الصػػػؼ ( أهمػػػ  ؤػػػف إوػػػيمـ ؤيغالػػػر 
)العػػنس ( الػػـ المالػػو إوػػيمـ ؤيغالػػر ) اليخصػػص (  لمليػػمل  فػػمف ىػػذه الؤيغالػػرات 

،  2008اريلطػػػػػت لدالػػػػػج ؤرن الػػػػػج ؤػػػػػع الؤوػػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػػج . ) الرػػػػػزي ، 
 (   129– 77ص

 (2008دراسة الجنابي ).  3
ىػدفت الدراوػج الػ  اليرػرؼ همػ  ؤوػي ف ااؤػف النؤوػ   الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج       

لػػػػدف طملػػػػج العمؤرػػػػج  الر قػػػػج لالنيؤػػػػم  فقػػػػمت لؤيغالػػػػر ) العػػػػنس  الؤر مػػػػج الدراوػػػػالج(،   
( طمللػػمت  طمللػػج  اوػػيخدؤت اللم الػػج ؤقالػػمس ؤػػم وػػم  480يك نػػت هالنػػج الدراوػػج ؤػػف )

ؤقالمس الؤوؤ لالج ااعيؤمهالػج الػذي اهديػو الؤ ؤػدي ، هدـ الشر ر لم ؤف    -لمشر ر
يـ ؤرملعج اللالمنػمت إ صػم المت لموػيرؤمؿ ؤرمؤػؿ اريلػمط لالروػ ف  ااخيلػمر اليػم   لرالنػج 
  ا ػػػدة  لرالنيػػػالف ؤوػػػيقميالف  ااخيلػػػمر اليػػػم   لدالػػػج ؤرن الػػػج   ؤرمدلػػػج الؤػػػم كر نلػػػمخ ،

   - ي صمت اللم الج ال  النيم ا اايالج :
 لج عمؤرج اانلمر لم ؤف النؤو   يؤيريـ لملؤوؤ لالج ااعيؤمهالج هدـ يؤيع طم 
  عػػػػ د فػػػػر ؽ ذات دالػػػػج إ صػػػػم الج فػػػػ  ؤوػػػػي ف ااؤػػػػف النؤوػػػػ   فقػػػػمت لؤيغالػػػػر 

العػػنس لالنؤػػم لػػـ يكػػف ىنػػمؾ فػػر ؽ ذات دالػػج إ صػػم الج  فقػػمت لؤيغالػػر الؤر مػػج 
 الدراوالج .

 ج ااعيؤمهالػػج لػػـ يكػػف ىنػػمؾ فػػر ؽ ذات دالػػج إ صػػم الج فػػ  ؤوػػي ف الؤوػػؤ لال
  فقمت لؤيغالر )العنس ، الؤر مج الدراوالج( .

   عػػػػػ د ه قػػػػػج اريلمطالػػػػػج ؤ علػػػػػج لػػػػػالف الشػػػػػر ر لػػػػػم ؤف النؤوػػػػػ   الؤوػػػػػؤ لالج 
 ( 88-73، ص 2008ااعيؤمهالج. )العنمل ،

 
 (2009دراسة السهيمي ).  4   

  ىػدفت الدراوػػج الػ  اليرػػرؼ همػ  ؤوػػي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػػج  النوػؽ القالؤػػ      
( طمللػمت  طمللػج 597 الر قج لالنيؤم  فقػمت لؤيغالػر العػنس ، يك نػت هالنػج الدراوػج ؤػف )
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 اهيؤػػػدت اللم الػػػج لقالػػػمس الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج ؤقالموػػػمت ؤرػػػدات ؤػػػف قلميػػػم  اوػػػػيرؤمت 
( ، يـ ؤرملعج اللالمنمت إ صػم المت لموػيخداـ ؤرمؤػؿ اريلػمط 1998ؤقالمس الراىالـ لمقالـ )

خيلمر اليػم   لرالنػج  ا ػدة  لرالنيػالف ؤوػيقميالف  ااخيلػمر اليػم   لالرو ف   ولالرؤمف  اا
لدالػػػج ؤرن الػػػج   ؤرمدلػػػج الؤػػػم كر نلػػػمخ ،   الؤي وػػػط ال وػػػمل   اان ػػػراؼ الؤرالػػػمري 

 -،اان دار الؤيردد،  ي صمت اللم الج ال  النيم ا اايالج :
  أف ؤوػػػي ف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج هػػػمل  عػػػدات  هػػػدـ  عػػػ د فػػػر ؽ ذات دالػػػج

 إ صم الج  فقمت لؤيغالر العنس .
   هػػػػدـ  عػػػػ د فػػػػر ؽ ذات دالػػػػج إ صػػػػم الج فػػػػ  القػػػػالـ عؤالريػػػػم لموػػػػيالنمء القالؤػػػػج

 الوالموالج  القالؤج العؤملالج.
  . ع د ه قج ينل  الج لالف الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج  القالـ الوت ؤعيؤرج  

 ( 97-61، ص 2009) الويالم ،                                               
 (2009دراسة العنبكي ).  5 

ىػػدفت الدراوػػج الػػ  اليرػػرؼ همػػ  ي ؤػػؿ الؤوػػؤ لالج لػػدف الؤرشػػدالف اليرلػػ الالف ،       
اليرػػػرؼ همػػػ  الؤػػػر ؽ ذات الدالػػػج ا  صػػػم الج فػػػ  ي ؤػػػؿ الؤوػػػؤ لالج لػػػدف الؤرشػػػدالف 
اليرل الالف يلرمت لؤيغالر العنس) الذك ر، ا نمث( ، ؤررفػج الر قػج لػالف ي ؤػؿ الؤوػؤ لالج 

ايومؽ الذات لدف الؤرشدالف اليرل الالف يلرمت لؤيغالر العنس )الػذك ر، ا نػمث( ، ؤررفػج   
الؤػر ؽ ذات الدالػج ا  صػم الج فػ  الر قػج لػالف ي ؤػؿ الؤوػؤ لالج  ايوػمؽ الػذات لػدف 
الؤرشدالف اليرل الالف يلرمت لؤيغالػر العػنس )الػذك ر، ا نػمث( ، يك نػت هالنػج الدراوػج ؤػف 

اوػػيخدؤت اللم الػػج ؤقالػػمس ي ؤػػؿ الؤوػػؤ لالج ؤػػف إهػػدادىم ، ( ؤرشػػدات  ؤرشػػدة ، 150)
( لرالنيػالف ؤوػيقميالف ، t-testيـ ؤرملعج اللالمنمت ا صم المت لمويخداـ  ااخيلمر اليػم   )

( ، ااخيلمر اليػم   لدالػج Z( لرالنج  ا دة ، ااخيلمر الزا   )t-testااخيلمر اليم   )
لػرا ف  –رؤمف اللالؤمكر نلػمخ ، ؤرمدلػج وػ لالروػ ف ،ؤرمؤ ت ااريلمط ، ؤرمؤؿ اريلمط 

 -،  اليؤرطح ،  ي صمت اللم الج ال  النيم ا اايالج :
  إف ؤي وػػط ي ؤػػؿ الؤوػػؤ لالج لرالنػػج الل ػػث أهمػػ  ؤػػف الؤي وػػط الؤرجػػ ،  ىػػذا

 الظير أف الؤرشدالف اليرل الالف اليصؤ ف لي ؤؿ الؤوؤ لالج.
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 وػػػؤ لالج  ايوػػػػمؽ  عػػػ د ه قػػػج اريلمطالػػػج ؤ علػػػج دالػػػج إ صػػػم المت لػػػالف ي ؤػػػؿ الؤ
الذات لدف الؤرشدالف اليرل الالف يلرمت لؤيغالر العنس  دالج إ صم المت هند ؤوػي ف 

 (.0.05دالج )
  ع د ه قج اريلمطالج إالعملالج لالف ي ؤؿ الؤوؤ لالج  ايوػمؽ الػذات لػدف الػذك ر 

 (.0.05 ى  دالج إ صم المت هند ؤوي ف )
 وػػؤ لالج  ايوػػمؽ الػػذات  عػػ د ه قػػج اريلمطالػػج إالعملالػػج  ؤي وػػطج لػػالف ي ؤػػؿ الؤ

،  2009(. ) الرنلكػ  ، 0.05لدف ا نػمث  ىػ  دالػج إ صػم المت هنػد ؤوػي ف )
 (  87–55ص

 
 الدراسات العربية   -ثانيًا 

 (2003دراسة آل سعود ).  1 
ىدفت الدراوج ال  اليرػرؼ همػ  ؤوػي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج لػدف الطمللػمت        

الجػػمح د ر  الؤدروػػج فػػ  ينؤالػػج الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج  ي دالػػد فػػ  الؤر مػػج الالمن الػػج  ا 
أ عػو القصػػ ر فػػ  يتدالػػج الؤدروػج لػػد رىم الؤطمػػ ب  كػػذلؾ ي دالػد الؤر قػػمت اليػػ  ي ػػد 
ؤػػػػف قالػػػػمـ الؤدروػػػػج لػػػػد رىم الؤطمػػػػ ب فػػػػ  ينؤالػػػػج الؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج ، اوػػػػيخدؤت 

( 500 )( ؤرمؤػج 150اللم الج الؤػنيا ال صػؤ  الي مالمػ   يك نػت هالنػج الدراوػج ؤػف )
طمللج،  يـ ؤرملعج اللالمنمت إ صم المت لمويرؤمؿ ال قاللج اا صم الج،  ي صػمت اللم الػج 

 -ال  النيم ا اايالج :
  أف ؤي وط ااويعملمت لمطمللمت ف  عؤالع هلػمرات ؤقالػمس الؤوػؤ لالج الؤطلػؽ

(  ىػػػػذا الػػػػدؿ همػػػػ  ؤوػػػػي ف ؤي وػػػػط ؤػػػػف 4.0( ؤػػػػف )3.19فػػػػ  الدراوػػػػج ىػػػػ  )
 ف أفراد الرالنج .الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج لد

  أف ؤي وػػط اوػػيعملمت الؤرمؤػػمت لؤ ػػ ر إوػػيمـ الؤدروػػج فػػ  ينؤالػػج ا  وػػمس
(  ىػػػػذا الػػػػدؿ همػػػػ  اوػػػػيعملج 3.0( ؤػػػػف )2.43لملؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج ىػػػػ  )

 ؤي وطج لؤقرات ااويلمنج ؤؤم الدؿ هم  أف د ر الؤدروج أقؿ ؤف الؤطم ب .
 ( 110-86، ص 2003آؿ ور د،)                                            
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 (2004دراسة الخراشي ).  2 
ىدفت الدراوج الػ  اليرػرؼ همػ  يػتالالر اانشػطج الط لالػج فػ  ينؤالػج الؤوػؤ لالج        

( 149ااعيؤمهالػػج لػػدف الطملػػج فػػ  العمؤرػػمت الوػػر دالج . يك نػػت هالنػػج الدراوػػج ؤػػف )
وػالد أ ؤػد هالؤػمف صػ رة طمللمت  اويرؤؿ اللم ث لقالػمس الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج ؤقالػمس 

)ؾ( ،  يػػػـ ؤرملعػػػج اللالمنػػػمت إ صػػػم المت لموػػػيرؤمؿ العػػػدا ؿ اليكرارالػػػج  النوػػػلج الؤ  الػػػج 
 الؤي وطمت ال وملالج  ؤرمؤؿ إريلمط لالروػ ف  ي مالػؿ اليلػمالف ،  ي صػؿ اللم ػث الػ  

 -النيم ا اايالج :
 إف ا نشػػػػطج الط لالػػػػج العمؤرالػػػػج ليػػػػم يػػػػتالالر كلالػػػػر فػػػػ  هؤمالػػػػج إكوػػػػمب  ينؤالػػػػج 

ـ ، كؤػػػم ييالؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج لمطػػػ ب كعمنػػػب أوموػػػ  فػػػ  لنػػػمء شخصػػػالم
ال عػػػد ىنػػػمؾ رغلػػػج كلالػػػرة  شػػػر ر لمل معػػػج  القنمهػػػج لػػػدف طػػػ ب العمؤرػػػج فػػػ  

 الؤشمركج لم نشطج العمؤرالج .
 . أىؤالج هؤمالج الؤشمركج ف  ينؤالج الؤوؤ لالج ااعيؤمهالج لدف الطملج 
  الطػ ب همػ  يؤيػـ أىؤالػج ا نشػطج أىؤالج ا خصػم   ااعيؤػمه  فػ  ؤوػمهدة

 الط لالج ف  ينؤالج الؤوؤ لالج  ال د ؤف الصر لمت الي  ير ؽ الؤؤمروج ليم.
   ع د فر ؽ ذات دالج إ صم الج ف  الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج  لصػملح الطػ ب 

 ( 154-135، ص  2004الؤؤمروالف لألنشطج الط لالج . )الخراش ،
 (2008دراسة قاسم ).  3

الدراوػػج إلػػ  ؤررفػػج فرملالػػج لرنػػمؤا إرشػػمدي لينؤالػػج الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج  ىػػدفت      
( طمللػم 400لدف ط ب الؤر مج الالمن الج ف  شػؤمؿ غػزة ، يك نػت هالنػج الدراوػج ؤػف )

 اهيؤػػػد اللم ػػػث ؤقالػػػمس الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج الػػػذي أهػػػد ؤػػػف قلمػػػو ، كػػػذلؾ اوػػػيخدـ 
ل  ؤعؤ هيالف إ ػداىؤم جػملطج  ا خػرف اللم ث الؤنيا شلو اليعرالل  ليقوالـ الرالنج إ

( طمللم عؤالريـ درعمييـ ؤيدنالج ف  القالػمس القلمػ  36يعراللالج،  لمغت هالنج اللرنمؤا )
همػػػ  ؤقالػػػمس الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج ،  يػػػـ يقوػػػالـ الرالنػػػج إلػػػ  ؤعؤػػػ هيالف ؤيكػػػمف يالف 

الػج ( طملػب ،  يكػ ف اللرنػمؤا ا رشػمدي ؤػف ال 18يعراللالج  جملطج  هدد كػؿ ؤنيػم )
 T-Test هشػػػر عموػػػج ،   اوػػػيخدـ اللم ػػػث لؤرملعػػػج اللالمنػػػمت ا صػػػم المت اخيلػػػمر 
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لمرالنػػػمت الؤوػػػيقمج   ؤرمؤػػػؿ اريلػػػمط لالروػػػ ف   ؤرمدلػػػج الؤػػػم كر نلػػػمخ  طرالقػػػج اليعز ػػػج 
 -النصؤالج  ي صؿ اللم ث ال  النيم ا اايالج :

  عػػػ د فػػػر ؽ ذات دالػػػج إ صػػػم الج لػػػالف ؤي وػػػط  درعػػػمت طػػػ ب الؤعؤ هػػػج 
الج  الؤعؤ هج الجػملطج فػ  ؤوػي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج لرػد يطلالػؽ اليعرالل

 اللرنمؤا لصملح الؤعؤ هج اليعراللالج .
  عػػػػ د فػػػػر ؽ ذات دالػػػػج إ صػػػػم الج لػػػػالف ؤي وػػػػط درعػػػػمت طػػػػ ب الؤعؤ هػػػػج 

اليعراللالػػػػج قلػػػػؿ  لرػػػػد يطلالػػػػؽ اللرنػػػػمؤا لصػػػػملح القالػػػػمس اللرػػػػدي . ) قموػػػػـ ، 
 ( 142 - 92، ص  2008

 
 (2008ي )دراسة الهذل.  4

ىػػػػدفت الدراوػػػػج الػػػػ  الكشػػػػؼ هػػػػف ؤوػػػػي ف الؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج لػػػػدف طػػػػ ب      
الؤر مػػػج الالمن الػػػج ،  اليرػػػرؼ همػػػ  ايعمىػػػمييـ ن ػػػ  الػػػ ه  لخطػػػ رة ظػػػمىرة اارىػػػمب ، 
 اليرػػػػػرؼ همػػػػػ  الر قػػػػػج لػػػػػالف الػػػػػ ه  لخطػػػػػ رة ظػػػػػمىرة اارىػػػػػمب  درعػػػػػج اا وػػػػػمس 

( طمللػػػمت ،  اهيؤػػػد اللم ػػػث 369ج ؤػػػف )لملؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج ، يك نػػػت هالنػػػج الدراوػػػ
اوػػػػػيخدـ اللم ػػػػػث  ( ،1995ؤقالػػػػػمس الؤوػػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػػج الػػػػػذي اهػػػػػده ال ػػػػػمرال  )

،  ANOVA،  ي مالػػػػػػؿ اليلػػػػػػمالف  t-testلؤرملعػػػػػػج اللالمنػػػػػػمت ا صػػػػػػم المت اخيلػػػػػػمر ) ت( 
وػؤرن ؼ ، ،اليعز ػج -ؤرمؤؿ اريلمط لالرو ف ، ؤرمدلج ولالرؤمف ، اخيلمر ك ل ؤعر ؼ

 - ي صؿ اللم ث ال  النيم ا اايالج : النصؤالج ،
   ايعمىمت االعملالج هملالج لدف ط ب الؤر مػج الالمن الػج لؤدالنػج ؤكػج الؤكرؤػج ن ػ

 ال ه  لظمىرة اارىمب .
  درعج ؤي وطج لمؤوؤ لالج ااعيؤمهالج لدف طػ ب الؤر مػج الالمن الػج لؤدالنػج ؤكػج

 الؤكرؤج .
 ه  لخطػػػ رة ظػػػمىرة  عػػػ د ه قػػػج ذات دالػػػج ا صػػػم الج لػػػالف اايعػػػمه ن ػػػ  الػػػ 

 اارىمب  ؤدف الشر ر لملؤوؤ لالج ااعيؤمهالج .
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  هػػدـ  عػػ د فػػر ؽ ذات دالػػج ا صػػم الج فػػ  الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج  فقػػمت لؤيغالػػر
 ( 2، ص2008اليخصص الدراو  ) همؤ  ، ادل  ( . ) اليذل  ، 

 
 (2009دراسة مشرف ).  5

ا خ قػػػػػ   ؤوػػػػػي ف  ىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراوػػػػػج إلػػػػػ  الكشػػػػػؼ هػػػػػف ؤوػػػػػي ف اليؤكالػػػػػر     
الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج لػػػدف طملػػج العمؤرػػػج ا وػػػ ؤالج لغػػزة ،   الكشػػػؼ هػػػف الر قػػػج 
لالنيؤػػػم،  الؤػػػر ؽ فػػػ  كػػػؿ ؤنيؤػػػم اليػػػ  يرػػػزف لؤيغالػػػرات )العػػػنس ،  الكمالػػػج،  الؤوػػػي ف 
الدراوػػ ،  ؤوػػي ف يرمػػالـ ال الػػدالف،  ؤوػػي ف ا وػػرة ااقيصػػمدي،   عػػـ ا وػػرة( ، لمػػف 

( طمللػػػمت  طمللػػػج  اهيؤػػػدت اللم الػػػج لقالػػػمس الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج 600 عػػػـ الرالنػػػج )
ؤقالمومت ؤردات ؤف قلميم ،  اويخدؤت ف  الؤرملعػج ا  صػم الج هػدد ؤػف ا وػملالب  ىػ  

،  ANOVA،  ي مالػػػؿ اليلػػػمالف  t-test: اليكػػػرارات،  النوػػػب الؤ  الػػػج، اخيلػػػمر ) ت( 
وػؤرن ؼ ، ،اليعز ػج -ل ؤعر ؼؤرمؤؿ اريلمط لالرو ف ، ؤرمدلج ولالرؤمف ، اخيلمر ك  

النصػػؤالج ، ألؤػػم كر نلػػمخ ، اخيلػػمر شػػؤالو لمؤقمرنػػمت الؤيرػػددة ،  ي صػػمت اللم الػػج الػػ  
 -النيم ا اايالج :

   عػػ د ه قػػج اريلمطالػػج ؤ علػػج دالػػج لػػالف ؤوػػي ف اليؤكالػػر ا خ قػػ   الؤوػػؤ لالج 
 ااعيؤمهالج لدف طملج العمؤرج ا و ؤالج لغزة.

 ؤوػػي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػػج لػػدف طملػػج العمؤرػػج  عػ د فػػر ؽ ذات دالػػج فػػ  
 ا و ؤالج لغزة لالف الذك ر  ا نمث  لصملح ا نمث .

  ع د فر ؽ ذات دالج ف  ؤوػي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػج لػالف الكمالػمت الرمؤالػج 
  الكمالمت ا دلالج  لصملح الكمالمت ا دلالج.

 لػػالف ؤوػػي ف يرمػػالـ   عػػ د فػػر ؽ ذات دالػػج فػػ  ؤوػػي ف الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج
ا ب االيػػػػػػدا    ؤوػػػػػػي ف يرمػػػػػػالـ ا ب ا هػػػػػػدادي  لصػػػػػػملح ؤوػػػػػػي ف اليرمػػػػػػالـ 

 ا هدادي .
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  عػ د فػػر ؽ ذات دالػػج فػػ  ؤوػػي ف الؤوػؤ لالج ااعيؤمهالػػج لػػدف طملػػج العمؤرػػج 
لػػػػػػػالف ا وػػػػػػػرة ذات الؤوػػػػػػػػي ف ااقيصػػػػػػػمدي الرػػػػػػػػمل   ا وػػػػػػػرة ذات الؤوػػػػػػػػي ف 

 ؤوي ف ااقيصمدي الؤنخؤض .ااقيصمدي الؤنخؤض  لصملح ا ورة ذات ال
  هػػػدـ  عػػػ د فػػػر ؽ ذات دالػػػج فػػػ  ؤوػػػي ف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج لػػػدف طملػػػج

العمؤرػػج ا وػػ ؤالج يرػػزف إلػػ  ؤيغالػػر الؤوػػي ف الدراوػػ  ، أ  ؤيغالػػر الؤنطقػػج 
 ( 269– 186، ص 2009الوكنالج ، أ  ؤيغالر  عـ ا ورة .  ) ؤشرؼ ، 

 
 االرشاد المعرفي الدراسات التي تناولت المحور الثاني :

 (2003دراسة وادي ).  1
الوػػػػم ك  ( فػػػػ   -ىػػػػدفت الدراوػػػػج الػػػػ  اليرػػػػّرؼ همػػػػ  أالػػػػر الرػػػػ ج ) الؤررفػػػػ        

( 43يك نػػػت هالنػػػج الل ػػػث ؤػػػف ) ؤرملعػػػج اجػػػطرالمت القمػػػؽ لػػػدف الشػػػلمب الالؤنػػػ  ، ،
( شػػػػملمت ، قوػػػػؤت الرالنػػػػج إلػػػػ  ؤعؤػػػػ هيالف يعراللالػػػػج  ، 17( شػػػػملج  )26شػػػػملمت، ل اقػػػػع )

ج  الث يـ ه عيـ هم  ؤر ميالف ا  ل  ه لعػت خ ليػم الؤعؤ هػج اليعراللالػج  جملط
( دقالقج ، فجػ  60الوم ك  ل اقع وت عمومت فردالج ؤدة العموج )-لملر ج الؤررف 

هػػػف إيؤػػػمـ ال اعلػػػمت اللاليالػػػج  كمنػػػت الؤعؤ هػػػج الجػػػملطج فػػػ   ملػػػج اانيظػػػمر ،  فػػػ  
لالػػج( لقالػػت لؤػػدة وػػت أوػػملالع فػػ   ملػػج الؤر مػػج الالمنالػػج يػػـ يػػد الر الؤعؤػػ هيالف )اليعرال

انيظػمر  يطلالػؽ ال اعلػمت اللاليالػج  يررجػػت الؤعؤ هػج الجػملطج الػ  الرػ ج الؤررفػػ  
لتوػػػيخداـ ااخيلػػػمر اليػػػم   لرالنػػػج  ا ػػػدة ،  ك  ، يػػػـ ؤرملعػػػج اللالمنػػػمت ا صػػػم المت الوػػػم  

 ااخيلػػػػمر اليػػػػم   لرالنيػػػػالف ؤوػػػػيقميالف ، ؤرمؤػػػػؿ اريلػػػػمط لالروػػػػ ف ، ال وػػػػط اليندوػػػػ  ،
( ، ي مالػػػؿ اليلػػػمالف ،  أظيػػػرت النيػػػم ا فمهمالػػػج الرػػػ ج الؤررفػػػ  2اخيلػػػمر ؤرلػػػع )كػػػمي

الوم ك  ف  خؤض القمؽ لدف الؤعؤ هج اليعراللالج  ؤ ازنج لملؤعؤ هػج الجػملطج  فػ  
الؤر مػػػج ا  لػػػ  ،  الؤكػػػد االجػػػم فمهمالػػػج  الؤرملعػػػج فػػػ  خؤػػػض القمػػػؽ لػػػدف الؤعؤ هػػػج 

الؤعؤػػ هيالف ،اذ كمنيػػم ؤيؤمالميػػمف فػػ  ؤوػػي ف  الجػػملطج فػػ  الؤر مػػج الالمنالػػج لرػػد يػػد الر
انخؤػػمض القمػػؽ هنػػدىؤم، كػػذلؾ أظيػػرت النيػػم ا فمهمالػػج الرػػ ج الؤررفػػ  الوػػم ك  فػػ  
خؤض القمؽ لدف أفراد هالنػج الل ػث   عػ د فػر ؽ لدالػج إ صػم الج فػ  الي وػف يرعػع 
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ؤػػج، الؤػػر ؽ إلػػ  أف ىنػػمؾ فػػر ؽ لػػالف أفػػراد الرالنػػج ككػػؿ فػػ  ؤوػػي المت شػػدة القمػػؽ )خؤال
 ( 191– 129، ص  2003ؤي وطج، شدالدة، ؤخيمطج( )  ادي ، 

 (2004دراسة المشهداني ).  2
ىػػػػدفت الدراوػػػػج الػػػػ  لنػػػػمء لرنػػػػمؤا إرشػػػػمدي  يطلالقػػػػو ليرػػػػرؼ أالػػػػره فػػػػ  خؤػػػػض        

الشػػر ر لمل  ػػدة النؤوػػالج لػػدف طمللػػمت الؤر مػػج ااهدادالػػج ، يك نػػت هالنػػج الل ػػث ؤػػف 
رشمدي  فؽ أنؤ ذج )اليخطالط ، اللرؤعػج ، الؤالزانالػج( ( طمللج ،  يـ لنمء لرنمؤا إ30)

 اهيؤػػدت اللم الػػج هػػدة أوػػملالب كػػمف ؤػػف لالنيػػم اوػػم ب الؤنمقشػػج ، الؤ مجػػرة ،  لمػػف 
لموػػػػيخداـ   ج ،  يػػػػـ ؤرملعػػػػج اللالمنػػػػمت ا صػػػػم المت ( عموػػػػ12هػػػػدد العموػػػػمت ا رشػػػػمدالج )

ا ػػػدة  لرالنيػػػالف (، ؤرمؤػػػؿ اريلػػػمط لالروػػػ ف ، ا خيلػػػمر اليػػػم   لرالنػػػج   2ؤرلػػػع كػػػمي )كػػػم
ؤويقميالف ، اخيلمر ؤػمف  ينػ  ، اخيلػمر  لك كوػف ، أظيػرت النيػم ا يغالػرات  اجػ مت فػ  
خؤػػػض الشػػػر ر لمل  ػػػدة النؤوػػػالج لػػػدف طمللػػػمت الؤعؤ هػػػج اليعراللالػػػج ال يػػػ  يررجػػػف 
لملرنػػػػمؤا ا رشػػػػمدي لالنؤػػػػم لػػػػـ اليغالػػػػر ؤوػػػػي ف الشػػػػر ر لمل  ػػػػدة النؤوػػػػالج لػػػػدف طمللػػػػمت 

 2004ي  لـ اليررجػف لملرنػمؤا ا رشػمدي . ) الؤشػيدان  ، الؤعؤ هج الجملطج  ال 
 ( 108– 75، ص 

 (2005دراسة غني ).  3
ىػػػػدفت الدراوػػػػج الػػػػ  ؤررفػػػػج االػػػػر ااوػػػػم ب الؤررفػػػػ  فػػػػ  خؤػػػػض العزؤالػػػػج لػػػػدف      

( طمللػػػج ؤػػػف طمللػػػمت 20طمللػػػمت الؤر مػػػج ااهدادالػػػج ،  يك نػػػت هالنػػػج الدراوػػػج ؤػػػف )
 يػـ  للم الج ؤقالمس العزؤالج الذي اهد ؤػف قلميػم ،الصؼ الرالع اهدادي ،  اويخدؤت ا

 ج ،  يػػػـ ؤرملعػػػج اللالمنػػػمت ا صػػػم المت لنػػػمء اللرنػػػمؤا ا رشػػػمدي الؤررفػػػ  ؤػػػف قلػػػؿ اللم الػػػ
لموػػػيخداـ  ااخيلػػػمر اليػػػم   لرالنػػػج  ا ػػػدة  لرالنيػػػالف ؤوػػػيقميالف ، اخيلػػػمر ؤػػػمف  ينػػػ  ، 

 الػػ زف الؤ ػػ ي وػؤالرن ؼ ، ال وػػط الؤػرعح  -اخيلػمر  لك كوػػف ، اخيلػمر ك لؤ عػػ رؼ
، اظيرت نيم ا الدراوػج هػف  عػ د فػر ؽ ذات دالػج ا صػم الج لػالف افػراد الؤعؤػ هيالف 
) الجػػملطج  اليعراللالػػج (  لصػػػملح افػػراد الؤعؤ هػػػج اليعراللالػػج ،  لػػػالف افػػراد الؤعؤ هػػػج 
اليعراللالػػج نؤوػػيم قلػػؿ يطلالػػؽ ااوػػم ب الؤررفػػ   لرػػده ، ؤؤػػم الشػػالر ذلػػؾ الػػ  اف افػػراد 
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لالػػج الػػذالف يمقػػ ا لرنمؤعػػم ارشػػمدالم انخؤجػػت العزؤالػػج لػػداليـ هػػف افػػراد الؤعؤ هػػج اليعرال
 (  139 -65، ص  2005) غن  ، لطج الذالف لـ اليمق ا أي لرنمؤا الؤعؤ هج الجم

 
 (  2011دراسة دبابش ) - 4

ىػػػدفت الدراوػػػج الػػػ  ؤررفػػػج ؤػػػدف فمهمالػػػج لرنػػػمؤا إرشػػػمدي ؤررفػػػ  وػػػم ك  فػػػ         
( 24  يقػػدالر الػػذات ،  يك نػػت هالنػػج الدراوػػج ؤػػف )خؤػػض القمػػؽ ااعيؤػػمه   أالػػره همػػ

طمللػػػػػمت ؤػػػػػف طػػػػػ ب الصػػػػػؼ ال ػػػػػمدي هشػػػػػر الػػػػػمن ي  اوػػػػػيخدـ اللم ػػػػػث ؤقالػػػػػمس القمػػػػػؽ 
( ،  ؤقالػمس يقػدالر الػذات يررالػب 1998ااعيؤمه  ؤػف إهػداد هلػد الػر ؤف  اخػر ف )

( ،  يػـ لنػمء اللرنػمؤا ا رشػمدي الؤررفػ  الوػم ك  ؤػف قلػؿ 2003 يرعؤج الجػالداف )
لموػػػيخداـ  ؤرمؤػػػؿ اريلػػػمط لالروػػػ ف لصػػػدؽ  ث ،  يػػػـ ؤرملعػػػج اللالمنػػػمت ا صػػػم المت م ػػػالل

اايوػمؽ الػداخم  ، ؤرمدلػج عيؤػمف ، ؤرمدلػج ألؤػم كر نلػمخ لماللػمت ، اخيلمرؤػمف  ينػ  ، 
، اظيػػػرت النيػػػم ا فمهمالػػػج اللرنػػػمؤا ا رشػػػمدي فػػػ  خؤػػػض القمػػػؽ  اخيلػػػمر  المك كوػػػ ف 

دالػػػػج إ صػػػػم الم لػػػػالف ؤي وػػػػط ريػػػػب درعػػػػمت  ااعيؤػػػػمه  افػػػػراد الرالنػػػػج ،  عػػػػ د فػػػػر ؽ
اليعراللالج همػ  ؤقالػمس القمػؽ ااعيؤػمه   الؤعؤ هج الجملطج  ريب درعمت الؤعؤ هج

فػػ  القالػػمس اللرػػدي ، لصػػملح الؤعؤ هػػج اليعراللالػػج ،  عػػ د فػػر ؽ دالػػج إ صػػم الم لػػالف 
ؤي وػػػػط  ريػػػػب درعػػػػمت الؤعؤ هػػػػج اليعراللالػػػػػج همػػػػ  ؤقالػػػػمس القمػػػػؽ ااعيؤػػػػمه  فػػػػػ  

قلم   اللردي لصملح القالمس اللردي ، هدـ  عػ د فػر ؽ دالػج إ صػم المت لػالف القالموالف ال
ؤي وط  ريب درعمت الؤعؤ هج اليعراللالج ف  القمؽ ااعيؤػمه  فػ  القالموػالف اللرػدي 
 الييلر  ،  ع د فر ؽ دالج إ صم الم لالف ؤي وط  ريػب درعػمت الؤعؤ هػج الجػملطج 

الر الػػػذات فػػػ  القالػػػمس اللرػػػدي  ريػػػب درعػػػمت الؤعؤ هػػػج اليعراللالػػػج همػػػ  ؤقالػػػمس يقػػػد
لصػملح الؤعؤ هػج اليعراللالػػج ،  عػ د فػػر ؽ دالػج إ صػػم الم لػالف ؤي وػػط  ريػب درعػػمت 
الؤعؤ هػػج اليعراللالػػج همػػ  ؤقالػػمس يقػػدالر الػػذات فػػ  القالموػػالف القلمػػ   اللرػػدي لصػػملح 

 ، ي ؾ ( 2011القالمس اللردي . )دلملش، 
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 (2011دراسة العبيدي ).  5
  لنػػػػمء لرنػػػػمؤا إرشػػػػمدي ؤررفػػػػ  ليرػػػػدالؿ وػػػػم ؾ الشخصػػػػالج ىػػػػدفت الدراوػػػػج الػػػػ      

الؤيصنرج ، اليررؼ هم  االر اللرنمؤا ا رشمدي الؤررف  ف  يردالؿ وم ؾ الشخصػالج 
( طمللػػمت  طمللػػج ،  يػػـ لنػػمء 150الؤيصػػنرج لػػدف طملػػج العمؤرػػج ، لمغػػت هالنػػج الل ػػث )

لػػ )ألػالس(  يكػ ف  لرنمؤا إرشمدي ؤررف  هم   فؽ نظرالج ا رشػمد الرق نػ  اانؤرػمل 
( عموج إرشمدالج ،  يػـ اوػيخداـ ال وػم ؿ ا  صػم الج )ؤرمؤػؿ اريلػمط 12اللرنمؤا ؤف )

لالروػػػػ ف ، ؤػػػػمف  ينػػػػ  ، ؤرلػػػػع كػػػػمي ( اظيػػػػرت النيػػػػم ا اف ىنػػػػمؾ فر قػػػػمت ذات دالػػػػج 
إ صػػػػم الج لػػػػالف ؤي وػػػػط درعػػػػمت الؤعؤ هػػػػج اليعراللالػػػػج  الجػػػػملطج لصػػػػملح الؤعؤ هػػػػج 

 ( 111– 75، ص  2011الرلالدي ، اليعراللالج ف  اللرنمؤا . ) 
 

 موازنة الدراسات السابقة 
هماليػػم  ااطػػ عاويررجػػت اللم الػػج هػػددات ؤػػف الدراوػػمت الوػػملقج اليػػ  يالوػػر ليػػم       
( 5( دراوػػػػػج ينم لػػػػػت الشػػػػػر ر لملؤوػػػػػؤ لالج  )10( دراوػػػػػج وػػػػػملقج ، ؤنيػػػػػم )15 ىػػػػػ )

  ي دالػد ؤعيؤػع دراومت ينم لت اارشمد الؤررف  ،  الث اف لكؿ دراوج خص صػالج فػ
الل ث  هالنيو ،  كذلؾ اد ات القالمس  ااوملالب اا صم الج ،  ؤف الػـ الخػر ج لنيػم ا 
الل ث ،  النقطػج ااوموػالج اليػ  اهيؤػدييم اللم الػج هنػد اعػراء الؤ ازنػج لمدراوػمت اليػ  
يػػػـ هرجػػػيم ىػػػ  نقطػػػج اليقػػػمء الدراوػػػمت ؤػػػع لرجػػػيم الػػػلرض ؤػػػف  الػػػث النيػػػم ا اليػػػ  

ؾ الؤيغالػػػرات اليػػػ  ييؤالػػػز ليػػػم كػػػؿ دراوػػػج هػػػف ااخػػػرف ،  لرػػػد ي صػػػؿ الاليػػػم ،  كػػػذل
ااطػػ ع همػػ  الدراوػػمت الوػػملقج اليػػ  ينم لػػت ؤيغالػػرات الل ػػث ال ػػمل   ىػػ  الشػػر ر 
لملؤوؤ لالج  اارشمد الؤررف  و ؼ يقـ  اللم الج لتعراء الؤ ازنج لالف الدراومت الوملقج 

  - الل ث ال مل  ؤف اعؿ اافمدة ؤنيم  ى  كماي  :
 
 ااىداؼ : (  1

اخيمؤػػت الدراوػػمت الوػػملقج فػػ  اىػػدافيم  ل وػػب طلالرػػج كػػؿ دراوػػج ، فؤػػ  ؤيغالػػر      
( قالػػػمس الشخصػػػالج النمجػػػعج   2004الشػػػر ر لملؤوػػػؤ لالج اوػػػييدفت دراوػػػج ) اليػػػؾ ،
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الؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج لػػػػدف طملػػػػج عمؤرػػػػج الؤ صػػػػؿ ،  اوػػػػييدفت دراوػػػػج ) الرػػػػزي ، 
لػػالف الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج  ال كػػـ الخمقػػ  لػػدف طملػػج ( ؤررفػػج طلالرػػج الر قػػج  2008

العمؤرػػػج ،  ؤررفػػػج ؤوػػػي ف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج لػػػدف طملػػػج العمؤرػػػج  الؤػػػر ؽ فػػػ  
ؤوػػي ف الؤوػػؤ لالج ااعيؤمهالػػج فػػ  جػػ ء ؤيغالػػرات )العػػنس ، اليخصػػص ، الصػػؼ( ، 

ؤ لالج ( اليررؼ هم  ؤوي ف ااؤف النؤوػ   الؤوػ 2008 اوييدفت دراوج )العنمل  ، 
ااعيؤمهالػػػػج لػػػػدف طملػػػػج العمؤرػػػػج  الر قػػػػج لالنيؤػػػػم  فقػػػػمت لؤيغالػػػػر ) العػػػػنس  الؤر مػػػػج 

( اليرػػػػرؼ همػػػػ  ؤوػػػػي ف الؤوػػػػؤ لالج 2009الدراوػػػػالج(،  اوػػػػييدفت دراوػػػػج )الوػػػػيالم  ،
ااعيؤمهالػػػج  النوػػػؽ القالؤػػػ   الر قػػػج لالنيؤػػػم  فقػػػمت لؤيغالػػػر العػػػنس ،  اوػػػييدفت دراوػػػج 

 ؤػػػػػؿ الؤوػػػػػؤ لالج لػػػػػدف الؤرشػػػػػدالف اليرلػػػػػ الالف ، ( اليرػػػػػرؼ همػػػػػ  ي 2009)الرنلكػػػػػ  ، 
 اليرػػرؼ همػػ  الؤػػر ؽ ذات الدالػػج ا  صػػم الج فػػ  ي ؤػػؿ الؤوػػؤ لالج لػػدف الؤرشػػدالف 
اليرلػػػػػ الالف يلرػػػػػمت لؤيغالػػػػػر العػػػػػنس) الػػػػػذك ر، ا نػػػػػمث( ،  ؤررفػػػػػج الر قػػػػػج لػػػػػالف ي ؤػػػػػؿ 
 الؤوػػػػؤ لالج  ايوػػػػمؽ الػػػػذات لػػػػدف الؤرشػػػػدالف اليرلػػػػ الالف يلرػػػػمت لؤيغالػػػػر العػػػػنس )الػػػػذك ر،
ا نػػمث( ،  ؤررفػػج الؤػػر ؽ ذات الدالػػج ا  صػػم الج فػػ  الر قػػج لػػالف ي ؤػػؿ الؤوػػؤ لالج 
 ايوػػػػمؽ الػػػػذات لػػػػدف الؤرشػػػػدالف اليرلػػػػ الالف يلرػػػػمت لؤيغالػػػػر العػػػػنس )الػػػػذك ر، ا نػػػػمث( ، 

( اليرػػػرؼ همػػػ  ؤوػػػي ف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج 2003 اوػػػييدفت دراوػػػج ) آؿ وػػػر د،
ال جػػػػمح د ر الؤدروػػػػج فػػػػ  ينؤالػػػػج الؤوػػػػؤ لالج لػػػػدف الطمللػػػػمت فػػػػ  الؤر مػػػػج الالمن الػػػػج  ا 

ااعيؤمهالػػج  ي دالػػد أ عػػو القصػػ ر فػػ  يتدالػػج الؤدروػػج لػػد رىم الؤطمػػ ب  كػػذلؾ ي دالػػد 
الؤر قػػػػػمت اليػػػػػ  ي ػػػػػد ؤػػػػػف قالػػػػػمـ الؤدروػػػػػج لػػػػػد رىم الؤطمػػػػػ ب فػػػػػ  ينؤالػػػػػج الؤوػػػػػؤ لالج 

(  اليرػػرؼ همػػ  يػػتالالر اانشػػطج  2004ااعيؤمهالػػج ،  اوػػييدفت دراوػػج ) الخراشػػ  ، 
الػػػػج فػػػػ  ينؤالػػػػج الؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػج لػػػػدف الطملػػػػج فػػػػ  العمؤرػػػػمت الوػػػػر دالج ، الط ل

( ؤررفػػج فرملالػػج لرنػػمؤا إرشػػمدي لينؤالػػج الؤوػػؤ لالج  2008 اوػػييدفت دراوػػج ) قموػػـ ، 
 اوػييدفت دراوػج )اليػذل  ،  ااعيؤمهالج لدف ط ب الؤر مج الالمن الج ف  شػؤمؿ غػزة ،

مهالػػج لػػدف طػػ ب الؤر مػػج الالمن الػػج ، ( الكشػػؼ هػػف ؤوػػي ف الؤوػػؤ لالج ااعيؤ 2008
 اليررؼ هم  ايعمىمييـ ن   ال ه  لخط رة ظمىرة اارىػمب ،  اليرػرؼ همػ  الر قػج 
لػػػػالف الػػػػ ه  لخطػػػػ رة ظػػػػمىرة اارىػػػػمب  درعػػػػج اا وػػػػمس لملؤوػػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػػػج ، 
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( الكشػػػػػػؼ هػػػػػػف ؤوػػػػػي ف اليؤكالػػػػػػر ا خ قػػػػػػ   2009 اوػػػػػييدفت دراوػػػػػػج ) ؤشػػػػػرؼ ، 
ااعيؤمهالػػج لػػدف طملػػج العمؤرػػج ا وػػ ؤالج لغػػزة ،   الكشػػؼ هػػف   ؤوػػي ف الؤوػػؤ لالج

الر قػػػػج لالنيؤػػػػم،  الؤػػػػر ؽ فػػػػ  كػػػػؿ ؤنيؤػػػػم اليػػػػ  يرػػػػزف لؤيغالػػػػرات )العػػػػنس ،  الكمالػػػػج، 
 الؤوػػػػي ف الدراوػػػػ ،  ؤوػػػػي ف يرمػػػػالـ ال الػػػػدالف،  ؤوػػػػي ف ا وػػػػرة ااقيصػػػػمدي،   عػػػػـ 

 2003ت دراوػج )  ادي ، ا ورة( ، اؤم لملنوػلج لؤيغالػر اارشػمد الؤررفػ  فقػد اوػييدف
الوػػم ك  فػػ  ؤرملعػػج اجػػطرالمت القمػػؽ لػػدف  -أالػػر الرػػ ج الؤررفػػ  اليرػػرؼ همػػ ( 

( لنػػػػمء لرنػػػػمؤا إرشػػػػمدي  2004الشػػػلمب الالؤنػػػػ  ،  اوػػػػييدفت دراوػػػػج ) الؤشػػػػيدان  ، 
 يطلالقػػػػو ليرػػػػرؼ أالػػػػره فػػػػ  خؤػػػػض الشػػػػر ر لمل  ػػػػدة النؤوػػػػالج لػػػػدف طمللػػػػمت الؤر مػػػػج 

( لنمء لرنػمؤا ارشػمدي ؤررفػ   ؤررفػج  2005وج ) غن ، ااهدادالج ،   اوييدفت درا
االره ف  خؤض العزؤالػج لػدف طمللػمت الؤر مػج ااهدادالػج،  اوػييدفت دراوػج ) الرلالػدي 

( لنػػػػمء لرنػػػػمؤا إرشػػػػمدي ؤررفػػػػ  ليرػػػػدالؿ وػػػػم ؾ الشخصػػػػالج الؤيصػػػػنرج ،    2011، 
ؤيصػنرج اليررؼ همػ  االػر اللرنػمؤا ا رشػمدي الؤررفػ  فػ  يرػدالؿ وػم ؾ الشخصػالج ال

لدف طملج العمؤرج ، اؤم الل ث ال مل  فقد اوييدؼ اليررؼ هم  الشر ر لملؤوػؤ لالج 
لػػػػػدف طمللػػػػػمت الؤر مػػػػػج الؤي وػػػػػطج ، لنػػػػػمء لرنػػػػػمؤا إرشػػػػػمدي ؤررفػػػػػ  لينؤالػػػػػج الشػػػػػر ر 
لملؤوؤ لالج   اليررؼ همػ  يػتالالر اارشػمد الؤررفػ  فػ  ينؤالػج الشػر ر لملؤوػؤ لالج لػدف 

 طمللمت الؤر مج الؤي وطج .
 الرالنمت : (  2

اخيمؤػػت هالنػػمت الدراوػػمت الوػػملقج   وػػب طلالرػػج الؤيغالػػرات الؤدر وػػج  ، فينػػمؾ      
هالنػػػػمت شػػػػؤمت الؤرشػػػػدالف اليرلػػػػ الالف ،  ىنػػػػمؾ هالنػػػػمت اخػػػػذت ؤػػػػف الؤعيؤػػػػع ، لالنؤػػػػم 
اهيؤػػػػدت دراوػػػػمت اخػػػػرف همػػػػ  هالنػػػػمت ؤػػػػف ؤرا ػػػػؿ دراوػػػػالج ؤخيمؤػػػػج ، كؤػػػػم يلمالنػػػػت 

 600–150ويخدؤج فاليم اذ يرا  ػت ؤػم لػالف )الدراومت الوملقج ف   عـ الرالنمت الؤ
( لملنوػػػػلج لؤيغالػػػػر اارشػػػػمد  43 – 20( لملنوػػػػلج لؤيغالػػػػر الشػػػػر ر لملؤوػػػػؤ لالج ،   ) 

الؤررفػػػ  ، اؤػػػم لملنوػػػلج لمل ػػػث ال ػػػمل  فقػػػد ينم لػػػت اللم الػػػج الرالنػػػج الؤنموػػػلج لي قالػػػؽ 
طمللػػمت ( طمللػػج ؤػػف 20( طمللػػج ، اؤػػم افػػراد هالنػػج اللرنػػمؤا ىػػ  )400اىػػدافيم  ىػػ  )

 الؤر مج الؤي وطج .
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 اد ات الل ث :(  3
لألىػػداؼ الؤ جػػ هج ؤػػف اعميػػم فؤػػ  ؤيغالػػر الشػػر ر  ين هػػت اد ات الل ػػث  فقػػمت       

لملؤوػػػؤ لالج نعػػػد اف لرػػػض الدراوػػػمت قػػػد قمؤػػػت للنػػػمء ؤقػػػمالالس لغػػػرض قالػػػمس ظػػػمىرة 
الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج ،  الػػػلرض ااخػػػر قػػػػمـ ليلنػػػ  ؤقػػػمالالس ؤالػػػؿ ؤقالػػػمس الرعالػػػػزي 
 ؤقالػػمس وػػالد ا ؤػػد هالؤػػمف صػػ رة ) ؾ ( ، اؤػػم لملنوػػلج لؤيغالػػر اارشػػمد الؤررفػػ  فقػػد 
يشػػمليت الدراوػػمت ؤػػف  الػػث لنػػمء لػػراؤا ارشػػمدالج فلرجػػيم اوػػيخدـ اارشػػمد الؤررفػػ  

الوػػػم ك  ، اؤػػػم الل ػػػث ال ػػػمل  قمؤػػػت  – الػػػلرض ااخػػػر اوػػػيخدـ اارشػػػمد الؤررفػػػ  
ؤراهػمة كػؿ الخصػم ص الوػمالك ؤيرالج ؤػف  اللم الج للنمء ؤقالمس الشر ر لملؤوػؤ لالج ؤػع

صدؽ  اللمت  يؤالز لؤقرات ؤقالمويم ،  لنمء لرنػمؤا ارشػمدي ؤررفػ  همػ   فػؽ نظرالػج 
 الر ج الؤررف  لػ) لالؾ ( .

 ال وم ؿ اا صم الج الؤويخدؤج :(  4
اشػػػػمرت الدراوػػػػمت الوػػػػملقج الػػػػ  ال وػػػػم ؿ اا صػػػػم الج الؤوػػػػيخدؤج فاليػػػػم ،  ىػػػػ        

صػػػػدؽ اللنػػػػمء ،  صػػػػدؽ الؤ يػػػػ ف ( ، اوػػػػيخراج القػػػػ ة اليؤالالزالػػػػج ؤؤشػػػػرات الصػػػػدؽ ) 
لتوػم ب الؤعؤػػ هيالف الؤيطػػرفيالف ،  ه قػػج الؤقػػرة لملدرعػػج الكمالػػج لمؤقالػػمس ، ؤرػػمؤ ت 
ااريلػػمط للالروػػ ف ، ي مالػػؿ اليلػػمالف اا ػػمدي ، اخيلػػمر شػػؤالو ، ااخيلػػمر اليػػم   لرالنػػج 

ف ، الخطػػػػػت الؤرالػػػػػمري ، ؤرمؤػػػػػؿ  ا ػػػػػدة  لرالنيػػػػػالف ؤوػػػػػيقميالف ، ؤرمدلػػػػػج وػػػػػلالرؤمف لػػػػػر ا
االيػػػػػ اء ، اليصػػػػػمؤالـ اليعراللالػػػػػج ، الؤي وػػػػػطمت ال وػػػػػملالج ، اليعز ػػػػػج النصػػػػػؤالج ، الؤػػػػػم 
كر نلػػمخ ، اخيلػػمر ؤػػمن ين  ،  اخيلػػمر  لك كوػػف ،  النوػػب الؤ  الػػج ،  اليكػػرارات، اؤػػم 
ال وػػم ؿ اا صػػم الج الؤوػػيخدؤج فػػ  الل ػػث ال ػػمل  فيػػ  الخصػػم ص الوػػمالك ؤيرالج ) 

، اللمت ، يؤالالز ( الخمصج لؤقالمس الشر ر لملؤوػؤ لالج ) لماجػمفج الػ   وػم ؿ صدؽ 
 . ا صم الج اخرف (
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 النيم ا :(  5
 قػػػػد لالنػػػػت لرػػػػض  الؤػػػػرات الدراوػػػػمت اليػػػػ  هرجػػػػت وػػػػملقمت  فقػػػػد يعؤرػػػػت  اخالػػػرات       

الدراومت لملنوػلج لؤيغالػر الشػر ر لملؤوػؤ لالج الػ  يؤيػع هالنػج الل ػث لنوػلج هملالػج ؤػف 
 لالج ااعيؤمهالػػػج اؤػػػم الػػػلرض ااخػػػر فقػػػد اشػػػمرة الػػػ  يؤيػػػع هالنػػػج الل ػػػث لنوػػػلج الؤوػػػؤ 

ؤي وػػػطج ؤػػػف الؤوػػػؤ لالج ااعيؤمهالػػػج  ي صػػػمت لرػػػض الدراوػػػمت الػػػ  اف اانػػػمث ىػػػف 
اكالر ؤوؤ لالج ؤف الذك ر لالنؤم اشػمرت دراوػمت اخػرف الػ  الركػس لالنؤػم ايؤقػت اغمػب 

اكالر ؤوؤ لالج ؤػف اليخصصػمت  الدراومت ال  اف اليخصصمت اانومنالج  اادلالج ى 
الرمؤالج ، اؤم لملنولج لؤيغالر اارشمد الؤررفػ   الػث ا جػ ت عؤالػع الدراوػمت فمهمالػج 
اللػػراؤا اارشػػمدالج فػػ  يغالالػػر  يرػػدالؿ اايعمىػػمت  الؤريقػػدات ، اؤػػم لملنوػػلج الػػ  نيػػم ا 
الل ث ال مل  فو ؼ اليـ ذكرىػم لمليؤصػالؿ فػ  الؤصػؿ الرالػع ؤػف ىػذا الل ػث اف شػمء 

  يرمل  .ا 
 

مػػع    الػػث انيػػم وػػمهدييم ؤػػف اف يطّ  وػػمت الوػػملقج افػػمدة اللم الػػج كالالػػرات  همالػػو فػػتف الدرا
يلػػدأ ؤػػف  الػػث انييػػ  غالرىػػم ،  ؤػػف الػػـ اليرػػرؼ همػػ  الؤصػػمدر ذات الر قػػج لملل ػػث 

ال  ي جػالح ا عػو  لم جمفجال مل  ،  كذلؾ ااط ع هم  الؤقمالالس الؤويخدؤج فاليم 
 الف الدراوج ال ملالج  الدراومت الوملقج  . اليشملو  ااخي ؼ ل
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 عرض النتائج:
يتضػػ ف اػػلف ف عرػػؿ للضػػًئ  لتتػػئ ا ف تػػإ تػػـ ف تلرػػؿ ل يلػػئ  ػػإ ف   ػػ  ف  ػػئ إ  

ف دلفسػػػئ  تعسػػيلائ  ػػػإ ضػػل   تئقشػػػل تلػػؾ ف تتػػػئ ا ل ل  , تهئل لضػػي ه ػػػفادفللػػو ل ػػؽ 
ف  عت د لف لي تـ ت ديده  إ ف عرؿ ف ثئتإ ل ػف ثػـ ف وػلل  فإلطئل ف تظلي ل ف سئ قل 

 لك ئ يأتإ :تئ ا  تلريئ  ل قتل ئ   تلؾ ف ت
  لدى طالبات المرحلة المتوسطةقياس الشعور بالمسؤولية اواًل : 
(  400 غلض ت قيؽ الف ف لدؼ ط ؽ ف  قيئس للو ليتل ف     ف  ئ غل )      

(  26.0916( ل ئت لفؼ  عيئلي قدله ) 135.18, لقد  لغ ف لسط ف  سئ إ )طئ  ل 
 تودفـ فالوت ئل ف تئ إ  عيتل لف دة, ل ئس *( 132,  ي ئ كئف ف لسط ف علضإ )

(t.test) (  2.44, ت يف فف ف قي ل ف تئ يل ف   سل ل  لغ)  لاإ لف  دال ل ف رئ يل
( ,   ئ يشيل  399( ل دلجل  ليل ) 1.96 إ  يف  لغ  ف قي ل ف تئ يل ف جدل يل ) ,

,  يل   ستلى  تلسط  ف ف شعلل  ئ  سؤل  ف و فف طئ  ئ  ف  ل لل ف  تلسطل يتس ف  
 ( يلضح ل ؾ 24لف جدلؿ ) 

 (24جدلؿ )
ف لسط ف  سئ إ لفالت لفؼ ف  عيئلي لف لسط ف علضإ لف قي ل ف تئ يل ف   سل ل 

 لف جدل يل  دى طئ  ئ  ف  ل لل ف  تلسطل 

 ظللؼ غيل ف ط يعيل لف قئسيل ف تإلي كف تعسيل اله ف تتيجل  ئ لجلع ف و ف      
 ل ػػػلطئ  جعػػػػػف ضغػػػػػػللؼ  ػػػػػللو ف  جت ع ف علفقإ , لللو ف لفزف  تلؾ ف ظ  ل 

 ف  جت ع, لللوتجئ ئتلـ للو ل ؽ تلؾ ف  تغيلف  ف تإ  دث   إ ف تئس ي ددلف فس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تـ فستولف  ف لسط ف علضإ  ف والؿ ج ع  دف ؿ ف  قيئس ف ثالثل لقس تلئ للو لددائ ثـ ضػل  ف تػئتا  ػإ )*( 
 ( .132لدد ف عقلف  لكئف ف لسط ف علضإ  ل قيئس )

ف لسط  ف عدد ف  تغيل
 ف  سئ إ

فالت لفؼ 
 ف  عيئلي

ف لسط 
 ف علضإ

دلجل  ف قي ل ف تئ يل
 ف  ليل

ف دال ل 
 ف جدل يل ف   سل ل 0.05

ف شعلل 
  ئ  سؤل يل

 دف ل 399 1.96 2.44 132 26.0916 135.18 400
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ف ػػػلغـ  ػػػف ل ػػػؾ  ػػػأف ف تتيجػػػل ف تػػػإ تػػػـ ف  رػػػلؿ لليلػػػئ تعػػػد فيجئ يػػػل  ػػػف لجلػػػل تظػػػل 
ل ف ػو ف تعػئؤؿ كلتلػئ تعيػد  ػإ سػال ل ف جئتػ  فالجت ػئلإ لف تعسػإ  ػإ ف  ئ ثل , لتػدل

 يػػئة  ل لػػل  ل ػػل لاػػإ  ل لػػل ف  لفاقػػل , لف تػػإ  تلػػئ طئ  ػػئ  ف  ل لػػل ف  تلسػػطل , 
للػو ف عػلد قدلة والؿ ل ؾ فف ف شعلل  ئ  سؤل يل ال يأتإ  ف  لفغ  ؿ فته يت قؽ  ف 

لتعػئلف  يؿ ف و فقئ ػل لالقػئ  فتسػئتيل ليت  ؿ ف  سؤل يل ف ئـ لفته لف ئـ فآلوليف , 
,   ئالتت ػػئ  ف شورػػإ لفالجت ػػئلإل ديػػه شػػعلل  شػػتلؾ لللػػإ ج ػػئلإ للغ ػػل قليػػل 

تظليػػل ف جشػػتئ    ػػػػ)  يل ػػز ( ف تػػإ فكػػد  للػػو فا يػػل شػػعلل ف عػػلد ليتسػػجـ اػػلف  ػػع 
 تجئه ف كػئله ل شػئلله لفتععئالتػه ,  ئإلضػئ ل ف ػو لليػه لفتد ئجػه  ػع تعسػه  ئ  سؤل يل
 لػدؼ تج يػع ف ػلف  , كػل ؾ فكػد  للػو فف ف عػلد كػئ ف يت  ػؿ ف  سػؤل يل  ل ع ف  ي ل

 ( 220, ص  1989ل ديه قدلف  فكثل   ئ يعتقد . ) ف طي  , 
 , ف تػؾ) ل ػػػػػػػػػدلفسل  ( 2003,)آؿ سػعلد لجئ   اله ف تتيجل  تعقل  ع دلفسػل       
ف  سػؤل يل فالجت ئليػل  ػدى  ف تإ تلرل  ف و فف (2008,ف لل إ )دلفسل و  (2004

 (2009,ف سػػػػليلإ )  ػػػػع دلفسػػػػل  تقلي ػػػػئً  , لتتئقضػػػػ  طل ػػػػل  ػػػػإ ف  سػػػػتلى ف  تلسػػػػطف 
ف تإ فلجد  فف ف  سؤل يل فالجت ئليل  دى ف طل ل كئتػ   (2008, ف عزي ) ل ػػػػػػػلدلفس

 .  إ  ستلى لئؿ  
لمسؤولية لدى ثانيًا : معرفة اثر البرنامج اإلرشادي المعرفي في تنمية الشعور با

 طالبات المرحلة المتوسطة من خالل اختبار الفرضيات اآلتية:
 الفرضية األولى:.  1

 ػدى طئ  ػئ    للؽ لف  دال ل ل رئ يل  إ تت يل ف شعلل  ئ  سػؤل يل ال تلجد 
 ئ تسػ ل  ل ج للػػل  ( ف  عػديػػػػػ ف ق لػإ ) ف  ل لػل ف  تلسػطل للػو ل ػػؽ  تغيػل فالوت ػئل 

 . ف ضئ طل 
 (T.test)فسػػػػػػػتودفـ فالوت ػػػػػػػئل ف تػػػػػػػئ إ تػػػػػػػـ ئل رػػػػػػػ ل اػػػػػػػله ف علضػػػػػػػيل لالوت ػػػػػػػ 

 ل ج للػػػئ  ف  تزفلجػػػل , لاػػػل فوت ػػػئل يسػػػتودـ  ػػػإ ترػػػئ يـ ضػػػ ف فال ػػػلفد , فل تػػػتـ 
ف عػللؽ  ػيف ف  قئلتل  يف فدف  تعس فال لفد  إ ف  تغيل ف تئ ع , لقد  لغ   ج لع قي ػل 

,  ي ػػػػئ  لػػػػغ  ج ػػػػلع  ل ػػػػع قػػػػيـ (  41فدف  فال ػػػػلفد  ػػػػإ فالوت ػػػػئليف ف ق لػػػػإ لف  عػػػػدي ) 



 311   عرض النتائج ومناقشتها:  الرابعالفصل 

 

( ل سػتلى دال ػل  9للتد تط يؽ  عئد ل فالوت ئل لتد دلجل  ليل ) , (  82ف عللؽ ) 
لتػػػد  اػػػإ غيػػػل دف ػػػل ف رػػػئ يئً ( ل 400ت ػػػيف اف ف قي ػػػل ف تئ يػػػل ف   سػػػل ل ) ( , 0.0.) 

  ػيس اتػئؾ( لالف يعتإ ق لؿ ف علضيل ف رعليل اي 2.262 لفزتتلئ  ئ قي ل ف جدل يل )
 ( ي يف ل ؾ25ل ف ضئ طل لف جدلؿ )لؽ  يف فالوت ئليف ف ق لإ لف  عدي  ل ج لل ل 

 (25جدلؿ )
 دى طئ  ئ    لتعلؼ للو ف عللؽ  إ ف شعلل  ئ  سؤل يل  فالوت ئل ف تئ إي يف 

  ل ج للل ف ضئ طل ( ف ق لإ ػػػػػ ف  عدي )ف  ل لل ف  تلسطل ل ؽ  تغيل فالوت ئل
ف  ج للل  ف عدد

 ف ضئ طل
 ل ع قي ل  ل ف علؽ قي 

 ف علؽ
دلجل  ف تئ يل لف قي 

 ف  ليل
 ستلى 
 ف دال ل

دال ل 
 ف جدل يل ف   سل ل ف عللؽ

 فالوت ئل ف ق لإ 10
41 82  

400 
 

2.262 
 
9 

 
0.05 

 
 ف  عديفالوت ئل  10 لغيل دف 

 
 الفرضية الثانية:.  2

علل  ئ  سػؤل يل  ػدى طئ  ػئ   للؽ لف  دال ل ل رئ يل  إ تت يل ف شال تلجد  
ف  ل لػػػػل ف  تلسػػػػطل للػػػػو ل ػػػػؽ  تغيػػػػل فالوت ػػػػئل ف ق لػػػػإ لف  عػػػػدي  ئ تسػػػػ ل  ل ج للػػػػل 

 ف تجلي يل  .
 (T.test)ـ فالوت ػػػػػػػئل ف تػػػػػػػئ إ ففسػػػػػػػتودتػػػػػػػـ لالوت ػػػػػػػئل رػػػػػػػ ل اػػػػػػػله ف علضػػػػػػػيل  

  عل ل دال ل ف عللؽ  يف فالوت ئل ف ق لإ لف  عػدي , لل ت ػيف اف   ل ج للئ  ف  تزفلجل
( لاػػإ دف ػػل ل رػػئ يًئ لتػػد  لفزتتلػػئ  ئ قي ػػل ف جدل يػػل 44602قي ػػل ف تئ يػػل ف   سػػل ل )ف 
( لاػػػلف يعتػػػإ ل ػػػض ف علضػػػيل ف رػػػعليل لق ػػػػلؿ 0.05( لتػػػد  سػػػتلى دال ػػػل )2.262)

ف علضيل ف  ديلل اي اتئؾ  للؽ  يف دلجئ  ف  ج للػل ف تجلي يػل ق ػؿ تط يػؽ ف  لتػئ ا 
 ( ي يف ل ؾ.26ل عده لف جدلؿ )
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 (26دلؿ )ج
 لتعلؼ للو ف عللؽ  إ ف شعلل  ئ  سؤل يل   دى طئ  ئ   فالوت ئل ف تئ إ ي يف 

 ) ف ق لإ ػػػػػ ف  عدي(  ل ج للل ف تجلي يل ف  ل لل ف  تلسطل ل ؽ  تغيل فالوت ئل 
ف  ج للل  ف عدد

 ف تجلي يل
 ل ع قي ل  قي ل ف علؽ 

 ف علؽ
دلجل  ف قي ل ف تئ يل

 ف  ليل
 ستلى 
 ف دال ل

ال ل د
 ف جدل يل ف   سل ل ف عللؽ

 فالوت ئل ف ق لإ 10
636 018.6  

115.731 
 

2.262 
 
9 

 
0.05 

 
 فالوت ئل ف  عدي  10 دف ل

 
 . الفرضية الثالثة:3

 ػػػػللؽ لف  دال ػػػػل ل رػػػػئ يل  ػػػػإ تت يػػػػل ف شػػػػعلل  ئ  سػػػػؤل يل  ػػػػدى طئ  ػػػػئ   ال تلجػػػػد
ل ) ف تجلي يػل لف ضػئ طل (  ػإ فالوت ػئل ف  ل لل ف  تلسػطل للػو ل ػؽ  تغيػل ف  ج للػ

 ف  عدي .
 عيتتػػيف  (T.test)لالوت ػػئل رػػ ل اػػله ف علضػػيل تػػـ فسػػتودفـ فالوت ػػئل ف تػػئ إ  

  عل ػػػل دال ػػػل ف عػػػللؽ  ػػػيف ف  ج ػػػللتيف ف تجلي يػػػل لف ضػػػئ طل , لل ت ػػػيف اف  سػػػتقلتيف 
لتػػػػد  لفزتتلػػػػئ  ئ قي ػػػػل ف جدل يػػػػل  ( لاػػػػإ دف ػػػػل ف رػػػػئ يئً 50.258ف قي ػػػػل ف   سػػػػل ل )

( لاػػلف يعتػػإ ل ػػض ف علضػػيل ف رػػعليل لق ػػلؿ ف علضػػيل 0.05( لتػػد  سػػتلى )2.101)
ف  ديلػػػل اي اتػػػئؾ  ػػػللؽ  ػػػيف دلجػػػئ  ف  ج ػػػللتيف ف تجلي يػػػل لف ضػػػئ طل  ػػػإ فالوت ػػػئل 

 ( ي يف ل ؾ.27ف  عدي, لف جدلؿ )
 (27جدلؿ )

 إ فالوت ئل ف  عدي لف قي ل ف تئ يل ف ضئ طل ل ي يف دلجئ  ف  ج للتيف ف تجلي يل 
 ف   سل ل لف جدل يل

ف لسط  ف  ج للتئف ف عدد
 ف  سئ إ

فالت لفؼ 
 ف  عيئلي

دلجل  ف قيـ ف تئ يل
 ف  ليل

 

 ستلى 
 ف دال ل

دال ل 
 ف جدل يل ف   سل ل ف عللؽ

  3.9158 102.0000 المجموعة الضابطة 10
50.258 

 
2.101 

 
18 

 
0.05 

 
 دف ل
 10 ًيئل رئ 

المجموعة 
 2.1108 172.7000 التجريبية
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 ػػػيس اتػػػئؾ  ه ػػػف وػػػالؿ فسػػػتعلفض ف تتػػػئ ا ف تػػػإ تلرػػػؿ ل يلػػػئ ف   ػػػ  ظلػػػل اتػػػ      
 ػػػللؽ لف  دال ػػػل ل رػػػئ يل  ػػػيف دلجػػػئ  ف  ج للػػػل ف ضػػػئ طل  ػػػإ فالوت ػػػئليف ف ق لػػػإ 

لػل لف  عدي,  ػإ  ػيف ظلػل اف اتػئؾ  ػللؽ لف  دال ػل ل رػئ يل  ػيف دلجػئ  ف  ج ل 
 ف شػػعلل  ئ  سػػؤل يل ػػإ فالوت ػػئل ف  عػدي للػػو  قيػئس ف ضػئ طل لف  ج للػػل ف تجلي يػل 
لكػػل ؾ  ػػيف دلجػػئ  ف  ج للػػل ف تجلي يػػل ق ػػؿ تط يػػؽ  ل رػػئ ح ف  ج للػػل ف تجلي يػػل ,

 .فألسلل  فإللشئدي ل عده 
ل ػػػػػو اف ف  ج للػػػػػل ف تجلي يػػػػػل وضػػػػػع   ل لتػػػػػئ ا  ف تتػػػػػئ ااػػػػػله ي كػػػػػف تعسػػػػػيل        

 ػػػػلف ,   ػػػػهف  ج للػػػػل ف ضػػػػئ طل  توضػػػػع,  يت ػػػػئ  ػػػػـ  فاللشػػػػئد ف  عل ػػػػإ ( ) فإللشػػػػئدي
, لاػػػلف ّيعػػػد   ظلػػػل  ف عػػػللؽ  ػػػدى ف  ج للػػػل ف تجلي يػػػل  ػػػف دلف ف  ج للػػػل ف ضػػػئ طل
, لد يػػؿ للػػو ل ؤشػػلفع للػػو تجػػئو فألسػػلل  فإللشػػئدي ف  ػػئ إ ف  ط ػػؽ  ػػف ق ػػؿ ف  ئ ثػػ

ف  ل لػل  ئ  ػئ  ػدى ط  سػؤل يلتت يػل ف شػعلل  ئ ل ئلليتػه  ػإ  ف  عل ػإسػلل  فأل تأثيل
تػػػأثيل للػػػو   لػػػئطليقػػػل ف تعكيػػػل (,  ػػػأف  يػػػؾف  تلسػػػطل, لاػػػلف يتعػػػؽ  ػػػع  ػػػئ جػػػئ   ػػػه )

اف  عتقدفتػػػه غيػػػل ف  تطقيػػػل  ف  ستلشػػػدلقتػػػئع  للػػػو يلكػػػزفألتععػػػئال  لف سػػػللكيئ  , ل 
لتلقعئتػػه لا كػػئله ف سػػل يل لل ئلفتػػه ف لفتيػػل اػػو ف تػػو ت ػػد  لدلد فأل عػػئؿ ف دف ػػل للػػو 

ف  شػػلاه ليع ػػؿ للػػو اف  ف  ستلشػػديلػػدؼ ل ػػو تعػػديؿ لدلفكػػئ   , كػػل ؾ ف تكيػػؼسػػل  
ا ػدف  تغيػلف   عل يػل  ػدلله يػؤدي ف ػو  لاػلف , لتعكيػل  ال  ػلي ؿ   للئ طلقًئ اكثػل 

يجئ يػػػػل   ػػػػؿ فأل كػػػػئل فال كػػػػئل فأل, ل ػػػػل ؾ ت ػػػػؿ ف  ستلشػػػػد لسػػػػللكيل لفتععئ يػػػػه  ػػػػدى 
 (  154, ص 1999)ف شتئلي , .ف سل يل 

لدلفسػػػػل ) قئسػػػػـ , (  2005) غتػػػػإ , دلفسػػػػل لجػػػػئ   اػػػػله ف تتيجػػػػل  تعقػػػػل  ػػػػع      
  ػػػػف وػػػػالؿ,  ( 2011لدلفسػػػػل ) ف ع يػػػػدي ,  ( 2011) د ػػػػئ ش , ل دلفسػػػػل  (2008

ل ئلليتػػه  ػػإ  ػػدى تػػأثيل فالسػػلل  ف  عل ػػإ لف تػػإ فظلػػل  ف تتػػئ ا ف تػػإ تلرػػللف ف يلػػئ 
 ف  لف ا فاللشئديل .
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 : فاليجئ يل ف تإ تلرل  ل يلئ  ألس ئ  فآلتيل لتعزل ف  ئ ثل ف تتئ ا 
كئتػػػػ   هف تػػػػإ فسػػػػتود    يػػػػ ف عتيػػػػئ , ل ف  لتػػػػئ ا فاللشػػػػئدي   لضػػػػللئ لف   - ا

 ػػدى ف طئ  ػػئ ,   ػػئ ادى ل ػػو ولػػؽ تعئلػػؿ  ف شػػعلل  ئ  سػػؤل يل  يػػل ال  ػػل  تت
 .لفألسلل  فإللشئديفيجئ إ  يف ف طئ  ئ  

    لفل  يف طئ  ئ  ف  تئقشل لف ف  قد سئلد  إ لجل ف  عل إ  فإللشئد اسلل فف - 
    لي ػػػػػف إ ػدلي  ف  يتػػػػػػلف ت ف تعزيز فالجت ئلإفستودفـ ف و   ئإلضئ ل ف  ج للل    
   . كئف  ه اثل  إ تجئو فألسلل  فإللشئدي      
 دة  ػػػػػػسئلد   ػػػػػػئ يقـل ف  لشػػػػلف تإ  ف وال ل ل إػػػػػػػف  عئدة ف  تئ  ػػػػػػللل ػػػػػفف  تي - 

   تعسيل فأل دف    إتؤثل  لف تإت ديد ف  عتقدف  غيل ف  تطقيل   إف  ستلشد     
  ديد ػػػػت  ف و ئ لػػػػػ ئإلضلؾ ػػػػله ف  عتقدف  للو ف سلػػػف تأثيل ف سل و  ل ل تئقشل    
  تت يل ف شعلل فاليجئ إ  إ  كئف  ه فألثل,  تأثيل اله ف  عتقدف  للو ف تعكيل    
 .  دى ف طئ  ئ   ئ  سؤل يل    

 The Conclusions    االستنتاجات 
  إ ضل  تتئ ا ف     ف  ئ إ ي كف فستوالص فالستتتئجئ  فآلتيل:

  ف  ل لل  ئ ػػػػػطئ   دى  ل ػػػػػػػػػػػئض ف شعلل  ئ  سؤل يػػػػػػفتوعض  ئال  ػػػػػػلجلد  ع.  1
 ف  تلسطل ل دلجئ   تعئلتل.    

  ل ػػػػػػػػػػئدي اثػػػػػػػتشطل لف ععئ يئ  لفالستلفتيجيئ  ف تإ تض تلئ فألسلل  فإللشلف  أل.  2
 .تت يل ف شعلل  ئ  سؤل يل  دى ف طئ  ئ لفضح ل ئلليل لئ يل  إ     

 ـ ػػػػػإ ف سليػػػػػل ف  تطقػػػػػػف تعكي يعل فئ ي  للشئديل تجعللف ػػػػ ئجل ف طئ  ئ  ل و اس.  3
  يشتلكف , ل  اف للو ف عيش  ر ل تعسيل وئ يل  ف فالضطلف ئ ف لي يسئلد      
 لف اتلف ػػػػػػػف والؿ ف تعكيل , ليشعػػػػػل تعديؿ سللكلف  ػػػػػإ ل ليػػػػئؿ  ػػػػػػل شكؿ  ع    
 ف  سؤلال  لف  تعديؿ سللكلف , ل يس فآلوليف .     

 التوصيات
 أتإ: إ ضل  فستتتئجئ  ف     تلرإ ف  ئ ثل   ئ ي      

  فالستعئدة  ف فألسلل  فإللشئدي ف  عت د  إ اله ف دلفسل  ف ق ؿ ف  لشديف .  1
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 . تت يل ف شعلل  ئ  سؤل يل  دى ف طل ل ف تل لييف  إ  دفلسلـ      
 ؿ ف   ل   ػػػػػئ إ  إ ل ػػػػػػػتـ  تئ ائ  إ ف     ف  ئس ف تإ ػػػػػفإل ئدة  ف ادفة ف قي.  2

 لف دلفسئ  .      
 لفقؼ ػػػػ إ ف  ؤل يل ػػػػػػػػػف شعلل  ئ  سـ ػػػػػػػػػػو لكسئ  ا تئ لػػػػللشئد ال يئ  فأل لل لل . 3

  لل ػػػػػػػػػػػػإ ف شعػػػػػػفالات ئـ  ئألتشطل ف تإ تت   لئ ل إ يتعلضلفػػػػػػػػئليل ف تػػػػػػفالجت      
  ئ  سؤل يل لتد فأل تئ  .     

 ـ للو ػػػػػػقيف التلـ فالسئس  إ  تئ  ف  جت عئ  , ل ثل. ضلللة فالات ئـ  ئ  لفا 4
 ف تعئلف لف  شئلكل فالجت ئليل لفلسئ    ئدئ فالولة لف سالـ .    

 املقرتحات:
 ػػإ ضػػل  تتػػئ ا ف   ػػ  لفسػػتتتئجئته لتلرػػيئته, لفسػػتك ئاًل  ػػه, تقتػػلو ف  ئ ثػػل  

 لجلف  ف دلفسئ  فآلتيل:
 ألسلل  فإللشئدي ف  عت د  إ ف     ف  ئ إ  إ لجلف  دلفسل  قئلتل   ئستودفـ ف.  1

 يل ػػػػػػػ دى طل ل ف  لف ؿ ف دلفسيل ف  وتلعل ل  س   تغ ؤل يل ػػػػػتت يل ف شعلل  ئ  س    
 لتئ (. –ف تلع )لكلل     

 لجلف  دلفسل   عل ل تأثيل فإللشئدي ف  عل إ  إ تت يل ف شعلل  ئ  سؤل يل  دى .   2
 ئ عيل(.ػػػػػػػف ؿ دلفسيل اولى )ف  ل لل فال تدف يل, لفإللدفديل, لف جف طئ  ئ   إ  ل       

  ئ  عػػػػػل لفزتتل ئد ف ديتإػػػػػػفاللشدفـ ػػػػػػل ف  ئ يل  ئستوػػػػػػػػل   ئثلل  لدلفسػػػلجلف  دلفس.  3
 ل ػػػػػػػ  ف  ل لدى طئ  ئػػػػتت يل ف شعلل  ئ  سؤل يل   إ  ل إػػػػػػئد ف  عػػػػػػفاللشل  ػػػػػاسل    
  . ف  تلسطل    

 لجلف  دلفسل   عل ل لالقل  عض ف  تغيلف   ثؿ ف  ستلى فالقترئدي ال ف لكئ .  4
 . ئ  سؤل يل  ئ شعلل ال ف  لقع ف جغلف إ للالقته       
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 : المصادر العربية اواًل 
   ، ثـــالحدي المعرفي السموكي يــــالنفس الجــالع ،( 1998) الستار عبد ، ابراىيم -1

   ةـــمين ، القاىرة ، وزيعـــــوالت لمنشر العربية الدار ، 2ط ، تطبيقو وميادين اساليبو    
 . نصر    

   دار ،1ط،  ابـــــــــــلالكتئ رفيـــــــــالمع جالـــــــــــالع ،( 6200) السيد زيزي ، ابراىيم -2
 . القاىرة،  غريب    
    والتربوي النفسي االرشاد نظريات ،( 2009) عربيات احمد و احمد ، اسعد ابو -3

 . االردن ، عمان ، لمنشر والتوزيع المسيرة دار ، 1ط ،    
   ،   1ط،  ادـــــــــــاالرش في والتقييم التشخيص ( ، 2009) الغرير احمد، ابو اسعد  -4

 . االردن،  عمان،  والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة دار    
      ،1ط ، انيـــــاإلنس السموك ديلـــــــــعــت( ، 2011) المطيف عبد احمد ، ------ -5

 .عمان ، والتوزيع لمنشر المسيرة دار    
   ، التربوي والتوجيو النفسي رشاداإل( ، 1991) واخرون محمود مصطفى،  االمام -6
 . البصرة جامعة ، الحكمة دار مطبعة ، 1ط     
   رــــــالفك دار ، 2ط ، النفسي االرشاد مبادئ ،( 2002) محمد سيام ، عطية ابو -7
 . االردن ، عمان ، والنشر لمطباعة     
   دار،  التربوية اتياوتطبيق الفردية روقـــــــــــالف ،( 1989) محمود رجاء،  عالم أبو -8

 . الكويت،  القمم    
   المصرية النيضة مكتبة،  النفسي القياس ،( 1981) السالم عبد محمد،  أحمد -9

 .   القاىرة،     
   ردــــــالف دمةـــــــــــخ في المينية المقابمة استخدام ، (1999) أمين فاطمة ،  أحمد -10

     ةـــــــــــــــــالثانوي مةـــــــالمرح البـــــــط لدى االجتماعية بالمسؤولية الشعور دراسة في      
 . السادس العدد حموان، جامعة ، اآلداب كمية مجمة ،(وصفية ةـــــدراس)      
   ةــــبالمسؤولي وعالقتيا الناضجة ةـــــالشخصي، ( 2004) بشير مزاحم زينب ألتك، -11
  رسالة ربية،ــــالت كمية الموصل، جامعة ،الموصل جامعة طمبة لدى االجتماعية       
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 .منشورة غير ماجستير      
    اعيةــــاالجتم المسؤولية تنمية في المدرسة دور، ( 2003) مشاعل ، سعود آل -12

   ةـــــــكمي سعود، الممك جامعة ، وميةـالحك بالمدارس الثانوية المرحمة طالبات لدى      
 .ماجستير لةرسا ، التربية      

     ترجمة،  2ج ، 1ط ، النفسي الجــــــوالع ادـــــــــاالرش نظريات ،( 1990) باترسون -13
 .الكويت ، القمم دار ، العزيز عبد امدـــــحد .       

   دار،  1ط ، يــــــــــالنفس الجـــــــوالع ادـــــــــــــاإلرش رياتــــــــــــــــــــــنظ ، (9199) ----  -14
 . القاىرة ، العربية ةــــالنيض      

   دــــــحام ةــــــترجم ، يــــــــــالنفس والعالج ادــــــــــاالرش رياتــــــــنظ ،( 2001) ----  -15
 .   الكويت ، القمم دار ، العزيز عبد      

 ،  1 ط،  اليةــــــــــالنفعا واالضطرابات رفيـــــــالمع الجـــــالع ،( 2000) ارون ، بيك -16
 . لبنان بيروت، والنشر، لمطباعة العربية النيضة دارترجمة عادل مصطفى ،       

 ترجمــــة  ، 1ط ، ادـــــــــــواالبع االسس المعرفي العالج ،( 2007) جوديث ، بيك -17
 . مصر ، القاىرة ، لمترجمة القومي المركزطمعت مطر ،       

     دارســـــــــــــــالم في التربوي اإلرشاد عــــــــــواق( ، 2006) اسماعيل احمد ، البرديني -18
   الجامعة، التربية كمية،  غزة بمحافظات الدولية الغوث وكالة ومدارس الحكومية       

 .ماجستير رسالة،  غزة،  االسالمية      
  لدى االستقاللية ،( 2011) ، شاكر وفاء ، الحسني ، كاظم محمود ، التميمي -19

 . التربية كمية ، المستنصرية جامعة ، االعدادية المرحمة طالبات      
   راىقينــــــــــــــالم لدى الحياة اليبـــــــــاس ،( 1995) موسى عمر قـــــــــواث ، التكريتي -20

   اطروحة ، واالجتماعي صيالشخ وافقيمـــــــــــبت القاتيمــــــــــوع والجانحين االسوياء      
 . التربية كمية ، بغداد جامعة ، دكتوراه       

   ممـــــع يـــــــف ويمــــــــــوالتق القياس ، ( 1989)اليزابيث ، وىيجني رويده ، ثورندايك -21
   ابـــــــــالكت مركز ، عدس الرحمن وعبد الكيالني اهلل عبد ترجمة ، والتربية النفس      
 .عمان ، يـــــاألردن       
   ةــــــــــتنمي في ةــــــالطالبي ةـــــاالنشط دور، ( 2004) العزيز عبد بن وليد الخراشي، -22
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     ماجستير رسالة ، اآلداب كمية ، سعود الممك ةـــــــجامع ، االجتماعية المسؤولية      
 .منشورة غير      

   ريةـــــــالنظ بين والتربوي النفسي ادــــــاالرش ،( 2009) محمد الفتاح عبد ، الخوجا -23
 . االردن ، عمان ، الثقافة دار ، 1ط ، والتطبيق       

   الفالح مكتبة ، 3ط ، انيـــــــــــاإلنس السموك تعديل ، ( 1995) جمال ، الخطيب -24
 .الكويت والتوزيع، لمنشر      

  لدى ةـــــــالشخصية االجتماعي ؤوليةــــــــالمس،  ( 1995)عجير بن زايد ، الحارثي -25
   ، راتــــــالمتغي عضــــــبب ياــــــــوعالقت الغربية بالمنطقة وديــــالسع الشباب من عينة      
 . السابع العدد ، الرابعة السنة ، قطر جامعةــــــ  التربوية البحوث ركزــــــم مجمة      

   اعةــــــلمطب يــــــــالمكتب دار ، قةـــــــــــالمراى اـــــــــــدني ، (2007)عمر محمد الحاجي، -26
 .  دمشق والتوزيع، رـــوالنش      

   يـــــــمدبول مكتبة ، يــــــــالنفس التحميل موسوعة ،( 1991) المنعم عبد ، الحنفي -27
 . مصر ، القاىرة ،      

   شعبة طالب دىــــــــل االجتماعية ؤوليةـــــــــــــالمس، ( 1996) مختار إمام ، حميدة -28
  العدد ، األول المجمد الجامعي، التعميم في دراسات مجمة ، التربية بكمية التاريخ      
 . الرابع      

 ،  افيي المساعدة وأساليب والمراىقين األطفال مشكالت ،( 1998) نزيو، حمدي -29
 . األردن، عمان،  األردنية الجامعة       

   االجتماعية بالمسؤولية وعالقتو النفسي األمن ، (2008) صبار أسيل الجنابي، -30
   غير ماجستير الةـــــــــــرس ، التربية كمية االنبار، جامعة ،االنبار جامعة طمبة لدى      
 . منشورة      

   لكربوليا ترجمة ، السميمة الشخصية ،( 1988) الندزمن وتيد سدني ، جورارد -31
 . العراق ، بغداد ، العالي التعميم مطبعة ، موفق ، والحمداني دلي حمد ،      

    التربوية والنفسية لمعموم العراقية المجمة ، (2001)أحمد حسن صالح ، الداىري -32
 . 2العدد ،1المجمد ، االجتماع وعمم      

     طمبة دىــــــل اعيةـــــــــــاالجتم ليةالمسؤو  اســـــــــــقي، ( 1989) حمود حسن الدليمي، -33
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   ةــــــرسال اآلداب، ةــــكمي ، بغداد جامعة ، ربـــــالح دـــــــــبع اـــم مرحمة يــــف الجامعة      
 . منشورة غير ماجستير      

   يالُخمق زامــــــــــااللت، ( 2004) تقي أسعد ، والعطار ، عيسى سناء ، الداغستاني -34
   البحوث ركزـــــم مجمة ، دولةـــــــال موظفي دىــــــــل االجتماعية بالمسؤولية وعالقتو      
 (.13)العدد ةــــوالنفسي التربوية      

   ةـــــالشخصي ســــنف مـــــعم ،( 1990) ىاشم ناظم ، والعبيدي ، حنا عزيز ، داوود -35
 . العراق ، الموصل ، لعمميا والبحث العالي التعميم وزارة ،      

   التربوي ثـــــالبح جـــــــمناى ،(1990) نــحسي أنور ، رحمنــــــوعبدال عزيز ،داوود  -36
 . بغداد جامعة العممي، والبحث العالي التعميم وزارة ،      

   نــــــم لمتخفيف ترحـــــــــمق اديــــــإرش برنامج فعالية ،( 2008) موسى ،عمي دبابش -37
     ةـــــــجامع ، الذات تقدير عمى وأثره انويةــــــــالث المرحمة طمبة لدى االجتماعي القمق      

 .منشورة غير ماجستير رسالة،  غزة ، التربية كمية األزىر،      
    جـــــــــبرام تخطيط في ةــــــــــالعممي اىاتـــــــاالتج ، (1985) جاسم صالح الدوسري، -38
 . (15) العدد العربي، الخميج رسالة مجمة ، واإلرشاد التوجيو      
  ، مــــــالداي عبد اهلل عبد مراجعة ، النفس عمم موسوعة ، (1979) أسعد ، رزوق -39

 .لبنان بيروت، ، 5ط      
   اتـــــم التجريبية في الدراســـــــالتصامي( ،  2001الق ) ــــــرؤوف ، ابراىيم عبد الخ -40
 . 1، دار عمان لمنشر والتوزيع ، ط  النفسية والتربوية   
   ادـــــــــاإلرش يـــــف دمةـــــــمق ، (2000)عمي راشد ، والسيل صالح بشير ، الرشيدي -41

 .الكويت الفالح، مكتبة ،1ط ، النفسي      
  دار ، ةـــــمبسط ةــــــــتطبيقي رؤيا ، التربوي البحث مناىج ، (2002)  ، ----- -42
 .الكويت ، الحديث الكتاب        

   ، اىرةــــالق ، يــــــــــالنفس واإلرشاد وــــــــالتوجي ،( 1977) السالم عبد حامد ، زىران -43
 . الكتب المــــــــع      
  عالم ،2ط ، النفسي واإلرشاد التوجيو( ، 1980) السالم عبد حامد ،  - ----44
 .ةالقاىر  الكتب،      
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   ، والتوزيع لمنشر الكتب ،عالم5ط ، االجتماعي النفس عمم، ( 1984) ---- -45
 .القاىرة        

 . القاىرة ، الكتب عالم ، 6ط ، النفسي والتوجيو اإلرشاد،  (1988) ---- -46
   الكتب مـــــالـع ،3 ط ، النفسي والعالج ةـــــــالنفسي الصحة ، (1997) ---- -47
 .القاىرة توزيع،وال لمنشر        

   ســـــوالمقايي باراتـــــــــاالخت ،( 1981) وآخرون ، ابراىيم الجميل عبد ، الزوبعي -48
 . الموصل جامعة ، النفسية      

  دار ، 1ط ، النفسي والعالج االرشاد نظريات( 1998)  فيمي نادر ، الزيود -49
 . عمان ، والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر      

   ادئـــــــــــــــــمب ،( 2001) ياسين ابراىيم ، يبــــــــوالخط ، محمد دـــــــاحم ، الزيادي -50
 . االردن ، عمان ، الفكر دار ، النفسي واالرشاد وـــــــــالتوجي      
   ةــــــــــــكمي ، النفسي واالرشاد الشخصية في المختصر ،( 2002) نبيل ، سفيان -51

 . اليمن ، تعز جامعة ، التربية      
   تبــــــالمك ،المعاصر االجتماعي النفس ممــــــــــــــع الى مدخل ،( 2010)  ---- -52
 .االسكندرية والطباعة، لمنشر الحديث الجامعي      
   بالنسق ياـــــــــــــــــــــوعالقت االجتماعية المسؤولية، ( 2009)  طارق نوار السييمي، -53

  ةـــرسال لمبنات، التربية كمية بغداد، جامعة ، االعدادية المرحمة طمبة لدى لقيميا      
 . منشورة غير ماجستير      

   ، تـــــالوق بتنظيم ياـــــــــــــــوعالقت االجماعية المسؤولية، ( 2002) ممتاز الشايب، -54
 .منشورة غير ماجستير رسالة دمشق، جامعة      

   ، الكربولي دلي حمد ترجمة ، الشخصية اتـــــــــــــــــــنظري ،( 1983) ندوا ، شمتز -55
 . بغداد جامعة مطبعة  ، بغداد ، القيسي الرحمن وعبد      

   1ط ، النفسي والعالج اإلرشاد نظريات ، (1994)  محروس محمد ، الشناوي -56
 .والتوزيع والنشر لمطباعة الغريب دار القاىرة، ،      

   اعةــــــــلمطب غريب دار ، النفسي والعالج االرشاد نظريات ،( 1999) ، ----  -57
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 . مصر – القاىرة ، والتوزيع والنشر       
   ، الغريب دار ، 2ط ، النفسي والعالج االرشاد نظريات ،( 2000) ، ----  -58
 . السعودية        

   األنشطة باستخدام مقترح برنامج ،( 2003) الغني عبد محمد أشرف شريت، -59
  ،المدرسة قبل ما مرحمة أطفال لدى االجتماعية المسئولية سموك لتنمية التربوية       
 .  الثاني المجمد الثالث، العدد النفس، عمم في عربية دراسات مجمة       

     مكـــــــــــــطف وكــــــــــــــسم دلـــــــــــتع كيف  ، (2008)  إبراىيم ىدى ، بشير ، شريت -60
 . الدولية حورس مؤسسة ، اإلسكندرية ، تطبيقي برنامج ، االجتماعي      
  القرآن وءـــــــــــض في النفس وعمم انــــاإلنس ،( 2005)  فياض جاسم ، الشمري  -61

 . دمشق ، الكريم       
     موـــــاالنج ةــــــــتبمك ، المعاصر النفس ممــــــــــع ،( 1992) محمد انور ، الشرقاوي -62

 . القاىرة ، المصرية      
  دار ، ويــــــــــالترب ادـــــاالرش يـــــــف اتــــــــاساسي ،( 1985) عبداهلل محمود ، صالح -63

 .   السعودية ، الرياض لمنشر خـــــالمري      
   ، ةــــــــــالثقافي ؤونـــــــــــالش دار ، ىو؟ من األنسان( 1987) حسين قاسم ، صالح -64
 .بغداد        

 ،   (1986) وسفــــــــــــــي الدين يــــــــــمح ، الجردي و عمي محمد حسين اىر،ـــــــــــط -65
   جامعة،  التربية كمية،  دــــــــــــــوالتجدي الةــــــــاالص بين التربوي النفسي ادــــــــــــــاالرش      
 .ويتالك      

  ،   النفسي الجــــــالع في جديدة اراتــــــــــــــتي( ، 1989)الظاىر عبد محمد،  الطيب -66
 . القاىرة ، الجامعة المعرفة دار ، القوصي العزيز عبد تقديم      

   الجــــــوالع اإلرشاد نظريات ،(1999) عزت اليادي، وعبد ، حسني سعيد العزة، -67
 .البمد وسط،  عمان ، والتوزيع لمنشر الثقافة دار مكتبة ،1 ط ،النفسي      
   ) المسممة والشخصية اعيةـــــــــــاالجتم ؤوليةــــــــالمس( 1986) أحمد سيد ، عثمان -68

 . القاىرة ، المصرية االنجمو مكتبة ، ( تربوية نفسية دراسة      
   ةـــــمكتب ، 2ط ، تماعيةاالج لممسؤولية االخالقي التحميل ،( 2010) ،  ---- -69
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 . القاىرة ، المصرية االنجمو      
   والتحميل العممي البحث طرائق ،( 2000) وباىي محمد إخالص ، الحفيظ عبد -70
    ، رــــلمنش ابــــالكت مركز ، والرياضية والنفسية التربوية المجاالت في اإلحصائي      
 . القاىرة        

   اىدـــــالمع في يـــــوالنفس ويـــــــــالترب اإلرشاد خدمات( ، 1992)جابر محمد، عمي -71
 . بغداد،  التربية وزارة مطبعة ، التعميمية والمؤسسات      
    وعالقتو ؤوليةــــــــــــــــالمس لــــــــتحم( ، 2009) الحسين عبد كاظم أحالم ، العنبكي -72

   ، التربية كمية ، ريةــــــالمستنص الجامعة ، ويينالترب المرشدين لدى الذات باتساق      
 ( .منشورة غير ماجستير رسالة )      
      يـــــــــف رفيـــــمع اديــــــإرش برنامج رـــــــــــــاث ،( 2011) ميدي حازم أريج ، العبيدي -73

   كمية ، بغداد جامعة ، الجامعة طمبة لدى المتصنعة الشخصية سموك ديلــــتع      
 ( .منشورة غير ماجستير رسالة) ، رشد ابن/  التربية      

   ايـــــــــــــــــوعالقت االجتماعية ؤوليةـــــــــالمس( ، 2008) اهلل عبد ميدي أحالم،  العزي -74
  الةرس، ) التربية كمية،  ديالى ةـــــــــــــــجامع ، الجامعة طمبة دىــــــــل الُخمقي بالحكم      
 ( .منشورة رـــغي ماجستير      

   ةــــــــاالسكندري جامعة ، سيكولوجية دراسات ،( 1972) الرحمن عبد ، العيسوي -75
 . 1ط ، بيروت ،      

 .األردن، عمان،  العربي الشباب سيكولوجية ،( 1985) الرحمن عبد،  ---- -76
 . العربية النيضة دار ، روتــــــــــبي ، البشرية والتنمية اإلسالم ،198) ) ---- -77
   اــــــم لـــــــلطف االجتماعية ؤوليةـــــــالمس، ( 2005) غنيمي حسنية المقصود، عبد -78

 .القاىرة ، العربي الفكر دار ،1ط ، المدرسة لـــــقب      
  البحث في اتــــــــــــــــــــأساسي ،(1992)حسن فتحي وممكاوي، سممان أحمد ، عودة -79

  ، (لبياناتو ائيــــــــاالحص والتحميل ومناىجو ثـــــالبح عناصر) التربية من العممي      
 .مطبعة بدون االردن، أربد، ، 2ط      

   ؤوليةــــــــالمس لتنمية إرشادي برنامج فعالية ،( 2008)محمود محمد جميل قاسم، -80
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   ةـــــــكمي منشورة، غير ماجستير رسالة ، ويةالثان المرحمة طالب لدى االجتماعية      
 . غزة ، اإلسالمية الجامعة التربية،       

 دار ـــــــ، ال 1، ط  عمم النفس االحصائي( ،  1984عوض ، عباس محمود )  -81
 الجامعية لمنشر والطباعة ، بيروت ، لبنان .      
   اتــــــــسم وبعض الذات ومـــــمفي بين العالقة ،( 1994) ناصر طالب ، القيسي -82
     ةــــــجامع ، االباء من رومينـــــــــــالمح وغير المحرومين المراىقين عند الشخصية       

 ( .منشورة غير دكتوراه اطروحة) ،( رشد ابن) – التربية كمية ، بغداد      
   حافظ ابراىيم ةـــــــــــــترجم،  االنسانية العالقات تنمية( ، 1972) جيرلي، فرانكمين -83

 . القاىرة،  المصرية االنجمو مكتبة ،      
 ،   النفس وعــــمم التربيــــــة في البحث مــــــــــــــــــــــناىج ،( 1980) ديوبولد، دالين فان -84

 ،  القاىرة،  المصرية األنجمو ةــــــمكتب،  3ط،  وآخرون نوفل نبيل محمد ةـــــــترجم      
 . مصر      

   ، اعيةـــــــــــــاالجتم التنمية في دخلـــــــــــــــــــــم ، (1986) ، وآخرون سامية ، فيمي -85
 . الحديث الجامعي المكتب ، اإلسكندرية      

   ،النفس وعمم التربية يــــف اإلحصائي يلـــــــــــــــــالتحم ، (1991) جورج فيركسون،  -86
 .بغداد والنشر، لمطباعة الحكمة دار العگيمي، محسن ىناء ترجمة      

   ترجمة ،االطفال عند بالمسؤولية الشعور تربية ،( 1998) فوستر ، كونستانس  -87
   رــــلنش العربية الجمعية ، 4ط القوصي، العزيز عبد تقديم ، إبراىيم كامل خميل       
 .القاىرة العالمية، والثقافة المعرفة       
     لتنمية يـــــــــالجمع اإلرشاد في برنامج اءــــــــــــبن ، (1995)محمد راضي الكبيسي، -88

 ،   دادــــــــــــــبغ جامعة ، التربية كمية ، المتوسطة المرحمة طمبة لدى المينية الميول      
 .رسالة ماجستير       
   لــــــوالتحمي يــــــــالمنطق لــــــــــحميالت بين العالقة ،( 2001) ثامر كامل ، الكبيسي  -89
     ةـــــــــجامع ، 25 العدد ، األستاذ مجمة ، ةــــــــــالنفسي المقاييس لفقرات اإلحصائي        
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                                        

 
 (2ملحق )

  دراسة استطالعية                                                                         
 جامعة دياىل                     

 االساسية / قسم االرشاد الرتبوي  كلية الرتبية

 الدراسات العليا / املاجستري       

 
 عزيزتي المدرسة ...

 تحية طيبة ...
لباحثة ػػ ل لمػػحلةػػ ؿلثلتػػال شرلبارمػػثدلبامترمػػحلمػػحلت مشػػ لبامػػت رلبجػػرببلحةػػثل تػػرـ 

حثامسػػؤ اش لاػػدللطثاحػػثتلبامرةلػػ لبامت سػػط لهل اتةغشػػؽل ػػذبلبارػػرضلتػػـلبجػػرببلدربسػػ لبسػػتط  ش ل
ل ملشػثتلمػفلحػهلشغػ ـلمػثلكػؿلحػثفلبافػردلمػت رل ػحل فلبامت رلحثامسؤ اش ل باذيلشمكفلتترشفهلثل

لصػثداث للشكػ فل بفل ثجةػث للشكػ فلاكػحلذاػؾلمسػؤ اش لشتةمػؿلبفل  لشػهلم هلجزبل حل سل كش لمكرش 
  ظػػرب لامػػثلتت ػػد ل،لهللباخػػرشفل ت اتػػثتلطم ةػػثتلشتػػششلبفلال ت اتثتػػهلطم ةثتػػهل اػػهل فسػػهلمػػ 

مشكـلمفلخحرةلمشدب ش ل دربش ل لمش لح ذبلبام ضػ علشرجػالبحػدببل ج ػ ل ظػركـل لػالبام ضػ علمػفل
لل-خ ؿلباجثح ل لالباسئل لباتش ل:

  ؟لتث حلطثاحثتكفلمفلب خفثضلمحلسم لبامت رلحثامسؤ اش لمحلمخصشثت ف ؿلت/ 1س
 

 نعم                               ال           
 
ل؟للب لب تدبم ثثامسؤ اش لحلتد حلبامت رمثل حلأ ـلباظ ب رلباسل كش لبادبا ل لاللل/2س
امدرسػ ل؟لشرجػالباتالمػشرل لػال/لحرأشؾلكـل سح لتد حلبامت رلحثامسؤ اش لادللباطثاحثتلمحلبل3س

لبةدللبا سبل؟ل
 %25للللللل%10لللللللللللللل%90لللللللللللللل%70لللللللل         100%

ل%50للللللل%30لللللللللللللل%85للللللللللللللل%45للللللللل          60%
لللللللللللللللللللللللللللللل

له  كـل مكرب لاةسفلتتثلثللللللللللللللللللللللللللللل
لللللللللللللللللللللللللم ت الصحثرل حثس:لباحثة  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (3ملحق )
 

 جامعة دياىل                  
 كلية الرتبية االساسية         

 قسم االرشاد النفسي والتىجيه الرتبىي 
 الدراسات العليا / املاجستري     
 

استبانة آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس الشعور بالمسؤولية  لدى طالبات المرحمة  م/
 المتوسطة  ومدى مالئمة الفقرات لمجاالتها

 

لباستثذلبافثضؿل.......................................ل..لبامةتـر
للل-تةش لطشح ل:

لباحثة ػػػػ لبجػػػػرببلل دربسػػػػت ثلبام سػػػػ م لحػػػػػثتال شرلبارمػػػػثدلبامترمػػػػحلمػػػػحلت مشػػػػ لبامػػػػت رلتػػػػرـ 
لذاػؾلشتطلػبلح ػثبلمغشثسػث ل حثامسؤ اش لادللطثاحثتلبامرةل لبامت سط هل اتةغشؽلب دبؼلباحةثلمالف 
المػػت رلحثامسػػؤ اش ل مػػػفلخػػ ؿلمربجتػػ لبحدحشػػػثتل باحةػػ ثلباسػػثحغ لمػػػحل ػػذبلبامجػػثؿل،لت صػػػلتل

ل،ل اػػدل ضػػتتل ػدةلمغػػربتلاترطشػػ لكػػؿلشػػدباحثة ػ لباػػالبفل  ػػثؾلمجػثاتل د ةلترطػػحل ػػذبلبامف ػـ 
 ػحلمػت رلبافػردلحػثفلكػؿلمػثلشغػ ـلحػهل لمثلحثفلباحثة  لتتػرفؼلبامػت رلحثامسػؤ اش لحث ػه:لث،لمجثؿل

اكػحلشكػ فل ثجةػثال بفللمفل ملشثتلمكرش ل سل كش ل حلجػزبلم ػهل  لشػهلبفلشتةمػؿلمسػؤ اش لذاػؾ
لهللاتثتهلالبفلشتششلطم ةثتل ت اتثتلباخرشفل.م ل فسهل اهلطم ةثتهل ت للشك فلصثداث ل

ل  ظرب لامثلتتمت فلحهلمفلخحرةل مترم لمحل ذبلبامجثؿل رج لباتفضؿلحثحدببلآربئكـلمحلمدل:
ل. با مش لبا سحش لاكؿلمجثؿللص ةش لبامجثاتلبام ض   ل-ل1
 م ئم لبافغربتلالمجثؿلباذيل ضتتلاه.ل-ل2

لضثم ل ةذؼلمثتر  هلم ثسحث .ص ةش لبافغربتلم لتتدشؿل بل-ل3
ل

 ال تنطبق عمي ابدا" تنطبق عمي قميالً  تنطبق عمي دائماً  بدائل االستجابة
                              

 مع فائق التقدير واالحترام ...                                
 طثاح لبامثجستشرلللللللبمربؼللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لم ت الصحثرل حثسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدلةثتـلجثسـل زشزلـ.أل.
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 ػػػحلمػػػت رلبافػػػػردل بدربكػػػهلاذبتػػػهل   شػػػػهلل-بامسػػػؤ اش ل ةػػػػ لباػػػذبتل:ل: المجاااال االول 
لحمسؤ اشتهلتجث لبربئهل سمتتهل   شتهل بفلشسشطرل لال ز ثتهلبامخصش ل.ل

لاثحلهلالتتدشؿللغشرلصثاةهلصثاةهللػػػػػػػػػربتبافغػلت
للللبتةكـلحث فتثاتحل  دمثلبمترلحثافمؿل. 1
لحهل لالبكمؿل جهل. 2 للللب  حلأيل مؿلباـ 
لحتمؿلالبةبلبفلشرباح حلبةد. 3 لللل  دمثلباـ 
للللبمترلحثاذ بل  دمثلباصرلمحل بجححل. 4
للللب تـلحتط شرل فسحلحثستمربر. 5
للللالك رلمفلةؿلام بج  لممكل لمثل.بمكرلح 6

بمت  ل فلب جػثزلبا مػثؿلبامكلػؼلح ػثلد فلمسػث دةل 7
لبةدل.

للل

للللبدبم ل فلرأيل  ج  ل ظريل. 8
للللبادـلب تذبريل  دمثلبخطالل. 9
لباكحشرلةتالبذبلبخطاللحةغحل. 10 للللبةتـر
للللابتغحؿلمثشطلبلم حلباغشثـلحه 11
للللجرة حبةبلباسثبةلحسمت لمخصل 12
للللبجدلصت ح لمحلباتتحشرل فلبمكثريل ممث ريل. 13
للللادرتحل لالبااتزبـلحثا بجحثتل ة لباخرشفلضتشف . 14
للللبمترلبفل غتحلح فسحلضتشف ل. 15
للللبتةمؿلمسؤ اش لتصرمثتحل.ل 16

 
 ػػحلمػػت رلبافػػردلحمسػػؤ اشتهلتجػػث لبمػػربدللل-بامسػػؤ اش ل ةػػ لبحسػػرةل:لالمجااال الناااني  

لبسرتهل بدربكهلاةغ اهل  بجحثتهلباسرش ل.
لاثحلهلالتتدشؿللغشرلصثاةهلصثاةهللبافغػػػػػػػػػػربتلت
لللل.   اتحلحالمربدلأسرتحلاثئم ل لالباةتربـل بام دة 1
للللب تـلحسمت لبسرتحل بةثمظل لش ثل. 2
للللبمضؿلمصلةتحلبامخصش ل لالمصلة لبخ تحل. 3
للللدلبسرتحل.بجدلصت ح لمحلم ثام لبمرب 4
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بمضػػؿلباسػػتمتثعلمػػحل ز ػػ ل لػػالباحغػػثبلمػػحلبام ػػزؿل 5
لاتالدش ل مؿلمث.

للل

للللش م حلتمثسؾلبمربدلبسرتحلل. 6
للللبمضؿلبفلبحتتدل فلم بج  لممك تلباسرة 7
للللبت ثزؿل فلحتضلةغ احلمفلبجؿلبمربدلبسرتح 8
للللبجدلصت ح لمحلتةمؿلمسؤ اشثتحلباسرش  9
للللثـلبسرتحلشغلؿلمفلةرشتحلل.بمترلبفل ظ 10
للللبمشؿلباالممثرك لبمربدلبسرتحلمحلب مثا ـل. 11
للللبستالاةؿلخ مثتحلباسرش ل. 12
للللشتجح حلبامخصلباذيلش تـلح فسهلمغط 13

 ػػحلمػػت رلبافػػردلحمسػػؤ اشتهلل-بامسػػؤ اش ل ةػػ لباصػػداثبل باػػزم بل:لالمجااال النالااث  
للالباممثرك ل باتتث فلمت ـل.لتجث لبصداثئهل زم ئهل باتمؿل 

لاثحلهلالتتدشؿللغشرلصثاةهلصثاةهللبافغػػػػػػػػػػربتلت
للللبا ـلحثح مثؿلباتحلشستفشدلم  ثلزم ئحل بصداثئح 1
للللبةث ؿلمسث دةلزم ئحلمحلحتضلبام بدلبادربسش للل 2
للللبتغحؿل صثئحلبصداثئحلحرةثح لصدر 3
للللزم ئحلبمضؿلباتمؿلحمفرديل لالباتمؿلم  4
للللشستد حلممثرك للبصداثئحلمحلبمربة ـل بةزب  ـ 5
للللب ز جل  دمثلش ثام حلزم ئحلمحلبربئح 6
للللبةرصل لالتك شفل  اثتلبجتمث ش لم لزم ئحل 7
للللب تغدلبفلأربئحل حلبمضؿلمفلأرببلبصداثئح. 8
للللبةرصل لالبااتزبـلحم ب شديلم لبصداثئحل. 9

شؽلبذبلكث ػػػتلاػػػديلمصػػػلة لمخصػػػش لب ػػػتـلحثاصػػػد 10
لمته.

للل

للللبةبلبامزبحلم لزم ئحلد فلباسخرش لم  ـل. 11
للللبسث دلبصداثئحلمحلةؿلممك ت ـل. 12
للللبمترلحثاضشؽل  دمثلشتمثجرلبصداثئح. 13

بةرصل لػال ػدـلباتػدخؿل  ػدمثلبرللبةػدلباػزم بل 14
لشسحبلبذللاألخرشفل.

للل
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 حلمت رلبافردلحمسؤ اشتهلتجث لمدرسػتهلل- ة لبامدرس ل:للبامسؤ اش لالمجال الرابع  
ل لباةفثظل لالسمت ل  ظثم لبامدرس ل صشث  لب ث  ثل ممتلكثت ثل.ل

ل

 
 
 

لاثحلهلالتتدشؿللغشرلصثاةهلصثاةهللبافغػػػػػػػػػػربتلت

1 
بمترلب حلبةػدلبامسػؤ اشفل ػفل ظثمػ لبامدرسػ لمػ ل

لزم ئحل.
للل

2 
 فل لػػالجػػدربفلشز ج ػػحلحتػػضلباطلحػػ لباػػذشفلشكتحػػ

لبامدرس للل.
للل

للللبةثمظل لالبا ظثـلحد فلمرباح لبةد. 3
للللبحتتدل فلباممثرك لمحلبا مثطثتلبامدرسش  4
للللب تـلحسمت لصفحلمحلبامدرس  5
للللشز ج حلم ثام لبم رلبامدرس لم لزم ئح 6

7 
بخػػثاؼلب ظمػػ لبامدرسػػ ل ا ب ش  ػػثل مػػؽلمحػػدألخػػثاؼل

لتترؼ.ل
للل

8 
بامػػػػػترؾلمػػػػػ لزم ئػػػػػحلمػػػػػحلةمػػػػػ تللب ػػػػػز جلمػػػػػف

لبا ظثم لبامدرسش ل.
للل

9 
بمػػػػػػػػترلحثاضػػػػػػػػشؽل باخجػػػػػػػػؿل  ػػػػػػػػدمثلبتػػػػػػػػالخرل ػػػػػػػػفل

لبصطفثؼلباصحثح.
للل

10 
بمضػػػػؿلتالدشػػػػػ ل بجحػػػػػثتحلبامدرسػػػػػش ل لػػػػػالأيل مػػػػػؿل

لبخر.
للل

للللبغلؽلة فش لبامثبلحتدلبامرب 11

  ػػػػدمثلتغتضػػػػحلمصػػػػلةتحلبارػػػػشلمػػػػث حلباجػػػػاللباشػػػػهل 12
لاتةغشؽلبا جثح

للل
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 ػػحلمػػت رلبافػػردلحمسػػؤ اشتهلل-بامسػػؤ اش ل ةػػ لبامجتمػػ لبامةلػػحل:لمجااال الخااامس ال
تجػػث لجشرب ػػهل مجتمتػػهلمػػفلخػػ ؿلباثمػػ لبات اػػثتل باػػر بحطلباجتمث شػػ ل لبةتػػربـلباغػػشـل

 .  بامتثششرلباجتمث ش لباسثئدة
لاثحلهلالتتدشؿللغشرصثاةهلصثاةهللبافغػػػػػػػػػػربتلت
لللل ثسحثت ـلباجتمث ش برغبلمحلممثرك لباجشربفلم 1
للللبمترؾلمحلبا مثؿلباتحلتفشدلبامجتم  2

ب مؿل ثدبت ثل تغثاشد ثلباجتمث ش ل  دلتصرمثتحل 3
لم لباخرشف

للل

للللبسرعلامسث دةلباجشربفل  دلطلبلبامسث دة 4

5 
ب ز جلمفلتتثمؿلبسرتحلم لبا ثسلباسثك شفلمحل

لم طغت ث
للل

6 
تم لالشغدـل البمترلبفلد ريلمةد دلمحلبامج

لشؤخر
للل

 
 ػػحلمػػت رلبافػػردلحمسػػؤ اشتهلتجػػث ل ط ػػهلل  بامسػػؤ اش ل ةػػ لباػػ طفالمجااال السااادس   

ل ةرصهل لشهلمفلخ ؿلباةفثظل لالبا ظثـل بامفل  لالسمتتهل مكث تهل.ل
لاثحلهلالتتدشؿللغشرلصثاةهلصثاةهللبافغػػػػػػػػػػربتلت
للللش م حلتمثسؾلجمش لبح ثبلبا طف 1
للللثلغشرلمسؤ ؿلمحلباةفثظل لالباممتلكثتلباتثم لب  2
للللبتالاـل  دمثلبسم ل فلسرا لبام بؿلباتثم  3

4 
بامةثمظػػػػ ل لػػػػال ظثمػػػػ لباحشئػػػػ ل ػػػػحلمسػػػػؤ اش لكػػػػؿل

لم بطف
للل

للللشز ج حلباتزبـلحتضلبا ثسلحثح ظم ل باتتلشمثت 5
للللشستد حلمةثسح لمفلشخرجل فلباغث  ف 6
لللل ثسلشرم فلبا سثخلحثام برعشؤام حل  دمثلبرللبا 7
للللب تغدلبمكثرلباخرشفلباتحلتتتثرضلم لبمكثري 8

9 
اشسلمفلباضر ريلبااتزبـلحال ظم لبامر رلمفلاحؿل

لباسثئغشفل.
للل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                

 (4ملحق ) 
 

  -باحنة في إجراءات البحث  أسماء السادة الخبراء الذين استعانت بهم ال
 

 تةدشػػدلمػػدللصػػ ةش لمجػػثاتلمغشػػثسلبامػػت رلحثامسػػؤ اش ل تةدشػػدلبح مشػػ لبا سػػحش لاكػػؿل
لمجثؿل،ل لباتةغؽلمفلص ةش لمغربتهلحص رتهلبح اش ل.

 .للتةدشدلمدللم ئم لباحر ثمجلبارمثديلالدربس لباةثاش ل
 

 

 

 ع االستشارةنو  مكان العمل التخصص العممي أسماء السادة الخبراء ت
 مغشثسل حر ثمجلكلش لباترحش لباسثسش ل/لجثمت لدشثاالبرمثدلترح يلدلاشثلكرشـلةمدلأ. 1
 مغشثسل حر ثمجلجثمت لدشثاالبرمثدلترح يلدلسثمحلم ديلباتزب يلأ. 2

 مغشثسل حر ثمجلباجثمت لبامست صرش /لكلش لباترحش لللبرمثدلترح يل.دلصثاحلم ديلصثاحلأ 3

 مغشثسلكلش لباترحش لباسثسش ل/لجثمت لدشثااللاشثسل تغ شـلمةمدل حدلباستثر.دلم  دللأ 4
لمغشثسلجثمت لحردبدل/لكلش لبآلدببللل لـل فسل ثـلأل.دلأر للرحش لباخشري 5
لمغشثسلجثمت لحردبدل/لكلش لبآلدببلللاشثسل تغ شـلأل.دلخلشؿلبحرب شـلرس ؿ 6
 مغشثسلكلش لباترحش لباسثسش ل/للبامست صرش جثمت لابلاشثسل تغ شـلأل.دلس ثبل شسالبادبغستث ح 7
 مغشثسلكلش لباترحش لباسثسش /للبامست صرش جثمت لبالاشثسل تغ شـلأل.دل حدبهلللبةمدلباتحشدي 8
لمغشثسل حر ثمجلجثمت لدشثاال/لكلش لباترحش لباصمتحلللبرمثدلترح يلأل.دل د ثفلبام دب ي 9
لحر ثمجلجثمت لدشثاال/لكلش لباترحش لباصمتحلللترح يبرمثدللسثاـل  ريلصثدؽلأل.دل 10
لمغشثسلكلش لباترحش لباسثسش /للبامست صرش جثمت لبال لـلبا فسلبامترمحلأل.دل  شبلمجشدلباكحشسح 11
لمغشثسل حر ثمجلكلش لباترحش لباسثسش ل/لجثمت لدشثاال ظرشثتلبرمثدش لأل.ـل.دلحمرللب  ثدلمحثرؾ 12
لحر ثمجلمت دلبامتلمشفلبامركزيل/لدشثاالبرمثدلترح يلكرشـلمةم دلصثاحأل.ـل.دل حدلبا 13
 مغشثسلجثمت لدشثاال/لكلش لباترحش لباصمتحلللصة ل فسش لاطشف لمثجدلمةم دلأل.ـل.دل 14
 مغشثسلكلش لباترحش لباسثسش /للبامست صرش جثمت لبالاشثسل تغ شـلأل.ـل.دل جدبفل حدلبامشر 15
لد 16  مغشثسلكلش لباترحش لباسثسش /للبامست صرش جثمت لبالبرمثدلترح يلةثـأل.ـل.دلبكـر
لمغشثس جثمت لحردبدل/لكلش لبآلدببل لـلبا فسلأل.ـل.دلبحرب شـلمرتضالبا رجح 17
لمغشثس جثمت لحردبدل/لكلش لبآلدببل لـلبا فسلأل.ـل.دلح ش  لم ص رلباةل  18



 511   املالحـــــق

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (5ملحق )

 النهائية بصىرته املقياس
 دياىل جامعةلللللللللللل

  االساسية الرتبية كلية                  

  الرتبوي والتوجيه النفسي االرشاد قسم

للاملاجستري/  العليا الدراسات           

للللللللل
 عزيزتي الطالبة ...

لتحية طيبة ...
ثحتؾل   ثلمترؼلم بمغتؾلحشفلشدشؾلمجم   للمفلبافغربتلباتحلت دؼلباحثة  لمفلخ ؿلبجلللللل

باةغشغشػػ لبا ثدمػػ لبزبئ ػػثل،ل  ظػػربلامػػثلتت ػػد لمشػػؾلمػػفلداػػ ل بمث ػػ ل صػػربة لمػػحلباتتحشػػرل ػػفلبربئػػؾل
 بمكػػثرؾل،لتالمػػؿلباحثة ػػ لم ػػؾلباجثحػػ ل ػػفل ػػذ لبافغػػربتل،ل  ػػدـلتػػرؾلبشػػ لمغػػرةلمػػفلد فلبجثحػػ ل،ل

فلم افػػؾ،ل لمػػثلب ػػهلهلبمػػثـلكػػؿلمغػػرةلمػػحلباةغػػؿلباػػذيلشتحػػرل ػػل√ ذاػػؾلمػػفلخػػ ؿل ضػػ ل  مػػ لث
لةثج للباالذكرلباسـل.للات جدلبجثح لصةشة للب لخثطئ ل ا

ل

ل:لم ثؿلش ضحلكشفش لباجثح ل

ت طحؽل لحللبافغربت
لدبئمث ل

ت طحؽل لحل
لالش  ل

ت طحؽل لحللا
لبحدب ل

للل√لشز ج حلباتةدثلم لزم ئحلب  ثبلبادرسل.
ل

لللللللللللللللللللل

لالباحثة   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لمنتهى صبار عباس                                                                               
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ل

تنطبق  الفقرات ت
 عمي دائماً 

تنطبق 
 عمي قميالً 

تنطبق  ال
 عمي ابداً 

للللبتةمؿلمسؤ اش لتصرمثتحل. 1
للللديل لالباتمؿلم لزم ئحبمضؿلباتمؿلحمفرل 2
شز ج حلباتزبـلحتضلبا ثسلحثا ظم ل 3

ل باتتلشمثت
للل

بمضؿلتالدش ل بجحثتحلبامدرسش ل لالأيل مؿل 4
لبخر

للل

بمضؿلمصلةتحلبامخصش ل لالمصلة ل 5
لبخ تح

للل

  اتحلحالمربدلأسرتحلاثئم ل لالباةتربـل 6
ل بام دة

للل

للللؿل.بتةكـلحث فتثاتحل  دمثلبمترلحثافم 7
ب تـلحثاصدشؽلبذبلكث تلاديلمصلة لمخصش ل 8

لمته.
للل

للللبتالاـل  دمثلبسم ل فلسرا لبام بؿلباتثم  9
للللب تـلحسمت لبسرتحل بةثمظل لش ث 10
بةػػػػرصل لػػػػالتكػػػػ شفل  اػػػػثتلبجتمث شػػػػ لمػػػػ ل 11

لزم ئحل.
للل

للللبسرعلامسث دةلباجشربفل  دلطلبلبامسث دة 12
للللثستمربر.ب تـلحتط شرل فسحلح 13
للللش م حلتمثسؾلجمش لبح ثبلبا طف 14
برغػػػػػػػػػػبلمػػػػػػػػػػحلممػػػػػػػػػػثرك لباجشػػػػػػػػػػربفلم ثسػػػػػػػػػػحثت ـل 15

لباجتمث ش 
للل

شسػػػػػػػتد حلممػػػػػػػثرك للبصػػػػػػػداثئحلمػػػػػػػحلبمػػػػػػػربة ـل 16
ل بةزب  ـ

للل

لحهل لالبكمؿل جه 17 للللب  حلأيل مؿلباـ 
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للللبجدلصت ح لمحلم ثام لبمربدلبسرتحل. 18
للللتحلتتتثرضلم لبمكثريب تغدلبمكثرلباخرشفلبا 19
للللبمترلحثاذ بل  دمثلباصرلمحل بجححل. 20
بمضػػػػؿلباسػػػػتمتثعلمػػػػحل ز ػػػػ ل لػػػػالباحغػػػػثبلمػػػػحل 21

لبام زؿلاتالدش ل مؿلمث.
للل

بمػػػػػترلبفلد ريلمةػػػػػد دلمػػػػػحلبامجتمػػػػػ لاشغػػػػػدـل 22
ل اشؤخر

للل

للللبجدلصت ح لمحلتةمؿلمسؤ اشثتحلباسرش  23
للللكل لمثل.بمكرلحالك رلمفلةؿلام بج  لمم 24
ب ػػز جلمػػفلتتثمػػؿلبسػػرتحلمػػ لبا ػػثسلباسػػثك شفل 25

لمحلم طغت ث
للل

للللبت ثزؿل فلحتضلةغ احلمفلبجؿلبمربدلبسرتح 26
للللبدبم ل فلرأيل  ج  ل ظريل. 27
بةػػػػػرصل لػػػػػال ػػػػػدـلباتػػػػػدخؿل  ػػػػػدمثلبرللبةػػػػػدل 28

ل.لاألخرشفبازم بلشسحبلبذلل
للل

لباكحشرلةتالبذبلبخطاللحةغحل. 29 للللبةتـر
بجدلصت ح لمحلباتتحشرل فلبمكػثريل ممػث ريل 30

ل.
للل

اػػػدرتحل لػػػالبااتػػػزبـلحثا بجحػػػثتل ةػػػ لباخػػػرشفل 31
لضتشف .

للل

للللبمترلبفل غتحلح فسحلضتشف ل. 32
بامر رلمفللحال ظم اشسلمفلباضر ريلبااتزبـل 33

لباسثئغشفاحؿل
للل

بمت  ل فلب جثزلبا مثؿلبامكلؼلح ثلد فل 34
لمسث دةلبةدل.

للل

بةث ؿلمسث دةلزم ئحلمحلحتضلبام بدل 35
لبادربسش للل

للل

للللبمضؿلبفلبحتتدل فلممك تلباسرة 36
للللشستد حلمةثسح لمفلشخرجل فلباغث  ف 37
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للللبةرصل لالبااتزبـلحم ب شديلم لبصداثئحل. 38
للللبستالاةؿلخ مثتحلباسرش ل. 39
ب ثلغشرلمسؤ ؿلمحلباةفثظل لالباممتلكثتل 40

لتثم با
للل
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للل

للللبتغحؿل صثئحلبصداثئحلحرةثح لصدر 45
ا سثخلشؤام حل  دمثلبرللبا ثسلشرم فلب 46

لحثام برع
للل

للللبمشؿلباالممثرك لبمربدلبسرتحلمحلب مثا ـل. 47
للللبةثمظل لالبا ظثـلحد فلمرباح لبةد. 48
با ـلحثح مثؿلباتحلشستفشدلم  ثلزم ئحل 49

ل بصداثئح
للل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (6ملحق )
 جامعة دياىل         

 كلية الرتبية االساسية      

 قسم اإلرشاد النفسي والتىجيه الرتبىي 

لالدراسات العليا/ ماجستري      
 االرشادي  البرنامجم/ استبانة اراء الخبراء حول صالحية 

 
 الدكتور ............................... المحترم.الفاضل األستاذ        
لباحثة ػ لإجػػرببلدربسػ لةػ ؿلثثلتػػال شرلبارمػثدلبامترمػحلمػػحلت مشػ لبامػت رلحثامسػػؤ اش لل تػرـ 

إرمػثديلحح ػثبلحر ػثمجلل باحثة لت اتةغشؽلأ دبؼلبادربس لاثملادللطثاحثتلبامرةل لبامت سط لههل،
لشػ ل،ل اػدل رمػتلبارمػثدلبامترمػحلثلحال ػهلباتملا ظرش لباتػ جلبامترمػحلالتػثاـلثلحشػؾلهلمترمحل مغث ل

باتػػػحلتزشػػػؿلبااػػػـلبا فسػػػحل لتسػػػث دلبافػػػردلبامضػػػطربل لػػػالتصػػػةشحلمفث شمػػػهلباخثطئػػػ ل باتتثمػػػؿل
لهللل Beck , 1991 , p. 370ح باتش لم لخحربتهل ترششرلب مثطلتفكشر ل طحشت لبدربكهلاألم رلهل.لث

اح ثبل   لشتضمفلمجم   لمفلباستربتشجشثتل باف شثتل  ح:لبام ثام ل لباة برلبادبخلح،لب ثدةلب
لبامترمح،لبسل بلةؿلباممك تل،لباتتزشزلباجتمث ح،لباترذش لباربجت ،لباتدرشبلباحشتح.

ل ترضل لالةضربتكـلل لتخصصكـ لمجثؿ لمح ل دربش  لخحرة لمف لحه لتتمتت ف لامث   ظرب 
لم كـل ل.برج  لبامت سط  لبامرةل  لطثاحثت ل لا لتطحشغه لباحثة   لتر ـ لباذي لبارمثدي باسل ب

ل-بل بحدببلرأشكـل ت ضشةثتكـل مغترةثتكـلمحلبام رلباتش ل:باط عل لالباسل ل
لمدللم ئم لبحسل بلال دؼلبارئشسلالحةث. .1
 تسلسل ث.  ث ش  ثل لمدللم ثسح لباجلسثتلبإلرمثدش لمفلةشثل .2

 مدللص ةش لبا مثطثتلبامستخدم . .3

 م ثسح لزمفلباجلس ل  ددلباجلسثت. .4

 .م مث لاإلضثم للهمثلتر  ل .5

لطثاح لبامثجستشرللللللللللللللللللللللللللللللللللللؼللللللللللللللباممرلللللللللللل
لم ت الصحثرل حثسلللللد.للةثتـلجثسـل زشزلللللللللللللللللللللللللللللللللللللـ.أ.للل
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لعناوين الجمسات اإلرشادية

ل
لم ض علباجلس لبافغربت

 اتحمل مسؤولٌة تصرفاتً .
 اشعر ان ثقتً بنفسً ضعٌفة .

 ن رأي ووجهة نظري .ادافع ع
 الثقة بالنفس

 اقدم اعتذاري عندما اخطأ .
 احترم الكبٌر حتى اذا اخطأ بحقً .

 التواضع

 اهتم بتطوٌر نفسً باستمرار.
 . افضل العمل بمفردي على العمل مع زمالئً

 ٌؤخر وال  ٌقدم اشعر ان دوري محدود فً المجتمع ال
 توكٌد الذات

 اجبً .اشعر بالذنب عندما اقصر فً و
 انهً أي عمل اقوم به على اكمل وجه .

 تحمل المسؤولٌة

 حل المشكالت افكر بأكثر من حل لمواجهة مشكلة ما .

 . اجد صعوبة فً تحمل مسؤولٌاتً االسرٌة
 . اتنازل عن بعض حقوقً من اجل افراد اسرتً

 . عالقتً بأفراد أسرتً قائمة على االحترام والمودة
 تً  .ٌهمنً تماسك افراد اسر

 اسعى لحل خالفاتً االسرٌة .

 التوافق االسري

 .اقوم باألعمال التً ٌستفٌد منها زمالئً واصدقائً
 .احاول مساعدة زمالئً فً بعض المواد الدراسٌة 

 بمواعٌدي مع اصدقائً . االلتزاماحرص على 
 اساعد اصدقائً فً حل مشكالتهم .

 االهتمام االجتماعً
 
 

 
 ئً فً افراحهم واحزانهم ٌسعدنً مشاركة  اصدقا

 . انزعج عندما ٌناقشنً زمالئً فً ارائً
 ٌزعجنً مناقشة امور المدرسة مع زمالئً

 التفاعل االجتماعً

 . ممتلكات العامةالانا غٌر مسؤول فً الحفاظ على 
 . والتعلٌمات باألنظمةٌزعجنً التزام بعض الناس 

 . المحافظة على نظافة البٌئة هً مسؤولٌة كل مواطن
 احافظ على النظام دون مراقبة احد .

 التعاون

ل

ل

ل

ل

ل
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 الجمسة األولى
     دقيقة 45مدة الجمسة  

 

لبامتتثةش لم ض علباجلس 
بامرتحط لل باةثج

لحثام ض ع
لتترشؼلأمربدلبامجم   لبإلرمثدش لحثاحر ثمجلبإلرمثدي.ل-
لباتترؼل لالبامرمدة.ل-
لباتترؼل لالبازمثفل بامكثفلالجلس .ل-

لتةغشؽلاغثبلتتثرمحلحشفلبامرمدةل بمربدلبامجم   لبارمثدش  باجلس ل دؼ
لكسرلباةثجزلبا فسحلحشفلباحثة  ل باطثاحثتل.ل-لبا دبؼلباسل كش 

لباتتثرؼلحشفلب ضثبلباحر ثمجل.ل-
لباتترؼل لالباحثة  ل.ل-

تترشؼلأمربدلبامجم   لبإلرمثدش لحثا دؼلباتثـلمفلباحر ثمجلل-لبح مط 
لبإلرمثدي.

لتترؼلباحثة  ل فس ثلالمجم   لبإلرمثدش ل تغ ـلحثاترةشبلح ـ.ل-
لباتفثؽل لالتةدشدل اتل مكثفلباجلسثتلبإلرمثدش .ل-
لةثلأمربدلبامجم   لبإلرمثدش ل لالباتتث فلمشمثلحش  ـ.ل-
لةثلأمربدلبامجم   ل لالباةض رلالجلسثت.ل-

ل ؿلت جدلطثاح لالترغبلحثا ضمثـلالحر ثمجل.لباتغ شـ
تطلبلباحثة  لمفلأمربدلبامجم   لبإلرمثدش لكتثح لآربئ فل مغترةثت فللباتدرشححلباحشتح

ل.لة ؿلمثلدبرلمحلباجلس لاشتـلم ثامتهلمحلباجلس لباغثدم 
ل

 الجمسة النانية
 دقيقة 45مدة الجمسة  

لبا غ لحثا فسلم ض علباجلس 
لمثت ثبفلتتةمؿلباطثاح لمسؤ اش لتصرلل-لحثام ض علبامرتحط ل باةثج

ل فس ث.ح غ لادش ثلأفلتك فلباطثاح لل-
لادرةلباطثاح ل لالم بج  لبام باؼل باتةدشثتل–ل

لمترم لباطثاحثتلمت البا غ لحثا فسل كشفش لت مشت ثل.  دؼلباجلس 
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 الجمسة النالنة
  دقيقة 45مدة الجمسة  

 
لبات بض لم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لحثام ض ع

لبفلتت بض لباطثاحثت

ل.لامت بض مترم لباطثاحثتلمت البات بض ل صفثتلبامخصلب  دؼلباجلس 
 بفلتتترؼلباطثاحثتل لالمت البات بض ل.-لبا دبؼلباسل كش 

لبفلتتترؼلباطثاحثتلصفثتلبامخصلبامت بض ل.-
لبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حللم ش لبات فشذ

لبفلتتترؼلباطثاحثتل لالمت البا غ لحثا فسل.-لباسل كش بح دبؼل
لبفلتتترؼلباطثاحثتلكشفش لت مش لبا غ لحثا فسل.-ل

لب ثدةلباح ثبلبامترمحلم ش لبات فشذ
 كتثح لمت البا غ لحثا فسل م ثامتهلم لباطثاحثت لبح مط 

 .كتثح لبسحثبل دـلبا غ لحثا فسلل 

 .لتةدشدلبحمكثرلباسلحش ل باح ش لبامترمش لباغثئم ل ربئ ث
 . لبام بج  لبامترمش
 ت اشدلحدبئؿلمترمش لأك رلت بمغث ل 

 تلباتةدثلح غ ل ثاش لتطلبلباحثة  لمفلإةدللباطثاحث
،لتتززلباحثة  لسل ؾلل فلم اؼلمةرجلمرتلحه

لباطثاح لافظشث ل مت  شث لم ضة لبشجثحشثتلبا غ لحثا فسل.
 إجرببلم ثام لة ؿلأ ـلمثلدبرلمحلباجلس  -لباتغ شـ

تمخشصلباسلحشثتل بإلشجثحشثتلمحلباجلس ل ب  طثئ فل -
صدبرلتغشم  فل فلشمرص لالتتحشرل فلآربئ فل ب 

لباجلس .
تطلبلباحثة  لمفلباطثاحثتلتدرشبلحشتحلحتطحشؽلمثلدبرلمحللباتدرشححلباحشتح

ل.لباجلس لمحلباةشثةلباش مش 



 511   املالحـــــق

 
ل م ثامتهلم لباطثاحثت لالباسح رةللبات بض كتثح لمت الل•لبح مط 

ل ل لالباسح رةل م ثامته.كتثح لصفثتلبامخصلبامت بضل•
لكشؼلشك فلبافردلبامت بض ل.ل•
شدؿل لالبات بض لتطلبلباحثة  لمفلإةدللباطثاحثتلباتةدثل فلم اؼلل•

ل.بات بض لبشجثحشثتلل م ضةل مت  شث لل،لتتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشث ل
المث  لمت لحتدلتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لت جهلباحثة  لباسؤبؿلباتحل:لباتغ شـ

لبات بض 
تطلبلباحثة  لمفلباطثاحثتلتسجشؿلم اؼلادمتلمشهلب تذبر ثل  دمثللباتدرشححلباحشتح

لبخطالتلحةؽلبةدلمثل.
ل

 الجمسة الرابعة
 دقيقة 45مدة الجمسة  
لتةمؿلبامسؤ اش لللللم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لحثام ض ع

لبفلتتةمؿلباطثاحثتلبامسؤ اش ل-
لدلباطثاحثتل.ت مش لتةمؿلبامسؤ اش ل  -

لتةمؿلبامسؤ اش ل.مترم لباطثاحثتلمت ال  دؼلباجلس 
لأفلتتترؼلباطثاحثتلمت التةمؿلبامسؤ اش .-لبا دبؼلباسل كش 

ل.تتترؼلباطثاحثتلصفثتلبامخصلبامسؤ ؿأفل-
لبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حلم ش لبات فشذ
 باسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثتل.لكتثح لمت التةمؿلبامسؤ اش ل لا -لبح مط 

 كتثح لصفثتلبامخصلبامسؤ ؿل لالباسح رةلل. -

 .لتةدشدلمظث رل دـلتةمؿلبامسؤ اش  -

تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتلشدؿل -
ل لالتةمل ثلبامسؤ اش لمتتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشثال مت  شثال.

لمةث رلباجلس لت جهلباحثة  لباسؤبؿلباتحل:حتدلتلخشصلب ـللباتغ شـ
بذبلكلفتلحت شئ ل ترتشبلغرم لباجل سلمحلبام زؿ،لمثذبلستفتلشفل؟ل ؿلل-

لست جزشفلذاؾل؟لأـلتطلحشفلمفلأختؾلباغشثـلحذاؾلباتمؿل؟ل
لالجلس لتةدشدلباشجثحشثتل لباسلحشثتل-

لبامسؤ اش ل.تسجؿلكؿلطثاحهل لال راهلم اؼلتظ رلمشهلتةمؿللباتدرشححلباحشتح
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 الجلدة الخامدة
لدقيقة  45 مدة الجلدة: 

ل
لةؿلباممك تلللللم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لحثام ض ع

لباتفكشرلحالك رلمفلةؿلام بج  لممكل لمثل.

لمترم لباطثاحثتلكشفش لم بج  لممكل لمثل.  دؼلباجلس 
 بفلتتترؼلباطثاحثتلمت الباممكل ل. -لبا دبؼلباسل كش 

 باطثاحثتل لالطحشت لباممك تلباتحلشتترضفلا ث.لبفلتتترؼ -

لبفلتتتلـلباطثاحثتلكشفش لم بج  لممكل لمثل. -
لأسل بلةؿلباممكل لم ش لبات فشذ
 كتثح لمت الباممكل ل لالباسح رةل ب  ب  ثل. -لبح مط 

بامت رلحثاممكل ل تةدشد ثل،جم لكتثح لخط بتلةؿلباممكل ل  حل -
 ضلأ لباحدبئؿ،لبختحثرلبافر ضل،لبامتل مثتل فلباممكل ل ض لبافرل

 با ص ؿلال تثئجل.

ل.لتطلبلباحثةثلمفلبلإةدللباطثاحثتللطرحلممكل لمثلال غثلش -
لحتدلتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لت جهلباحثة  لسؤباا:لباتغ شـ

لا لكث تلادشؾلممكل لمثل،لمثذبلتفتلشفلام بج ت ثل؟ل
لتةدشدلبشجثحشثتل سلحشثتلباجلس ل.

تطلبلباحثة  لمفلكؿلطثاح لبفلتكتبلممكل لمتش  لصثدمت ثلمحلةشثت ثل كشؼللحباتدرشححلباحشت
لتتثملتلمت ثل.

 
 الجلدة الداددة 

لدقيقة       45مدة الجلدة: 
لبات بمؽلباسريلللثلألهلم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لحثام ض ع

ل دش لم لبمربدلباسرةل.لل باثم ل  ال-
لتةمؿلبامسؤ اشثتلباسرش .ل-
ل.ل مت  شث للباتتث فلم لبمربدلباسرةلمثدشث لل–
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لمترم لباطثاحثتلمت البات بمؽلباسريل.  دؼلباجلس 

لأفلتترؼلباطثاحثتلمت البات بمؽلباسري.-لبا دبؼلباسل كش 
لبات بمؽلباسري.لبات بمؿلبامؤدش لبااأفلتتترؼلباطثاحثتل لال-

لزلباجتمث حبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشلم ش لبات فشذ
 كتثح لمت البات بمؽلباسريل لالباسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثتل. -لبح مط 

كتثح لبات بمؿلباتحلتؤديلباالبات بمؽلباسريل لالباسح رةل -
  م ثامت ثلم لباطثاحثتل.

تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتل -
سل ؾلباطثاح لافظشثالمتتززلباحثة  للبات بمؽلباسريشدؿل لال
ل.ل مت  شث ل

ل-حتدلتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لت جهلباحثة  لباسؤبؿلباتحل:لباتغ شـ
ل.لمثلمت البات بمؽلباسري

لالجلس ل.لتةدشدلباشجثحشثتل لباسلحشثتل-
لتسجؿلكؿلطثاحهل لال راهلم اؼلتظ رلمشهلتتث   ثلم لبمربدلبسرت ثلمثدشث للباتدرشححلباحشتح

ل.ل مت  شث ل
 

 الجلدة الدابعة  
 دقيقة     45 مدة الجلدة: 

لبات بمؽلباسريلللثللبلهلم ض علباجلس 
بامرتحط لل باةثج

لحثام ض ع
ل دش لم لبمربدلباسرةل.لل باثم ل  ال-
لتةمؿلبامسؤ اشثتلباسرش .ل-
ل.ل مت  شث للباتتث فلم لبمربدلباسرةلمثدشث لل–

لباسريل.مترم لباطثاحثتلمت البات بمؽل  دؼلباجلس 
لبات بمؽلباسري.لمت الأفلتترؼلباطثاحثت-لبا دبؼلباسل كش 

لبات بمؽلباسري.لمجثاتأفلتتترؼلباطثاحثتل لال-
لبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حلم ش لبات فشذ
كتثح لمت البات بمؽلباسريل لالباسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثتلكمربجت ل -لبح مط 

 سثحغ ل.الجلس لبا

 كتثح لمجثاتلبات بمؽلباسريل لالباسح رةل م ثامت ثلم لباطثاحثتل. -
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تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتلشدؿل -

ل.ل مت  شث للمتتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشث للبات بمؽلباسري لال
ل-تحل:حتدلتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لت جهلباحثة  لباسؤبؿلبالباتغ شـ

ل ؿل  ثؾلضر رةلإلاثم ل  اثتل دش لم لبمربدلباسرةل.
لالجلس ل.لتةدشدلباشجثحشثتل لباسلحشثتل-

لباسرش لتسجؿلكؿلطثاحهل لال راهلم اؼلتظ رلمشهلتةمؿلبامسؤ اش للباتدرشححلباحشتح
ل

 الجلدة الثامنة
 دقيقة   45مدة الجلدة: 

ل     
لبا تمثـلباجتمث حلم ض علباجلس 

بامرتحط لل ةثجبا
لحثام ض ع

لمسث دةلباخرشفل باتتثمؿلمت ـلحم دةل ةبل بةتربـل.ل

لمترم لباطثاحثتلمت البا تمثـلباجتمث حل.  دؼلباجلس 
لأفلتترؼلباطثاحثتلمت البا تمثـلباجتمث ح.ل-لبا دبؼلباسل كش 

لأفلتتترؼلباطثاحثتل لالكشفش لمسث دةلباخرشفل.-
ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حلبام ثام لم ش لبات فشذ
  لالباسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثت.با تمثـلباجتمث حلكتثح لمت ال -لبح مط 

ت ضشحلب مش لبا تمثـلباجتمث حل لالباسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثتل -
. 

تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتلشدؿل -
م لل مت  شث للمتتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشث للمسث دةلباخرشف لال

لت ضشحلبشجثحشثتهل.
لتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لل-لباتغ شـ

لالجلس ل.لتةدشدلباشجثحشثتل لباسلحشثتل-
لتطحشؽلسل ؾلمسث دةلباخرشفلمحلم باؼلباةشثة.لل-لباتدرشححلباحشتح

لكتثح لحتضلبام باؼلباتحلتدؿل لالبا تمثـلباجتمث حل.ل–
ل
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 الجلدة التادعة
لدقيقة        45مدة الجلدة:  
لت كشدلباذبتلم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لحثام ض ع

ل.مؤكدلاذبت ثأفلتك فلباطثاح لل-
لمحلباتتحشرل فلآربئ ثل بمكثر ثل.ادرةلباطثاح لل–

ل كشفش لت مشتهل.لت كشدلباذبتمترم لباطثاحثتلمت ال  دؼلباجلس 
ل.لت كشدلباذبتتتترؼلباطثاحثتل لالمت اللبف-لبا دبؼلباسل كش 

ل.لت كشدلباذبتبفلتتترؼلباطثاحثتلكشفش لت مش ل-
لب ثدةلباح ثبلبامترمحلم ش لبات فشذ
 كتثح لمت الت كشدلباذبتل م ثامتهلم لباطثاحثت لبح مط 

 .كتثح لبمكثؿلت كشدلباذبتلل 

 .لتةدشدلبحمكثرلباسلحش ل باح ش لبامترمش لباغثئم ل ربئ ث
 لم بج  لبامترمش .با
 ت اشدلحدبئؿلمترمش لأك رلت بمغث ل 

 تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتل
ل مت  شث للمتتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشث للت كشد ثلاذبت ثشدؿل لال

ل.لم لت ضشحلبشجثحشثتهل.
 إجرببلم ثام لة ؿلأ ـلمثلدبرلمحلباجلس  -لباتغ شـ

تل بإلشجثحشثتلمحلباجلس ل ب  طثئ فلمرص لالتتحشرلتمخشصلباسلحشث -
صدبرلتغشم فل فلباجلس . ل فلآربئ فل ب 

تطلبلباحثة  لمفلباطثاحثتلتدرشبلحشتحلحتطحشؽلمثلدبرلمحلباجلس لمحللباتدرشححلباحشتح
ل.لباةشثةلباش مش 

ل
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 الجلدة العاذرة
لدقيقة        45مدة الجلدة: 

ل حباجتمثلباتفث ؿلم ض علباجلس 
بامرتحط لل باةثج

لحثام ض ع
لباةثج لباالباةسثسلحثا تمثـلبامتحثدؿلم لبآلخرشف.ل-
لباةثج لباالت مش لممث رلباغح ؿلحثحدببلاآلخرشف.ل-

لمترم لباطثاحثتلمت الباتفث ؿلباجتمث حل.  دؼلباجلس 
لبفلتترؼلباطثاحثتلمت الباتفث ؿلباجتمث ح.ل-لبا دبؼلباسل كش 

لطثاحثتلب مش للبات اثتلبإل سث ش .بفلتترؼلبال–ل
لبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حلم ش لبات فشذ
  لالباسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثت.باجتمث حللكتثح لمت الباتفث ؿ -لبح مط 

 كتثح لمربةؿلباتفث ؿلباجتمث حل لالباسح رةل م ثامت ثلم لباطثاحثتل. -

 مث حلت ضشحلب مش لباتفث ؿلباجت -

تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتلشدؿل -
م لل مت  شث للمتتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشث للتفث ل ثلباجتمث ح لال

لت ضشحلبشجثحشثتهل.
لتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لل-لباتغ شـ

لالجلس ل.لتةدشدلباشجثحشثتل لباسلحشثتل-
  اثت فلباتحلتتحرل فللبام باؼحتضللكتثح ثة  لمفلكؿلطثاح لتطلبلباحلل-لباتدرشححلباحشتح

لباجتمث ش ل.
 الجلدة الحادية رذر

 دقيقة      45مدة الجلدة: 
لباتتث فلم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لحثام ض ع

لباتتث فلحشفلباطثاحثتل ب ضثبلبا شئ لباتدرشسش ل بادبرش ل.ل-
لباتخلصلمفلباسل ؾلبا ث حل.ل-

لمترم لباطثاحثتلمت الباتتث فل.ل– باجلس  دؼل
لأفلتتترؼلباطثاحثتلمت الباتتث فل.-لبا دبؼلباسل كش 

أفلتتتلـلباطثاحثتلباتتث فلم لحتض فلباحتضلضمفلبا مط لباصفش ل-
ل با صفش ل.لل.

لبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حلم ش لبات فشذ
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 الباسح رةل م ثامتهلم لباطثاحثت. للكتثح لمت الباتتث ف -لبح مط 

 ت ضشحلب مش لباتتث فل بمكثاه. -

تطلبلباحثة  لمفلبةدللباطثاحثتلذكرلم اؼلمتشفلبمثـلباطثاحثتلشدؿل -
متتززلباحثة  لسل ؾلباطثاح لافظشثال مت  شثاللتتث   ثلم لباخرشف لال

لم لت ضشحلبشجثحشثتهل.
لتلخشصلب ـلمةث رلباجلس لل-لباتغ شـ

لالجلس ل.لشجثحشثتل لباسلحشثتتةدشدلبال-
تمج لباحثة  لبباطثاحثتل لالكتثح لم اؼلةشثتحلتـلمشهلباتتث فلم لبآلخرشفللباتدرشححلباحشتح

ل حر حلرشثضش لشتـلم ثامتهلمحلباجلس لباغثدم ل.
ل

 الجلدة الثانية رذر
لدقيقة        45مدة الجلدة: 

ل
لباختتثـلم ض علباجلس 

بامرتحط لل باةثج
لعحثام ض ل

لتمكشفلباطثاحثتلمربجت لباجلسثتلباسثحغ .ل-
لتحلشغلباطثاحثتلحث ت ثبلجلسثتلباحر ثمجلبإلرمثدي.ل-
لمترم لبرببلباطثاحثتلة ؿلباحر ثمجل.ل–

لتةغشؽلباتكثمؿل باتربحطلمشمثلتـل رضهلمحلباجلسثتلبارمثدش ل.  دؼلباجلس 
لتلباسثحغ ل.لبفلتستترضلباطثاحثتلمثلدبرلمحلباجلسثل-لبا دبؼلباسل كش 

 مفلجلسثتل أ مط لباحر ثمجلبإلرمثدي.طثاح لبفلتستفشدلكؿلل-

ل
لبام ثام ل باة برلبادبخلحل،لباتتزشزلباجتمث حلم ش لبات فشذ
لم ثام لباتدرشبلأاحشتحل تغدشـلبامكرل با  ثبلالطثاحثتلبال بتحلأ جز هل.ل-لبح مط 

حثاةض رلباالباجلسثتللتمكرلباحثة  لباطثاحثتل لالباممثرك ل بااتزبـلل-
لبارمثدش ل.

لت ثاشلباحثة  لبامت اثتلباتحلربمغتلتطحشؽلباحر ثمجلبإلرمثدي.ل-
لبح غلباطثاحثتلحث ت ثبلباحر ثمجلبإلرمثدي.ل -

لتةدشدلم  دلحجرببلباختحثرلباحتديلباتغ شـ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيملللللللللللللللللللللللللللللللل

 (7ملحق )                                                                               
 ) استمارة معلومات (                                                                      

 

ل زشزتحلباطثاح لل..............................................

ل ذ لباستمثرةل حغربضلباحةثلباتلمحلمغطل.ترج لباحثة  لتتث  ؾلمحلباجثح ل فل

ل

 بسـلباطثاح ل: -1
 تثرشخلبا ادةلحثاس  ل بام ر -2
 م   لبابل: -3
 م   لباـل: -4
 باتةصشؿلبادربسحلا بل: -5
 باتةصشؿلبادربسحلا ـل:ل -6
 باترتشبلبا اديلالطثاح لحشفلباخ ةل:ل -7
 للبادبرلباتحلتسك  ثلباسرةل:لملؾلللللللللللللللللللبشجثرللللللل -8
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