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 اجلامعة طالب لدى االنفعالّي زاناالتِّ على وأثره ةفسيَّالنَّ الضغوط خلفض

 عبد اهلل بن عبد العزيز مناحي املناحي

 ملخص الدراسة:
ثار  أة وهدفت الدراسة إىل تصميم برنامج قائم على العالج باالااق  لخخيياا الوا ال الني اي    

الربناامج بعاد    اعليةذلك يف حت ني االتزان االنيعالي لدى طالب اجلامعة, والخحقق من مدى اسخمرار ف
( سنة, ق اماا  24-19, تراوحت أعمارهم ما بني )ا( طالًب32لدى عينة من ) ,مرور شهرين من تطبيقه

تازان االنيعاالي )قبلاي     بالخ اوي إىل جمماعخني جتريبية وضابطة. وُطبق مقياسي الو ال الني اية واال 
وبعدي( على اجملماعخني, أما الربنامج االرشادي فُطبق على اجملماعة الخجريبية فقط. وتاصلت الدراسة 

درجات اجملماعة الخجريبية يف مقياسي الوا ال الني اية واالتازان    رتب إىل وجاد فروق يف مخاسطات 
ال الني ية واالتزان االنيعالي بني اجملماعة االنيعالي لصاحل القياس البعدي, وكذلك يف مقياسي الو 

الخجريبية واجملماعة الوابطة يف القياس البعدي لصاحل اجملماعة الخجريبية, كماا كفايت الدراساة عان     
درجات اجملماعة الخجريبية يف الو ال الني اية باني   رتب يف مخاسطات  اعدم وجاد فروق دالة إحصائيًّ

 القياس البعدي والخخبعي.

 االضطرابات الني ية. -االتزان االنيعالي -الو ال الني ية -العالج بالااق  امليخاحية: الكلمات
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Abstract: 
The current study aimed to design a program based on Reality Therapy To relieve 

psychological stress and its impact on improving Emotional Stability of University 
Students. This study also examined the extent and effectiveness   of the program after two 
months of its application. (32) students participated in this study; their age ranged   between 
(19-24) years. They were divided equally into two groups: experimental and control. The 
Standard psychology stresses and  Emotional Stability scales were applied to the two 
groups (Pre and post), As for the program, it was applied to experimental group only. The 
study revealed that there were significant  differences in the mean scores of the 
experimental group (pre and post) in the psychology stresses and Emotional Stability for 
the post measurement, as well as in psychology stresses and Emotional Stability between 
the experimental group and the control group in the post measurement for the experimental 
group. The study also revealed a lack of statistically significant differences in the mean 
scores of the experimental group in psychology stresses between the pre and post 
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 املقدمة:

مان   اعخرب الو ال الني ية مسة بارزة يف العصر احلديث, وأصبحت تفكل جزًءُت
حياتنا ويعاني منها الكثري, وتلك الو ال الني ية كما ختخلا يف مصادرها تخبااين أيواا    

ملرحلة منااهم الي ايالاجي والني اي واالجخمااعي,      ايف كييية تعايش األفراد معها, تبًع
املؤس ات الخعليمياة, علاى سابيل املثااب طاالب اجلامعاة الاذين         ومنهم الطالب داخل

يعيفان حتت وطأة الخحديات والخجارب اليت مل خياضاها من قبل للخعامل م  مخطلباات  
 احلياة وحتقيق أهدافهم.

وكان اليرد يعيش حتت ضا ط ني اي دائام  عال  اساة خيباا وتقال دافعيخاه,         
 ,Goldفيفعر بالعجز واإلحبال واالكخئااب )  ,جناز عملهإوبالخالي يصبح غري قادر على 

2001.) 
ح ان,   ,2009النااي ه  ,2009 وهذا ما أشار إليه كل من )اليرماوي وعبد اهلل

ن شدة الو ال الني ية تعكس بآثارها ال لبية العواية والني ية على اليرد إ :( 2014
ئااب واألرق,  كاإلصابة باأمرا  اجلهااز الادوري وايوامي, والفاعار باالقلق واالكخ      

 واللجاء إىل اإلدمان والعدوان  وغريه مما يؤثر على إنخاجيخه.
بني اخنيا  م اخاى  Tarannum & Khatoon (2009) وقد ربط تارانام وكاتان 

االتزان االنيعالي وساء الخاافق الني ي وتكامل الفخصية. فاليرد املخزن قادر على حتمل 
, األمار الاذي ي ااعده علاى جاادة الخااصال       الظروف احملبطة ألنه يؤجل اشباع رغباتاه 

 خلرباته احلالية. ااالجخماعي ووض  اخلطط امل خقبلية ال ليمة تبًع
وهذا يعا  أناه نكان أن نارد بعاط االضاطرابات الني اية إىل ضاعا الفاعار          
بامل ؤولية, وممارسة ال لاكيات ال لبية, واخنيا  القدرة على تأجيل إشاباع احلاجاات   

(Glasser, 2002). 

مما يؤكد  وجاد صلة وثيقة بني حتمل اليرد للوا ال الني اية وم اخاى االتازان     
االنيعالي لديه, وبالخالي مدى سيطرته على وجدانه وانيعاالته واليت ُتعد ركيازة أساساية   

 يف وض  األهداف واختاذ القرارات احلياتية املناسبة للاصاب إليها.
, فانن  اجملخمعياة والبباياة   ملؤس اات وا مطلاب لففاراد   ال اية الفخصية ومبا أن

قاد   اجلامعاة  طاالب  لادى  االنيعاالي  االتزان على الني ية الو ال خيطتأثري  دراسة
 تنمية الصحة اجل دية والخاافق الني ي واالجخماعي لليرد.يف  ادوًر يلعب

 مشكلة الدراسة:

ل ائد اخالب ممارسخه لالسخفارات الني ية واالجخماعية أنه من من  الحظ الباحث
أن يخعر  طالب اجلامعة إىل الو ال الني ية والايت مان املمكان أن تاؤثر سالبا  علاى       
م خااهم الخحصيلي وعلى منط عالقخهم ما  اخخارين وكاذلك صاحخهم الني اية. مماا       
 علها منفأ ملعظم املفكالت اليت تااجههم يف حميطهم, فقد تفاجعهم علاى االن احاب    

 حخى العدوان املاجهة حنا الزمالء واملمخلكات العامة. من اجلامعة أو تأجيل الدراسة أو
( يف أن الو ط الني ي لدى طلبة اجلامعة Shields, 2001وهذا ما يؤيده شيلدز  )

أشد وطأه يف تأثريه ال ال  علاى إنخااجهم األكاادني أو حخاى العازوف عان الدراساة.         
 ةأكثار عرضا   فالطالب الذين يعانان من م اخايات مرتيعاة مان الوا ط الني اي هام      
 لالكخئاب وغريه من االضطرابات الني ية مما يؤثر على صحخهم اجل دية.

( أن ال لاك اإلن اني وردود األفعاب ترتبط بخصارات اليرد 2004ويرى كامل )
وعلياه فانن األفاراد يخيااوتان يف كييياة       حنا احلياة وظروفها, وإىل األماار اليت حتيط به.

ت األساليب واخلطاط املخبعاة يف ضااء كييياة إدراكهام      تعاملهم م  تلك الو ال بخياو
منهم ها من نخلك القدرة علاى الاخحكم يف انيعاالتاه,     املاهية الو ال؟. فال اي ني يًّ

 والخعامل املبوي أمام الو ال احلياتية اليت تااجهه, وبالخالي يخخذ القرارات املناسبة.
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( يف أن طاالب  2014ماد, ؛ احل2010ويخيق معه ما أورده كل من )عباد اجلاااد,  
ملااجهة الكثري من الو ال الني ية, وبالخالي االضاطرابات الني اية    ةاجلامعة أكثر عرض

واالجخماعية والبباية جراء املااقاا واخلاربات احلياتياة يف بيئاخهم والايت تخصاارع ما         
 رغبخهم يف االسخقاللية وحتمل امل ؤولية.

ريت على الطلبة اجلامعيني يف ال عادية كما أشارت العديد من الدراسات اليت ُأج
إىل أن هناك ارتباط ا ماجًبا بني الخعر  للو ال الني اية وكال مان القلاق واالكخئااب      

(, ووجاد ارتبال سالب بينهاا وكال مان الدافعياة ل جنااز والخاافاق       2011)الزيداني, 
 (.2018األكادني )الزهراني, 

أباا ساليمان    ,Hori,2007ة )وقد كفيت نخاائج العدياد مان الدراساات كدراسا     
لذا يلزم  ؛( أن الو ال الني ية تفكل حجر عثرة أمام الطالب اجلامعي2014وبلعاوي, 

خلياط درجخهاا لدياه, فمثال هاذه       اتدريبه على مهارات الخاافق والخعامل معهاا إ ابيًّا  
الخدخالت اإلرشادية يا فاعلية ودور ينعكس على م خااه الخحصايلي وتاافقاه الني اي    

 االجخماعي.و
 Anderson ,2009وقد أظهرت العديد من الدراساات كدراساة )عباد الارزاق     

et.al, 2013,  ؛ 2014احلماادGhorbani,2016, Leon et.al, 2018 )العااالج  اعليااةف
بالااق  كأحد العالجات الني ية احلديثة اليت ُتركز على إشباع احلاجات كاحلب والعطااء  

كاخنياا  م اخاى    واالجخماعياة  االضاطرابات الني اية  واالحبام, يف عالج الكثري من 
 .ورف  جادة الخااصل م  اخخرين االكخئاب,الفعار باألمن الني ي, القلق 

لذا نكن صياغة مفكلة الدراسة يف الخ اؤب الخالي: ما دور برنامج إرشادي ني ي 
وأثار   قائم على فنيات العالج بالااق  يف خيط الو ال الني ية لدى طاالب اجلامعاة,  

 ذلك على االتزان االنيعالي لديهم؟

 أسئلة الدراسة:
اجملماعة الخجريبية يف درجات بني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -1

 القياسني القبلي والبعدي على مقياس الو ال الني ية؟
اجملماعة الخجريبية يف درجات بني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -2

 لقياسني القبلي والبعدي على مقياس االتزان االنيعالي؟ا
اجملماعة الوابطة يف  درجاتبني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -3

 القياسني القبلي والبعدي على مقياس الو ال الني ية.
اجملماعة الوابطة يف  درجاتبني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -4

 القبلي والبعدي على مقياس االتزان االنيعالي؟ القياسني
اجملماعة الخجريبية  درجاتبني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -5

 واجملماعة الوابطة يف القياس البعدي على مقياس الو ال الني ية؟
اجملماعة الخجريبية  درجاتبني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -6

 اعة الوابطة يف القياس البعدي على مقياس االتزان االنيعالي؟واجملم
اجملماعة الخجريبية يف  درجاتبني مخاسطات رتب  اهل تاجد فروق دالة إحصائيًّ -7

القياسني البعدي والخخبعي على مقياس الو ال الني ية )بعد مرور شهرين( من 
  تطبيق الربنامج؟

 أهداف الدراسة:

 إىل حتقيق األهداف الخالية:ت عى الدراسة احلالية 
الو ال الني ية لدى  يطبرنامج إرشادي قائم على العالج بالااق  خل تصميم -1

 طالب اجلامعة.
مقياس مناسب للبيئة  من خالب م خاى االتزان االنيعالي لدى طالب اجلامعة حتديد -2

 .)من تصميم الباحث( ال عادية
العالج بالااق  يف خيط  لى فنياتبرنامج إرشادي قائم ع الكفا عن فاعلية -3
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 إىل حتقيق األهداف الخالية:ت عى الدراسة احلالية 
الو ال الني ية لدى  يطبرنامج إرشادي قائم على العالج بالااق  خل تصميم -1

 طالب اجلامعة.
مقياس مناسب للبيئة  من خالب م خاى االتزان االنيعالي لدى طالب اجلامعة حتديد -2

 .)من تصميم الباحث( ال عادية
العالج بالااق  يف خيط  لى فنياتبرنامج إرشادي قائم ع الكفا عن فاعلية -3
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 الو ال الني ية لدى طالب اجلامعة.
فحص أثر خيط م خاى الو ال الني ية لدى طالب اجلامعة على درجة االتازان   -4

 االنيعالي لديهم.
الربنامج اإلرشادي يف خيط م خاى الو ال الني ية  اعليةاسخقصاء عن اسخمرار ف -5

 طبيقه.لدى الطالب بعد مرور شهرين من ت

 تكمن أهميخها يف جانبني هما: أهمية الدراسة:
 أ  األهمية النظرية:

 .لدى الطلبة اجلامعيني يف البيئة ال عادية تقديم خليية نظرية للو ال الني ية -1
تخناوب الدراسة الطالب اجلامعيني وهي من الفرائح املهمة يف اجملخما  باصايهم أداة    -2

قهم عان  ام يف امل خقبل, ومعاناتهم مان الوا ال يعا   إلحداث الخ يري والبناء والخقد
 املفاركة مما حيد من الخنمية.

الايت تناولات فاعلياة العاالج واإلرشااد       -على حد علام الباحاث   –قلة الدراسات  -3
 بالااق  يف الاطن العربي باجه عام واجملخم  احمللي باجه خاص.

ة واالجخماعياة إىل أهمياة العاالج    ليت نظر العاملني يف جماب العلام البباية والني ي -4
 بالااق , وأثره يف خيط الو ال الني ية لدى طالب اجلامعة.

 تاسي  اجملاب البحثي يف الصحة الني ية واالجخماعية. - 5
 ب  األهمية الخطبيقية:

تقديم برنامج إرشاادي قاد ُييياد يف عاالج اضاطرابات مفاابهة داخال املؤس اات          -1
 البباية واجملخمعية.

عااد يف الدراسااة احلاليااة ي ااخند إىل تعلاايم وتاادريب الطااالب املهااارات الربنااامج امُل -2
القادرة علاى جمابهاة تلاك      يرف  م خاى قد األساسية ملااجهة الو ال الني ية, مما

 بعد فبة الخدريب. الربنامج إىل ما اعليةاالسخمرارية يف ف , وبالخاليالو ال
, قاد ُيطباق يف   نيعاالي يالئام البيئاة احمللياة    إعداد مقياس يقيس م اخاى االتازان اال   -3

 دراسات الحقة تخناوب هذا املخ ري.

االسخناد إىل نخائج الدراسة يف بناء الربامج الاقائية واإلرشادية لخنمية مهارات مااجهة  -4
 الو ال الني ية.

قد تييد النخائج يف الخأكيد على أهمية خيط درجة الو ال الني ية لخحقيق درجات  -5
 رتيعة من االتزان االنيعالي, وبالخالي تنمية الصحة الني ية.م

 تخحدد الدراسة باحلدود الخالية: حدود الدراسة:

اقخصرت الدراسة احلالية على تطبيق برنامج إرشادي قائم علاى  احلدود املاضاعية:  -1
فنيات العالج بالااق  خليط الو ال الني ية وأثره على درجة االتزان االنيعالي, 

 فيها.  ةما تخحدد الدراسة احلالية باملقاييس الني ية والربنامج اإلرشادي امل خخدمك
 حبرنالء. طالب كلية العلام والدراسات االن انية ُطبقت الدراسة علىاحلدود املكانية  -2
ُطبق الربنامج اإلرشادي للدراسة احلالية يف بداية اليصال الدراساي   احلدود الزمنية:  -3

 ها.1439 1438الثاني لعام 

 مصطلحات الدراسة:

 Reality Therapyالعالج بالااق :  -1
عملية عالجية ُتمكن اليرد من اكخفااف حاجاتاه غاري     :( بأنه2011ُيعرفه علي )

املفبعة, وحتديد ما ينخج عن ذلاك مان مفاكالت شخصاية واجخماعياة, ثام م ااعدته        
طارق مفاروعة وفاق قدراتاه     لخكاين جمماعة من الصاار الذهنياة اإل ابياة ملاا يرياده ب     

 قابلة للخنييذ. اوإمكانات البيئة حاله, وم اندته ليو  خطط 
بأنه: اجلل ات اإلرشادية اليت أعدها الباحث يف الدراساة احلالياة,    اوُيّعرف إجرائيًّ

واليت تقام على األساليب العالجية الني ية امل خمدة من فنيات العالج باالااق , وذلاك   
 لني ية لدى أفراد اجملماعة الخجريبية.من الو ال ا للحّد

 psychology stresses  الو ال الني ية: -2
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االسخناد إىل نخائج الدراسة يف بناء الربامج الاقائية واإلرشادية لخنمية مهارات مااجهة  -4
 الو ال الني ية.

قد تييد النخائج يف الخأكيد على أهمية خيط درجة الو ال الني ية لخحقيق درجات  -5
 رتيعة من االتزان االنيعالي, وبالخالي تنمية الصحة الني ية.م

 تخحدد الدراسة باحلدود الخالية: حدود الدراسة:

اقخصرت الدراسة احلالية على تطبيق برنامج إرشادي قائم علاى  احلدود املاضاعية:  -1
فنيات العالج بالااق  خليط الو ال الني ية وأثره على درجة االتزان االنيعالي, 

 فيها.  ةما تخحدد الدراسة احلالية باملقاييس الني ية والربنامج اإلرشادي امل خخدمك
 حبرنالء. طالب كلية العلام والدراسات االن انية ُطبقت الدراسة علىاحلدود املكانية  -2
ُطبق الربنامج اإلرشادي للدراسة احلالية يف بداية اليصال الدراساي   احلدود الزمنية:  -3

 ها.1439 1438الثاني لعام 

 مصطلحات الدراسة:

 Reality Therapyالعالج بالااق :  -1
عملية عالجية ُتمكن اليرد من اكخفااف حاجاتاه غاري     :( بأنه2011ُيعرفه علي )

املفبعة, وحتديد ما ينخج عن ذلاك مان مفاكالت شخصاية واجخماعياة, ثام م ااعدته        
طارق مفاروعة وفاق قدراتاه     لخكاين جمماعة من الصاار الذهنياة اإل ابياة ملاا يرياده ب     

 قابلة للخنييذ. اوإمكانات البيئة حاله, وم اندته ليو  خطط 
بأنه: اجلل ات اإلرشادية اليت أعدها الباحث يف الدراساة احلالياة,    اوُيّعرف إجرائيًّ

واليت تقام على األساليب العالجية الني ية امل خمدة من فنيات العالج باالااق , وذلاك   
 لني ية لدى أفراد اجملماعة الخجريبية.من الو ال ا للحّد

 psychology stresses  الو ال الني ية: -2
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تلك املااقا أو األحداث أو الصعابات اليت تااجه وتربك الطالب, :ُتعرف بأنها 
علاى درجاة تاافقاه الني اي      اوتعب  حتقيق بعط مان أهدافاه والايت قاد تاؤثر سالبً      

ة, اقخصادية, دراسية أو ني ية )أباا حبياب,   واالجخماعي. وقد تكان هذه الو ال أسري
2010 .) 

 حيصال  الايت  بالدرجاة الكلياة املرتيعاة    اإجرائيًّ الني ية الو ال وُيّعرف الباحث
 الدراسة. هذه يف الو ال الني ية امل خخدم مقياس على عليها امليحاص

 Emotional Stabilityاالتزان االنيعالي:  -3
 علاى  وال ايطرة  على الخحكم اليرد قدرة :أنه(  ب2015ُيعرفه حريش والعزب )

املااقاا واألحاداث اجلارياة     م  يف الخعامل مرونة وامخالكه املخخلية, ومفاعره انيعاالته
 حبيث تكان اسخجابخه االنيعالية مناسبة للمااقا اليت ت خدعي هذه االنيعاالت.

جابخه على إالب الكلية اليت حيصل عليها امليحاص من خ بالدرجة اوُيّعرف إجرائيًّ
 فقرات مقياس االتزان االنيعالي امل خخدم يف الدراسة احلالية.

 اإلطار النظري

 Reality Therapy  العالج بالااق : أوال 
الايت ُتركاز علاى فهام      Glasser William من العالجات احلديثاة لاااليام جالسار   

اتهم بأخرى م ئالة سلاكيات امل بشدين, وكييية إدراكهم لفمار ومن ثم ت يري سلاكي
وتازودهم مبهاارات ت ااعدهم علاى الخعاايش ما         ,وهادفة, وبالخالي تاخ ري مفااعرهم  

إىل  ااخخرين ومااجهة الااق , وذلك من خالب إعداد خطة عملية وااللخزام بهاا وصاال   
 لقدراتهم الذاتية. االخقارب بني العامل الااقعي والعامل املدرك تبًع

لاجهة نظره  اار ما بني البدائل, فها يدرك العامل احمليط تبًعفاليرد ُيقدر مصريه وخيخ
وتصاراته املبنية على خرباته الذاتية. وقد يوطرب ويصاب باإلحبال لفاعاره بالدونياة   
أمام اخخرين, أو ليخحكم يف عالقاتاه ما  الاذات أو اخخارين, أو لطلاب العاان غاري        

 .(Glasser, 2005)باشر, ورمبا لُيعذر على عدم فعاليخه امل

 ميهامه: -1
طريقة إرشادية مل اعدة اليرد علاى الاخحكم يف    :بأنه (Corey, 1990)ُيعرفه كاري 

 جمرى حياته, وإلشباع حاجاته الااقعية والني ية.
م ااعدة   إىل يهادف  مباشار  إرشاادي  أسالاب  :بأنه (2005كما ُيعرفه اجلميلي )

 الذي يعيفاان  الااق  فهم خالب من حبياتهم والخحكم سلاكهم, ت يري على امل بشدين
 وتفب  عنده احلاجات ضمن مياهيم امل ؤولية والصااب والااقعية. فيه,

وي اخطي   م اعدة اليرد ليعي سلاكه,  :بأنه (Glasser, 2005)يف حني عرفه جالسر 
 اخخرين. ضبطه وال يطرة عليه وتنميخه لفح ن, والخااصل االجخماعي اليّعاب م 

ساباتيجيات معرفياة لزياادة الخقاارب باني خاربات اليارد        إ :نهوُيعرفه الباحث بأ
 وحياته الااقعية, مل اعدته على حتقيق أهدافه وتنمية سلاكياته اإل ابية وإشباع حاجاته.

 املياهيم األساسية يف العالج بالااق : -2
 يلي: فيما (Glasser, 2005)املياهيم األساسية للعالج بالااق  حيددها جالسر 

: القدرة اإل ابية لليرد على حتقيق األهداف اخلاصة (Responsibility) ؤولية امل أ  
شباع حاجات اليرد وال لاكيات إوامل ؤولية ميهام أساسي يخومن  ,واالجخماعية

 امل ؤولة ومااجهة الااق  حخى ال يوطرب ال لاك.
عان   اا هاا بعيادً  واالعباف واالتصااب باه كما    ال الااق  كليًّتقبُّ :(Reality)الااق   ب 

يؤدي إىل اضطرب  االكماب أو الخصارات الذهنية لليرد. فالخقبل حخى لا كان جزئيًّ
 ال لاك.

تعلم اليرد الطريقاة   :Basic Humanitarian Needs))ن انية األساسية احلاجات اإل ج  
حاجاته, وتخومن احلاجة للبقااء واحلاب واالنخمااء والقااة وإىل      إلشباعالصحيحة 

اع. ويعازز الاخعلم اإل اابي وإشاباع احلاجاات إقاماة عالقاات جيادة ما           االسخمخ
 اخخرين. 
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 ميهامه: -1
طريقة إرشادية مل اعدة اليرد علاى الاخحكم يف    :بأنه (Corey, 1990)ُيعرفه كاري 

 جمرى حياته, وإلشباع حاجاته الااقعية والني ية.
م ااعدة   إىل يهادف  مباشار  إرشاادي  أسالاب  :بأنه (2005كما ُيعرفه اجلميلي )

 الذي يعيفاان  الااق  فهم خالب من حبياتهم والخحكم سلاكهم, ت يري على امل بشدين
 وتفب  عنده احلاجات ضمن مياهيم امل ؤولية والصااب والااقعية. فيه,

وي اخطي   م اعدة اليرد ليعي سلاكه,  :بأنه (Glasser, 2005)يف حني عرفه جالسر 
 اخخرين. ضبطه وال يطرة عليه وتنميخه لفح ن, والخااصل االجخماعي اليّعاب م 

ساباتيجيات معرفياة لزياادة الخقاارب باني خاربات اليارد        إ :نهوُيعرفه الباحث بأ
 وحياته الااقعية, مل اعدته على حتقيق أهدافه وتنمية سلاكياته اإل ابية وإشباع حاجاته.

 املياهيم األساسية يف العالج بالااق : -2
 يلي: فيما (Glasser, 2005)املياهيم األساسية للعالج بالااق  حيددها جالسر 

: القدرة اإل ابية لليرد على حتقيق األهداف اخلاصة (Responsibility) ؤولية امل أ  
شباع حاجات اليرد وال لاكيات إوامل ؤولية ميهام أساسي يخومن  ,واالجخماعية

 امل ؤولة ومااجهة الااق  حخى ال يوطرب ال لاك.
عان   اا هاا بعيادً  واالعباف واالتصااب باه كما    ال الااق  كليًّتقبُّ :(Reality)الااق   ب 

يؤدي إىل اضطرب  االكماب أو الخصارات الذهنية لليرد. فالخقبل حخى لا كان جزئيًّ
 ال لاك.

تعلم اليرد الطريقاة   :Basic Humanitarian Needs))ن انية األساسية احلاجات اإل ج  
حاجاته, وتخومن احلاجة للبقااء واحلاب واالنخمااء والقااة وإىل      إلشباعالصحيحة 

اع. ويعازز الاخعلم اإل اابي وإشاباع احلاجاات إقاماة عالقاات جيادة ما           االسخمخ
 اخخرين. 
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قدرة اليرد على أداء ال الاك اجلياد إلشاباع     :(Right & Wrong) الصااب واخلطأ  د 
ملعاايري اليارد الدينياة والقااانني      احاجاته, وتقيايم سالاكه ومان ثام حت اينه, طبق ا      

ئة االجخماعياة والايت ُتح ان مان الخاافاق      ويعازز ذلاك الخنفا    ,والعادات اجملخمعية
 عن املثالية املرتيعة.  ااالجخماعي لليرد بعيًد

يخم البكيز على ال لاك أكثر من املفاعر, ألناه   (Total Behavior): الكلي   ال لاكاه
 .نكن ت يريه والخحكم به

 .ا من فرد إىل آخر: الكييية اليت ُيدرك بها احلياة, وختخل(Quality World)عامل اجلادة  و  
 : كلما كان هناك تقارب بني أهداف اليرد امل اخقبلية (The Comparing place)مكان املقارنة  ز  

 .االيت ي عى إىل حتقيقها, وأهدافه اليت حتققت يفعر اليرد بالراحة وال يكان حمبط 
 :فيما يلي (Glasser, 2002) األهداف العالجية للعالج بالااق : نكن تلخيصها كما ذكرها -3
تعليم وإك اب امل بشدين مهارة إعداد طرق واقعية صاحيحة إلشاباع حاجااتهم,     -1

 تبدأ من الخحكم باألفكار والعااطا وصاال  لل لاك املطلاب.
يعااب لادى امل بشادين ليكانااا أكثار      الرف  م خاى الاعي بأمناال ال الاك غاري     -2

 املخاح. بالخالي الخحكم يف حياتهم وفقل لاكيات ُأخرى, والكخ اب البدائل  ااسخعداًد
مة سلاكياتهم ءتعليم امل بشدين الطريقة الااقعية لخقييم رغباتهم, وكذلك مدى مال -3

 .لخحقيقها
 منح امل بشدين امل ؤولية الذاتية ليحددوا سلاكياتهم وكييية تعديلها. -4
 الخطبيق. كثر واقعية عندإعداد اخلطة العالجية لفهداف لخكان أإشراك امل بشدين يف  -5

 psychology stresses الو ال الني ية:  ا:ثانًي

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ  ال يخجازأ مان حياتناا,    االني ية جزًء الو ال باتت
وأن  احلديثاة,  مان األمارا    %80أنهاا ت ابب    إىل اإلحصاءات . وتفري4البلد:  چڌ
  (.2009ر وأبا أسعد, )ال ري عنها ناجتة للم خفييات املراجعني مفكالت من 50%

 ميهامها: -1
خارجية تنفأ عندما ال يفب  اليارد   قاة: بأنها (Lazarus, 2006) عرفها الزاروس

 الواغطة. ملدى تقديره لفحداث اآخر وفق رغباته, وختخلا يف تأثريها من فرد إىل 
 سل لة من األحداث اليت يااجهها اليارد يف  :( بأنها2009بينما تعرفها النااي ه )

تعامله م  احمليط, وتير  علياه سارعة الخاافاق يف مااجهخهاا, لخجناب اخثاار الني اية        
 واالجخماعية ال لبية والاصاب إىل حتقيق الخاافق.

يف  حتادث اخاخالال    ال ايطرة,  عن خارجة أحداث: ( فذكر أنها2014أما ح ن )
ليب للبقااء علاى   مما ي خدعي اختاذ بعط األسا ا,الخاازن الني ي لليرد وتفكل له تهديًد

 الخكيا.
مجلة من ردود األفعاب اجل دية  :بأنهاCiminero (2014 )يف حني عرفها سيمينريو 

والني ية ختخلا يف شدتها, يخعامل بها اليرد م  الو ط الني ي والاذي يخازامن حدوثاه    
ة م  حاجاته الورورية املخخلية ما بني املااقا الب يطة غري املنطقية إىل املااقاا الصاادم  

 احلادة.

مفاكالت تااجاه اليارد يف حياتاه األسارية واالجخماعياة        :وُيعرفها الباحث بأنها
والبباية والصحية واملهنية واليت حتد من حتقيق طماحاه وجناحاه, وتاؤثر علاى صاحخه      

 الني ية وبالخالي تاافقه م  ذاته وجمخمعه.
, أبا حبيب 2009كما جاء يف )اليرماوي وعبداهلل يلخصها الباحث مصادرها:  -2

 فيما يلي: ( 2010
الو ال األسرية واالجخماعية: كالعنا األسري والطالق, وضعا الخااصال ما     أ  

 اخخرين وساء العالقات معهم, وظهار ثقافات جديدة داخل اجملخم .
 ب  الو ال املادية: كالبطالة, وحمدودية الدخل.

 .ر الذاتاالضطرابات الني ية: كاإلحبال والعزلة ونقص تقدي ج  
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 ميهامها: -1
خارجية تنفأ عندما ال يفب  اليارد   قاة: بأنها (Lazarus, 2006) عرفها الزاروس

 الواغطة. ملدى تقديره لفحداث اآخر وفق رغباته, وختخلا يف تأثريها من فرد إىل 
 سل لة من األحداث اليت يااجهها اليارد يف  :( بأنها2009بينما تعرفها النااي ه )

تعامله م  احمليط, وتير  علياه سارعة الخاافاق يف مااجهخهاا, لخجناب اخثاار الني اية        
 واالجخماعية ال لبية والاصاب إىل حتقيق الخاافق.

يف  حتادث اخاخالال    ال ايطرة,  عن خارجة أحداث: ( فذكر أنها2014أما ح ن )
ليب للبقااء علاى   مما ي خدعي اختاذ بعط األسا ا,الخاازن الني ي لليرد وتفكل له تهديًد

 الخكيا.
مجلة من ردود األفعاب اجل دية  :بأنهاCiminero (2014 )يف حني عرفها سيمينريو 

والني ية ختخلا يف شدتها, يخعامل بها اليرد م  الو ط الني ي والاذي يخازامن حدوثاه    
ة م  حاجاته الورورية املخخلية ما بني املااقا الب يطة غري املنطقية إىل املااقاا الصاادم  

 احلادة.

مفاكالت تااجاه اليارد يف حياتاه األسارية واالجخماعياة        :وُيعرفها الباحث بأنها
والبباية والصحية واملهنية واليت حتد من حتقيق طماحاه وجناحاه, وتاؤثر علاى صاحخه      

 الني ية وبالخالي تاافقه م  ذاته وجمخمعه.
, أبا حبيب 2009كما جاء يف )اليرماوي وعبداهلل يلخصها الباحث مصادرها:  -2

 فيما يلي: ( 2010
الو ال األسرية واالجخماعية: كالعنا األسري والطالق, وضعا الخااصال ما     أ  

 اخخرين وساء العالقات معهم, وظهار ثقافات جديدة داخل اجملخم .
 ب  الو ال املادية: كالبطالة, وحمدودية الدخل.

 .ر الذاتاالضطرابات الني ية: كاإلحبال والعزلة ونقص تقدي ج  
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الو ال األكادنية: كعدم تيهم املعلمني لرغبات الطالب والعقاب املخكرر وطبيعاة   د  
 العالقة م  الزمالء واملعلمني, وكثرة الااجبات واالمخحانات. 

   الو ال املهنية: كعدم العدالة يف بيئة العمل, وكثرة أعبائه.اه
و اإلعاقاة الدائماة, باإلضاافة إىل     الو ال الصحية: كاإلصابة باألمرا  املزمناة, أ  و  

 الخ ريات الي يالاجية للج م.
 كاجلناح وتعاطي املخدرات. :الو ال ال لاكية: ز  
؛ ال رير وأبا أسعد, 2004كما ذكرت يف )كامل, -يق مها الباحث  أعراضها: -3

 يلي: إىل ما -(2009
ضااطرابات أعارا  صاحية: كخ اااقط الفاعر, والفاعار باإلرهاااق والصاداع واال      أ  

 ايومية, واإلصابة بال كر والو ط. 
كالقلق واالكخئاب واضطرابات النام, اخنيا  الدافعياة, الن ايان,    ب  أعرا  ني ية:

 وال وب واالنيعاب.
 .إيذاء الذاتوأعرا  سلاكية: كاضطراب الفهية, الخدخني, تعاطي املخدرات,  ج  
 يااب أو االن احاب مان    أعرا  ترباياة: كواعا الخحصايل الدراساي, كثارة ال      د  

 الدراسة, والخفخت الذه .
كالعزلة, ال البية وجتناب امل اؤولية, عادم املروناة يف الخعامال,          أعرا  اجخماعية:اه

 والعزوف عن الزواج, كراهية البيت واألسرة, والطالق.
 جتنب املااجهة واحلاار.وو  أعرا  معرفية: عدم القدرة على اختاذ القرارات, 

؛ 1994كما ذكرها )الفناوي, يلخصها الباحث  الني ية املي رة للو ال: النظريات -4
 يلي: ( فيما2010زهران, 

 أ  نظرية الخحليل الني ي:
ترى أن الو ال امل ببة لالضطرابات الني ية تنفأ عن تصادم الشعاري بني قاة 

االجخمااعي بوا اطه احلياتياة     هوطاقة فطرية وسالاكيات مخعارضاة باني اليارد وحميطا     

املخخلية, أو من الصراع الني ي الداخلي )األنا األعلى( فخخالاد آلياات دفاعياة. ومبارور     
الزمن تخفكل شخصية اليرد وسلاكه املخاق  الذي نكن أن يخ ري نخيجة لخلاك الوا ال   

 مما ي خجاب الخدخل العالجي.

 :ب  النظرية ال لاكية
( والخعامال معهاا ياخم    ترى أن تنظيم املعلامات عن األحداث الواغطة )املثريات
ما  أحاداث ُأخارى أو     امن خالب الخعلم, وهذه األحداث أثناء الو ال تارتبط حياديًّا  

 خربات سابقة مثرية للخاف والقلق.

 ج  النظرية املعرفية:
يلعب تي ري وإدراك وتياعل اليرد للماثريات مان خاالب ذاتاه وبيئخاه وعملياتاه       

يف اسخجابخه يا, فنذا كانات سالبية    اوخربات دوًر املعرفية مبا فيها من تنظيم وتقييم وتنبؤ
وعليه ختخلا ردود األفعاب جتاه احلدث الواغط ني ه من فرد إىل آخر  ,ت بب الو ال
 أو لليرد ذاته.

 ن انية:د  النظرية اإل
ترى أن حتمل الو ال يعززه تنمية ميهام الذات الااقعي, ويرتبط برغبات اليرد 

بالراحاة, أو الايت مل ي اخط  حتقيقهاا فيصااب باالضاطرابات       اليت نكن إشباعها فيفاعر  
 الني ية املكباتة يف الالشعار.

 Emotional Stability  االتزان االنيعالي: ا:ثالًث
 ايعخرب االعخداب يف االنيعاالت وال يطرة عليهاا يف حلظاات املفااعر املخبايناة ركًنا     

يكري ال اليم وبالخاالي ال الاكيات    لصحة اليرد الني ية ال ااية, ألناه يالاد الاخ     اأساسيًّ
 اإل ابية.



269المجلد )12(  العـدد )3(  

عبد�هلل بن عبد �لعزيز مناحي �ملناحي

املخخلية, أو من الصراع الني ي الداخلي )األنا األعلى( فخخالاد آلياات دفاعياة. ومبارور     
الزمن تخفكل شخصية اليرد وسلاكه املخاق  الذي نكن أن يخ ري نخيجة لخلاك الوا ال   

 مما ي خجاب الخدخل العالجي.

 :ب  النظرية ال لاكية
( والخعامال معهاا ياخم    ترى أن تنظيم املعلامات عن األحداث الواغطة )املثريات
ما  أحاداث ُأخارى أو     امن خالب الخعلم, وهذه األحداث أثناء الو ال تارتبط حياديًّا  

 خربات سابقة مثرية للخاف والقلق.

 ج  النظرية املعرفية:
يلعب تي ري وإدراك وتياعل اليرد للماثريات مان خاالب ذاتاه وبيئخاه وعملياتاه       

يف اسخجابخه يا, فنذا كانات سالبية    اوخربات دوًر املعرفية مبا فيها من تنظيم وتقييم وتنبؤ
وعليه ختخلا ردود األفعاب جتاه احلدث الواغط ني ه من فرد إىل آخر  ,ت بب الو ال
 أو لليرد ذاته.

 ن انية:د  النظرية اإل
ترى أن حتمل الو ال يعززه تنمية ميهام الذات الااقعي, ويرتبط برغبات اليرد 

بالراحاة, أو الايت مل ي اخط  حتقيقهاا فيصااب باالضاطرابات       اليت نكن إشباعها فيفاعر  
 الني ية املكباتة يف الالشعار.

 Emotional Stability  االتزان االنيعالي: ا:ثالًث
 ايعخرب االعخداب يف االنيعاالت وال يطرة عليهاا يف حلظاات املفااعر املخبايناة ركًنا     

يكري ال اليم وبالخاالي ال الاكيات    لصحة اليرد الني ية ال ااية, ألناه يالاد الاخ     اأساسيًّ
 اإل ابية.
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 ميهامه:
حالة البوي واملرونة الاجدانية حياب املااقا االنيعالية  :( بأنه2006ُيعرفه ريان )

 املخخلية, واليت جتعل اليرد يفعر بال عادة وايدوء والثقة بالنيس.
 انيعاالته على الخحكم وال يطرة قدرة اليرد على :( بأنه2010بينما عرفه  دان )

 اساخجاباته  حبيث تكان اجلارية واألحداث املااقا م  الخعامل يف مرونة ولديه املخخلية,
 .االنيعاالت هذه ت خدعي اليت للمااقا مناسبة االنيعالية

الفخصية من  املرونة الاسطية, وأن مرادف ملعنى :بأنه ( فُيعرفه2013أما عي ى )
 البيالاجياة  إشباع احلاجاات  ويف االنيعاالت, جماب يف االعخداب ُيقصد بها مظاهره واليت

 اخخرين. أهمله الفخصية الذي من قيمخه أي اجلانب الروحي  حتقيق ويف والني ية,
مهارة اليرد يف قيادة انيعاالته ووجدانه جتاه املثريات, مما يرف   :وُيعرفه الباحث بأنه

 والخكيا معها لصاحله. ا ابيًّدرجة متخعه باملرونة يف مااجهة املفكالت احلياتية إ
يارى الباحاث أن مماا ي ااعد علاى اكخ ااب مساات         على ضاء املياهيم ال ابقة

 يلي: النوج االنيعالي ما
 احتقيق األمن الني اي ُأساريًّ   -2الخااصل م  اخخرين ومفاركخهم ودعمهم.  -1

 -4فاكالت.  تنمية مهارتي ال لاك الخاكيدي لليرد ومااجهاة وحال امل   -3. اواجخماعيًّ
الاسطية يف االسخجابة للمااقاا االنيعالياة, وضابط     -5االسخقاللية وحتمل امل ؤولية. 

النظرة الااقعية للمااقا احلياتية, والخكيا معها  -6الذات للخعامل معها بفكل مالئم. 
 ملا ها مخاح.  اوفق 

 الدراسات السابقة:

برنامج معاريف سالاكي يف    معرفة أثر :إىل Philips (2005)هدفت دراسة فليليبس 
( عاطال  عن العمال. وبّينات النخاائج األثار     70خيط الو ال الني ية, لدى عينة من )

اإل ابي للخدريب يف خيط درجة الو ال الني ية ورف  م اخاى الدافعياة يف البحاث    
 عن العمل.

( دراسة ملعرفة فعالياة العاالج باالااق  والخادريب علاى      2005وأجرى اجلميلي )
 ( طالباا  يف املرحلاة  45لدى عينة من ) ,ات االجخماعية يف تنمية االتزان االنيعالي,املهار

 باالااق ,  للعاالج  ُعرضات أحادها   جمماعاات مخ ااوية,   ثاالث  إىل ق مت اإلعدادية,
الواابطة.   فكانات اجملماعاة   الثالثاة  أماا  االجخماعياة,  املهاارات  علاى  واألخرى ُدربات 

اجملماعاات الاثالث يف القيااس البعادي      أفاراد  باني  وجاد فاروق  وأظهرت النخائج عدم
 لالتزان االنيعالي. 

ف عت ليحاص أثار العاالج باالااق  علاى مادى       Loyd (2005 ) أما دراسة لايد
إدراك املراهقني إلشباع احلاجات الني ية )االنخماء, القاة, احلرية, واملخعاة( , لادى عيناة    

سة إىل تأثري هذا الناع مان العاالج يف   يف املرحلة الثاناية. وكفيت الدرا ا( طالًب68من )
 إشباع احلاجات الني ية, واحلد من ال لاكيات ال لبية.

فهدفت إىل معرفة فعالية برناامج إلدارة الوا ال    Hori (2007) أما دراسة هاري
يف خيط مصادر الو ال الني ية ورف  م خاى قدرتهم على حل املفكالت والوابط  

, وأظهرت الدراسة الخاأثري اإل اابي للربناامج    اجامعيًّ ا( طالًب27الذاتي, لدى عينة من )
 الخدري  يف خيط درجة الو ال ورف  م خاى حل املفكالت والخحكم بالذات.

( عن Honglin, Yu-cheng.W, & Mao-Sheng, 2009) نوويف دراسة قام بها هاجنلني وآخر
ني, وأسيرت النخائج عن من اجلن  اجامعيًّ ا( طالًب342الو ال الني ية, لدى عينة من )
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 الدراسات السابقة:

برنامج معاريف سالاكي يف    معرفة أثر :إىل Philips (2005)هدفت دراسة فليليبس 
( عاطال  عن العمال. وبّينات النخاائج األثار     70خيط الو ال الني ية, لدى عينة من )

اإل ابي للخدريب يف خيط درجة الو ال الني ية ورف  م اخاى الدافعياة يف البحاث    
 عن العمل.

( دراسة ملعرفة فعالياة العاالج باالااق  والخادريب علاى      2005وأجرى اجلميلي )
 ( طالباا  يف املرحلاة  45لدى عينة من ) ,ات االجخماعية يف تنمية االتزان االنيعالي,املهار

 باالااق ,  للعاالج  ُعرضات أحادها   جمماعاات مخ ااوية,   ثاالث  إىل ق مت اإلعدادية,
الواابطة.   فكانات اجملماعاة   الثالثاة  أماا  االجخماعياة,  املهاارات  علاى  واألخرى ُدربات 

اجملماعاات الاثالث يف القيااس البعادي      أفاراد  باني  وجاد فاروق  وأظهرت النخائج عدم
 لالتزان االنيعالي. 

ف عت ليحاص أثار العاالج باالااق  علاى مادى       Loyd (2005 ) أما دراسة لايد
إدراك املراهقني إلشباع احلاجات الني ية )االنخماء, القاة, احلرية, واملخعاة( , لادى عيناة    

سة إىل تأثري هذا الناع مان العاالج يف   يف املرحلة الثاناية. وكفيت الدرا ا( طالًب68من )
 إشباع احلاجات الني ية, واحلد من ال لاكيات ال لبية.

فهدفت إىل معرفة فعالية برناامج إلدارة الوا ال    Hori (2007) أما دراسة هاري
يف خيط مصادر الو ال الني ية ورف  م خاى قدرتهم على حل املفكالت والوابط  

, وأظهرت الدراسة الخاأثري اإل اابي للربناامج    اجامعيًّ ا( طالًب27الذاتي, لدى عينة من )
 الخدري  يف خيط درجة الو ال ورف  م خاى حل املفكالت والخحكم بالذات.

( عن Honglin, Yu-cheng.W, & Mao-Sheng, 2009) نوويف دراسة قام بها هاجنلني وآخر
ني, وأسيرت النخائج عن من اجلن  اجامعيًّ ا( طالًب342الو ال الني ية, لدى عينة من )
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االرتبال ال ل  بني الصحة الني ية ال لبية والو ال الني ية, ووجدت أن الذكار أكثر 
 سباتيجيات اإل ابية.عرضه للو ط الني ي, وأكدن على أهمية مااجهة الو ال باإل

( إىل اخخبار فعالياة برناامج قاائم علاى     2009يف حني هدفت دراسة عبد الرزاق )
( طالباة يف املرحلاة   30  م خاى األمن الني اي, لادى عيناة مان )    فر يفلااق  العالج با

من اخنيا  م خاى األمن الني ي, وُق مت بالخ ااوي إىل جممااعخني.    َناإلعدادية يعانْي
وأسيرت النخائج عن وجاد فروق دالة لصاحل اجملماعة الخجريبية يف األمان الني اي مماا    

 يدب على فعالية الربنامج.
( إىل فحص فعالية العالج بالااق  على تقادير  2010راسة عبد اجلااد )وهدفت د

مان اجلن اني, ق اماا     اجامعيًّا  ا( طالًبا 80الذات والاحادة الني اية, لادى عيناة مان )     
بالخ اوي إىل أرب  جمماعات, وق مت كال جمماعاة إىل جممااعخني )جتريبياة وضاابطة(      

قادير الاذات, واحلاد مان الفاعار      وكفيت النخائج عن أثار العاالج باالااق  يف تنمياة ت    
 بالاحدة الني ية لدى اجملماعات الخجريبية, واسخمرار هذا األثر يف القياس الخخبعي.

( فيحصت فاعلية برنامج إرشادي يف خيط م اخاى  2011أما دراسة املنكاش )
ق اماا بالخ ااوي إىل جممااعخني     اجامعيًّ ا( طالًب20األحداث الواغطة, لدى عينة من )

ية وضابطة(. وكفيت الدراسة عن فاعلية الربناامج يف خياط الوا ال الني اية     )جتريب
 لدى اجملماعة الخجريبية.
 ,Anderson, Price, Edwards & Calamarasندرسان وآخرين )أوسعت دراسة 

( إىل الكفا عن أثر برنامج قائم على العالج بالااق  يف احلد من اضطراب القلق 2013
( سانة, لاديهم   39عماارهم ) أ, مخاساط  ا( فرًد97عينة من )االجخماعي واخلاف, لدى 

من القلق االجخمااعي واملخااوف. وتاصالت النخاائج إىل الخاأثري اإل اابي        م خاى عاٍب
 للربنامج يف الخقليل من الفعار بهذين االضطرابني.

الخعرف على أثر اإلرشاد والعالج بالااق   :( سعت إىل2014بينما دراسة احلمد )
( سنة 17-16, أعمارهم ما بني )ا( طالًب19فعار باالكخئاب, لدى عينة من )يف خيط ال

وبّينت نخائج الدراسة األثر اإل ابي ل رشاد والعالج بالااق  يف خيط االكخئااب لادى   
  اجملماعة الخجريبية.

( فهدفت إىل معرفاة آثار برناامج    2014أما دراسة كل من أبا سليمان وبلعاوي )
 ا( طالًبا 30لذاتي يف خيط حدة الو ال الني ية لدى عيناة مان )  تدري  على الوبط ا

يعانان مان الوا ال الني اية ق امت علاى جممااعخني بالخ ااوي. وتاصالت          اجامعيًّ
 الدراسة إىل وجاد فروق دالة لصاحل اجملماعة الخجريبية مما يدب على فاعلية الربنامج.

فاعليااة برنااامج ( إىل الخعاارف علااى 2015وهاادفت دراسااة اجلعااافرة وآخاارين )
إرشادي مجعي يف تعديل األفكار الالعقالنية وآثره يف خيط الو ال الني ية, لدى عينة 

, ق مت بالخ اوي إىل جمماعخني, وأسايرت النخاائج عان فاعلياة     اجامعيًّ ا( طالًب60من )
الربنااامج يف تقلياال حاادة الواا ال الني ااية, ووجاااد عالقااة بااني الااخيكري لالعقالنااي 

 ية.والو ال الني 
( إىل معرفة أثر العالج بالااق  علاى حت اني   Ghorbani,2016أما دراسة قارباني )

( زوجة مخعلمة, وبّينت الدراساة أثار   30األداء والفعار باألمن الني ي, لدى عينة من )
العالج بالااق  يف زيادة الدخل والخكيا األسري وتنمية املفاعر ورف  قدرة أفرد األسرة 

 على حل املفكالت.
( بدراسة هدفت إىل: الخحقاق مان   Leon et.al, 2018قام كل من ليان وآخرين )و

فاعلية الخدريب على فنيات العالج بالااق  يف م اعدة املفاركني على حت اني عالقااتهم   
( مخادرًبا   تقادير عالقاخهم قبال     140م  اخخرين وصحخهم الني ية, لدى عيناة مان )  

بال اعادة والخقاارب والرضاا واالحخياجاات      الخدريب وجادتها املدركة ومدى شعارهم
قبل الخدريب. وتاصلت النخائج إىل أن املخدربني حت نت عالقاتهم بفكل أفول وكاذلك  

 صحخهم الني ية.
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فاعلية الخدريب على فنيات العالج بالااق  يف م اعدة املفاركني على حت اني عالقااتهم   
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

االضاطرابات   العالج بالااق  يف عاالج وختيياا   اعليةعلى ف ات قت نخائج مجي  الدراسات -1
تأثريه يف  وضح( Leon et.al, 2018 ؛(Loyd, 2005ية, فيي دراسة الني ية وال لاك

اشباع احلاجات الني ية واحلاد مان ال الاكيات ال البية, أماا دراساة عباد الارزاق         
عباد اجلاااد   ( فقد أثبت فعاليخه يف رف  م خاى األمن الني ي, بينما دراساة  2009)
ذات واحلاد مان الفاعار    ( أظهرت تأثري العالج اإل ابي يف تنمية تقادير الا  2010)

قدرته علاى   ( فقد كفيت عنAnderson et.al, 2013بالاحدة الني ية, أما دراسة )
( فأكادت  2014احلد من اضطرابي القلق االجخماعي واملخاوف, أما دراسة احلمد )

 Ghorbani (2016) جنح العالج يف دراساة  اعلى فعاليخه يف خيط االكخئاب, وأخرًي
ري وتنمية املفاعر والقدرة على حل املفكالت. ماعدا دراسة يف زيادة الخكيا األس

( اليت مل يثبت العالج فعاليخه, ولعل ذلك يرج  إىل ظاروف تطبياق   2005اجلميلي )
 الربنامج اإلرشادي ومدى الخزام أفراد اجملماعة الخجريبية مبحخاى جل ات الربنامج.

يف الكفا عن فاعلية العالج يف تخفابه الدراسة احلالية م  بعط الدراسات ال ابقة  -2
وتخمياز يف تناوياا االتازان     ,رابات الني ية لادى الطاالب  طالخخييا من أحد االض

االنيعالي يف عالقخه بالو ال الني ية, ومادى تاأثري العاالج باالااق  علاى هاذين       
 املخ ريين. 

 فروض الدراسة:
خائج, ومن خالب يف ضاء اإلطار النظري وما تاصلت إليه الدراسات ال ابقة من ن

 الخصميم امل خخدم يف هذه الدراسة   صياغة فرو  الدراسة احلالية على النحا الخالي:
بني مخاسطات رتب اجملماعة الخجريبية يف القياسني القبلي  اتاجد فروق دالة إحصائيًّ -1

 والبعدي على مقياس الو ال الني ية.
جملماعة الخجريبية يف القياسني القبلي بني مخاسطات رتب ا اتاجد فروق دالة إحصائيًّ -2

 والبعدي على مقياس االتزان االنيعالي.

بني مخاسطات رتب اجملماعة الوابطة يف القياسني  اال تاجد فروق دالة إحصائيًّ -3
 القبلي والبعدي على مقياس الو ال الني ية.

 القياسني بني مخاسطات رتب اجملماعة الوابطة يف اال تاجد فروق دالة إحصائيًّ -4
 القبلي والبعدي على مقياس االتزان االنيعالي.

بني مخاسطات رتب اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوابطة  اتاجد فروق دالة إحصائيًّ -5
 يف القياس البعدي على مقياس الو ال الني ية.

بطة بني مخاسطات رتب اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوا اتاجد فروق دالة إحصائيًّ -6
 يف القياس البعدي على مقياس االتزان االنيعالي.

بني مخاسطات رتاب اجملماعاة الخجريبياة يف القياساني      اال تاجد فروق دالة إحصائيًّ -7
 الربنامج. الو ال الني ية )بعد مرور شهرين( من تطبيق البعدي والخخبعي على مقياس

 منهج وإجراءات الدراسة

 منهج الدراسة: :أوال 
 Quasi-experimental method لدراسة احلالية علاى املانهج شابه الخجاري     اعخمدت ا

للكفا عان  , عدي وتخبعي, بالخصميم ذي اجملماعخني: الخجريبية والوابطة بقياس قبليب
فاعلية برنامج إرشادي قاائم علاى فنياات العاالج باالااق  خلياط الوا ال الني اية,         

طاالب كلياة العلاام والدراساات     وفحص أثره على م اخاى االتازان االنيعاالي لادى     
 ن انية يف جامعة شقراء. اإل
 جمخم  وعينة الدراسة: اثانًي

أق اام كلياة العلاام والدراساات      مجيا   الطالب الذكار يفيفمل جمخم  الدراسة 
, وتكانت العينة طالًبا (1389عددهم ) والبالغ, 2018لعام اإلن انية مبحافظة حرنالء, 

 يلي: كما
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بني مخاسطات رتب اجملماعة الوابطة يف القياسني  اال تاجد فروق دالة إحصائيًّ -3
 القبلي والبعدي على مقياس الو ال الني ية.

 القياسني بني مخاسطات رتب اجملماعة الوابطة يف اال تاجد فروق دالة إحصائيًّ -4
 القبلي والبعدي على مقياس االتزان االنيعالي.

بني مخاسطات رتب اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوابطة  اتاجد فروق دالة إحصائيًّ -5
 يف القياس البعدي على مقياس الو ال الني ية.

بطة بني مخاسطات رتب اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوا اتاجد فروق دالة إحصائيًّ -6
 يف القياس البعدي على مقياس االتزان االنيعالي.

بني مخاسطات رتاب اجملماعاة الخجريبياة يف القياساني      اال تاجد فروق دالة إحصائيًّ -7
 الربنامج. الو ال الني ية )بعد مرور شهرين( من تطبيق البعدي والخخبعي على مقياس

 منهج وإجراءات الدراسة
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للكفا عان  , عدي وتخبعي, بالخصميم ذي اجملماعخني: الخجريبية والوابطة بقياس قبليب
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طاالب كلياة العلاام والدراساات     وفحص أثره على م اخاى االتازان االنيعاالي لادى     
 ن انية يف جامعة شقراء. اإل
 جمخم  وعينة الدراسة: اثانًي

أق اام كلياة العلاام والدراساات      مجيا   الطالب الذكار يفيفمل جمخم  الدراسة 
, وتكانت العينة طالًبا (1389عددهم ) والبالغ, 2018لعام اإلن انية مبحافظة حرنالء, 

 يلي: كما
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 سخطالعية )عينة الخقنني(:)أ( العينة اال
ا مان  ( طالًب137) عينة من ُطبق مقياسا الو ال الني ية واالتزان االنيعالي على

يف امل خاى )الثااني, الثالاث,    ,كليات احلاسب اخلي والقانان وإدارة األعماب والكيمياء
للكفا عن الطالب الذين يعانان من ارتيااع يف م اخاى    اخلامس, وال ادس وال اب (

و ال الني ية واخنيا  يف م خاى االتزان االنيعالي, وحتديد مدى وضاح تعليمات ال
املقياسني وفهم فقراتهما إلجراء الخعديالت املناسبة, وح اب معاملي الثباات والصادق   

 ., وهذه العينة لن تكان ضمن العينة األساسية للدراسةللمقياسني

 )ب( العينة األساسية:
العفاائية الب يطة من خالب الدرجات املرتيعاة للطاالب   ُاخخريت العينة بالطريقة 

على مقياس الو ال الني ية ودرجاتهم املنخيوة على مقياس االتازان االنيعاالي. و    
ق ماا بالخ اوي إىل جمماعخني جتريبية وضابطة, تراوحت أعمارهم ما  ا( طالًب32اخخيار )

 (.0.69ي )( واحنراف معيار21.5( سنة, مبخاسط عمري )24-19بني )
 )ج( جتانس العينة:

متت اجملان اة باني اجملمااعخني يف ماخ ريي الدراساة )الوا ال الني اية واالتازان         
االنيعالي( وبعط املخ ريات الدناجرافية )العمر الازم , امل اخاى الخعليماي, امل اخاى     

 االقخصادي(. كما ها ماضح يف اجلدوب الخالي:
 والوابطة يف مخ ريي الدراسة وبعط املخ ريات الدناجرافية. (: جتانس اجملاعخني الخجريبية1جدوب )
 م خاى الداللة U)قيمة ) جمماع الرتب مخاسط الرتب العدد اجملماعة املخ ريات
الو ال 
 الني ية

 اغري دالة إحصائيًّ 117.500 253.50 15.87 16 جتريبية
 274.50 17.16 16 ضابطة

االتزان 
 االنيعالي

 255.00 15.94 16 ضابطة اغري دالة إحصائيًّ 119.000 273.00 17.06 16 جتريبية

 272.50 17.03 16 ضابطة اغري دالة إحصائيًّ 119.500 255.50 15.97 16 جتريبية العمر الزم 
 اغري دالة إحصائيًّ 128.000 264.00 16.50 16 جتريبيةامل خاى 

 م خاى الداللة U)قيمة ) جمماع الرتب مخاسط الرتب العدد اجملماعة املخ ريات
 264.00 16.50 16 ضابطة الخعليمي
 امل خاى

 االقخصادي
 اغري دالة إحصائيًّ 114.500 277.50 17.34 16 جتريبية
 250.50 15.66 16 ضابطة

أن اليروق بني اجملمااعخني يف املاخ ريات غاري دالاة ألن     يخوح من اجلدوب ال ابق 
, مماا يادب علاى تكاافؤ اجملمااعخني الخجريبياة       وت  غري دالاة إحصاائيا   -قيمة اخخبار مان
امل اخاى  وخ ريات )الو ال الني ية, االتزان االنيعالي, العمار الازم ,   والوابطة يف امل

 الخعليمي وامل خاى االقخصادي(.

 أدوات الدراسة:  :ثالثًا

 (2016ااجة, اخلمقياس الو ال الني ية: إعداد ) -1
 وصا املقياس: أ 

درجات, كبرية =  5= الكل منها مخس اسخجابات )كبرية جدًّ ا( بنًد24يخكان من )
= درجاة واحادة( وعلياه     ادرجات, قليلة = درجخني, قليلة جدًّ 3درجات, مخاسطة = 4

(. والدرجة املرتيعة تادب علاى   24( درجة, وأقلها )120فنن أعلى درجة على املقياس )
 الو ال الني ية املرتيعة والعكس صحيح, وللمقياس ثالثة أبعاد هي:

-8-7-5-3خاذ األرقاام الخالياة: )   ( عبارات, تأ8البعد الي يالاجي: يخكان من ) -1
( ويخومن االضطرابات العواية كالفعار بالصاداع, اإلرهااق,   10-12-18-22

 اإلنهاك, ت ارع نبوات القلب واضطراب النام.
-15-11-6-4-2( عبارات, تأخذ األرقاام الخالياة: )  8البعد املعريف: يخكان من ) -2

 بكيز وكثرة البدد.كوعا االنخباه, ضعا ال ا( ويخومن أعراًض16-20-24
-17-14-13-9-1( عبارات, تأخذ األرقام الخالية: )8البعد الني ي: يخكان من ) -3

( ويخومن االضطرابات الني ية كالفعار بالقلق, احل اساية الزائادة,   19-21-23
 املخاوف والفعار بعدم االرتياح.
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 م خاى الداللة U)قيمة ) جمماع الرتب مخاسط الرتب العدد اجملماعة املخ ريات
 264.00 16.50 16 ضابطة الخعليمي
 امل خاى

 االقخصادي
 اغري دالة إحصائيًّ 114.500 277.50 17.34 16 جتريبية
 250.50 15.66 16 ضابطة

أن اليروق بني اجملمااعخني يف املاخ ريات غاري دالاة ألن     يخوح من اجلدوب ال ابق 
, مماا يادب علاى تكاافؤ اجملمااعخني الخجريبياة       وت  غري دالاة إحصاائيا   -قيمة اخخبار مان
امل اخاى  وخ ريات )الو ال الني ية, االتزان االنيعالي, العمار الازم ,   والوابطة يف امل

 الخعليمي وامل خاى االقخصادي(.

 أدوات الدراسة:  :ثالثًا

 (2016ااجة, اخلمقياس الو ال الني ية: إعداد ) -1
 وصا املقياس: أ 

درجات, كبرية =  5= الكل منها مخس اسخجابات )كبرية جدًّ ا( بنًد24يخكان من )
= درجاة واحادة( وعلياه     ادرجات, قليلة = درجخني, قليلة جدًّ 3درجات, مخاسطة = 4

(. والدرجة املرتيعة تادب علاى   24( درجة, وأقلها )120فنن أعلى درجة على املقياس )
 الو ال الني ية املرتيعة والعكس صحيح, وللمقياس ثالثة أبعاد هي:

-8-7-5-3خاذ األرقاام الخالياة: )   ( عبارات, تأ8البعد الي يالاجي: يخكان من ) -1
( ويخومن االضطرابات العواية كالفعار بالصاداع, اإلرهااق,   10-12-18-22

 اإلنهاك, ت ارع نبوات القلب واضطراب النام.
-15-11-6-4-2( عبارات, تأخذ األرقاام الخالياة: )  8البعد املعريف: يخكان من ) -2

 بكيز وكثرة البدد.كوعا االنخباه, ضعا ال ا( ويخومن أعراًض16-20-24
-17-14-13-9-1( عبارات, تأخذ األرقام الخالية: )8البعد الني ي: يخكان من ) -3

( ويخومن االضطرابات الني ية كالفعار بالقلق, احل اساية الزائادة,   19-21-23
 املخاوف والفعار بعدم االرتياح.
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ن ( مان احملكماني, وما   7( حب اب الصادق بعرضاه علاى )   2016ااجة )اخلوقام 
وأشارت النخائج إىل متخ  املقياس بصدق عاٍب, و  ح اب ثباتاه   ,خالب الصدق الخمييزي

حيث كان معامل  وإعادة الخطبيق (,0.87ووجد أن معامل الثبات ) بطريقة أليا كرونباخ
 .وهي قيم مرتيعة (0.89الثبات )

 ب/ صدق املقياس يف الدراسة احلالية:
يف علام الانيس    نيمخخصصا  ني( حمكما 8ى )صدق احملكماني: ُعار  املقيااس علا     -1

اإلرشادي واإلكلينيكي للخأكد من مناسبة عباراته لفهداف اليت وضعت مان أجلاها   
 احمللية.الدراسة احلالية, وعليه   إعادة صياغة بعط العبارات لخخناسب م  البيئة 

ناة  صدق البناء:   ح اب معامل االرتباال لبريساان باني درجاات األفاراد يف العي      -2
االسخطالعية على كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس. وتراوحت 

( 0.01عنااد ) وهااا داب (0.921)و  (0.248)بااني  معااامالت االرتبااال مااا  
كل بعاد مان األبعااد الثالثاة والدرجاة الكلياة للمقيااس,        , و  ح اب (0.05و)

عناد   الاة إحصاائيًّ  ( وهاي دا 0.872( إىل )0.698باني )  وتراوحت املعامالت ماا 
 ( مما يؤكد أن املقياس يخمخ  بدرجة عالية من االت اق الداخلي.    0.01م خاى )

 الوا ال الني اية   مرتيعي ومنخيوي بني طرفية مقارنة الصدق الخمييزي: ُأجريت -3
, وُاساخخدم   %25, وأدنى  %25 أعلى أخذ و  تنازليا , وترتيبهم درجاتهم حب اب
من األفراد وكاان الخحدياد    %25ارنة بني جمماعة أعلى وأدنى للمق سخادنت اخخبار

بناًء على الدرجة الكلية يف كل عباارة مان العباارات كمحاك للحكام علاى قادرة        
( وهي 6.47حيث أن )ت =  ادالة إحصائيًّ ا. ووجد أن هناك فروق العبارات للخميز

 املقيااس  متخا   ( لصااحل اليئاة العلياا, مماا يفاري إىل     0.01قيمة دالة عند م خاى )
 .الخمييزي بالصدق

 ج  ثبات املقياس يف الدراسة احلالية:
أليا كرونباخ, وطريقة إعادة تطبيق املقيااس  طريقة حل اب ثبات املقياس ُاسخخدم 

 واجلدوب الخالي ياضح ذلك:,بياصل زم  بني الخطبيقني مقداره أسباعني 
 خ وإعادة تطبيق املقياس(: معامالت الثبات بطريقيت أليا كرونبا2جدوب رقم )

 (65إعادة الخطبيق )ن= (137معامل أليا كرونباخ )ن= األبعاد
 0.824 0.91 الي يالاجي

 0.817 0.88 املعريف
 0.838 0.84 الني ي

 0.842 0.86 الدرجة الكلية للمقياس

 ياس للخطبيق.يخوح من اجلدوب ال ابق أن مجي  قيم معامالت الثبات مرتيعة, مما يدب على صالحية املق

 مقياس االتزان االنيعالي )من إعداد الباحث(:  -2

 أ  خطاات بناء املقياس ووصيه: 
االطالع على بعط األطر النظرية والدراسات ال ابقة واملقاييس اليت تناولت االتزان  -1

؛ أباا مصاطيى,   2010؛  ادان,  2006؛ رياان,  2005االنيعالي ومنها )اجلميلاي, 
 (.2016؛ عا , 2015

( 41يف ضاء اخلطاة ال ابقة   حتديد عبارات املقياس يف صارته األولية املكانة من ) -2
 عبارة.

صي ت العبارات بفكل ب يط وخمخصر, لخكان واضحة ألفراد العينة. ُووضا  أماام    -3
( 4) ا( درجات, غالًبا 5) اكل عبارة مقياس مخاسي تأخذ فيه العبارات اإل ابية دائًم

( درجاة واحادة,   1تأخاذ )  اوأبادً  ,( درجخني2) ا( درجات, نادًر3) ادرجات, أحياًن
 .  والعكس صحيح يف حاب كان العبارات سلبية

 ب  صدق املقياس   ح ابه من خالب:
 الصدق الظاهري )صدق احملكمني(:  -1
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 ج  ثبات املقياس يف الدراسة احلالية:
أليا كرونباخ, وطريقة إعادة تطبيق املقيااس  طريقة حل اب ثبات املقياس ُاسخخدم 

 واجلدوب الخالي ياضح ذلك:,بياصل زم  بني الخطبيقني مقداره أسباعني 
 خ وإعادة تطبيق املقياس(: معامالت الثبات بطريقيت أليا كرونبا2جدوب رقم )

 (65إعادة الخطبيق )ن= (137معامل أليا كرونباخ )ن= األبعاد
 0.824 0.91 الي يالاجي

 0.817 0.88 املعريف
 0.838 0.84 الني ي

 0.842 0.86 الدرجة الكلية للمقياس

 ياس للخطبيق.يخوح من اجلدوب ال ابق أن مجي  قيم معامالت الثبات مرتيعة, مما يدب على صالحية املق

 مقياس االتزان االنيعالي )من إعداد الباحث(:  -2

 أ  خطاات بناء املقياس ووصيه: 
االطالع على بعط األطر النظرية والدراسات ال ابقة واملقاييس اليت تناولت االتزان  -1

؛ أباا مصاطيى,   2010؛  ادان,  2006؛ رياان,  2005االنيعالي ومنها )اجلميلاي, 
 (.2016؛ عا , 2015

( 41يف ضاء اخلطاة ال ابقة   حتديد عبارات املقياس يف صارته األولية املكانة من ) -2
 عبارة.

صي ت العبارات بفكل ب يط وخمخصر, لخكان واضحة ألفراد العينة. ُووضا  أماام    -3
( 4) ا( درجات, غالًبا 5) اكل عبارة مقياس مخاسي تأخذ فيه العبارات اإل ابية دائًم

( درجاة واحادة,   1تأخاذ )  اوأبادً  ,( درجخني2) ا( درجات, نادًر3) ادرجات, أحياًن
 .  والعكس صحيح يف حاب كان العبارات سلبية

 ب  صدق املقياس   ح ابه من خالب:
 الصدق الظاهري )صدق احملكمني(:  -1
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يف علام الانيس    مخخصصني ني( حمكم10ُعر  املقياس يف صارته األولية على )
ملالحظااتهم,   اسخطالع آرائهم حياب بناده ومن ثم تعديلها تبًعاإلرشادي واإلكلينيكي, ال

كحد أدنى لقباب العبارات. وبعد الخحكيم   اسخبعاد  ٪80ولقد ُاعخمد على ن بة اتياق 
( من %80لطبيعة عينة الدراسة فلم حتصل على ن بة اتياق )( عبارات لعدم مناسبخها 4)

 . احملكمني
دم الخحليال العااملي بطريقاة املكاناات األساساية,      صدق الخحليل العااملي: ُاساخخ   -2

(. Kaiser( لكاايزر ) Varimaxوُأديرت العاامل تدويرا  مخعامدا  بطريقة الياارنكس ) 
( عبارة على عامل واحد, حيث اسخاعب 31وقد أسير الخحليل العاملي عن تفب  )

( 6اد ). و  اسااخبعيف أداء األفااراد علااى املقياااس ( ماان الخباااين الكلااي65.87%)
 ( عبارة.31) لخصبح عدد عبارته( 0.3عبارات مل تصل تفبعاتها إىل  حمك الخفب  )

صدق البناء:   ح اب معامل ارتبال بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس,  -3
(. 0.05( و)0.01( وهاا داب عناد )  0.821( و )0.248والذي تراوح ما بني )

 عالية من الصدق. واجلدوب الخالي ياضح ذلك.  مما يؤكد أن املقياس يخمخ  بدرجة 
 (: معامالت االرتبال بني درجة كل عبارة والدرجة  الكلية للمقياس.3جدوب )

معامل  رقم العبارة
 االرتبال

رقم 
رقم  معامل االرتبال العبارة

رقم  معامل االرتبال العبارة
 العبارة

معامل 
 االرتبال

1 0.638** 9 0.622** 17 0.323* 25 0.631** 
2 0.498** 10 0.349* 18 0.806** 26 0.316* 
3 0.667** 11 0.716** 19 0.487** 27 0.664** 
4 0.821** 12 0.498** 20 0.733** 28 0.729** 
5 0.447* 13 0.548** 21 0.587** 29 0.248* 
6 0.256* 14 0.651** 22 0.732** 30 0.567** 
7 0.568** 15 0.607** 23 0.625** 31 0.608** 8 0.708** 16 0.616** 24 0.645** 

 إىل أن قيمة  *, وتفري(0.01)إىل أن قيمة معامل االرتبال داب إحصائيا  عند * * يفري 

 (0.05)معامل االرتبال داب إحصائيا  عند 

 ج  ثبات املقياس يف الدراسة احلالية:
  ح اب معامل الثبات من خالب طريقيت معادلة أليا كرونباخ, وإعاادة الخطبياق   

, واجلادوب الخاالي   ااألوب, وكانات القايم دالاة إحصاائيًّ     بعد مرور أسباعني من الخطبيق
 ياضح ذلك:

 (: معامالت ثبات أليا كرونباخ للدرجة الكلية وكل ُبعد للمقياس 4جدوب )
 (65إعادة الخطبيق )ن= (137معامل أليا كرونباخ )ن= مقياس االتزان االنيعالي

 **0.79 0.96 الدرجة الكلية
 امالت الثبات مرتيعة, مما يدب على صالحية املقياس للخطبيق.يخوح من اجلدوب ال ابق أن مع

 الربنامج اإلرشادي )من إعداد الباحث(: -3
خياط م اخاى الوا ال الني اية ورفا  م اخاى االتازان         أ  ايدف العام للربناامج: 

 بالااق . االنيعالي لدى جمماعة من طالب اجلامعة, من خالب اسخخدام فنيات العالج
 يلي: امج تخمثل فيماب  أهداف الربن

تدريبهم علاى مهاارات اجخماعياة واساباتيجيات العاالج باالااق , لخعيانهم علاى          -1
 مااجهة الو ال الني ية. 

 احلياتية. وفنيات معرفية وسلاكية واقعية إلشباع مخطلباتهمإك اب الطالب مهارات  -2
 هم. تعليمهم الربط بني االضطرابات الني ية واليفل يف إشباع حاجات -3
 إحالب احلاارات الذاتية ال لبية امل ببة لالضطرابات بأخرى إ ابية. -4

 ج  األسس واملبادئ اليت أسخند عليها الربنامج اإلرشادي للعالج بالااق : 
 تقبل امل بشد, وبناء العالقة اإلرشادية معه. -1
 عن املفاعر, م  جتنب مناقفة أسبابه.  االبكيز على ال لاك عاًض -2
 تقديم الدعم للم بشد, وتعزيز خرباته الصحيحة. -3
 لة عن سلاكه, وعدم تقبل األعذار.الخأكيد على م ؤولية امل بشد الكام -4
تدريب امل بشد احلكم على ال لاك وتقييمه, بخحديد الخصارات الذهنية والرغبات  -5

 املرتبطة حباجاته, ومن ثم اخخياره.
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 ج  ثبات املقياس يف الدراسة احلالية:
  ح اب معامل الثبات من خالب طريقيت معادلة أليا كرونباخ, وإعاادة الخطبياق   

, واجلادوب الخاالي   ااألوب, وكانات القايم دالاة إحصاائيًّ     بعد مرور أسباعني من الخطبيق
 ياضح ذلك:

 (: معامالت ثبات أليا كرونباخ للدرجة الكلية وكل ُبعد للمقياس 4جدوب )
 (65إعادة الخطبيق )ن= (137معامل أليا كرونباخ )ن= مقياس االتزان االنيعالي

 **0.79 0.96 الدرجة الكلية
 امالت الثبات مرتيعة, مما يدب على صالحية املقياس للخطبيق.يخوح من اجلدوب ال ابق أن مع

 الربنامج اإلرشادي )من إعداد الباحث(: -3
خياط م اخاى الوا ال الني اية ورفا  م اخاى االتازان         أ  ايدف العام للربناامج: 

 بالااق . االنيعالي لدى جمماعة من طالب اجلامعة, من خالب اسخخدام فنيات العالج
 يلي: امج تخمثل فيماب  أهداف الربن

تدريبهم علاى مهاارات اجخماعياة واساباتيجيات العاالج باالااق , لخعيانهم علاى          -1
 مااجهة الو ال الني ية. 

 احلياتية. وفنيات معرفية وسلاكية واقعية إلشباع مخطلباتهمإك اب الطالب مهارات  -2
 هم. تعليمهم الربط بني االضطرابات الني ية واليفل يف إشباع حاجات -3
 إحالب احلاارات الذاتية ال لبية امل ببة لالضطرابات بأخرى إ ابية. -4

 ج  األسس واملبادئ اليت أسخند عليها الربنامج اإلرشادي للعالج بالااق : 
 تقبل امل بشد, وبناء العالقة اإلرشادية معه. -1
 عن املفاعر, م  جتنب مناقفة أسبابه.  االبكيز على ال لاك عاًض -2
 تقديم الدعم للم بشد, وتعزيز خرباته الصحيحة. -3
 لة عن سلاكه, وعدم تقبل األعذار.الخأكيد على م ؤولية امل بشد الكام -4
تدريب امل بشد احلكم على ال لاك وتقييمه, بخحديد الخصارات الذهنية والرغبات  -5

 املرتبطة حباجاته, ومن ثم اخخياره.
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 د  أهمية الربنامج:
 اب اسخناد الربنامج على نظرية العالج بالااق , الاذي ُيعخارب أسالابً   تخوح من خال

للكثري من االضطرابات الني ية كوعا الفعار باألمن الني ي وتقادير   امعخمًد اعالجيًّ
الذات والفعار بالاحدة الني ية والقلق واخلاف االجخماعي واالكخئااب, كماا أشاارت    

؛  2010؛ عباد اجلاااد,   2009د الارزاق,  إىل ذلك العديد من الدراساات كدراساة )عبا   
Anderson et.al, 2013 ,2014؛ احلمد.) 

 ها  إعداد الربنامج اإلرشادي:
طاالع علاى األساس النظرياة والدراساات      االعاد  ب  تصميم جل اات الربناامج   

 ال ابقة اليت طبقت برنامج العالج بالااق  للخخييا من االضطرابات الني ية مثل: 
  م ااخاى االتاازان االنيعااالي  رفااة يفيااااقعي واملهااارات االجخماعأثاار العااالج الاا  1

 (.2005)اجلميلي, 
 (.2009, إرشادي للعالج الااقعي يف تنمية األمن الني ي )عبد الرزاقفعالية برنامج   2
 (.2010, الذات والفعار بالاحدة الني ية  )عبد اجلااد العالج الااقعي على تقدير  أثر 3
 Andersonااق  يف احلد من اضطرابي القلاق االجخمااعي واخلااف )   أثر العالج بال  4

et.al, 2013). 
 (.2014)احلمد,  يف خيط الفعار باالكخئاب الني ي والعالج بالااق دور اإلرشاد    5

 و  حتكيم الربنامج اإلرشادي:
 ا( حمكًماا7بعااد بناااء جل ااات الربنااامج يف صااارته األوليااة,   عرضااها علااى ) 

يف جماب علم النيس اإلرشادي واإلكلينيكي, إلبداء املقبحات حيااب أهادافها    امخخصًص
 ٪80باني )  اتها. وقد حصلت على ن بة اتياق مافنيَّ اليت ت عى إىل حتقيقها وإجراءاتها و

فاأكثر ل بقااء علاى اجلل اة ضامن       ٪80( حيث حدد الباحث ن ابة اتيااق   ٪100إىل 
 ط اجلل ات بناء على مالحظات احملكمني.جل ات الربنامج, و  الخعديل على بع

 ز  اليئة امل خهدفة من الربنامج: 
, يعانان من ارتياع يف م خاى الوا ال الني اية,   ا( طالًب16ُطبق على عينة من )

واخنيا  يف م خاى االتزان االنيعالي, كما أظهرتها درجاتهم علاى مقياساي الوا ال    
 اسة.  الني ية, واالتزان االنيعالي يف هذه الدر

  (.اجل ة )جل خني أسباعيًّ 17ح  عدد اجلل ات: 
  ( دقيقة.55 - 50يباوح مابني )ل  زمن اجلل ة: 

 سباتيجيات امل خخدمة يف الربنامج:ي  اإل
 -5احلااار الاذاتي.   -4املناقفة اجلماعية واحلاار.  -3اإللقاء.  -2االندماج.  -1

مااجهاة وحال    -8الخعزياز والادعم.    -7م ؤولية ال لاك املاجه.  -6تقييم ال لاك. 
 رفط األعذار. -11مااجهة ال لاك الفائ .  -10الااجبات املنزلية.  -9املفكالت. 

 ك  جل ات الربنامج:
 أ  أهدافها:اجلل ة األوىل: 

بناء عالقة إرشادية م  الطالب قائمة على االحبام والخقبال غاري املفارول,     -1
االتيااق علاى    -3أهداف الربنامج وتاقعااتهم.  تعريا الطالب ب -2واالندماج معهم. 

 خطة العمل املخبعة, وسريها يف اجلل ات. 
 يلي: ب  إجراءات تطبيقها: وتفمل ما

الخعارف بني الباحاث وأعوااء اجملماعاة الخجريبياة, وتعاارف األعوااء ما          -1
 -3إعطاء فكرة مااجزة عان العاالج باالااق , أهدافاه, وأهميخاه.        -2بعوهم البعط. 

مناقفة جل ات الربناامج مان    -4يح واجبات أفراد اجملماعة الخجريبية وحقاقهم. تاض
الخاقيا  علاى تعهاد االلخازام      -5حيث عددها ومادتها ومكاان انعقادهاا ومااعيادها.     

 باحلوار والرغبة يف املفاركة.
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 ز  اليئة امل خهدفة من الربنامج: 
, يعانان من ارتياع يف م خاى الوا ال الني اية,   ا( طالًب16ُطبق على عينة من )

واخنيا  يف م خاى االتزان االنيعالي, كما أظهرتها درجاتهم علاى مقياساي الوا ال    
 اسة.  الني ية, واالتزان االنيعالي يف هذه الدر

  (.اجل ة )جل خني أسباعيًّ 17ح  عدد اجلل ات: 
  ( دقيقة.55 - 50يباوح مابني )ل  زمن اجلل ة: 

 سباتيجيات امل خخدمة يف الربنامج:ي  اإل
 -5احلااار الاذاتي.   -4املناقفة اجلماعية واحلاار.  -3اإللقاء.  -2االندماج.  -1

مااجهاة وحال    -8الخعزياز والادعم.    -7م ؤولية ال لاك املاجه.  -6تقييم ال لاك. 
 رفط األعذار. -11مااجهة ال لاك الفائ .  -10الااجبات املنزلية.  -9املفكالت. 

 ك  جل ات الربنامج:
 أ  أهدافها:اجلل ة األوىل: 

بناء عالقة إرشادية م  الطالب قائمة على االحبام والخقبال غاري املفارول,     -1
االتيااق علاى    -3أهداف الربنامج وتاقعااتهم.  تعريا الطالب ب -2واالندماج معهم. 

 خطة العمل املخبعة, وسريها يف اجلل ات. 
 يلي: ب  إجراءات تطبيقها: وتفمل ما

الخعارف بني الباحاث وأعوااء اجملماعاة الخجريبياة, وتعاارف األعوااء ما          -1
 -3إعطاء فكرة مااجزة عان العاالج باالااق , أهدافاه, وأهميخاه.        -2بعوهم البعط. 

مناقفة جل ات الربناامج مان    -4يح واجبات أفراد اجملماعة الخجريبية وحقاقهم. تاض
الخاقيا  علاى تعهاد االلخازام      -5حيث عددها ومادتها ومكاان انعقادهاا ومااعيادها.     

 باحلوار والرغبة يف املفاركة.
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 أ  أهدافها: اجلل ة الثانية:
ها ال لبية, وكييية تعريا الطالب مبيهام الو ال الني ية, ومصادرها, وآثار -1

تعريا الطاالب مبيهاام االتازان االنيعاالي, وكييياة حتقيقاه, وأثاره         -2الخعامل معها. 
 اإل ابي يف الخاافق الني ي واالجخماعي.

 ب  إجراءات تطبيقها:
إلقاء حماضرة عن  -2البحيب بامل بشدين وشكرهم على االلخزام باحلوار.  -1

 -3, وكييياة مااجهخهاا.   اوج ديًّ اأثرها ال ل  ني يًّ ماهية الو ال الني ية, مصادرها,
تاضاايح ميهااام االتاازان  -4الااربط بااني الواا ال احلياتيااة واالضااطرابات الني ااية.  

مناقفاة   -5واالجخمااعي.   وأثاره اإل اابي يف الخاافاق الني اي    االنيعالي, وكييياة حتقيقاه,   
 انزلاي: ساجل ماقي ا   الااجاب امل  -6الطالب عن مااقا يامية ضاغطة من اخخياارهم.  

 ضاغطا  تعرضت له, وصا مفاعرك فيه؟ وكيا تعاملت جتاهه؟
 أ  أهدافها: اجلل ة الثالثة:

 -2تعريا الطالب بنظرية العالج بالااق , واملياهيم األساسية يا, وأهدافها.  -1
الخأكيد على دور العالج بالااق  يف خيط الو ال الني ية وحتقيق االتازان االنيعاالي.   

 -4الخأكيد على أهمية االندماج االجخمااعي ساااء ما  أفاراد األسارة أو الازمالء.        -3
 الخعرف على مهارة تقييم الذات, وتعزيزها.

 ب  إجراءات تطبيقها:
البحيب باالطالب وتعزيازهم ومناقفاة الااجاب املنزلاي, وتقاديم الخ ذياة         -1

يم األساساية لاه وأهدافاه.    إلقاء حماضرة مب طة عن العالج بالااق  واملياه -2الراجعة. 
 -4تدريب الطالب على اسباتيجيات االندماج املالئمة ملااجهة الو ال الني اية.   -3

مفاركة الطالب يف وضا    -5تدريب الطالب على تطبيق مهارة تقييم الذات وتعزيزها.
الااجب املنزلاي: ساجل مااقيني تعرضات يماا أحادهما ساار         -6األهداف اإل ابية. 

 كيا قيمت ذاتك؟ م  وصا مفاعرك؟    ماضحا واخخر مؤمل

 أ  أهدافها:  اجلل خان الرابعة واخلام ة:
الخعرف على ميهام امل ؤولية, وأهميخه يف إشباع احلاجاات لوابط ال الاك.     -1

أن يعرف كل طالب يف  -3تعريا الطالب مبيهام الااق  وعالقخه بال لاك ال اي.  -2
تبصاري الطاالب بالعالقاة باني ميهاامي       -4لعامل الااقعي.اجملماعة عامله احمليط به, وها ا

تعريا الطالب باخخيار ال لاك  -5امل ؤولية والااق  وإشباع احلاجات لوبط ال لاك. 
 احملقق لفهداف الااقعية. 

 ب  إجراءات تطبيقها:
تاضايح ميهاام    -2فخح مناقفة عن مجي  ما طرح خالب اجلل ات ال اابقة.   -1

تادريب   -3. واجخماعياا  وتطبيقاتهاا يف احملااالت احلياتياة    ا وأهميخها ني يا  امل ؤولية وأبعاده
الطالب على حتمل م اؤوليات تصارفاتهم واالساخقاللية يف حيااتهم باساخخدام فنياات       

 -5تاضيح أهمية االعباف بالااق  والصلة به حخى ال يوطرب ال الاك.   -4مخناعة. 
تدريب الطالب على ضبط ال لاك يف  -6دراسة ال لاك احلالي للطالب ضمن الااق . 

تدريب الطالب على اخخيار ال الاك احملقاق لفهاداف    -7عاملهم احمليط بهم )الااقعي(. 
 الااقعية.

 أ  أهدافها: اجلل خان ال ادسة وال ابعة:
تعلاايم الطااالب حريااة االخخيااار يف حياااتهم, وم ااؤوليخهم أمااام اخخيااارهم   -1

 -3الخعريا مبيهام رفط األعذار.  -2ياة املخخلية. لل لاكيات عند مااجهة مااقا احل
تعريا الطالب العالقة بني االخخيار ال اي لففعاب واألقااب والصحة الني ية ال اية. 

تعرياا الطاالب    -5ليت نظر الطالب إىل املراقبة الذاتية ملفااعرهم وسالاكياتهم.    -4
 احليل الدفاعية.  تعليم الطالب طرق للخخلص من -6مبيهام احليل الدفاعية. 
 ب  إجراءات تطبيقها:

شكر الطالب على حوارهم والخزامهم, وتقديم الخعزيز املناسب لخياعلاهم.   -1
إلقاء حماضرة حاب م ؤولية اليارد عان تصارفاته لخمخعاه بالعقال واإلدراك وحرياة        -2
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 أ  أهدافها:  اجلل خان الرابعة واخلام ة:
الخعرف على ميهام امل ؤولية, وأهميخه يف إشباع احلاجاات لوابط ال الاك.     -1

أن يعرف كل طالب يف  -3تعريا الطالب مبيهام الااق  وعالقخه بال لاك ال اي.  -2
تبصاري الطاالب بالعالقاة باني ميهاامي       -4لعامل الااقعي.اجملماعة عامله احمليط به, وها ا

تعريا الطالب باخخيار ال لاك  -5امل ؤولية والااق  وإشباع احلاجات لوبط ال لاك. 
 احملقق لفهداف الااقعية. 

 ب  إجراءات تطبيقها:
تاضايح ميهاام    -2فخح مناقفة عن مجي  ما طرح خالب اجلل ات ال اابقة.   -1

تادريب   -3. واجخماعياا  وتطبيقاتهاا يف احملااالت احلياتياة    ا وأهميخها ني يا  امل ؤولية وأبعاده
الطالب على حتمل م اؤوليات تصارفاتهم واالساخقاللية يف حيااتهم باساخخدام فنياات       

 -5تاضيح أهمية االعباف بالااق  والصلة به حخى ال يوطرب ال الاك.   -4مخناعة. 
تدريب الطالب على ضبط ال لاك يف  -6دراسة ال لاك احلالي للطالب ضمن الااق . 

تدريب الطالب على اخخيار ال الاك احملقاق لفهاداف    -7عاملهم احمليط بهم )الااقعي(. 
 الااقعية.

 أ  أهدافها: اجلل خان ال ادسة وال ابعة:
تعلاايم الطااالب حريااة االخخيااار يف حياااتهم, وم ااؤوليخهم أمااام اخخيااارهم   -1

 -3الخعريا مبيهام رفط األعذار.  -2ياة املخخلية. لل لاكيات عند مااجهة مااقا احل
تعريا الطالب العالقة بني االخخيار ال اي لففعاب واألقااب والصحة الني ية ال اية. 

تعرياا الطاالب    -5ليت نظر الطالب إىل املراقبة الذاتية ملفااعرهم وسالاكياتهم.    -4
 احليل الدفاعية.  تعليم الطالب طرق للخخلص من -6مبيهام احليل الدفاعية. 
 ب  إجراءات تطبيقها:

شكر الطالب على حوارهم والخزامهم, وتقديم الخعزيز املناسب لخياعلاهم.   -1
إلقاء حماضرة حاب م ؤولية اليارد عان تصارفاته لخمخعاه بالعقال واإلدراك وحرياة        -2
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تاجيااه الطااالب باارفط األعااذار الاايت يقاادمانها كخربياار ل خياااق أو    -3االخخيااار. 
تدريب  -5تاضيح ميهام احليل الدفاعية.  -4 حاب من املااقا احلياتية املخخلية. االن

 الطالب على طرق خمخلية للخخلص من احليل الدفاعية. 
 أ  أهدافها: اجلل ة الثامنة:

تعريا الطالب بال لاك احلاضر )غري الااقعي, اخلاطئ, غري امل ؤوب( الناتج  -1
البكياز علاى ال الاك احلاضار      -2االنيعاالي.  عن الو ال الني ية وضاعا االتازان   

تعرياا الطاالب بطارق مااجهاة املااقاا       -3عن املاضي أو املاقا الوااغط.   اعاًض
تعليم الطالب سلاكيات ماجهاه لابعط    -4الواغطة يف احلياة )مهارة تاليد البدائل(. 

 املااقا الواغطة. 
 ب  إجراءات تطبيقها:

الااجب املنزلي, وتقديم الخ ذية الراجعاة   البحيب بالطالب, ومناقفخهم عن -1
فخح مناقفة عن سلاك الطالب احلاضار )ما  األسارة  الازمالء( ومادى       -2والخعزيز. 

الخدريب على البكيز علاى ال الاك احلاالي مان خاالب الينياات        -3مناسبخه للمعايري. 
خعلاق  ذكار بعاط القصاص الايت ت     -5الخدريب على مهارة تاليد البادائل.   -4املناسبة. 

 مبااجهة الو ال )قصة نبينا ياسا, وإبراهيم عليهما ال الم(. 
 أ  أهدافها: اجلل ة الخاسعة:

تعليم الطالب تقييم ال لاك احلاالي )واقعاي  م اؤوب  صاااب(, ومادى       -1
تعلايم الطاالب طارق سالاكية واقعياة إلشاباع مخطلبااتهم يف         -2إشباعه للمخطلباات.  

يا الطالب باحلاجات االن اانية وضارورة إشاباعها    تعر -3مااجهة املااقا الواغطة. 
 تعريا الطالب العالقة بني الو ال الني ية وعدم إشباع احلاجات. -4وكييية ذلك. 

 ب  إجراءات تطبيقها:
عان سالاكه    البحيب بالطالب وتاضيح أهمية أن يكان كل منهم م اؤوال   -1

الخدريب علاى   -2. م  اخخرين ال لاك, وعدم االندفاع عند الخعاملاحلاضر. وأهمية ضبط 

إعطااء نباذة    -3. املااقا الواغطة باساخخدام فنياات مخناعاة   كييية احلكم على ال لاك يف 
الااجاب املنزلاي:    -4. حيث أنااعها وأهمية إشباعها وكييية ذلاك ماجزة عن احلاجات من 

أ  سجل سلاكك حياب ماقا ضاغط تعرضت له؟ ثم قيم هذا ال لاك؟ وكيا نكنك 
 ني ال لاك إذا كان دون املعايري؟حت 

ب  ما احلاجات اليت مل يخم إشباعها يف حياتك, وت بب ذلك يف معاناتك مان الوا ال   
 الني ية؟

 أ  أهدافها: اجلل ة العاشرة:
تعليم الطالب مج  املعلامات عن احلدث امل بب للو ال واخللل يف االتزان  -1

الطالب العالقة باني األفكاار واملفااعر     تعريا -2االنيعالي,   حتديد طرق مااجهخه. 
رصد األفكار واملفاعر ال لبية اليت تزياد مان الوا ال     -3ال لبية واخللل يف ال لاك. 

 الني ية.
 ب  إجراءات تطبيقها:

البحيب بالطالب, ومناقفخهم عن الااجب املنزلي, وتقديم الخ ذية الراجعة,  -1
  املعلامات عن احلدث امل بب للو ال تدريب الطالب على مج -2والخعزيز املناسب. 

إعطاء الطالب فكارة مااجزة    -3واخللل يف االتزان االنيعالي,   حتديد طرق مااجهخه. 
مناقفاة الطاالب عان األفكاار      -4. اضطراب ال لاك باألفكار واملفاعر ال لبيةعن ارتبال 

 اليارد قاادر علاى    أن علاى  واملفاعر ال لبية اليت تزيد من الو ال الني اية, ما  الخأكياد   
تادريب الطاالب علاى     -5. ومفااعره ال البية وبالخاالي ضابط سالاكه      ال يطرة على أفكاره

خرى إ ابية وذلك باسخخدام فنيات مناسبة. أاسخبداب األفكار ال لبية يف املااقا احملبطة ب
الااجب املنزلي: سجل تطبيقاك لينياات معرفياة وسالاكية والايت اختاذتها خلياط         -6

 ني ية يف ماقا ما؟الو ال ال
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إعطااء نباذة    -3. املااقا الواغطة باساخخدام فنياات مخناعاة   كييية احلكم على ال لاك يف 
الااجاب املنزلاي:    -4. حيث أنااعها وأهمية إشباعها وكييية ذلاك ماجزة عن احلاجات من 

أ  سجل سلاكك حياب ماقا ضاغط تعرضت له؟ ثم قيم هذا ال لاك؟ وكيا نكنك 
 ني ال لاك إذا كان دون املعايري؟حت 

ب  ما احلاجات اليت مل يخم إشباعها يف حياتك, وت بب ذلك يف معاناتك مان الوا ال   
 الني ية؟

 أ  أهدافها: اجلل ة العاشرة:
تعليم الطالب مج  املعلامات عن احلدث امل بب للو ال واخللل يف االتزان  -1

الطالب العالقة باني األفكاار واملفااعر     تعريا -2االنيعالي,   حتديد طرق مااجهخه. 
رصد األفكار واملفاعر ال لبية اليت تزياد مان الوا ال     -3ال لبية واخللل يف ال لاك. 

 الني ية.
 ب  إجراءات تطبيقها:

البحيب بالطالب, ومناقفخهم عن الااجب املنزلي, وتقديم الخ ذية الراجعة,  -1
  املعلامات عن احلدث امل بب للو ال تدريب الطالب على مج -2والخعزيز املناسب. 

إعطاء الطالب فكارة مااجزة    -3واخللل يف االتزان االنيعالي,   حتديد طرق مااجهخه. 
مناقفاة الطاالب عان األفكاار      -4. اضطراب ال لاك باألفكار واملفاعر ال لبيةعن ارتبال 

 اليارد قاادر علاى    أن علاى  واملفاعر ال لبية اليت تزيد من الو ال الني اية, ما  الخأكياد   
تادريب الطاالب علاى     -5. ومفااعره ال البية وبالخاالي ضابط سالاكه      ال يطرة على أفكاره

خرى إ ابية وذلك باسخخدام فنيات مناسبة. أاسخبداب األفكار ال لبية يف املااقا احملبطة ب
الااجب املنزلي: سجل تطبيقاك لينياات معرفياة وسالاكية والايت اختاذتها خلياط         -6

 ني ية يف ماقا ما؟الو ال ال
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 أ  أهدافها: :ةوالثانية عفر ةاجلل خان احلادية عفر
غري امل ؤوب( للطالب الناتج ورصد ال لاك احلاضر )غري الااقعي, اخلاطئ,  -1

ضبط ال لاك, الخعرف على ميهام   -2عن الو ال الني ية وضعا االتزان االنيعالي. 
تعرياا الطاالب حتدياد     -4 .م اختااذ القارار  الخعرف على ميها -3. واخخيار املناسب للااق 

 احخماالت ال لاك املفب  للحاجات )واقعي  م ؤوب  صااب(.
 ب  إجراءات تطبيقها:

البحيب باالطالب, ومناقفاة الااجاب املنزلاي, وتقاديم الخ ذياة الراجعاة,         -1
مناقفة الطالب للكفا عن ال لاكيات ال اية وال لاكيات غري  -2والخعزيز املناسب. 

تادريب الطاالب علاى ميهاامي اختااذ       -3ل اية, ومعايريهما, وأيهما حيقق اإلشباع. ا
تادريب الطاالب علاى حتدياد      -4القرار وضابط ال الاك باساخخدام فنياات مخناعاة.      

 احخماالت ال لاك املفب  للحاجات )واقعي  م ؤوب  صااب(. 
 أ  أهدافها: :ةوالرابعة عفر ةاجلل ة الثالثة عفر

تعرياا الطاالب بأهمياة     -2ب مهارة مااجهة وحل املفكالت. تعليم الطال -1
تبصاري الطاالب    -3الخخطيط الااقعي لفهداف اليت ي عان إىل حتقيقها, وااللخازام باه.   

تعليم الطالب كييية إدارة اجتاهاتهم حنا  -4بأهمية الخخطيط لخنييذ ال لاكيات اإل ابية. 
 املااقا امل ببة للو ال الني ية.

 ت تطبيقها:ب  إجراءا
البحيب بالطالب, والثناء على حوارهم وتياعلهم يف تنييذ ما ُيطلب منهم.  -1

تادريب الطاالب     -3. الطالب على اسباتيجيات مهارة مااجهة وحل املفكالتتدريب  -2
تادريب الطاالب علاى     -4. مكاناتهم املخاحة وااللخزام بهاإاخلطط الااقعية ضمن على وض  

اتهم حنا املااقا امل ببة للو ال الني ية بطريقة إ ابية, والخكياا ما    كييية إدارة اجتاه
 الظروف احملبطة يف البيئة اليت يعيش فيها الطالب.

 أ  أهدافها:  :ةوال ادسة عفر ةاجلل خان اخلام ة عفر
الكفاا عان    -2مخابعة الطالب يف اخلطة اليت أعدوها ومدى الخزامهم بهاا.   -1

تبصاري الطاالب    -3ق تنييذ اخلطة وااللخازام بهاا.   االيت قد تع األفكار ال لبية للطالب
إك اااب الطااالب  -4بأهميااة مااجهااة املصاااعب احلياتيااة وجتاوزهااا بطريقااة سااليمة.  

الخعرياا بأهمياة العالقاات االجخماعياة      -5سلاكيات إ ابية تزيد من فاعلياة الاذات.   
 ال اية يف مااجهة املااقا احلياتية, والخ لب عليها.

 إجراءات تطبيقها:ب  
لرصد صعابات الخنيياذ, وكييياة    ةمناقفة الطالب عن اخلطط امل خقبلية املعد -1
للوا ال الني اية, وكييياة     ةتدريب الطالب على مااجهة املااقا امل ابب  -2جتاوزها. 

تاجيه سلاك الطالب لبعط املااقاا لخح اني امل اؤولية وتنااويم      -3الخ لب عليها. 
تعلايم الطاالب أسااليب لخح اني عالقااتهم       -4م فنيات مخناعة. ملفكالتهم, باسخخدا

 األسرية واالجخماعية, وأدائهم األكادني واالقخصادي.
 وتفمل: اجلل ة ال ابعة عفر )اخلخامية(:

مراجعااة ماااجزة للمياااهيم واملهااارات الاايت   تعليمهااا والخاادرب عليهااا يف  -1
يعلية من أنفطة وفنيات العاالج باالااق    الخأكيد على االسخيادة ال -2اجلل ات ال ابقة. 

تطبيق القياس البعدي ملقياسي الو ال الني ية واالتزان  -3يف مااقا احلياة الواغطة. 
 .االنيعالي, واالتياق على ماعد للقياس الخخبعّي

 :ليحص مدى حتقيق أهداف الربنامج وأثره اإل ابي من خالب الربنامج اإلرشادي: تقايمب  
 خجابات أفراد اجملماعة الخجريبية يف اسخمارات تقييم اجلل ات.معرفة اس -1
الخقايم البعدي: بعد تطبياق الربناامج ُيقااس م اخاى الوا ال الني اية واالتازان         -2

 االنيعالي للمجماعخني الوابطة والخجريبية.
: بعد مرور شهرين من الخقايم البعدي,   تطبياق مقيااس الوا ال    الخقايم الخخبعّي -3

 ية على اجملماعة الخجريبية.الني 
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 أ  أهدافها:  :ةوال ادسة عفر ةاجلل خان اخلام ة عفر
الكفاا عان    -2مخابعة الطالب يف اخلطة اليت أعدوها ومدى الخزامهم بهاا.   -1

تبصاري الطاالب    -3ق تنييذ اخلطة وااللخازام بهاا.   االيت قد تع األفكار ال لبية للطالب
إك اااب الطااالب  -4بأهميااة مااجهااة املصاااعب احلياتيااة وجتاوزهااا بطريقااة سااليمة.  

الخعرياا بأهمياة العالقاات االجخماعياة      -5سلاكيات إ ابية تزيد من فاعلياة الاذات.   
 ال اية يف مااجهة املااقا احلياتية, والخ لب عليها.

 إجراءات تطبيقها:ب  
لرصد صعابات الخنيياذ, وكييياة    ةمناقفة الطالب عن اخلطط امل خقبلية املعد -1
للوا ال الني اية, وكييياة     ةتدريب الطالب على مااجهة املااقا امل ابب  -2جتاوزها. 

تاجيه سلاك الطالب لبعط املااقاا لخح اني امل اؤولية وتنااويم      -3الخ لب عليها. 
تعلايم الطاالب أسااليب لخح اني عالقااتهم       -4م فنيات مخناعة. ملفكالتهم, باسخخدا

 األسرية واالجخماعية, وأدائهم األكادني واالقخصادي.
 وتفمل: اجلل ة ال ابعة عفر )اخلخامية(:

مراجعااة ماااجزة للمياااهيم واملهااارات الاايت   تعليمهااا والخاادرب عليهااا يف  -1
يعلية من أنفطة وفنيات العاالج باالااق    الخأكيد على االسخيادة ال -2اجلل ات ال ابقة. 

تطبيق القياس البعدي ملقياسي الو ال الني ية واالتزان  -3يف مااقا احلياة الواغطة. 
 .االنيعالي, واالتياق على ماعد للقياس الخخبعّي

 :ليحص مدى حتقيق أهداف الربنامج وأثره اإل ابي من خالب الربنامج اإلرشادي: تقايمب  
 خجابات أفراد اجملماعة الخجريبية يف اسخمارات تقييم اجلل ات.معرفة اس -1
الخقايم البعدي: بعد تطبياق الربناامج ُيقااس م اخاى الوا ال الني اية واالتازان         -2

 االنيعالي للمجماعخني الوابطة والخجريبية.
: بعد مرور شهرين من الخقايم البعدي,   تطبياق مقيااس الوا ال    الخقايم الخخبعّي -3

 ية على اجملماعة الخجريبية.الني 
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 األساليب اإلحصائية: ا: رابًع
 املخاسطات واالحنرافات املعيارية: لاصا اخلصائص العمرية لعينة الدراسة.  -1
: ليحص داللة اليروق بني مخاسطات رتب كال  Test Wilcoxonاخخبار ولكاك ن  -2

 . الخجريبية للمجاعة دي والخخبعّييف القياسني البع وكذلكجمماعة يف القياسني القبلي والبعدي, 
: ليحص داللة اليروق بني مخاسطات Mann-Whitney-U Testوت   –اخخبار مان  -3

 والبعدي.      اجملماعخني الخجريبية والوابطة يف القياسني القبلي درجات رتب

  :نتائج الدراسة

ا باني  دالاة إحصاائيًّ  تاجاد فاروق   الير  األوب: ينص هاذا اليار  علاى أناه: ))     -1
مقياااس  علااى القياسااني القبلااي والبعاادي يفاجملماعااة الخجريبيااة  مخاسااطات رتااب

 الو ال الني ية((.
 Testُاسخخدم األسلاب اإلحصاائي الالباارامبي املخمثال يف اخخباار ولكاك ان      

Wilcoxon   للعينات املبابطة )غري امل خقلة(, لداللة اليروق يف مخاسطات رتب درجات
 الخجريبية بني القياسني, كما ها ماضح يف اجلدوب الخالي: أفراد اجملماعة

(: داللة اليروق بني مخاسطات رتب درجات اجملماعة الخجريبية يف القياسني القبلي والبعدي على 5جدوب )
 مقياس الو ال الني ية.

أبعاد الو ال 
مخاسط  الرتب القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

 اجتاه م خاى الداللة
 الداللة

 قبلي   بعدي الي يالاجي
 16ن = 

 136 8.50 ال البة
-3.530 0.000** 

لصاحل القياس 
 0 0.00 املاجبة البعدي

 قبلي   بعدي املعريف
 16ن = 

 136 8.50 ال البة
-3.550 0.000** 

لصاحل القياس 
 0 0.00 املاجبة البعدي

 قبلي   بعدي الني ي
 16ن = 

 136 8.50 ال البة
-3.520 0.000** 

لصاحل القياس 
 0 0.00 املاجبة البعدي

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 قبلي   بعدي
 16ن = 

 136 8.50 ال البة
-3.522 0.000** 

لصاحل القياس 
 0 0.00 املاجبة البعدي

يالحظ من اسخعرا  البيانات الاااردة يف اجلادوب ال اابق أن مجيا  القايم دالاة       
( يف اجتااه القيااس البعادي, مماا ُي اخدب مناه علاى        0. 01د م خاى داللاة ) إحصائيًّا عن

االخخالف يف مخاسطات رتب درجات أفراد اجملماعة الخجريبية علاى مقيااس الوا ال    
الني ااية, وهااذه اليااروق يف القياسااني القبلااي والبعاادي تفااري إىل اخنيااا  يف م ااخاى 

 الو ال الني ية. 
 بعااد حياث كانات قيماة مربا  إيخاا بالن ابة أل       للربنامج الخأثري حجم ح ابو  
أكرب من القيماة الدالاة علاى األهمياة البباياة للنخاائج اإلحصاائية يف         الني ية الو ال

أن  Cohen (1988)حياث ياري كااهني    ( 0.15البحاث البباية والني ية ومقادارها ) 
على املخ ريات  فأكثر ( من الخباين الكلي ألي مخ ري م خقل %15الخأثري الذي يي ر )من 

 م اخاى  خياط  يف اإلرشاادي  لربناامج كبرًيا, مما يدب على وجاد أثر ل اتأثرًي دَُّعالخابعة ُي
 الخجريبية. اجملماعة لدى الني ية, الو ال

دالاة إحصاائيًّا باني    تاجاد فاروق   الير  الثاني: ينص هاذا اليار  علاى أناه: ))     -2
مقياس  على ني القبلي والبعديالقياس يفاجملماعة الخجريبية  مخاسطات رتب درجات

 االتزان االنيعالي((.
للعينات املبابطة, لداللة اليروق يف   Test Wilcoxonُاسخخدم اخخبار ولكاك ن 

مخاسطات رتب درجات أفراد اجملماعاة الخجريبياة باني القياساني, كماا هاا ماضاح يف        
 اجلدوب الخالي:

جملماعة الخجريبية يف القياسني القبلي والبعدي على (: داللة اليروق بني مخاسطات رتب درجات ا6جدوب )
 مقياس االتزان االنيعالي.

 مقياس االتزان
مخاسط  الرتب القياس االنيعالي

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 بعدي قبلي الدرجة الكلية
 16ن = 

 **0.000 3.517- 0 0.00 ال البة
لصاحل القياس 

 136 8.50 ملاجبةا البعدي
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يالحظ من اسخعرا  البيانات الاااردة يف اجلادوب ال اابق أن مجيا  القايم دالاة       
( يف اجتااه القيااس البعادي, مماا ُي اخدب مناه علاى        0. 01د م خاى داللاة ) إحصائيًّا عن

االخخالف يف مخاسطات رتب درجات أفراد اجملماعة الخجريبية علاى مقيااس الوا ال    
الني ااية, وهااذه اليااروق يف القياسااني القبلااي والبعاادي تفااري إىل اخنيااا  يف م ااخاى 

 الو ال الني ية. 
 بعااد حياث كانات قيماة مربا  إيخاا بالن ابة أل       للربنامج الخأثري حجم ح ابو  
أكرب من القيماة الدالاة علاى األهمياة البباياة للنخاائج اإلحصاائية يف         الني ية الو ال

أن  Cohen (1988)حياث ياري كااهني    ( 0.15البحاث البباية والني ية ومقادارها ) 
على املخ ريات  فأكثر ( من الخباين الكلي ألي مخ ري م خقل %15الخأثري الذي يي ر )من 

 م اخاى  خياط  يف اإلرشاادي  لربناامج كبرًيا, مما يدب على وجاد أثر ل اتأثرًي دَُّعالخابعة ُي
 الخجريبية. اجملماعة لدى الني ية, الو ال

دالاة إحصاائيًّا باني    تاجاد فاروق   الير  الثاني: ينص هاذا اليار  علاى أناه: ))     -2
مقياس  على ني القبلي والبعديالقياس يفاجملماعة الخجريبية  مخاسطات رتب درجات

 االتزان االنيعالي((.
للعينات املبابطة, لداللة اليروق يف   Test Wilcoxonُاسخخدم اخخبار ولكاك ن 

مخاسطات رتب درجات أفراد اجملماعاة الخجريبياة باني القياساني, كماا هاا ماضاح يف        
 اجلدوب الخالي:

جملماعة الخجريبية يف القياسني القبلي والبعدي على (: داللة اليروق بني مخاسطات رتب درجات ا6جدوب )
 مقياس االتزان االنيعالي.

 مقياس االتزان
مخاسط  الرتب القياس االنيعالي

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 بعدي قبلي الدرجة الكلية
 16ن = 

 **0.000 3.517- 0 0.00 ال البة
لصاحل القياس 

 136 8.50 ملاجبةا البعدي
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يالحظ من اسخعرا  البيانات الااردة يف اجلدوب ال ابق أن القيمة دالة إحصاائيًّا  
( يف اجتاه القياس البعدي, مما ُي خدب مناه علاى االخاخالف يف    0 ,01عند م خاى داللة )

 مخاسطات رتب درجات أفراد اجملماعة الخجريبية على مقياس االتزان االنيعالي. 
أكرب من القيماة الدالاة علاى     االنيعالي االتزان قياسمرب  إيخا بالن بة مل وأن قيمة

( 0.15األهمية البباية للنخائج اإلحصائية يف البحااث البباياة والني اية ومقادارها )    
فأكثر ( من الخباين  %15أن الخأثري الذي يي ر )من  Cohen (1988)حيث يري كاهني ,

كبرًيا , مما يدب على وجاد أثار   تأثريا  دَُّعريات الخابعة ُيالكلي ألي مخ ري م خقل على املخ 
 . الربنامج تلقت اليت اجملماعة لدى االنيعالي, االتزان مقياس يف اإلرشادي لربنامجل

 املقابح  الربناامج  فاعلياة  من للخأكد املعدب للك ب بالك معامل اسخخدامكما   
 ان االنيعالي.وزيادة م خاى االتز الني ية الو ال م خاى يطخل

 الو ال الني ية واالتزان االنيعاليداللة الك ب املعدب يف  (7 جدوب )
 الداللة ن بة الك ب املعدب املقياس 

 1.2 ≥دالة ألنها  1.4 الي يالاجي
 1.2 ≥دالة ألنها  1.3 املعريف
 1.2 ≥دالة ألنها  1.3 الني ي

 1.2 ≥ها دالة ألن 1.3 ألبعاد الو ال الني ية الدرجة الكلية
 1.2 ≥دالة ألنها  1.88 ملقياس االتزان االنيعالي الدرجة الكلية

 الوا ال  أبعادأنَّ ن بة الك ب املعدب لبالك عند  ( ما يلي:7يخوح من جدوب )
أكرب مان احلاد األدناى الاذي قارره باالك للياعلياة,         وم خاى االتزان االنيعالي الني ية

 االتازان الوا ال الني اية و   م اخاى  يف إلرشاديا الربنامجوبذلك نكن احلكم بياعلية 
 . االنيعالي

دالاة إحصاائيًّا باني    تاجاد فاروق   الير  الثالث: ينص هذا الير  على أنه: ))ال  -3
مقيااس   على القياسني القبلي والبعدي يفاجملماعة الوابطة درجات  مخاسطات رتب

 الو ال الني ية((.

لعينات املبابطة لداللة الياروق يف  ل  Test Wilcoxonُاسخخدم اخخبار ولكاك ن 
مخاسطات رتب درجات أفاراد اجملماعاة الواابطة باني القياساني, كماا هاا ماضاح يف         

 اجلدوب الخالي:
(: داللة اليروق بني مخاسطات رتب درجات اجملماعة الوابطة يف القياسني القبلي والبعدي على 8جدوب )

 مقياس الو ال الني ية.
أبعاد الو ال 

مخاسط  العدد الرتب لقياسا الني ية
 الرتب

جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 بعدي قبلي الي يالاجي
 16ن = 

 31.50 5.25 6 ال البة
-0.999 0.318 

ال تاجد 
فروق دالة 
 59.50 8.50 7 املاجبة إحصائيًّا

 قبلي بعدي املعريف
 16ن = 

 76.50 8.50 9 ال البة
-0.958 0.338 

 تاجد ال
فروق دالة 
 43.50 7.25 6 املاجبة إحصائيًّا

 بعدي قبلي الني ي
 16ن = 

 78.00 7.80 10 ال البة
-0.522 0.601 

ال تاجد 
فروق دالة 
 58.00 9.67 6 املاجبة إحصائيًّا

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 بعدي قبلي
 16ن = 

 57.00 6.33 9 ال البة
-0.285 0.775 

ال تاجد 
دالة فروق 

 48.00 9.60 5 املاجبة إحصائيًّا

عدم وجاد فاروق دالاة   يالحظ من اسخعرا  البيانات الااردة يف اجلدوب ال ابق 
القياساني القبلاي   يف  مخاساطات رتاب درجاات أفاراد اجملماعاة الواابطة       باني  اإحصائيًّ
 مقياس الو ال الني ية. على والبعدي

دالة إحصائيًّا بني مخاسطات رتب تاجد فروق ))ال ينص على أنه: الير  الراب :  -4
االتازان  مقيااس   علاى  القياساني القبلاي والبعادي    يفاجملماعاة الواابطة    درجاات 

 االنيعالي((.
للعينات املبابطة, لداللة اليروق يف   Test Wilcoxonُاسخخدم اخخبار ولكاك ن 

ا ماضاح يف  مخاسطات رتب درجات أفاراد اجملماعاة الواابطة باني القياساني, كماا ها       
 اجلدوب الخالي:
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لعينات املبابطة لداللة الياروق يف  ل  Test Wilcoxonُاسخخدم اخخبار ولكاك ن 
مخاسطات رتب درجات أفاراد اجملماعاة الواابطة باني القياساني, كماا هاا ماضاح يف         

 اجلدوب الخالي:
(: داللة اليروق بني مخاسطات رتب درجات اجملماعة الوابطة يف القياسني القبلي والبعدي على 8جدوب )

 مقياس الو ال الني ية.
أبعاد الو ال 

مخاسط  العدد الرتب لقياسا الني ية
 الرتب

جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 بعدي قبلي الي يالاجي
 16ن = 

 31.50 5.25 6 ال البة
-0.999 0.318 

ال تاجد 
فروق دالة 
 59.50 8.50 7 املاجبة إحصائيًّا

 قبلي بعدي املعريف
 16ن = 

 76.50 8.50 9 ال البة
-0.958 0.338 

 تاجد ال
فروق دالة 
 43.50 7.25 6 املاجبة إحصائيًّا

 بعدي قبلي الني ي
 16ن = 

 78.00 7.80 10 ال البة
-0.522 0.601 

ال تاجد 
فروق دالة 
 58.00 9.67 6 املاجبة إحصائيًّا

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 بعدي قبلي
 16ن = 

 57.00 6.33 9 ال البة
-0.285 0.775 

ال تاجد 
دالة فروق 

 48.00 9.60 5 املاجبة إحصائيًّا

عدم وجاد فاروق دالاة   يالحظ من اسخعرا  البيانات الااردة يف اجلدوب ال ابق 
القياساني القبلاي   يف  مخاساطات رتاب درجاات أفاراد اجملماعاة الواابطة       باني  اإحصائيًّ
 مقياس الو ال الني ية. على والبعدي

دالة إحصائيًّا بني مخاسطات رتب تاجد فروق ))ال ينص على أنه: الير  الراب :  -4
االتازان  مقيااس   علاى  القياساني القبلاي والبعادي    يفاجملماعاة الواابطة    درجاات 

 االنيعالي((.
للعينات املبابطة, لداللة اليروق يف   Test Wilcoxonُاسخخدم اخخبار ولكاك ن 

ا ماضاح يف  مخاسطات رتب درجات أفاراد اجملماعاة الواابطة باني القياساني, كماا ها       
 اجلدوب الخالي:
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(: داللة اليروق بني مخاسطات رتب درجات اجملماعة الوابطة يف القياسني القبلي والبعدي على 9جدوب )
 مقياس االتزان االنيعالي.

مقياس 
االتزان 
 االنيعالي

مخاسط  العدد الرتب القياس
 الرتب

جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

 م خاى
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

الدرجة 
 ليةالك

 بعدي قبلي
 16ن = 

 64 9.14 7 ال البة
-0.207 0.836 

ال تاجد 
فروق دالة 
 72 8.00 9 املاجبة إحصائيًّا

عدم وجاد فاروق دالاة   يالحظ من اسخعرا  البيانات الااردة يف اجلدوب ال ابق 
القياساني القبلاي   يف  مخاساطات رتاب درجاات أفاراد اجملماعاة الواابطة       باني  اإحصائيًّ
 مقياس االتزان االنيعالي. على والبعدي

دالاة إحصاائيًّا باني    تاجاد فاروق   ينص هذا الير  على أنه: )) الير  اخلامس: -5
 القيااس البعادي  يف اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوابطة  مخاسطات رتب درجات

 ((.الني ية مقياس الو ال على
امل ااخقلة,  , للعيناااتMann-Whitney-U Testوتاا    –ُاسااخخدم اخخبااار مااان 

 واجلدوب الخالي ياضح النخائج املخعلقة بذلك.

 (: اليروق بني مخاسطات اجملماعخني الخجريبية والوابطة يف القياس البعدي 10جدوب )
 على مقياس الو ال الني ية.

أبعاد الو ال 
مخاسط  القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة 
U 

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه 
 اليروق

 ي يالاجيال

 الوابطة
 392 24.50 16ن = 

0.000 -4.830 0.000 
لصاحل 
اجملماعة 
 الخجريبية الخجريبية

 136 8.50 16ن = 

 املعريف

 الوابطة
 392 24.50 16ن = 

0.000 -4.833 0.000 
لصاحل 
اجملماعة 
 الخجريبية الخجريبية

 136 8.50 16ن = 

أبعاد الو ال 
مخاسط  القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة 
U 

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه 
 اليروق

 الني ي

 الوابطة
 392 24.50 16ن = 

0.000 -4.832 0.000 
لصاحل 
اجملماعة 
الخجريبية ن =  الخجريبية

16 8.50 136 

 الدرجة الكلية

 الوابطة 
 392 24.50 16ن = 

0.000 -4.828 0.000 
لصاحل 
اجملماعة 
 الخجريبية  الخجريبية

 136 8.50 16ن = 

ة وجااد فاروق دالا   يالحظ من اسخعرا  البياناات الاااردة يف اجلادوب ال اابق     
مخاسطات رتب درجاات  بني (  يف اجتاه اجملماعة الخجريبية, 0 ,01عند م خاى) اإحصائيًّ

الوا ال الني اية   مقيااس  علاى  الخجريبية والوابطة يف القياس البعدي  خنيأفراد اجملماع
بكافة أبعاده, مما ُي اخدب مناه علاى فاعلياة الربناامج اإلرشاادي يف الخقليال واحلاد مان          

 اجملماعة اليت تلقت الربنامج. الو ال الني ية, لدى
دالاة إحصاائيًّا باني    تاجاد فاروق   ينص هذا الير  على أنه: )) الير  ال ادس: -6

 القيااس البعادي  يف اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوابطة  مخاسطات رتب درجات
 ((.مقياس االتزان االنيعالي على

نااات امل ااخقلة, , للعيMann-Whitney-U Testوتاا    –ُاسااخخدم اخخبااار مااان 
 واجلدوب الخالي ياضح النخائج املخعلقة بذلك.

 (: اليروق بني مخاسطات اجملماعخني الخجريبية والوابطة يف القياس البعدي 11جدوب )
 على مقياس االتزان االنيعالي.

مقياس االتزان 
 القياس االنيعالي

مخاسط 
 الرتب

جمماع 
 الرتب

 قيمة 
U 

 قيمة 
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه 
 اليروق

 الدرجة الكلية

 الوابطة 
 16ن = 

8.50 136 
0.000 -4.826 0.000 

لصاحل 
اجملماعة 
 الخجريبية  الخجريبية

 16ن = 
24.50 392 
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أبعاد الو ال 
مخاسط  القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة 
U 

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه 
 اليروق

 الني ي

 الوابطة
 392 24.50 16ن = 

0.000 -4.832 0.000 
لصاحل 
اجملماعة 
الخجريبية ن =  الخجريبية

16 8.50 136 

 الدرجة الكلية

 الوابطة 
 392 24.50 16ن = 

0.000 -4.828 0.000 
لصاحل 
اجملماعة 
 الخجريبية  الخجريبية

 136 8.50 16ن = 

ة وجااد فاروق دالا   يالحظ من اسخعرا  البياناات الاااردة يف اجلادوب ال اابق     
مخاسطات رتب درجاات  بني (  يف اجتاه اجملماعة الخجريبية, 0 ,01عند م خاى) اإحصائيًّ

الوا ال الني اية   مقيااس  علاى  الخجريبية والوابطة يف القياس البعدي  خنيأفراد اجملماع
بكافة أبعاده, مما ُي اخدب مناه علاى فاعلياة الربناامج اإلرشاادي يف الخقليال واحلاد مان          

 اجملماعة اليت تلقت الربنامج. الو ال الني ية, لدى
دالاة إحصاائيًّا باني    تاجاد فاروق   ينص هذا الير  على أنه: )) الير  ال ادس: -6

 القيااس البعادي  يف اجملماعة الخجريبية واجملماعة الوابطة  مخاسطات رتب درجات
 ((.مقياس االتزان االنيعالي على

نااات امل ااخقلة, , للعيMann-Whitney-U Testوتاا    –ُاسااخخدم اخخبااار مااان 
 واجلدوب الخالي ياضح النخائج املخعلقة بذلك.

 (: اليروق بني مخاسطات اجملماعخني الخجريبية والوابطة يف القياس البعدي 11جدوب )
 على مقياس االتزان االنيعالي.

مقياس االتزان 
 القياس االنيعالي

مخاسط 
 الرتب

جمماع 
 الرتب

 قيمة 
U 

 قيمة 
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه 
 اليروق

 الدرجة الكلية

 الوابطة 
 16ن = 

8.50 136 
0.000 -4.826 0.000 

لصاحل 
اجملماعة 
 الخجريبية  الخجريبية

 16ن = 
24.50 392 



ة برنامج �إر�شادّي قائم ... فاعليَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 296

يخبني من خالب اجلدوب ال ابق أن قيمة م خاى الداللة كانت ذات داللة إحصائية 
اى االتازان االنيعاالي   ( يف اجتاه اجملماعة الخجريبية حيث كان م اخ 0 ,01عند م خاى )

مخاسطات بني يف درجات االتزان االنيعالي  ادالة إحصائيًّمرتيًعا لديهم, أي تاجد فروق 
بعد تطبيق الربنامج اإلرشاادي, مماا   الخجريبية والوابطة  خنياجملماعرتب درجات طالب 

 .يدب على الخأثري اإل ابي للربنامج
دالاة إحصاائيًّا باني    تاجد فاروق  ال ))ينص هذا الير  على أنه:  :ب الير  ال ا -7

مقياس  على القياسني البعدي والخخبعّي يفاجملماعة الخجريبية  مخاسطات رتب درجات
 . (()بعد مرور شهرين( من تطبيق الربنامج الو ال الني ية

لداللة الياروق   ,للعينات املبابطة  Test Wilcoxonاخخبار ولكاك ن    ُاسخخدم
 علاى  أفراد اجملماعة الخجريبية بني القياسني البعدي والخخبعي تدرجا يف مخاسطات رتب

 كما ها ماضح يف اجلدوب الخالي: الو ال الني ية,مقياس 
(: اليروق بني مخاسطات رتب درجات اجملماعة الخجريبية يف القياسني البعدي والخخبعي على مقياس 12جدوب )

 الو ال الني ية.

أبعاد الو ال 
مخاسط  العدد تبالر القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 
 الي يالاجي

 تخبعي بعدي
 16ن = 

 31 6.20 5 ال البة
-0.660 0.509 

ال تاجد 
فروق دالة 

 47 6.71 7 املاجبة إحصائيا 

 
 املعريف

 تخبعي بعدي
 16ن = 

 54 6.75 8 ال البة
-0.608 0.543 

ال تاجد 
ة فروق دال
 37 7.40 5 املاجبة إحصائيا 

 
 الني ي

 تخبعي بعدي
 16ن = 

 48 6.00 8 ال البة
-0.178 0.859 

ال تاجد 
فروق دالة 

 43 8.60 5 املاجبة إحصائيا 

أبعاد الو ال 
مخاسط  العدد تبالر القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 
 الدرجة الكلية

 تخبعي بعدي
 16ن = 

 49 7.00 7 ال البة
-0.246 0.805 

ال تاجد 
فروق دالة 

 42 7.00 6 املاجبة إحصائيا 

يالحظ من اسخعرا  البيانات الااردة يف اجلدوب ال ابق عدم وجاد فاروق دالاه   
إحصائيًّا بني مخاسطات رتاب درجاات أفاراد اجملماعاة الخجريبياة يف القياساني البعادي        

 والخخبعي على مقياس الو ال الني ية, وهذا يدب على فاعلية الربنامج واسخمراريخها. 

 :مناقشة وتفسري النتائج
هذه  الدراسة إىل فحص تأثري تطبيق برنامج إرشاادي مجعاي امل اخند علاى      سعت

إسباتيجيات وأساليب العالج بالااق , يف خيط الو ال الني ية بكافة أبعادها, واألثر 
املنعكس لذلك على م خاى االتزان االنيعالي لدى طالب اجلامعة. بناًء على الخحقق من 

اليت جاءت النخيجة لصاحلهم, ممن تعرضاا للربنامج  اسخجابات طالب اجملماعة الخجريبية
العالجي, مقارنة م  الطالب يف اجملماعة الوابطة الذين مل يخعرضااا ألي مان خادمات    
وأنفطة الربنامج اليت قد تكان من شأنها إحداث أي تأثري إ ابي بالن ابة يام, يف تنمياة    

لني اية؛ إذ اخنياط مخاساط    ال لاكيات اإل ابياة ومعاجلاة العدياد مان االضاطرابات ا     
الو ال الني ية لدى أفراد اجملماعة الخجريبية وكذلك مخاسط االتزان االنيعالي, علاى  
مقياسي الو ال الني ية واالتزان االنيعالي للدراساة احلالياة بعاد شاهرين تقريًباا مان       

ية رغام  تطبيق الربنامج واسخمراره يف فبة املخابعة, وكانت هذه النخيجة ذات داللة إحصائ
ص ر حجم العينة. مما يفاري إىل  فاعلياة نظرياة العاالج باالااق  بعاد تطبياق الربناامج,         

 وكذلك يف القياس الخخبعّي.
وهذه النخيجة للدراسة احلالية تخ ق م  جممال نخاائج الدراساات ال اابقة الايت        
عرضها واليت دلت على االرتباال اإل اابي للعاالج باالااق  ما  خياط االضاطرابات        
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أبعاد الو ال 
مخاسط  العدد تبالر القياس الني ية

 الرتب
جمماع 
 الرتب

 قيمة
Z 

م خاى 
 الداللة

 اجتاه
 الداللة

 
 الدرجة الكلية

 تخبعي بعدي
 16ن = 

 49 7.00 7 ال البة
-0.246 0.805 

ال تاجد 
فروق دالة 

 42 7.00 6 املاجبة إحصائيا 

يالحظ من اسخعرا  البيانات الااردة يف اجلدوب ال ابق عدم وجاد فاروق دالاه   
إحصائيًّا بني مخاسطات رتاب درجاات أفاراد اجملماعاة الخجريبياة يف القياساني البعادي        

 والخخبعي على مقياس الو ال الني ية, وهذا يدب على فاعلية الربنامج واسخمراريخها. 

 :مناقشة وتفسري النتائج
هذه  الدراسة إىل فحص تأثري تطبيق برنامج إرشاادي مجعاي امل اخند علاى      سعت

إسباتيجيات وأساليب العالج بالااق , يف خيط الو ال الني ية بكافة أبعادها, واألثر 
املنعكس لذلك على م خاى االتزان االنيعالي لدى طالب اجلامعة. بناًء على الخحقق من 

اليت جاءت النخيجة لصاحلهم, ممن تعرضاا للربنامج  اسخجابات طالب اجملماعة الخجريبية
العالجي, مقارنة م  الطالب يف اجملماعة الوابطة الذين مل يخعرضااا ألي مان خادمات    
وأنفطة الربنامج اليت قد تكان من شأنها إحداث أي تأثري إ ابي بالن ابة يام, يف تنمياة    

لني اية؛ إذ اخنياط مخاساط    ال لاكيات اإل ابياة ومعاجلاة العدياد مان االضاطرابات ا     
الو ال الني ية لدى أفراد اجملماعة الخجريبية وكذلك مخاسط االتزان االنيعالي, علاى  
مقياسي الو ال الني ية واالتزان االنيعالي للدراساة احلالياة بعاد شاهرين تقريًباا مان       

ية رغام  تطبيق الربنامج واسخمراره يف فبة املخابعة, وكانت هذه النخيجة ذات داللة إحصائ
ص ر حجم العينة. مما يفاري إىل  فاعلياة نظرياة العاالج باالااق  بعاد تطبياق الربناامج,         

 وكذلك يف القياس الخخبعّي.
وهذه النخيجة للدراسة احلالية تخ ق م  جممال نخاائج الدراساات ال اابقة الايت        
عرضها واليت دلت على االرتباال اإل اابي للعاالج باالااق  ما  خياط االضاطرابات        
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الاايت أشااارت إىل حت اان األداء والاادخل واألماان Ghorbani (2016 )لني ااية كدراسااة ا
 (2009)عباد الارزاق   الني ي والخكيا األسري واملفاعر وحل املفكالت, وم  دراسة 

اليت بّينت فعالية العالج بالااق  يف رف  م خاى األمن الني ي لدى الطالب, وتخيق هذه 
( الايت أشاارت إىل امخاداد أثار     Anderson et.al, 2013النخيجة أيًوا م  نخاائج دراساة )  

الربنامج القائم على أسس ومبادئ نظرية العالج باالااق  كأسالاب عالجاي هادف إىل     
خيط م خاى القلق االجخماعي واخلاف بعد عاام مان االنخهااء مان تطبيقاه, وكاذلك       

م اخاى تقادير   اليت أظهرت نخائجها فعالية الربنامج يف رفا    (2010) عبد اجلااددراسة 
 الذات وخيط م خاى الفعار بالاحدة الني ية, واسخمرار أثره يف فبة املخابعة. 

لذا نكن إرجاع الخح ن يف م خاى الو ال الني اية واالتازان االنيعاالي لادى     
الطالب يف اجملماعة الخجريبية املخجان ة إىل األثر اإل ابي للربنامج اإلرشادي, فيهم دور 

ت وتأثريها على البناء املعريف لليارد وسالاكه, ي ااعد يف تعزياز الثقاة      وتي ري االنيعاال
 & Tarannum)بالنيس وبالخالي ال يطرة عليها إ ابيًّا. فقد ربط كل من تارانام وكاتان 

Khatoon, 2009)   بني اخنيا  م خاى االتزان االنيعالي وساء الخاافق الني ي. فااليرد
بطة ألنه يؤجل إشباع رغباته, األمر الذي ي اعده على املخزن قادر على حتمل الظروف احمل

حت ني الخااصل االجخماعي ووض  اخلطط امل خقبلية ال ليمة تبًعا خلرباته احلالية. وهاذه  
( اليت مل تظهر نخائجها فروق ا ذات داللاة  2005النخيجة ختخلا جزئيًّا م  دراسة اجلميلي )

تازان االنيعاالي لادى طاالب اجملماعاة      إحصائية لصاحل العالج باالااق  يف خياط اال  
 الخجريبية اخنياًضا ذا داللة إحصائية.

ونكن تي ري هذه النخيجة يف اسخناد الربنامج على إسباتيجيات العاالج باالااق ,   
واسخخدام أساليب مخناعة كاملناقفة اجلماعية واحلاار الذاتي والنمذجاة وإعاادة الاخعلم    

جبات املنزلية والخدريب على أسلاب املااجهاة الاااقعي   والقصة والدعابة والخعزيز والاا
لل لاك ومااجهة املفكالت وحلها الكخ اب فنياات معرفياة وسالاكية واقعياة ت ااعد      
امل بشدين علاى إشاباع حاجااتهم, وبالخاالي الفاعار بقيماة ذواتهام وتقاديرها. هاذا          

ىل عادم إشاباع   باإلضافة إىل  الخعرف على أهام الوا ال الني اية لاديهم والايت أدت إ     

يف فعالياة برناامج    Philips (2005)حاجاتهم, وهذا يخيق م  ما جاءت به نخيجاة دراساة   
 معريف سلاكي يف خيط الو ال وزيادة الدافعية وت يري القناعات لدى األفراد. 

فاحلاار الذاتي عندما يخحدث اليرد م  ني ه بأسلاب واقعي م اخخدما  عباارات   
ا ولامها حتد من مفاعر االكخئاب والقلق لديه وغريها مان  تؤكد الذات وتقلل من هدمه

( حااب العالقاة باني    2014األفكار واملفاعر ال البية, وهاذا ماا بّينخاه دراساة احلماد )      
االكخئاب وتقدير الاذات لادى الطلباة املاراهقني, فقاد أشاارت نخائجهاا إىل أن العاالج         

ابياة مماا خيياط مان م اخاى      واإلرشاد بالااق  يزيد مان تقادير الاذات واملفااعر اإل     
 االكخئاب.

األمر الذي ي اعد على إمكانياة إحاداث الخ ايري اإل اابي للماثريات )املااقاا(       
الواغطة يف حميطه الني ي واملعريف والي يالاجي وبالخالي االجخماعي. وهذا ماا أكدتاه   

الايت أسايرت عان فعالياة      (2014أباا ساليمان وبلعااوي    , Hori,2007)نخائج دراسيت 
نامج إلدارة الو ال وبرنامج قائم على الوبط الذاتي يف رف  الخحكم بالاذات وحال   بر

 املفكالت, والقدرة على مااجهة الو ال وخيوها لدى طالب اجلامعة. 
وُيصبح الفعار والقدرة على الخحكم يف األحاداث ومااجهاة االحباطاات واألمل    

وال يطرة علاى مجيعهاا, إال أن    الني ي يف ازدياد, فاألحداث البيئية من الصعب ت يريها
تعديل نظرة اليرد للااق  على أقل تقدير خيياا مان مفااعر الخااتر والوا ط الني اي       
ومفاعر الرفط واالنيعاالت املرتبطة مبااقيه اليامياة, وكاذلك الاخخلص مان ال الاك      
احلاضر غري امل ؤوب بنعادة تقييمه وتعلم وتطاير سلاكيات م اؤولة واقعياة وااللخازام    

لك لخحقيق األهداف وإشباع احلاجاات, مماا ياؤثر أيًواا يف حت اني م اخاى االتازان        بذ
 االنيعالي. 

( يف أن ال االاك اإلن اااني وردود األفعاااب تاارتبط 2004وهااذا مااا يااراه كاماال )
, وتؤكاده نخيجاة دراساة    وإىل األماار اليت حتيط باه بخصارات اليرد حنا احلياة وظروفها, 

(Honglin et.al, 2009) يت كفيت عن االرتبال العك ي بني الصحة الني ية اجليادة  وال
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يف فعالياة برناامج    Philips (2005)حاجاتهم, وهذا يخيق م  ما جاءت به نخيجاة دراساة   
 معريف سلاكي يف خيط الو ال وزيادة الدافعية وت يري القناعات لدى األفراد. 

فاحلاار الذاتي عندما يخحدث اليرد م  ني ه بأسلاب واقعي م اخخدما  عباارات   
ا ولامها حتد من مفاعر االكخئاب والقلق لديه وغريها مان  تؤكد الذات وتقلل من هدمه

( حااب العالقاة باني    2014األفكار واملفاعر ال البية, وهاذا ماا بّينخاه دراساة احلماد )      
االكخئاب وتقدير الاذات لادى الطلباة املاراهقني, فقاد أشاارت نخائجهاا إىل أن العاالج         

ابياة مماا خيياط مان م اخاى      واإلرشاد بالااق  يزيد مان تقادير الاذات واملفااعر اإل     
 االكخئاب.

األمر الذي ي اعد على إمكانياة إحاداث الخ ايري اإل اابي للماثريات )املااقاا(       
الواغطة يف حميطه الني ي واملعريف والي يالاجي وبالخالي االجخماعي. وهذا ماا أكدتاه   

الايت أسايرت عان فعالياة      (2014أباا ساليمان وبلعااوي    , Hori,2007)نخائج دراسيت 
نامج إلدارة الو ال وبرنامج قائم على الوبط الذاتي يف رف  الخحكم بالاذات وحال   بر

 املفكالت, والقدرة على مااجهة الو ال وخيوها لدى طالب اجلامعة. 
وُيصبح الفعار والقدرة على الخحكم يف األحاداث ومااجهاة االحباطاات واألمل    

وال يطرة علاى مجيعهاا, إال أن    الني ي يف ازدياد, فاألحداث البيئية من الصعب ت يريها
تعديل نظرة اليرد للااق  على أقل تقدير خيياا مان مفااعر الخااتر والوا ط الني اي       
ومفاعر الرفط واالنيعاالت املرتبطة مبااقيه اليامياة, وكاذلك الاخخلص مان ال الاك      
احلاضر غري امل ؤوب بنعادة تقييمه وتعلم وتطاير سلاكيات م اؤولة واقعياة وااللخازام    

لك لخحقيق األهداف وإشباع احلاجاات, مماا ياؤثر أيًواا يف حت اني م اخاى االتازان        بذ
 االنيعالي. 

( يف أن ال االاك اإلن اااني وردود األفعاااب تاارتبط 2004وهااذا مااا يااراه كاماال )
, وتؤكاده نخيجاة دراساة    وإىل األماار اليت حتيط باه بخصارات اليرد حنا احلياة وظروفها, 

(Honglin et.al, 2009) يت كفيت عن االرتبال العك ي بني الصحة الني ية اجليادة  وال
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والو ال الني ية لدى الطالب وفعالية اإلسباتيجيات اإل ابية وأهميخها للخعامل معها, 
)اليرمااوي وعباد    وبالخالي احلد من املفاكل الني ية املخخلية. وهذا ما أشار إليه كل من

أن شدة الو ال الني ية تعكس بآثارها ( يف 2013, ح ني, 2009, النااي ه 2009اهلل
 .على إنخاجيخهؤثر ي ال لبية العواية والني ية على اليرد مما

فالطالب يف اجملماعة الخجريبية تبنى فل ية ُتفعره بالرضا وُتح ن حالخه املزاجياة,  
وتزيد من درجاة حتكماه يف ردود أفعالاه ال البية, وُتعيناه علاى رفا  م اخاى االتازان          

ديه ومااجهة أي من الو ال حاله يف ضااء الخحدياد اإلجرائاي للوا ال     االنيعالي ل
 الني ية يف الدراسة احلالية. 

فخومن الربنامج اإلرشادي أساليب ومياهيم وأفكاًرا واقعية للخعامل م  الو ال 
احلياتية كميهامي الااق  وامل ؤولية اللذين يؤكدان  على ضرورة معايفه الااق  وتقبلاه  

عامل معه كما ها, وم ؤولية الطالب الكاملة عن تصرفاته, وتعليمه كييياه  والخكيا والخ
احملاسبة ملا يصدر عنه من سلاك دون تربيره باخلربات املاضية أو العاامل احلالية أو بنلقاء 
اللام على اخخرين وسلاكهم أو ن بخها إليهم. م  البكيز على ال لاك الراهن للطالب 

برغباتهم وسلاكياتهم والخحكم فيهاا واخخياار األكثار فعالياة     ومالحظخه, كما أن وعيهم 
منها ح ن ميهام امل ؤولية لديهم وساعدهم على الخ ايري اإل اابي ومااجهاة واقعهام     
وحل مفكالتهم, فأصبحاا أكثر تاافق ا ني يًّا م  ذواتهم وما  اخخارين وفقاا  ملاا أورده     

Glasser (2002 )  الني اية إىل ضاعا الفاعار     تابايف أنه ُيمكن أن نرد بعاط االضاطر
 بامل ؤولية, وممارسة ال لاكيات ال لبية, واخنيا  القدرة على تأجيل إشباع احلاجات.

واسخمرار تأثري الربنامج اإلرشادي لدى اجملماعة الخجريبية, مبا احخااه من مهارات 
اعالتهم وأساليب إرشادية انعكس ذلك إ ابيًّا على الطالب, مخمثل ا يف حت ان درجاة تيا   

االجخماعية وشعارهم بامل ؤولية ملا يصدر عانهم مان سالاك والخعابري عان مخطلبااتهم       
الفخصية والافاء بها, وحل مفكالتهم ومااجهخها وفقا  ليهمهم للااق  الذين يعيفاان  

 فيه, وب ط النظر عن الظروف احمليطة ومبا يخالءم م  واقعهم. 

وتي اري وحتليال املااقاا الوااغطة     ومما ساهم يف ذلك تطاير قدرتهم على رؤية 
بطريقة إ ابية كان يا أبلغ األثر يف احلد من مفاعرهم وسلاكياتهم ال البية؛ مماا أدى إىل   
اخنيا  يف م خاى أعرا  الو ال الني اية ورفا  درجاة االتازان االنيعاالي لاديهم       

قاة  يف عالLoyd (2005 )وهذا ما تاصالت إلياه دراساة     وقدرتهم على إشباع حاجاتهم.
 العالج بالااق  وإدراك الطالب إلشباع حاجاتهم الني ية م  اخنيا  ال لاك ال ل . 

ومبا أن لينيات وإسباتيجيات الربنامج اإلرشادي اجلمعي أهمية ومعنى يف احليااة  
اليامية لطالب اجملماعة الخجريبية, هذا جعلهم حيرصان على االنخظاام واالساخيادة مان    

ه مهم يف عالجهم الني ي, فالطالب ي اخطي  أن ُيعارب وييصاح    جل ات الربنامج. فخأثري
 حبرية عن ذاته ومفاعره وآرائه وكذلك أفكاره امل ببة للو ال فيقل تاتره. 

وهذا ما أيدته معظم الدراسات ال ابقة اليت اعخمدت الربامج اإلرشاادية اجلمعياة   
فعالية برناامج مجعاي يف   واليت بّينت  (2015 ,نياجلعافرة وآخرعلى سبيل املثاب دراسة )

 تعديل األفكار اخلاطئة وأثر ذلك يف خيط الو ال لدى طالب اجلامعة. 
كما تخ   نظرة الطالب للمااقا فخكان أكثر مشالية تخوامن جااناب مخعاددة,    
وذلك بات اع حميطه الني ي واحلياتي ووعيه بذاته واكخ ابه خربات وممارسات ومهارات 

ها ويعممها يف تياعالت اجخماعية أكرب,. ويبافاق ذلاك ما     بالخبادب م  اخخرين, ياظي
تطاير قدرته على احلكم على املااقا وتقدير ال لاك, مما ُيعزز شعاره باالقاة والعازم,   

فعالية برنامج إرشادي يف خيط الو ال  (2011املنكاش ) وقد أوضحت نخائج دراسة
 لدى طالب اجلامعة.

الب أكثر نفااط ا ومصاداقية, قاادًرا علاى     وم  وجاد الدعم والخدريب ُيصبح الط
اختاذ القرارات ووض  اخلطط الااقعية لخنييذها ضمن إمكانياته, ومخحرًرا من وجهة نظرة 
الاحيدة وخرباته الذاتية واملاضية اليت تقيده وتثبط همخه حنا حتقيق أهدافه وجتعلاه يفاعر   

يف أن اليارد الاذي   Gold (2001 )باالضطرابات الني ية كالقلق والخاتر. وهذا ماا ذكاره   
يعيش حتت ض ط ني ي دائم  عل  اسة خيبا وتقل دافعيخه, وبالخالي يصبح غاري قاادر   

 على إجناز عمله, فيفعر بالعجز واإلحبال واالكخئاب.
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 ع:ـــاملراج

 عربية:املراج  ال: أوال 
 ( 2010أبا حبيب, نبيلة أ د):  ساباتيجيات مااجهخهاا وعالقخهاا بالخحصايل     إالو ال الني اية و

 عزة.   جامعة األزهر, ماج خري غري منفارة,الدراسي لدى أبناء الفهداء يف حمافظات غزة. رسالة 
 ,فاعلية برناامج يف الخادريب علاى الوابط الاذاتي يف       :(2014بهجت وبلعاوي منذر ) أبا سليمان

جملة كلياة الببياة,    .خيط الو ال الني ية لدى عينة من طلية ال نة الخحوريية يف جامعة القصيم
 .296-269(, 2) 159جامعة األزهر, 

 ال الني ية وعالقخهاا بااالتزان االنيعاالي والقادرة علاى      الو  :(2015شادي حممد ) ىأبا مصطي
رساالة ماج اخري غاري منفاارة, كلياة       .اختاذ القرار لدى ممرضي الطاارئ يف امل خفييات احلكامياة 

 الببية, اجلامعة اإلسالمية, عزة, فل طني.
 ( فاعلية برناامج إرشاادي مجعاي   2015اجلعافرة, حممد واحلاارنه, إياد واخلراشة منذر :)   يف تعاديل

جامعاة   جملاة كلياة الببياة,    .األفكار الالعقالنية خليط الو ال الني ية لدى طلياة جامعاة مؤتاة   
 .886-857(, 163)1األزهر, 

 خاى اة فاي رفاا  م ا  يأثار العاالج الاااقعي واملهارات االجخماع :(2005ج )يلاي, علاي علاياجلم
كلية الببية, اجلامعاة  رسالة دكخاراه غري منفارة, ة. ية االعدادب املرحلالزان  االنيعالي لدى طاالت

 , العراق. امل خنصرية
 ( 2014احلمد, نايا أ د):      دور اإلرشاد والعالج بالااق  يف خياط الفاعار باالكخئااب الني اي

 .39-9(, 1)20لدى املراهقني. جملة املنارة للبحاث والدراسات, األردن, 
 ( 2016اخلااجة, عبد اليخاح حممد): االحاباق  م اخاى  خياط  يف مجعاي  إرشااد  برناامج  لياة فاع 

 الدولي املعهد جملة .قاباس ال لطان جبامعة الدبلام معلمي عينة من لدى الني ي الني ي والو ط
 .23-1(, 3)2والبحث,  للدراسة

 ,والخاافاق  اإلجنااز  بدافعياة  وعالقخهاا  املدركاة  الني اية  الوا ال (: 2018أ د صااحل )  الزهراني 
(, 9, )34. كلية الببية, جامعة أسيال, جملاة كلياة الببياة,    اجلامعة طالب من عينة دىل األكادني

269-333. 
 ( دور عاامل ما وراء املعرفة يف العالقة بني الو ال الني اية املدركاة   2011الزيداني, أ د حممد :)

 .543-519(, 4,)21ني ية,  تواالضطراب الني ي, دارسا



303المجلد )12(  العـدد )3(  

عبد�هلل بن عبد �لعزيز مناحي �ملناحي

 ع:ـــاملراج

 عربية:املراج  ال: أوال 
 ( 2010أبا حبيب, نبيلة أ د):  ساباتيجيات مااجهخهاا وعالقخهاا بالخحصايل     إالو ال الني اية و

 عزة.   جامعة األزهر, ماج خري غري منفارة,الدراسي لدى أبناء الفهداء يف حمافظات غزة. رسالة 
 ,فاعلية برناامج يف الخادريب علاى الوابط الاذاتي يف       :(2014بهجت وبلعاوي منذر ) أبا سليمان

جملة كلياة الببياة,    .خيط الو ال الني ية لدى عينة من طلية ال نة الخحوريية يف جامعة القصيم
 .296-269(, 2) 159جامعة األزهر, 

 ال الني ية وعالقخهاا بااالتزان االنيعاالي والقادرة علاى      الو  :(2015شادي حممد ) ىأبا مصطي
رساالة ماج اخري غاري منفاارة, كلياة       .اختاذ القرار لدى ممرضي الطاارئ يف امل خفييات احلكامياة 

 الببية, اجلامعة اإلسالمية, عزة, فل طني.
 ( فاعلية برناامج إرشاادي مجعاي   2015اجلعافرة, حممد واحلاارنه, إياد واخلراشة منذر :)   يف تعاديل

جامعاة   جملاة كلياة الببياة,    .األفكار الالعقالنية خليط الو ال الني ية لدى طلياة جامعاة مؤتاة   
 .886-857(, 163)1األزهر, 

 خاى اة فاي رفاا  م ا  يأثار العاالج الاااقعي واملهارات االجخماع :(2005ج )يلاي, علاي علاياجلم
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 ( 1994الفناوي, حممد حمروس): القاهرة: دار غرياب للطباعاة    .نظريات اإلرشاد والعالج الني ي
 والنفر.

  ,الخعامل م  الو ال الني ية. عمان, األردن: دار الفروق  :(2009 د )أ د وأبا أسعد, أال رير
 للنفر والخازي .

 مان: (. الو ال الني ية يف جماب العمل واحلياة. األردن, ع2009عبد اهلل رضا )اليرماوي,  دي و
 دار صياء للنفر والخازي .

 ( 2011املنكاش, بالب حممد):       فعالية برنامج إرشادي سالاكي معاريف يف خياط حادة األحاداث
 فل طني. رسالة ماج خري غري منفارة, الببية,. كلية الواغطة لدى طالب اجلامعة اإلسالمية بعزة

 ( 2009النااي ه, فاطمة عبد الرحيم): ن وأساليب مااجهخهاا.  يبة املخميزالو ال الني ية لدى الطل
 عمان, األردن: مطبعة األزهر للنفر والخازي . 

 ( 2015حريش, لطا و العزب عباس): العاام   ذمار م خفيى هيئة ماظيي لدى االنيعالي االتزان
 .102-53(, 46االجخماعية, اليمن, ) الدراسات املخ ريات. جملة ببعط وعالقخه

 ( 2014ح ن, أنعام هادي): اء االنيعالي وعالقخه بأسااليب الخعامال ما  الوا ال الني اية.      الذك
 عمان, األردن: دار صياء للنفر والخازي .

 الفارطة   ضابال  لادى  القارار  اختااذ  علاى  والقادرة  االتزان االنيعالي :(2010كماب )  دان,حممد
 .غزة االسالمية, اجلامعة كلية الببية,منفارة, غري ماج خري اليل طينية. رسالة

 االتزان االنيعالي وعالقخه بكل مان ال ارعة اإلدراكياة والاخيكري      :(2006ن, حمماد إمساعيل )ريا
االبخكاري لدى طلبة الصا احلادي عفار مبحافظاات غازة. رساالة ماج اخري غارب منفاارة, كلياة         

 الببية, جامعة األزهر, غزة.
 ( 2010زهران, حامد عبد ال الم):  القاهرة: عامل الكخب.(, 3ل ) .الخاجيه واإلرشاد الني ي 

 ( 2010عبد اجلااد, ا د سيد): ثر العالج الااقعي على تقدير الذات والفاعار بالاحادة الني اية    أ
 رسالة دكخاراه غري منفارة, جامعة الييام, مصر. .لدى طلبة اجلامعة
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