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 أسماء أعضاء لجنة المناقشة
 

رفع مستوى تنظيم الوقت و  ةمهار  لتحسين جمعي يبرنامج إرشاد فاعلية)نوقشت هذه الرسالة 
 ( كلية العلوم التطبيقية بةالتحصيل  لدى طل

 : وأجيزت بتاريخ
  : يعهموتوق المناقشة لجنة أسماء

 : ........................التوقيع  ............................. .2

 : ........................التوقيع  ............................. .1
 : ........................التوقيع  ............................. .3
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 

 

َ َإففََ    ففَهَاَّ َََّاففَّ َتففَّ َكَإففََ   َهَاَلي َاففَّ َتففَّ لك  ً إففَّ  ُساُل ُهإ  َُ َس اَل  ُيَكلِّففُ  لَُّلفف
رل  َكَتفَّ  ل  َاَلي َسَّ ُسص  تس َطأ َسَّ َرََُسَّ َهاَل َ ح  يَسَّ َأه  َأخ  َسَّ ُسن ُسإس ذ  َرََُسَّ  اَل  ُ َؤلخس

لسَسفففَّ َرََُسفففَّ هَ  فففن َبَ  يَن تس َُ َاَلفففِ لَُّفففذس َس َحَتل  َففف ل َسفففَّ َتفففَّ  اَل  َطََّبفففَب َََّسفففَّ َسففف اَل ُ َحتِّ
َسَّ َاَلففففِ لََّ ففففه  س  ففففَ  َته الَسففففَّ َ َّسُصففففر  َسففففَّ َأس  َحت  ففففر  َََّسففففَّ َهلر  ًس  َ ففففُ  َاُسففففَّ َهل َهلا 

 (682)لََّكَّ سرسيَن 
 

 صدق اهلل العظيم
 

.(182:اآلية) سورة البقرة  
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 اإلهداء
 
 َُِّ تن كَّن إَََّ َّهجهدي  ي هذه لَّحيَّة

 أتي هأَي......  ............
 

 َُِّ لَّذين  تسهل َّي لَّخير، هأخلصهل لَّسصيحب، هشَّركهسي طه  لَّحيَّة
 أخه ي هأصدبَّئي..................

 
 َُِّ لَّذين سل  الِ أيَّديا  لََّيضَّء لَّهله  هلَّ هجيَ

 أإَّ ذ ي لألجالء..................
 

 إليكم جميعا أهدي رسالتي هذه
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 الشكر والتقدير
هالف   حتفدل   لَّفذي أسهف   فملد، رل  هحتفدل  َّتفن َّفَ متفَّ  لألتفهر يصفر اَّ الفِ تفَّ يريفد،شك

هتفن َفَّر رد لًَّضفل ألهلفَ ال  هشفكر جتفيلا ، لَّهر َّن َََّّجتيل َّذهي لَّهلف ، لإلسإَّن تَّ َّ  يهل ،
يإففهسي إففه  أن أ  ففد  َجميففل لَّشففكر هأر ففد ترل ففر لَّ  ففدير َُّففِ أإفف َّذ ي لًََّّضففلب لَّففدك هرة  تففَّل 

َّتفَّ َذَّ فَ تفن جافد ههبف  وتفين هالفِ إفهب صفدرهَّ  (لَّتشر  لَّرئيإفي الفِ هفذه لَّرإفََّّب) َدهي
رشففَّدل اَّ   كففَّن َّ هجياَّ اففَّ لَّتساجيففب، حيففل َّفف   َخففل َهلتاففَّ ه ففي  اطَّئففَ، هإففتَّحب سًإففاَّ، هل 

خرلجاَّ  ي حيم لَّهجهد، ه  اَّ ل   في خدتفب طفالر  لَّهلتيب كَير لألور  ي ُسجَّم هذه لَّرإََّّب هل 
كتففففَّ أ  فففففد  َجميففففل لَّشفففففكر هلالت سفففففَّن َُّففففِ أإففففف َّذي لًََّّضففففل لَّفففففدك هر ََّإففففف   َّحوين،لَّهلفففف  هلََّففففف
هالففِ تففَّ بدتففَ تففن  لَّففذي تففن َهلتففَ لَّهميففم طيلففب   ففرة لَّدرلإففب، ،(لَّتشففر  لَّتإففَّاد)لَّدحَّدحففب

رشففَّد  ففي ُاففدلد ت يففَّو  سوففي  لَّهبفف  هلََّرسففَّت  لإلرشففَّدي َّ حإففين تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف   سصففو هل 
الفِ (لَّتشفر  لَّتإفَّاد)كتَّ أشفكر لًََّّضفل لَّفدك هر تحتفد دبفب رلإي،هر د تإ ه  لَّ حصيل لَّد

كتففَّ أشففكر لأل َّضففل أاضففَّء َّجسففب  ه  افف  ل  جتيهففَّ، تففَّ بدتففَ تففن ُرشففَّدل  ه هجياففَّ  التيففب،
هلأل َّضفففل أاضفففَّء َّجسفففب  ،(هلََّرسفففَّت  لإلرشفففَّدي ت يفففَّو  سوفففي  لَّهبففف ،) حكفففي  أدل فففي لَّدرلإفففب
 . لا  تسي كل لالح رل  هلَّ  دير ،هذه لَّرإََّّبًا  َّي َ َهل تسَّبشب لَّتسَّبشب الِ  شري

هال يًه سي أن أهجَ كلتب شكر َُِّ أإَّ ذ ي  ي بإف  لَّ َريفب هلَّدرلإفَّ  لإلسإفَّسيب َجَّتهفب 
 سفمه  ه فَّء ه  فديرل الفِ تفَّ بفدتهه َّفي تفن الف  هتهر فب هسصفو ه هجيفَ طفهلل درلإف ي َََّّجَّتهفب،

ففهي َ كتففَّ أشففكر أإففَّ ذة بإفف  الفف  لَّففسًو يففبهلَّ  ففهي  لَّ َر هلألإففَّ ذة لَّترشففدين َتركففم  ،كليففب لَّ َر
جفمله  ل  جتيهفَّ  لإلرشَّد لَّطالَي َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو الِ تفَّ َفذَّهه تفن سصفو ه هجيافَّ ،

 .هملده  التَّ هسًد َا  لَّسَّو اسي خير لَّجملء،
كتففَّ أ  ففد  َََّّشففكر هلَّهر ففَّن َُّففِ جتيففد لَّ ففَّئتين الففِ  إففايل تاتففب لَََّّحففل  ففي لَّجاففَّ    

هكليب  لَّتديريب لَّهَّتب َّكليَّ  لَّهله  لَّ طَي يب، ر لَّدرلإَّ  لَّهليَّ َهملرة لَّ هلي  لَّهََّّي،تك )لَّ ََّّيب
هلألإَّ ذة جتيها   هتإَّاده، هأخص َجميل لَّشكر لأل َّضل اتيد لَّكليب (لَّهله  لَّ طَي يب َهَري
سجففَّم هففذل لَّهتففل، هتففَّ بففدتهه تففن  هففَّهن َّ طَيففد أدهل  لَّدرلإففب، الففِ كَّ ففب لَّ إففايال ، َّ كتفف هل 

هالففِ تففَّ َّتإفف َ تففسا  تففن  أشففكر أاضففَّء لَّتجتهاففب لإلرشففَّديب الففِ   ففَلا  َّلَرسففَّت  لإلرشففَّدي،
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َب لَّصَّدبب هلَّجديب َّ حإين تاَّرة  سوفي  لَّهبف  َّفديا  ، حيفل وافر ذَّفي  في  ًفَّالا   هجهد لََّر
 .هدهره  لإليجََّي  ي تتَّرإب ه طَيد لألإََّّير لإلرشَّديب جتيهَّ لَّجَّد،

هأخيففرل أشفكر كففل تففن   في  ففه ير َهفف  لَّدرلإفَّ  هلَّ رجتففب،كتفَّ أشففكر كفل تففن إففَّادسي 
 .   إَّه  تن برير أه َهيد  ي ُ تَّ  هذه لَّرإََّّب

 
 

 
 الباحثة
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 فهرس المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 ر أاضَّء َّجسب لَّتسَّبشب
 ج .لآليب لَّ ر سيب

 د .لالهدلء
 ه .لَّشكر هلَّ  دير
 م . ارو لَّتح ه 

64-41 راسة وأهميتهامشكلة الد: الفصل األول   
  41 .لَّت دتب 
  42 .تشكلب لَّدرلإب 
 48 .لَّدرلإب  أإئلب 
 41 .لَّدرلإب  أهتيب 
  41 .لَّدرلإب  أهدل 
 62 . ره  لَّدرلإب 
 62 . تصطلحَّ  لَّدرلإب 
 64 .حدهد لَّدرلإب 

 الفصل الثاني
82-66 اإلطار النظري والدراسات السابقة  

 62  .اإلرشاد الجمعي:  اول
 61 .تبت د -
 62 .لَّجتهيألصهل لَّ َّريخيب َّإلرشَّد ل -
 62 .هتيب لالرشَّد لَّجتهيأ -
 68 .تًاه  لالرشَّد لَّجتهي -
 61 .يلَّجتهأهدل  لإلرشَّد  -
 61 .أإََّّير لالرشَّد لَّجتهي -
 22 .تتيمل  لإلرشَّد لَّجتهي -
 24 .ايهر لإلرشَّد لَّجتهي -
 26 .لَّجتهي لإلرشَّد أإََّّير تهَّيير -
 28-26 لَّجتهي يسوريَّ  لالرشَّد لَّسًإ -
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 فهرس المحتوياتتابع 

 رقم الصفحة الموضوع
  .إدارة الوقت: ثانيا

 12 .ت دتب -
 12 .تًاه  لَّهب  -
 14 .خصَّئص لَّهب  -
 16 .تضيهَّ  لَّهب  -
 11 .كيًيب  سوي  لَّهب  -
 11 . هلئد لَّ سوي  لَّإلي  َّلهب  -
 14 .أسهلع لَّهب  -
 12 .تََّدئ هأإو  سوي  لَّهب  -
 12 .هب تًاه  ُدلرة لَّ -
 18 .هتيب ُدلرة لَّهب أ -
 18 .لإ رل يجيب ُدلرة لَّهب  -
 11 .سصَّئو ُدلرة لَّهب  ًََّاليب -
42-11 .خطهل  هتََّدئ لإلدلرة لَّسَّجحب َّلهب  -  
  .التحصيل الدراسي: ثالثا

 46 .ت دتب -
 46 .  هري  لَّ حصيل لَّدرلإي -
 41 .لَّ هلي  لَّجَّتهي أهتيب لَّ حصيل لَّدرلإي  ي -
 44 .ج تَّايب َّل حصيل لَّدرلإيلألهتيب لال  -
 44 . ي لَّ هلي  لَّجَّتهي اهلتل  دسي لَّ حصيل لَّدرلإي -
22-42 .لَّههلتل لَّتؤورة  ي لَّ حصيل لَّدرلإي -  

 42 لَّتهل  كهَّتل تؤور  ي لَّ حصيل لَّدرلإي .أ
 48 لَّ حصيل لَّدرلإي هدل هيب لإلسجَّم .ب
 41 لَّ حصيل لَّدرلإي هلالإ هدلد لَّدرلإي .ج
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 وياتتابع فهرس المحت

 رقم الصفحة الموضوع
 41 لَّ حصيل لَّدرلإي هتًاه  لَّذل  .د
 22 لَّتسَّه  هلَّ حصيل لَّدرلإي .ه
 24 لإلدلرة هلَّ حصيل لَّدرلإي .و
 26 ُدلرة لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي .ز
 22 لَّ حصيل لَّدرلإي هلَّ أخر لَّدرلإي .ح 

 21 .الجامعة لعمرية األولى للشباب فيالمرحلة ا: رابعا
 24 .ت دتب -
 24 .َّشََّرتًاه  ل -
 22 .أهتيب لَّشََّر  ي لَّتج تد -
 28 .خصَّئص هتتيمل  لَّشََّر -
14-21 .لَّخصَّئص لَّهَّتب َّلطََّّر لَّجَّتهي الِ هجَ لَّخصهص -  
 14 .تشكال  لَّطََّّر لَّجَّتهي -
 12 .حَّجَّ  لَّشََّر -

 12 .لَّحَّجَّ  لَّسًإيب 
 11 . لَّحَّجَّ  لالج تَّايب 
 11 .لَّحَّجَّ  لَّه ليب 
 11 .لَّحَّجَّ  لَّصحيب هلَّجإتيب 
 14 .لَّحَّجَّ  لَّ رهيحيب 
 14 .لَّحَّجَّ  لَّديسيب 

82-12 .الدراسات السابقة: خامسا  
11-11 ُدلرة لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي سَّهَّ   درلإَّ   

 11 . لَّإََّ بتسَّبشب لَّدرلإَّ  
82-11 .لَّإََّ ب دة تن لَّدرلإَّ أهجَ لالإ ًَّ  
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       تابع فهرس المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 

86-18  

 86 .تسا  لَّدرلإب: أهال
 86 . لَّدرلإب تج تد: وََّّوَّ 
 86 .لَّدرلإب ايسب: وَّسيَّ 
 82   . لَّدرلإب ت غيرل : رلَهَّ

 82 .لَّدرلإب أدهل : خَّتإَّ
 81 .  لَّخصَّئص لَّإكيهت ريب َّلت يَّو :دإَّإَّ

 81 .لَّدرلإب  جَّسو تجتهاَّ : إََّهَّ 
 12   . كَّ ؤ تجتهاَّ  لَّدرلإب :وَّتسَّ
 12 .درلإبَّل لَّ جريَي لَّ صتي :  َّإهَّ
 12  .لَّدرلإب لالإ طالايب: اَّشرل 

97 .لَّ جَرب لألإَّإيب: لحد  اشر

98 .لَّتهََّّجَّ  لإلحصَّئيب: لوسَّ اشر

 لرابعالفصل ا
 عرض النتائج

11-426 

 الفصل الخامس
 421-422 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 428-421 .  تسَّبشب س َّئ  لَّدرلإب: أهال  
 421-428  .لَّ هصيَّ : وَّسيَّ  
 421 .لَّدرلإَّ  هلََّحهل لَّت  رحب: وََّّوَّ

 462-442 قائمة المراجع
 441-444  .لَّترلجد لَّهَريب: أهال  
 462-441  .َّترلجد لألجسَيبل: وَّسيَّ  

 411-464 .لَّتالحد 
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 تابع فهرس المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

a- b .لَّتلخص َََّّلغب لإلسجليميب

 قائمة الجداول
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

83 . هصي  تج تد هايسب لَّدرلإب 4

6 
َدلء رأياف    في  هفديل  رلء لَّتحكتين ان تد  صدد تح ه  ت يَّو  سوي  لَّهب  هل  

 .أه حذ  َه  لَّهََّرل 
85

2 
تهفففَّتال  لالر َففففَّط َفففين لَّدرجففففب لَّكليففففب َّكفففل تجففففَّل هلَّدرجففففب لَّكليفففب َّت يففففَّو  سوففففي  

86 .لَّهب 

َّكل تجَّل َين درجب كل اََّرة هلَّدرجب لَّكليب  يتهَّتل صدد لال إَّد لَّدلخل 1
 .ت يَّو  سوي  لَّهب َّ

87

 َّ  َين لَّدرجب لَّكليب َّكل تجَّل هلَّدرجب لَّكليب تهَّتل لالر ََّط لَّدلل الِ لَّوَ 4
88 .َّت يَّو  سوي  لَّهب 

89 .ختهَّتل وََّ  أًََّّ كره سََّ 2

تجتها ي لََّحل لَّضََّطب  لَّ جَّسو َّت يَّو  سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي الِ 1
 .هلَّ جريَيب

89

8 
 وَّت يَّ لَّ َلي لَّ يَّو  ي هلَّضََّطب لَّ جريَيب لَّتجتها ين َين لَّ كَّ ؤ

91 .لَّدرلإي هلَّ حصيل لَّهب   سوي  

91 .يجََّيب هلَّإلَيب َّت يَّو  سوي  لَّهب َّهََّرل  لإلل 1

96 .ب هلَّضََّطبلَّ جريَي بذه لَّتجتها  جريَيلَّ صتي  لَّ 42

دالَّب لًَّرهد َين لَّتجتهاب لَّضََّطب هلَّتجتهاب لَّ جريَيب  ي لَّ يَّو لََّهدي  44
111 .َّت يَّو  سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي

46 
َّت يَّو  سوي  لَّهب   دالَّب لًَّرهد َين لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّلتجتهاب لَّ جريَيب

 .هلَّ حصيل لَّدرلإي
111

دالَّب لًَّرهد َين لَّ يَّو لََّهدي َّلتجتهاب لَّ جريَيب هبيَّو لَّت ََّهب َّت يَّو  سوي   42
112 لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي
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 رب  لَّصًحب حداسهلن لَّتل رب  لَّتلحد
 462-466 بَّئت َّن َأإتَّء أاضَّء َّجسب  حكي  ت يَّو  سوي  لَّهب  هلََّرسَّت  لإلرشَّدي 4-6
 424-461 لَّصهرة لألهَِّ َّت يَّو  سوي  لَّهب  2
 421-426 لَّصهرة لَّوَّسيب َّت يَّو  سوي  لَّهب  4
 411-412 لَّصهرة لَّساَّئيب َّت يَّو  سوي  لَّهب  5
 642-414 هي لََّرسَّت  لإلرشَّدي لَّجت 6
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 ملخص الرسالة 
 التحصيل رفع تنظيم الوقت و  ةمهار تحسين في جمعي  يبرنامج إرشاد فاعلية

 بعبري كلية العلوم التطبيقية بةلدى طل 
 

 حإين تاَّرة  سوي  لَّهب  َّطالر هطََََّّّ  لَّإسب لألهَِّ   يوير َرسَّت  ُرشَّدي  أهد   لَّدرلإب َُِّ  حديد  
لإلرشَّدي الِ لَّ حصيل لَّدرلإي َّديا  ، ، هتهر ب أور لََّرسَّت  َإلطسب اتَّن ليب لَّهله  لَّ طَي يب َهَريَك
( 621) ادده  هلََََّّّغ، هله  لَّ طَي يب َهَريَكليب لَّ ِلألهَّ إسبالِ طالر هطََََّّّ  لَّ شتل تج تد لَّدرلإبه 

دلرة لألاتَّل ه   َّطَََّّ سيب لَّتهلهتَّ ،   د َلغ ادد لَّذكهر هطَََّّب تن  خصصَّ  لال صَّال  هلَّ صتي  هل 
تن سًو  هطَََّّب َّطَََّّ( 22) لَّهيسب لالإ طالايبطَََّّب، هشتل   (44)،  يتَّ َلغ ادد لَّطََََّّّ  طََََّّّ (411)

تن سًو  هطَََّّب َّطَََّّ( 26)ئيب، هشتل  لَّهيسب لألإَّإيب ه   لخ يَّره  َََّّطري ب لَّهشهل،  تج تد لَّدرلإب
هتجتهاب  جريَيب طََََّّّ هطَََّّب، ( 42) ا ين تجتهاب ضََّطب هبهلتاَّت إتين َُِّ تجته تج تد لَّدرلإب 

 ي جتد َيَّسَّ  لََّحل  بلإ هَّس  لَََّّحوه   لخ يَّره  َََّّطري ب لَّهتديب، كتَّ طََََّّّ هطَََّّب ( 42)هبهلتاَّ 
 ت يَّو، ه َه  لََّيَّسَّ  هلَّتهلهتَّ ، ه  حليل لَّتح ه  هلَّهوَّئد، ه لَّت ََّلب لَّشخصيب َهإَّئل ت هددة أهتاَّ

ن لَّتجتهاب  رهد دلَّب ُحصَّئيب َي هجهد، هبد  هصل  لَّس َّئ  َُِّ َرسَّت  ُرشَّدي جتهيوي  لَّهب ، ه  س
سلوكيات هلَّتر َط َأهدل  لَّ سوي ، لَّهب   َّتجَّال  ت يَّو  سوي  لَّ جريَيب هلَّضََّطب  ي لَّ يَّو لََّهدي

كتَّ  هجد تجتهاب لَّ جريَيب، َّصََّّو لَّ هلخ ََّر لَّ حصيل لَّدرلإيإمكانات متاحة، ، سلوكيات اآلخرين، شخصية
تجَّال   دلَّب لحصَّئيب َين لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّصََّّو لَّ يَّو لََّهدي  ي لَّتجتهاب لَّ جريَيب  ي  رهد

لَّ يَّو لََّهدي َّلتجتهاب َين  بحصَّئيُ ب رهد دلَّ كتَّ  هجد، هلخ ََّر لَّ حصيل لَّدرلإي ت يَّو  سوي  لَّهب 
جتََّّ، ه لَّتحهر لَّرلَد ُتكَّسَّ  ت َّحب، ه خرينلَّتحهر لَّوََّّل إلهكيَّ  لآللَّ جريَيب هبيَّو لَّت ََّهب  يتَّ ادل   يل 

 . لَّ حصيل لَّدرلإي، ه ت يَّو  سوي  لَّهب 
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 : المقدمة
  ي لالب صَّدي هلَّهدلَّب لَّسته  ي ََّالا ََّر لَّحكهتَّ   أخذهَّ لَّ ي لَّاَّتب لَّتسهطًَّ  تن لَّ هلي  يهد"

َّ دهر ل لََّشري لَّتَّل رأو هيلهر لَّورهل ،  هميد  َّتهر ب كَيرة جاهد ل لالب صَّد يَذل خَرلء َّذل ، لألت  سته  ي هَّت 

َّ لَّدرلإي، لَّ حصيل  ي  لَّتؤورة لَّههلتل   ر كم لَّ ي لالج تَّايب لَّحيَّة جهلسر أه  تن هأن لَّ هلي  خصهص 

 أَإط  ي يحتل ُذ هجهلسَاَّ، أَهَّدهَّ َكل لَّدرلإي لَّ حصيل اتليب هي ضتن هلَّشههر، لألت  حضَّرة الياَّ
  ي ه طَي َ  هلتَ تتَّ لالإ ًَّدة الِ بدر َ هتد  إََّ  َّ،  هلتَ َّتَّ لَّطََّّر  ا  أه لإ يهَّر تد  تًَّهيتَ

 .(6، ص6221اَّشهر، ) "لَّحيَّة لَّتخ لًب لسرجه 

 الِ لَّ هر   ي لَّتإ خدتب لَّتحكَّ  أه  تن يهد لَّدرلإي لَّ حصيل أن "(6222)هير  أَه هَّش  
ين  هذل توَّهر هتن ،لًَّرد اسد لَّه لي َّلسشَّط لألإَّإيب لَّتوَّهر أحد يهد أسَ أإَّو الِ هلَّت ًهبين لَّتههَه

 (.14ص هَّش ، أَه) "لَّتخ لًب لَّدرلإيب لَّتهلد  ي رلَّطََّّ درجَّ  لر ًَّع لَّ ًهد تن لَّسهع

أهف  لَّهسَّصفر لَّ في  ه تفد اليافَّ لَّهتليفب لَّ هليتيفب يه َر تفن لَّطََّّر  ، أن(6221) اَد لَّهَّل هيضي 
لَّتهففد ُاففدلدل  إففليتَّ   ففي  لَّطََّّففرالَففد تففن  ففهل ر ن اتليففب لَّ هلففي  تح  ففب ألهففدل اَّ َّكففي  كففه ه َّ ح يففد أهففدل اَّ، 

 . خ لًبلَّتلَّ هلي  تؤإإَّ  

تفن اهلتفل اديفدة  فؤور  ياففَّ َافَّ  حليليفب هتفَّ يففر َط  ُن  ًحفص اتليفب لَّ حصفيل لَّدرلإفي َسوفرة كتفَّ 
 تفن تكفن وَّرهفَّ الفِ لَّ حصفيل لَّدرلإفي   أن تهر فب هفذه لَّههلتفل ه  حيفل  ه َر أتر َفََّّغ لألهتيفب،ه ه ر َط َاَّ 

ََّّ فََّّي درلإفب  إفَب َّ ًفَّدي لَّتههبفَّ  هلَّهصفهل َََّّ حصفيل هلألإفََّّير لَّتسَّ لَّطفردتهر ب تَّ يهفهد  لفي لَّهتليفب َه
ففهي يجففر أن يَففدأ َتحَّهَّففب رصففد ، لَّدرلإففي َُّففِ أبصففِ حففد تتكففن هَّتففَّ كففَّن تففن لَّطَيهففي أن أي ُصففالح  َر

يففب  طفهرل  إلَّهلبفد َ  ففي ر فد لألدلء لَّدرلإففي  تتفَّوال   سجَّمل فَ هسففهلحي بصفهره كففَّن اليفَ أن يهلكفر لَّ طففهر  في لَّ َر
 .(6222،هلَّإيدأََّ خيل ) ن لَّ حصيل لَّهلتي َّلطالرَّلهصهل َُِّ تإ ه  اَّل تر ًد ت

دهن أن  كففهن َّإلسإففَّن بففدرة الففِ لَّفف حك   يففَ،  لففيو  َّهبفف  تففن ت غيففرل  لََّيئففب لَّخَّرجيففبهحيففل أن ل
شفكل ت إفَّهي ههفه يإفير  هسَّي تن يإ طيد   دي  أه  أخير لَّهب  أه ميَّد َ أه   ليلَ،  ََّّهب  تحدد َّلجتيد، َه

إي َّع ت من هتسإد ال يتكن  غيره َشكل تس و  سحه لألتَّ     .(4112،لَّستر) ط، َه

إذل كَّن لَّهبف  َّفَ أهتيفب  في لألتفهر لَّحيَّ يفب َكفل أسهلاافَّ  فإن َّفَ أهتيفب كَفر   في لَّهتليفب لَّ هليتيفب،  
سفففهع تفففن أسفففهلع لإلدلرل  لَّهَّتفففب   حفففدد هوَّئًافففَّ َفففََّّ خطيط هلَّ سوفففي  هلَّ سإفففيد هلَّ سًيفففذ  ه َفففر لَّكليفففب أي  فففإدلرة 
َّ  هلَّت ََّهف ب هلَّ هجيفَ، هَّكفي يف    حإفين ه ًهيفل هفذه لَّهوفَّئ   ًهفيال  حإفسَّ  الَفد تفن ُدرلي لَّهبف  ُدرلكفَّ  تحإفَه
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فب  َََّّكليفبَّخدتب هذه لَّهوفَّئ  هال  إف طيد لإلدلرة   ح يفد ذَّفي ُال ُذل  فهل ر  َّفدياَّ لَّكًفَّءل  هلَّتافَّرل  لَّتطلَه
 .(6221، اَد لَّهَّل)  ي ُدلر اَّ َّلهب 

 ميفَّدة الفِ َّلهتفل أ ضفل َفدهر لَّجَّتهفب ُدلرة   فه  أن ضفرهرةالِ ( 6246)ن درلإب لَّتمي هص هبد أ

 لَّطلَفب  َصفير، ه ه دريَيفب أكَّديتيفب َفرلت  اَفر لَّطلَفب َّفد  لَّدرلإي لَّ حصيل تإ ه  َّميَّدة ،لَّهب  ُدلرة  َّاليب

 .ِلَّدرلإ لَّ حصيل تإ ه  ميَّدة  ي لَّهب  لإ وتَّر تاَّرل  ُكإََّا  اَر لَّدرلإي لَّ حصيل تاَّرل َ

بففد أصففَو هسففَّي له تففَّ  َتهضففهع  سوففي  لَّهبفف   ففي لآلهسففب سففَ أ( 4181) هتففَّ ه ففِ هففذل لَّصففدد يففذكر 
لألخيفرة َّفد  لَّطفالر َفَّخ ال  ترلحففل درلإف ا  هسجَّحفَ  في لَّترحلفب لَّجَّتهيففب، ه إف اد  اتليفب  سوفي  لَّهبفف  

تكتلفب َّخخفر ، هأسفَ  في   سَيَ لَّطالر َُِّ أن كل افَّ   في حيَّ فَ لَّدرلإفيب هفه هحفدة ت كَّتلفب هكفل إفَّاب  يافَّ
كفل افَّ  يستفه ستففهل  إفريهَّ ، هيإف طيد َّفه  سَففَ َّافذل لَّستفه أن ي  ففد    فدتَّ  كَيفرل   في  كففهين شخصفي َ ُذ  كفهن َّففَ 
لَّ درة الِ لَّف خلص تفن أخطَّئفَ، هلك إفَّر بفدرل  جديفدة َّل  فد   في لَّحيفَّة، كتفَّ أن خطفب  هميفد لَّهبف   حإفن 

  . ر ه شهر لَّطََّّر َََّّرلحب لَّسًإيب هلَّصحيبلَّ درة الِ لَّ حصيل لَّدرلإي َّد  لَّطال

لَّدرلإفففيب هلألسشفففطب لإلدلريفففب هلًَّسيفففب  لَّت فففررل لَّطفففالر  فففي  سوفففيتا  َّلفففمتن لَّت فففَّح الفففِ  لخففف ال ُن 
 .لَّتخ لًب، إه  ي ر ر اليَ  ًَّه  لَّ حصيل لَّهلتي َّلطالر هلخ ال ا   ي خَرل ا  َََّّتسا  لَّ هليتي

َّدة لَّهبففف  لَّ هليتففي َّتففَّ َّفففَ تففن أهتيففب تفففن هجاففب سوففره   فففي هس يجففب َّففذَّي سففَّد  لَّفففَه  َضففرهرة ميفف
أن هسففَّي االبففب طرديففب َففين لَّهبفف  لَّدرلإففي َُّففِ   White (1998) بن لَّهتليففب لَّ هليتيففب،   ؤكففد درلإفف حإففي

 (4111) حجففيهسإففَب لَّ إففرر، ه ؤكففد درلإففب  لَّدرلإففيهسإفَب لَّحضففهر، هأن هسففَّي االبففب اكإففيب َففين لَّهبفف  
لَّهبف  لَّتخصفص َّليفه  )ل هلفي  ت تفوال   في لًَّ فرة لَّ في ي ضفياَّ لَّطََّّفر  في لَّ هلفي  الِ أن لَّهب  لَّتخصفص َّ

 .يؤور الِ  هل  لَّتاَّرل  لألإَّإيب هلالح ًَّو َاَّ( ادد لألإََّيد -ادد أيَّ  لَّدرلإب لألإَهايب  -لَّدرلإي

ففي  كففال تففن هيشففير تففن لَّهبفف   تجتهاففب أسففهلعي ضففتن  لَّدرلإففيلَّهبفف  َُّففِ أن  (4118) يحلتففه تغَر
  : يتَّ يلي تول  

 لَّتً ر   يلَّهب  لَّكل"Mandated Time"  َلَّتخصص الِ تدلر لَّهَّ  يلَّهب  لَّكل"هيهر  َأس". 
  لَّهبف  لَّتخصففص"Allocated Time"  :َلَّتً فر  تففن تاففَّ   يتففَّ يس إف  َُّيففَ لَّهبف  لَّكلفف هي صفد َفف

َّإلذلافففب  هيشفففتل أيضفففَّ  لَّهبففف  لَّتخصفففص ،ب ه هليتيفففب  فففي شفففكل أسشفففطب  هليتيفففبأه تهضفففهاَّ  ُدلريففف
 .لَّتحَّضرل هلإلاالسَّ  ه  رل  لَّرلحب َين 

 لَّهبفففف  لَّ هليتفففففي" Instructional Time" َفففففَ لَّهبففففف  لَّصفففففًي لَّتخصفففففص لَّفففففذي يحفففففَّهل  هي صفففففد
 : ًهيلَ َُِّ أبصِ حد هيشتل سهاين تن لَّهب  هتَّ لَّحَّضرهن
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  لَّهب  لَّتشفغهل"Engaged Time"  ههفه لَّهبف  لَّح ي في لَّفذي ي ضفيَ لَّطفالر  في اتفل تهفين
 .ال أسَ َّيو تس جَّ  ََّإ ترلرُ
  لألكَّديتي  لَّهب"Academic Time " َهلكوفر لس َفَّههه لَّهب  لَّذي يجر أن يكهن لَّطالر  يف 

 تن ُسجَّم لَّتاتَّ  لَّ هليتيب%( 82) تَّتَّ  هيح  هن سإَب سجَّح أكور تن 

َّل الفِ ه هف كفهن َّافَّ دهر ُيجفََّيد أن اتليفب  سوفي  لَّهبف  يتكفن أن يإفَ لَََّّحوب تفن خفالل تفَّ ه ر 
 تتففَّ لَّتشففَّركب  ففي لألسشففطب لالج تَّايففب هلَّ رهيحيففب يتكففن لَّطََّّففر تففن  َّطََّّففر حيففل أن  سوففي  لَّهبفف  لَّدرلإففيل
كففهن َّففَ  ففأوير الففِ لَّ حصففيل لَّشففههر ََّإلس َّجيففب هلًَّهََّّيففب هلَّرضففَّ هلَّرلحففب لَّسًإففيب هلَّجإففديب، تتففَّ ياساففَّ سفف   ي

 . َّد  لَّطََّّر لَّدرلإي

حيففَّ ا   ي ففه  لَّطففالر  يسشففطب لَّتخ لًففب  ففهبففَّ  الففِ لألهميففد لأللَّجَّتهففب يحففدد لَّطففالر كيًيففب    ًففي
إفففف غالل لُال أن   إففففي  ه  ،ح يَّجففففَّ ا  هطتهحففففَّ ا له تَّتففففَّ ا  ه لسشففففطب َسففففَّء الففففِ َ  إففففي  لَّهبفففف  لَّتإفففف غل َّخ

 .هدل  لَّشخصيب هلَّ سويتيبالِ ُسجَّم لأل َدهره لَّطالر َّلهب  ََّ  أوير

ح يفَّجا  َُّفِ  طفهير لاسفد هصفهَّا  َُّفِ كليفَّ ا   شفًهن يككويفر تفن لَّطفالر الفِ أن  بحددحَّلَّهيؤكد 
 َهكففو لَّتففدلرو لَّوَّسهيففب حيففل يغتففري لَّتهلتففين َََّّهلجَففَّ  لَّكويففرة ه تففخ، لَّهبفف  َّ سوففي  ا  لإفف جتَّع تاففَّر لأه 

خَّرجاففَّ،  هت ففدلر أكَففر تففن لَّحريففب  هبفف  لَّتحَّضففرة كويففرل   يهلجَففَّ  أبففل  ففلَّكليففب  سففَّل   ًففيلَّحصففص يهتففي، 
 .(  Dahadha,   2008)دهلالسطال

أن لَّهالبففب َففين لَّهبفف   (6221) حتففهدي لَّتشففَّر َُّيففَ اسففدJoy Zimmerman (2001)  هيؤكففد
االبب ضهيًب، الِ لََّر  تن هجفهد االبفب َإفيطب َفين لَّهبف  لًَّهلفي  يلَّتخصص َّل هلي  هلَّتإ ه  لَّ حصيل

فين لَّ حصفيل لَّدرلإفي ُال أن لَّهالبفب لَّهوي فب  كفهن َفين لَّهبف  لألكفَّديتي هلَّ لَّففَر   ، هالفِيلَّ حصفيل تإف ه َه
تكَّسيَّ   هلَّدل هيفب َّفد   لَّكليفبتن  لي لَّهالبب ُال أساَّ اَّتل تن َين اهلتل أخر  تساَّ ُدلرة لًَّصل لَّدرلإي هل 

 .لَّطالر

 : مشكلة الدراسة
َّك رهسيَّ  ه طهر سوريَّ  لَّ هلفي  هلَّف هل  َفرم   هجافَّ  وهرة لَّتهلهتَّ يب هوهرة لاللَّ ت غيرل  تن خالل

هَّهففل تففن أَففرم لَّ هلاففد لَّتهجاففب  ، الففِ لَّففدهر لَّسشففط َّلطََّّففر  ففي اتلي ففي لَّ هلففي  هلَّفف هل لَّضففهء  ركففم  َرهيففب 
 .ليباالِ ُدلرة هب َ ًََّ لَّطََّّرَّتول هذه لَّ هجاَّ   ي لَّ دريو لاله تَّ  َ ستيب بدرة 

ل ه فففي لَّتسوهتفففب لَّ هليتيفففب َشفففكأحفففد أهففف  لَّت غيفففرل  لَّحَّإفففتب  فففي لَّحيفففَّة َشفففكل افففَّ  يه َفففر ََّّهبففف   
،  ضفال  افن تإ ه  لَّ هلي  ه َّيَّ فَ هأإفََّّيََ ، هذَّي سورل  َّ هدد لََّرلت  لَّمتسيب لَّهلجر  ح ي اَّ إهلء الِخَّص
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ر هأكفَّديتي تهلايد لالت حَّسَّ  هلألجَّمل  ََّإلضفَّ ب الر ََّطفَ َهسَّصفر َشفريب ت هفددة تفَّ َفين طََّّفر ههَّفي لألتف
، كفَّن تفن لألهتيففب  ي في لَّهلجفر لَّ ركيفم اليففَتَّر لَّح، هَّتففَّ كفَّن لَّهبف  هفه لالإفف وهتحَّضفر هتشفر  أكفَّديتي

 ففي ميففَّدة لَّ حصففيل َّففد   ه ففَّاال   َّ  دلاتفف ل  تسوتففب َتففَّ يجهلففَ اسصففر  بدافف  تاففَّرل  لَّهبفف  َّففد  لَّطََّّففر َطري فف
، ه في ضفهء لَّ طفهرل  لَّحَّدوفب  في لَّتسفَّه  هلَّت فررل  هلَّحَّجفب َّميفَّدة لَّ حصفيل لَّهلتفي خفالل َّطََّّر هلَّطَََّّبل

 َّلهبففف لَّطفففالر  ففي  سوفففيتا  َففين خففف ال  َّال هسوفففرل  ، دهل  لَّطََّّفففر َََّّكليففبَّ لفففب   ففرة ، سوفففرل  بصفففير سإففَيَّ   هبفف 
لَّ حصفيل  في درجفب لَّتخ لًفب،  فإن ذَّفي إفه  ي ر فر اليفَ  ًفَّه   لَّ َرهيفبلَّدرلإفيب هلألسشفطب  َّلت ررل لَّت َّح 

ََّّ ََّّي لخف ال   في لَّ  فديرل  ه لَّهلتي َّلطالر هلخ ال ا   ي خَرل ا  َََّّتسا  لَّ هليتي   لَّفذي يرجفد  َّ فدرل ا، َه
 .، هَّكن بد يرجد َّهد  لَّ درة الِ  سوي  لَّهب لًَّرديب

ذري  ففففي أإففففلهر لَّ حصففففيل ب لَّجَّتهيففففب يحففففدل َّففففَ  غيففففر شففففََ جففففلففففه ففففي ضففففهء أن لَّطََّّففففر  ففففي لَّترح
يئفب  هليتيفب تخ لًفب، هتفن خفالل سوفَّ  دهلالإ ذكَّر ، هتر َطفب َإفَّاَّ  ته تفدة هأإفََّّير   فهي  رلإفي تخ لف  َه

دلر فَ ب اسَ  ي لَّترحلفب لَّوَّسهيفبتخ لً ه هلي  ، هسوفرل  َّهفد  لك إفَّر لَّطفالر َّلهديفد تفن تافَّرل   سوفي  لَّهبف  هل 
 فففي ضفففهء  هفففدد   فففد يحفففدل لسخًفففَّ   فففي لَّ حصفففيلَشفففكل يسَّإفففر جفففدهل لَّتحَّضفففرل  هستفففط لَّدرلإفففب لَّإفففَّئد  

ل  هجيافَّ  لَّإفَّدة ن خفالس رس  تن أجل داف  لََّيئفب لَّ هليتيفب تفسهااَّ هلَّ حهل سحه لَّ صًو اَر لإللَّترلجد ه 
ََّّ فََّّي  فؤور  ففي اتليفَّ  لَّ حصفيل لَّ في  وافر تففن لَّتحَّضفرين ، لألتفر لَّفذي بفد يفؤدي َّتشففكال   في لَّهبف  َه

 .خالل لسجَّمل  لَّطالر لَّدرلإيب

ميفففَّدة  أنَُّففِ  (6221) حتففهديلَّتشففَّر َُّيففَ اسففد   Panton & Rosental ( 4114)   ففد أشففَّر
لَّدرلإفففي جفففَّء  س يجفففب َّتهلجافففب لَّكوَّ فففب لَّطالَيفففب لَّت مليفففدة، هفففذل  لَّهبففف  لَّ هليتفففي هكوفففرة لألاتفففَّل  فففي لَّجفففدهل

َطَيهفب  يإفي ال  فؤدلََّإلضَّ ب َُِّ أساَّ جَّء  س يجب س ص لإلتكَّسيَّ ، هيؤكد أيضَّ  الِ أن ميفَّدة لَّهبف  لَّدر 
 .لَّحَّل َُِّ ميَّدة لَّهب  لَّ هليتي َّكل لَّطالر

ضفو له َشفكل يوافر  هلَّفذي َ  فأويرهاَّتل َّأن لَّهب  لَّتخصص َّل هلي  َُِّ  (4111 )حجيأشَّر  هبد
 .تإَّادة الِ لإلسجَّم َير لَّ هليتيباسدتَّ ال  كهن لَّههلتل 

 سشففأ  ففي كَّ فففب   فففإن تشففكلب لَّهبفف  َّديفففَ لَّدرلإففيسوففرل  َّ هففدد لَّتاففَّ  لَّتسفففهط َاففَّ لَّطََّّففر أوسفففَّء يهتففَ ه 
فب،  ل ففد أشفَّر  درلإفَّ  اديففدة َُّفِ تهَّسففَّة  لألسشفطب، حيفل ال ي إففد لَّهبف  لَّت ففَّح إلسجفَّم كفل لألاتففَّل لَّتطلَه

لَّهبف   في لَّجهلسفر لَّ هليتيفب َُِّ  يح َّج لَّطََّّرتن بلب لَّهب   ي لَّيه  لَّدرلإي، حيل أكدهل الِ أن  لَّطالر
 .هلَّ حصيل لَّدرلإي هلألسشطب لَّ َرهيب لَّتخ لًب
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َإففَر بلففب لَّدرلإففَّ  لَّ جريَيففب لَّسًإففيب  ففي هففذل لَّتجففَّل ، حإففر الفف  لَََّّحوففب تشففكلب لَّدرلإففب  َّففذل  َففرم
ففب حففهل أوففر تاففَّرة  سوففي   بَّي جففَّء  س ففَّئ  لَّدرلإففَّ  لَّإففََّ ب لَّ ففي أجريفف   ففي َيئففَّ  اَريففب هأجسَيففهكففذ ت  ََّر

لَّهبفف  الففِ لَّ حصففيل لَّدرلإففي   ففد أشففَّر  َهفف  هففذه لَّدرلإففَّ  َففأن هسففَّي  ففأويرل  ُيجََّيففَّ  َّ ففدرة لَّطََّّففر الففِ 
 .َّتاَّرل  لَّ هليتيب لَّتخ لًبهأور هذه لَّتاَّرة الِ اتليَّ  لَّ حصيل َّديَ  ي لَّخَرل  هل،  سوي  هب َ 

طَََّّفففَّ  ه ففف لخص اسَّصفففر لَّتشفففكلب تفففن خفففالل لإلطفففالع الفففِ س فففَّئ   لًَّصفففل لَّدرلإفففي لألهل َّطفففالر ه       
تن لَّت ََّال  لَّ ي أجر اَّ لَََّّحوب تد لَّترشدين لألكفَّديتيين َّافؤالء لَّطفالر هلَّطَََّّفَّ  َّتهر فب ، ه  هَِّلَّإسب لأل

َّ  لَّ ففيتإفف هيَّ ا  لَّ حصففيليب  هلجافف  لَّطلَففب  ففي أهل إففسب جَّتهيففب َّافف  ، هأوففر  الففِ تإفف هيَّ ا   ، هلَّصففهَه
 :لَّ حصيليب  ي 

 ضه  لَّ حصيل لَّدرلإي  . 

 هاد  لَّ درة الِ  سوي  لَّهب   ش   لالس ََّه. 

  ت هإطببدرل  تهر يب. 

  لَّ حصيل هاد   سوي  لَّهب  دسي . 

 غير لَّتسَّخ لَّ هليتي هلََّيئب لَّ دريإيب . 

  دسي تاَّرل   سوي  لَّهب . 

 بلب تاَّرل  لَّ هل  لَّذل ي. 

 .لَّ حصيل ه سوي  هب َالِ لَّتهَّيير لَّإََّ ب صس  لَّطََّّر َأسَ يهَّسي تن  دسي  هلا تَّدل      
خفففالل  صفففتي   َّفففذل  حفففَّهل هفففذه لَّدرلإفففب لَّ ركيفففم الفففِ ت غيفففري  سوفففي  لَّهبففف  هلَّ حصفففيل لَّدرلإفففي تفففن

 في تخ لف  لألسشففطب  يَّ  لَّ حصفيل َّفَحإفين تإف ه  ه ُدلرة لَّهبف  َّلطََّّففر َرسفَّت  ُرشفَّدي جتهفي  يافد  َُّفِ 
 .لَّ هليتيب هلَّهتليب هلَّ َرهيب

 : الدراسة  أسئلة
 : لألإئلب لَّ ََّّيب هد   لَّدرلإب َُِّ لإلجََّب الِ

  لَّتجتفها ين  أ فرلد َّفد  ه لَّ حصفيل لَّدرلإفي  سوي  لَّهبف  درجَّ   يهل  هجد  رهد ذل  دالَّب ُحصَّئيب
  .لََّهدي لَّ جريَيب هلَّضََّطب الِ لَّ يَّو

  لَّتجتهاففب   َّففد  أ ففرلد  سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل لَّدرلإففي درجففَّ   ففيهففل  هجففد  ففرهد ذل  دالَّففب ُحصففَّئيب
 . َلي هلََّهديلَّ يَّإين لَّ الِلَّ جريَيب 
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 لَّتجتهاففب َّففد  أ ففرلد   جففَّ   سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل لَّدرلإففيدر   ففي هجففد  ففرهد ذل  دالَّففب ُحصففَّئيب  هففل
 .لََّهدي هلَّت ََّهب ينلَّ جريَيب الِ لَّ يَّإ

 : أهمية الدراسة 
ر ذَّفي هأوفهبف  لَّطفالر  َّ سوفي   هفر   َّسافأحيفل  سَود أهتيب لَّدرلإب تن تح ه  هتهضهع لَّدرلإب، 

ُذل تفففَّ أخفففذسَّ َهففين لالا َفففَّر تففد  أهتيفففب لَّهبففف   لَّدرلإففبهفففذه ه فففمدلد أهتيففب  ، الففِ لَّ حصفففيل لَّدرلإففي َّفففديا 
يتكففن لإفف رجَّاَ أه  خميسففَ أه لإفف ئجَّره أه ُحالَّففَ، هأسففَ ال  هت سسففَّ   تحففددل   لَّت ففَّح أتففَّ  لَّطََّّففر، ََّا َففَّره تففهردل  

ي خلففل كففل جففمء تفففن أجففملء لَّهتليففب لَّ هليتيففب، ههكفففذل يهففد  ًهيففل هففذل لَّهبففف ، لألإففلهر لَّتسَّإففر َّميففَّدة كًفففَّءة 
لَّهبفف  َّفففد    سوففي  َسففي ه سًيفففذ لإفف رل يجيَّ  ه َّيففَّ  بََّلفففب َّل سًيففذ  إففَّاد الفففِ  هلَّهتفففل الففِه هََّّيففب لَّطََّّففر، 

 .ضهع لَّدرلإبلَّطََّّر ته 
 :هيتكن ُجتَّل أهتيب هذه لَّدرلإب  يتَّ يلي

  هب َ ه سوي لَّهتليب لَّ هليتيب لَّذي يسَغي  ًهيل  تحهرلَّطََّّر   سَود أهتيب لَّدرلإب تن حيل أن. 
 َاَّ لَّطالر ح يد لَّ هلمن َين لَّتإئهَّيَّ  هلَّهلجََّ  لَّتسهط الِ لَّدرلإب   هتل. 

   إَّ  هلََّحهل لَّ َرهيب ههه  سوفي  هبف  لَّطََّّفر،  فًَحص لألدَيفَّ  تهضهاَّ  سدر   يَ لَّدرل لَّدرلإب سَّهل
 ضو أن لاله تَّ  تَّملل تسصََّ  الفِ لإلدلريفين   يتفَّ ي هلفد َ  فهي  ه ًهيفل للَّهب    سوي لَّت َّحب  ي تجَّل 

 .َّلهب   سوي  لَّطََّّر

    لَّ ي  ؤور الِ تإ ه  لَّ حصيل لَّدرلإي َّلطالرلَّ هر  الِ لَّتؤورل   ي لَّدرلإب إَّه. 

 : أهداف الدراسة
َّ حإففين تاففَّرة جتهففي  يَرسففَّت  ُرشففَّد  َّاليففبي توففل لَّاففد  لَّرئيإففي َّلدرلإففب تففن خففالل لَّ هففر  الففِ 

َففب كليففب لَّهلففه  لَّ طَي يففب، هيسَوففد تففن هففذل لَّاففد  اففدة أهففدل  لَّ حصففيل َّففد  طلر ففد تإفف ه  ه   سوففي  لَّهبفف 
 :  رايب   تول  ي

 ََّّلَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله  لَّ طَي يب صتي  َرسَّت   دريَي َّ سوي  لَّهب  َّطالر هط  ََّ. 

   لَّ هففر  الففِ أوففر لََّرسففَّت  لَّ ففدريَي الففِ  سوففي  لَّهبفف  َّففد  طففالر هطَََّّففَّ  لَّإففسب لألهَّففِ َكليففب لَّهلففه
 .لَّ طَي يب

  لَّ هفففر  الفففِ أوفففر لََّرسفففَّت  لَّ فففدريَي الفففِ لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي َّفففد  طفففالر هطَََّّفففَّ  لَّإفففسب لألهَّفففِ َكليفففب
 .لَّهله  لَّ طَي يب
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 : الدراسة فروض
سَّء الِ تَّ إَد  إن هذه لَّدرلإب  إهِ َّل ح د تن لًَّرضيَّ  لَّ ََّّيب  :َه

  لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي َّفففد  أ فففرلد لَّتجتفففها ين درجفففَّ   سوفففي  لَّهبففف  ه  ُحصفففَّئيب  فففي هجفففد  فففرهد ذل  دالَّفففب
َرسففففَّت  يففففد لَّلَّ جريَيففففب هلَّضففففََّطب الففففِ لَّ يففففَّو لََّهففففدي َّصففففََّّو أ ففففرلد لَّتجتهاففففب لَّ جريَيففففب يهففففم  َّ طَ

 .  هذه لَّدرلإب  لَّتإ خد   ي رشَّديلإل

 درجفففَّ   سوفففي  لَّهبففف  هلَّ حصفففيل لَّدرلإفففي َّفففد  أ فففرلد  لَّتجتهافففب   هجفففد  فففرهد ذل  دالَّفففب ُحصفففَّئيب  فففي
 رسفففَّت  لإلرشفففَّد لَّجتهفففيلَّ جريَيفففب الفففِ لَّ يَّإفففين لَّ َلفففي هلََّهفففدي َّصفففََّّو لَّ يفففَّو لََّهفففد  يهفففم  َّ طَيفففد َ

 .هذه لَّدرلإب  لَّتإ خد   ي

 َّففد  أ ففرلد لَّتجتهاففب   جففَّ   سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل لَّدرلإففيدر  الَّففب ُحصففَّئيب  ففي  هجففد  ففرهد ذل  دال
 .لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب

  : مصطلحات الدراسة
درجف": مهارة تنظيم الوقت ب هه لَّ درة الِ لإ غالل لَّهب  َكًَّءة أالِ َحيل يس   لًَّفرد أكوفر  في هبف  أبفل َه
 .(42ص ،4112 ،تإتَّر) "تسَّإَب تن لإل  َّن

.ُجرلئيَّ  ي هذه لَّدرلإب َََّّدرجب لَّ ي يحصل الياَّ لَّطََّّر أه لَّطَََّّب الِ ت يَّو  سوي  لَّهب هي َّو     
 :التحصيل الدراسي

َّخَفرل  َّتجتهافب تفن لجتلب تن لَّتاَّرل  هلَّتهَّر  لَّ ي يتكن أن يت لكاَّ لَّطََّّر َهد  هرضفَ  ُ  َّن"
 .(4، ص6221، حتهدي) "تن لَّتهلدتجتهاب  أهب تهيسب ي َرهيب  ي تَّدة درلإلَّ

درجففب لالك إففَّر لَّ ففي يح  اففَّ لًَّففرد، أه تإفف ه  لَّسجففَّح لَّففذي يحففرمه أه يصففل "أسففَ  الففِ اففال هيهر ففَ 
 .(224، ص 6222، اال  )"َ  ي تَّدة درلإيب أه تجَّل  هليتيَُّي

اتليففب تففن خففالل ََّّتهلهتففَّ  هلَّتاففَّرل  لَّ ففِ يحصففل الياففَّ لَّطََّّففر هي ففَّو ُجرلئيففَّ  ففي هففذه لَّدرلإففب َ
 .ي لَّ ِ   دتاَّ لَّكليب  ِ ساَّيب كل  صل درلإكتَّ ي َّو ََّالخ ََّرل  لَّ حصيليب لَّ هلي  هلَّ هل ، 

  :اإلرشاد
لال صَّل َين ترشد هتإ رشد  أكور ل صفَّال يف   تفن خالَّفَ  غييفرل ح ي يفَّ "  َأسَ يهسيَّم ة دأَه اََّ يهر َ

 .(22، ص6224،ََّدة هسيَّميأَه ا) ي إلهي لَّتإ رشد ي ًد تد أهدل  لَّهتليب لإلرشَّديب
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 : برنامج اإلرشاد الجمعي
تجتهاب تن لَّجلإَّ  لَّتسوتب هلَّ في  افد  َُّفِ  فدرير لَّطفالر هلَّطَََّّفَّ  لَّتشفَّركين "اََّرة ان  هه 

الففِ تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف  لَّ ففي  إففا   ففي  حإففين تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف  َّففد  لَّطلَففب تتففَّ يكففهن َّففَ لألوففر لَّهلضففو 
 . "صيليبالِ ر د تإ هيَّ ا  لَّ ح

 : الدراسة حدود
 : ي ُطَّر لَّتحددل  لَّ ََّّيب لَّدرلإب  أجري

 حدد س َّئ  هذه لَّدرلإفب َتفد  صفدد َرسفَّت  لإلرشفَّد لَّجتهفي   في  حإفين تافَّرة  سوفي   :حدود موضوعية 
 .لَّ حصيل لَّدرلإي َّد  طالر هطََََّّّ  لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله  لَّ طَي يب َهَري تإ ه لَّهب  هر د 

 كليب لَّهله  لَّ طَي يب َهَري في الدراسة هذه إجراء تم:يةحدود مكان 

 لَّمتسيفب ، ه ف   طَيفد لََّرسفَّت   فِ لًَّ فرة 6242- 6221لَّهَّ  لَّدرلإفِ  في الدراسة إجراءتم:حدود زمنية
 .6242/ 2/ 4َُِّ   6242/ 1/ 1تَّ َين 

  لفه  لَّ طَي يفب َهَفري َّفذل يفب لَّهلب صفر  هفذه لَّدرلإفب الفِ طفالر هطَََّّفَّ  لَّإفسب لألهَّفِ َكل :بشريةحدود
 .ن  هتي  س َّئ  هذه لَّدرلإب  سحصر اسد حدهد طالر هطََََّّّ   لي لَّكليب   ط إ
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 / اول
 اإلرشاد الجمعي      
 / ثانيا

 إدارة الوقت        
 / ثالثا

 التحصيل الدراسي       
 / رابعا

 الجامعة يالمرحلة العمرية األولى للشباب ف       
 / خامسا

 :الدراسات السابقة          
  إدارة الوقت والتحصيل الدراسيالدراسات التي تناولت 

 السابقة ناقشة الدراساتم 

 السابقة أوجه الستفادة من الدراسات 
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 اإلرشاد الجمعــي
 مقدمة 

 مفهوم الرشاد الجمعي 

 الجمعيشاد ألصول التاريخية لإلر ا 

 همية الرشاد الجمعيأ 

 هداف الرشاد الجمعيأ 

 أساليب الرشاد الجمعي 

 مميزات اإلرشاد الجمعي 

 عيوب اإلرشاد الجمعي 

 عيالجم اإلرشاد أساليب معايير 

 الجمعى ات الرشاد النفسينظري 
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 :مقدمة
 ُرشفَّدي ُجفرلء هفيلَّجت هلإلرشفَّد لإلجفرلء حيفل تفن لَّسًإفي لإلرشَّد طرد تن طري ب هيلَّجت لإلرشَّد يهد

 هحَّجَّ فَ حيَّ فَ  فر َط لج تفَّاي كَّئن لإلسإَّن أن أإَّو الِ هيلَّجت لإلرشَّد  كرة ه  ه  لًَّردي، لإلرشَّد ت ََّل

 .ََّآلخرين هتشكال َ
وسفففين أه أكوففر تفففن الففِ  ح يفففد لإلرشففَّد لَّسًإففي الي فففه  لإلرشففَّد لَّجتهففي َُّفففِ أن ( 6222) شففَّر لَّهففمةهأ      

اففَّ َّافف   ففي تجتهاففب صففغيرة أه هلَّ ففي يتكففن  ح ي ، َُّففِ حففد  تففَّ هَّا  هحَّجففَّ ا  لإلرشففَّديبن   ًففد تيففلأل ففرلد لَّففذي
  .ي  ي تهب  جتَّاي، تإ خدتين أإو هأإََّّير لإلرشَّد لَّجتَّاي،  أكَيرة

تالحوب َََّّهلبهيب  تيم هيلَّجت لإلرشَّد أن "ليتَّن إ هير   أن يتكن كتَّ هلبهي، َشكل لَّطالر  ًَّال َه

 تفن يهفَّسهن لَّفذين هحفده  َّيإفهل أساف  تفن هي ح  فهل تهفَ هلَّ هَّتفل لَّإفلهي  اف  الفِ لَّفَه  َهضفا  يإفَّادهل

 (.88ص، 4111إليتَّن، ) "لَّتشكال 
 االبفَّ   كفهين  في ياف   كفَّئن لج تفَّاي لًَّرد أن َُِّ  رجد هيلَّجت لإلرشَّد أن  لإًب" إسَّري ه ذكر

 لَّتج تفد تفن لَّسََّهفب لَّتك إفَب هلال جَّهَّ  لَّ ي  هلَّتهَّيير  حدده لَّذي لالج تَّاي َََّّ ًَّال يا   كتَّ لج تَّايب
 يصفهر هأحيَّس فَّ َفَ  حفيط لَّ في لَّجتَّافب َّتهبف   هفل كفرد أه يغيفره إفلهكَ تفن يهفدل هلًَّفرد  يفَ، يهفي  لَّفذي
 " َُّيَ لَّسًإي لَّ هل د َّيهيد ذَّي الِ يإَّاده تن َُِّ  يلجأ لَّتحيطين ََ تد لَّ هل د  ح يد اليَ

 (.44ص، 6222، يإسَّر )
 هلَّتشفَّركب لإليجََّيفب هلَّ ًَّافل لالج تفَّاي لَّهجفهد  إف وتر  َرهيفب سًإفيب اتليفب هفيتلَّج هلإلرشفَّد

 .َأسهلااَّ لإلرشَّديب لألهدل  َّ ح يد  تن سًإي جه  ي هلَّ هميم
هلبففد جلإففب كففل أإففَهع هيفف    تإ رشففدينتجتهاففب تففن لَّي ففه  الففِ  لإلرشففَّد لَّجتهففيه ففر  لَََّّحوففب أن  َه

ُذل ( ب هلحفدة لشف رلي تجتهافب تفن لَّتإ رشفدين  في جلإفب ُرشفَّدي) هفي َُّحَّد لَّتإ رشد َجلإفَّ  لإلرشفَّد لَّجت
هلَّتإ رشففففد أن لإلرشففففَّد لَّجتهففففي هففففه لأل ضففففل  ففففي لَّ هَّتففففل تففففد تشففففكلب لَّتإ رشففففد أه  ترشففففدهجففففد كففففل تففففن لَّ

هيكهن ذَّي  ي لَّغََّّر  ي حَّال  لَّشفههر َََّّهمَّفب أه لَّهحفدة أه َّ ستيفب بفدرة لَّتإ رشفد الفِ لَّ هَّتفل  ،له تَّتَّ َ
ه فففي َهففف  لألحيفففَّن بفففد يهفففَّسي لَّتإ رشفففد تفففن  ،رين أه لَّ فففدرير الفففِ تافففَّرل  لال صفففَّل هلَّ هلصفففلتفففد لآلخففف

َّ  إففففلهكيب أه لسًهََّّيففففب   طلففففر لَّتسَّبشففففب َهجففففهد تجتهاففففب تففففن لَّتإ رشففففدين لَّففففذين يهففففَّسهن تففففن سًففففو  صففففهَه
َّ ا  يإفففَّاد لًَّفففرد الفففِ  اففف   َّ  حيفففل أن لألخفففذ هلَّهطفففَّء َفففين لَّتإ رشفففدين لَّفففذين   شفففَََّ صفففهَه أكوفففر لَّصففهَه

درلي لَّحلهل لَّتسَّإَب ََّالإ ًَّدة تن خَرل  لآلخرين لَّذين يشََّاهسَ  ي لَّتهَّسفَّة هيشفَّري  في جلإفب ، َّتشكل َ هل 
هيفف   لشفف رلي لَّتإ رشففد  ففي جلإفففَّ   ،أ ففرلد( 42– 1)لإلرشففَّد لَّجتهففي تجتهاففب تففن لَّتإ رشففدين   كففهن تفففن 
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ه هبيهفففَ ا فففدل أخالبيفففَّ يإفففتو َّفففَ لإلرشفففَّد لَّجتهفففي َهفففد  ًاتفففَ ضفففرهرة لَّتحَّ وفففب الفففِ خصهصفففيب لآلخفففرين 
 .َََّّتشَّركب

 :الجمعىألصول التاريخية لإلرشاد ا .2

َّجتهففي، َّ ففد لخ لفف  لَّهلتففَّء حففهل تففن هففه لَّشففخص لَّففذي َففدأ الففِ يديففَ لإلرشففَّد أه لَّهففالج لَّسًإففي ل
 Parrt ريففد  خففر أن َففرل    َففه لإلرشففَّد أه لَّهففالج لَّجتهففي هرأيإفف حد َّ ففر أ( تإففتر) ريففد تففسا  أن    ففرأ

 .هيرلئدل حركب لإلرشَّد لَّسًإي لَّجت هتَّ Morenoه هتهريس
تفد ترضفِ لَّإففل، ( 4124)ه في لَّح ي فب كَّسف  َدليفب لإلرشفَّد لَّسًإفي لَّجتهفي الفِ يفد جهميف  َفرل  

حيل كَّن يسو   صفهال  االجيفب َّلترضفِ، هكفَّن َفرل  يل في الفِ ترضفَّه َهف  لَّتحَّضفرل  هيويفر لَّتسَّبشفَّ  
يا  تففن لك ئفَّر هر فد رهحاف  لَّتهسهيففب، هسوفرل  ألن تفسا  َفرل  كففَّن َافد  تإفَّاد ا   في لَّ غلففر الفِ تفَّ يه فر 

ي ففه  أإَّإففَّ  الففِ لإليحففَّء   ففد إففتَّه لَّإففيطرة الففِ لَّ ًكيففر، وفف   ففي لَّهشففريسَّ  تففن هففذل لَّ ففرن ل إففد لإفف خدل  
لإلرشفَّد لَّسًإففي لَّجتهففي َّيشففتل لَّترضففِ لَّهصففََّيين هلَّتفدتسين هلَّففذين يهففَّسهن تففن لَّ ا اففب، هكففذَّي لَّتسحففر ين 

 (.4121)يَّ ، هَّ د كَّس  لَّ طَي َّ  لألهَِّ ََّ الِ ترضِ لَّهصَّر بد وار  الِ يد كهدي تَّر  جسإ
وافر تهريسففه  أدخففل لَّإفيكهدرلتَّ كشففكل تففن أشفكَّل لإلرشففَّد لَّجتهففي،  4141-4142ه في لًَّ ففرة تففن 

هد لَّحرر لَّهََّّتيب لألهَِّ َدأ المل شووت  َإجرلء لَّ جَّرر لَّجتَّايفب الفِ ترضفِ لًَّصفَّ ، ه في خفال ل ا فد َه
َّ  َصففَغب لَّ حليففل لَّسًإففي، ه ففي اففَّ   لإفف خد  إال إففهن ( 4122)لَّوالويسففَّ  لمدهففر لإلرشففَّد لَّجتهففي تصففََه

لإلرشفَّد لَّسًإفي لَّجتهفي  في تيفدلن لَّ حليفل لَّسًإففي، حيفل هضفد َرسَّتجفَّ  جتَّايفَّ  َّهفالج لألطًفَّل لَّتضففطَرين 
 .سًهَّال ا  تن خالل جلإَّ  لَّلهرلسًهََّّيَّ ، ه ي هذل لََّرسَّت  كَّن يشجد لألطًَّل الِ لَّ هَير ان ل

لإ خد  َهل شيلدر تًَّهي  لَّ حليل لَّسًإي  ي  جَرب َّإلرشَّد أه لَّهفالج لَّجتهفي، وف   4121ه ي اَّ  
أإفففات  لَّحفففرر لَّهََّّتيفففب لَّوَّسيفففب  فففي ستفففه حركفففب لإلرشفففَّد هلَّهفففالج لَّجتهفففي َهفففد أن  مليفففد افففدد لَّهتفففالء لَّفففذين 

هففدهَّ خَّصففب لَّترضففِ  ففي صففًه  لَّجففي  هكففَّن يفف    ففي  يح ففَّجهن َُّففِ اففالج سًإففي أوسففَّء لَّحففرر َه تََّشففرة َه
جلإفففَّ  جتَّايفففب، هتفففد ساَّيفففب لَّحفففرر أصفففَو لإلرشفففَّد لَّسًإفففي لَّجتهفففي هلإفففد لالس شفففَّر، هبفففدت  كفففل تفففدلرو 
لَّهففالج َََّّ حليففل لَّسًإففي لَّ ففي  س تفففي َُّففِ  رهيففد، ههففهرسي، هإففهَّيًَّن تإفففَّهت اَّ  ففي لإلرشففَّد هلَّهففالج لَّسًإفففي 

حر سوريففب لإلرشففَّد لَّتتركففم حففهل لَّشففخص  ففي َدليففب أتففره تا تففَّ  َففَ، هَّكففن لَّجتهففي، هَّفف  يكففن رهجففرم صففَّ
 .إراَّن تَّ أخذ ََ  ي طري  َ َّإلرشَّد هلَّهالج لَّسًإي

ه فففففي لَّإففففف يسَّ  لس شفففففر  حركفففففَّ  لإلرشفففففَّد هلَّهفففففالج لَّجتهفففففي  وافففففر  جتَّافففففَّ  لَّ فففففدرير، هجتَّافففففب 
ر  حركففب لإلتكَّسيففَّ  لإلسإففَّسيب  ففي لَّتهلجاففب، هجتَّاففَّ  لَّ ففدرير لَّتففسو  الففِ لَّهالبففَّ  لإلسإففَّسيب، كتففَّ وافف

يره  أهلخر لَّإ يسَّ  هلَّ ي لر َط  َتَّ يإتِ  يَّر ال  لَّسًو لإلسإَّسي هلَّ ي ضت  رهجرم، هتَّإله  .َه
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أتَّ لآلن  اسَّي له تَّ  كَير ََّإلرشَّد لَّجتهي إهلء تن لََّحل لَّهلتي أه لَّ طَيد أه لَّتتَّرإب لَّهتليب، 
َّك ر هلَّت َّال ، ها د لَّتؤ ترل  لَّدهَّيب، ه طَي َ  ي لَّهيَّدل  هيهكو هذل لاله تَّ  صدهر لَّكوير تن ل

يره (.http://www.alharamlah.com/pages/pages/link4.htm) َّهترلكم لإلرشَّد  ي لَّتدلرو َه

 :همية الرشاد الجمعىأ .1
 هذَّي لإلسإَّن، حيَّة  ي لَّجتَّاب أهتيب تن سََّد هيلَّجت لإلرشَّد أهتيب أن "َُِّ  هسيَّمي اََّة أَه شَّرأ

ََّ فَ هله تَّتَّ فَ حَّجَّ فَ ُشفََّع  في  هستفهه لَّشخصفيب أهفدل  ه ح يفد هتاَّرل فَ، خَرل فَ  ستيفب ه في هتيهَّفَ، هَر

 إفلهكيَّ َ ضفَط ه في هتََّدئفَ، هبيتفَ ل جَّهَّ فَ  شفكيل ه في لالج تفَّاي، أدلئَ  حإين ه ي هلالج تَّاي، لَّسًإي

 (.414ص، 6224، هسيَّمي اََّة أَه) "ه غييرهَّ
 لإلرشفَّديب لألإفََّّير "تفن هفيلَّجت لإلرشفَّد َفأن لَّرؤيفب هفذه تفد لَّت صفهد اَفد كرذ فه فِ هفذل لَّصفدد 

 لَّ أييفد لَّجتفَّاي لإلرشفَّد هجفهد  في لًَّفرد يجفد حيفل هلَّسًإفيب، لَّإفلهكيب لَّتشفكال  تن لَّكوير االج  ي لَّسَّجحب

 لَّ صفر   في  فبلَّو َّديفَ هيستفي أَهَّدهفَّ ي َفين حيفل َصفرلحب تشفكال َ تسَّبشفب َّفَ يإفال لَّفذي هلَّ شجيد لَّت ََّدل

 لَّجتفَّاي َّإلرشفَّد لَّسوريفب لألإفََّر أن لَّ فهل هيتكفن هلالضفطرلََّ ، لَّتشفكال  هفذه حفدة تفن هلَّ خًيف   جَّهاَّ

  في هأسشفط ا  أهبفَّ ا  ي ضفهن  ََّّسفَّو لإلرشفَّد تفن لَّسفهع َّافذل َََّّسإفَب لالب صفَّديب لألإفََّر تن أهتيب أكور  َده

 لإلطفَّر  في هَّكفن امَّفب،  في هف  َيستفَّ  هجفد ال لَّسفَّو  َّفد  هجفد لَّ في لَّتشفكال  أَلفر أن كتفَّ جتفَّاي،  ًَّافل

 .(614ص، 6224اَد لَّت صهد، )"لآلخرين تد َّلهالبَّ  لالج تَّاي
َّ  أه تسط يب ه أ ي  االبفَّ  َّفَ " لألإفرة" جتَّافب  في سشفأ لًَّفرد كفهن ح ي فب تن هيلَّجت لإلرشَّد تإَه

 كيف  تسافَّ هيف هل  َُّيافَّ يس تفي لَّ في  إفرةلأل  توفل هلَّتجتهاب هاَّطًيب هلج تَّايب شخصيب االبَّ  تهاَّ تخ لًب

ب َير إلهكَّ َ  هديل الِ لَّهتل و  هتن ََّألتن َّيشهر هتشَّاره أ كَّره ان هيهَر تشكال َ يحل َه  أن كتَّ لَّتَر

 هيحًفو أهدل اَّ  ح يد َُِّ هيإهِ بيتاَّ ي َسِ َحيل  ياَّ هلسغتَّإَ دلخلاَّ لًَّرد لسصاَّر الِ  إَّاد لَّتجتهاب

 َشكل لَّتجتهاب هذه تن لًَّرد هي هل  أجلاَّ تن هجد  لَّ ي أهدل اَّ  ح يد الِ أ رلدهَّ تد َّهنهي ه بهلسيساَّ الِ

 تشفكال َ حفل  ي إلهكيب  دريََّ   يلَّ  دلخلاَّ لًَّرد يح َّج هبد تشكال َ هيحل يإلي أن اليَ كي  تََّشر َير

هر لَّإلهي  شكيل أه لَّستذجب أه لَّدهر َّهر تول  (. 41ص ،6222 ، لَّهمة(  " يَ لَّتَر
 يإفَّاد هفيلَّجت لإلرشفَّد أوسفَّء  في لألاضفَّء َ يفب تفد لَّتجتهافب اضفه لشف رلي" أن لَّليفل جتفل هيفر 

فين َيسفَ يحفدل لَّفذي لَّ ًَّافل َإفَر هلَّ لفد لَّخفه  تشفَّار تفن لَّحفد الفِ  َّافذل هكس يجفب لألاضفَّء، جتيفد َه
 لاله تفَّ  تحفَّهال هلسيفبلَّهد لَّإفلهكيَّ  تفن لإلبفالل وف  هتفن  يافَّ، هلَّف حك  سًإفَ ضفَط لَّهضفه يحفَّهل لَّ ًَّافل
 "لَّاَّد ب هلَّتسَّبشب ََّإلسصَّ  ي هَّهن تَّ الِ هلَّ ركيم هلح رلتا ، لَّتجتهاب َأاضَّء

 (.42ص، 6224جتل لَّليل، )



27 

 

 خَّصفب تسَّإفَب، ُرشفَّديب طري فب كهسفَ" هفيلَّجت َّإلرشفَّد لَّسًإفي لَّترشفد لإف خدل  أهتيفب لَّخهلجفَّ هيفذكر

 لَّتشفكلب َّطَيهفب ه   فَّ لألشفخَّص تفن كَيفر َّهفدد لَّسًإفي شفَّدلإلر    فدي  يإف طيد لألإفلهر هفذل خفالل تفن هأسفَ

 الِ  ؤور حيَّ ا   ي لج تَّايب تاَّرل   س صا  لَّذين كَّألشخَّص لأل رلد، َه  تشكال  َّ شَََّ هه   َّ هسهااَّ،

 ذهل ا  يؤكدهن ال لَّذين لأل رلد أه لَّخجهَّين، لألشخَّص هأ لَّتؤإإب،  ي لآلخرين تد  كيًا  هالِ شخصيَّ ا ،

  ؤور إيكهَّهجيب طَيهب ذل  تهَّتلب إهء يهَّسهن لَّذين أه لَّغير، تد ه هلصلا   هَّتلا  خالل تخ لًب هلب ت  ي

 (.1ص، 6222لَّخهلجَّ، ) "حيَّ ا  أتهر الِ

 & Batses(1980)تفن لَّدرلإفَّ   تهافبجتس فال افن ( 6244) هاَفد ل  حتفد،أ كفال تفن شفَّرأكتفَّ 

Goodman  ،Cooper  Schorde(1977)  ،Truckle(1997) تففن  َُّففِ أهتيففب هبيتففب لالرشففَّد لَّجتهففي
 :ذَّي تَّيلِ

 حفدلل لَّحيفَّة هي َفَّدَّهن ألإف هرل   يشف ري أاضفَّء لَّتجتهافب  في: يتفاعل األفراد فى الرشـاد الجمعـ
لهكيَّ ، كتفَّ يإفَّاد اتفَّ يصفدر افسا  تفن أ كفَّر هتشفَّار هإف ته  هلَّتشفَّار هي ل فهن  غذيفب رلجهفبلَّا

لَّ هَّتففففل تففففد  اففففل تتفففَّ يكإففففَا  تافففَّرل  لج تَّايففففب  فففيَّر لَّ ًَّوافففلالرشفففَّد لَّجتهففففي لألاضفففَّء الففففِ ُ
 .سًإا ن طريد حصهَّا  الِ لَّتهلهتَّ  ان ألالخرين ا

 يإففففَّاده  الففففِ  طففففهير سففففهع لَّهالبففففب  ُن لَّتهبفففف  لَّففففذي يجتففففد أ ففففرلد لَّتجتهاففففب :موقــــف المجموعــــة
تفن خفالل تفَّ  ي  طفهير شخصفيَّ  أاضفَّء لَّتجتهافب، ههذه لَّهالبب  لهر دهرل هَّتفَّ  فلالرشَّديب َيسا 

أكَفففر،  د لألاضفففَّء الفففِ تسَّبشفففب تشفففكال ا  َحريفففبيإفففتِ َكشففف  لَّفففذل ، كتفففَّ أن هفففذه لَّهالبفففب  إفففَّا
فذَّي  ففإن لَّتهبفف  لَّفذي أسشففأه لالرشففَّد لَّجتهفي هع تففن لالا تَّديفب لَّت ََّدَّففب َففين  يهتففل الففِ  ح يفد سفف َه

 .سًإا لَّجتَّاب حيل يجدهن لًَّرصب ًَّا  أسًإا  ه هجيَ أ  رلدأ

 رشفدين ال  إفتو َّاف  تفن لَّتإلَّوره  لالج تَّايب هلََّيئيفب لَّ في يهيشفاَّ لَّكويفر  نُ : يالنمو الشخص 
َيستَّ  ي حََّّفب لالرشفَّد لَّجتهفي  فإن هسفَّي  رصفب " َّطَّبَّ  لَّ ِ يت لكهساَّ لإ غالل ل" َََّّسته لَّشخصي

 .َّحل تشَّكلا  ألاضَّء لَّتجتهاب َّلسته لَّشخصي هلإ غالل هذه لَّطَّبَّ  َشكل طَيهي

 هافب لالرشفَّديب  كففهن  ِ لَّتإ رشففد َُّفِ لَّتجت ففي تهوف  لالحيفَّن اسفدتَّ يفأ: مسترشـدتحسـين دافعيـة ال
كففل هلحففد تفففسا   خففذسخًضففب هَّكففن تففن خففالل لَّ ًَّافففل َففين أاضففَّء لَّتجتهاففب يأهل لالتففر تدل هي ففَ أ

ََّّ ففََّّي ستففَّ  جففَّه ي ففَ َّففيو  جففَّه لَّهتففل دلخففل لَّتجتهاففب   ففط هل    حإففن دل ه داتففَّ تهسهيففَّ تففن لآلخففر َه
 .َيب  ِ لَّحيَّة َهجَ اَّ لَّ هَّتل ََّيجَّ
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 :الرشاد الجمعيمفهوم  .3
 هفذل لإف خدل  شفَّع هبد لإلسإَّسيب لَّتإَّادة تان  ي لألإَّإيب لَّ دخل تسَّه  أحد هيلَّجت لالرشَّد يه َر

 خالل تن هوَ  لَّتإَّادة، اتليب أهدل  َّ ح يد لَّتتَّرإين تن كوير اليَ هلا تد  لألخيرة لَّإسهل   ي  لَّتسا 

 لَّ في هلالج تَّايفب لَّسًإفيب هلَّتشفكال  لَّ ضفَّيَّ تفن كويفر تفد لَّ هَّتفل  في لَّتفسا  هفذل سجفَّح يفبلَّتيدلس لَّدرلإفَّ 

 ُشفََّع  في هذَّفي لإلسإفَّن حيفَّة  في لَّجتَّافب أهتيفب تفن سفََّد هفيلَّجت لإلرشفَّد أهتيفب هَّهفل، لَّتج تفد أ فرلد  هلجَ

ََّ فَ هله تَّتَّ فَ حَّجَّ فَ  لَّسًإفي هستفهه لَّشخصفيب َأهدل ف ه ح يفد هخَرل فَ، تاَّرل فَ  ستيفب ه في هتيهَّفَ، هَر

 َُّفِ إفلهكيَّ َ ضفَط ه في هتََّدئفَ، هبيتفَ ل جَّهَّ فَ  شفكيل ه في لالج تفَّاي، أدلئفَ  حإفين ه في هلالج تفَّاي،

 .(6222، هسيَّميدة اََّ أَه) ه غييرهَّ لَّجتَّاَّ   ي لأل رلد تشَّركب
  ُرشفففففَّد افففففدد تفففففن لأل فففففرلد تتفففففن   شفففففَََّ تشفففففكال ا"سفففففَ لالرشفففففَّد لَّجتهفففففي َأ( 4181) هفففففر  افففففذلر 

هلضفففطرلََّ ا  تهفففَّ   فففي جتَّافففَّ  صفففغيرة توفففل تجتهافففب ُرشفففَّديب أه  صفففل درلإفففي ، هبفففد  كفففهن لَّتشفففَّكل لَّ فففي 
يهفَّسي تسافَّ أ ففرلد لَّتجتهافب تشفَّكل تإفف ترة أه تؤب فب ،  يكفهن لإلرشففَّد هإفيلب َّحلافَّ  ففي ُطفَّر لَّهالبفب لَّتاسيففب 

 . لَّ َّئتب َين لَّترشد هجتَّاب لَّتإ رشدين
 تشفكال ا    شفَََّ أن يحإفن لَّفذين لَّهتفالء تفن افدد ُرشفَّد هفه" هفيتلَّج لإلرشفَّد َفأن مهفرلن هيفر 

 هفيلَّجت لإلرشفَّد هيه َفر  صفل  في أه ُرشفَّديب جتَّافب  في يحفدل كتفَّ صفغيرة، جتَّافَّ   في ته فَّ هلضفطرلََّ ا 

 لَّ ًَّافل أوفر توفل َّلجتَّافب لإلرشفَّديب لَّ فه  الفِ هيه تفد لج تَّايفب سًإفيب أإفو الفِ هي فه   َرهيفب اتليفب

  "لَّتإَّيرة هأهتيب لَّجتَّاب هجَّذَيب لَّجتَّاب  ي هلألتن لالج تَّايب َّخَرةهل لالج تَّاي
 (.618ص ، 6222مهرلن، )

 لَّفذين لألاضفَّء تفن هتجتهافب لَّترشفد  شفتل  ًَّافل اتليفب "هفيلَّجت لإلرشفَّد َفأن ايطفب أَفه ه شفير

 "هكا هإل ل جَّهَّ ا   غيير َاد  لإلرشَّديب لَّجلإب أوسَّء هتهبًا  أسًإا  ان لَّ هَير يحَّهَّهن

 (.612ص، 6226، ايطب أَه) 
 ه  فه  ت خصفص، ترشفد ي هدهفَّ تاسيفب شخصفيب االبفب" َأسفَ هفيلَّجت َّإلرشفَّد تًاهت َّ تلح  ي د َيستَّ 

  هلجفَ جتَّافب أاضفَّء َفين لَّ ًَّافل خفالل تفن تحددة ُرشَّديب أهدل   ح يد َُِّ  اد  ديسَّتيكيب اتليب الِ
 َّ  (.612ص، 6221تلح ، ) "تخ لًب تشكال  أه صهَه

فَّ إفهًَّن يضفدتفَّ إفَد هتفن خفالل   َفَ ي فد  ُرشفَّدي أإفلهر" ََّا َفَّره هفيلَّجت َّإلرشفَّد شفَّتال تًاهت 
 جتَّافب َّيشفكلهل َحريفب ته فَّ لج تهفهل أاضفَّء، )2 (افن ي فل ال لَّتإ رشفدين تفن َّهفدد لَّسًإفي لإلرشفَّد خفدتَّ 
فَّ، اليافَّ ت ًفد أهفدل  هَّافَّ اليفَ ت ًفد رإفتي  سوفي  َّافَّ ُرشفَّديب  أ كفَّره   في لَّ غييفر ُحفدلل ه  ضفتن أيض 
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 لإليجََّيفب، لَّسًإفيب َََّّصفحب ه تف ها  هلالج تفَّاي لَّشخصفي  فهل  ا   حإفين َغفر  هإفلهكيَّ ا ، هل جَّهفَّ ا 
 أه لضفطرلََّ  أه تشفكال  َّديَ هَّيو لَّجتَّاب، تد َّلهتل التي َّ تؤهل سًإي ترشد لإلرشَّديب لَّجتَّاب هي هد

  سًيفذ س يجفب لَّ غيفرل  ه حفدل هتهفََّّ ، هت  َفل رهتيإف تشفَّري هفه َفل لَّجتهفي لَّهتفل  هفهد إفلَيب  هجافَّ 
 لَّسفَّ   َّفَ لَّتخطفط َيفر لَّ ل فَّئي لَّهالج هس يجب هلألاضَّء، لَّسًإي لَّترشد بَل تن ََّ تخطط ُرشَّدي َرسَّت 
 (.11ص، 6222إهًَّن، ) "لألاضَّء َين لَّديسَّتي لَّ ًَّال تن

أسافَّ  يخالل تجتهافب تفن لأل فرلد أيهسي  سًيذ لَّخدتب لإلرشَّديب تن ه ر  لَََّّحوب أن لإلرشَّد لَّجتهي 
االبب ُرشَّديب َين لَّترشد هتجتهاب تن لَّتإ رشدين     تن خالل جلإَّ  جتَّايب  ي تكَّن هلحفد ي شفََّاهن 
 ففي سففهع لَّتشففكلب لَّ ففي يهففَّسهن تساففَّ هيهَففرهن اساففَّ كففل حإففر هجاففب سوففره هطري ففب  ًكيففره تففن هلبففد رؤي ففَ َّاففَّ 

 .هكيًيب تهََّّج َ َّاَّ

 :معيالجأهداف اإلرشاد  .4
 : ح يد لآل ي "إهد َُِّ أأَه تَّ ذكر حإر  لَّجتهي هياد  لإلرشَّد

 لَّطََّّر الِ لَّ هر  الِ خصَّئص سًإَ، ه ا  بدرل َ هتيهََّ هل جَّهَّ َ  ةتإَّاد. 
  لًَّففرد تاففَّرة لَّضففَط هلَّ هجيففَ لَّففذل ي، هلَّ ففي  هسففي لَّهصففهل َففَ َُّففِ درجففَّ  تففن لَّففهاي َذل ففَ  ُكإففَّر

تكَّسيَّ َ ه اتَ َّوره َ هتحيطَ   . اتَّ  أكَرهل 
 ح يد لَّ هل د هلَّ كي  َّلطلَب تن أجل  إايل بدر ا  الِ لَّ يَّ  َََّّهوَّئ  لَّتخ لًب . 
  لاله تفففَّ  َحفففَّال  لَّ فففأخر لَّدرلإفففي، هلَّهتفففل الفففِ درلإفففب أإفففََّر هفففذل لَّ فففأخر ه  فففدي  لَّهفففهن لَّهالجفففي

 .هلَّهبَّئي 
  ًَّيفب لإلس َّجيفب  في تجفَّل لَّ حصفيل لَّهبَّئيب هلإلستَّئيب لَّ ي  ح د لًََّّاليفب هلَّك  دي  لَّخدتَّ  لإلرشَّديب

 . لَّدرلإي
 الففِ رإفف  خططاففف  َتففَّ يفف الء  تفففد رل ا  ه حديففد أهففدل ا  هتإفففَّاد ا  تإففَّادة لَّطففالر الك شففَّ  بفففد

 . (66-64ص،  6221إهد، أَه أ)  "لإ هدلدل ا 

 :أساليب الرشاد الجمعي .5
 :َّلَّجتهي  سدرج  ح  صسًين هت لإلرشَّدأإََّّير َُِّ أن  (4184) إالتب ه شير 
لَّسفهع تفن لإلرشفَّد لَّجتهفي الفِ لا َفَّر أن لَّتإ رشفدين هف   ي فه  هفذل : المتمركز حول المجموعة اإلرشاد .أ 

هَّهن َََّّدرجففففب لألهَّففففِ اففففن حركفففب لَّتجتهاففففب هلألهففففدل  لَّ ففففي  ريففففد ؤ تإففف  تحفففهر لَّهتليففففب لإلرشففففَّديب هأسافففف
كفم حفهل لَّتإ رشفد، تفَّ سفَّد  َفَ كفَّرل رهجفرم صفَّحر سوريفب لإلرشفَّد لَّت تر  هفه  ح ي افَّ، ههفذل لألإفلهر
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هذل لَّتًاه  َّإلرشَّد لَّجتهي َأن أاضَّء لَّتجتهاب يحضرهن تد َه   في َدليفب لألتفر  هيهضو رهجرم
ملئًفب افن  إََّد تهر ب ههف   في حََّّفب تفن لَّ لفد لَّهفَّ  س يجفب َّافذه لَّخَفرة لَّجديفدة، َفل يوافرهن صفهرة دهن

طري افَّ َُّفِ سًهإفا ، كتفَّ أن  لَّو ب  أخفذ حََّّ ا ، هَّكن ََّإ ترلر لَّل َّءل  هلَّ ًَّال تد َهضا  لََّه   َدأ
 .تشَّار لَّ هَّط  هلَّ آَّ   جد تكَّسَّ َيسا 

 إفايل  لَّح ي في لَّفذي ي فه  َفَ لَّترشفد  حف  وفل هفذل لَّتًافه  َّإلرشفَّد لَّجتهفي يه تفد الفِ أإفَّو هلَّفدهر
ًإفا  بفدرل ا  الفِ بيفَّدة أس تاتب لَّتإ رشدين ان طريد  ه ير وره  َيئيب هسًإيب  تسفب ه أكيفد و ف ا   في

يجَّد حلهل َّتشكال ا ، كتَّ أن لَّترشد يحَّهل أن يكهن بدهة أه تفوال َّلتإ رشفدين َّف هل   ه طهير تاَّرل ا  هل 
أسًإا  تول حإفن لإلسصفَّ  هلَّ ًَّافل تفد لألحفدلل ه  فدي  لَّ غذيفب  َه  لَّتاَّرل  لَّ ي يح َّجهساَّ َّ طهير

واَّر لَّ هَّط   .هلَّدا  َّآلخرين َطري ب ُيجََّيب لَّرلجهب هل 
أن  ي فه  هفذل لَّسفهع تفن لإلرشفَّد لَّجتهفي الفِ أإفَّو : المرشد أو اإلرشـاد الموجـه المتمركز حول اإلرشاد .ر 

َََّّففدهر لألاوفف   ففي  لَّترشففد هففه تحففهر لَّهتليففب لإلرشففَّديب، حيففل ي ففه  لَّترشففد  ففي هففذل لَّسففهع تففن لإلرشففَّد
رشفد هفه لَّشفخص  ح يد أهفدل اَّ، هلَّت  هجيَ حركب لَّتجتهاب ه شجيد لَّ ًَّال َين أاضَّئاَّ هبيَّد اَّ سحه

لَّتسَّإفَب َّافَّ،  ََّّترشفد صفَّحر لَّ فرلر لَّرئيإفي هسفَّ،  لَّذي يحدد أإلهر لَّهتل هلخ يفَّر لألإفََّّير لإلرشفَّديب
ستفَّ تطلفهر تفسا  أن ي هتفهل َفدهر ُيجفََّي تفن خفالل لَّ هفَّهن  هَّكن هذل ال يهسي َُّغَّء دهر لَّتإ رشفدين، هل 

 .ُرشَّدل َ َإ ََّع تد لَّترشد
تففن خففالل  ففه ير َيئففب  تسففب    الففِ لَّترشففد  إففايل تاتففب لَّتإ رشففدينهلإلرشففَّد لَّجتهففي لَّتهجففَ يًففر 

شخصفيَّ ا  هتفن وف  لإف غالل ذَّفي  في حفل  هتإفَّاد ا  الفِ لالإ َصفَّر َََّّجهلسفر لإليجََّيفب هلَّإفلَيب  في
  يتولفهن  ريفد لَّف هل  تفن َهضفا  لَّفَه ، هأساف ِتشفَّكلا ، كتفَّ أن لَّترشفد يشفجد أاضفَّء لَّتجتهافب الف

لَّ أكيففد الففِ أن لإلرشففَّد لَّتهجففَ يًففر  الففِ لَّترشففد  هففد  تشفف ري، هيتكففن جففلأاتففل هلحففد يهتففل تففن 
 . صل َُّياَّ لَّتجتهاب  حتل لَّجمء لَّرئيإي َّلس َّئ  لَّ ي

 :مميزات اإلرشاد الجمعي .2
 :كتَّ يلي لإلرشَّد لَّجتهيتتيمل  أن  (6226) لَّإاله  لَّرشيدي كال تن هير 
   َّ ًادد لَّترشدينه ه ير لَّهب  هلَّجاد هخً لإلرشَّدلالب صَّد  ي س  . 
  ي لََّالد لَّسَّتيب لَّ ي  هَّسي تن س ص شديد  ي ادد لَّترشدين لإلرشَّديه َر أسإر طرد . 
 َََّّسإفَب َّلحفَّال  لَّ في   فَّه  لَّهفالج لًَّفردي ه ف حًو هال  إفهِ أه   هفَّهن  في  لإلرشَّدهد أ ضل طرد ي

 .حل لَّتشكلب
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 َّو ففب َََّّففذل  ه ضففًي اليففَ رهح لَّ هففَّهن يف هل  لًَّففرد تففن لَّجتَّاففب جهلسففر كويففرة  اففي  كإفََ تميففدل تففن ل
 .هلَّ ًَّال هلالسإجَّ  تد لآلخرين

  صفففهر حيفففب هلبهيفففب َّس فففل لَّتشفففكال  لالج تَّايفففب َُّفففِ تهلبففف  حيَّ يفففب   كإفففر يه َفففر لإلرشفففَّد لَّجتهفففي
 .بَل  طَي َ اتليَّ لَّتإ رشدين ترهسب لَّإلهي لالج تَّاي

 تن    ففيو  ففرص لَّ سًففيو هلَّ ًريففغ لَّتسَّبشففب لَّجتَّايففب َّتهضففهع تشفف ري   لففل تففن لَّخففه  ه شففهر َففَّأل
 .لالسًهََّّي

  لش رلي لَّتإ رشد  ي لَّتسَّبشب هلالإف تَّع ي لفل تفن  تركفمه حفهل سًإفَ هيشفهره ََّألخفذ هلَّهطفَّء هلخ يفَّر
 َِّ تهلب  لَّحيَّة لَّيهتيبُلألستَّط لَّإلهكيب لََّديلب ه هتيتاَّ 

 َّففَ َّإففلهي لآلخففرين هالففِ س ففدلمدهلجيففب دهر لَّتإ رشففد ُذ ي ففه  َ هففديل إففلهكَ َسففَّء الففِ س ففده هتالحو  
 .هتالحوَّ  إلهي لآلخرين ََّ هاليَ  إسَ ي ه  َهتليب   هي  ذل ي

 َّشفففههر ََّالس تفففَّء َّلجتَّافففب هلح فففرل  لَّفففرأي لآلخفففر ح فففِ هَّفففه لخ لففف  تفففد هجافففب سوفففره خفففالل لَّ ًَّافففل ل
ن ُرشَّد تجتهاب لألبرلن يهد تشخصَّ َّتشكال ا  هتهََّّجَّ َّاَّ  .هلَّ هَّهن تد لألبرلن، هل 

   ريخ حيَّ ا َّرصب لالإ ًَّدة تن أخطَّء َيره هلال هَّو َاَّ حين يإتد بصصا  ه ي يو. 

 :عيوب اإلرشاد الجمعي .7
 :لَّجتهي كتَّ يلي ايهر لإلرشَّد  نت أن( 6226) لَّإاله  لَّرشيديهير  

 تتففَّ ، اففد  هجففهد  رصففب َّهففر  لَّتشففكال  لَّخَّصففب لَّ ففي يففر  لَّتإ رشففد اففد  ارضففاَّ أتففَّ  لآلخففرين
 .غيرل   ي َسَّء شخصيب لَّتإ رشديضه  ُتكَّسيب ُحدلل  

 َّهلَّتسحر ين تن لَّجلإَّ  لإلرشَّديب لَّجتَّايب تإ رشديناد  لإ ًَّدة لَّحَّال  لَّ صه  تن ل. 

  بففد  ضففيد لَّتشففكال  لَّخَّصففب خلفف  أهَّهيففب تسَّبشففب لَّتشففكال  لَّهَّتففب هبففد   ضففَّا  لَّتشففكال    ففد
هر  ياَّ  . ي هل  ذهي لَّتشكال  لَّخَّصب أستَّطَّ  إلهكيب جديدة َير تَر

  تتَّ يههد حَّج َ لَّشخصيب  رلئاَّلا ََّر لَّتإ رشد اضه  ي جتَّاب يجهلَ يل م  ََّب رلحَّ اَّ ه. 

  ش  تشكال ا  َّآلخرينكبد يس َّر َه  لَّتإ رشدين شههر َََّّخه  أه لَّ لد أه لَّخجل  ي. 

   ففذَّي يففرهن أن لإلرشففَّد لَّجتففَّاي  ،بففد يس ففََّا  شففههر َففََّّ سهط هلَّسففد  هلَّ ففه ر ُذل تففَّ كشففًهل  هففال تاففدد َه
 . َّتكَّس ا  ههلبها  لالج تَّاي
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 :عيالجم اإلرشاد أساليب معايير .8
 : ن تهَّيير أإََّّير لالرشَّد لَّجتهي   تول  يأ" شَّر مهرلن َُِّأ
 أه لَّجسو سَّحيب هتن لالخ ال ، أه لَّ شَََّ تد  حيل تن لَّسًإيب هتشكال ا  لَّجتَّاب أاضَّء 

 .لَّتشكال  سهع حيل هتن هلالب صَّدي لالج تَّاي هلَّتإ ه  لَّإن
 لالج تَّايب لَّهالبَّ  َسَّء  ياَّ يرلاِ أه اشهلئيب كهساَّ حيل تن لَّجتَّاب  كهين طري ب " 

 ."لَّإهإيهت ري
  حين لَّترشد، حهل لإلرشَّديب لَّهتليب  ركيم حيل تن لَّهتالء دهر أه لَّترشد دهر الِ لَّ ركيم تد 

 .لَّتََّشر َير رشَّدلإل طري ب ي َد حين لَّهتالء حهل أه لَّتََّشر، لإلرشَّد طري ب ي َد
  أه لَّ ل َّئي لَّحر َّل أوير لَّتجَّل  ري حيل تن لإلرشَّد اتليب  ي لَّجتَّاب ديسَّتيب لإ غالل تد 

 .إََّد ُادلد الِ ي ه   ل ين شكل  ي لَّ أوير
 لَّجلإَّ  جهل أه لإلرشَّد، اتليب  ي  خرين أشخَّص ُشرلي حيل تن لالسغالد أه لالسً َّح حدهد 

 .  ط دهلَّترش لَّهتالء  ض  تغل ب
 لأل رلد شخصيَّ  الِ أه لَّجتَّاب ديسَّتيب الِ  ركيمهَّ حيل تن لَّترشد ي َهاَّ لَّ ي لَّسوريب سهع. 
 تكفَّن لَّتدرإفب أه أه لَّتسفمل أه لإلرشَّد تركم أه لَّهيَّدة تول لإلرشَّديب لَّجلإَّ   يَ     لَّذي لَّتكَّن 

 . (.261-262ص ،  6222مهرلن، ) "لَّسَّدي أه لَّهتل

 :سى الجمعىالرشاد النف نظريات .9
 النفسي التحليل نظرية ""Psychoanalytic Theory:  

  اي لَّسًإي لَّهالج  ي سوريب ههي “  رهيد“ لَّهََّّ  َُِّ لَّسًإي لَّ حليل سوريب  سإر نأ" َريد ير 
 أن  رهيد  ير  حيل لَّسًإي، لإلرشَّد  ي لإ خدلتاَّ يتكن هَّكن لَّسًإيين، لَّترضي َحهل ِال بَّئتب

 َُِّ  رجد لألترل  تن كوير أن  رهيد  ير ، ه  َرلئمه  يَ   حك  هَّكن شرير ل هال خير ل َّيو لإلسإَّن
 َّتَّ لًَّرد حيَّة  ي لَّترلحل خطرأه  أه  تن لَّتَكرة لَّطًهَّب   رة أن  رهيد  هير  لَّجسإي، لَّصرلع
 لالسًهََّّي لَّ ًريغ حي  لَّسوريب َّاذه أإلهر أه  لَّحر لَّ دلاي هيه َر تؤَّتب، خَرل  تن  ياَّ يحدل
 ِال ي   أن لَّترشد َّيإ طيد لَّتؤَّتب لَّخَرل  ان َّلكش  لَّتَّضيب لَّذكريَّ  هلإ ذكَّر سًيوهلَّ 

 هبهي تكهسَّ  والل  رهيد هيً ر  . حد اَّ  خًي ِ ال لَّهتل أه االجاَّه  َّلتشكلب لَّرئيو لَّإَر
 لألسَّ"ه  لَّ هلمن تركم " لألسَّ "هلَّشاهل  لَّغرلئم تكتن" لَّاه" ههي ه هجاَ لإلسإَّن إلهي  حري
 لألهل لَّت َّ   ي  ه تد أساَّ  ي إ رل جي اَّل لَّسًإي لَّ حليل سوريب ه حدد لَّتوََّّيَّ ، تركم  "لألالِ
 ههذل لَّتكَه ب لسًهَّال َ  ًريغ َُِّ لَّتإ رشد يد د تتَّ هلَّتإ رشد لَّترشد َين لَّديسَّتيب لَّهالبب الي
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 َََّّذكريَّ  لََّهح أجل تن لَّشخصيب أَهلر هإَر لَّحر لَّ دلاي ِال ه ركم،  تساَّ لَّ خًي  َُِّ يؤدي
  "لَّتإ رشد سًو  ي هلألتل لَّو ب َرو و  هتن لَّتإ رشد اسد هلَّصرلع لَّ ه ر  خًي  هتحَّهَّب لَّتؤَّتب

 (.444ص، 6222 ، َريد)
 النفسي التحليل نظرية مميزات: 

 .لألارل  هَّيو لَّتشكال  أإََّر َهالج  ا   -
 .َّلًرد يبلَّسًإ لَّحيَّة  ي هلَّالشههريب لَّشههريب لَّجهلسر   سَّهل -
 .َّلًرد هلالج تَّاي لالب صَّدي هلَّهضد لَّإََّ ب هخَرل َ لًَّرد َتَّضي  ا   -

 النفسي التحليل نظرية عيوب: 
 .لألإهيَّء تن أكور َََِّّترض  ا   -
 .هلَّ َدل لَّ غير الياَّ  طرأ هلضحب تساجيب أإو َُِّ  إ سد ال -
 .هخَير تَّهر أخصَّئي َُِّ ه ح َّج اََّّي هجاد كَير هب  َُِّ  ح َّج -
 .(421 - 1ص  ، 4112لَّتسه ، اَد (جسإيب أإََّر َُّي هلَّ ه رل  لَّصرلاَّ  جتيد د رج  -

 السلوكية النظرية  "Behavior Theory:" 
هر َير لَّإلهي ِال لَّ هر  حهل   تحهر "لَّإلهكيب لَّسوريبن َُِّ أشَّر حهلشين أ   يَ لَّتَر

هر إلهي َُِّ  هديلَ هتحَّهَّب  َير لَّإلهي هذل َّ هديل بهت سها كويرة أإََّّير  إ خد  ههي  يَ تَر
هر  لَّتوير) سوريب أصحََّاَّ الياَّ هيطلد ،(لَّإلهي  هديل  سيَّ  ) لألإََّّير هذه ِه إت  يَ لَّتَر

 أه تسَ لَّ خلص ِال لَّهتل و  لَّخَّطئ لَّإلهي  حديد هه لَّت َد لألتول هلألإلهر (هلالإ جََّب
 َير لَّإلهي  هديل  ي  إَّه  يهلَّ  لَّتهممل  تن لَّكوير لألتر َّذَّي ه إ خد   دريجي َّ لسطًَّئَ
هر حالل  يَ لَّتَر هر لَّإلهي تحلَ هل   .(621 ص، 6226  ،حهلشين) " يَ لَّتَر

  جريَي، ال  لَّإلهي درلإب أن هإكسر، ََّ له ، هلطإهن، :هتسا  لَّإلهكيب لَّسوريب أصحَّر  هير "
  هديل َرلت  خالل تن  غييره أه  هديلَ هطرد هأإََََّ لإلسإَّن إلهي َدرلإب لَّإلهكيب لَّسوريب ه ا  

 لَّإلهي هرلء لَّكَّتسب لَّح ي يب ََّألإََّر له تَّتاَّ تن أكور لَّخَّرجي لَّوَّهري َََّّإلهي ه ا   لَّإلهي،
 .(42 ص ، 6224، هلَّخطير لََّمَّدي) "لإلسإَّن تن لَّصَّدر

 َُِّ  شير لَّ ي هلألإو لَّتََّدئ تن تجتهاب ِال   ه  لَّإلهكيب لَّسوريب أن سجد لَّتسطلد هذل هتن"
 تإَّادة لَّسًإي لَّترشد هويًب ه كهن إهي، َير أه إهي كَّن إهلء ت هل  لإلسإَّن إلهي تهو  أن

 توير َُِّ لإلسإَّسي لَّإلهي لَّسوريب هذه ه حلل  هل   َّ، أكور جديدة إلهكيب أإََّّير  هل  ِال لَّتإ رشد
 ُيجََّيب الببلَّه كَّس   إذل هلالإ جََّب، لَّتوير َين لَّهالبب سهع ِال لَّإلهي ي هب  حيل هلإ جََّب،
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ذل إهي، لَّإلهي كَّن  هي لَّشخصيب أن  ه ر  إهي، َير لَّإلهي يكهن تضطَرب لَّهالبب كَّس  هل 
 هلَّ هميم، لَّدل هيب، َُِّ لَّ هل  اتليب ه رجد سإَي َّ، هلَّوََّ ب لَّت هلتب لَّإلهكيب لألإََّّير تجتهع

اَّدة هلَّ هتي ، هلالسطًَّء  .(14ص  ، 4111 ، لَّماَي) "لَّ هتي  هل 

 السلوكية ريةالنظ نقد: 
 .َّلًرد لَّدلخليب لَّهسَّصر  اتله  كليب، سورة لًَّردِ َُّ  سور -
 لَّحََّّيب لألارل  أه ََّألحدلل ه ا   حيَّ َ، ه َّريخ لَّتَّضيب، لَّشخص خَرل   اتل -
 .(18ص  ،6224 ، لَّخطير (لَّتهضهاي لَّوَّهري لَّتالحو لَّإلهي ِال لَّ ركيم -
 هرلء لَّكَّتسب هلَّدهل د لألإََّر ِال لَّ هر  تن َدال لَّوَّهرة لألارل  ُملَّب أإَّو ِال  ه تد -

 (.421ص ،4112 لَّتسه ، اَد (لَّتشكلب لس اَّء اد َُِّ  ديؤ ي تتَّ لَّتشكلب

 السلوكية النظرية مميزات: 
ير ََّتضب تصطلحَّ  لإ خدل  هاد  تهيسب  ئَّ ِ َُّ لأل رلد َّ صسي  لَّسوريب  جسر -  َه

 .) ت خل  – تسحر  – إهي) تول اَّدَّب
 .لَّتاتب َاذه َّل يَّ  أ رلد  درير لَّتتكن تن حيل تََّشرة، ُرشَّديب بباالِ َُّ  ح َّج ال -
 َّاذل تهد َرسَّت  ه د إلهكَ َ هديل لًَّرد ي ه  أن لَّتتكن تن حيل لَّذل  ضَط ِال  ه تد -

س َّص لالإ ذكَّر اَّدل  ك حإينلَّغر    .(48 ص ،4116 ،هلَّستر إتَّرة) لَّهمن هل 

 الذات نظرية Self Theory"": 
 طيَب اسَّصر تن َّديَ َّتَّ لًَّرد، َأهتيب لإليتَّن ِال   ه  لَّذل  سوريب  لإًبن أ"َُِّ  شَّر لَّميهدهأ
، 4118لَّميهد، )" َسًإَ تصيره ه  رير تشَّكلَ ِال لَّ غلر ِال  إَّاده لَّ ي شخصي َ تكهسَّ   ي

 (.486ص 

 هي (لَّذل  (حيل لَّذل ، هتًاه  لَّذل  درلإب ي ضتن لَّسًإي هلإلرشَّد لَّ هجيَ"ايطب  أَههير  
 هي سوريبلَّ  هيه َر لَّإلهي يسو  لَّذي ههه  ياَّ لَّملهيب حجر هه( لَّذل  تًاه )ه لَّشخصيب جههر
 (لَّهتيل حهل لَّت تركم لإلرشَّد ) لَّسًإي لإلرشَّد تيدلن  ي ِ إت حيل لَّذل  سوريَّ  هأشتل أحدل
 يح د أن صلَّشخ يإ طيد سًإي تسَّخ خلد ِال ه ركم لَّذل  تًاه  َدرلإب لَّسوريب هذه  ا   حيل
 تًاه   كهين س يجب  س   لَّصرلاَّ  ه لَّتشكال  أن لَّسوريب هذه أسصَّر  هير   .سًإي سته أ ضل
ََّّ ََّّي لَّهلبد تن أكَر َّلذل  تًاه   كهين أه لَّهلبد تن أبل  تًاه   كهين هه هسَّ لإلرشَّد  اد  َه
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 أجل تن لَّتوََّّيب  هلَّذل لَّهلبهيب لَّذل  َين يهلمن أن ِال لَّترشد هسَّ هيركم لَّذل ، ان هلبهي
َهَّده لًَّرد إهَّدة ضتَّن  (.461ص ،6226، ايطب أَه) "هلَّ ه ر لَّ لد هتهلطن لَّتشَّكل َؤرة ان هل 

درلي لَّذل ،  ح يد َُِّ لَّتيل :تول أإَّإيب تًَّهي  ه د لَّسوريب هذه ه إير"  ه  دير لَّوَّهري لَّهََّّ  هل 
  َه َّ لَّذل  َ  دير لإلحإَّو هير ط َُِّ  ؤدي هإلَيب ليجََّيب خَرل  ضتن لًَّرد يهي  حيل لَّذل 
 (.482ص  ،4118لَّميهد،) "لآلخرين تد هلَّ ًَّال لَّخَرة َّسهع

ذل    ا   إن َّذل إلهكَ،  ي ورأ  ََّ ذل َ ان لإلسإَّن تًاه  أن لَّتجَّل هذل  ي لألخصَّئيهن  ير "ه
 ا   يد ح  َُِّ لَّسًإي لإلرشَّد اتليب  اد  حيل لإلرشَّد، اتليب سجَّح  ي أإَّإي اسصر لَّتإ رشد
لَّتإ رشد  لإ طَّع  إن لَّتوََّّي، لَّذل  هتًاه  لَّتدري لَّذل  تًاه  َين لَّ طََّد هميَّدة َّلذل ، هلبهي
 يؤدي لَّذي لألتر لَّتج تد، هتد ذل َ تد ي ًد ال هلَّذي لَّت هل  لَّإلهي تن لَّ حرر يتكسَ ذل َ تهر ب

 (. 14 ص ،4111لَّماَي )لَّذل    ح يد ان لًَّطريب تيهََّ ُاَّبب َُِّ

 الذات نظرية دنق: 
 هأًَل  لَّذل  هتًاه  لَّذل ِ ال ركم  حيل لإلسإَّن، َّطَيهب كَّتال  صهر ل لَّسوريب  َلهر َّ  -

 .َّإلسإَّن  لالخر  لَّجهلسر
ًَََّّاَّ تََّشرة، لًَّرد تن لَّتهلهتَّ  جتد  ي هلحد هتصدر أإلهر ِال  ركم -  لَّتصَّدر هل 

 .هلَّتالحوب لَّسًإيب هلالخ ََّرل  لَّت َّييو تول  لالخر 
 ترشده لَّتإ رشد يضلل   د لَّتهضهايب حإَّر الي تصيره   رير  ي لًَّرد دهر ِال ركم  -

 .ذل َ  اديد تن خه  َّ
 لَّجَّسَين تن كال نأَ الت َّ لَّالشههريب لَّجهلسر حإَّرِ ال لَّشههريب لَّجهلسر ِال  ركم -

 .لَّسًإي لإلرشَّد اتليب  ي لََّه  ََّهضاتَّ تكتالن

 والعوامل السمات نظرية Trait Theory": 

 يهر  حيل لًَّرد، شخصيب ََّسَّء لألإَّإيب لَّتكهسَّ ِ ال  ركم لَّإتَّ  سوريبأن "أشَّر لَّهمة ه 
 أصهل ه رجد آلخر، شخص تن لًَّرد  ياَّ يخ ل  تَّ َّصًب لَّسإَي لَّوََّ  أساَِّ ال لَّإتب) هر تَّن(

 إتَّ   حديد ِال لَّسوريب هذه  ركم حيل لًَّرديب لًَّرهد هبيَّو لًَّرلد لَّسًو ال  َُِّ لَّسوريب هذه
 لَّإلهي  حدد لَّ ي هلَّههلتل لَّإتَّ  ِال هلَّ هر  لَّسَّو َّ صسي  إهي َّ اهلتلاَّ ه حليل لَّشخصيب

  ًإر أن  حَّهل أساَّ  ي لَّرئيإب لًَّكرة ه دهر خالََّ تن َََّّإلهي لَّ سَؤ تن ه تكن بيَّإاَّ يتكن هلَّ ي
 إلهكَ، ان هَّبؤ تإلَّ ههي لًَّرد،  َّد تهجهدة لإ هدلدل  هجهد ل  رل  طريد ان لَّوَّهري لَّإلهي
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 لَّوره  ان تإ  لب لإ هدلدل  هجهد  كرة هي ِلألهَّ أإَّإي ين  كر ين ِال   ه  لَّإتَّ   سوريب
 (.97ص،2114،لَّهمة) "لًَّردي لَّإلهي  ي لَّوََّ  أه لَّهتهتيب  كرة هلَّوَّسيب لَّخَّرجيب

 لَّتََّشر لإلرشَّد طري ب اليَ   ه  لَّذي لَّسوري لألإَّو هي  ه َر لَّإتَّ  سوريبأن "هير  لَّخطير 
 تَّ لَّسًإي لَّتجَّل  ي لَّسوريب  طَي َّ  هتن لَّتََّشر، لإلرشَّد طري ب رلئد ( هَّيَّتإهن) لَّهََّّ  هيهد
 :يلي

  .تهر يب ا ليب اتليب هي لَّسًإي لإلرشَّد اتليب -

  .لَّ هل   ي لإ خدلتَ ِال بَّدر ل لَّه ل تن كَير ل جمء ل ي ري لأل رلد  َّد لَّ هل د إهء -

ب لَّتهلهتَّ   حديد ان تإئهل لَّترشد -   .لَّتإ رشد َُّي ه  ديتاَّ ه حليلاَّ هجتهاَّ لَّتطلَه

 لَّخَرة ِال َسَّء لَّتََّشر لإلرشَّد َطري ب لَّتشكال  هحل لَّسصو   دي  ِال بَّدر لَّترشد -
 (.684 ص ،6224،  لَّخطير) "هلَّ درة

 والعوامل السمات نظرية نقد: 
 .لَّإتَّ  تهَّسي حهل ل ًَّد هسَّي يهجد -
 .لَّإلهي هذل يإلي هَّتَّذل يإلي كي   حدد ال هَّكساَّ لَّشخص، إلهي ِال لَّسوريب  ركم -
 .ه كَّتلاَّ لَّشخصيب حيل تن لَّسًإي لإلرشَّد َّتيدلن َََّّسإَب كَير هس د شي تحل لَّسوريب -
 .أَهَّدهَّ كل ِال َّلشخصيب كَّتال هصً َّ لَّسوريب   د  ال -
اطَّء لَّهَّتب لَّإتَّ   حديد  ي لإلحصَّئي لَّ حليل ِال  ه تد -  .َّاَّ يكت هص  هل 
  لَّإلهي أإََّر َتهر ب  ا   هال لَّإلهي، هص  ِال  ركم -

 (.441 -2ص  ،4181 ترإي،)

 الوجودية النظرية Trait Theory":" 
 لَّكَّئن َين  رب َّ هسَّي أن  ه ر  اليَ، إيكهن هتَّ هه كتَّ لإلسإَّن َُِّ لَّهجهديب  سور" يذكر لَّشسَّهي

  سَّل ال أه لآلخرين، تن لالإ حإَّن  سَّل د   لَّخَّرجي، َّلهََّّ  لسهكَّو هي لَّذل  ُن حيل هذل َ،
حإَّو لًَّرد، ُردلة خَّرج سَأه  لالإ حإَّن ذل َ،  ههايَ َّذل َ،  اتَِ ال ي هب  كَّئن َأسَ لًَّرد هل 

 (.14ص  ،4118، لَّشسَّهي(  "َّهجهده ِتهس يهطي َّلهلبد ه  َلَ هخَرل َ لَّشخصيب، َّسًإَ

 ل  رلضَّ  تجتهاب  ي لإلسإَّسيب لَّطَيهب  ي اَّرأي ان  هَر لَّهجهديب لَّسوريبأن " ر  أَه اطيب  ه 
 لَّهجهدي لَّكهن طَيهب  غيير ِال لَّ درة َّديَ ُسإَّن هكل أاتَََّّ، ان هلؤ تإ بَّدر ُسإَّن كل  :تساَّ

 هلإلسإَّن لََّشري، لَّجسو ِال َّلتحَّ وب َّآلخرين لَّتإَّادة   دي  ُسإَّن كل ِهال ضئيل، َتجاهد
 لَّ رلرل    ص  نأه   هَّتلا ، َسًو لآلخرين تد تلي هَّ ُسإَّن كل هأن لَّخَّصب، طَيه َ يخلد
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 يإ طيد ال اسدتَّ َّلتإَّادة لإلسإَّن هيح َّج لإلسإَّسي، لَّهجهد ح ي ب هه هلالخ يَّر َََّّتهضهايب،
 يإَّاد هلإلرشَّد لس وَّر، دهن لَّترشد تن لَّتإَّادة طلر لَّتإ رشد ِهال َتًرده، تشكال َ تهلجاب

تكَّسيَّ  بدرل َ  ستيب ِال لَّتإ رشد  هاد  لآلخرين، ه جَّرر خَرل  تن هلالإ ًَّدة لَّذل ، ه ح يد َهل 
 (. 181ص ،6226، ايطب أَه) "َّآلخرين لإلإَّءة

 لَّتإ رشد جهل  :أهتاَّ لألهدل  تن تجتهاب ََّ لَّهجهدي لإلرشَّدن أ"َُِّ ( 4118)هلشَّر لَّميهد 
درلك َّ هاي َّ أكور  تد لًَّرد تهلجاب نه حإي حري َ، ه  دير لَّتإ رشد، ه هضيو  رديب َّهجهده، هل 

 لَّتآخذ هتن ه  هي اَّ، ُرلد َ  وَي   ي هتإَّاد َ لَّتإ رشد،  َّد هَّيبؤ َََّّتإ لَّشههر ه هميم لآلخرين،
 هَّيو َّإلسإَّن، هلًَّلإًيب لَّرهحيب هلَّتشكال  لََّهد لَّرهحي تد   هَّتل أساَّ لَّهجهديب لَّسوريب ِال

 لَّرهحيب لَّطَيهب ذل  لإلسإَّن، اسد لَّتهَّسي ِال لَّهجهديب لَّسوريب ه ركم لَّإيكهَّهجي، لََّهد
    (.221ص  ،4118، لَّميهد) "هلَّتهَّسَّة لَّته ، تساَّ تجَّال  ادة  ي لَّت تولب هلًَّلإًيب

 النفعالية -العقالنية النظرية "Rational- Emotive Theory R.E.T:" 
 أرضيب َُِّ  سد إ حيل هلَّ هل ، َّلهالج ت كَّتلب طري ب لَّسوريب  ه َر هذهن أ"هأشَّر لَّإًَّإًب َُِّ 

 لَّهالج،  ي سًإيب هطري ب لَّشخصيب،  ي سوريب تن ه  كهن لسًهََّّيب إلهكيب، ُدرلكيب، تهر يب سوريب
 أإإاَّ ه شير لَّسًإي، هلَّهالج لإلرشَّد  ي هلَّتسطد لإ خدل  لَّه ل َُِّ لَّسوريب هذه   جَ حيل

 أن  ه َر كذَّي هلَّ لد، َّةهلَّتهَّس لَّسًإي  ي لالضطرلر لَّإَر هه لَّتَكر لَّ هل  أن َُِّ هتََّدؤهَّ
ير ا السي تخلهد لإلسإَّن  هي صر  يًكر اسدتَّ لإلسإَّن أن   ر  هلحد، حيل  ن  ي ا السي َه
َّ يصَو َه السيب، َّ  َّاال إهي َّ شخص  ير ا السي َير  ًكيره هاسدتَّ يصَو هت مس َّ، تس ج   تسط ي، َه

ََّّ ََّّي لالضطرلر، يهلجَ  إسَ  ت المت َّن، اتلي َّن هلَّهَّطًب كيرأن لَّ ً   ر  كتَّ إهي، َير  اه َه
 " لَّتسطد َهد  لَّتَكرة لَّت صًب لَّهتر ترلحل َُِّ أصلَ  ي يههد لَّالتسط ي لَّ ًكير هأن

 (.22ص ،6222،لَّإًَّإًب)

 هجدهد تن  أ ي َل خَّرجيب، ضغهط ان  سج  ال لَّسًإيب لَّتشكال  تهو  أن" َُِّ أَّيو هيشير
 أي َّديَ، لَّصحيحب هلأل كَّر لَّتهلهتَّ  س ص س يجب لًَّرد يه س اَّ لَّ ي لَّخَّطئب هلَّته  دل  لأل كَّر

 ََّ ي هر  تَّ هَّيو ذل َ، لًَّرد هه لَّسًإيب هلَّتشكال  لَّسًإيب لالضطرلََّ  هرلء لَّح ي ي لَّإَر أن
 (.611ص،  2111لَّخطير، ) "حيَّ َ  ي خَرل  تن

 تن أه لَّه السي َير يرلَّ ًك تن لَّ  ليل هه لَّسوريب حإر لَّرئيو لَّاد  أن "لَّسوريب هذه رلئد  هير 
 لإ َدلل ِال لَّتري  يإَّاد أن لَّتهََّّ  أه لَّترشد الي أن كتَّ لَّتإ رشد، اسد لالسًهََّّي لالضطرلر
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 لَّسوريب  إن هذل هتد هته هَّب، تسط يب هل جَّهَّ  َأ كَّر هلإ َدلَّاَّ لَّته هَّب َير هلال جَّهَّ  لأل كَّر
 إلَي َّ لَّتإ رشد يجهل ههذل لَّتََّشر، إلهرلأل ِال  ه تد أساَّ أهتاَّ تن اديدة الس  َّدل   هرض 

 تجرد يكًياَّ ال لَّ ي لَّشديدة لالضطرلر حَّال  َّهالج  صلو ال أساَّ كتَّ لإلرشَّديب، لَّهتليب  ي
 (.11ص  ،6221حإين، ) "لأل كَّرهلَّته  دل   غيير

ي  يَسِ كل َرسَّت  ُرشَّدي  ي لَّغََّّر الِ أإَّو سوري ، هذَّي َّتإَّادة لَََّّحل الِ   ه         
هد لالس اَّء تن  طَي َ،  تَّ أنه  يي  لَّس َّئ  لَّ ي  هصل َُّياَّ لََّرسَّت   ي أوسَّء َه هذه  َرسَّت  َه

الِ لك إَّر تاَّرل   ياد  َُِّ تإَّادة طلَب لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله  لَّ طَي يب َهَري لَّدرلإب
در ا  الِ لَّ حصيل هتن و  ميَّدة ب،  سويتَ هب َ َّي تكن كل طََّّر هطَََّّب تسا  الِ  سوي  لَّهب  

 ي لَّتهر ب لَّ ي يحصل الياَّ لًَّرد تن خالل َرسَّت  أه لَّ حصيل لَّدرلإي ي تول لَّدرلإي حيل 
لَّإلهكيب ألساَّ  ا    سوريبلََّسي الِ  إي ، َّذَّيلإي َ صد  كيًَ تد لَّهإط هلَّهتل لَّدر درلتسا  

ي  ي اتليب لإلرشَّد لَّ ي كي  ي هل  لًَّرد هكي  ي غير لَّإلهي ههذل  ي سًو لَّهب  له تَّ  رئيإَ
اَّدة  هل  هلَّ هل  هه تحهر سوريَّ  لَّ هل  لَّ ي  دهر حهَّاَّ لَّسوريب    ضتن اتليب  هل  هتحه  هل  هل 

 .لَّإلهكيب

ه ا   هذه لَّسوريب أيضَّ له تَّتَّ كَيرل  َََّّشخصيب الِ لا ََّر أساَّ تن لَّههلتل لَّتؤورة الِ      
هكذَّي َََّّدل د لَّذي يه َر لَّ ه  لَّدلخليب ، ه ي ضهًَ  لَّإلهي لََّشري  ي أ رلحَ ه التَ  ي به َ

يره أه  لَّتحركب َّلإلهي ، هلَّدهل د ُتَّ أهَّيب تهرهوب أه  إيهَّهجيب تول لَّجسو ، هلَّجهع هلَّهط ، َه
وَّسهيب تول لَّخه ، ه إتِ لَّدهل د لًَّإيهَّهجيب دهل د  طريب هلالج تَّايب لَّتك إَب َََّّحَّجَّ  ه د د 

 .هصهل َُِّ أهدل هذه لَّحَّجَّ  لًَّرد َّل
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 .مقدمة
هبففف  لَّفففذي كفففَّن ي فففَّو َََّّشفففار   يتوفففل لَّهبففف  اسصفففرل  أإَّإفففيَّ  هتفففهردل  هَّتفففَّ   فففي أي اتفففل س فففه  َفففَ،  ََّّ

ََّّيه  ( لَّ تر)  .أصَو ي َّو َََّّإَّاَّ  هلَّدبَّئد هلَّوهلسي و  َََّّجمء الِ لألَّ  تن لَّوَّسيب( لَّشتو ) َه
رة لَّهلتيففب يتكففن لَّ ففهل َففأن لَّهبفف  هففه تً ففَّح لَّ  ففد  هَّففيو  ًففي وففل لَّت غيففرل  لَّهََّّتيففب هتهطيففَّ  لَّوففه 

لآلَّب، ألن لألتر َّ  يهد ي هلد َََّّ درة الِ لإ حدلل تهدل  ه ال  جديدة َ در تَّ ي هلفد َََّّإفراب هلَّتافَّرة  في 
لَّ يففَّ  َففذَّي، هاليففَ   ففد أصففَو لَّهبفف  هلإفف وتَّره أحففد لَّهسَّصففر لألإَّإففيب لَّ ففي يحكفف  َاففَّ الففِ لَّجففهدة  ففي كففل 

ال ، هأصففَو أيضففَّ  أحفففد لَّتحكففَّ  لَّرئيإففيب َّل ًربففب  فففي لَّتاففَّرة  ففي لألاتففَّل لإلسإفففَّسيب هلَّ ففي تففن َيسافففَّ لَّتجففَّ
 .تجَّل لَّ هلي 

هَّاذل  إن ُدلرة لَّهب   ه َر تن لألإَّإيَّ  لَّ ي يجر أن يا   َافَّ لَّتفديرهن  في ُدلرة أاتفََّّا ، حيفل 
رشففففيدة َّلهبفففف   ففففر َط لر ََّطففففَّ  َففففَّألدلء َه حإففففن  ؤكففففد تهوفففف  لَّدرلإففففَّ  لَّ ففففي  سَّهَّفففف  ُدلرة لَّهبفففف  أن لإلدلرة لَّ

لإلس َّجيفب، هيه َفر إففهء ُدلرة لَّهبف  تفن أهفف  لَّتوفَّهر لَّإفلهكيب لَّ ففي  فؤدي َُّفِ ضففغهط لَّهتفل، َفَََّّر  تففن أن 
هذل لَّإَر كويرل  تَّ ير َط َأاََّء لَّهتل تن حيل اد  بدر َ الِ  سوي  هب َ  ي َيفَّر أاَفَّء لَّهتفل، َّفذل  فإن 

ستففَّ  هففهد َُّففِ لَّشففخص ذل ففَ س يجففب َّهففد  بدر ففَ  د الإفهء ُدلرة لَّهبفف  بفف يففر َط َميففَّدة أه س صففَّن هففذه لَّتاففَّ ، هل 
 .(4112،يجَّن ) الِ  سوي  هب َ أوسَّء لَّهتل

ه ر  لَََّّحوب أن لَّهب  هلإ وتَّره أصَو تن لَّهسَّصر لألإَّإيب  ي أي اتل س ه  ََ َّلحك  الِ 
 .لَّجهدة  ي كل لَّتجَّال 

 :الوقتمفهوم . 2
أن " "Drucker"كفردرل ههفه أإَّإفي َّسجفَّح أي تفدير، حيفل ي فهل  تن أه  اسَّصر لإلدلرة  يهد لَّهب 

اَفففففففد ) "لَّهبفففففف  أوتفففففففن تففففففهلرد لَّتفففففففدير، هتففففففن ال يإففففففف طيد ُدلرة هب ففففففَ ال يإففففففف طيد أن يففففففدير أي شفففففففيء  خففففففر
 .(11ص ،4114،لَََّّري

  افن َيفره َّهبف  تفهرد  ريفد تفن سهافَ ُذ أسفَ يخ لفلأن "َُّفِ  (4118) يحلتفه  تغَرفي هيشير كال تفن
ََّّ ففََّّي ال يتكففن ُحالَّففَ،  تففن لَّتففهلرد لألخففر  كففََّّ ه  لَّهَّتلففب هلَّتففهلرد لَّتََّّيففب  ففي أن لَّهبفف  ال يتكففن  خميسففَ َه
ََّّ فََّّي ال يتكفن شفرلؤه أه َيهفَ أه  فأجيره أه  ََّإلضَّ ب َُِّ أسَ ي خلل كل جمء هكل ترحلب  في لَّهتليفب لإلدلريفب َه

 ."لإ هَّر َ أه  ه يره
 . الِ أهتيب لَّهب  هضرهرة لإ خدلتَ َشكل  هَّل (4114)تالئكب ه ؤكد درلإب 

لَّهبفف  ت يففَّو لإلدلرة، كتففَّ "س ففال  اففن  رلسإففيو َيكففهن أن   Roy Alexander رهي لَّكإففسدر هيشففير
هففي لَّس ففهد ت يففَّو لَّإففلد هلََّضففَّئد ، حيففل أسففَ تففهرد حإففَّو َّلًففرد هَّلتسوتففَّ  هلألتفف  هلَّشففههر، ألن لَّهبفف  
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دلر َ ُدلرة حكيهلإ وتَّره  ، تن لَّخإَّرة هلَّس صَّن  في لَّفدسيَّ هلآلخفرة، هَّفيو أرهع تفن تب هتوترة  حتِ لالسإَّنهل 
،  p72 ،1992) "أن يسًد لإلسإَّن هب َ  يتَّ يسًهَ  ي لَّفدسيَّ هلآلخفرة، هلَّحكتفب  كتفن َََّّ أكيفد  في حإفن ُدلر فَ

Roy Alexander). 
ب سجففد تففن لَّضففرهري  إففليط لَّهبفف  اَففر لَّ ففَّريخ يسطففهي الففِ تضففَّتين تهيسفف أن "َُّففِ  لَّهففالدويشــير   

 :لَّضهء الياَّ َّكي سكهن بَّدرين الِ  ا  لَّهب  كتًاه  اتلي أه  كري، هتن أَرم هذه لَّتضَّتين تَّ يلي
 لَّهب  شيء اَّئ  ال بيتب ََّ تَّ َّ  ي   لإ وتَّره َّ ح يد هد  تهين. 

   هَّفيو َهفد  ، أي أن هجهده يه تد الفِ بفدر سَّ الفِ لإف وتَّره  في َّحو فَ،ََّالس ضَّءلَّهب  اسصر ي إ
 .ألسَ ال يتكن  خمين لَّهب ، أه  غييره أه  حهيلَ ،حين

 ِهاليَ  إن لَّهب  تهرد ملئل َير ت جدد ،لَّهب  تهرد تحدهد َّلغَّيب، ال يتكن  ههيضَ ُذل تَّ تض. 

  ،َلَّهبفف  يتوففل تففَّال ، ألن لإفف وتَّره َََّّشففكل لَّتالئفف  يميففد تففن بيت ففَ، هبيتففب لألاتففَّل لَّ ففي  فف    ففي كسًفف
 . ي حََّّب اد  لَّ درة الِ لإ وتَّره  ي لال جَّه لَّصحيوهلَّهكو صحيو 

   َّلَّهب  يتول ََّرهتي رل  َّلإلهي لإلسإَّسي،  افه يفسو  لَّإفلهي هيفدير لَّفذل ، هيهطفِ لإلسإفَّن تجفَّال  رحَف
 .َّل ًكير هلَّ أتل هلَّ خطيط بَل لإلبدل  الِ اتل تَّ

 َّ لتَّضفي هال يشفير   فط َّلحَّضفر، لَّهب  يتول اَّتال  تن اهلتل سجَّح لَّ خطيط،  ََّّهب  ال يشفير   فط
ََّّ ََّّي لَّ خطيط َّلتإ  َل َشكل أ ضل ستَّ يتكن لإلسإَّن تن لَّسور َُِّ لَّتإ  َل هلَّ أتل ََ، َه  .هل 

 ألسففَ يففسو  حيَّ سففَّ هييإففرهَّ ُذل تففَّ  تكسففَّ تففن ُدلر ففَ ًَهََّّيففب هكًففَّءة اففََّّي ين،  اففه  ،لَّهبفف  بيتففب اََّّيففب
إففالح ذه حففدين، ُن َّفف   إفف وتره َشففكل كفف ء، اَّتففل  سويتففي يشففكل تالتففو لألشففيَّء، كتففَّ أن لَّهبفف  

 .صَّر اَئَّ  و يال  اليي

  لَّهبفف   رصففب، ُن َّفف  يفف   لب سَّصففاَّ ضففَّا ، هَّلهبفف   كلًففب تَّديففب هلج تَّايففب كَيففرة، هَّففذَّي  ففإن ُدلرة
 .لَّهب   هسي ُدلرة لًَّرصب َََّّشكل لَّذي يح د تسَّ د َّلًرد هَّلتج تد الِ حد إهلء

  لَّتسوتَّ  هلَّتج تهَّ  الِ لخ ال  أسهلااَّ تفن لَّحصفهل الفِ تفَّ لَّهب  تسًهب، حيل يتكن لأل رلد ه
 . ريد  ي لَّحيم لَّمتسي لَّتطلهر

 لَّهب  ت هب، حيل أن لإ غالََّ َََّّشكل لَّصحيو يح د َّإلسإَّن بدرل  تن لَّإهَّدة هلَّإرهر. 

  َفففففدلع، حيفففففل يتكفففففن لإلسإفففففَّن تفففففن َلفففففه  أهفففففدل  ترإفففففهتب  فففففي حيفففففم متسفففففي لَّهبففففف  تصفففففدر خلفففففد هل 
 .(41-46ص،  6221 ،لَّهالد)"تهين

 :خصائص الوقت. 1
 :الِ لَّسحه لَّ ََّّي  َطَيهَُِّ خصَّئص لَّهب  ه  يهإ  لَّ رضَّهيس ال  ان  (6224) اليَّنيشير  
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 ألسَ َّيو كَّ يفَّ  َّ ح يفد جتيفد تفَّ يريفده ، ألسَ ت يَّو لَّخلهد، هال أبصر تسَ: ل شيء أطول من الوقت
رع تسفَ َّتفن هفه  في إفرهر هت هفب، هال شفيء لَّترء هال شيء  ي شههرسَّ أطهل تسفَ َّتفن يس وفر، هال أإف

ألسففَ بََّففل َّل إففتب تففن َيففر حففدهد هال شففيء يتكففن ، ألسففَ يت ففد َففال ساَّيففب، هال أصففغر تسففَ، أاوفف  تسففَ
 .اتلَ َدهن لَّهب ، هلَّكوير تن لَّسَّو ي جَّهلهسَ هَّكن جتيها  يأإًهن الِ ضيَّاَ

  أه  حهيلففَ، َغففف  لَّسوففر اتففَّ يريفففد   غييففره( كَّئسففَّ  تففن كفففَّن) ففال يتكففن ألحفففد : الوقــت ل يحتــرم أحـــداا
ن كففَّن يَففده   ح ي ففَ، ُسففَ يإففير َففسًو لَّإففراب إففهلء أكففَّن متففن تإففرة  ه ففرح أ  متففن لك ئففَّر هتففرح، هل 

 .َير ذَّي  اه  ي لَّشههر ال  ي لَّح ي ب

 اه يتر تر لَّإحَّر هيجر  جريَّن لَّريو، هلإ هَّد َ تإ حيل  تَّتَّ  : الوقت سريع النقضاء . 

 يتكن  جتيهَ، هَّتفَّ كفَّن إفريد لالس ضفَّء هتفَّ تضفِ تسفَ َّفن يرجفد هَّفن يهفه  ال: الوقت مورد نادر 
َشففيء،  اففه أسًففو تففَّ يتلففي لإلسإففَّن، ه رجففد أهتيففب لَّهبفف  َُّففِ أسففَ هاففَّء َّكففل اتففل هكففل ُس ففَّج،  اففه 
رأو لَّتفَّل لَّح ي ففي َّإلسإففَّن  ففردل  أه تج تهففَّ ، ُسففَ َّففيو تففن ذهففر، كتففَّ ي ففهل لَّتوففل لَّشففَّئد، َففل أَلففِ 

 .ههر سًيوتسَ هتن كل ج

 كََّّ ه  لَّهَّتلب هلألتهلل هلألجامة هلَّتهدل ، ألسَ: الوقت يختلف عن الموارد األخرى الرئيسية: 
 َال يتكن  خميس. 

 ََّال يتكن ُحال. 

 ي خلل كل جمء تن أجملء لَّهتليب لإلدلريب. 

  ال يتكففففن شفففففرلؤه، أه َيهفففففَ، أه  فففففأجيره، أه إففففرب َ، أه لإففففف هَّر َ، أه لب رلضفففففَ، أه  فففففه يره، أه
إفهلء لخ فَّر )كفن أن يًهلفَ لَّتفرء هفه أن ي ضفيَ ضَّاً َ، أه  صسيهَ، أه  غييفره، هكفل تفَّ يتت

 .ه د تهدل وََّ ، ت دلره إ هن وَّسيب َّكل دبي ب( ذَّي أ  ال 

 َ( 61) كفل ُسإفَّن يتلفي " ُسَ تهرد تحدد يتلكَ جتيد لَّسَّو َََّّ إَّهي، هال يإف طيد أحفد ميَّد ف
 .إَّاب  ي لَّإسب( 8122)ع، هإَّاب  ي لألإَه ( 428)إَّاب  ي لَّيه ، 

 :مضيعات الوقت. 3
أن هسفَّي اهلتفل كويفرة  إفا   في ضفيَّع لَّهبف  هيتكفن ُيجفَّم تضفيهَّ  لَّهبف  هفذه " َُّفِ لَّهفالديشير  

 :  يتَّ يلي
 َففب أه لَّتهر ففب َكيًيففب  :انعــدام أو ســوء التخطــيط للوقــت  ََّّتشففكلب لألكَففر  ففي تجففَّل لَّهبفف  هففي اففد  لََّر

سفي ََّخ صفَّر  حديفد جفدهل متسفي  فََّّ خطيط يه. ي َُّفِ ضفيَّع هبف  وتفين جفدل  لَّ خطيط ََّ تإَ َّ  تتَّ يؤد
كتففَّ أن  ،ه خصففيص تاففَّ  ضففتن هففذل لَّهبفف   ففؤدي َُّففِ لإلسجففَّم، أه تففَّ يإففتِ َ ح يففد لألهففدل  ،تهففين
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إففهء لَّ خطففيط يففؤدي َُّففِ ُضففَّاب لَّهبفف ، ألن إففهء لَّ خطففيط يهسففي رإفف  خَّرطففب طريففد إففيئب أه تَركففب، 
ئب،  ففإن لَّهصففهل َُّففِ لَّاففد  إففيكهن صففهََّ  َّلغَّيففب، هَّففن ي ح ففد  ففي لَّهبفف  هتففَّ دلتفف  هففذه لَّخَّرطففب إففي

 .لَّتحدد
 يهفد لَّهبف  تفهردل  حيهيفَّ  تفن تفهلرد لأل فرلد هلَّتسوتفَّ  هلألتف  هلَّشفههر، هَّافذل  :انعـدام التنظـيم والتنسـيق

يسطفهي الفِ   إن لإ غالل هذل لَّتهرد َشكل إلي  يإ داي بدرل  اََّّيَّ  تن لَّ سوي  هلَّ سإيد،   سوي  لَّهبف 
ُسشففففَّء هيكففففل ت صففففهد َّففففخدهلر اففففن طريففففد  تييففففم ه حديففففد لَّسشففففَّطَّ  لَّالمتففففب َّ ح يففففد أهففففدل  لًَّففففرد أه 
لَّتسوتففب، ه جتيففد هففذه لَّسشففَّطَّ  ه خصففيص  ففرد أه أ ففرلد أه  ريففد َّكففل تجتهاففب تففن هففذه لَّسشففَّطَّ ، 

يففففَّ   ففففي لَّايكففففل ه ًففففهي  لَّإففففلطب َّل يففففَّ  َاففففذه لَّسشففففَّطَّ ، ه ففففه ير  سإففففيد االبففففَّ  لَّإففففلطب أ  يففففَّ  هاتهد
لَّ سويتففي، ه ففي َيففَّر لَّ سوففي ، إيصفففَو تففن لَّتإفف حيل لَّهصففهل َّخهفففدل  لَّترإففهتب هكويففرل  تففَّ  ضفففيد 
لَّتسوتفَّ  أهبَّ فَّ وتيسفب ه رصفَّ أوتفن س يجفب لسهفدل  لَّ سوفي  هلَّ سإفيد، ههتفَّ هويً فَّن حيهي فَّن تفن هوففَّئ  

 .لإلدلرة لَّإليتب َّلهب 

 غالََّ،  ََّّهبف  يح فَّج َُّفِ أ فرلد ي هتفهن ََّإفف  :وارد البشـريةضـعف وظيفـة التشـكيل أو اإلدارة السـيئة للمـ
هلًَّرص لَّ في يه رهفَّ َّخ فرلد هلَّتسوتفَّ  ي طلفر  فه ير كفهلدر تؤهلفب، ه طفهير  ،َتهسِ أن لالس ًَّع َََّّهب 

هفففذه لَّكفففهلدر ه فففدريَاَّ ه أهيلافففَّ َّ كفففهن  فففي هضفففد يتكسافففَّ تفففن لب سفففَّص هلإففف خالص بيتفففب لَّهبففف  َّفففدا  
 .هدل  لَّترإهتبَّ ح يد لأل إيَّإَّ  لَّتسوتب هصهال  

 ََّّتهر فففب بفففهة ح ي يفففب، هافففد  هجهدهفففَّ الفففِ شفففكل تهلهتفففَّ  أه َيَّسفففَّ  هلضفففحب   :الفتقـــار إلـــى المعرفـــة 
ؤدي َُّففِ ضففيَّع لَّهبفف ،  هتليففب ل خففَّذ لَّ ففرلر  ه تففد الففِ تففد   ففهل ر لَّتهلهتففَّ   ففي  ففلَّتهففََّّ  هتًيففدة بففد 

ه لَّسَّبصب  فؤدي َُّفِ  فأخير اتليفب صفسد لَّ فرلر، أه لَّتكَّن هلَّمتَّن لَّتحددين، كتَّ أن لََّيَّسَّ  لَّتضللب أ
 فففؤدي َُّفففِ ل خفففَّذ بفففرلرل  خَّطئفففب ذل  كلًفففب لب صفففَّديب هلج تَّايفففب اََّّيفففب هجتيفففد هفففذه لَّحفففَّال  بفففد  توفففل 

 .تضيهَّ  َّلهب 
 :هتتَّ  جدر لإلشَّرة َُّيَ َاذل لَّصدد أن تصَّدر ُهدلر لَّهب  بد  كهن 

 َسََّهب تن  صر َّ  لإلسإَّن هإلهكي: تصَّدر شخصيب َّ. 

 سََّهب تن اَّدل  لَّسَّو ه  ََّّيده   ي لَّ هَّتل: تصَّدر شخصيب لج تَّايب. 

 سََّهب تن  ه يدل  لَّسو  هلإلجرلءل  هلَّ شريهَّ  هلَّ هلسين هلَّلهلئو: تصَّدر  سويتيب. 

 سََّهب تن حَّال  لآلال  هلَّتهدل  ه  َّد  لَّ كسهَّهجيَّ: تصَّدر  سيب " 

 .(62-64ص،  6221 ،لَّهالد)
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 :لوقتكيفية تنظيم ا. 4
أسفففَ أحإفففن تفففن يفففسو  هب فففَ، هيه  فففد لَّفففَه  أن ترلكفففمه  يه  فففد كفففل تفففدير  نأ( 6224)أشفففَّر َفففدهي 

لَّهويًيب هي لَّ ي  هكفو تفَّ ي ت هفهن َفَ تفن بفدرة هإفلطب  في ُدلرة ه سًيفذ هلجَفَّ  هوفَّئًا ،  في حفين أسفي ُذل 
ذل إفأَّ ا   إف جده  ت ً فهن الفِ أساف  إفيح  هن ُسجفَّمل  أكَفر  لخ َر ا   إ جد أساف  ال يح  فهن تفَّ ي صفهرهن، هل 

إفَّاب  (62)ُذل ملد هب  لَّهتفل إفَّا ين يهتيفَّ ، ههفذل طَهفَّ  أتفرل  َيفر تتكفن، حيفل ال  إف طيد أن  جهفل لَّيفه  
 .إَّاب (61)َدال  تن 

هَّكن لألتر لَّذي يتكن اتلَ هه ُرشَّده  َُِّ لَّطري ب لَّصحيحب لَّ ي  جهلا  يح  فهن أبصفِ لإف ًَّدة 
 . َّا  تن إَّاَّ  لَّهتل لَّتحددة

 رلجفد لَّ َّئتفب لَّ ََّّيفب هلَّ في  ،ير َاَّ اتلي، ههفل هفي إفليتب أ  الُذل أرد  أن   هر  الِ لَّطري ب لَّ ي  د
  :ه لَّإلَيَّ   سطَد الِ أإلهر اتلي هضو لَّإلَيَّ  لَّ ي   ص  َاَّ لإلدلرة َير لَّإليتب، هك  تن هذ

 َّيو هسَّي هب  ُطالبَّ  إلساَّء لألاتَّل لَّتاتب . 
 لَّهَّجلب هب َّ  طهيال  أكور تن لألاتَّل لَّتاتب  إ الي لألاتَّل. 

 لالإ ترلر  ي لَّهتل َّإَّاَّ  ت أخرة . 

 ُساَّء َه  لألاتَّل َََّّتسمل. 

 َّيو هسَّي هب  َّإلطالع الِ لَّتهلهتَّ  لَّحديوب  ي تجَّل اتلي. 

 لَّ يَّ  َََََّّّ  َأاتَّل لآلخرين . 

 لَّشههر ََّألهتيب هاد  ُتكَّن لالإ غسَّء ان جاهدي . 

 َّكويرة جدل  حضهر لج تَّا   . 

 ب َََّّغب  ي ر   أي اتل  .صهَه

  ري لألتر َّآلخرين يسوتهن لإ خدل  لَّهب . 

  لَّشههر لَّدلئ  َََّّ لد هضغط لَّهب . 

 يدهَّسَّدرل  تَّ ي    سًيذ لألاتَّل  ي تهلا . 

 : فوائد التنظيم السليم للوقت كثيرة منها. 5
 ح يد س َّئ  أ ضل  ي لَّهتل . 

 ل حإين سهايب لَّهت. 

 ب ُسجَّم لَّهتلميَّدة إرا. 

 لَّ خًي  تن ضغط لَّهتل.   
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  حدهواَّ  ليل ادد لألخطَّء لَّتتكن.   

 ل هميم لَّرلحب  ي لَّهت.   

 .  حإين سهايب لَّحيَّة َير لَّهتليب

 :الوقت أنواع . 2
لًَّرايفب َّتسوهتفب لإلدلرة لَّ هليتيفب،  ُحفد  لَّتسوهتفَّ  يهد لَّتدرإي لَّهب  أن (4118) يحلته  تغَرييذكر 

 : س و   يتَّ يلي  لَّهب  والوب أسهلع تنهلَّذي ي ضتن 
 لَّهَّ  لَّتخصص الِ تدلر يلَّكل لَّهب  لَّتً ر  َأسَ يلَّكل لَّهب  هيهر  : المفترض يالكل الوقت. 

 أه تهضفهاَّ  ُدلريفب  لَّتً فر  تفن تافَّ  يلَّكلف لَّهبف  هيشَّر ََ َُِّ تَّ يس إف  َُّيفَ:  صالمخص الوقت
هلإلاالسفَّ  ه  فرل  لَّرلحفب  لَّتخصفص َّإلذلافب لَّهبف  ه هليتيفب  في شفكل أسشفطب  هليتيفب هيشفتل أيضفَّ  

 .س  َّل َين لًَّصهل هلَّغذلءَين لَّحصص هلال

 هل لَّتهلتفهن  ًهيلفَ َُّفِ أبصفِ حفديحفَّ لَّصفًي لَّتخصفص لَّفذي لَّهبف  هيشفَّر َفَ:  التعليمـي الوقـت، 
 :هتَّ لَّهب  هيشتل سهاين تن

 تهفين ُال أسففَ َّفيو تس جففَّ   ففي اتفل  لَّطففالر لَّح ي في لَّفذي ي ضففيَ لَّهبف  ههفه : المشـغول الوقـت
 .إ ترلرََّ

 تركمين  تَّتفَّ  هيح  فهن سإفَب سجفَّح أكوفر   يَ لَّطالر يجر أن يكهن لَّذي لَّهب  ههه: األكاديمي الوقت
 .لَّ هليتيب تن ُسجَّم لَّتاتَّ ( % 82)تن 

 :أَرهب أبإَّ  كتَّ يلي َُِّ لَّهب  يتكن   إي  سَأَُِّ ( 4112) خليلهيشير     
 هلَّ حليفل هلَّ خطفيط ه سوفي  لَّهتفل  َّهتليفب لَّ ًكيفر لَّهبف  صفص هفذل لَّسفهع تفنهيخ:  اإلبـداعي الوقـت

 .ه  هي  لألدلء
 لَّهبف  لَّ حضيريب لَّ ي  إَد لََّدء  ي لَّهتفل توفل لًَّ رة لَّمتسيب لَّهب  هيتول هذل  :يالتحضير  الوقت 

 .لَّتهلهتَّ  هلََّيَّسَّ  بَل لََّدء  ي  سًيذ لَّهتل دلَّتس ضي  ي جت
 لَّ خطيط ََّ  في ول لًَّ رة لَّمتسيب لَّ ي  إ غرد  ي  سًيذ لَّهتل هلََّرسَّت  لَّذي   هيت: اإلنتاجي الوقت 

 .لإلَدلاي هلَّ حضيري لَّهب 
 رايفب تاتفب َّافَّ  أويرهفَّ لَّهلضفو  افَّدة َّل يفَّ  َسشفَّطَّ  لَّهبف  هفذلهيخصفص   :غيـر المباشـر الوقـت 

 .لألخر  الِ االبب لَّتدرإب َغيرهَّ تن لَّتؤإإَّ  لالج تَّايب
 :يلي لَّدرلإي َُِّ تَّ لَّهب   ي إ  َُِّ   White, W. D ( 1998) هيشير
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 الفِ تفدلر لَّإفسب تفن حيفل افدد لأليفَّ  لَّدرلإفيب هافدد لَّإفَّاَّ   لَّتحدد لَّهب  ههه :المخصص الوقت
ب  ي  .لَّهَّ  لَّدرلإي لَّدرلإيب لَّتطلَه

 لألكَّديتيب  تد لَّ التيذ إهلء أكَّن تن لَّسَّحيب يَ لألإَّ ذة ي هَّتل  لَّذي لَّهب  هه :المشغول الوقت
 .لَّ َرهيب أه لَّسهلحي

 ََّشرةلَّتشغهل هلَّذي يكهن َصهرة  هليتيب ت لَّهب  ههه جمء تن:  األكاديمي الوقت . 
 :الوقت تنظيم مبادئ وأسس. 7

َّلطفالر تفن  َََّّسإفَب لَّهبف  َ سوفي  هسفَّي َهف  لَّتَفَّدئ لَّخَّصفبَُّفِ أن ( 4118) يحلتفه  تغَرفي يشفير   
  :أهتاَّ تَّ يلي

 فففد دبفففَّئد  ففففي لَّ سًيفففذ، هأن بضفففَّء إفففَد إفففَّاَّ   ففففي ي د  فففأن كفففل دبي فففب  سًففف لَّ خطففففيط  فففه ر وفففالل أه أَر
 .هأهدل  هلضحب أ ضل تن بضَّء إَهب أيَّ  اتل َدهن أهدل  لَّ خطيط َأ كَّر

  ب لَّ هليتيففب لَّصففًيب َّلطََّّففر هلَّتهلفف  هلَّتهبف  لَّدرلإففي هلَّتففسا  ه افف  تؤورل اففَّ  ففؤور َدرجفف  لَّ غيففرلُن درلإفب
 .إ غالََّله  لَّهب  رةكَيرة الِ أإلهر ُدل

 لَّطالر  خطيط ََّ  أويرل  إلَيب الِ َير لَّ هليتي َدهن لَّهب  ُن ُطََّّب. 

 هلَّ هبهفَّ   الفِ كفل لالَ كفَّرل  يي ضف لَّهبف  لألإَّإيب  ي لَّتدلرو هالِ لألخص ُن  شل لإ وتَّر لَّتهلرد
 .لَّتإ  َليب لَّترجهة

  تتففَّ  َّ هلَّ حديففد َّاففَّ يإففَّاد الففِ ُملَّففب لَّتههبففَّ ََّألشففيَّء لَّ ففي ي هبففد تسففَ  أدي اففَّ ه سًيففذه ُن تهر ففب لَّتهلفف
 .ي ر ر اليَ  ح يد لألهدل  لَّترجهة

 َدرجفب لَّهبف  لَّتهل  هلَّطََّّر هتإئهَّيَّ اتَّ  ي ُدلرة لَّ هل  لَّصًي يإا   في ُدلرة ُن  حديد تاتَّ  كل تن 

 .اََّّيب

 اففن لَّصففهر إفف غالََّ ه كشففلهيئففب لَّ ففدريو اففن سوففر ا  َّلففمتن  حففدد طففرد  ُن تهر ففب ل جَّهففَّ  أاضففَّء  
 .إلدلر َ لَّتتكسب

 :مفهوم إدارة الوقت. 8
رأو لَّتفَّل، هلَّتفهلرد لََّشفريب هلَّتهلهتفَّ ، " يحرص ال  ُدلرة لألاتَّل الِ لإلدلرة لَّجيدة َّلتهلرد توفل

هلَّهبفف ، هيتكفففن لَّإففيطرة الفففِ لَّتفففهلرد لألَرهففب لألهَّفففِ،   فففد  إفف طيد ميفففَّدة به فففي لَّهَّتلففب أه   ليلافففَّ أه  هفففديل 
 طيد أن  ميد تن رأو لَّتَّل أه  فدخره أه  سً فَ أه   ركفَ كتفَّ هفه، ه إف طيد أن  إف وتره  في تصفسد َسي اَّ، ه إ

 َّشفرلء لألإفا ، لك  ََّفَّ السيفَّ لَّتميد تسَ أن  جفري  جديد، أه  دخره  ي  تهيل تك ر جديد، ه إ طيد ُذل لح ج
بفف  تس اففي، هال يهجففد إففه  َّكففن لَّهبفف  تففهرد  ريففد،  ََّّه  أه  ميففد تففن أإففهَّر تس جَّ ففي، أه  حصففل الففِ بففر ،
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بدر تحدهد تسَ هتاتَّ  هل ،  لن  إف طيد أن  حصفل الفِ لَّتميفد تسفَ، ُسفَ لَّتفهرد لَّهحيفد لَّفذي ي حف   ُسًَّبفَ، 
 . لإ وتَّره أه ُهدلره،  ي لَّلحوب لَّ ي  ت لكَ  ياَّ

 أن لَّهب  اسصرل  تحدهدل  تن اسَّصر لإلس َّج، الَد تن (4114) يهلَّ ريه  أَه شيخبؤكد درلإب  
 .لإ وتَّره َّ ح يد لألهدل 

ُن ُدلرة لَّهبففف  تفففن لَّتًفففَّهي  لَّ فففي يصفففهر لإلجتفففَّع الفففِ  هريففف  هلحفففد َّافففَّ ألسافففَّ ُدلرة تر َطفففب َََّّفففذل      
ضففَّ ب َُّففِ َّإلَ ،هكففذَّي   هلففد َََّّجهلسففر لَّتهضففهايب ، هل ففب َََّّتشففَّار هلَّههلطفف  هلَّإففلهيأي أساففَّ ت، لََّشففريب

 . لَّجهلسر لَّ  سيب
لَّتافَّرل  لَّإفلهكيب لَّ في  اف   َ فدرة لًَّفرد الفِ  هفديل إفلهكَ ه غييففر "هبف  هفي أن ُدلرة لَّ خليفل هيشفير

  َّ لَّهففَّدل  لَّإففلَيب لَّ ففي يتَّرإففاَّ  ففي حيَّ ففَ َّ ففدَير هب ففَ هلإفف غالََّ لالإفف غالل لألتوففل هلَّ غلففر الففِ لَّصففهَه
  .(8ص ،  4112 ،خليل")لَّ ي  ههبَ ان  ح يد رإََّّ َ هأهدل َ 

تففن لَّهبفف  لَّت ففَّح هلَّتهلهففر لَّشخصففيب  لالإفف ًَّدةاتليففب " َّهبفف  هففيأن ُدلرة ل( 6224) لَّ هيففد هيشففير
لألهففدل  لَّتاتففب لَّ ففي سإففهِ َُّياففَّ  ففي حيَّ سففَّ، تففد لَّتحَّ وففب الففِ  ح يففد لَّ ففهلمن َففين  َّ ح يففد ،لَّت ففه رة َّففديسَّ

ين حَّجَّ  لَّجإد هلَّرهح هلَّه ل  ."ت طلََّ  لَّهتل هلَّحيَّة لَّخَّصب، َه
ة لَّسشففَّطَّ  هلألاتففَّل لَّ ففي  ففؤدي  ففي لَّهبفف  لَّحَّضففر، ه هسففي ُدلر " ُدلرة لَّهبفف  َأساففَّ تالئكففبهيهففر  

لالإفف خدلتَّ  لأل ضفففل َّلهبفف ، هلإلتكَّسفففَّ  لَّت ففه رة، َطري فففب  فففؤدي َُّففِ  ح يفففد أهففدل  هَّتفففب، ه  ضفففتن ُدلرة 
تففن لَّهبففف  َشففكل  هففَّل  فففي تهر ففب كيًيففب بضففَّء لَّهبففف   ففي لَّففمتن لَّحَّضففر، ه حليلافففَّ، هلَّ خطففيط هلالإفف ًَّدة 

 .( 48ص،  4114 ،تالئكب) "لَّتإ  َل

ُحففد  لَّهتليفففَّ  لَّ ففي  إففف طيد َاففَّ أن  سجفففم لَّتاففَّ  هلألهفففدل  لَّ فففي " ُدلرة لَّهبفف  هفففي  لَّكَّيفففد هيهففر 
، ه شف تل هفذه لَّهتليفب الفِ ترلحفل ضفرهريب  إف اد   حديفد لح يَّجَّ في، " تكسي تن أن  كهن  هَّال   ي اتلفي

  "لَّت َّحب أه لَّتح تلبهت طلََّ  لَّهويًب حإر أهتي اَّ هتطََّ  اَّ تد لَّهب  هلَّتصَّدر 
 .(1ص، 4112 ،لَّكَّيد)

افَّدة صفيََّ اَّ ال خفَّذ لَّهتفل لَّتطلفهر  في ضفهء "َأسَ  هاللهيهر َ   هجيَ لَّ درل  لَّشخصيب َّخ رلد هل 
  "لَّ هلاد هلَّسو  لَّتهتهل َاَّ، ههذل يهسي  هجيَ ُدلرة لًَّرد لَّدلخليب  جَّه لألدلء لَّتطلهر ه  َّ  َّلمتن لَّتحدد

  .(22ص،  4118 ،هالل)

 ن هال  لالإف خدل  لَّرشفيد َّلهبف ، هفي الف  لإف وتَّر لَّفمتن َشفكل "ُدلرة لَّهب  َأساَّ  لَّخضيرييهر  ه 
ههففي  ، ّهففَّل، ههففي اتليففب بَّئتففب الففِ لَّ خطففيط، هلَّ سوففي ، هلَّ سإففيد، هلَّ حًيففم، هلَّ هجيففَ هلَّت ََّهففب، هلال صففَّل

 .(41ص، 6222،لَّخضيري) "اتليب كتيب هسهايب تهَّ   ي ذل  لَّلحوب
 .ر  لَََّّحوب أن لالإ ًَّدة تن لَّهب   ح د َّسَّ لألهدل  لَّ ي سإهِ َُّياَّ  ي لَّحيَّة هت طلََّ اَّه 
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 :الوقت إدارة أهمية. 9
يره لَّ َرهي لَّتيدلن  ي لَّسَّجحب لَّهب  ُدلرة ُن   ي هاَّتلين ُدلرة لَّتؤإإب َّسجَّح تا  اَّتل َه

ََّّ ََّّي أهدل اَّ  ح يد  .اَّ  َشكل لَّتج تد أهدل   ح د َه
دلرة  سوي  أنَُِّ ( 4112) تسصهر أشَّرهبد     لَّتدلخل أحد يتوللَّذ   لَّرإتي لَّهتللصَو  هب لَّ هل 

 .ه هََّّيب َكًَّءة أهدل اَّ  ح يد  ي لَّتؤإإَّ  هسجَّح لإلدلري هلَّ طهير لَّ ستيب اتليَّ  د د  ي لًََّّالب
 أسَ  ي أهتي َ تنه ك هحيهي اَّ أهتي اَّ لإلدلرة الِ يضًي َذَّي ههه لَّاَّتب لإلدلرة تهلرد تن هلَّهب 

 (.4114أَه شيخب، )  ُس َّج أه اتل َّكل هاَّء لسَ كتَّ ،لألخر  لَّتهلرد  ياَّ  إ خد  لَّ ي لَّطري ب  ي يؤور
 يح َّج لَّ رلرل  هل خَّذ هب ، َُِّ يح َّج هلَّاد  هد ،  ح يد ُال تَّهي لإلدلرة أن َُِّ لَّ رسي هيشير

ذَّي لألخر ، لإلدلريب لَّهوَّئ  هكذَّي  هبي ، َُِّ  اسصر َكل لَّتر َطب لَّاَّتب لَّهسَّصر أحد لَّهب  كهني َه
 .( 4111، لَّ رسي)  لإلدلرة اسَّصر تن

 .لَّخ هربََّب ه سوي   خطيط تن ههوَّئًاَّ َّإلدلرة َََّّسإَب لَّهب  ُدلرة أهتيب   ضو هسَّ هتن
 ُدلرة ََ ي   لَّذي لألإلهر أه لَّطري ب خالل تن   ضو لَّهب  ُدلرة أهتيب أن (6222) لَّغييوي هير 

 ه اتا  لَّهتل، سحه هل جَّهَّ ا  َاَّ، يؤتسهن لَّ ي لَّ ي  حيل تن ههي ا  يحدد  اه ، لَّتديرين بَل تن لَّهب 
 .َيسا   يتَّ هلَّهالبَّ  لَّهَّتلين الِ لَّ أوير حيل تن ُدلرل ا   ي ًَّهََّّي َ حَّإ  أتر سحهه هل جَّهَّ ا  َّلهب 

 ،لإليجََّيب لَّذل يب هبسَّاَّ ا  لَّشخصيب ا إتَّ   ي ي تول َّلتديرين َََّّسإَب تا  جَّسر الِ  أكيد ههذل
 أهتيب يهمم ههذل ،هل جَّهَ سهاَ كَّن أيَّ   لَّ سوي  دلخل هلَّهَّتلين لَّهتل الِ لألور َََّّغ َََََّّّ َّاَّ يكهن هلَّ ي
 . سجَّحاَّ  ي هيإا  لَّهب  ُدلرة

 َّلتهلرد بهلًَّهََّّّ لَّإليتب لإلدلرة خالل تن   ضو لَّهب  ُدلرة أهتيب أن (6222) لَّخضري َيستَّ ير 
 هصهال هلًََّّاّليب هلإلت َّع لإلشََّع َُِّ ُضَّ ب هلَّهَّتلين، َّلهتل لر  َّئيَّ َهدل  هطي َحيل لََّشريب؛ هلَّكهلدر

 . ألكَر لإلسجَّمل 
 :ستراتيجية إدارة الوقتا. 21

دلرة الإفف رل يجيب ُ َّكففي سحصففل الففِ تهسففِ هلضففو  Sibani، إففيََّسيس ففال  اففن ( 6221) لَّه يلففي يشففير      
 هلسهففففدل  ،هحيففففَّة لًَّهضففففِ ،ضففففطرلرالدلرة لَّهبفففف  هففففي اكففففو تهسففففِ لَّ شففففهي  هللإفففف رل يجيب ُن أس ففففهل  لَّهبفففف 
يففَّر لَّرؤيففب ه  ، هففَّلأل هففَّل هردهد لألإفف غرلد  ففي لَّحَّضففر هلَّ صففر  ه ففد لالهل ،لَّربََّففب  ،إ شففرل  لَّتإفف  َللَه

يَّر ل ،هاد  هجهد خطط  .   هتيب لَّهب أحإَّو اسد لَّهَّتلين  ي لَّتسوتب َإلَه
، دلرل  لَّهليفَّإل في ل هت خفذي لَّ فرلرل   ،تفَّ  لَّتفديرينأصَو لَّهب  اَّتال  حَّإتَّ  أ ،هلبهسَّ لَّتهَّصر ه ي 
 .دلرل  لَّهإطِلإل لَّتدرلء لَّ سًيذيين  ي َّ  يضأه 
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يإفال  ن هفذل هفه َََّّضفَط تفَّأَّكفن لَّهلبفد  ،دلرة لَّهبف  تفن  ه يفدُإف  ليفهحي َفَ  لَّكويرهن يخشهن تفَّه  
 .كلتَّ صُهر  طَي َ  ، كلتَّ كَّن لَّسوَّ  ته دل   ََّّ َإيطههسَّ سسصو َ ،تهرألل

ََّّ فففََّّي   إتكَّسفففي  صفففتي  سوفففَّ  َرتجفففب هب فففي  ،سايفففَّرَّ  َّالهيصفففَو تهرضففف ،بفففدر ي الفففِ  طَي فففَ  فففلَه َه
 ،هففدل يأَّففِ ُن  إف خد  تاَّرل ففي َّ  ففهدي أ َّففذَّي يجففر ،هففدل ألهيكففهن تإففَّادل   في  ح يففد ل ،َّفيالئ  لح يَّجَّ ففي

 .  إر تد شخصي يه  سَّلح يَّجَّ ي، ن  ل  ي تد أله 

 :نصائح إدارة الوقت بفاعلية. 22
  َّهد ذَّي ضد لألهَّهي  . حدد أهدل ي أهال ، و  لك َاَّ، َه
 ركم الِ لألهدل ، هَّيو الِ لألسشطب. 

 إجل هب ي َصًب دهريب ح ِ  إ طيد  حليل كيًيب لإ خدلتي َّهب ي . 

 حلل كل شيء   ه  ََ سحه  ح يد أهدل ي. 

 ل إَََّ  بهيَّ  يضيد هب يلإ َهد أإَهايَّ  الِ لألب. 

 َ (6224،َدهي) خطط هب ي، هضد خطب َّكل أإَهع هتَّ   تسِ  ح ي. 
ه ر  لَََّّحوب أسَ كلتَّ حددسَّ لألهدل  هركمسَّ الياَّ هحللسَّهَّ ههضهسَّ خطب َّاَّ، كلتفَّ كفَّن هسفَّي هبف  

 .ت َّح َّ ح يد هذه لألهدل 
لسهكفففو ذَّفففي الفففِ لألدلء لًَّهفففَّل  ،بففف أسفففَ كلتفففَّ كفففَّن هسفففَّي لإففف غالل َّله  (4116) يلَّه يَففف ه ؤكفففد درلإفففب

 . َّلتسوتب، ه  دي  لَّخدتب َأالِ كًَّءة

 :خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت. 21
 يضفيد هبف  كويفر تفن لَّتفدرلء هلَّتفهوًين هلَّسفَّو َّهفد  تهفر  ا   :مراجعة األهداف والخطط واألولويـات

ََّّ فففََّّي لََّفففدء َ سويتافففَّ ، َّ اَُّذ ال  كفففهن َّاففف  أهفففدل  هلضفففحب يهتلفففهن الفففِ جفففده  َفففََّّتطلهر ُسجفففَّمه، َه
 ه جهفل َّافذل لَّهجفهد تهسفِ، َّذَّي تن لَّضرهري  حديد أهدل   َفرر هجفهده   في لَّحيفَّة، خطهة خطهة،

 .إ خدلتا  ألهبَّ ا لهذَّي يإال اليا  تحَّإَب أسًإا  هترلجهب سوَّ  صر ا  أه 

 دل ي الفِ لَّتإف ه  َّ ح يفد أهف(جهفل َرسفَّت  اتفل متسفي تًكفرةل :حتفظ بخطـة زمنيـة أو برنـامج عمـلا
 هضففو  يففَ لألاتففَّل هلَّتاففَّ  هلَّتإففئهَّيَّ  لَّ ففي إففه   سجمهففَّ، ه ففهلريخ َدليففب هساَّيففب  (تففوال   (لَّ صففير

  (سجَّمهَّ، هتهلايدهَّ لَّشخصيبُ

  هأن  كففهن لَّتًكففرة لَّشخصففيب تسوتففب َطري ففب جيفففدة  إفف جير َّحَّجَّ ففي هت طلََّ ففي لَّخَّصففب، ه هطيفففي
   . هيلب لَّتدَّ ملتَّ  طالَسورة إريهب  كرة اَّتب ان ل
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 لَّكإل هلَّ ردد هلَّ أجيل هلَّ إهي  هلَّ رهيو لَّملئد ان لَّسًو"  إد تسَّ ذ لَّارهر." 

 س وفففَّر لَّطَيففففر، لَّإففففًر، لس وففففَّر لَّهجَففففَّ ،  هبففففد للإفففف خدل  لَّإففففيَّرة، توففففل إففف غل لألهبففففَّ  لَّاَّتشففففيب ل
 .لَّمهلر

 ( 6221،لَّصيخَّن) ال  إ إل  َّختهر لَّهَّجلب َير لَّضرهريب. 

 ،هفففدل سَّأ ه َفففر تفففن لَّس فففَّط لَّتاتفففب َّ ح يفففد أن اتليفففب ُدلرة لَّهبففف   تفففن خفففالل تفففَّ إفففَده فففر  لَََّّحوفففب   
  تفن خفالل ُدلرةيف   ، هذَّفي لَّهب  لَّتحفدد َّ ح يفد  لفي لألهفدل  ََّّسجَّح هلإلَدلع ال ي ح د ُال ُذل     ي حدهد 

لَّتحفدد َّ ح يفد هفذه لألهفدل  ال ي فل أهتيفب افن لألهففدل ،  لَّهبف َّفذَّي يجفر اليسفَّ لالس َفَّه َففأن  َّلهبف ،  هََّّفب
 .إلي هذل لَّهب  أ ضل لإ غالل، ههذل ال يتكن  ح ي َ ُال ُذل  ت  ُدلر َ ه خطيطَ َشكل   هليسَّ لإ غالل
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 :مقدمة
هفد اََّّيفب تفن لَّجفهدة، حيفل ي الِ درجبي َّو   د  لألت  َ هة لَّسوَّ  لَّ َرهي َاَّ هلَّ ي  كهن تخرجَّ َ  

أ فرلد تفؤهلين الففِ درجفب اََّّيفب تففن لَّكًفَّءة هتَففداين بفَّدريين الفِ  طففهر لَّتج تفد، هَّفديا  ترهسففب اََّّيفب الففِ 
 طففهير أسًإففا  هتهلكَففب لَّ غيففرل  هتإفف جدل  لَّهصففر، لَّ ففي  إففَّاد  ففي ل خففَّذ لَّ ففرلرل  لَّتهضففهايب َسففَّء  الففِ 

هلفي  هلالر  فَّء َتإف ه  جفهدة تخرجَّ فَ، هذَّفي تفن خفالل   فهي  كفل أإو التيب، هيهد تدخال  جيفدل  إلصفالح لَّ 
لَّ حصيل لَّدرلإفي يح فل تكفَّن لَّصفدلرة  –تكهسَّ  لَّسوَّ  هلَّهسَّصر لَّتر َطب ََ، هيالحو أن لَّجَّسر لَّتهر ي 

َّ  إففففهلء كَّسفففف   َفففين هففففذه لَّجهلسففففر، هاتليففففب لَّ حصفففيل لَّدرلإففففي يففففر َط َاففففَّ لَّهديففففد تفففن لَّتشففففكال  هلَّصففففهَه
أه تشفففكال   فففر َط َََّّتهفففَّيير لَّ فففي يإففف سد َُّيافففَّ  فففي  "لالخ َفففَّرل  لَّ حصفففيليب"َفففأدهل  لَّ  فففهي   تشفففكال   فففر َط

ر َط َففََّّ  هي  لَّح ي ففي أه لََّففديل هلَّ يففَّو ل الياففَّ  ففي لخ َففَّر تففَّ أه تشففكال   فف ًإفير درجففب لَّطََّّففر لَّ ففي حصفف
 . يه َر لَّخطهة لألهَِّ تن اتليب لَّ حصيل لَّدرلإي

 aganلَّهالبفب َففين لَّ حصففيل لَّدرلإفِ هلَّخصففَّئص لَّهجدلسيفب هتففسا  هبفد حففَّهل التفَّء لَّففسًو درلإففب 

mss(1960)  ،(1968)Harrison    حيفل أشفَّر كفال تفسا  َُّفِ أن لالإف  الل هلَّو فب َفََّّسًو يلهَفَّن دهرل كَيففرل
 فففِ لسجفففَّم لَّطََّّفففر  حصفففيليَّ ، هأيضفففَّ  هجفففد أن لَّطفففالر ذه  تإففف ه  لَّ حصفففيل لَّتر ًفففد َّفففديا  بفففدرة الفففِ  اففف  

 .درة الِ ضَط أسًإا ذهليا ، هب

 :تعريف التحصيل الدراسي. 4
أحففد لَّجهلسففر لَّاَّتففب َّلسشففَّط لَّه لففي لَّففذي ي ففه  َففَ لَّطََّّففر يهففد لَّ حصففيل لَّدرلإففي  أن"  لَّسشففهل ي يــرى 

أهل تفففن ًَّففف  لَّسوفففر َُّفففِ  murrayهبفففد كفففَّن لَّهفففََّّ  لألتريكفففي  ،هلَّففذي يوافففر أوفففره جليفففَّ   فففي لَّ ًفففهد لَّدرلإفففي
  د حدد اددل  تن لَّحَّجفَّ  داَّهفَّ حَّجفَّ  اََّّتيفب،   فه ر َّفد   ،كهسَّ  لَّشخصيبلإلسجَّم َهصًَ تكهسَّ  تن ت

لَّهتففر، هكَّسفف  لَّحَّجففب َُّففِ لإلسجففَّم تففن َففين لَّحَّجففَّ   لَّهففرد أه لأل ففرلد جتففيها  َغفف  لَّسوففر اففن لَّجففسو أه
َّه َففَّ  لَّهََّّتيفب لَّ في أبففر َهجهدهفَّ، هار اففَّ َتجتهافب لَّ ففه  هلَّجافهد لَّ في يَففذَّاَّ لًَّفرد تففن أجفل لَّ غلففر الفِ ل

سجَّم لَّتاَّ  لَّصهَب َََّّإراب لَّتتكسب  .(641ص، 4112 ،لَّسشهل ي) "هل 
أدلء لَّطََّّففر َّهتفل تفَّ تفن لَّسَّحيفب لَّكتيففب  "َأسففَ   webster، هيَإف رس فال  افن ( 4182) رتفمي اّر فَ

لَّكًففَّءة  ففي  تإفف ه  تهففين تففن لإلسجففَّم أه"َُّففِ أن لَّ حصففيل لَّدرلإففي اَففَّرة اففن  "َففََّلن"هيشففير  ،"لَّسهايففب أه
 " لالوسين تهَّ   هتل لَّدرلإي كتَّ ي     ييتَ تن بَل لَّتدرإين أه ََّإ خدل  لالخ ََّرل  لَّت سسب أهلَّ

 .(48ص، 4182 ،رتمي )
َرلاففب  في لألدلء  ففي "  ففد افر  لَّ حصفيل لَّدرلإففي َأسفَ  Good جفهدس فال  اففن  لَّكَيإففيه  لَّفدلهري أتفَّ

 .(411ص ،6222، لَّكَيإيه  لَّدلهري)" تاَّرة تَّ أه تجتهاب تن لَّتاَّرل 
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تجتهاب تن لَّتهَّر  هلَّتاَّرل  هلَّتيهل لَّتالحوب َّد  لَّدلرإين س يجفب اتليفب "َأسَ  حتدلنهبد ار َ 
لَّتف هل  هلَّتهلف  هلَّتفسا ، يلفي هفذه لَّههلتفل لَّوالوفب اهلتفل : لَّ هلي ، ههه اَّتل  ََّد أه ت أور َههلتل أخر  هفي

يرهَّأخر  تول لإلدلرة لَّتدرإيب هلألإرة هلألبرلن هلَّ  سيَّ  ل   "َّ َرهيب هلَّغر ب لَّدرلإيب هلَّلهلئو لَّ سويتيب َه

 .(42ص، 4112، حتدلن)

تًافففه  لَّ حصففففيل لَّدرلإفففي يفففر َط لر ََّطففففَّ  هوي فففَّ  َتًافففه  لَّفففف هل  "أن  أَففففه حطفففر س فففال  افففن  د شفففير  ه 
رير أن تًافه  لَّف هل  لَّتدرإفي أكوفر شفتهال   افه يشفير َُّفِ لَّ غيفرل   في لألدلء  حف  وفره  لَّ فد اللَّتدرإي، ُ

فب، أتفَّ لَّ حصفيل لَّ كي هلَّتتَّرإب  ي لَّتدرإب، كتَّ ي تول  ي أإََّّير  َه يفر لَّتَر ب َه َه ، هيشتل لَّسهل   لَّتَر
ففب َّلفف هل  أه لألهففدل  لَّ هليتيففب، ههففه اَّتففل  ففََّد أه ت ففأور َههلتففل  َه لَّدرلإففي،  اففه أكوففر ل صففَّال  َففََّّسهل   لَّتَر

، يلفففي هفففذه "لَّك فففَّر لَّتساجفففي  هل  هلَّتهلففف  هلَّتفففسا  أهلَّتففف "أخفففر  تإففف  لب، أهتافففَّ هأكورهفففَّ تََّشفففرة هحفففدهوَّ  هفففي
لَّههلتففففل لإلدلرة لَّتدرإففففيب هلألإففففرة هلألبففففرلن هلَّ  سيففففَّ  لَّ َرهيففففب هلإلرشففففَّد لَّطالَففففي هلَّغر ففففب لَّدرلإففففيب هلَّلففففهلئو 

يرهَّ   .(412 -416ص، 6221،  د ) "لَّ سويتيب َه

رل  لَّ حصيليب لَّتهتهل َاَّ ي َّو ََّالخ ََّ لَّ حصيل لَّدرلإيأن " إيد خيرس ال  ان   د  ه شير
َََّّتدلرو  ي لالت حَّسَّ   ي ساَّيب لَّهَّ  لَّدرلإي، ههه تَّ يهَر اسَ لَّتجتهع لَّهَّ  َّدرجَّ  لَّطلَب  ي جتيد 

هيالحو أن هذل لَّتًاه  يَرط َين لَّ حصيل هلالخ ََّرل  لَّ ي  إ هتل َّ يَّو لَّتحصلب  ،لَّتهلد لَّدرلإيب
 " َّ ي   تول  ي لَّتجتهع لَّهَّ  َّدرجَّ  لَّطلَب  ي ساَّيب لَّإسب لَّدرلإيبلَّساَّئيب َّتجتهاب لَّتهَّر  هلَّتاَّرل  هل

 .(412ص، 6221،   د)

لَّ حصففيل يففر َط تََّشففرة َففَّألدلء لَّدرلإففي َّلطففالر َّ هضففيو لَّتففد  لَّففذي  ح  فف  أن "  لَّطريففريهيففذكر 
لًَّففرد َّتففَّ   يففَ لألهففدل  لَّ هليتيففب َّففد  لَّطففالر، هي ففَّو ََّخ َففَّرل  لَّ حصففيل ههففِ أدهل  بيففَّو َّتففد   حصففيل

 .(684ص، 4111، ريريلَّط")لك إََ تن تهر ب أه تاَّرة تهيسب س يجب لَّ هلي  أه لَّ درير

، (لَّتدركفب)لَّتهر فب لَّ في  ف  لَّحصفهل اليافَّ  "هفه  لَّ حصيل لَّدرلإفيَُِّ أن  (4112) صََّّولَّهيشير 
َّطََّّفر  في جتيفد ههه لَّذي يهكإَ لَّتهدل لَّ رلكتي، هيإَّهي حَّصل بإتب تجتفهع لَّس فَّط لَّ في حصفل اليافَّ ل

 ."َّ حَّبَ َََّّجَّتهب الِ تجتهع لَّهحدل  لَّت ررة  َّ لي لَّتهلدللَّت ررل  لَّ ي درإاَّ تسذ 
 ُسجفَّم اتفل تفَّ أه ُحفرلم لَّ ًفّهد  في"َأّسفَ  بفَّتهو لَّ َريفب هالف  لَّفسًو لَّ َرفهي س فال  افن لَّحَّتفد هيشير

ه لَّطَََّّففب تفن درجففَّ   في أحففد أر ت هإففط تفَّ يحصفل اليففَ لَّطََّّف"أّسفَ ه ". تافَّرة تفَّ أه تجتهاففب تفن لَّتهلهتففَّ 
لَّهحفففففففدل  لَّدرلإفففففففيب، أه  فففففففي تجتهافففففففب تفففففففن لَّهحفففففففدل  لَّدرلإفففففففيب هلَّ فففففففي   فففففففَّو  فففففففي هفففففففذه لَّحََّّفففففففب َََّّتهفففففففّدل 

 .(224ص، 4114 ،لَّحَّتد)"لَّ رلكتي
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لَّتهلهتفففَّ  هلَّتافففَّرل  لَّتك إفففَب تفففن بَفففل لَّت هلتفففين كس يجفففب : "لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي َأسفففَ َالفففهل يهففّر ه 
 .(661ص، 6222 َالهل،) "درلإيب تحددةَّدرلإب تهضهع، أه هحدة 

 لَّهتفل  في َرلافب أه لإلسجفَّم، تفن تحفدد تإف ه "َأسفَ جفََّلنه خفرهن س فال افن  لَّهيإفهي يهر فََيستفَّ 
 (.42ص،  6222 ه خرهن، لَّهيإهي(  "لَّت ررة ََّالخ ََّرل  أه لَّتهلتين، بَل تن ي َّو لَّتدرإي

ين تفد  تفَّ حصفلَ لَّطلَفب َطري فب تََّشفرة هلَّ حصيل لَّدرلإي هه لَّحصهل الِ تهلهتَّ  هصفًيب  َف" 
تفففن تح فففه  لَّتفففَّدة لَّدرلإفففيب، هذَّفففي تفففن خفففالل لالخ َفففَّرل  لَّ فففي يطَ افففَّ لَّتهلففف  الفففِ طلَ فففَ الفففِ تفففدلر لَّهفففَّ  
لَّدرلإفي َّ يففَّو تففد  لإف يهَّر لَّطلَففب َّلتهففَّر  هلَّتًفَّهي  هلَّتاففَّرل  لَّ ففي َّافَّ االبففب َََّّتففَّدة لَّدرلإفيب  ففي هبفف  

 .(412ص ،6221  د ،) " يب تهيسبتهين أه  ي ساَّيب تدة  هليت

هبففه  لَّطََّّففر الففِ تر كففمل  لَّتففَّدة لَّدرلإففيب هتًردل اففَّ لَّ هليتيففب  ففي  "هاليففَ  ََّّ حصففيل لَّدرلإففي هففه
، ههففففه اَففففَّرة اففففن تإفففف ه  تهففففين تففففن لَّكًففففَّءة  ففففي لألدلء لَّتدرإففففي َّت ففففدلر "ضففففهء تح ففففه  لَّتسففففَّه  هأهففففدل اَّ

  لَّدرلإفففيب، هلَّ فففي يففف     ييتافففَّ تفففن بَفففل لَّتدرإفففين لَّتهلهتفففَّ  لَّ فففي يففف    حصفففيلاَّ تفففن لَّتهضفففهاَّ  هلَّهحفففدل
 .هلالخ ََّرل  لَّ حصيليب

أه  (لَّطَََّّفففب ،لَّطََّّفففر)ه فففر  لَََّّحوفففب أن لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي ي صفففد َفففَ  لفففي لَّتهلهتفففَّ  لَّ فففي لك إفففَاَّ 
تن خالل  هل  تهضهاَّ  درلإيب ت ررة، هي   بيفَّو هفذل لَّ حصفيل َََّّدرجفب  "ََّّديا ،َّديَ"لَّتهلهتَّ  لَّ ي ست  

هيهَفففر افففن  ،َّ فففي يحصفففل اليافففَّ لَّطََّّفففر  فففي لالخ َفففَّر لَّسافففَّئي لَّفففذي ي  فففد  َّفففَ  فففي ساَّيفففب لًَّصفففل لَّدرلإفففيل
 .لَّ حصيل لَّدرلإي َتَّ هصل َُّيَ لَّطََّّر  ي  هلتَ هبدر َ الِ لَّ هَير اتَّ  هلتَ

  :أهمية التحصيل الدراسي في التعليم الجامعي .1
َّاال   ففففي ُاففففَّدة لَّسوففففر  ففففي لَّتسففففَّه  هلََّففففرلت  يففففؤدي لَّ حصففففيل لَّدرلإففففي  ففففي لَّففففدهل لَّت  دتففففب دهرل   فففف

لَّ هليتيففب، ُذ يهكففو لَّصففهرة لَّح ي يففب َّتففد   َّاليففب  لففي لََّففرلت   هكتففَّ هففه لَّحففَّل  ففي لَّففدهل لَّت  دتففب يففؤدي 
لَّ حصففيل دهرل  أإَّإففيَّ ،  هليففَ يهففهد  حديففد لَّتإففَّر لَّتإفف  َلي َّلطََّّففر َّ خرجففَ تففن لَّكليففب   ََّّ حصففيل لَّدرلإففي 

لً يب لَّشَريسي) وره لألكَّديتي هلَّسًإي  ي لَّطََّّر هلألإرة هلَّتج تدت غير  ي لألهتيب أل   .(6221،َه

هيففففؤدي لَّ حصفففففيل لَّدرلإفففففي  فففففي لَّ هلفففففي  لَّجفففففَّتهي دهرل  كَيفففففرل   فففففي  شفففففكيل اتليفففففب لَّففففف هل  ه حديفففففدهَّ، 
افَّ ة  فؤور  يهلَّ حصيل الِ أهتي َ َّفيو هفه لَّت غيفر لَّهحيفد  في اتليفب لَّف هل  سوفرل  ألن اتليفب لَّ حصفيل ته فد

،  هتفن وف   ََّّفدرجَّ  لَّ في يحصفل اليافَّ لَّطََّّفر َّيإف  ت يَّإفَّ  صفَّدبَّ  دلئتفَّ  َّ در فَ الفِ اهلتل كويرة هت هددة
 َلَّفف هل ، ُذ كويفففرل  تففَّ ي فففدخل  فففي اتليففب لَّ حصفففيل اهلتفففل ت هففددة َهضفففاَّ ت هلفففد َففََّّت هل  هبدرل فففَ هلإففف هدلدل 

هضاَّ ت هلد َََّّ   .(6222َسي ، )خَرة لَّ هليتيب هطري ب  هلتاَّهصًَّ َ لَّتملجيب هلالسًهََّّيب هلَّدل هيب ، َه
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هسورل  ألن لَّ حصيل لَّدرلإفي هفه لَّافد  لألإَّإفي تفن لَّ َريفب، َّفذل الَفد أن  فر َط تسَّشفط تلف  ُسجفَّم 
 .لَّطََّّر َاذل لَّاد  َّالإ ًَّدة تساَّ  ي   هي  إلهكَ لَّ هليتي 

اتففَّ هصفل َُّيفَ لَّطََّّففر  أن لَّ حصففيل لَّدرلإفي يتكفن أن يهَففر اسفَ  في لََّحفل " َُّفِ  ل سفَّجيهيشفير 
لَّ فففدريو لَّهَّتفففب كتفففَّ   يإفففاَّ  طفففرد فففي  هلتفففَ هبدر فففَ الفففِ لَّ هَيفففر، هاتفففَّ  هلتفففَ تفففن تهلهتفففَّ   فففي تإفففَّد 

 .(42ص، 6226 ، ل سَّجي ) "لالخ ََّرل  لَّتإ خدتب  ي لَّجَّتهب  ي ساَّيب كل  صل درلإي

 :األهمية الجتماعية للتحصيل الدراسي. 3
لفف  هت ََّهفب لَّ حصففيل لَّدرلإففي تفن خففالل دهر لَّهلفف  لَّكَيفر هلًَّهففَّل  ففي َفرم  لَّحَّجففب لَّتَّإفب َُّففِ لَّه"  

حيَّة لًَّرد هلَّتج تد الِ لَّتإف هيَّ  كَّ فب، ه في تخ لف  لال جَّهفَّ ،  أهتيفب لَّ حصفيل لَّدرلإفي ه هلئفده  وافر 
 تكَّسففب هأر  َّئففَ  صففَّاديَّ  كهسففَ يهففد لًَّففرد َّ َففله َففده أهتيففب لَّ حصففيل لَّدرلإففي تففن خففالل ، الففِ شخصففيب لًَّففرد

   هويًيفففب جيفففدة  فففي تهوففف  لَّحفففَّال ،  ََّّكليفففَّ  لَّهلتيفففب  هفففد طلَ افففَّ َّتافففن تفففَّ ملَّففف   ح فففل بتفففب لَّايكفففل لَّتاسفففي، 
ههفي َحكف   َّريخاففَّ هطَيهفب لَّهتفل  ياففَّ هلَّتمليفَّ لَّ ففي  تسحافَّ هلَّتكَّسفب لَّ ففي  هطيافَّ َّلهَّتفل  ياففَّ،  جهفل لَّطلَففب 

بََّال  الِ لال  " ذل كَّس    ًد تد بدرل ا  هلإ هدلدل ا  هتيهَّا َّ حَّد َاَّ، َصر  لَّسور اتَّ ُأكور ُصرلرل  هل 
 .(68، ص6224 ،سه ل)

خَّصفب  في تإف  َلسَّ،  فََّّهلبد أن  ه  جلِ  َّئدة لَّ حصفيل لَّدرلإفي َأهجفَ شف ِ  في حيَّ سفَّ لالج تَّايفب َه
إففف هََّد هلَّسمافففَّ  اللََّطََّّفففب هل" ستيفففب لَّ هلفففي   إفففتو َتكَّ حفففب طَّئًفففب تفففن لَّههلتفففل لَّتإفففََب السهفففدل  لألتفففن توفففل 

 . "لَّديسيب لَّت طر ب
هال شفففي أن لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي َّفففَ أوفففره لَّكَيفففر الفففِ شخصفففيب لَّطََّّفففر،  ََّّ حصفففيل لَّدرلإفففي يجهفففل " 

تكَّسَّ فَ، كتفَّ أن هصفهل لَّطََّّفر َُّفِ تإف ه   حصفيلي تسَّإفر  في درلإف َ  لَّطََّّر ي هر  الِ ح ي ب بدرل فَ هل 
اسفَ لَّ لفد هلَّ فه ر تتفَّ ي فهي صفح َ لَّسًإفيب،  َّلتهلد لَّتخ لًب يَل لَّو ب  ي سًإَ هيدا   كر َ ان ذل فَ، هيَهفد

أتفففَّ  شفففل لَّطََّّفففر  فففي لَّ حصفففيل لَّدرلإففففي لَّتسَّإفففر َّتفففهلد درلإففف َ،  إسفففَ يفففؤدي َففففَ َُّفففِ   فففد لَّو فففب  فففي سًإففففَ 
َِّ لَّ ه ر هلَّ لد، ههفذل تفن  ، 6224 َفدهر،)" إفهء لَّصفحب لَّسًإفيب َّلًفرد أإفََّرهلإلحإَّو ََّإلحََّط هلَّس ص هل 

 (.412ص
 :يل الدراسي في التعليم الجامعيعوامل تدني التحص. 4

تًاففه  لَّ حصفيل لَّدرلإففي لَّففذي ل لَّدرلإفي  ففي لَّ هلفي  هففه ضفيد هبفد يكففهن أحفد اهلتففل  فدسي لَّ حصففي
ي  صففر الفففِ تفففَّ يهففر  َفففََّّ  هي  لَّسافففَّئي هتففن هسفففَّ سفففر  أن  هريفف  لَّ حصفففيل ي إفففد ََّ إففَّع تًاهتفففَ هيضفففيد 

 .َضيد تًاهتَ
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افففه  لَّففف هل  لَّتدرإفففي أكوفففر شفففتهال  تفففن لَّ حصفففيل أن تً (4111) ه خفففرهن أَفففه حطفففر كفففال تفففن يفففر 
 اه يشير َُِّ لَّ غيفرل   في لألدلء  حف  وفره  لَّ فدرير هلَّتتَّرإفب  في لَّتدرإفب كتفَّ  "َتهسَّه لَّضيد"لَّدرلإي 

  توفففل  فففي لك إفففَّر لَّتهلهتفففَّ  هلَّتافففَّرل  هطفففرد لَّ ًكيفففر ه غيفففر لال جَّهفففَّ  هلَّ فففي  ه هفففديل أإفففََّّير لَّ هل فففد 
فففب َّلففف هل  أه هيشفففتل هفففذه لَّسفففهل   لَّتَر َه فففب، أتفففَّ لَّ حصفففيل  افففه أكوفففر ل صفففَّال  َفففََّّسهل   لَّتَر َه يفففر لَّتَر فففب َه َه

  .لألهدل  لَّ هليتيب

أن لَّ حصففيل لَّدرلإففي ياففد  َُّففِ لَّحصففهل الففِ تهلهتففَّ  هصففًيب  َُّففِ( 1113) َسففي هيشففير أيضففَّ  
ذَّي تهر فففب  َففين تففد  تففَّ حصفففلَ لَّطََّّففر تففن خَفففرل  تهيسففب َطري ففب تََّشفففرة تففن تح هيففَّ  درلإفففيب تهيسففب هكفف

تإفف ه  لَّطََّّففر لَّ هليتففي أه لَّ حصففيلي هذَّففي َتهر ففب تركففمة َََّّسإففَب َّتهففَّيير َّاففَّ صففًب لَّهتهتيففب ،أي َََّّسإففَب 
َّلطََّّففر  ففي  رب ففَ لَّدرلإففيب أه  ففي توففل إففسَ هال ي  صففر هففد  لَّ حصففيل لَّدرلإففي الففِ ذَّففي هَّكففن يت ففد َُّففِ 

  .يلَ  ي تخ ل  لَّتهلد لَّدرلإيبتحَّهَّب رإ  صهرة سًإيب َّ درل  لَّطالر لَّه ليب هلَّتهر يب ه حص

 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي. 4
ي مليد لاله تَّ  َين لَّتخ صين َََّّ هر  الِ لَّههلتل لَّتؤورة  ي لَّ حصفيل لَّدرلإفي َّلطلَفب، هيفأ ي هفذل  

 ب َُّفِ لاله تَّ  تن تسطلد لَّكش  ان لَّطرد لَّ ي  إَّاد الِ ميَّدة لَّ ًهد لَّدرلإي َّ فدايتاَّ ه هميمهفَّ، ُضفَّ
 :لَّ هر  الِ لَّههلتل لَّ ي بد  ؤدي َُِّ لإلخًَّد لَّدرلإي َّ جسَاَّ، هتن هذه لَّههلتل

 :المعلم كعامل مؤثر في التحصيل الدراسي. أ
َ َّلتهلفف  دهر أإَّإففي هتََّشففر  ففي تإفف ه  لَّطلَففب ه حصففيلَ ُّتففَّ إففلََّ  أه ُيجََّففَّ ، هذَّففي تففن خففالل بدر فف 

 لَّهَّتففب، هستففط اَّ ففَ َّلًففرهد لًَّرديففب َففين لَّطلَففب، هحََّّ ففَ لَّتملجيففبهتففد  ترل ،الففِ لَّ سهيففد  ففي أإففََّّير لَّ ففدريو
لَّشخصيب، هتد  بدر َ الِ  هتي  لالخ ََّرل  لَّ حصيليب َطري فب جيفدة هتهضفهايب، هافد  لَّ إفَّهل  في  هميفد 

 .لَّهالتَّ  َتَّ ال ي سَّإر هتَّ يإ ح َ لَّطلَب
سَغفي َُّفِ س فَّئ  سوَّتيفب هت صفهدة َّفد  لَّطلَفب يهيفؤدي  ،ح ِ ي ه  لَّتهل  َدهره لَّتسشهد "هأشَّر حتدلن أسَ    

 :تَّ يلي أن ي ص  َ در َ الِ
لَّك فَّر لَّدرلإفي، وف  لَّتهر فب لَّهَّتفب  لَّدرلإيب لَّخَّصب َتهضهع لَّتفسا  أه لَّ تكن تن لَّتَّدة لَّهلتيب أه -

 .لَّتر َطب ََ تن لَّح هل لألكَّديتيب لألخر 
يرهففَّ تتففَّ يففدخل لَّف تكن تففن لَّ ففدريو سوريفَّ  ه طَي يففَّ  أي تففن لَّتافَّرل  ل - ألكَّديتيففب هلَّتاسيففب لَّهويًيفب َه

ُن هفذه لَّتافَّرل  هلَّكًَّيفَّ  هفي لَّ في  جهفل تفن لَّتهلف   فردل   ، ي لَّكًَّيفَّ  لَّ هليتيفب َّلتهلف   في لَّ َريفب
 .تس جَّ   ي لَّ َريب
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لَّ تكن تن لَّتيهل لإليجََّيب سحه لَّ َريفب هلَّتفَرين أي سحفه تاسفب لَّ هلفي  هلَّهتفل َافَّ هأن يت لفي ُسإفَّسيب  -
 . نحَّسيب سحه لَّت هلتي

كتففَّ أن َّلتهلفف  لَّتفف تكن تففن تَّد ففَ لَّهلتيففب هلَّتففمهد َتاففَّرل   دريَيففب هكًَّيففَّ   َرهيففب هلَّت تيففم َتيففهل  -
، أورل  ُيجََّيَّ   ي  حصفيلا ، أتفَّ ُذل لس ًف  تسفَ هفذه لَّطلَبُيجََّيب سحه تاس َ حََّ  هحسَّسَّ   ي  هَّتلَ تد 
ستففَّ َشخصففي َ ه هَّتلففَ تففد ، ففََّّتهل  ال يهلفف  َتَّد ففَ   ففط  .لَّشففرهط،  ففإّن َّففَ دهرل  إففلَيَّ   ففي لَّ حصففيل هل 

إففهلء الففِ  لَّطلَففبهتففد  تففَّ ي دتففَ َّافف  تففن توففل أالففِ هبففدهة حإففسب، هَّجاففهده أوففر كَيففر َّففد   لَّطلَففب
 .لَّتد  لَّ رير هلََّهيد 

لَّ فدريو الفِ َّذل يجر أن يكهن لَّتهل  ت تكسَّ  تن لخ صَّصَ، تلتَّ  َتهضفهع لَّتفسا  لَّتدرإفي، بفَّدرل   -
ريففَّ  ه طَي يففَّ ،  ففََّّتهل  دهن لَّتهر ففب لَّت خصصففب ي حففهل َُّففِ تهوفف  جَّهففل، هدهن تاففَّرة لَّ ففدريو سو

لَّ َريففب هلَّت هلتفين ي حفهل َُّففِ تهوف   َّإففد،  ي حفهل َُّفِ تهوفف  اَّطفل، هدهن لَّتيفهل لإليجََّيففب سحفه
 .(42، ص4112حتدلن،) "ضرره لَّ َرهي أكور تن سًهَ

ر ففد تإفف ه  لَّ حصففيل لَّدرلإففي أه خًضففَ َّففد    ففي تهلفف  ففأوير لَّتففد  اففر   أسففَ يتكففن" حتففدلنهيضففي  
 : تن خالل لَّس َّط لَّ ََّّيب لَّطلَب

 لًَّففرهد تففد ترلاففَّة   َففَّين لَّتهلفف   ففي لإفف خدل  طرلئففد لَّ هلففي  هتففد  لإفف خدلتَ لَّهإففَّئل لَّ هليتيففب لَّتخ لًففب
 . لًَّرديب َين لَّطلَب

  َّلطلَفب، َتهسفِ بدر فَ الفِ لإف خدل  تد  بدرة لَّتهلف   في لَّ هَّتفل تفد تخ لف  لألستفَّط لَّشخصفيب هلَّسًإفيب
 . لَّحهل م لَّتسَّإَب لَّ ي  الئ  لَّطلَب الِ لخ ال ا 

  َأور لَّطلَب َََّّحََّّب لَّسًإيب هلَّتملجيب َّلتهل ،  إذل كفَّن لَّتهلف  يهفَّسي تشفكال  أإفريب أه تدرإفيب، أه  س ََّف 
َُّففِ  شفف    ؤدي حصففيلي، هيففحففَّال  لَّكآَففب ه  لففر لَّتففملج،  ففإن ذَّففي يففؤور  ففأويرل  إففلَيَّ   ففي أدلء لَّطلَففب لَّ

 . ، ال الِ تح ه  لَّدرولَّتهل سًهَّال  للس ََّها   ي لَّحصب لَّصًيب ه ركيمه  الِ 
  تد  بدرة لَّتهل  الِ  صتي  لالخ ََّرل  لَّ حصيليب لَّتهضهايب هلَّشَّتلب،  فإذل كفَّن لالت حفَّن َيفر شفَّتل

ب  ففإن ذَّففي يففؤدي َُّففِ  ذَففذر لًَّففرهد لًَّرديففب َففين لَّطلَففب، تففن حيففل لَّ يَّلتففَّدة لَّدرلإففيب، هَّفف  يرلافف صففهَه
 . االتَّ ا  تن لت حَّن آلخر

   هتتفَّ  لَّ حصفيليب،لَّتهضهايب  ي لَّهالتَّ  لَّتدرإفيب لَّتهطفَّة َّلطلَفب  في ضفهء س فَّئجا ، ه في لالخ َفَّرل
ال شي  يَ أّن لَّتهل  ُذل تسو لَّطََّّفر االتفَّ  أكوفر تتفَّ يإف حد،  فإن ذَّفي ال يهطفي صفهرة ح ي يفب ألدلء 

، هيؤدي َُِّ  جهل  كَيرة َين بدرل  لَّطََّّر هاالتَّ َ لَّح ي يفب، ههكفذل  فإن َّلتهلف  دهرل  لَّ حصيليلَّطََّّر 
 .(24 -41ص، 6222 حتدلن،) "كَيرل   ي لَّ ًهد أه لَّ أخر لَّدرلإي اسد لَّطلَب
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ن دهر لَّتهل  يجر أن يكهن دهر لَّتهجفَ هلإلدلري هلَّ َّئفد لَّ َرفهي لَّسفَّجو  في  هَّتلفَ تفد  ر  لَََّّحوب أ
ففب َّففديا  ُذ ، بطلَففلَّ َه ففب هتَر ّن لَّتهلفف  يجففر أن يكففهن صففَّحر شخصففيب ت تيففمة أهأن يكففهن ذل شخصففيب تحََه

ففهي  أي َّففَ دهر ، بطلَففلَّهيَهففل لَّتإففرة  ففي سًففهو  ،يإففهده لَّ ًَّاففل هلَّتشففَّركب هلَّت هففبت ًففردة  ففي خلففد جففه  َر
ب َه  .لَّتؤور لًَّهَّل هصَّحر لألستَّط لَّإلهكيب لَّتَر

 :جازالتحصيل الدراسي ودافعية اإلن. ب
ن لر ًففَّع تإفف ه  أهسففَّي االبففب هطيففدة َففين دل هيففب لإلسجففَّم، هلَّ حصففيل لَّدرلإففي ُذ أن "  سه ففلهيففر   

هوتففب ل  ففرل  هلضففو  يتففَّ ي هلففد ََّإلسجففَّم  ،لَّدل هيففب يففؤدي َُّففِ سجففَّح أكَففر تتففَّ َّففه كففَّن تإفف ه  لَّدل هيففب أبففل
  لَّدل هيفب،  ََّّرجفَّل هلَّسإفَّء ذهه لَّ هلفي  هلَّ هلي  يشير َُِّ هجهد لر ََّط تر ًد َين لر ًَّع تإ ه  لَّ هلي  هتإف ه 

 (.16ص، 6224 ، سه ل)" لَّجَّتهي ير ًههن َشكل دلل  ي  هجياا  سحه لإلسجَّم ان لَّرلشدين لألبل  هليتَّ  
لَّدل هيفب حََّّفب دلخليففب  في لًَّفرد  إفف وير إفلهكَ ه هتفل الففِ لإف ترلر هفذل لَّإففلهي  أن"  أَفه جففَّدههيفر  

  (.622ص، 4118، هأَه جَّد) "ه هجياَ سحه هد  تهين
تصطلو دل هيفب لإلسجفَّم يشفير َُّفِ لَّحَّجفب َُّفِ لَّ حصفيل لَّ في  شفَد افن طريفد توفََّرة  ه ر  لَََّّحوب 

هيف   ُوفَّرة هفذل لَّفدل د اسفدتَّ يهفر  لًَّفرد أسفَ  ،لًَّرد اسدتَّ ي هبد أن ُسجَّمه إفه  ي فّي   في ضفهء تهفَّيير لَّ ًفهد
حب َََّّس فَّئ  لَّ في ي حفدد َافَّ سجَّحفَ أه  شفلَ، هاسفدتَّ هل ان س فَّئ  جافهده، هاسفدتَّ يكفهن َّديفَ تهر فب هلضفئتإ

سجففَّم  ههففد  لَّسشففَّط لَّ حصففيلي هففه، يكفهن هسففَّي درجففب تففن لَّتخففَّطرة هاففد  لَّ أكففد تففن س فَّئ  جاففهده لَّسجففَّح هل 
هبفد هجففد أن  فدرير لَّطلَففب ه هلفيتا  ه شففجيها  الفِ لإلسجففَّم بففد ، شفيء جيففد َََّّت َّرسفب تففد لَّتسَّ إفين لآلخففرين

 .يل لَّدرلإي َّديا أد  َُِّ ر د لَّ حص

َّافَّ ألن  إليجفَّد حفل   طلر  ًكير جفَّد لَّدرلإين تشكلب لإلسجَّم هلَّ حصيل أ (6221) سصر ل  يؤكد
هجفهد لَّحففَّ م الفِ لَّهتففل   أويرهفَّ يكفهن الففِ لَّتإف ه  لًَّففردي هلَّجتفَّاي هحفل توففل هفذه لَّتشففكلب ي ضفتن  في

  :َهب اسَّصر ههيأر  يضَّ أن لَّحَّ م الِ لَّهتل ي ضتنأههجهد لَّدل هيب ََّ هلهضو 

  لَّطََّّففر َّسًإفَ َََّّسإفَب َّتففَّ ي هلتفَ أهيهلتففَ  ههففي لَّافد  أه لَّصففهرة لَّذهسيفب لَّ في يضففهاَّ أهيكهسافَّ :الفكـرة
 هكي    هلئ  تد لَّهََّّ  لَّذي ي هلجد  يَ ف

 لَّتغريفففَّ   َهفففد هضفففهح لَّصفففهرة أتفففَّ  لَّطََّّفففر يففأ ي دهر لإلَّ فففمل  لَّفففذي يجهفففل صفففَّحََ ي ففف  أتفففَّ  :اإللتـــزام
 .لَّتَّديب هلإلسًهََّّيب  ي هر  َّاَّ تن متالئَ أه لَّتحيط لَّذي يهي   يَ خَّصب لَّتغريَّ هلَّضغهط لَّ ي 

   سحههففَّ  ففإن هففذل يهسففي هجففهد خطففب َّديففَ  لَّطََّّففر لَّ ففي   ففه ر َّديففَ لَّصففهرة لَّهلضففحب هلإلَّ ففمل  :التخطــيط
 تًصلب هوََّ َ َّلهتل   ص  َََّّهلبهيب ف 
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 َجتيفد هفذه  تفل لَّ سًيفذي لَّفذي سإفهِ َُّيفَ تفن خفالل لَّ يفَّ  ي هذه لَّترحلب اليسَّ َُّحَّد لَّ فهل َََّّه: المتابعة
 . لَّخطهل 

 :التحصيل الدراسي والستعداد الدراسي .ج
تففد  بََّليففب لًَّففرد َّلفف هل  أه تففد  بدر ففَ الففِ لك إففَّر " لالإفف هدلد لَّدرلإففي َأسففَ (6221) اففال  يهففر  

َّإفلهي لَّتفف هل   ففي درجفب  ه ففده،   ففد هيخ لف  هففذل ل ،إفلهي أه تاففَّرة تهيسفب ُذل تففَّ  ايففأ  َّفَ لَّوففره  لَّتسَّإففَب
 . "يكهن تاَّرة ا ليب تول  هل  لَّريَّضيَّ  أه  هل  أسشطب حركيب

هيخ لفف  لَّ حصففيل لَّدرلإففي اففن لالإفف هدلد لَّدرلإففي،  َّالإفف هدلد لَّدرلإففي يه تففد الففِ لَّخَففرة لَّ هليتيففب 
َّد حيَّ فَ،  يه تفد الفِ خَفرل  لَّهَّتب أي يهكو لَّ أوير لَّ جتيهي َّلخَفرل  لَّت هفددة لَّ في يك إفَاَّ لًَّفرد  في إفي

 هليتيب تحددة  ي أحفد لَّتجفَّال  لَّدرلإفيب، كتفَّ أن لالخ َفَّرل  لَّ حصفيليب   فيو لَّف هل  لَّفذي يف    حف  شفرهط 
تحفددة َدرجفب سإففَيب ه في وفره  يتكففن لَّف حك  َاففَّ، هيكفهن لَّ ركيفم الففِ لَّحَّضفر هلَّتَّضفي أي تففَّ  ف   هلتففَ 

  سَأ ََّألدلء لَّالحد أي تَّ يتكن َّلًرد أدلؤه تإف  َال  ُذل تفَّ أ يحف  َّفَ  أتَّ لخ ََّرل  لالإ هدلدل   إساَّ،  ًَََّّهل
 .لَّوره  لَّتسَّإَب

 :التحصيل الدراسي ومفهوم الذات .د
، تن لَّههلتل لَّ ي َّاَّ  أويرهَّ الِ لَّ حصفيل لَّدرلإفي تًافه  لَّفذل  اسفد لَّطََّّفر ه  فدير لَّطََّّفر َّذل فَ" 

َّ ، ُن هففذل لَّ  ففدير يكإففر لَّطََّّففر لَّو ففب َهتلففَ هلج  اففَّده هي يسففَ َََّّسجففَّح هلج يففَّم لَّترحلففب لَّدرلإففيب دهن صففهَه
ن تًاه  لَّذل  هذل يؤدي َُِّ  حإين إلهي لَّطََّّر  ي   "االهة الِ أدلئَ لألكَّديتي جَّته َهل 

 .(21، ص6224سه ل،)

 كفهين تهر في تفسو  هتف هل  َّلتفدركَّ  لَّشفههريب هلَّ صفهرل  "تًافه  لَّفذل  َأسفَ َُّفِ ( 6224) مهرلن هيشير   
هي كفففهن تًافففه  لَّفففذل  تفففن أ كفففَّر لًَّفففرد ، هيه َفففره  هريًفففَّ سًإفففيَّ َّذل فففَ يَلفففهره لًَّفففرد، هلَّ  ييتففَّ  لَّخَّصفففب َََّّفففذل ،

ه شفففتل هفففذه لَّهسَّصفففر  لَّذل يفففب لَّتسإففف ب لَّتحفففددة لألَهفففَّد افففن لَّهسَّصفففر لَّتخ لًفففب َّكيسهس فففَ لَّدلخليفففب هلَّخَّرجيفففب،
 ،هص  لًَّرد َّذل فَ كتفَّ ي صفهرهَّ هفه ئيَّ  يلَّتدركَّ  هلَّ صهرل  لَّ ي  حدد خصَّئص لَّذل  كتَّ  سهكو ُجرل

هلَّتففدركَّ  لَّ ففي  حففدد لَّصففهرة لَّ ففي يه  ففد أن لآلخففرين  ففي لَّتج تففد ي صففهرهساَّ اسففَ هلَّ ففي ي تولاففَّ لًَّففرد تففن 
 .خالل لَّ ًَّال لالج تَّاي تد لآلخرين

د  هأن تًافه  لَّفذل  َّف أن تًاه  لَّذل  يه َر حجرل أإَّإيَّ  في َسفَّء لَّشخصفيب، (6224 )مهرلنهير  
لًَّفرد َّفَ أهتيفب خَّصفب ًَّاف  ديسَّتيفَّ  لَّشخصفيب هلَّ هل ففد لَّسًإفي هأن   َفل لَّفذل  يفر َط لر ََّطفَّ جههريفَّ تهجَففَّ 

اففَّدة لَّ هل ففد  َ  َفل هبَففهل لآلخفرين، هأن   َففل لَّفذل  ه اتاففَّ يه َفر َهففدل رئيإفيَّ  ففي اتليفب لَّ هل ففد لَّشخصفي هل 



61 

 

 ًَّففرد سحففه لآلخففرين هل جَّهففَّ  لآلخففرين سحففه لًَّففرد،هأساففَّ   ففأور َََّّههلتففل لالج تَّايففب توففل ل جَّهففَّ  ل لَّشخصففي،
هتن هسَّ يجر الِ لَّهلَّدين هلَّتفَرين هلَّترشفدين أن ي فدرهل دهرهف  لَّخطيفر  في ستفه تًافه  لَّفذل  اسفد لَّطفالر 

 .  ي تخ ل  لَّترلحل لَّدرلإيب هتد   أويره الِ تإ هله  لَّ حصيلي

ًففرد تففن خففالل َرسففَّت  أه تففسا  تدرإففي هلَّ حصففيل لَّدرلإففي ي توففل  ففي لَّتهر ففب لَّ ففي يحصففل الياففَّ لَّ"
هي  صفففر هفففذل لَّتًافففه  الفففِ تفففَّ يحصفففل اليفففَ لًَّفففرد لَّتففف هل  تفففن ، َ صفففد  كيًفففَ تفففد لَّهإفففط هلَّهتفففل لَّتدرإفففي

، تهلهتفففَّ  ه فففد َرسفففَّت  تهفففد يافففد  َُّفففِ جهفففل لَّتففف هل  أكوفففر  كيًفففَّ  تفففد لَّهإفففط لالج تفففَّاي لَّفففذي يس تفففي َُّيفففَ
  (.412 -416ص ، 6221،  د ) "ي َصهرة اَّتبََّإلضَّ ب َُِّ ُادلده َّل كي  تد لَّهإط لَّتدرإ

هيهفففد تهضفففهع لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي تفففن لَّتهضفففهاَّ  لَّ فففي َّافففَّ صفففلب هوي فففب َحيفففَّة لَّطََّّفففر  فففي أوسفففَّء   فففرة 
َ  .درلإ َ، هي ر ر الِ أدلئَ  ي لالت حَّسَّ  لَّتدرإيب سجَّحَ أه رإَه

لسففر لألخففر ،  َّالإفف  رلر لَّسًإففي هلَّ حصففيل لَّدرلإففي يتوففل جَّسَففَّ  أإَّإففيَّ  تففن حيففَّة لَّطََّّففر، هي ففأور َََّّجه "
ي ر ر اليَ  حصيل درلإي تر ًد، هكلتفَّ سفَّل لَّطََّّفر  حصفيال  جيفدل  هت طفهرل ، أإفا  ذَّفي  في َسفَّء و  فَ َسًإفَ 

 (.286، ص6221لَّهسمي، ه  لَّكسدري) "هستهه
 : المناهج والتحصيل الدراسي .هـ

تَّرإففففَّ  لَّتخططففففب، لَّ ففففي  ه رهففففَّ لَّت أه" لَّسشففففَّطَّ  "جتيففففد لَّخَففففرل   هففففي َّه  لَّدرلإففففيبلَّتسفففف ه َففففر "
 . لَّ هليتيب لَّتسشهدة َأ ضل تَّ  إ طيهَ بدرل ا  لَّس َّئ لَّتدرإب، َّتإَّادة لَّطلَب الِ  ح يد 

لَّتفففسا  أه لَّت فففرر لَّتدرإفففي ي ًَّافففل تفففد ُدرلي لَّتهلففف  هلَّطلَفففب، إلس فففَّج اتليفففَّ  لَّففف هل  هلَّ هلفففي  لَّ فففي ه 
بخ ؤهل  ي لَّساَّيب َُِّ  حصيل لَّت هلتين َّلتهَّر  هلَّ  " َرل  هلَّتاَّرل  هلَّتيهل لَّتطلَه

 (.62، ص4112 حتدلن،)

لسخًفَّ  تإف ه  لَّ حصفيل هلَّ فأخر لَّدرلإفي، رلجهفَّ  َُّفِ لَّتفسا  سًإفَ تفن حيفل افد   أن" لَّإفيدهيفر  
شففََّع تيففهل لَّطلَففب، هَّلك ففَّر  ففي لَّتففسا  دهر كَيففر  ،هد لًَّرديففبت ففَ َّلًففر ئتال َففَّ  هل  هاففد   لَيففب لَّحَّجففَّ  هلََّر

يففل ُبَففَّل لَّطََّّففر اليففَ أه امه ففَ اسففَ، هتففن حيففل  ففهل ره هصففالحي َ لَّسًإففيب هلَّ َرهيففب  ففي لَّ حصففيل تففن ح
 (.412 ص، 6226لَّإيد، ) "ه هل  َ تد تإ هيَّ  لَّطلَب

بفد  كففهن لَّتسفَّه  َيففر تصفتتب َّت هإففط بففدرل  لَّطلَفب هخََّّيففب تفن اسَّصففر لَّ شفهيد هلإلوففَّرة، أه بففد ه "
ير تر َطفب َََّّحيفَّة لَّهلبهيفب أه يصفهر  طَي افَّ  في خ لًفب كهن لَّتسَّه  َيفر ت رلَطفب ه  سفَّهل تهضفهاَّ  ت ،َه

ََّّ ََّّي ، لَّحيَّة لَّهتليب  ؤور  ي  حصفيل لَّطلَفب، ه وافر لَّ َفَّين َفين بفدرل ا  هلإف هدلدل ا ،  فإذل كفَّن لََّرسفَّت  َه
لَّصففًي يخلففه تففن أَلففر لألسشففطب، هيركففم الففِ سشففَّط هلحففد خففالل لألإففَهع،  ففإن ذَّففي يخلففد جففهل  تففن لَّتلففل، 
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هن لإففففففف ت َّع لَّطََّّفففففففر َََّّدرلإفففففففب، هيفففففففؤدي َََّّ فففففففََّّي َُّفففففففِ  فففففففأخره درلإفففففففيَّ  هلسخًفففففففَّ  دل هي فففففففَ سحفففففففه هيحفففففففهل د
 (.22 -41، ص6222حتدلن،)"لَّ حصيل

 :اإلدارة والتحصيل الدراسي .و
 حففدللإلدلرة أيففَّ  كففَّن سهااففَّ، هففي لَّتإففؤهَّب اففن لَّسجففَّح هلإلخًففَّد لَّففذي ي أن"  َُّففِ   ل سففَّجيهيشففير 

َيب  في   فدتاَّ ه خلًافَّ  هكفو تفَّ يفدهر  في تؤإإفَّ اَّ تفن تتَّرإفَّ  ُدلريفب، كتفَّ َّتج تد  تن لَّتج تهَّ ، هلَّ ر 
فففهي ه حهال فففَ لَّكَيفففرة سفففَّ   افففن لَّ حفففهال  لإلدلريفففب، تفففن ستفففط   ليفففدي َُّفففِ ستفففط ُدلري حفففديل  .أن لَّ طفففهر لَّ َر

يففَ لَّ هليتيففب يففدهر حففهل لَّطََّّففر هحففهل  ففه ير كففل لَّوففره  هلإلتكَّسففَّ  لَّ ففي  إففَّاد الففِ  هج  تحففهر لَّهتليففب
ستففهه لَّه لففي هلََّففدسي هلَّرهحففي، هلَّ ففي  هتففل الففِ  حإففين لَّهتليففب لَّ هليتيففب َّ ح يففد هففذل لَّستففه،  لفف   هففد لإلدلرة 

ه فد  لَّجَّتهفبهلَّ أكفد تفن إفير ،إيرل  ره يسيَّ  هد اَّ تجرد لَّتحَّ وب الِ لَّسوفَّ   لَّجَّتهبتجرد  إيير  لَّجَّتهيب
حففهل  ح يففد لألهففدل  لَّ َرهيففب لالج تَّايففب، ُضففَّ ب لَّجفدهل لَّتهضففهع، َففل أصففَو اتففل لإلدلرة لألإَّإففي يفدهر 

 " َُِّ لاله تَّ  َََّّسهلحي لإلدلريب ه هجيَ لَّهوَّئ  لإلدرليب َّخدتب هذه لَّهتليب لَّرئيإيب
 (.1 -4ص،  6222 ل سَّجي،)

يتكفففن أن يفففؤور إفففلََّ  أه ُيجََّفففَّ   فففي أدلء  لَّجَّتهفففبلَّسوفففَّ  لإلدلري لَّإفففَّئد  فففي  أن"  نحتفففدلَيستفففَّ يفففر  
هله ،  فإذل كَّسف  لَّهالبفب َفين  ريفد لَّهتفل تفن ُدلرة هتهلتفين جيفدة، أوّفر ذَّفي ُيجََّفَّ ، أتفَّ ُذل كَّسف  لَّطلَب هتإ 

ك َّ هريفَّ  أه ت إفيََّ ،  فإّن ي، ُذل كفَّن د كتفَّ أن ستفط لإلدلرة ،هذه لَّهالبب َير جيدة،  إساَّ  ؤور إلَيَّ  الِ لَّطلَب
هَّسوففَّ  لالت حَّسففَّ  تففن حيففل لالا َففَّرل   ،بَّففَ أوففرل  َيففر تََّشففر  ففي  رلجففد هلسخًففَّ  تإفف ه   حصففيل لَّطلَفف

تفففففن حيففففففل ر هففففففَ أه  لألكففففففَّديتيلألإَّإفففففيب كففففففََّّ  هي  هلَّتهضفففففهايب هلَّوففففففره  لَّتالئتفففففب دهر  ففففففي لَّ حصفففففيل 
 (.24 -41ص،  6222 حتدلن،)"خًضَ

َهفف  لَّههلتففل لألخفففر  لَّ ففي   هلففد ََّألسوتفففب  ففي َهففف   هسفففَّيأن "  يلَّ ففَّئت يففذكر  ففِ هففذل لَّصفففدده 
َََّّطلَفب هميفَّدة أافدلده  هلًَّهضفهيب، هضفه   لَّ َّافَّ ليل أه ميَّدة تدة لَّفدهل  أه لمدحفَّ  تن حيل    لَّجَّتهَّ 

َّفيو َّفدياَّ تهلف  َّهفدة شفاهر تفن  جَّتهفَّ لَّتهل   ي ُدلرة لَّص  أه  َديل لَّتهل  تن هب  َُّفِ  خفر، ُذ  هجفد 
سوتففب لَّ َففهل  ففي  تففن لَّتتكففن أن ي َففدل  ففي طففهل لَّإففسب اففدة تففرل ، كتففَّ أن أل لَّإففسب، هاسففدتَّ يففأ ي لَّتهلفف ،

يشفهره َهفد   َََّّجَّتهفببرلسفَ  في بَهَّفَ أدهرل  تََّشرل  أه َير تََّشر  ي لَّ حصفيل،   فأخر لَّطََّّفر افن  َّجَّتهَّ ل
ََّّ ََّّي يإهء  كيًَ هيسخً  لَّ حصيل َّديَ  " لَّ إَّهي هلَّ كّي  ت َّرسب تد لَّطلَب لآلخرين، َه

 .(482ص، 4118،يلَّ َّئت)
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 :إدارة الوقت والتحصيل الدراسي.هـ
ُن لخفففف ال  لَّطففففالر  ففففي  سوففففيتا  َّلففففمتن لَّت ففففَّح الففففِ لَّتففففهلد لَّدرلإففففيب هلألسشففففطب لإلدلريففففب هلًَّسيففففب 

 .لَّتخ لًب، إه  ي ر ر اليَ  ًَّه  لَّ حصيل لَّهلتي َّلطالر هلخ ال ا   ي خَرل ا  َََّّتسا  لَّ هليتي

ب سوره   ي ميَّدة لَّهب  لَّ هليتي َّتَّ ََّ تن أهتيب تن هجا لَّضرهري تنأسَ  white ( (1998ير ه 
 حإين لَّهتليب لَّ هليتيب، هأن هسَّي االبب طرديب َين لَّهب  لَّدرلإي هسإَب لَّحضهر، هأن هسَّي االبب 

  .اكإيب َين لَّهب  لَّتدرإي هسإَب لَّ إرر

أن لَّهب  لَّتخصص َّل هلي  ت توال   ي لًَّ رة لَّ ي ي ضياَّ لَّطََّّر  ي لَّ هلي   (4111)حجيهير  
ادد لألإََّيد يؤور الِ  هل  لَّتاَّرل   -ادد أيَّ  لَّدرلإب لألإَهايب  -لَّهب  لَّتخصص َّليه  لَّدرلإي

 .لألإَّإيب هلالح ًَّو َاَّ

هميَّدة لَّهب  لَّ هليتي هكورة لألاتَّل  ي لَّجدهل لَّدرلإي جَّء  س يجب َّتهلجاب لَّكوَّ ب لَّطالَيب 
أن ميَّدة لَّهب  لَّتدرإي  لَّت مليدة، هذل ََّإلضَّ ب َُِّ أساَّ جَّء  س يجب س ص لإلتكَّسيَّ ، هيؤكد أيضَّ  الِ

 .ال  ؤدي َطَيهب لَّحَّل َُِّ ميَّدة لَّهب  لَّ هليتي َّكل لَّطالر

أن لَّهالبب َين لَّهب  لَّتخصص َّل هلي  هلَّتإ ه  لَّ حصيلي االبب َُِّ  (6221)حتهديهيشير 
ين لَّ حصيل لَّدرلإي، ُال أن لَّهالبب ل َّهوي ب ضهيًب، الِ لََّر  تن هجهد االبب َإيطب َين لَّهب  لًَّهلي َه

 كهن َين لَّهب  لألكَّديتي هلَّتإ ه  لَّ حصيلي، هالِ لََّر  تن  لي لَّهالبب ُال أساَّ اَّتل تن َين اهلتل 
تكَّسيَّ  لَّتدرإب هلَّدل هيب َّد  لَّطالر  .أخر  تساَّ ُدلرة لًَّصل لَّدرلإي هل 

ن لَّسور َُِّ لَّهب  لَّ هليتي هحده كت غير ه  ليلَ ي هَّر  تد كهن لَّ هلي  تسوهتب هأكد  أن لَّهب  هل 
 .هيوار أهضو اسدتَّ ال  كهن لَّههلتل لَّالتدرإيب تإَّادة الِ لإلسجَّم ،لَّتخصص َّل هلي  كهَّتل ََّ  أويره

ففيهيشففير كففال تففن   لَّهبفف  لَّتدرإففي أحففد أهفف  اشففرة اهلتففل  هََّّففب  ففؤور  َُّففِ أن (4118)يحلتففه  تغَر
هلَّهبف   ،هلَّهبف  لًَّهلفي ،صَُّفِ لَّهبف  لَّتخصفلَّهبف  لَّدرلإفي  يس إف الِ لَّ حصيل لَّدرلإي َّلطالر، حيفل 

لَّ هليتففي، حيففل أن لَّهبفف  لَّكلففي تضففَّ  َُّيففَ لَّهبفف  لًَّهلففي يطلففد اليففَ لَّهبفف  لإلس ففَّجي أبففل تففَّ يتكففن تففن 
 .لَّجاد هلَّهب  هلَّتَّل

صففًب اَّتففب  ، يهففد لَّهبفف  تففن أهفف  لَّهسَّصففر لَّ ففي  ه تففد الياففَّ لَّهتليففب لَّ هليتيففب  ففي  ح يففد أهففدل اَّ  َه
د لَّ كًفففل َفففأي أتفففر تفففن أتفففهر هأن تفففن ال يإففف طيد  سوفففي  ذل فففَ ال يإففف طيلَّفففذل ، لَّهبففف   هسفففِ ُدلرة   فففإن ُدلرة
ن تشفففكلب لَّهبففف  َّفففد  لَّطََّّفففر  سشفففأ  فففي كَّ فففب لألسشفففطب، حيفففل ال ي إفففد لَّهبففف  لَّت فففَّح إلسجفففَّم كفففل ، لَّحيفففَّة هل 

ب  .لألاتَّل لَّتطلَه
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دهل الففِ أن   ففد أشففَّر  درلإففَّ  اديففدة َُّففِ تهَّسففَّة لَّطََّّففر تففن بلففب لَّهبفف   ففي لَّيففه  لَّدرلإففي، حيففل أكفف
 .لَّطََّّر يح َّج لَّهب   ي لَّجهلسر لَّ هليتيب لَّهديدة  ََّّهب  هه ت دلر تن لَّمتَّن بدر ألتر تَّ

 : لتأخر الدراسيالتحصيل الدراسي وا. و
 إفف هتل كلتفففب لَّ ففأخر لَّدرلإفففي ت رل  فففب تففد ضفففه  لَّ حصفففيل  ففي لَّدرلإفففب، هذَّفففي حيستففَّ يكفففهن هسفففَّي  

أن طَََّّفَّ   هلَّت صفهد َفذَّي ، َّديفَ ضفهي  أه ت فدن لَّجفَّتهيلَّ حصفيل طََّّر تَّ، ت أخر درلإيَّ ،  اذل يهسفي أن 
هلَّطََّّففر ، تففن أجلففَ لَّجَّتهففباففن َلففه  تإفف ه  تهففين تففن لَّ حصففيل لَّففذي  هتففل  تففَّ بففد بّصففر   صففيرل  تلحهوففَّ  

، ُذل بفيو َََّّتإف ه  لَّتس وفر تفن طََّّفر إفهي ت هإفط  في لألكفَّديتيلَّت صفر  في  حصفيلَ  هفه لَّت أخر درلإيَّ  
 . تول اتره

الفففففِ أهَّئفففففي لَّفففففذين ال يطلفففففد  تصفففففطلو لَّ فففففأخر لَّدرلإفففففي أن "   Burtس فففففال افففففن  لَّر فففففَّاي هيفففففذكر
فب تفسا ، تفن لَّصف  لَّفذي ي فد دهساف   يإ طيههن، هه   ي تس ص  لَّإسب لَّدرلإيب، أن ي هتهل ََّألاتَّل لَّتطلَه

  .(144ص، 6226 ، لَّر َّاي) " تََّشرة

لَّ حفري هتفَّ لَّكًفيالن َفَّح هلء هفذه لَّحفَّال  بَفل هلالك شَّ  لَّتَكر َّحَّال  لَّضه   ي لَّ حصفيل هإفراب 
 : لطلَب تن خالل لَّتؤشرل  لَّ ََّّيبلَّ حصيليب َّتشكال  لَّ ًَّبتاَّ، هذَّي َ شخيص 

 . هتد  تسَّإَ َ كتَّ  هكيًَّ  َّ درل  لَّطلَب لألكَّديتيلَّهرء  -
ن هففذل لَّتففَّدة إلاطففَّء صففهرة هلضففحب اففن أدلء لَّطلَففب  ففي لَّت ففرر هرأيففَ  ففي كيًيففب  حإففي تهلفف ترلجهففب  -

 . لألدلء
 . لَّجَّتهبهجهد تههبَّ   ي تحيط لَّطََّّر  حد تن  حصيلَ أه  إَر ََّ تشكال   كّي  تد  -
 . بد يكهن  أخر درلإي اَّ  أه خَّص  ي تهلد تهيسب -
ب لَّفف هل ، اففد  لَّ ففدرة الففِ لَّ ركيففم،  - بففد يففر َط لَّ ففأخر لَّدرلإففي َهففدة اهلتففل تساففَّ س ففص لَّففذكَّء، صففهَه

 . ضه  لَّذلكرة
تشفففكلب لَّ فففأخر لَّدرلإفففي تفففن لَّتشفففكال  لَّ فففي حويففف  ََّه تفففَّ  ه ًكيفففر  أن  (6226) ل سفففَّجي هيشفففير
 . لَّ َرهيين أسًإا  ََّا ََّره تصدرل  أإَّإيَّ  إلاَّبب لَّسته هلَّ  د  َّلحيَّة لَّت جددةلَّكوير تن 

ر فففد تإفففف ه  لألدلء  فففي لَّ حصفففيل لَّدرلإففففي افففن طريفففد  هففففديل  أسففففَ يتكفففن  (6226) ل سفففَّجي هيفففر 
  اسد لَّت أخر درلإيَّ ، هي طلر ذَّي  هديل لََّيئب ه طَي اَّ  في لَّح فل لَّتدرإفي َحيفل يت فد لإ خدل  تًاه  لَّذل

 .َُِّ لَّتهلد لَّدرلإيب لَّتخ لًبهذل لَّ غيير 
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 :مقدمة
َّأل كففَّر  (6226)أَففه َكففريففر   أن لَّشففََّر أكوففر بطَّاففَّ  لَّتج تففد  ففأورل  ََََّّيئففب لَّ ففي يهيشففهن  ياففَّ َه

اي هلَّو فَّ ي لَّ ي ي ل هساَّ  ي لَّترلحفل لَّتخ لًفب تفن حيفَّ ا ، ههف  أكوفر لإف جََّب َّل غيفر  حركفَّ  لَّ غيفر لالج تفَّ
ن كَّسففف   توفففل خالصفففب خَفففرل  ه جفففَّرر لَّكَفففَّر أه رإفففََّّب  هلالب صفففَّدي هلََّسفففَّء لَّافففَّد  اَفففر  فففَّريخ لََّشفففريب هل 

 .لَّإتَّء كَّن لَّشََّر ه  لألدلة لًََّّالب  ياَّ، هلََّسَّء ي   ََّسد َّاا  هحتَّإا  هبدر ا  لَّه ليب هلََّدسيب

هلألإففَّو لَّففذي يَسففي اليففَ لَّ  ففد   ففي اصففر لَّتج تففد هتإفف  َلب  أن لَّشففََّر هفف  (4118) ايففدهيشففير   
صفرلر الفِ لَّهتفل هلَّهطفَّء هَّفديا   كَّ ب لَّتجَّال ،  ضال  ان أسا  أكور  ئَّ  لَّتج تفد حيهيفب هبفدرة هسشفَّط هل 
َب لألكيدة  في لَّ غيفر تتفَّ يجهلاف  يا تفهن َإفَل افالج تشفكال  لَّتإف  َل، ههف   في إفَيل  لألإَّو لَّجيد هلََّر

  .هلَ كَّريبتن بدرل  َُدلايب   ح يد ذَّي يه تدهن الِ تَّ َّديا 

 :مفهوم الشباب. 2
أن  حديفففد ترحلفففب لَّشفففََّر  هفففد اتليفففب صفففهَب حيفففل يصفففهر  حديفففد َفففدلي اَّ أه  (6222) ارلَفففييفففر   

هير كففم َهفف  لَّهلتففَّء  ففي  حديففدهَّ الففِ جهلسففر َيهَّهجيففب  توففل َففدلي اَّ َلففه  لَّحلفف  أه ، ساَّي اففَّ َصففهرة بَّطهففب
هيحفففدد لَّفففَه  َفففدلي اَّ الفففِ أإفففَّو َدليفففب لالسفففدتَّج  فففي لَّتج تفففد  ،جفففَّرضففف  لَّجسإفففي أه لَّ فففدرة الفففِ لإلسلَّس

  .ه خ ل  تن شخص آلخر هتن تج تد آلخر
َّتحَّهَّففب هضففد تًاففه  هلضففو هتحففدد   َففذل لَّهديففد تففن لَّجاففهدَُّففِ أن هسففَّي  (4111) لَّجففهير هيشففير  

ر  أن لَّشففََّر ترحلففب أحففدهتَّ يفف"َّتهسففِ لَّشففََّر هبففد بففد  لَّتا تففهن َراَّيففب لَّشففََّر تًاففهتين  ففي هففذل لَّتجففَّل 
أن لَّشفََّر حََّّفب سًإفيب  تفر ََّإلسإفَّن ه  تيفم َََّّحيهيفب "اتريب تحددة تن ترلحل لَّهتر، هلَّتًافه  لآلخفر يفر ، 

صفًب اَّتفب يتكفن لَّ فهل أن  ،هلَّسشَّط ه ر َط َََّّ درة الِ لَّ هل  هترهسب لَّهالبَّ  لإلسإَّسيب ه حتفل لَّتإفئهَّيب َه
 .  الِ سحه ال يتكن تن لًَّصل َيساتَّكال  تن لَّتًاهتين ير َط يَهضاتَّ لََّه

حََّّففب سًإففيب تصففَّحَب  تففر ََّإلسإففَّن " أن تًاففه  لَّشففََّر هففه  (4111) َففدهيه  أحتففدتففن  الهيشففير كفف
 . ه  تيم َََّّحيهيب ه ر َط َََّّ درة الِ لَّ هل  هترهسب لَّهالبَّ  لإلسإَّسيب

 إفسهل  (42) تدلهَّ باتري كترحلب لَّشََّر ترحلب  حديد الِ ل ًَّد هسَّي أن " ه خرهن شحَّ َهير  
 لخف ال  يؤكفد لَّ حديفد هفذل هَّكفن هلالس افَّء، لََّفدء س طفب حفهل افَّتين حفدهد ه في (إفسب 64 -44) َفين   فد

  "و َّ ب َُِّ و َّ ب هتن جسو، َُِّ جسو هتن  خر، َُِّ  رد تن هساَّي اَّ َدلي اَّ
 .(22ص، 6222،  ه خرهن شحَّ َ)

لَّتج تففففد لَّتصففففري رة تففففن حيفففَّة لإلسإففففَّن هأن   فففف" ََّر أن تًافففه  لَّشفففف (4111) دسففففدلرهي َيستفففَّ يشففففير
ه  تيفم َتجتهافب تفن لَّخصفَّئص  حددهَّ َهشر إسهل    فد تفَّ َفين لَّخَّتإفب اشفر هلَّرلَهفب اشفر تفن لَّهتفر ،
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 جهلاَّ أه    رل  لَّحيفَّة هأخصفَاَّ هأكورهفَّ صفالحيب َّل جفَّهر تفد لَّت غيفرل  لَّإفريهب هلَّت الح فب لَّ في يتفر َافَّ 
 .لَّتج تد

 تهفففَّييرلَّشفففََّر لَّجفففَّتهي تفففن خفففالل والوفففب   حديفففد تًافففه يتكفففن أسفففَ  (4111) ه خفففرهنالفففي هيشفففير 
 :رئيإيب هي

حيل   تيم هذه لَّترحلب َسته لَّهوَّئ  لَّه ليفب هلَّ فذكر هلإلدرلي هلَّ خيفل َُّفي جَّسفر : المعيار البيولوجي .أ 
درة الففِ لَّ ففدرة الففِ لإلَففدلع هلالَ كففَّر هلَّ ًففهد لَّهلتففي هلك إففَّر لَّتاففَّرل  لَّه ليففب َُّففي جَّسففر ميففَّدة لَّ فف

 .ل خَّذ لَّ رلرل  هحريب لالخ يَّر

ههذل لَّتهيَّر ير  أن ترحلب لَّشفََّر  هفد َتوََّفب لَّترحلفب لَّ في يف   خالَّافَّ اتليفَّ  : المعيار السيكولوجي .ر 
لَّ غيير هلر  َّء  ي لََّسَّء لَّدلخلي َّلشخصيب، هلالإ  رلر  في لَّسضف   في جهلسفر لَّشخصفيب  فأورل  َهسَّصفر 

درلي لًَّرد َّلهلبد هَّحَّجَّ َ لَّهجدلسيب هلإلدرلكيب َصهرة أ ضل ل  ،ه كهين لَّذ لَّهرلوب هلََّيئب ،  .هل 

ه ؤكد هجافب لَّسوفر الفِ أن لَّشفََّر َّفَ و َّ  فَ لَّخَّصفب لَّ في  تيفمه افن لًَّئفَّ  لَّهتريفب : المعيار الثقافي .ج 
 .لألخر 

ي ه ففر  لَََّّحوففب أن ترحلففب لَّشففََّر تففن أصففهر لَّترلحففل تففرهرل  ََّإلسإففَّن تسففذ َففدلي اَّ هح ففِ ساَّي اففَّ أ
 افي حََّّفب ( إفسب64 -44)هلَّ في   فرلهح تفََّين ( تن َله  لَّحلف  ح فِ لَّسضف  لَّجسإفي هلَّ فدرة الفِ لإلسجفَّر)

ذَّفففي لَّفففذي جهلافففَّ أهففف    فففرل  لَّحيفففَّة هأخصفففَاَّ هأكورهفففَّ صفففالحيب َّلففف هل   سًإفففيب   صفففل َََّّحيهيفففب هلَّسشفففَّط ،
هبففد  ، تففد لَّفذي يسشفأ  يفَ لَّشفَّر في لَّتج هلَّترهسفب  في لَّهالبفَّ  لإلسإفَّسيب هلَّ جففَّهر تفد لَّت غيفرل  لَّتهجفهدة

هيخفف ص :  سَّهَّفف  لَََّّحوففب وففالل تهففَّيير َّلهصففهل َُّففِ تًاففه  تحففدد َّلشففََّر لَّجففَّتهي ههتففَّ تهيففَّر َيهَّففهجي
: ، تهيففَّر إففيكهَّهجيَّرَََّّهوففَّئ  لَّه ليففب تففن حيففل لإلدرلي هلَّ خيففل هلَّ ففذكر تففد لَّ ففدرة الففِ لإلَففدلع هلالَ كفف

سضفففف   ففففي لَّجهلسففففر لَّشخصففففيب حيففففل اتليففففَّ  لَّ غييففففر هلَّهيخفففف ص ََّر  ففففَّء لََّسففففَّء لَّففففدلخلي َّلشخصففففيب تففففن 
 .هيخ ص َو َّ ب لًَّئب لَّهتريب َّلشََّر لَّ ي  تيمه ان ََّبي لًَّئَّ  لألخر : ، هأخيرل  تهيَّر و َّ يلَّهرلويب

 :أهمية الشباب في المجتمع. 1
َََّّيفب لَّهوتفِ تفن َّ د  مليد لاله تَّ  َََّّشََّر ََّا ََّره لَّ هة لَّتحركب َّهجلب لَّ  د  هلَّربي،  افه يشفكل لَّغ 

أاضفَّء لَّتج تفد هلألإفَّو لَّفذي يَسفِ اليفَ لَّ  فد   في كَّ فب لَّتجفَّال   في لَّحيفَّة،  شفََّر لَّيفه  هف  رجفَّل لَّغفد 
تن بَّدة هتًكرين هالتَّء هاَّتلين ه ََّء هأتاَّ  هالفِ بفدر تفَّ يكفهن اليفَ شفََّر لألتفب تفن كًفَّءة هخلفد هالف  

 .يكهن تإ  َل لألتب تن   د  هربِ هلمدهَّر
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أهتيففب لَّشففََّر َُّففِ تففَّ يتولففَ تففن بففهة  ففي لَّتج تففد ككففل، حيففل يتوففل  (4184) ه خففرهن ،يففلهيرجففد َ
شففريحب لج تَّايففب  شففغل هضففهَّ  ت تيففمل   ففي َسيففب لَّتج تففد،  حيستففَّ سسوففر َُّففِ لَّشففََّر كًئففب اتريففب سالحففو أساففَّ 

لَّ ففي يه تففد حيهيففب هبففدرة الففِ لَّهتففل هلَّسشففَّط، هففذل  ضففال  اففن أن لَّشففََّر يهففد داَّتففب لَّتج تففد  لًَّئففَّ  أكوففر
  .الياَّ تن أجل  ح يد لَّ ستيب

 :ه كتن أهتيب لَّشََّر  ي لَّتج تد  ي لَّس َّط لَّ ََّّيب
 أن لَّشََّر  ي لَّتج تد َتوََّب لَّهإيلب لًَّهََّّب لَّ ي يتكن تن خالَّاَّ ُحدلل لَّ غير لَّتطلهر. 

 َال  ي ت فففد لَّشفففََّر َسوفففرة تإففف  َليب وَّبَفففب  خ لففف  َشفففكل هلضفففو افففن سوفففرة لَّتج تفففد  ََّّشفففََّر أكوفففر   ففف
َّل طففهير هلَّ غييففر هال يففر  حرجففَّ   ففي بَففهل أي  غييففر لج تففَّاي أه لب صففَّدي أه إيَّإففي، َففل يجففد  ففي 

 . (4112َد لَّحتيد،ا)هذل لَّ غيير تَّ ي ًد هطَيه َ هخصَّئص ستهه 

  أن لَّشففََّر هفف  أكوففر لًَّئففَّ  لَّهتريففب حيهيففب هبففدرة الففِ لَّهتففل هلَّسشففَّط ، كتففَّ أساففَّ لًَّئففب لَّهتريففب لَّ ففي
ن َسَّئاَّ لَّسًإي هلَّو َّ ي تك تال  الِ سحفه يتكسافَّ تفن لَّ كيف  هلَّ هل فد هلَّتشفَّركب َأبصفِ يكَّد أن يكه 

 .لَّطَّبَّ  لَّ ي يتكن أن  إا   ي  ح يد أهدل  لَّتج تد
 يتوففل لَّشففََّر لَّهسصففر لََّشففري لًَّهففَّل  ففي لَّتج تففد سوففرل  َّتففَّ ي ت ففد َففَ تففن تاففَّرل  هطَّبففَّ  هبففدرة .د

 . َّالب الِ ُحرلم لَّسته هلَّ  د 

  (4111،  ه خرهن الي) لَّشََّر َتوََّب لَّ هة لَّهدديب لًََّّالب لَّ ي  دير اجلب لَّ ستيبيهد. 
   ُن  ئفب لَّشفََّر تففن أهف   ئفَّ  لَّتج تففد لَّ فَّدر الفِ  ح يففد تهفدال  لَّ ستيفب لََّشففريب َكفل أَهَّدهفَّ سوففرل

درلي هبدرة الِ لَّ كي  هلَّ أبل  تد لألهضَّع هلَّت غيرل  لَّ َّئتب  .َّتَّ ي إ  ََ تن هاي هل 
 هفففد لَّشفففََّر َحكففف   كهيسفففَ لَّجإفففتَّسي لَّ فففهة لََّشفففريب لَّتفففؤورة ،  افففه طَّبفففب لَّهتفففل لَّضفففختب ههفففه لًَّئفففب ي

 . لَّتس جب أإَّإَّ   ي لَّتج تد
  يهد لَّشََّر َحك   كهيسَ لَّسًإي هه لَّ هة لَّصَّدرة َُّفِ لألتفَّ  هَّيإف  لَّتشفدهدة َُّفِ لَّخلف  ههفه يتوفل

 ي ال  ه ر  َََّّجتهد هَّكساَّ  ؤتن َََّّ غييرأيضَّ  لَّ هة لَّت طهرة لَّ ي ال  يأو تن لإلحََّط هلَّ 

 .(4111 ، ه خرهن اترلن )
  لَّشففََّر َحكفف   كهيسففَ لَّه لففي يتوففل أسشففط لَّه ففهل  ففي لر يففَّده تجففَّال  لَّهلفف  هلَّتهر ففب هلََّحففل هلَّدرلإففب

 .َجديب هتوََّرة هلََّحل ان أ ضل لألهضَّع هأحإساَّ
  ع لالج تَّايب لَّإفَّئدة ، ههفه لَّ فَّدر الفِ هلَّ كي  تد لألهضَّ دي ت د لَّشََّر َ درة هلضحب الِ لَّ هل

  ُيجَّد لَّهالبَّ  هلَّ ًَّاال  تد تخ ل  لَّت غيرل  لالج تَّايب هلَّو َّ يب لَّإَّئدة  ي لَّتج تد

 .( 4118،لَّجاَّم لَّتركمي َّل هَئب لَّهَّتب هلإلحصَّء)
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  درلكفَ َّته ، ُن  غيير أهضَّع أي أتب ي هب  الِ لَّدهر لَّذي ي ه  ََ لَّشفََّر بهفَ  في هيفر َط َهايفَ هل 
 .حركب لَّ  د  تتَّ يح َّج َُِّ و لَ ه داي  جهد َ

  ََفب لَّت جفددة  في اتفل كفل جديفد تفن شفأسَ أن يسًفد أت ف ي ت د لَّشََّر َأن َّديا  لالإف هدلد لَّفدلئ  هلََّر
 .تن سَّحيب هسًإَ تن سَّحيب أخر 

 :خصائص ومميزات الشباب. 3
 ن سهضفو تفَّأاليسفَّ  افه  لَّشفََّر هضفيو تً َّفُِس طفرد  يفَ  لَّفذيلَّهبف   ي فأن  (4118)  اتي ر  ه 

 :كََّّ ََّّي لَّتج تد  يهتيب أكور ا ََّره  لَّشريحب لألَّي تيم ََ لَّشََّر َ
َففسًو لَّدرجفب لَّستففه لَّه لففي أه  ََيستفَّ ال يصففَّحَ ،تفن حيففل لَّستففه لَّإفريد  ففي لَّجإفف : الخصــائص الجســمية. أ

لالسًهففََّّي أه لالج تففَّاي هيففؤدي هففذل َُّففِ اففد  لسإففجَّ   أجاففمة لَّجإفف   ففي لَّستففه تتففَّ يففؤدي َُّففِ تميففد  تففن 
 .لَّ لد هلَّخه  هلَّصرلع

لَّتإففأَّب لَّجههريففب أوسففَّء ترحلففب لَّشففََّر ههففي لَّ ففه ر َففين لَّففذل  هلَّتج تففد، ه ففي  لففي : الخصــائص النفســية.ب
َُّففِ بَفففهل  هريًفففَّ  تجففف تها  اففسا  َفففأسا  ت تفففردين ههففََّرين تفففن لَّتدرإفففب هأَطفففَّال   لَّترحلففب يتيفففل لَّشفففََّر

ريَّضففيين، ه  ه ففد لَّهالبففب َففين لَّ ففي  لَّتحففددة تففن بَففل لَّتج تففد تففن جاففب هلَّشففََّر تففن جاففب أخففر  ه  إفف  
 َفََّّسًهذ هلَّصفرلع هافد  بَفهل لَّهلبفد لالج تفَّاي  في كويففر تفن لألحيفَّن، هيكفَّ و لَّشفََّر َّكفي يحفدد تَّهي ففَ،
هيس ََّفففَ أيضففففَّ  اففففدد تففففن لَّتشففففَّار توففففل لَّهففففمل هافففد  لَّهلبهيففففب هلَّإففففخط هاففففد  لالر َففففَّط َََّّهففففََّّ  لَّوففففَّهري 

 .هلالج تَّاي هلَّشخصي ههذه لَّتشَّار   َد تن لإلحإَّو لَّسًإي َهد  لَّ هلمن َين لَّذل  هلَّهََّّ  لَّخَّرج
لب لَّشََّر، َُِّ أن هسَّي تجتهاب تن لَّخصَّئص لَّسًإيب لَّ ي  تيم ترح (6221) اه ه شير    

  :حيل   تول  يتَّ يلي
 لَّ أَّد لَّذهسي َّد  لَّشََّر هلَّسض  لَّسًإي هلَّهَّطًي. 

 َلَّتحَّهال  لَّتإ ترة  جَّه لالإ  الَّيب هلَّ أكيد الِ لَّذل   ي ل خَّذ برلرل َ َسًإ. 

 َّلإلحإَّو َََّّرضَّ َُِّ حد كَير ان لَّ رلرل  لَّ ي ي خذه. 

   َلَّهديد تن  هجاَّ  لَّكََّر تتن حهََّ ، هكذَّي بل ب لإلحإَّو َََّّ لد  ي تهو  لألحيَّن حيستَّ يهلج
 .حهل تإ  َلَ

   تهَّيش َ   رة تن أحال  لَّي وب  ي َدليب ترحلب لَّشََّر و  ي حهل  دريجيَّ  َُِّ تهلجاب لألتهر َطري ب
 .أكور هلبهيب هتسط يب
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 َّتحَّهَّ َ  ي تهلجاب َه  لَّتشكال  لَّ ي ي هر  َّاَّ َدال  تن لَّارهر تسا. 
َُّفففِ أسفففَ يتيفففل لَّشفففََّر  فففي هفففذه لَّترحلفففب سحفففه لَّستفففه لًَّكفففري  (4118)  شفففير  اتفففي: عقليـــة الخصـــائص ال. ج

لَّ ََّليففب َّإليحففَّء  ففي َهفف  هلَّه لففي تففد  تيففمه َطففََّد لَّخيففَّل هلَّجففرأة هلَّتغففَّترة ، هيه ففم لَّشففََّر َ ًكيففره تففد 
َّفِ لَّحصفهل الففِ ، ه  تيفم هففذه لَّترحلفب َي وفب ا ليففب كَيفرة ،  ََّّشفََّر يح ففَّج َّحريفب ا ليفب هيتيففل ُلألحيفَّن

 .تهلهتَّ  هوي ب تن تصَّدر تهوهبب َاَّ
أسففَ يميفد َّففد  لًَّففرد  ففي ترحلففب لَّشففََّر  لاله تففَّ    (6222)لآلَففَّ ، ه هأَففه د يشففير : خصــائص الجتماعيــةال. د

هلمديفففَّد لَّفففهاي َّديفففَ َََّّتكَّسفففب لالج تَّايفففب هلَّطَ فففب  ،لَّفففهالء َّجتَّافففب لألصفففدبَّء هلألبفففرلنَتوافففره لَّخفففَّرجي ه 
  .لالج تَّايب

 :أن تن أه  لَّخصَّئص لالج تَّايب لَّ ي ي تيم َاَّ لَّشََّر كتَّ يلي( 4118) أَه لَّهالَيستَّ  شير  
 َّلَّتوََّرة الِ أدلء أه  لألاتَّل لَّ ي يكل  َا. 

 ميَّدة و ب لَّشََّر َسًإَ الِ اكو ترحلب لَّترله ب. 

 َحإَّإَ َأسَ ََّ تكَّسب لج تَّايب  ي أإر َ هتج ته َ َ  ي حر لَّواهر هل   .َر

 ي  َ َ  .لَّ حرر تن لَّإلطب هحر لَّ ترد هس د لآلخرين َر

 ي ص  َََّّديسَّتيكيب هلَّحركب هلَّترهسب هلَّسشَّط. 

 يغلر اليَ لَّ ًكير  ي لَّتاسب هلألإرة هلَّتإ  َل ه حتل لَّتإئهَّيب. 

 ي هذه لَّترحلب   شكل ته  دل َ هبيتب ه سته و َّ  َ ه  كهن تيهََّ هل جَّهَّ َ  ي لَّحيَّة . 

 فففَّئ  تفففن لَّتشفففرهاَّ  لَّ فففي ي فففه  َافففَّ هَّفففذَّي أحيَّسفففَّ  ال  ك تفففل هفففذه ي إففرع  فففي لَّحصفففهل الفففِ لَّس 
 .لَّتشرهاَّ  ح ِ ساَّي اَّ

 :وجه الخصوص لخصائص العامة للطالب الجامعي علىا. 4
أساففَّ  لففي لَّصففًَّ  لَّ ففي  تيففم تهوفف  لأل ففرلد لَّففذين يس تففهن َُّففِ لَّترحلففب لَّجَّتهيففب دلخففل ( 4112)هيشففير هسففَّ 

هففذل تففد ترلاففَّة لح تففَّل هجففهد لخ ال ففَّ  َيففسا   ففي  لففي لَّصففًَّ  َّهجففهد  تج تففد تهففين اففن َيففره  تففن لأل ففرلد
 . رهد َين هؤالء لَّطالر

 : يتَّ يلي ه  لَّخصَّئص لَّهَّتب َّلطََّّر لَّجَّتهيه  تول أ
َّه ليب لَّتخ لًب حيل ي تيم لَّطََّّر لَّجَّتهي َََّّ درة الِ لَّ يَّ  َََّّهتليَّ  ل :النمو العقلي عالي المستوى -أ 

 .ههه  ي حَّجب دلئتب َُِّ لإ خدل  هذه لَّ درل  ،هلَ كَّر ،ه ًكير ،ه خيل ،َّههلس َ ،تن ُدرلي، ه ذكر
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هال    صر حَّجب لَّطََّّر لَّجَّتهي َُِّ لإ خدل  تَّ َّديَ تن طَّبفب ا ليفب الفِ لَّهلفه  لَّ في يدرإفاَّ لَّطََّّفر 
َّفِ  حإر َل َُِّ لإ خدل  هذه لَّ درل   ي حيَّ َ لَّهتليفب ،َّفذَّي  افه يح فَّج َُّفِ ر فَّد يسَّبشفهسَ كحَّج فَ ُ

 .أإَّ ذة هتصَّدر إلطب يهجاهسَ َُِّ تصَّدر لَّتهر ب لَّ ي يح َّج َُّياَّ
َََّّفَّ  ال يرلافِ لألإف َّذ لَّجفَّتهي  في جَّتهَّ سفَّ أوسفَّء  ًَّالففَ تفد طالَفَ لَّر  فب لَّهلتيفب ، هس فَّ  لَّر فَّد َففل  َه

 .يإ خد  إلطَّ َ لَّهلتيب لَّ  ليديب  ي  هجيَ طالََ
َّايب هيمدلد ادد أصدبَّئَ َّجَّتهيب   إد دلئر َ لالج تلَّطََّّر  ي لَّترحلب ل: زيادة النمو الجتماعي -ر 

هتن أه  توَّهر لَّسته لالج تَّاي َّلطََّّر لَّجَّتهي بدر َ الِ ُسشَّء االبَّ  لج تَّايب تد  ،همتالئَ
، ه  دير لَّوره  لالج تَّايب َّلمتالء  ي لَّتهلب  لالج تَّايب لَّتخ لًب لآلخرين هلَّ صر  لَّحإن هلَّتالئ 

درلي تغملهَّهلألصدبَّء هلَّ  يي  لَّ  .صحيو َّلتسَّإََّ  لَّخَّصب هلَّهَّتب هل 
هيسَغي  شجيد لَّطََّّر لَّجَّتهي الِ لالش رلي  ي لألسشفطب لَّو َّ يفب هلالج تَّايفب هلَّهلتيفب دلخفل لَّجَّتهفب،  
هأن يه ففَّد تففن خففالل هففذه لألسشففطب الففِ لألإففلهر لَّففديت رلطي  ففي لَّ هَّتففل تففد لآلخففرين  ففي َُففدلء لَّففرأي 

 .ين هلح رلتاَّ هاد  لَّ شَل َرأيَ هلَّ هصر ََّهلالإ تَّع َُِّ  رلء لآلخر 

َُّفففِ أن لألسشفففطب لَّ فففي  تفففَّرو تفففن خفففالل لألإفففر لَّطالَيفففب  إفففا   فففي  ستيفففب ( 4111)هبفففد أشفففَّر خليًفففب 
لَّتإئهَّيب لالج تَّايب َّفد  لَّطفالر لَّتشفَّركين  في هفذه لألسشفطب ، ََّإلضفَّ ب َُّفِ تإفَّهتب هفذه لألإفر  في 

 .طالرص ل  هلي  هتتَّرإب لَّديت رلطيب َّد  لَّ
، هطالر لَّجَّتهب صَّئص لَّشََّر  َصًب اَّتبُن خ :الرغبة في الوصول إلى أسلوب في الحياة يرضيه -ج 

َب  ي لَّهصهل َُِّ  لإًب  حدد سور َ َّلحيَّة هدهره  ياَّ ه  ييتَ َّاَّ ،  َصًب خَّصب هه لَّشههر ََََّّر
 ،لَّذي يهي   يَ؟ هَ  ي هإط لَّهََّّ حيل يحَّهل دلئتَّ  لالإ ًإَّر حهل تن هه؟ هتَّذل يريد؟ هتَّ تهب

ح د ََّ ههسَّ يسَغي الِ لَّكََّر هتسا  لألإ َّذ لَّجَّتهي تإَّاد َ  ي لإلجََّب الِ هذه لألإئلب ح ِ ي 
ألن لإلسإَّن لَّذي ال يإ طيد أن يحدد تهسِ حيَّ َ هلَّاد  تساَّ يهي   ي  ، هلمسَ لَّسًإي هلالسًهََّّي

 .  هَّإب
َّ   ف ذل لإف طهسَّ أن  ،لَّحيفَّة يرضفيَ هيسشفده لَّتج تفد تسفَي هَّذَّي  إذل لإ طهسَّ أن سحدد َّاذل لَّشفَّر أإفلَه هل 

هلألهفدل   سجهل هذل لَّشَّر لَّجَّتهي  ي  لي لَّترحلب لَّاَّتب تن حيَّ َ أن يفدري أهتي فَ هدهره  في لَّحيفَّة،
 .سكهن َذَّي بد سجحسَّ  ي  َريب ُسإَّن تو   هسَّ د َّسًإَ هَّتج تهَ لَّ ي يسَغي أن يح  اَّ،

هيإ طيد أن ي ه   ر لَّجَّتهي  ي هذه لَّترحلب َأسَ ُسإَّن ََّ بيت َ ،حيل يشهر لَّطََّّ :تقدير الذات -د 
، هأسَ يشهر أسَ ُسإَّن رلشد يجهلَ تهضد   دير تن لَّتحيطين ََهأن يسجمهَّ َسجَّح  َأاتَّل كويرة ،

،  إذل هجد أن هلَّديَ أه أإَّ ذ َ تَّملَّهل يهَّتلهسَ كطًل  ي يسََّّاَّ لألشخَّص لَّرلشدهنيإ حد تهَّتلب كََّّ
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، أه يإ إل  َّاَّ  يصَّر َََّّيأو هلإلحََّط هضه  أن يوهر الِ هذه لَّتهَّتلب هي ترده ُتَّ صغير  ا
 .لَّشخصيب

ُن لَّطََّّفففر لَّجفففَّتهي بفففد ال يفففدري تفففَّ َّديفففَ تفففن ُتكَّسيفففَّ  ،هبفففد ال يفففدري حفففدهدهَّ ،ههسفففَّ يفففأ ي دهر لَّتهلففف  
أيضففَّ  أن يَففرم  ، هاليففَلإلتكَّسيففَّ  ،هكيفف  ي  َففل حففدهدهَّ  لَّجففَّتهي  ففي أن يهلفف  لَّطََّّففر كيفف  يففدري هففذه

،  يهيسففَ ذَّففي الففِ تميففد تففن لَّ  ففد  دلد شففههر هففذل لَّطََّّففر َ  ففدير ذل ففََّطَََّّففَ أهتي ففَ هبيت ففَ هتكَّس ففَ ، يففم 
 .هتميد تن لَّسجَّح

حيل ي ص  لَّطََّّر لَّجَّتهي َ در تفن لَّو فب َفََّّسًو هلالا تفَّد اليافَّ هلالإف  الل َافَّ، هبفد  :الثقة بالنفس. هـ
 .هأسَ ال يخضد آلرلء لآلخرين ي ًَّخر َأن ََّ رأيَّ  تإ  ال  ،
هلالا تفَّد اليافَّ تفن لَّخصفَّئص لَّاَّتفب هلإليجََّيفب لَّ في يسَغفي  ،هلَّو فب َفََّّسًو ،هذل هالشي أن حريفب لَّفرأي

  .(4112 هسَّ،)هيؤصلاَّ  ي طالََ  ،اَّالِ لَّجَّتهب هالِ لألإ َّذ لَّجَّتهي أن يدات
 :هبد  سَّهَّ  لَََّّحوب خصَّئص هتتيمل  لَّشََّر ههي

 حيففل يستففه لَّجإفف  َدرجففب أإففرع تففن ستففه لَّه ففل تتففَّ يففؤد  َُّففِ لَّشففههر َففََّّ لد : خصــائص جســمية
 . هلَّخه  هلَّصرلع

 ههِ لَّ ي يس   اساَّ لَّصرلاَّ  َين لَّذل  هلَّتج تد ،ه  تول  ي  كفرة افد  بَفهل : خصائص نفسية
 ،يهلَّإفخط الفِ لَّهفََّّ  لَّخفَّرج ،لَّذي ي َهفَ لَّهفمل، هافد  لَّهلبهيفبذَّي  لَّتج تد َّلشَّر أه لَّهكو ،

، هلَّرضففَّ َّ ففأَّد لَّففذهسي هلَّسضفف  لَّسًإففي، هلال جففَّه سحففه لالإفف  الَّيبه  توففل لَّخصففَّئص لَّسًإففيب  ففي ل
، هتحَّهَّ فَ ََّّهلبد لَّخفَّرجي َهفد أحفال  لَّي وفب، هلالصفطدل  َفَّ رلرل  لَّ ي ي خفذهَّ َُّفِ حفد كَيفران ل

 . َّتهلجاب لَّتشَّكل َدال تن لَّارهر تساَّ
 ه لًَّكفري تفد لَّ تيفم َطفََّد لَّخيفَّل هلَّجفرأة هلالا فملم حيل يتيفل لَّشفََّر سحفه لَّستف: خصائص عقلية

 . َ ًكير
 حيفففل لاله تفففَّ  َفففََّّتوار لَّخفففَّرجي هلَّفففهالء َُّفففِ لألصفففدبَّء هلألبفففرلن هميفففَّدة : خصـــائص اجتماعيـــة

َ ففَ  ففب َففََّّسًوه  توففل لَّخصففَّئص لالج تَّايففب  ففي لَّو ،ر  ففي لَّطَ ففب هلَّتكَّسففب لالج تَّايففبلَّ ًكيفف ، هَر
 .، هميَّدة لَّحركب هلَّترهسب هلَّسشَّطن لَّإلطب، هحر لَّ حرر ت ي حر لَّواهر

 :مشكالت الطالب الجامعي. 5
َُّففففِ أن لَّطََّّففففر لَّجففففَّتهي لَّتو ففففل َََّّتشففففكال  ال يإفففف طيد أن يففففؤدي دهره ( 4188) رلشففففدهبففففد أشففففَّر 

،ه ح يفد لألهفدل  لَّترجفهة تسفَ ، حيفل أن لَّتشفكال   و فل كَّهلفَ ه هفهد حرك فَ هسشفَّطَ لَّفذهسي هلالج تفَّاي 
 . َ لَّسًإي هلَّدرلإيه هربل  كيً
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 :أن تشَّكل لَّشََّر   تول  ِ سَّديبه  اليدرلإب كال تن س ال  ان ( 2989) اطيب هيشير
   َّلَّتشففكال  لألكوففر لس شففَّرل  َففين لَّشففََّر لَّجففَّتهي هففي لَّتشففكال  لَّ ففي  توففل جَّسَففَّ  لج تَّايففَّ  هأإففريَّ  هسًإففي

 :ه لَّتشكال هتن أتولب هذ ،تشكال  لَّدرلإيب هلَّصحيبهديسيَّ  ََّإلضَّ ب َُِّ لَّ
 .بلب لَّرهلَط لألإريب .أ 

 .لَّصرلع لَّدلئ  َين تَّ يه  ده لَّطالر هلَّ ي  لَّإَّئدة  ي لَّتج تد .ر 

ب تسَّبشب لَّتشكال  لَّخَّصب تد لَّهلَّدين .ج   .صهَه

 .هلَّخه  تن لَّتجاهله  دلن لألتن لَّسًإي،  ،لد هلَّ ه رلَّ  .د 

 .يَّ لَّديسيباد  هضهح َه  لَّ ضَّ .ه 

يرهَّ تن لَّتشكال  لَّش هلَّ في يسَغفي أن يكفهن لألإف َّذ لَّجفَّتهي  ،رة َفين طفالر لَّجَّتهفبَّئهب هلَّتس شَه
رشفَّد طالَفَ ًََّاليفب  كيًيب لَّ هَّتل تهاَّ ،َّكي يؤد  دهره كتهل  هتَرفِ هبفدهة  في  هجيفَ هل  الِ هاي  َّ  َاَّ َه

  .هكًَّءة

َففب " ترحلففب لَّسضف "أن لَّطََّّفر لَّجففَّتهي  في هففذه لًَّ ففرة لَّهتريفب  (4111) لَّهجتففييفر  ه  هلَّ ًفف و  هلََّر
َه فدر سجفَّح لألإف َّذ لَّجفَّتهي . ، ههه يتول أرضَّ خصَب ه َريفب صفََّّحب َّغفرو لأل كفَّر هلَّ في  ي  ح يد لَّذل 

 ي  ًا  طَيهب لَّترحلب لَّهتريب هخصَّئصاَّ يكهن سجَّحَ  ي ُافدلد جيفل تفن لَّشفََّر ي حتفل لَّتإفئهَّيب هيفدين 
، هس جسفر َافذل حفَّال  شفَََّسَّ  كفرل  هإفلهكَّ  ن لَّو فب  في ، ههسفَّ  كفه هطسَ هيه م َهلتَ هو َّ  َ هبيتَ ََّالس تَّء َُِّ

 .لَّجسهح هلإلسحرل  لَّدخيلب الِ شَََّسَّ هلَّ ي سشكه تساَّ هسهَّسياَّ

ههسَّ الَد تن لإلشَّرة َُِّ س طب تاتفب ههفِ أن يكفهن َّخإف َّذ لَّجفَّتهي الفِ هافِ  فَّ  َافَّ ههفِ بضفيب 
ههفِ  توفل ترحلفب لَّحيهيفب هلَّسشفَّط لَّسشَّط لَّطالَفي  في لَّجَّتهفب ،  ََّّطََّّفر لَّجفَّتهي  في َدليفب ترحلفب لَّشفََّر 

 سهجففَ لَّطََّّففر هلَّطَّبففب لَّ هيففب لَّكَيففرة هلَّ ففي الَففد تففن لإفف غالَّاَّ َطري ففب إففليتب ه يتففَّ هففه تًيففد، ذَّففي ُسسففَّ ُذل َّفف 
لَّجفَّتهي َُّفِ لإف غالل طَّب فَ هسشففَّطَ  إسفَ إفيهجااَّ َُّفِ أتفهر هإففلهكيَّ   ضفر سًإفَ هتج تهفَ ، هتفَّ أكورهففَّ 

 .هأإالاَّ  ي هب سَّ لَّحََّّي

َّطالَفففي َّفففيو  ر فففَّ  أه تضفففيهب ُن لَّتهلففف  لَّجفففَّتهي يسَغفففي أن يفففدري أن لَّسشفففَّط ل( 4188) رلشفففدير هيشففف
ستَّ هه اتليب التيب َّاََّّلهب  ، هأهفدل اَّ لَّ في  إفهِ َّافَّ ، هأسفَ ُذل أحإفن أإإاَّ هتََّدئاَّ لَّ ي   فه  اليافَّ ، هل 

بم لَّتصطسهب َين لَّطالر هأإَّ ذ ا لإ غالََّ يصَو هإيلب إلملَّب لَّحهلج ،    فَّ  َّتفب لَّهالبفَّ  لَّهوي فب َيفسا ، هل 
 .جإهر لَّهد هلَّهط  َيسا  ههي أتهر هَّتب َّيإهد لَّتسَّخ لَّهلتي لَّإلي 

 :ه ر  لَََّّحوب أسَ يتكن  صسي  لَّتشكال  لَّخَّصب َََّّطََّّر لَّجَّتهي َُِّ
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 ة  في َّشفََّر هلَّ في  لَّإفَّئدهلَّصفرلع لَّفدلئ  َفين ل   هلفد َ لفب لَّفرهلَط لألإفريب ،: مشكالت اجتماعيـة وأسـرية
ب تسَّبشب لَّتشَّكل َين لَّشََّر هلَّهلَّدينلَّتج تد  . ، هصهَه

 هلد َََّّ لد هلَّ ه ر ه  دلن لإلحإَّو ََّألتن لَّسًإي هلَّخه  تن لَّتجاهل: مشكالت نفسية   . 
 هلفففد َهفففد  هضفففهح َهففف  لَّ ضفففَّيَّ لَّديسيفففب هبفففد ي  َفففد هجفففهد  لفففي لَّتشفففكال   فففي حيفففَّة : مشـــكالت دينيـــة  

هَّ جسفر  لفي لَّتشفكال   يجفر ( لَّفذهسي هاربلفب  كفيًا  لَّسًإفي هلَّدرلإفياهد حفرك ا  هسشفَّطا  )لَّشََّر 
كيًيفب لَّ هَّتفل تهافَّ هكيًيفب ُبَّتفب االبفَّ  هوي فب  أهال  الِ لألإ َّذ لَّجفَّتهي أن يكفهن الفِ هافِ  فَّ  َافَّ َه
ملَّففب  لففي لَّحففهلجم لَّتصففطسهب َيففسا  َّكففي يففؤد  دهره ََرلاففب هيصففَو بففدهة َّاففؤالء لَّشففََّر ، هأيضففَّ   الَففد  هل 

أن ي جسففر لَّشففََّر لَّجففَّتهي حففَّال  لَّجسففهح هلإلسحففرل  هأن ي حتففل لَّتإففئهَّيب هيففدين ََّالس تففَّء َُّففِ هطسففَ ه 
هلتَ هبيتَ هو َّ  َ  .                                                                 هيه م ََ َه

 :حاجات الشباب. 2 
ألتفب هرصفيدهَّ لَّفذي يجفر أن يحفَّ و اليفَ أن لَّشََّر ه  تإ  َل لَّتج تد هل َُِّ (4111) داييشير 

أتففال   ففي حَّضففر ملهفففر هتإفف  َل َففَّهر، هلََّدليفففب هففي ترحلففب لَّطًهَّفففب حيففل أساففَّ هفففي لَّداَّتففب لألإَّإففيب ََّسفففَّء 
 كففهين لًَّفففرد،  كفففل تففَّ يهلجفففَ لَّطًفففل  ففي حيَّ فففَ لََّفففَّكرة تففن تهلبففف  هتفففؤورل  يلهففر دهرل   فففي  كفففهين شخصفففي َ 

 .هإلهكَ هل جَّهَّ 

 أن حَّجفَّ  لَّشفََّر  خ لف  َفَّخ ال  لَّترحلفب لَّ في يتفر َافَّ ، (4111) لَّهَرفي كره ِ هذل لَّصدد  ذ
هإفيلب  في  هكذَّي َفَّخ ال  تكهسفَّ  لََّيئفب لالج تَّايفب لَّ في يهيشفهن  يافَّ، هيهفد ُشفََّع حَّجفَّ  لَّشفََّر هفذه ،

 ذل  لَّهبففف  حيفففل أن لَّشفففََّر ال يإففف طيد لالإففف ترلر هلَّحيفففَّة دهن ُشفففََّع هفففذه لَّحَّجفففَّ  كتفففَّ أن ُشفففََّع هفففذه
كإَََّ لَّتهلطسب لَّصََّّحب   .لَّحَّجَّ  يكهن هإيلب َّيإ خدتاَّ  ي ُادلد شََََّ ه سشئ َ هل 

 :أن هسَّي لَّهديد تن حَّجَّ  لَّشََّر تساَّ َُِّ (4111) ه خرهن تهإِهيشير 
 : الحاجات النفسية وتشمل ما يلي .أ 

 لَّحَّجب َُّي لَّ َهل هلَّ  دير. 

  لَّحَّجب َُّي  أكيد لَّذل. 

 لَّحَّجب َُّي لَّ تكن هلَّإيطرة. 

 لَّحَّجب َُّي لالإ  الل. 

 لَّحَّجب َُّي لالس تَّء. 

 لَّحَّجب َُّي لَّحر هلَّهط  هلَّهسَّيب هخدتب لآلخرين. 
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ُن لَّشففََّر يهففَّسهن تففن تشففكال  سًإففيب، ( 6222)لَّدرلإففَّ  هلََّحففهل لَّشففَََّيب هبففد أكففد  س ففَّئ  تركففم 
َففففل تففففن تجتففففهع اففففدد لَّشففففََّر يهففففَّسهن تففففن تشففففكال  اصففففَيب هسًإففففيب َشففففكل اففففَّ ، ت َّ%( 46،2)حيففففل أن 

ب لَّ كيف  تفد لآلخفرين، ه%( 6201)تسا  يشهرهن َََّّ لد،  ه%( 11،4) يشفهرهن %( 2204)يشهرهن َصفهَه
ب ل خَّذ لَّ رلر لَّحَّم ،  .يشهرهن َََّّخه  تن لًَّشل لَّدرلإي َهد لالت حَّن%( 2201)َصهَه

 :الحاجات الجتماعية وتشمل. ب
 لَّحَّجب َُِّ شغل تكَّسب لج تَّايب َّاَّ تهسِ هبيتب  ي لَّتج تد. 

 َ لَّحَّجب َُِّ لَّحصهل الِ تاسب   سَّإر تد بدرل َ هلإ هدلدل. 

 لَّحَّجب َُِّ لالسضتَّ  َّلجتَّاَّ   ي لَّتج تد كََّّجتهيَّ  لألهليب هلَّهلتيب. 

  لَّحَّجفب َُّففِ لَّتشففَّركب  ففي لَّجافهد لَّتَذهَّففب َّخففد  لَّتج تففد هبضفَّيَّه لالج تَّايففب هلَّإيَّإففيب هلَّ هَيففر
 .ان  رلئَ

  لَّتهلب  لَّتخ لًب كي  جسََ لَّله  هلَّس د تن لآلخرينلَّحَّجب َُِّ خَرل  لج تَّايب  ي. 

 لَّحَّجب َُِّ  كهين أإرة تإ  لب، ه كهين صدلبَّ  تد لآلخرين. 
 : الحاجات العقلية. ج

 :ههي لَّحَّجَّ  لَّ ي   هلد َََّّسشَّط لَّه لي هلَّ ًكير هلَّو َّ ب ه  تول هذه لَّحَّجَّ   يتَّ يلي
  ب تهلهتَّ َلَّحَّجب َُِّ  هإيد بَّادة لًَّكر هلَّإلهي ه ستي. 

 َّلَّحَّجب َُِّ  حصيل لَّح َّئد ه ًإيره. 

 َ َّلَّحَّجب َُِّ لَّ هَير لالَ كَّري ان  رلئَ هل جَّه. 

  هضاَّ لََّه  .لَّحَّجب َُِّ  ستيب لَّ درة الِ لإلدرلي هلالس ََّه َّ حليل لَّهالبَّ  َين لَّتهضهاَّ  َه

  لََّحل هلإلطالع هلك إَّر لَّتهَّر  لَّحَّجب َُِّ  مكيب رهح. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :                                                                                                                            ة والجسميةالحاجات الصحي. د
ل  ح  فف  إفففالتب أن لالا َفففَّرل  لألإَّإففيب َّلصفففحب ال   ح ففد َّإلسإفففَّن ُال ُذ َُّففِ (4112) عبـــد الحميـــديشففير 

كتَّ أسَ ال يتكفن أن ي ح فد َّفَ لَّ هل فد هلَّ كَّتفل  ،تب لَّوره  لالج تَّايب لَّتحيطب ََهإال ،لَّجإ  هلَّسًو تهَّ  
ين لََّيئب لَّتحيطبهلالسإجَّ  َين أجملئَ هأجام َ لَّدلخليب لَّتخ لًب و  َ  .يسَ َه

هتففن خصفففَّئص ترحلفففب لَّشفففََّر لَّستفففه لَّ كفففهيسي لَّهضفففهي ،حيفففل أن لَّستفففه لَّ كفففهيسي يشفففير َُّفففِ والوفففب  
 .توَّهر ههي لَّسته لَّجإتي هلَّسته لًَّإيهَّهجي هلَّسته لَّحركي
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 :الحاجات الترويحية. هـ
لًَّفرل  َصفهرة إفليتب هتًيفدة  لَّحَّجَّ  لَّت هل ب َإشفََّع لَّاهليفَّ  هتتَّرإفب لألسشفطب هبضفَّء هبف  هي      

 :ه  تول هذه لَّحَّجَّ   يتَّ يلي لالسحرل تتَّ ي ي لَّشََّر تن 
 لَّحَّجب َُِّ تتَّرإب لَّاهليَّ  هلألَّهَّر لَّريَّضيب هلألسشطب لَّو َّ يب هلالج تَّايب هلًَّسيب. 
   لَّحَّجفففب َُّففففِ هجففففهد لألتففففَّكن هلَّتؤإإففففَّ  لَّتخ لًففففب لَّ فففي يتففففَّرو  ياففففَّ لَّشففففََّر ههليَّ ففففَ لَّتخ لًففففب

 .  ياَّ هب   رلََ هي ضي

  لَّحَّجب َُِّ هجهد َرلت  هأسشطب ت سهاب  إ هار هب   رلَا  َأإلهر يهتل الِ  ستي ا. 

 :الحاجات الدينية. و
طففَّرل شففَّتال  يهجففَه  ه شففتل هففذه  ،شففََّع لَّحَّجففَّ  لإلسإففَّسيب لَّتخ لًففبهيففسو  اتليففب ُ ،هففي  هففد سإفف َّ  هل 

 :لَّحَّجَّ  تَّ يلي
 هيإفا   في  هويففد   ففد َّلشفََّر لَّشفههر َفَّألتن هلَّطتأسيسففب ،لَّحَّجفب َُّفِ  كفهين شففههر ديسفي بفهي يح

 .لَّصلب ََّ 
  لَّحَّجففب َُّففِ لًَّافف  هلَّ تإففي َتسوهتففب لَّتهففَّيير هلَّتَففَّدئ هلَّ ففي  لَّخل يففب لَّتإفف تدة تففن لَّففدين، هلَّ ففي

فففََّّهلبد لَ فففدلء َََّّخفففَّ فففَّآلخرين َه كتفففَّ أسافففَّ  كفففهن  ،َّد إفففَحَّسَ ه هفففََّّي فففسو  االبفففب لَّشفففََّر َسًإفففَ َه
    َ َّإلهكَ  ي جتيد سهلحي لَّحيَّة، أي أساَّ  كهن َتوََّب  لإًب يإير الياَّ  ي لَّحيَّةلَّترشد هلَّتهج

   .(4111الي ه خرهن )
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 الدراسات السابقة

 

  تناولت إدارة الوقت والتحصيل الدراسيالتي دراسات ال 

 السابقةناقشة الدراسات م 

 سابقةال تدة من الدراساأوجه الستفا 
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 : ابقةالدراسات الس
أوففر  سوففي  لَّهبفف  الففِ لَّ حصففيل َّففد  لَّطففالر  ففي هسففَّي لَّهديففد تففن لَّدرلإففَّ  لَّ ففي  سَّهَّفف  تهضففهع  

إففففهلء تففففن حيففففل لَّطففففرد لَّتإفففف خدتب  ففففي لَّ ففففدرير الففففِ  سوففففي  لَّهبفففف  أه لأل ففففرلد تخ لفففف  ترلحففففل درلإفففف ا  
  .َ سوي  لَّهب  هلَّتجتهاَّ  لَّذين  سَّهَّ ا  لَّدرلإَّ  أه لَّههلتل لَّتؤورة هلَّت أورة 

 :إدارة الوقت والتحصيل الدراسيدراسات تناولت 
صفتت  َّ يفَّو لالر َفَّط َفين  سوفي  لَّهبف  "، َدرلإفب Dipboye , Phillips  (2991 )ديبـوي وفيلـبس بفَّ  

بيففَّو لالر َففَّط َففين  سوففي  لَّطلَففب لَّدرلإففب َُّففِ هففذه هففد   ه ، " َّففهب ا  ه حصففيلا  لألكففَّديتي هشففههره  َففََّّ ه ر
 61 فردل  تفسا   424هبد أجري  لَّدرلإب الفِ ايسفب تكهسفب تفن ، يتي هشههره  َََّّ ه رَّهب ا  ه حصيلا  لألكَّد

تهلتَّ  تشَّركين  ي دهرل  صيًيب  ي لَّجَّتهب هلَََّّبي طلَب جَّتهيين ، هبَّ  أ فرلد لَّهيسفب ََّإلجََّفب الفِ لإف ََّسب 
تجفب ، ضفَط لَّهبف  هضد لألهدل  هلألهَّهيَّ  ، لَّ خطفيط هلََّر :   سوي  لَّهب  لَّ ي  ضتس  أَرهب اهلتل هي

كتففَّ بففَّ  أ ففرلد لَّهيسففب ََّإفف كتَّل إففَد لإفف َيَّسَّ  ُضففَّ يب ( إففهء لَّ سوففي  ) هلَّإففيطرة اليففَ،  ًضففيل اففد  لَّ سوففي  
أخففر  َّاففَّ االبففب َففََّّ ه ر ، هبفففد أواففر  س ففَّئ  لَّدرلإففب أن لَّدرجففب لَّكليفففب الففِ ت يففَّو  سوففي  لَّهبفف  لر َطففف  

شفكل بففهي الفِ كففل تفن لَّرضفَّ اففن لَّحيفَّة  هلَّهتففل ، هلَّ  يفي  لألكفَّديتي لَّففذل ي ، هلَّتهفدل لَّ رلكتففي ، ُيجََّيفَّ  َه
ََّّسإففَب َّلههلتفففل لَّديتغرل يفففب   ففد كفففَّن هسفففَّي  كتففَّ لر َطففف  إفففلَيَّ  تففد لَّفففدهر َيفففر لَّهلضففو هلَّ فففه ر لَّجإفففدي ، َه

ففين لَّجففسو ه سوففي  لَّهبفف  ،  2024لر َففَّط ذه دالَّففب ُحصففَّئيب َففين لَّهتففر ه سوففي  لَّهبفف  اسففد تإفف ه  دالَّففب  َه
 .لَّسإَّء بدرة أكَر الِ  سوي  لَّهب  تن لَّرجَّل حيل أوار 

أور َرسفَّت  ُرشفَّد جتهفي  فدريَي  في  سوفي  لَّهبف  الفِ تافَّرة  سوفي   "َدرلإب َهسهلن ( 4112)مسمار هبَّت  
َاففد  َسففَّء َرسفففَّت  " لَّهبفف  هلَّ حصففيل َّففد  طَََّّفففَّ  لَّصفف  لألهل لَّوففَّسهي  فففي تديريففب اتففَّن لَّكَففر  لَّوَّسيفففب 

  لَّهبفففف  هلإ  صفففَّء  َّاليفففب هفففذل لََّرسفففَّت   ففففي  حإفففين تافففَّرة  سوفففي  لَّهبففف  ، هبففففد َّل فففدرير الفففِ تافففَّرة  سوفففي
تففن طَََّّففَّ  لَّصفف  لألهل لَّوففَّسهي َتدرإففب ََّففب َّط (22)لإفف خدت  لَََّّحوففب لَّتففسا  لَّ جريَففي ، هشففتل  لَّهيسففب 

َّ جريَيفب هلدي لَّإير لَّوَّسهيب َّلَسَّ  ، ه هصل  لَّس َّئ  َُِّ هجهد  رهد ذل  دالَّب ُحصفَّئيب َفين لَّتجتفها ين ل
هلَّضففََّطب َّصففََّّو لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب ، هاففد  هجففهد  ففرهد ذل  دالَّففب َففين تجتففها ين لَّ جريَيففب هلَّضفففََّطب 

لَّتطَففد  ففي  حإففين تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف  َّففد  طَََّّففَّ  هَّفف    الففِ ت غيففر لَّ حصففيل لَّدرلإففي ، ه َّاليففب لََّرسففَّت
 .يكن  هَّال   ي  حإين  حصيل لَّطََََّّّ 

دلرة لَّهبفففف  هستففففهذج "َدرلإففففب اففففن Donald (4111 )دونالــــد بففففَّ  كتففففَّ  لَّهالبففففب لالر ََّطيففففب َّ سوففففي  لَّففففذل ي هل 
، ُذ هد   لَّدرلإب َُِّ ُتكَّسيب لَّ سَفؤ لَّدرلإفي تفن خفالل لَّ هفر  الفِ تفد  " لَّشخصيب تد لَّ حصيل لَّدرلإي
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دلرة  لحصففهل ، هستففهذج لَّشخصففيب َّهيسففب تففن طلَففب لَّ هلففي  لَّجففَّتهي لألهَّففِ ، هَّلَّهبفف  جففهدة لَّ سوففي  لَّففذل ي هل 
الففِ لََّيَّسففَّ  لَّتسَّإففَب لإفف خد  لَََّّحففل أإففلهر لَّ شففكيل لَّففذل ي لَّتََّشففر َّلطلَففب َّل هففر  الففِ تإفف ه  لَّ سوففي  

، هأوافر  لَّس فَّئ  أن َّهب  َّديا  هت يَّو ستهذج لَّشخصفيبهلَّإيطرة لَّذل يب ،كذَّي لإ ََّسب   يو تإ ه  ُدلرة ل
دلرة لَّهبففف  هستفففهذج هسفففَّي االبفففب لر ََّطيفففب بهيفففب تهجَفففب ذل  دالَّفففب ُحصفففَّئيب َفففين  كفففل تفففن لَّإفففيطرة لَّذل يفففب هل 

 .لَّشخصيب تد لَّ حصيل لَّدرلإي

تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل لَّدرلإففي  ففي ضففهء َهفف  " َدرلإففب َهسففهلن ( 6222)أبــو ســلطانة كففذَّي بَّتفف  
دلرة لَّهبفف  َّففد  "لَّت غيففرل  َّففد  طلَففب جَّتهففب لَّيرتففهي ، َاففد  لَّ هففر  الففِ تففد   ففهل ر لَّ ففدرة الففِ  سوففي  هل 

الر هطَََّّففَّ  جَّتهففب لَّيرتففهي تفففن تخ لفف  لَّ خصصففَّ  هلَّكليففَّ  ََّإلضففَّ ب َُّفففِ تهر ففب لَّهالبففب َففين هفففذه طفف
لَّتاَّرة هلَّ حصفيل لَّدرلإفي  في ضفهء ت غيفر لَّجفسو هلَّتإف ه  لَّدرلإفي هلَّكليفب هتفد   فأوير كفل تفن لَّت غيفرل  

تفن طفالر ( 121)لَّدرلإفب الِ تاَّرة  سوي  لَّهب ، هبد لإ خدت  لَََّّحوب لَّتسا  لَّهصًي، هبد شفتل  ايسفب 
َتخ لفف  لَّ خصصفَّ  هلَّكليففَّ ، هبففد  18/11هطَََّّفَّ  لََّكففََّّهريهو َّلًصفل لَّدرلإففي لألهل تففن لَّهفَّ  لَّدرلإففي 

لإفف خدت   ففي أدهل  جتففد لََّيَّسففَّ  لالإفف ََّسب، هبففد  هصففل  س ففَّئ  لَّدرلإففب َُّففِ أسففَ هسففَّي درجففب ت هإففطب تففن 
هسفففَّي لر َفففَّط ُيجفففََّي دلل ُحصفففَّئيَّ  َفففين تافففَّرة  سوفففي  تاففَّرة  سوفففي  لَّهبففف  َّفففد  لَّطلَفففب  فففي جَّتهفففب لَّيرتففهي، ه 

لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي ، هأن هذل لالر ََّط يخ لف  اسفد  فدخل َهف  لَّت غيفرل ، هأيضفَّ ال  هجفد  فرهد ذل  
 . هم  ألي تن ت غير لَّجسو أه لَّتإ ه  لَّدرلإي أه لَّكليب( α  =204)دالَّب ُحصَّئيب 

تإفف ه  تاففَّرة ُدلرة لَّهبفف  َّففد  طففالر جَّتهففب لَّإففلطَّن بففََّهو " هلن َدرلإففب َهسفف( 6228)  الدحادحــةكتففَّ بففَّ  
َافد  لك شفَّ  تإف ه  تافَّرة ُدلرة لَّهبف  " هاالب اَّ َت غيرل  لَّسهع ، لَّكليفب ، لَّتإف ه  لَّدرلإفي ، هلَّ حصفيل 

لَّ حصففففيل هلَّتإفففف ه  لَّسففففهع ، لَّكليففففب، ) َّففففد  طففففالر جَّتهففففب لَّإففففلطَّن بففففََّهو  ففففي ضففففهء َهفففف  لَّت غيففففرل  
طَََّّفَّ  تفن طفالر كليفَّ  جَّتهفب  121د لإف خد  لَََّّحفل لَّتفسا  لَّهصفًي ، هشفتل  لَّهيسفب الفِ  ، هبف(لَّدرلإفي

لَّإففلطَّن بففََّهو ، ه هصفففل  لَّس ففَّئ  َُّفففِ حصففهل لَّطفففالر  ففي كليفففب لآلدلر الففِ تافففَّرل  ُدلرة لَّهبفف  َشفففكل 
ل  أ ضفل  في أ ضل تن طالر كليَّ  لَّ َريب ، هلَّاسدإب ، هلَّطر،  هلَّمرلافب ، هبفد  طفالر كليفب لَّهلفه  تافَّر 

ََّإلضفففَّ ب   فففد أحفففرم طلَفففب كليفففب لَّ جفففَّرة  َيفففب ، هلَّاسدإفففب هلَّطفففر ، هلَّمرلافففبُدلرة لَّهبففف  تفففن طفففالر كليفففب لَّ ر 
تافففَّرل   فففي ُدلرة لَّهبففف  َشفففكل أ ضفففل تفففن طفففالر كليفففب لَّمرلافففب ، هبفففد  طفففالر لَّإفففسهل  لَّوَّسيفففب ، لَّوََّّوفففب ، 

تافففَّرل  ُدلرة لَّهبففف  تفففن جَّسفففر لَّطلَفففب لَّفففذين هلَّخَّتإفففب أالفففِ تإففف هيَّ  تافففَّرة ُدلرة لَّهبففف  ، هُأحفففرم  أالفففِ 
 .  ًهبهل  ي لَّ حصيل

 هََّّيب ُدلرة لَّهبف  َّفد  طفالر كليفب لَّتهلتفين َحَّئفل َََّّتتلكفب لَّهَريفب "َدرلإب َهسهلن ( 6221)عبد العال هبَّ  
، هذَّففي َاففد  لَّ هففر  الففِ ُدلرة لَّهبفف  َّففد  طففالر كليففَّ  لَّتهلتففين "لَّإففههديب هاالب ففَ َََّّ حصففيل لَّدرلإففي
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ََّّتتلكففب لَّهَريففب لَّإففههديب هاالب ففَ َََّّ حصففيل لَّدرلإففي، هبففد لإفف خد  لَََّّحففل لَّتففسا  لَّهصففًي لَّ حليلففي، هبففد َ
هبففد هلإف خد  لَََّّحفل لالإف ََّسب كفأدلة َّل يفَّو ، طَََّّفَّ ، ( 86)شفتل  لَّهيسفب الفِ طفالر كليفب لَّتهلتفين هبهلتافَّ 

ففين لَّ حصففيل لَّدرلإففي   هصففل  س ففَّئ  لَّدرلإففب َُّففِ هجففهد االبففب لر ََّطيففب َففين ُدلرة لَّهبفف   كلتففَّ لر ًهفف  ، َه
 . هََّّيب ُدلرة لَّهب  لر ًد تهاَّ لَّ حصيل لَّدرلإي، ههسَّي  ًَّه  َين لألبإَّ   ي كيًيب ُدلرة لَّهب 

 :مناقشة الدراسات السابقة 
اَّ ي ضو تن لَّدرلإَّ  لَّإََّ ب لَّ في لا تفد اَّ لَََّّحوفب أسافَّ  ََّيسف   في أهفدل اَّ هايسَّ افَّ هلألدهل  لَّ في لإف خدت 

هكففذَّي لَّس ففَّئ  لَّ ففي  هصففل  َُّياففَّ تتففَّ أاطففِ تؤشففرل  التيففب  ه ففي لَّتهََّّجففب لإلحصففَّئيب الففِ ه ففد أإففئل اَّ ،
 .ه غذيب رلجهب َّلََّحوب إلتكَّسيب لالإ ًَّدة تساَّ  ي لَّدرلإب لَّحََّّيب

 :تناولت هذه الدراسات التجاهات البحثية اآلتية 
 َََّّتتلكففب لَّهَريففب لَّإففههديب ،هاالب ففَ َََّّ حصففيل   هََّّيففب ُدلرة لَّهبفف  َّففد  طففالر كليففب لَّتهلتففين َحَّئففل

 .(6221اَد لَّهَّل،) كتَّ  ي درلإب ،لَّدرلإي 

 الب افففَّ َت غيففرل  لَّسفففهع ، هلَّكليفففبتإفف ه  تافففَّرة ُدلرة لَّهبففف  َّففد  طفففالر جَّتهفففب لَّإففلطَّن بفففََّهو ها ،
 .(6228لَّدحَّدحب،) كتَّ  ي درلإب هلَّتإ ه  لَّدرلإي هلَّ حصيل،

 كتفَّ  في  ،ضهء َه  لَّت غيرل  َّد  طلَفب جَّتهفب لَّيرتفهي  ي لَّدرلإيل تاَّرة  سوي  لَّهب  هلَّ حصي
 .(6222أَه إلطَّسب،) درلإب

 ،دلرة لَّهبففف  هستفففهذج لَّشخصفففيب تفففد لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي  كتفففَّ  فففي لَّهالبفففب لالر ََّطيفففب َّ سوفففي  لَّفففذل ي هل 
 .   )Donald  ،4111دهسََّّد ) درلإب 

 ِتهففَّرة  سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل َّففد  طَََّّففَّ   أوففر َرسففَّت  ُرشففَّد جتهففي  ففدريَي  ففي  سوففي  لَّهبفف  الفف
 (.4112تإتَّر،) كتَّ  ي درلإب لَّوَّسيب،لَّص  لألهل لَّوَّسهي  ي تديريب اتَّن لَّكَر  

 ،درلإفففب  كتفففَّ  فففي بيفففَّو لالر َفففَّط َفففين  سوفففي  لَّطلَفففب َّفففهب ا  ه حصفففيلا  لألكفففَّديتي هشفففههره  َفففََّّ ه ر
 .(Dipboye , Phillips  ،4112ديَهي ه يلَو )

 :ادة من الدراسات العربية واألجنبية المرتبطةأوجه الستف
  يففب هلألجسَيففب اهسففَّ  كَيففرل  ه َففر هففذه لَّدرلإففَّ  ََّإلضففَّ ب َُّففِ لَّترلجففد هلَّك ففر هلَّدرلإففَّ  لَّترجهيففب لَّهَر

 .َّلََّحوب  ي رصد ههص  لَّتشكال  ه حليلاَّ
 تفن خالَّافَّ  لَّهتل الفِ هضفد لألإفو لَّ في ي فه  اليافَّ لإلرشفَّد لَّجتهفي لألتفر لَّفذي لإف طَّا  لَََّّحوفب

لَّ هفففر  الفففِ هلبفففد لَّتشفففكال  ه حليلافففَّ هلَّ هفففر  الفففِ لَّتفففدلخل لَّتخ لًفففب لَّ فففي  تكسافففَّ أن  فففدرو تفففن 
 .خالَّاَّ تشكلب هذل لََّحل
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  إَّهت  هذه لَّدرلإَّ   ي  هجيَ لَََّّحوب الخ يَّر لَّتشفكلب ه حديفد تساجي افَّ هايسفب لَّدرلإفب هأدهل  جتفد
ب َّلَحل هلَّتهََّّجَّ  لإلحصَّئ  . يب لَّتإ خدتبلََّيَّسَّ  لَّتطلَه

 ،َّهكيًيفففب  هويففف  لألإفففََّّير  لَّ هفففر  الفففِ خطفففهل  َسفففَّء لََّرسفففَّت  لإلرشفففَّدي ه  فففَّ َّسوريفففب لَّ فففَّئ  الياففف
 .لإلرشَّديب  ي لَّجلإب

 لالإ ًَّدة تن لَّطرد هلإلجرلءل  لَّ ي إَّر  الياَّ هبد  سَّإَ  تد طَيهب لَّدرلإب لَّحََّّيب. 

  ه ًإيرهَّ ،تسَّبشب َه  لَّس َّئ. 
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 الثالث الفصل 
جرا البحث منهج  ءاتهوا 

 منهج الدراسة: أول 

  عينة الدراسة : ثالثا 
  مجتمع الدراسة: ثانيا 

  عينة الدراسة: ثالثا   
 متغيرات الدراسة : ارابع 
 أدوات الدراسة: ا خامس 

 الخصائص السكيومترية للمقياس  : سادسا 

 تجانس مجموعتي الدراسة: اسابع 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة: اثامن 

  ت يَّو  سوي  لَّهب 

 لََّرسَّت  لإلرشَّدي 
 دراسةلل التجريبي التصميم: تاسعا 
  الدراسة الستطالعية: عاشرا 

 التجربة األساسية: عشر أحد 
 المعالجات اإلحصائية: اثنا عشر 
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 الفصل الثالث 
جراءاته  منهجية البحث وا 

جرلءل اففَّ َففدء تففن ففي هفف لَّدرلإففب  سفَّهل  ريفف  َتج تففد لَّدرلإففب هايس اففَّ لَّ ه ذل لًَّصففل تساجيففب لَّدرلإففب هل 
جفففرلءل   طَي افففَّ،ه  هطفففرد لَّ ح فففد تفففن صفففدباَّ هوََّ افففَّ، ههصففف  أدهل  لَّدرلإفففب هكيًيفففب ُافففدلدهَّ، هتساجافففَّ،  ل 

 .لس اَّء َأإََّّير لَّتهََّّجب لإلحصَّئيبه 
 :منهج الدراسة: أول

( ريَيفب تجتهاب ضفََّطب هتجتهافب  ج) لَّ جريَي ذه لَّ صتي  لَّ جريَي لا تد  لَّدرلإب لَّتسا   شََ 
َّ حديفد  َّاليفب َرسفَّت  ُرشفَّد جتهفي  لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهلفه  لَّ طَي يفب َّطلَبسورل  َّتالئت َ َّطَيهب لَّدرلإب 

َّ حإين تاَّرة  سوي  لَّهب  هر د تإ ه  لَّ حصيل لَّدرلإي َّد  لَّتجتهاب لَّ جريَيب ت َّرسب َََّّتجتهاب 
ت ََّهفففب الفففِ لَّت غيفففرين لَّ فففََّهين، ه حفففص لَّضفففََّطب، هبفففد  ففف  ُجفففرلء لَّ يفففَّو لَّ َلفففي هلََّهفففدي هبيفففَّو لَّ

لَّ جريَيففففب هلَّضففففََّطب  َّلتجتففففها ين لَّ يففففَّو لَّ َلففففي هلَّ يففففَّو لََّهففففدي دالال  لًَّففففرهد لإلحصففففَّئيب َففففين
هتففن وفف  بيففَّو  َّصففََّّو لَّ يففَّو لََّهففدي حإففين تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف  هر ففد تإفف ه  لَّ حصففيل  َّتالحوففب

كتفَّ  ،هذَّفي َّصفغر حجف  لَّهيسفب ، (Mann-Whitney-U Test")يتفَّن ه سف"لَّت ََّهفب ََّإف خدل  لخ َفَّر
 فف  لإففف خرلج لَّت هإففطَّ  لَّحإفففََّيب، هلالسحرل فففَّ  لَّتهيَّريففب َّلتجتفففها ين لَّضفففََّطب هلَّ جريَيففب، هبفففد  ففف  
 طَيففد َرسففَّت  لإلرشففَّد لَّجتهففي  ففي والوففب أشففار تساففَّ شففارلن هأإففَهع َّ طَيففد لََّرسففَّت  هوالوففب أإففََّيد 

 . َّلت ََّهب
 :مجتمع الدراسة:  ثانيا

، َكليففب لَّهلفه  لَّ طَي يفب َهَففري َإفلطسب اتففَّن ِلألهَّف إفسبالفِ طفالر هطَََّّففَّ  لَّ ج تفد لَّدرلإففبيشفتل ت 
دلرة لألاتفَّل ه  سيفب لَّتهلهتفَّ ،  َّطَََّّ( 621) هبد َلغ ادده  هطَََّّفب تفن  خصصفَّ  لال صفَّال  هلَّ صفتي  هل 

 .طَََّّب (44)،  يتَّ َلغ ادد لَّطََََّّّ  طََََّّّ (411)   د َلغ ادد لَّذكهر 

  :ينة الدراسةع: ا ثالث
َكليفب لَّهلفه   ِلألهَّف طفالر هطَََّّفَّ  لَّإفسبلَّطري ب لَّهتديب حيل    لخ يفَّر لإ خدت  لَََّّحوب         

الِ أدسِ لَّدرجَّ  الِ ت يَّو  سوي  لَّهبف  حيفل يشفير  لَّ طَي يب َهَري َإلطسب اتَّن تتن حصلهل
دسفِ لَّتهفدال   في لَّتإف ه  هلَّحَّصفلين أيضفَّ الفِ أ، َّديا  س ص  ي تافَّرة  سوفي  لَّهبف  ذَّي َُِّ أن
أجر افففَّ لَََّّحوفففب تفففد لَّترشفففدين  ي، هذَّفففي تفففن خفففالل لَّت فففََّال  لَّ فففَّلًصفففل لَّدرلإفففي لألهللَّ حصفففيلي 
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لألكفففَّديتيين َّاففففؤالء لَّطفففالر هلَّطَََّّففففَّ  َّلحصفففهل الففففِ تهفففدال ا  لًَّصففففليب َّلًصفففل لَّدرلإففففي لألهل ، 
ت إفتين َُّفِ تجتفها ين تجتهافب  هطَََّّفب َّطَََّّف( 26)بفهلتا  هبد َلفغ ، هتهر ب تإ هيَّ ا  لَّ حصيليب 

، كتففَّ ي ضففو تففن ََّففبهطَّ َّطَََّّفف( 42) جريَيففب هبهلتاففَّ، هتجتهاففب هطَََّّففب َّطَََّّفف( 42) هبهلتاففَّ ضفََّطب
 : لَّجدهل لَّ ََّّي

 (2)جدول 
 توصيف مجتمع وعينة الدراسة

 لَّهيسب               
 لَّ خصص َََّّكليب 

 لَّهيسب لألإَّإيب لَّهيسب لَّكليب
 طالر طََََّّّ  طالر طََََّّّ 

 2 2 44 44  خصص لال صَّال  4
-  1-  21  صتي  6
 2 6 62 46 لألاتَّل ُدلرة 2
 4 2 41 18 لَّتهلهتَّ   سيب  1
 41 48 44 411 لإلجتََّّي 
 26 621 ُجتََّّي لَّهيسَّ  

  :متغيرات الدراسة :ارابع
 :كتَّ يلي  حيل   تول ت غيرل  لَّدرلإب

  متغير مستقل وهو اشتملت الدراسة على :لةالمستق اتالمتغير : 

 .َرسَّت  لإلرشَّد لَّجتهي .أ 

 ن وهماتضمنت الدراسة متغيرين تابعي :المتغيرات التابعة: 
 . سوي  لَّهب  .أ 
  .لَّ حصيل لَّدرلإي .ب 

 :أدوات الدراسة:  اخامس

َرسفففَّت  لإلرشفففَّد "هلَّوَّسيفففب  ،"ت يفففَّو  سوفففي  لَّهبففف "لألهَّفففِ  :لإففف خدت  لَََّّحوفففب  فففي هفففذه لَّدرلإفففب أدل فففَّن
 :ه يتَّ يلي ارضَّ  ًصيليَّ َّاتَّ ت  لَََّّحوب ََسَّئَ ألَرل  هذه لَّدرلإب،لَّذي بَّ "لَّجتهي

 :مقياس تنظيم الوقت  . أ
 لَّت هل فب لَّتهلهتفَّ  َّجتفد هذَّفي ،افدلد لَََّّحوفب تفن ُ"  سوفي  لَّهبف ت يفَّو "ََّإف خدل  بَّتف  لَََّّحوفب 

أوفر تهر فب  افد  َُّفِ  حيفل أن لَّدرلإفب لَّحََّّيفب إلجرلئافَّ لَّتسَّإفَب لألدهل  تفن  ه َفر حيفل لَّحََّّيفب، َََّّدرلإفب



84 

 

َكليفففب لَّهلفففه   ِلألهَّففف َفففب لَّإفففسبلَّ حصفففيل َّفففد  طلهر فففد  َّ حإفففين تافففَّرة   سوفففي  لَّهبففف جتهفففي  يَرسفففَّت  ُرشفففَّد
 .َهَري لَّ طَي يب
  خطوات بناء المقياس: 

 : الِ لَّت يَّو  هاََّرل تجَّال  َسَّء  ي  لا تدبَّت  لَََّّحوب َإادلد لَّت يَّو ه       

  ردل  لَّففهلردة  ففي لَّت يففَّو  ففي لَّهديففد تففن لَّترلجففد لَّهلتيففب لَّهَريففب درلإففب تإففحيب َّكَّ ففب لَّتًففاتففل
 .هلألجسَيب ه حليلاَّ

 َّهد  حديدلإلطالع الِ لَّدرلإَّ  لَّإََّ ب ل  .َّلدرلإب لَّترجهيلإلطَّر  تر َطب َتهضهع لَّدرلإب َه
  د هلَّ هجيففَ هلإلرشففَّ لَّ يففَّو هلَّ  ففهي  هالفف  لَّففسًوُجففرلء اففدة ت ففََّال  تففد أإففَّ ذة ت خصصففين  ففي

يففب هلَّدرلإففَّ  لإلسإفففَّسيب لَّس يفففب َجَّتهففب سففمه ًإففي  ففي كليففب لَّهلفففه   هلآلدلر بإفف  لَّ َر ، هكليففب لَّ َر
اف   رلئتفن  ةَّالإف ًَّدَجَّتهب لَّإفلطَّن بفََّهو، هأكفَّديتيين هتحَّضفرين َفَه  لَّجَّتهفَّ  لَّتخ لًفب 

لففغ اففدد تجففَّال  لَّت يففَّو  ( 1) ففي صففيََّب اَففَّرل  لَّت يففَّو َّتففَّ َّافف  تففن خَففرة  ففي هففذل لَّتجففَّل َه
 :َّال  طَ َّ  آلرلء لَّخَرلء هطَ َّ  َّخهتيب لَّسإَيب َّلخَرلء هه  تج

 (. اََّرة42)هيشتل الِ : أهدل   سوي  لَّهب  : لَّتجَّل لألهل  -

 (.اََّرة 26)هيشتل الِ  : شخصيب  إلهكيَّ :  لَّوَّسيلَّتجَّل  -

              (.اََّرة46) هيشتل الِ: إلهكيَّ  لآلخرين : لَّتجَّل لَّوََّّل  -

 (.اََّرل  8) هيشتل الُِتكَّسَّ  ت َّحب : لَّتجَّل لَّرلَد  -
   :للمقياس الخصائص السكيومترية: اسادس
 تم التأكد من صدق المقياس بالطرق التالية :مقياس صدق ال : 

 (.صدد لَّتحكتين )  لَّصدد لَّوَّهري .4

 .صدد لال إَّد لَّدلخلي .6

 :(المحكمينصدق )الظاهري صدق ال .2

تن صدد لَّت يَّو هلَّ أكد تن أسَ ي يو تَّ هضد  لا تد  لَََّّحوب الِ صدد لَّتحكتين  ي لَّ ح د
تن ذهي لَّخَرة  (1) صهرة لَّتَدئيب َّلت يَّو الِ َّجسب تكهسب تنلَّحيل بَّت  لَََّّحوب َهر  ، تن أجلَ 

 طالعََّإللَّ كر   هطلر تسا  بَّئتب َأإتَّء َّجسب  حكي  ت يَّو  سوي  لَّهب ، (4)تلحد ،هلالخ صَّص
 ههضهح لًَّ رة، كل   رة َّلتجَّل، هلس تَّء هتالحوَّ ا  حهل  هري  لَّتجَّل، الِ لَّت يَّو لَّت  رح هلَدلء  رلئا 

هد ،هصيََّ اَّ لَّإليتب   ، اهلب رلحَّ   اهتالحوَّ ه رلئا    اه هجياَّ لَّتحكتين لَّإَّدة  حكي  الِ لإلطالع َه
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 َين لال ًَّد سإَب أصَح  حيل لَّتحكتين، تن لوسين تن أكور الياَّ ي ًد َّ  اََّرة أي بلَََّّحو  لإ َهد
سَّء الِ ذَّي    حذ  َه  لَّهََّرل   ، %(82) لَّتحكتين  :ه هديل َه  لًَّ رل  كتَّ  ي لَّجدهل لَّ ََّّيَه

 (1) جدول
بداء رايهم  مقياس تنظيم الوقت مدى صدق محتوىعن  آراء المحكمينيوضح    وا 

 فى تعديل أوحذف بعض العبارات

 :راء إلى وعلى هذا توصلت الباحثة بعد إجراء تعديالت الخب
 .اََّرة ( 42)يشتل الِ : أهدل   سوي  لَّهب :لَّتجَّل لألهل  -

 .اََّرة ( 24)يشتل الِ : إلهكيَّ  شخصيب :  لَّتجَّل لَّوَّسي -

 .اََّرة( 42)يشتل الِ :  لآلخرينإلهكيَّ  :لَّتجَّل لَّوََّّل  -

 .اََّرة ( 8)يشتل الِ : ُتكَّسَّ  ت َّحب :لَّتجَّل لَّرلَد  -

 (.1) تلحد، ( 24)ادد اََّرل  لَّت يَّو  ُجتََّّي -

طَََّّفَّ  (22)بهلتاَّ ايسب  َ طَيد لَّت يَّو الِ لَََّّحوببَّت   :  (التساق الداخلي)التجانسق صد .1
تهفَّتال  لالر َفَّط َفين لَّدرجفب  ه   حإَّر لَّصدد لَّ كهيسي هذَّي َحإفَّر هطَََّّب تن َير ايسب لََّحل،

كتففَّ  ففي لَّجففدهل  لَّس ففَّئ لَّكليففب َّلطففالر هلَّطَََّّففَّ   ففي كففل تجففَّل هلَّدرجففب لَّكليففب َّلت يففَّو ككففل هكَّسفف  
 : لَّ ََّّي

 
 
 
 

 لإلجتََّّي لَّ هديل لَّحذ  لَّهدد لَّتجَّال   

، 1، 2، 4، 1، 2، 6، 4)اََّرة أربَّ   44 - 42 أهدل   سوي  لَّهب  :هللَّتجَّل لأل 4
8 ،1 ،42 ،44 ،46 ،42 ،41 ،42) 

42 

اََّرة رب   4 26 إلهكيَّ  شخصيب : لَّتجَّل لَّوَّسي 6
(61) 

، 1، 8، 1، 2، 4، 2، 6)اََّرة أربَّ   64
42 ،44 ،46 ،42 ،41 ،42،41 ،41 ،
66 ،62 ،64 ،68 ،61 ،24) 

24 

 اََّرة أربَّ   6 46إلهكيَّ  لآلخرين  :َّوََّّللَّتجَّل ل 2
(2 ،42) 

 42 (1، 8، 4، 2، 6)اََّرل  أربَّ   4

 8 (8، 1، 4، 1، 2، 6)اََّرل  أربَّ  2 - 8  ُتكَّسَّ  ت َّحب :لَّتجَّل لَّرلَد 1
 24 11 2 28 لإلجتََّّي 
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 (3)جدول رقم 
 والدرجة الكلية  الدرجة الكلية لكل مجالمعامالت الرتباط بين 

 لمقياس تنظيم الوقت
 21=ن                                                                      

 معامل الرتباط المجالت م
   
 16225 .وي  لَّهب أهدل   سلألهللَّتجَّل  2
 16828 .شخصيب إلهكيَّ لَّتجَّل لَّوَّسي 1
 16727 .لآلخرينإلهكيَّ  لَّتجَّل لَّوََّّل 3
 16841 .ُتكَّسَّ  ت َّحبلَّتجَّل لَّرلَد 4

 (20644)هي  (2024 )دالَّب ُحصَّئيبلَّجدهَّيب اسد تإ ه  ( ر)بيتَ        
، تتفَّ ذه دالَّفب ُحصفَّئيب لَّت يَّو ككلَين لَّتجَّال  ه  دلَّبلالر ََّط   تهَّتالأن  ي ضو تن لَّجدهل 

 .هتسَّإر الإ خدلتَ  ي هذه لَّدرلإب يدل الِ صدد لَّت يَّو  ي بيَّو تَّ هضد ألجلَ
كل َسد تن َسهد لَّت َّييو لَّتؤًَّب َاد  لخ يَّر لََّسفهد َّهكذَّي    حإَّر تهَّتل لر ََّط 
 : لَّ ََّّيب لَّجدهلكتَّ  ي  ذل  لالر ََّطَّ  لَّكَيرة َََّّدرجب لَّكليب،
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 جدول)4(
 مقياس تنظيم الوقتل لكل مجالبين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  يمعامل صدق التساق الداخل

 21= ن                                                        
أهداف 

معامل  تنظيم الوقت
 الرتباط

معامل  سلوكيات شخصية
 الرتباط

خريناآلسلوكيات  معامل  
 الرتباط

ةكانات متاحإم معامل  
عدد  الرتباط

 عدد العبارات عدد العبارات عدد العبارات العبارات
2 16471 2 16122 2 16424 2 16392 
1 16532 1 16354 1 16432 1 16488 
3 16512 3 16423 3 16433 3 16552 
4 16525 4 16377 4 16322 4 16528 
5 16338 5 16444 5 16371 5 16545 
2 16552 2 16525 2 16177 2 16411 
7 16585 7 16371 7 16427 7 16475 
8 16197 8 16454 8 16351 8 16499 
 16481 إجمالى 16374 9 16177 9 16593 9
21 16525 21 16491 21 16127   
   16727 إجمالى 16341 22 16419 22
21 16592 21 16397     
23 16384 23 16459     
24 16551 24 16185     
25 16717 25 16192     
22 16311 22 16413     
     16455 27 16223 إجمالى

  28 16192     
  29 165222     
  11 16147     
  12 16491     
  11 16399     
  13 16222     
  14 16383     
  15 16358     
  12 16138     
  17 16511     
  18 16427     
  19 16352     
  31 16412     
  32 16315     
     16828 إجمالى  
 (16122) هي( 1615) إحصائية دللة مستوى عند الجدولية( ر) قيمه
  سوي  ت يَّوَّتجَّال   لَّدلخلي لال إَّد صدد الِ لَّدلل لالر ََّط تهَّتل أن لَّإََّد لَّجدهل تن ي ضو
 .وََّ َ تن َّل َّكد َّل طَيد صََّّحَّ يَّولَّت  يجهل تتَّ ُحصَّئيب دالَّب ذه لَّهب 
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  تم إيجاد الثبات بطريقتين كما يلي المقياسثبات : 
عادة التطبيق -  :Test Re Test  التطبيق وا 

اففففَّدة لَّ     / 2/ 62َُّففففِ   6242/ 1/2 طَيففففد خففففالل لًَّ ففففرة تففففن  فففف  ُيجففففَّد لَّوَففففَّ  َطري ففففب لَّ طَيففففد هل 
َهفففد مهلل  وفففَّر  يهتفففَّ(  41)أ فففرلد لَّهيسفففب َهفففد ه فففي هفففذه لَّطري فففب يففف   ُافففَّدة لَّت يفففَّو الفففِ سًفففو  6242

 حفف  وففره  تشففََّاب بففدر لإلتكففَّن وفف  لإفف خدل   لَّت يففَّو ح ففِ ال ي ففأور لَّطففالر أوسففَّء ُاففَّدة لَّ طَيففد أه
 : لَّجدهل لَّ ََِّّ، كتَّ  ي تل لالر ََّط َين س َّئ  لَّ طَي ينتهَّ

 

 (5)جدول رقم 
 والدرجة الكلية  كل مجالالدرجة الكلية لبين معامل الرتباط الدال على الثبات 

 لمقياس تنظيم الوقت 
 21=ن                                                                      

 معامل الرتباط المجالت م
   
 16971 .أهدل   سوي  لَّهب لألهللَّتجَّل  2
 16935 .شخصيب إلهكيَّ لَّتجَّل لَّوَّسي 1
 16927 .خرينلآلإلهكيَّ  لَّتجَّل لَّوََّّل 3
 16955 .ُتكَّسَّ  ت َّحبلَّتجَّل لَّرلَد 4
 16898 .ُجتََِّّ لَّت يَّو  

 (16122)هي  (1615)دللة إحصائيةالجدولية عند مستوى ( ر)قيمه 
 ذهلَّوَفَّ  َّت يفَّو  سوفي  لَّهبف  ي ضو تفن لَّجفدهل أن تهَّتفل لالر َفَّط َفين لَّ طَيفد لألهل هلَّوفَّسي لَّفدلل الفِ 

 .دالَّب ُحصَّئيب
 :(ألفا كرونباخمعامل )تساق الداخليال ثبات  -

 :د تن وََّ  تجَّال  لَّت يَّو كتَّ يليَّل أك أًََّّ كرهسََّخبَّت  لَََّّحوب َإيجَّد تهَّتل  
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 (2)جدول 
 كرونباخ ألفامعامل ثبات 

 21=ن
 
 
 
 

 
 

 (16122)هي  (1615) دللة إحصائيةالجدولية عند مستوى ( ر)قيمه 
أن بيتففب وَفففَّ  لَّت يففَّو كتفففَّ  ( 20844، 20148) ففرلهح تففَّ َفففين لَّفففذيهل ضففو تففن تهَّتفففل وَففَّ  أًَّفففَّ كرهسَففَّخ 

 .أوار َ لَّس َّئ  ت َهَّب،كتَّ أن تهَّتال  لَّتجَّال  هي أيضَّ ت َهَّب

    :تجانس مجموعات الدراسة: اسابع
بَّت  لَََّّحوب َ يَّو لَّت هإط لَّحإََّي هلالسحرل  لَّتهيَّري هلالَّ هلء الِ تجتها ي لََّحل لألإَّإيب 

 : َّي َّل أكد تن تد   جَّسو لَّهيس ينهذ
 (7)جدول 

 التجانس لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي على
 مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية 

 31=ن

كتفففَّ أن بفففي  لالَّ فففهلء   فففرلهح تفففَّ َفففين ( 24202، 60222)ي ضفففو تفففن لَّجفففدهل أن لَّت هإفففطَّ    فففرلهح تفففَّ َفففين 
 .تتَّ يدل الِ  جَّسو لَّهيسب 2± ههِ   د تََّين  ( 4021-، 20614)
 

 كرونباخ ألفاثبات  المجالت م

 16728 أهدل   سوي  لَّهب : لألهل  لَّتجَّل 4

 16781 يبإلهكيَّ  شخص: لَّوَّسي لَّتجَّل  6

 16821 لآلخرينإلهكيَّ  : لَّوََّّل لَّتجَّل  2

 16842 ُتكَّسَّ  ت َّحب: لَّرلَد لَّتجَّل  1

 16855  ككل ُجتََّّي ت يَّو  سوي  لَّهب  

 لَّهإط لَّحإََّي لَّتجتهاب لَّت يَّو  
 (َو )

 لالسحرل  لَّتهيَّري
(ع)  لالَّ هلءتهَّتل 

 ت يَّو  سوي  لَّهب   4
 20614 410112 2420264 لَّ جريَيب

 4021- 440162 2280142 لَّضََّطب

 20444- 20124 60212 لَّ جريَيب لَّ حصيل لَّدرلإيت يَّو  6
 20824- 20222 60222 لَّضََّطب
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 :الدراسة تكافؤ مجموعات: اامنث
 ( 8)جدول 

 لمقياس القبلي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين التكافؤ
 الدراسي والتحصيل الوقت تنظيم 

 22= ن         

 رد  ع   لَّتجتهاب لَّتجَّال   
 لَّدالَّب   لَّت هإطين

 10412 420464 لَّضََّطب 2012 2021 20264 10862 420142 لَّ جريَيب أهدل   سوي  لَّهب : لَّتجَّل لألهل  4
 80414 4260481 لَّضََّطب 2014 2022 20481 80144 4260214 لَّ جريَيب إلهكيَّ  شخصيب: لَّتجَّل لَّوَّسي  6
 20224 210226 لَّضََّطب 2082 2064 20246 10282 220142 لَّ جريَيب إلهكيَّ  لآلخرين: لَّتجَّل لَّوََّّل  2

 20141 680246 لَّضََّطب 2062 4042 4021 20282 620121 لَّ جريَيب ُتكَّسَّ  ت َّحب: لَّرلَد لَّتجَّل  1
 440162 2280142 لَّضََّطب 2016 2024 4081 410112 2420264 لَّ جريَيب ُجتََّّي ت يَّو  سوي  لَّهب  
 20222 60222 لَّضََّطب 2011 2061 20212 20124 60212 لَّ جريَيب لَّ حصيل لَّدرلإي 

 (6021) هي( 2024) ُحصَّئيب دالَّب تإ ه  اسد لَّجدهَّيب( T) بيتب
 لَّ َلفي لَّ يفَّو  في هلَّ جريَيفب لَّضفََّطب لَّتجتفها ين َفين تهسهيفب دالَّفب ذل   فرهد هجفهد اد ( 2) لَّجدهل تن ي ضو
 .تذكهرةلَّ لَّتجَّال   ي لَّدرلإب تجتها ي  كَّ ؤ الِ يدل تتَّ، لَّدرلإي هلَّ حصيل لَّهب   سوي  َّت يَّو

 :تصحيح المقياس: تاسعا 
جََّب الِ لَّهََّرل  َََّّ درج تن هي ه  ََّإلتجَّال   َردأاََّرة ان ( 24)ي ضتن ت يَّو  سوي  لَّهب   
هي    ،( سطَد الي دلئتَّ،  سطَد الي َََََّّّ،  سطَد الي أحيَّسَّ،  سطَد الي سَّدرل، ال  سطَد الي أَدل)

 ربع درجاتأ، ( سطَد الي دلئتَّ) خمس درجات"  لَّ ََّّيب يجََّيب َََّّدرجَّ صحيو لَّت يَّو َّلهََّرل  لإل
ال  سطَد ) درجة واحدة، ( سطَد الي سَّدرل) درجتان، ( سطَد الي أحيَّسَّ) ثالث درجات، ( سطَد الي َََََّّّ)

درجتان ، ( سطَد الي دلئتَّ) درجة واحدة "أتَّ لَّهََّرل  لَّإلَيب    ََّل َدلئل لإلجََّب َََّّدرجَّ  (" الي أَدل
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ال ) خمس درجات، ( سطَد الي سَّدرل)ربع درجاتأ، ( سطَد الي أحيَّسَّ) ثالث درجات، (الي َََََّّّ سطَد )
هد ذَّي     صحيو لإ جَََّّ  لَّطالر  . (" سطَد الي أَدل حيل  سوي   لَّهب  الِ ت يَّو ( ايسب لَّدرلإب)َه

َّ حديد لَّدرجب لَّكليب  اََّرة( 24)لََََّّّغ ت يَّو  سوي  لَّهب   تجَّال    جتد درجَّ  لالإ جَََّّ  الِ جتيد 
أه إلَي َ هذَّي  لَّطََّّرهلا َر  هذه لَّدرجب لألإَّو  ي  حديد ُيجََّيب  طََّّرلَّ ي حصل الياَّ كل 

يهضو لربَّ   هلَّجدهل لَّ ََّّي، (264 - 24) لَّ ي   رلهح َينه  لَّطالرَََّّت َّرسب َََّّتد  لَّسوري َّدرجَّ  
 :لَّهََّرل  لاليجََّيب هلَّإلَيب

 (9)جدول 
 ليجابية والسلبية لمقياس تنظيم الوقتلعبارات اا يوضح

 ادد لَّهََّرل  لَّإلَيب لَّهََّرل  لاليجََّيب لَّت يَّو
 لَّهََّرل 

 أهدل   سوي  لَّهب : لَّتجَّل لألهل
4 ،6 ،2 ،1 ،4 ،2 ،1 ،8 ،1 ،42 ،
44 

46 ،42 ،41 ،44 ،42 42 

 إلهكيَّ  شخصيب: لَّتجَّل لَّوَّسي

6 ،2 ،1 ،4 ،2 ،1 ،1 ،42 ،46 ،
42 ،41 ،44 ،42 ،41 ،48 ،41 ،
62 ،64 ،66 ،62 ،61 ،22 

4 ،44 ،61 ،64 ،62 ،61 ،
68 ،24 24 

 42 42، 6، 4 1، 8، 1، 2، 4، 1، 2 إلهكيَّ  لآلخرين: لَّتجَّل لَّوََّّل
 8  2، 6، 4 8، 1، 2، 4، 1 ُتكَّسَّ  ت َّحب: لَّتجَّل لَّرلَد

 24 لإلجتََِّّ
 

 :وقت والتحصيل الدراسيبرنامج اإلرشاد الجمعي لقياس تنظيم ال . ب

  أهداف البرنامج: 

 : يعمل البرنامج على تحقيق األهداف التالية      
 .لَّ هر  الِ تًاه  لَّهب  هتصَّدره هطرد  حليلَ .4
 .لَّ هر  الِ تًاه  هأهتيب  سوي  لَّهب  .6

 .لَّ هر  الِ تههبَّ   سوي  لَّهب  .2

 . ستيب تاَّرل  هبدرل  لَّطالر الِ  سوي  لَّهب  .1

 .اه  لَّ حصيل لَّدرلإيلَّ هر  الِ تً .4
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 . ستيب لَّ درة الِ  سوي  لَّهب  هلر ََّطَ َميَّدة لَّ حصيل لَّدرلإي .2

 . سوي  هب  لَّطالر هر د تإ ه  لَّ حصيل لَّدرلإي  .1

  أسس وضع البرنامج : 
ي سَّإفر لَّ إلإففل لَّتسط ففي َّتح هيففَّ  لََّرسففَّت  تففد أهدل ففَ هتففد خصففَّئص لَّطففالر هلَّطَََّّففَّ   أن .4

 . لَّ طَي يبَكليب لَّهله   ِلألهَّ لَّإسب
أن ي سَّإفففففر لََّرسفففففَّت  تفففففد بفففففدرل  لَّطفففففالر هلَّطَََّّفففففَّ  هترلافففففَّة لًَّفففففرهد لًَّرديفففففب َفففففين لَّطفففففالر  .6

 .هلَّطََََّّّ 

 .ترلاَّة أن ي درج لََّرسَّت  تن لَّإال َُِّ لَّصهر َتَّ ي سَّإر تد تإ ه  كل طََّّر هطَََّّب .2

 .أن ي     دي  لَّتهلهتَّ  لَّ ي ي ضتساَّ لََّرسَّت   ي ُطَّر ت كَّتل هت رلَط ه هَّل .1

 .هاهلتل لألتن هلَّإالتب َّ سًيذ لََّرسَّت  بترلاَّة  ه ير لَّتكَّن لَّتسَّإر هلإلتكَّسيَّ  لَّالمت .4

أن يف    ففه ير لًَّرصفب َّكففل لَّطفالر هلَّطَََّّففَّ  هلَّهتففل  في هبفف  هلحفد هلَّ  ففد   في  هلتافف  َّ ح يففد  .2
 .لَّاد  َأإلهر ت  ََّد

 لَّتحيطب لََّيئب  ي هلَّت ه رة لَّت َّحب لَّت ررل  تن لالإ ًَّدة .1

 . لألتر َّم  ُذل لَّ هديال  َإدخَّل يإتو حيل َََّّترهسب، لََّرسَّت   إ ي أن .8

 .لََّرسَّت   سًيذ أوسَّء لَّرلحب ًَ رل  لاله تَّ  .1

 .ترلاَّة لَّحََّّب لَّسًإيب هلالج تَّايب َّلطالر أوسَّء  سًيذ لََّرسَّت  .42

 .َّكل جلإب تد تحَّهَّب  ح ي اَّ خالل لَّمتن لَّتخصص َّاَّ أهدل  حديد  .44
  محتوى البرنامج : 

َكليففب  ِلألهَّفف إففسبلََّّطففالر هطَََّّففَّ   بلَّإففلهكي ب ففي ضففهء لَّسوريفف  لَََّّحوففب َ صففتي  لََّرسففَّت  بَّتفف
 :هبد رلا  لَََّّحوب ادة خطهل  اسد  صتي  تح ه  لََّرسَّت  كتَّ يلي  لَّهله  لَّ طَي يب

 .هذه لَّترحلب  ي ََّ  لَّ َرهيب َّلطلَب حديد لَّخصَّئص هلَّت طل -

 . ي هذه لَّترحلب لَّطلَب ب الح يَّجَّ  سته حديد لَّتًَّهي  لَّتالئت -

 .َبللَّهلتيب تسَّإَب َّلط أن  كهن لَّتهلهتَّ  -
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  زمن البرنامج : 
 دبي ب 4262 تدة لََّرسَّت 
 شارين هأإَهع ادد لَّشاهر
 أإََّيد 1 ادد لألإََّيد
 (جلإ َّن  ي لألإَهع ) جلإب  41                 ادد لَّجلإَّ 
 دبي ب 12 تدة لَّجلإب

 

 ة المستخدمة في البرنامج األساليب اإلرشادي : 

  
 تهلب  لالإ خدل   ي لََّرسَّت  لَّحََّّي لَّ هري  لألإلهر لإلرشَّدي 

 لَّتحَّضرة 4
 لَّتَإطب

أحد لألإََّّير لَّتهر يب لَّذي ياد  َُِّ  مهيد لَّتإ رشد َََّّتهلهتَّ  
 هلَّتهَّر  ان لضطرلََّ ا  هل جَّهَّ ا  هطري ب  ًكيره  ،

سوففففي  لَّهبفففف   هريفففف  أاضففففَّء لَّتجتهاففففب لإلرشففففَّديب َ 
هأهتي َ هأإََّّير لك إَّر هذه لَّتاَّرة هتههبفَّ   سوفي  
لَّهب ،كتففففَّ لإفففف خدت اَّ لَّترشففففدة  ففففي  هضففففيو تًاففففه  
لَّ حصففيل لَّدرلإففي ،هلَّههلتففل لَّتففؤورة  يففَ ،هطففرد ر ففد 
لَّ حصففففيل لَّدرلإففففي،هاالبب  سوففففي  لَّهبفففف  َََّّ حصففففيل 

 لَّدرلإي
كَّر لَّخَّطئفب تفد لإلبسفَّع ،  هتل لَّتسَّبشب الِ لًَّ  لَّتإ تر َّخ  .حل َّ  س َّشيب  6

لأل كفَّر لَّإفََّ ب،  يتتَّ يإَّاد لًَّفرد الفِ لك شفَّ  جهلسفر لَّخطفأ  ف
 هلفف  طربففَّ جديففدة  ففؤد  َُّففِ  ستيففب لَّ ففدرة الففِ حففل تففن  َكتففَّ  تكسفف

، هلك شففففَّ  لَّطففففرد لََّديلففففب َّ ح يففففد أهففففدل  أكوففففر َلَّتشففففكال  َّديفففف
هلبهيففففب، تتففففَّ يإففففَّاد لًَّففففرد الففففِ لَّ هففففديل تففففن إففففلهكَ لالج تففففَّاي 

 يًإفي ، هي توففل لَّتضففتهن لَّ طَي ففي َّافذه لًَّسيففب  ففي  َففَّدل لَّففرأهلَّس
د  َُِّ  غييفر لَّتهر فب َشفكل يؤ  تتَّهلَّ حَّهر حهل تهضهع لَّجلإب 

، ه هفففديل لأل كفففَّر لَّخَّطئفففب ألاضفففَّء لَّتجتهافففب لإلرشفففَّديب، يديسففَّت
 .ه هميم لَّ هلصل َين أاضَّء لَّتجتهاب لإلرشَّديب 

تهافففففففب ميفففففففَّدة لَّ ًَّافففففففل لاليجفففففففََّي َفففففففين أاضفففففففَّء لَّتج
ه  هيففففب لَّففففرلَط  يتففففَّ َيففففسا  َّلهصففففهل  َُّففففِ  لإلرشففففَّديب

 ح يففففد هففففد  تشفففف ري َّكففففي ي ضففففو  ًكيففففر هل جَّهففففَّ  
لألاضَّء ه إ وير لَّترشدة تشَّركب أاضفَّء لَّتجتهافب 
لإلرشففففَّديب تففففن خففففالل طرحففففَ َّففففَه  لألإففففئلب لَّتويففففرة 
َّل ًكيفففففففففر ،هلَّتً هحفففففففففب َّففففففففففد ها  َّلتشفففففففففَّركب هلَّ ًَّاففففففففففل 

 . لاليجََّي

    طَيفففد َهففف  لَّ فففدريََّ  أه لألسشففطب أوسفففَّء لََّرسفففَّت  َّالإففف ًَّدة يفف . طَي َّ  اتليب 2
 .تساَّ  ي  هضيو لأل كَّر

لَّجلإففففب َهفففف  لَّ ففففدريََّ  هلألسشففففطب لَّ ففففي  أوسففففَّء سًففففذ 
لَّجلإب هميفَّدة  أوسَّء إَّاد الِ  ا  لَّطالر َّتَّ  ل هه 

 . ركيمه 
لالخ َفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففَّرل   1

 .   هلَّت َّييو
   هضهاَّ ان طريد هي تجتهاب تن لالخ ََّرل  هلَّت َّييو لَّ ي ي

لَََّّحوففب هيفف   لالإفف هَّسب َاففَّ َّ يففَّو تإفف ه  لَّطففالر هلَّطَََّّففَّ  بَففل 
هد لَّ سًيذ  .    سًيذ لََّرسَّت  َه

طَفففد تفففن خفففالل َهففف  لَّت فففَّييو هلالخ َفففَّرل  لَّ فففي  
هارضاَّ الِ لَّطالر ه سًيفذهَّ  َ جايمهَّ  ه  لَََّّحوب 

 .َصهرة   الء  تها 
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   لالإ خدل   ي لََّرسَّت  لَّحََّّيتهلب لَّ هري  لألإلهر لإلرشَّدي 
لَّإلهكيب لَّ ي يهوًاَّ لَّترشفد َّ رإفيخ لَّتهلهتفب  لألإََّّيرأحد  .لَّستذجب  4

 ففي ذهففن لَّتإ رشففد  ففي صففهرة تهر يففب لَّ ففي  شففير َُّففِ لَّفف هل  
 .َََّّتالحوب

الففففففِ لالإفففففف رخَّء ، لإلرشففففففَّديب  ففففففدرير أاضففففففَّء لَّتجتهاففففففب 
 .هَّلكش  ان لأل كَّر لَّالا السيب هدحضاَّ

اتليب ت طهرة إلس َّج ه هَّيد أ كَّر جديدة، هذَّي ََّإ خدل  هه  .  لَّذهسيلَّهص 2
تجتهاففب تفففن لَّ هلاففد هلَّتَفففَّدئ لَّتهيسفففب لَّ ففي  حًفففم ه  شفففجد 
لأل كفففَّر لَّجديفففدة لَّ فففي ال يففف   لَّحصفففهل اليافففَّ  فففي لَّوفففره  

 .لَّته َّدة

 ه تففففد َََّّدرجفففففب لألهَّففففِ الفففففِ  هَّيففففد أكَفففففر اففففدد تتكفففففن تفففففن 
إف كهن هسفَّي  رصفب كَيفرة  هَّفدةلأل كَّر، هتن هذه لأل كَّر لَّت
هتات سَّ هسفَّ أن س هفهد لصفطيَّد . َّلهصهل َُِّ لأل كَّر لَّرلئهب

لأل كففَّر  ففي َيففر  ًضففيل أه هصفف ، هجتففد أكَففر بففدر  كففل
َففب  ففي لَّ  ففهي ،  تساففَّ،  َّالسإففيَّر لَّت ففد د َّخ كففَّر ي لففل لََّر

 هيإَّاد الِ   د كهلَو لأل كَّر، ه بد بيل ُن لأل كَّر لَّرلئهب

ئ  لَّكَيفرة َّخ كفَّر لَّتهَّفدة، هلَّكف  يهَّفد لَّكيف  ه  أ ي تفد لَّ فهل
 .لَّسهع

تجتهافففب تفففن لَّ تفففَّرين لَّ فففي  إفففَّاد الفففِ لَّشفففههر ََّالر يفففَّح  .أإلهر لالإ رخَّء 1
ه حإفففين لَّحََّّفففب لَّتملجيفففب لالسًهََّّيفففب هخًففف  لَّ فففه ر لَّهضفففلي 

 .هلالسًهََّّي هلَّه لي َّديَ

 .سًهََّّي هلَّه ليهلال  خًي  لَّ ه ر لَّهضلي

لَّطَََّّب الِ / ه هتل هذه لآلَّيب الِ  هجيَ ه شجيد لَّطََّّر  .َّتسمَّيبلَّهلجََّ  ل 8
 سًيففففذ َهفففف  لَّهلجَففففَّ  لَّخَّرجيففففب ، َتففففَّ يتكففففسا   تففففن  هتففففي  
لَّ غيرل  لإليجََّيب لَّ ي يكهن بد أسجمهفَّ تفد لَّترشفد ، هي توفل 

لَّطَََّّفب / لَّتضتهن لَّ طَي في َّافذه لآلَّيفب  في  كليف  لَّطََّّفر 
َّ َُّفففففِ تتَّرإفففففب لأل كفففففَّر َهلجَفففففَّ  تسمَّيفففففب يإفففففهِ تفففففن خالَّاففففف

لَّتسط يفب لَّ ففي لك إفَاَّ اتففدل  ه فِ تهلبفف  حيفب ،  ففًََّّرد لَّففذي 
يخشففِ تفففن ر ففف  لآلخفففرين يشفففجد الفففِ لَّفففدخهل  فففي تهلبففف  
حيففب بففد  هرضففَ َّلففر   كففأن ي ففه  َس ففد ت هتففد َّففرأ  شففخص 

 .  خر، يهر  أسَ بد ياَّجتَ س يجب َّاذل لَّس د

لَّجلإففَّ   يتفَّرو أاضفَّء لَّتجتهافب لإلرشففَّديب تفَّ  هلتفهه  في
لإلرشففَّديب تففن  سيففَّ  هأإففََّّير تهر يففب هلسًهََّّيففب هإففلهكيب  ففي 
حيففَّ ا  ، ه ًففَّالا  تففد لََّيئففب لَّتحيطففب تففن أجففل لالإفف ترلريب 

 . ي لَّهتليب لإلرشَّديب ه ح يد س َّئ  أ ضل

  خطوات الجلسة اإلرشادية: 
 :  ح ه  كل جلإب تن جلإَّ  لََّرسَّت  الِ تَّ يلي 

 .ر هلَّطََََّّّ َََّّطال َََّّ رحيرَدء لَّجلإب  -

 .تسَّبشب لَّهلجر لَّتسمَّي ه  دي  لَّ غذيب لَّرلجهب -

 .هلألسشطب لإلرشَّديب لَّتخ لًب لإلرشَّديبتسَّبشب تهضهع لَّجلإب هلَّاد  تساَّ هتتَّرإب لألإََّّير  -

 .ُساَّء لَّجلإب َ لخيصاَّ ه  دي  لَّهلجر لَّتسمَّي -

 . إجيل تشَّار هلسطََّع أاضَّء لَّتجتهاب لإلرشَّديب ان لَّجلإب -

 اإلرشاديةجلسة مخطط ال  : 
 : ي كهن تخطط كل جلإب تن جلإَّ  هذل لََّرسَّت  تن 
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 .اسهلن لَّجلإب -

 . َّريخ لَّجلإب هتد اَّ -

 .لَّاد  لَّهَّ  َّلجلإب هلألهدل  لًَّرايب هلًَّ رة لَّمتسيب َّالمتب َّ ح ي اَّ -

 .لألإََّّير لإلرشَّديب لَّتإ خدتب  ي لَّجلإب َّ ح يد أهدل اَّ -

 .يد أهدل  لَّجلإبلألدهل  لَّتإ خدتب هلَّتإَّادة َّ ح  -

 .ُجرلءل  لَّ سًيذ -

 .لألسشطب هلَّ دريََّ  -

 .لَّهلجر لَّتسمَّي -

  المراحل الزمنية لتنفيذ جلسات البرنامج: 
 لَّتدة لَّمتسيب لَّتهضهع لالسه َّدلَّيه  ه َّريخ  لَّجلإب  
 د12 لال   َّح 6242/  1/  1لألَرهَّء،  جلإب  تايديب 4
 د12 تهسِ لَّهب  6242/  1/  42لَّإَ ،  لألهَِّ 6
 د12 تصَّدر لَّهب  هطرد  حليلَ 42/1/6242لَّوالوَّء، لَّوَّسيب 2
 د12  هري   سوي  لَّهب  هأهدل َ 6242/  1/  41لَّإَ ، لَّوََّّوب 1
 د12 هتههبَّ َ اد   سوي  لَّهب أإََّر  2111/  1/  62لَّوالوَّء، لَّرلَهب  4
 د12 طرد لَّ غلر الِ تههبَّ   سوي  لَّهب  61/1/6242لَّإَ ، لَّخَّتإب 2
 د12 أإلهر لالإ رخَّء 6242/   1/   61وَّء،لَّوال لَّإَّدإب 1
 د12 أإََّّير هتاَّرل   سوي  لَّهب  6242/  4/  4لَّإَ ، لَّإََّهب  8
 د12  ستيب تاَّرل   سوي  لَّهب  1/4/6242لَّوالوَّء، لَّوَّتسب 1
 د12 لَّهص  لَّذهسي 6242/  4/  8،لَّإَ   لَّ َّإهب 42
 د12 لَّ حصيل لَّدرلإي 6242/  4/ 44 ،لَّوالوَّء لَّهَّشرة 44
 د12 أإََّر  دسي لَّ حصيل لَّدرلإي 6242/  4/ 44 ،لَّإَ  لَّحَّديب اشر 46
 د12 لَّهالبب َين  سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي 6242/  4/ 48 ،لَّوالوَّء لَّوَّسيب اشر 42
 د 12  دريََّ  الِ  سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي 6242/  4/ 66 ،لَّإَ  لَّوََّّوب اشر  41

لَّإلهكيَّ  لَّخَّطئب لَّخَّصب َ سوي  لَّهب   64/4/6242لَّوالوَّء، لَّرلَهب اشر 44
 د12 هلَّ حصيل لَّدرلإي

 د 12 لَّ درير الِ  سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي 4/6242/ 61،لَّإَ  لَّخَّتإب اشر 42
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 صدق البرنامج اإلرشادي  : 
بَّت  لَََّّحوب َ هميد لََّرسَّت  لإلرشَّدي الفِ تجتهافب تفن لَّتحكتفين تفن ذهي لَّخَفرة هلالخ صفَّص  في تجفَّل 

فففهي تفففن أإفففَّ ذة جَّتهفففب سفففمه  هجَّتهففب لَّإفففلطَّن بفففََّهو، بَّئتفففب َأإفففتَّء َّجسفففب  (6)تلحفففد لإلرشففَّد لَّسًإفففي هلَّ َر
تالئتفب  تالئتفب لََّرسفَّت  َّلافد  لَّفذي هضفد تفن أجلفَ،:تفسا   حكفي  لََّرسفَّت  تفن حيفلهطلر   حكي  لََّرسَّت ،

ضفففَّ ب أيفففب تالحوفففَّ  أه لب رلحفففَّ  أه  هفففديال  يرهسافففَّ  افففدد ه إلإفففل لَّجلإفففَّ  لإلرشفففَّديب هتفففد اَّ لَّمتسيفففب، هل 
سفففَّء الفففِ لَّتالحوفففَّ  هلآلرلء لَّ فففي أَفففدلهَّ أاضفففَّء َّجسفففب لَّ حكفففي  بَّتففف  لَََّّحوفففب َفففإجرلء ل .تسَّإفففَب َّ غييفففرل  َه
 .بلَّالمت
 :دراسةلل التجريبي التصميم: تاسعا

 إفسبطفالر هطَََّّفَّ  لَّ الِ ايسفب تفن لإ خدت  لَََّّحوب لَّ صتي  لَّ جريَي ِ ضهء طَيهب هذه لَّدرلإب  
ين ت كفففَّ ئ ين ذل  لالخ َففففَّر لَّ َلففففي ََّإففف خدل  تجتففففها  َكليففففب لَّهلفففه  لَّ طَي يففففب َهَفففري َإففففلطسب اتففففَّن ِلألهَّففف

  فففأوير لَّت غيفففر لَّتإفف  ل الفففِ لَّت غيففر لَّ فففََّد تفففن خففالل ت َّرسفففب س ففَّئ  لالخ َفففَّر لََّهفففدي  هذَّفففي َّتهر ففب هلََّهففدي
الففِ لَّتجتهاففب ( لََّرسففَّت  لالرشففَّدي)ذ يفف    طَيففد لَّت غيففر لَّتإفف  ل َّلتجتففها ين لَّ جريَيففب هلَّضففََّطب ُ هلَّ َلفي

 :يهضو ذَّي ( 42)هلَّجدهلرشَّد دهن ُ لَّ جريَيب  ي حين   ري لَّتجتهاب لَّضََّطب
 (21) جدول

 ة والضابطةالتجريبي ةذو المجموع تجريبيالتصميم ال
 لَّتجتهاب

َّ َل
و ل

َّ يَّ
ل

 ي

 

َهد
و لَّ

َّ يَّ
ل

 ي

 لَّت غيرلن لَّ ََّهَّن

 لََّرسَّت  لالرشَّد  لَّ جريَيب
 لَّ حصيل لَّدرلإِ  سوي  لَّهب 

 ففففف لَّضََّطب

هلَّتجتهاففب  ، (لََّرسففَّت  لالرشففَّدي)َّلت غيففر لَّتإفف  ل  طالَاففَّلَّتجتهاففب لَّ جريَيففب هففي لَّتجتهاففب لَّ ففي ي هففر  
 (.لََّرسَّت  لالرشَّد )َّلت غير لَّتإ  ل  طالَاَّلَّضََّطب هي لَّتجتهاب لَّ ي ال ي هر  

  :الدراسة الستطالعية: عاشرا 

 َّطَََّّف( 22)الفِ افدد  6242/ 2/ 42َُّفِ  6242/ 44/4ايب تفن لًَّ فرة لإف طالَدرلإب  بَّت  لَََّّحوب 
همتفن لإف غرلبَ تفد   سوفي  لَّهبف  لَّتهضفحب َت يفَّو  كد تفن صفحب لَّهَفَّرلهطَََّّب تن سًو تج تد لََّحل َّل أ

 تالحوففب  جايففم َهفف  لألدهل  هلألبففال  لَّتإفف خدتب  ففي  إففجيل لَّت يففَّو ه فف   سًيففذهَّ الففِ طففالر هطَََّّففَّ 
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تفن   سوفي  لَّهبف  هيف   َفذَّي  هفديل ه س فيو ت يفَّو ،َكليفب لَّهلفه  لَّ طَي يفب َهَفري َإفلطسب اتفَّن  إسب لألهَّفِلَّ
 .  لَّهيهر َّ    َأإلهر التي يإال  اتَ الِ لَّهيسب لالإ طالايب بيد لََّحل َه 
  الهدف من الدراسة الستطالعية: 

 .    ي أ ضل صهرة تتكسبَّي  سوي  لَّهب  ت يَّو هديل ه س يو  -

 .إاهَّب  ا  لَّهيسب َّتح ه  لَّت يَّو لَّ أكد تن -

 .بيَّو هب  ه إجيل لَّت يَّو -

 .وي  لَّهب  س ت يَّو ا  لَّطالر هلَّطََََّّّ  َّ -

 (.لَّصدد ف لَّوََّ  ) لَّخصَّئص لَّإكيهت ريب ُجرلء  -

 :التجربة األساسية: عشردحأ
فففب لألإَّإفففيب خفففال   6242/ 2/  4 ح فففِ 6242/  1/ 4ل  لًَّ فففرة تفففن بَّتففف  لَََّّحوفففب َ طَيفففد لَّ جَر

هفد لالس افَّء تفن لَّ ت يَّو  سوي  لَّهب  الِ ايسب لََّحل لألإَّإيب حيل     طَيد  طَيفد هلََّرسَّت  اليا ، َه
    صحيو لالإ جَََّّ  ه ًريغ لَّس َّئ   ي كشه  تهدة َّفذَّي  تايفدل  َّتهََّّج افَّ ُحصفَّئيَّ   في ضفهء لَّخطفهل  

 :لآل يب 
 :القياس القبلي. أ

طَََّّففَّ هطَََّّففب  ففي ( 26) فف   سًيففذ لَّ يففَّو لَّ َلففي الففِ تجتففها ي لََّحففل لَّ جريَيففب هلَّضففََّطب هاففدده          
 .6242/ 4/1َُِّ   6242/ 1/ 4ة   ر لَّتجَّال  بيد لََّحل هذَّي  ي لًَّ

 :تنفيذ البرنامج. ر
الفِ لَّهيسفب بيفد  جتهي َّ حإين تافَّرة  سوفي  لَّهبف  هر فد تإف ه  لَّ حصفيللَّرشَّد     طَيد َرسَّت  لإل        

 .6242/ 2/ 4َُِّ   6242/ 1/ 1حل هذَّي  ي لًَّ رة تن لََّ
 :القياس البعدي . ج

لَّتحففددة َّل طَيففد َففإجرلء لَّ يففَّو لََّهففدي َّل هففر  الففِ تففد  لَّ حإففن بَّتفف  لَََّّحوففب َهففد لس اففَّء لَّتففدة         
/ 6لَّففذي بففد يطففرأ الففِ تجتففها ي لََّحففل تففن خففالل لَّت غيففرل  بيففد لََّحففل هلَّدرلإففب  هذَّففي خففالل لًَّ ففرة تففن 

2/6242  َُِّ1 /2/6242  . 
 : قياس المتابعة . د

ح فففِ  62/2/6242تفففن  َهففد تفففرهر ختفففو هاشففرين يهتفففَّ تفففن لالس اففَّء تفففن لََّرسفففَّت  هخففالل لًَّ فففرة
بَّتففف  لَََّّحوفففب َ يفففَّو تإففف ه  لَّطفففالر هلَّطَََّّفففَّ  َّل هفففر  الفففِ تفففد  لَّ حإفففن  فففي لََّرسفففَّت   22/2/6242

 .لَّ دريَي لَّذي     طَي َ
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 :المعالجات اإلحصائية: عشرااثن
 :لإ خدت  لَََّّحوب  ي ضهء أهدل  لَّدرلإب ه ره  لَّدرلإب لألإََّّير لإلحصَّئيب لآل يب 

 لَّت هإط لَّحإََّي. 

 السحرل  لَّتهيَّريل. 

 تهَّتل لر ََّط َيرإهن. 

  لًَّرهد ََّإ خدل  بيتب "Z ." 

 تهَّتل أًََّّ كرهسََّخ َّحإَّر وََّ  لإل إَّد لَّدلخلي. 
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   بعالفصل الرا
 عرض نتائج الدراسة

   هه  َّ َّلَيَّسَّ  لَّ ي  ، اَّ رهض حإر بدرلإَّلس َّئ  لَّ ي  هصل  َُّياَّ لَّي ضتن هذل لًَّصل ارضَّ 
الِ لَّسحه  َّحإَّر دالَّب لًَّرهد (T) الياَّ تن  طَيد أدهل  لَّدرلإب الِ لَّهيسب هذَّي ََّإ خدل  بيتبلَّحصهل 

 :لَّ ََّّي
لَّ حصيل لَّدرلإي َّد  درجَّ   سوي  لَّهب  ه   هجد  رهد ذل  دالَّب ُحصَّئيب  ي: نتائج الفرض األول  .أول

يب يهم  َّ طَيد ن لَّ جريَيب هلَّضََّطب الِ لَّ يَّو لََّهدي َّصََّّو أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَأ رلد لَّتجتها ي
 .رشَّدي لَّتإ خد   ِ هذه لَّدرلإبلََّرسَّت  لإل

تَّن )، و  لإ خدل  لخ ََّرلَّتهيَّريب هإلخ ََّر صحب هذل لًَّر     حإَّر لَّت هإطَّ  لَّحإََّيب هلإلسحرل َّ  
ريَيب هلَّضََّطب لَّ ج د تن دالَّب لًَّرهد َين لَّتجتها ين َّل ح(  Mann- Whitney –U Test  سيه  –

 .يهضو لَّس َّئ  لَّ ِ    لَّ هصل َُّياَّ ( 44)جدهل لَّه  ، الِ لَّ يَّو لََّهدي
 (22)جدول 

  دللة الفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي  
 تينفي كال المجموع لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي

 22= ن 
فرق  ع م المجموعة المجالت م

 ةالدالل ت المتوسطين

 أهداف تنظيم الوقت: المجال األول  2
 36917 586751 الضابطة 1611 27672 286375 26321 776215 التجريبية

 سلوكيات شخصية: المجال الثاني  1
 96282 2126437 الضابطة 1611 7614 276151 36381 2386287 التجريبية

 سلوكيات اآلخرين: المجال الثالث  3
 16732 356437 الضابطة 1612 1629 16287 26742 376215 التجريبية

 إمكانات متاحة: المجال الرابع  4
 1611 5629 46821 26825 376287 التجريبية
 16849 316875 الضابطة

 إجمالي مقياس تنظيم الوقت 
 256113 1886287 الضابطة 1611 12659 896215 26215 3776821 التجريبية

 التحصيل الدراسي 
 16274 36374 الضابطة 1612 1694 16512 161949 36875 التجريبية

 (6021) هي( 2024) ُحصَّئيب دالَّب تإ ه  اسد لَّجدهَّيب( T) بيتب
لَّهبفف  ، ت َّإففب َََّّدرجففب رجففَّ   سوففي  َففين د حصففَّئيب َّلًففرهدلَّدالَّففب لإل أن تإفف هيَّ ( 44)ي َففين تففن لَّجففدهل 

ههفي أبفل تفن ( 2022)َطب هفي لَّتجتها ين لَّ جريَيب هلَّضََّّد  أ رلد  ب َّلت يَّو هَّكل تجَّل تن تجَّال َلَّكلي
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ها ين َّفففد  أ فففرلد لَّتجتففف َّلًفففرهد َفففين درجفففَّ  لَّ حصفففيل لَّدرلإفففيهكفففذَّي تإففف ه  لَّدالَّفففب لإلحصفففَّئيب ( 2024)
ُحصفَّئيب َفين تتَّ يشفير َُّفِ هجفهد  فرهد ذل  دالَّفب ( 2024)بل تن أ ههي(  2024)لَّ جريَيب هلَّضََّطب هي 

اسفد  ريَيفب هلَّضفََّطب الفِ لَّ يفَّو لََّهفديَّفد  أ فرلد لَّتجتفها ين لَّ ج جَّ   سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإفيدر 
 .َّصََّّو أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب ( 2024)تإ ه  
َّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي درجَّ   سوي  ل  ي هجد  رهد ذل  دالَّب ُحصَّئيب : نتائج الفرض الثاني .ثانيا

هم  َّ طَيد َرسَّت  ي َّصََّّو لَّ يَّو لََّهدي لَّتجتهاب لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّد  أ رلد
هإلخ ََّر صحب هذل لًَّر     حإَّر لَّت هإطَّ  لَّحإََّيب هذه لَّدرلإب،  لإلرشَّد لَّجتهي لَّتإ خد   ي

َّل ح د تن دالَّب (  Mann- Whitney–U Test  سيه  –تَّن ) ل  لخ ََّرهلإلسحرل َّ  لَّتهيَّريب ، و  لإ خد
 يب الِ لَّ يَّإين لَّ َليَّد  أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَ جَّ   سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإيدر  لًَّرهد  ي
 .   لَّ هصل َُّياَّ  و لَّس َّئ  لَّ ييهض( 46)جدهل لَّه ،  هلََّهدي

 (21)جدول 
 والبعدي للمجموعة التجريبية دللة الفروق بين القياسين القبلي

 لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي 

 42= ن 
فرق  ع م المجموعة المجالت م

 الداللة ت المتوسطين

 أهداف تنظيم الوقت: المجال األول  2
 1611 22631 46992 46813 526751 القبلي
 26321 776215 البعدي

 سلوكيات شخصية: المجال الثاني  1
 36381 2386287 البعدي 1611 25618 96515 86755 2116375 ليالقب

 سلوكيات اآلخرين: المجال الثالث  3
 26742 376215 البعدي 16112 3613 46787 46283 336751 القبلي

 إمكانات متاحة: المجال الرابع  4
 1611 21614 36522 36182 126937 القبلي
 26825 376287 البعدي

 إجمالي مقياس تنظيم الوقت 
 26215 3776821 البعدي 1611 25613 276878 246491 3216215 القبلي

 التحصيل الدراسي 
 16194 36875 البعدي 1611 2651 16737 16722 16272 القبلي

 (6021) هي( 2024) ُحصَّئيب دالَّب تإ ه  اسد لَّجدهَّيب( T) بيتب
درجففَّ   سوففي  لَّهبفف  ، ت َّإففب َََّّدرجففب   ففيإفف هيَّ  لَّدالَّففب لالحصففَّئيب َّلًففرهد أن ت( 46)ي َففين تففن لَّجففدهل 

 الففِ لَّ يَّإففين لَّ َلففي هلََّهففدي هففيلَّكليففب َّلت يففَّو هَّكففل تجففَّل تففن تجَّال ففَ ، َّففد  أ ففرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب 
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 َّلًففرهد َففين درجففَّ  لَّ حصففيل، هكففذَّي تإفف ه  لَّدالَّففب لإلحصففَّئيب (2024)أبففل تففن  ههففي (2021)، ( 2022)
تتفَّ ( 2024)أبفل تفن  ههفي( 2022) الفِ لَّ يَّإفين لَّ َلفي هلََّهفدي هفي َّد  أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيفب لَّدرلإي

درجفَّ   سوفي  لَّهبف  هلَّ حصفيل لَّدرلإفِ َّفد  أ فرلد لَّتجتهافب   فييشير َُِّ هجهد  فرهد ذل  دالَّفب ُحصفَّئيب 
 ، َيستفَّ َّف   هجفد  فرهد  في يَّو لََّهفديلََّّصََّّو ( 2024)اسد تإ ه   لََّهدي ه ين لَّ َليلَّ جريَيب الِ لَّ يَّإ

 ."إلهكيَّ  لالخرين" لَّتجَّل لَّوََّّل 
  جفَّ   سوفي  لَّهبف  هلَّ حصفيل لَّدرلإفيدر    هجد  رهد ذل  دالَّب ُحصَّئيب  فيال: نتائج الفرض الثالث .ثالثا 

 . َّد  أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب
تفَّن ) َّر لَّت هإفطَّ  لَّحإفََّيب هلإلسحرل فَّ  لَّتهيَّريفب ، وف  لإف خدل  لخ َفَّرهإلخ ََّر صحب هذل لًَّر   ف  حإف

جففَّ   سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل َّل ح ففد تففن دالَّففب لًَّففرهد  ففِ در (  Mann- Whitney–U Test  سففيه  –
 يهضففو لَّس ففَّئ  لَّ ففي( 42)جففدهل لَّه الففِ لَّ يَّإففين لََّهففدي هلَّت ََّهففب ،  َّففد  أ ففرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب لَّدرلإففي

 . َّ هصل َُّياَّ   ل
 (23)جدول 

 دللة الفروق بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية وقياس المتابعة 
 لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي 

 22= ن               
فرق  ع م المجموعة المجالت م

 الداللة ت المتوسطين

 أهداف تنظيم الوقت: المجال األول  2
 1611 5681 26131 26321 776215 البعدي
 26114 786215 المتابعة

 سلوكيات شخصية: المجال الثاني  1
 16781 2416521 المتابعة 1611 7618 16287 36381 2386287 البعدي

 سلوكيات اآلخرين: المجال الثالث  3
 26411 386321 المتابعة 1612 1613 26351 26742 376215 البعدي

 إمكانات متاحة :المجال الرابع  4
 16112 3622 26124 26825 376287 البعدي
 26411 386287 المتابعة

 إجمالي مقياس تنظيم الوقت 
 26511 3776215 المتابعة 1621 1651 56299 26215 3776821 البعدي

 التحصيل الدراسي 
 16152 36941 المتابعة 16119 1699 161821 16194 36875 البعدي

 

 (6021) هي( 2024) ُحصَّئيب دالَّب تإ ه  اسد لَّجدهَّيب( T) بيتب
لَّ يففَّو لََّهففدي َّلتجتهاففب لَّ جريَيففب هبيففَّو لَّت ََّهففب  يتففَّ حصففَّئيَّ  َففين ُ بهجففهد  ففرهد دلَّفف َِّففُ شففير س ففَّئ  لَّجففدهل 

جتفََّّه ، لَّتحفهر لَّرلَفد ُتكَّسفَّ  ت َّحفبه ، خفرينلَّتحفهر لَّوََّّفل إفلهكيَّ  لآلادل  لَّ حصفيل ه ، ت يفَّو  سوفي  لَّهبف  يل 
 . لَّدرلإي
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 الفصل الخامس
 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 
 .مناقشة نتائج الدراسة: أولا 
 .التوصيات: ثانياا 
 .المقترحة الدراسات والبحوث :ثالثا
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

رضفَّ َّل هصفيَّ  هلَّت  رحفَّ  لَّ فِ ي ضتن هذل لًَّصل تسَّبشب ه ًإير لَّس َّئ  لَّ ِ  ف  لَّ هصفل لَّيافَّ ها
 .خلص  َُّياَّ هذه لَّدرلإب 

لَّهبففف  هر فففد تإففف ه  َّ ستيفففب تافففَّرة  سوفففي   جتهفففي يَرسفففَّت  ُرشفففَّد درلإفففب َُّفففِ لَّ هفففر  الفففِ أوفففرهفففد   هفففذه لَّ
 ف   تسَّبشفب لَّس فَّئ  لَّ في ه يتفَّ يفأ ي .ه  لَّ طَي يب َهاليفب اَفر  ِ ايسب تن طلَب كليب لَّهلال لَّ حصيل لَّدرلإي

 .َّياَّ هلَّ هصيَّ  هلَّت  رحَّ  لَّ ِ لسَو   اساَّ لَّ هصل ُ
  :مناقشة نتائج الدراسة : أولا 
   ينص على  الذيالفرض األول مناقشة: 

لَّ حصفيل لَّدرلإفي َّفد  أ فرلد لَّتجتفها ين درجفَّ   سوفي  لَّهبف  ه   رهد ذل  دالَّب ُحصفَّئيب  في هجهد
 يففب يهففم  َّ طَيففد لََّرسففَّت  لإلرشففَّديلَّ جريَلَّ جريَيففب هلَّضففََّطب الففِ لَّ يففَّو لََّهففدي َّصففََّّو أ ففرلد لَّتجتهاففب 

 .  لَّتإ خد   ِ هذه لَّدرلإب 
 لَّتجتهافففَ لَّ جريَيفففب هلَّضفففََّطبحصفففَّئيب َفففين  فففرهد تهسهيفففب ذل  دالَّفففب ُ هجفففهد( 44)جفففدهل لَّيَفففين ه 

 .(أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب)لََّهديب  َّ لَّ يَّإهَّصََّّو َّتجَّال  ت يَّو  سوي  لَّهب  
إفففَّاد َّيفففب لََّرسفففَّت  لإلرشفففَّدي لَّتطَفففد الفففِ لَّتجتهافففب لَّ جريَيفففب حيفففل ه رجفففد لَََّّحوفففب ذَّفففي َُّفففِ  هَّ

وفر الفِ تتفَّ يكفهن َّفَ أ حديفد أهفدل   سوفي  لَّهبف  هلالإف ًَّدة تفن لَّهبف  هلإلسجفَّم  في لألاتفَّل لََّرسفَّت  الفِ 
اطفِ  كتفَّ أتتَّرإفب لألسشفطب لَّريَّضفيب هت ََّهفب َهف  لَّسشفَّطَّ  لَّحيَّ يفب لَّهب  َّد  لَّطََّّر تن حيفل   سوي 
فب   فِ لَّهبف  لَّتحفدد،إلسجَّم لَّالمتب  حديد لَّتهلايد ََّّر  رصب َّلطَّ  سويتفَ ن كتفَّ أ لَّتافَّ  هلَّهلجَفَّ  لَّتطلَه

 سوففي  أهبففَّ  َّل ركيففم الففِ  يضففَّهأالففِ   ليففل لَّهبفف  لَّتإفف غرد  ففي لألسشففطب لَّ هليتيففب لَّت هففددة  إففَّاد لَّطََّّففر
 . رل لَّتحَّضرل  هلَّت ررل  لَّ ي ي ل  ياَّ لَّ حصيل لَّدرلإي  ي َه  لَّت ر 

إففَّاد  َّتطَففد الففِ لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب هََّّيففب لََّرسففَّت  لإلرشففَّدي لأن َُّففِ  يضففَّأ رجففد لَََّّحوففب  كتففَّ 
 سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي هتسافَّ هضفد بفهلئ  َََّّتافَّ   تن حيللَّإلهكيَّ  لَّشخصيب  لَّطََّّر الِ  هديل

د َدليففب لَّسشفَّط هساَّي فَ ه خصففيص هلَّهلجَفَّ  لَّيهتيفب هلَّسشفَّطَّ  لَّحيَّ يففب ههضفد هبف  تحففدد َّافَّ ه حديفد تهاف
أيضَّ  لالح ًَّو ََّألهرلد هلَّترلجفد لَّدرلإفيب َطري فب تسوتفب َّ إفايل ه  ،هب  تحدد َّلترلجهب أوسَّء   رة لالت حَّسَّ 

لَّإففلهكيَّ  تففد يضففَّ إففَّاد لََّرسففَّت  لَّطََّّففر الففِ هضففد ضففهلَط َّ سوففي  ، هأاتليففب لَّرجففهع َُّياففَّ  ففي أي هبفف 
هضففففد َهفففف  لَّضففففهلَط الخ يففففَّر  تففففن حيففففلوسففففَّء لَّ حصففففيل لَّدرلإففففي  سوففففي  لَّهبفففف  أ  ففففسهكو الففففِلآلخففففرين 



115 

 

لألشخَّص لَّذين ي   تصفَّدب ا  هكفذَّي َفذل تجافهد َّ جسفر أي ميفَّرل  أه  ليًهسفَّ  اَّرضفب هتماجفب ، هكفذَّي 
 . كورة ت ََّلب لألصدبَّء هلَّمهلر هلَّمتالء

إففَّاد الففِ َّ جريَيفب  هََّّيفب لََّرسففَّت  لإلرشفَّدي لَّتطَففد الفِ لَّتجتهاففب لأن َُّففِ  يضفَّأه رجفد لَََّّحوففب 
 سوي  لَّهب  هتسافَّ لالإف هَّسب َفَه  لَّهإفَّئل لَّ هليتيفب لألخفر   تن حيلتكَّسَّ  لَّت َّحب َّال لالإ غالل لالتول

لَّت َّحففففب َّميففففَّدة لَّ حصففففيل لَّدرلإففففي هلالا تففففَّد الففففي َهفففف  لَّ طَي ففففَّ  لَّخَّرجيففففب َّميففففَّدة لَّ حصففففيل هلالح ًففففَّو 
 فب تحففددة هلالح ًفَّو َإحففد  لألدهل  لَّاَّتفب لَّ ففي  إفَّاد الففِ َفَّألهرلد لَّتدهسفب  ياففَّ لألهَّهيفَّ  هلألهففدل  َطري

يرهففَّ تففن لإلتكَّسففَّ ه جاففَّم لَّاففَّ  ، ه لَّتلًففَّ ، ه ُدلرة لَّهبفف  توففل لََّرسففَّت  لَّتففسو ،  لَّ ففي تففن شففأساَّ  لَّتففذكرة َه
 .  سوي  لَّهب 

 ُحفد  لَّهتليفَّ " حيل  هصل َُِّ أن ُدلرة لَّهبف  هفي  (4112) الكايدتد تَّ  هصل َُّيَ   ههذل ي ًد
، ه شفتل هفذه لَّهتليففب "لَّ في  إف طيد َافَّ أن  سجففم لَّتافَّ  هلألهفدل  لَّ ففي  تكسفي تفن أن  كففهن  هفَّال   في اتلففي

الفففِ ترلحفففل ضفففرهريب  إففف اد   حديفففد لح يَّجَّ فففي، هت طلَفففَّ  لَّهويًفففب حإفففر أهتي افففَّ هتطََّ  افففَّ تفففد لَّهبففف  
 .هلَّتصَّدر لَّت َّحب أه لَّتح تلب

لَّ َليففب هلََّهديفففب  لَّ يَّإفففَّ ب ذل  دالَّففب ُحصفففَّئيب َففين  فففرهد تهسهيفف هسففَّين أ( 44)جفففدهل لَّيَففين كتففَّ 
ه رجفففد لَََّّحوفففب ذَّفففي َُّفففِ ، (أ فففرلد لَّتجتهافففب لَّ جريَيفففب) لَّ يفففَّو لََّهفففدي هَّصفففََّّو  الخ َفففَّر لَّ حصفففيل لَّدرلإفففي

 هََّّيب لََّرسَّت  لإلرشَّدي لَّتطَفد الفِ لَّتجتهافب لَّ جريَيفب حيفل أد  لََّرسفَّت  َُّفِ  سوفي  هبف  لَّطفالر هتفن 
لًَّففرد  ففي لَّتهر فب لَّ ففي يحصفل الياففَّ لَّ حصففيل لَّدرلإفي ي توففل ا  الففِ لَّ حصفيل لَّدرلإففي حيفل وف  ميففَّدة بفدر 

الففِ تففَّ يحصففل  ذَّففيهي  صففر ،  إففيلدر ي َ صففد  كيًففَ تففد لَّهإففط هلَّهتففل لَّإففدرلتففن خففالل َرسففَّت  أه تففسا  
َّاي لَّفذي أكوفر  كيًفَّ  تفد لَّهإفط لالج تف لَّطََّّفرتن تهلهتَّ  ه فد َرسفَّت  تهفد يافد  َُّفِ جهفل  لَّطََّّراليَ 

  .إي َصهرة اَّتبلدر ب َُِّ ُادلده َّل كي  تد لَّهإط لَََّّإلضَّ  ، يس تي َُّيَ
أن لَّ حصففيل لَّدرلإفففي يافففد  َُّففِ لَّحصفففهل الفففِ  َُّفففِ( 6222) غنـــيمتففد تفففَّ أشفففَّر َُّيففَ ههففذل ي ًفففد 

تهلهتفَّ  هصففًيب  َففين تفد  تففَّ حصففلَ لَّطََّّفر تففن خَففرل  تهيسفب َطري ففب تََّشففرة تفن تح هيففَّ  درلإففيب تهيسففب 
 ،ََّّسإفَب َّتهفَّيير َّافَّ صفًب لَّهتهتيفبتهر ب تإ ه  لَّطََّّر لَّ هليتفي أه لَّ حصفيلي هذَّفي َتهر فب تركفمة َ هكذَّي

أي َََّّسإففَب َّلطََّّففر  ففي  رب ففَ لَّدرلإففيب أه  ففي توففل إففسَ هال ي  صففر هففد  لَّ حصففيل لَّدرلإففي الففِ ذَّففي هَّكففن 
 . ي تخ ل  لَّتهلد لَّدرلإيب يت د َُِّ تحَّهَّب رإ  صهرة سًإيب َّ درل  لَّطالر لَّه ليب هلَّتهر يب ه حصيلَ
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درجفَّ    هجفد  فرهد ذل  دالَّفب ُحصفَّئيب  في: والـذى يـنص علـى  إلى قبـول الفرضـية األولـى وهذا يؤدي
لَّ حصيل لَّدرلإي َّد  أ فرلد لَّتجتفها ين لَّ جريَيفب هلَّضفََّطب الفِ لَّ يفَّو لََّهفدي َّصفََّّو أ فرلد  سوي  لَّهب  ه 

 .رشَّدي لَّتإ خد   ِ هذه لَّدرلإبلَّتجتهاب لَّ جريَيب يهم  َّ طَيد لََّرسَّت  لإل

  ينص على  الذي الفرض الثاني مناقشة: 
درجففَّ   سوففي  لَّهبفف  هلَّ حصففيل لَّدرلإففي َّففد  أ ففرلد  لَّتجتهاففب   هجففد  ففرهد ذل  دالَّففب ُحصففَّئيب  ففي  

 رسفَّت  لإلرشفَّد لَّجتهفي لَّتإف خد لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّصََّّو لَّ يَّو لََّهد  يهم  َّ طَيفد َ
 . هذه لَّدرلإب  ي

َّتجفَّال  لَّ َليفب هلََّهديفب  لَّ يَّإفَّ  فرهد تهسهيفب ذل  دالَّفب ُحصفَّئيب َفين  هجفهد( 46)جفدهل لَّيَين ه 
ه رجففد لَََّّحوففب ذَّففي َُّففِ  هََّّيففب ، (أ ففرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب)لَّ يَّإففَّ  لََّهديففب  هَّصففََّّو ت يففَّو  سوففي  لَّهبفف  

افب لَّ جريَيفب ُدرلي صفَو َّفد  أ فرلد لَّتجته حيفل أَّ جريَيفب لََّرسَّت  لإلرشَّدي لَّذي     طَي َ الِ لَّتجتهاب ل
  د أصَحهل تفن خفالل لَّ فدريََّ  أوسفَّء لَّجلإفَّ  هلَّهلجَفَّ  لَّ في  ،هكيًيب  سوي  أهبَّ ا  ،ه هلئده ،ألهتيب لَّهب 

هلر ًهفف   ،ل أد  َُّففِ ر ففد تإفف هله  لالج تففَّايههففذ   هلففد َكففل جلإففب الففِ درليففب  َّتففب َتاففَّرل   سوففي  لَّهبفف ،
 ،  أسشفط ا  لَّحيَّ يفب هلالج تَّايفبب لإلسجَّم َّد  كل طََّّر هطَََّّب َهفد أن سوتفهل أهبفَّ ا  لَّت هل فب َتخ لفدل هي

هالحوففهل تففَّ  فف   ح ي ففَ تففن  طففهر  ففي ُسجففَّم لَّهلجَففَّ  هلَّتاففَّ  َهبفف  أبففل اففن لَّإففََّد هلسخًففَّ  لَّضففغهطَّ  
 . ب َُّيا  لَّسًإيب هلَّدرلإيب هلَّحيَّ يب لَّ ي كَّسهل يترهن َاَّ َّكورة لألسشطب لَّتهكل

ه رجففد لَََّّحوففب ذَّففي َُّففِ  هََّّيففب لََّرسففَّت  لإلرشففَّدي  ففي  حديففد لَّإففلهكيَّ  لَّشخصففيب لَّ ففي تففن شففأساَّ   
  توفل  في  رجتفب لألهَّهيفَّ  هلَّخطففط َُّفِ أهفدل  شفاريب هأإفَهايب هيهتيفب ، هاسفد تهلجاففب لَّ فِ  سوفي  لَّهبف  ه 

َََّّتإفف  َل ، هكففذَّي لَّهتففل الففِ ُساففَّء  لَّضففغهط لَّدرلإففيب  يجففر ل خففَّذ لالح يَّطففَّ  لَّالمتففب َّ ًففَّدي حصففهَّاَّ
ترلجهففب لَّتحَّضففرل   ففي لَّهبفف  لَّتحففدد َّاففَّ تففد  خصففيص   ففرة تسَّإففَب َّالإفف رخَّء هلَّسففه  أه لَّرلحففب لَّجإففديب 
َّميففَّدة لَّ ركيففم ، هأيضففَّ  بضففَّء هبفف  أطففهل  ففي درلإففب َهفف  لَّت ففررل  لَّصففهَب تففن لَّهبفف  لَّففذي ي ضففِ  ففي 

، ر الففِ َهفف  لَّتشففكال  لَّ ففي  ففهلجاا دة لآلخففرين  ففي لَّ غلففدرلإففب لَّت ففررل  لَّإففالب ، هلَّهتففل الففِ تإففَّا
أن  ي فففب تسوتفففب َّإفففاهَّب لَّرجفففهع َُّيافففَّ، ََّالضفففَّ ب َُّففففِهكفففذَّي لَّتحَّ وفففب الفففِ لألهرلد هلَّترلجفففد لَّدرلإفففيب َطر 

 حديفد إفلهكيَّ  لآلخفرين لَّ في  ه َفر تفن تههبفَّ   سوفي  لَّهبف  ، هكفذَّي  إَّاد لَّطََّّر  فِلََّرسَّت  لإلرشَّدي 
َط لَّ ي  حد تساَّ تول هضد ضهلَط الخ يفَّر لألصفدبَّء ، ه حديفد تهلايفد َّلميفَّرل  أه  ل في هضد َه  لَّضهل

لَّت َّطهفب أوسفَّء أدلء لَّتكََّّتَّ  لَّ لًهسيب ، ه جسر أي تكََّّتفَّ  أه أي ميفَّرل  اَّرضفب هأيضفَّ  تسفد لآلخفرين تفن 
لَّهبفف  ه  توففل  ففي لإفف خدل   سوففي   لإلتكَّسففَّ  لَّ ففي تففن شففأساَّ ميففَّدة لَّ ففدرة الففِ لالإفف ًَّدة تففن يضففَّهألَّهلجَففَّ  

هكفففذَّي لالح ًفففَّو َفففَه  لألدهل  لَّاَّتفففب لَّ فففي  إفففَّاد الفففِ ُدلرة ، لَّحَّإفففر لآلَّفففي هسوففف  لَّتهلهتفففَّ  لَّحديوفففب 
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فففب هلالإففف هَّسب َفففَه  لَّهإفففَّئل لَّ هليتيفففب  لَّهبففف  توفففل لإففف خدل  ذلكفففرة لَّافففَّ   لَّس فففَّل َّل فففذكير ََّألاتفففَّل لَّتطلَه
هبفف  لالس اففَّء   لَّخَّرجيففب َّميففَّدة لَّ حصففيل الا تففَّد الففِ لَّ طَي ففَّلألخففر  لَّت َّحففب َّميففَّدة لَّ حصففيل لَّدرلإففي هل

 . تن لألاتَّل لَّتحددة 
لَّ َليففففب هلََّهديففففب  لَّ يَّإففففَّ  ففففرهد تهسهيففففب ذل  دالَّففففب ُحصففففَّئيب َففففين هجففففهد ( 46)جففففدهل لَّيَففففين كتففففَّ   

حوففب ذَّففي َُّففِ ه رجففد لَََّّ، (أ ففرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب)لَّ يَّإففَّ  لََّهديففب  هَّصففََّّو الخ َففَّر لَّ حصففيل لَّدرلإففِ 
كفَّن َّفَ لألوفر  في ميفَّدة لَّ حصفيل لَّدرلإفي حيفل   د  هََّّيب لََّرسَّت  لإلرشَّدي لَّتطَد  ي  سوي  هب  لَّطالر 

تر كففمل  لَّتففَّدة لَّدرلإففيب هتًردل اففَّ لَّ هليتيففب  ففي ضففهء تح ففه  لَّتسففَّه  هأهففدل اَّ،  الففِ  حديففد إففَّاد لَّطََّّففر
إفففي َّت ففففدلر لَّتهلهتفففَّ  لَّ فففي يفففف    حصفففيلاَّ تففففن لدر ه  تهففففين تفففن لَّكًفففَّءة  ففففي لألدلء لَّههفففه اَفففَّرة اففففن تإففف 

حصفل  حيفل ب،، هلَّ في يف     ييتافَّ تفن بَفل لَّتدرإفين هلالخ َفَّرل  لَّ حصفيلي لَّتهضهاَّ  هلَّهحفدل  لَّدرلإفيب
الففِ لَّتهففدال  لًَّصففليب َّطففالر هطَََّّففَّ  لَّهيسففب َّلًصففل َهففد لس اففَّء لألإففَّ ذة تففن  صففحيو لالخ َففَّرل  لَََّّحوففب 

، لَّدرلإفففي لَّوفففَّسيسففف  لَََّّحوفففب َفففين تهفففدال ا  لًَّصفففليب َّلًصفففل لَّدرلإفففي لألهل هلًَّصفففل لَّدرلإفففي لَّوفففَّسي ، وففف  بَّر 
ََّّ فففََّّي   هجففد  لَََّّحوففب أن لََّرسفففَّت  إففَّاد لَّطففالر هلَّطَََّّفففَّ  الففِ  سوفففي  أهبففَّ ا  هخَّصففب هبففف  لَّدرلإففب ، َه

 .إَّاد الِ ر د تإ هيَّ ا  لَّ حصيليب
َُِّ أن هسَّي درجب ت هإطب تن   لحيل  هص( 6222) أبو سلطانةههذل ي ًد تد تَّ  هصل  َُّيَ 

تاَّرة  سوي  لَّهب  َّد  لَّطلَب  ي جَّتهب لَّيرتهي ، ههسَّي لر ََّط ُيجََّي دلل ُحصَّئيَّ  َين تاَّرة  سوي  
.لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي هأن هذل لالر ََّط يخ ل  اسد  دخل َه  لَّت غيرل 

ــى قبــول الفرضــية  ــةوهــذا يــؤدي إل رهد ذل  دالَّففب ُحصففَّئيب  ففي  هجففد  فف: والــذى يــنص علــى  الثاني
درجَّ   سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإي َّفد  أ فرلد  لَّتجتهافب لَّ جريَيفب الفِ لَّ يَّإفين لَّ َلفي هلََّهفدي َّصفََّّو 

 .لَّ يَّو لََّهدي يهم  َّ طَيد َرسَّت  لإلرشَّد لَّجتهي لَّتإ خد   ي هذه لَّدرلإب

 ينص على  الذي الفرض الثالث مناقشة: 
َّد  أ رلد لَّتجتهاب   جَّ   سوي  لَّهب  هلَّ حصيل لَّدرلإيدر  ُحصَّئيب  ي رهد ذل  دالَّب  اد  هجهد

 . لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب
َّتجتهاب لَّ جريَيب ل هلَّت ََّهب َّد  أ رلد لََّهدي ينهجهد  رهد دلَّب ُحصَّئيَّ  َين لَّ يَّإ (42)جدهل لَّيَين 

َُِّ  هََّّيب لََّرسَّت  لَّتطَد  لَّهب  ه رجد لَََّّحوب ذَّي لَّتجَّل لألهل أهدل   سوي   ي َّصََّّو بيَّو لَّت ََّهب 
ملل اسد لَّطالر لَّ درة الِ  ًا  أهدل   سوي  لَّهب  هأهتي اَّ َّ حإين تإ هله   الِ لَّتد  لََّهيد حيل ال

لَّدرلإي،  تن خالل أهدل   سوي  لَّهب  يكهن َّد  لَّطالر بدرة الِ  سوي  هب  لَّتحَّضرل  َصهرة أ ضل 
ِ أتَّكن لالإ ذكَّر ه حديد أهبَّ  َّلرلحب َين لألاتَّل هكذَّي  حديد لألهدل  ه حديد هكذَّي لَّ هر  ال
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تهلايد  سًيذهَّ هلَّهتل الِ بيَّو تَّ     ح ي َ تساَّ كتَّ  هتل الِ هضد أجسدة هلضحب لَّتهََّّ  َّلهب  
ير َّل يَّو هلألهدل  لإلجرلئيب هلَّت هإطب هلَّترحليب هلَّتإ  َليب َّلًرد هلَّطََّّر، تتَّ يهتل الِ هضد أإََّّ

 . هلَّ ح د هلَّ هر  الِ إَل  هديل لَّتإَّر َّ ح يد لَّاد 
هجهد  رهد دلَّب ُحصَّئيَّ  َين لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب َّد  أ رلد لَّتجتهاب  (42)كتَّ يَين لَّجدهل 

ه رجد ، هلخ ََّر لَّ حصيل لَّدرلإي" لَّإلهكيَّ  لَّشخصيب" ي لَّتجَّل لَّوَّسي   لَّ جريَيب َّصََّّو بيَّو لَّت ََّهب
لَّ ضَّء الِ لَّإلهكيَّ  لَّشخصيب لَّ ي  إَّاد الِلََّرسَّت  لَّتطَد الِ لَّتد  لََّهيد  أنَََّّحوب ذَّي َُِّ ل

د إَّا لََّرسَّت  لَّتطَد َُِّ أن  ََّالضَّ ب، و  لَّ أوير الِ لَّ حصيل لَّدرلإي تن شأساَّ ضيَّع لَّهب  هتن
َشكل إلَي الِ  ورهلَّ ِ  ؤ   ِ  حد تن لالإ ًَّدة تسَه  لَّتههبَّ  لَّلَّطََّّر الِ ُدرلي لهتيب لَّهب  هأ

 .لإلسجَّم هلَّ حصيل لَّدرلإي
هجهد  رهد دلَّب ُحصَّئيَّ  َين لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب َّد  أ رلد يضَّ اد  أ( 42)هيَين لَّجدهل 

ُتكَّسَّ  "لَّتجَّل لَّرلَد ه ، "إلهكيَّ  لآلخرين" ي لَّتجَّل لَّوََّّل  لَّتجتهاب لَّ جريَيب َّصََّّو بيَّو لَّت ََّهب
حدلل إلهكيَّ  ليجََّيب تإ ترة  ِ ُدرلي لَّطََّّر َُِّ َََّّحوب ذَّي ه رجد ل "ت َّحب  هََّّيب لََّرسَّت  لإلرشَّدي هل 

 .  لَّت ََّهب   رة َهد ييجََّب  ه سويتَ هلالإ ًَّدة تسَ َشكل ُهتيب لَّه أل
 لَّ ي هلَّتهَّر  لَّتاَّرل  س ل  ي لَّتإ خد  لإلرشَّدي لََّرسَّت  سجَّح َُِّ لَّس َّئ  هذه  رجد لَََّّحوب كتَّ

 لإليجََّي لألور س ل َهضهح لَّس َّئ   كش  حيللَّهَّتب  لَّحيَّة تهلب  َُِّ لإلرشَّدي لََّرسَّت   ي اَّشههَّ

 حيَّ ا   ي ه هتيتَ لإلرشَّديب لَّجلإَّ   ي الياَّ ه دَرهل تساَّ ه هلتهل  ياَّ شَّركهل لَّ ي لإلرشَّديب َّلتتَّرإب

 .هلالج تَّايب لَّدرلإيب
افففد  هجفففهد  فففرهد ذل  دالَّفففب ُحصفففَّئيب َفففين َُّفففِ ( 4112) مســـمارَُّيفففَ   تفففد تفففَّ أشفففَّر ههفففذل ي ًفففد 

تاففَّرة  ه َّاليففب لََّرسففَّت  لَّتطَففد  ففي  حإففين لَّتجتفها ين لَّضففََّطب هلَّ جريَيففب الففِ ت غيففر لَّ حصففيل لَّدرلإفي،
 .هَّ  يكن  هَّال  ي ر د  حصيل لَّطََََّّّ  ، سوي  لَّهب  َّد  لَّطََََّّّ 

تافَّرة  جفَّل لَّوََّّفل هلَّتجفَّل لَّرلَفد  فيَّلت هفذل َََّّسإفَب وبهذه النتيجة يتم تحقيق الفرضية الثالثة جزئيا
تإفف ه   ، هكففذَّي  ففيل هلَّتجففَّل لَّوففَّسي هلَّتجففَّل لَّخففَّتويخففص لَّتجففَّل لأله  ، هاففد   ح ي اففَّ  يتففَّ سوففي  لَّهبفف 
 .لَّدرلإيلَّ حصيل 
 التوصيات: ثانياا 

 : ن لَََّّحوب  هصي َََّّ ََّّيإ  ،َسَّء الِ تَّ  هصل  َُّيَ لَّدرلإب لَّحََّّيب تن س َّئ 
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إََّّير أيش تل اليَ تن ، هتَّ     ُادلده  ي هذه لَّدرلإبلَّذي لَّجتهي سَّت  لإلرشَّدي لالإ ًَّدة تن لََّر  .4
جرلءل  تن بَل لألخصَّئيين رشَّديب ه ُ هلَّت خصصين  ي  حإين لالج تَّايين هلَّترشدين لَّسًإيين ل 

 .َّد  طالر لَّتدلرو هلَّتؤإإَّ  لَّ هليتيب لَّتخ لًب  تاَّرل   سوي  لَّهب 
يتكن   هلئد ََّ سَّدر تهردََّا ََّره تن خالل لََّرلت  لالرشَّديب َّلطالر  َّهب ل سوي   أهتيب ُواَّرضرهرة  .6

 ، كتَّ يهطيلَّت هددة لَّ هليتيب لألسشطب  ي لَّتإ غرد لَّهب    ليل الِ يإَّاد حيل  سويتَ تسَ لالإ ًَّدة
 .لَّحيَّ يب لَّسشَّطَّ  َه  هت ََّهب لَّريَّضيب لألسشطب تتَّرإبَّلطََّّر هب َّ  َّ

 لَّتدهسفب َفَّألهرلد هلالح ًفَّو لَّخَّرجيفب توفل لَّ طَي فَّ  لَّت َّحفب لألخفر  لَّ هليتيفب إفَّئلَََّّه  ضرهرة لالإ هَّسب .2
 .لَّدرلإي لَّ حصيل َّميَّدة تحددة َطري ب هلألهدل  لألهَّهيَّ   ياَّ

 لَّيهتيب هلَّهلجََّ  َََّّتاَّ  بَّئتب ن يكهن ََّأ تن خالل لََّرلت  لالرشَّديب هري  لَّطََّّر ضرهرة  .1
  .لالإ ًَّدة َشكل أكَر تن لَّهب  الِ بَّدرين يجهلا  تتَّ ،تحدد هب  َّهيخصص َّا لَّحيَّ يب هلَّسشَّطَّ 

 .ضرهرة لَّحًَّو الِ لإلتكَّسَّ  لَّت َّحب هلَّهتل الِ ميَّد اَّ َّميَّدة تإ ه  لَّ حصيل لَّدرلإي .4

 .ضرهرة لإ طالع  رلء لَّطالر دهريَّ   ي ضهء تإ هيَّ   حصيلا  هاالب اَّ َ سوي  لَّهب  .2

دلرة لَّهبفف  َشففكل  هففَّل تإففَّادة لَّطََّّففر الففِ أن يضففد أتَّ .1 تففَ لألدهل  لَّاَّتففب لَّ ففي تففن شففأساَّ  سوففي  هل 
 ".لََّرسَّت  لَّتسو ، لَّتلًَّ ، جاَّم لَّاَّ  ، لَّتذكرة "تول 

ضرهرة ُرشَّد لَّطََّّر َُِّ أهتيب  سوفي  لَّهبف  تتفَّ ي فيو َّفَ هب فَّ  َّالإف ت َّع تفد لألصفدبَّء هتهر فب أهبفَّ   .8
 .لَّ هليتيب لَّت هددة لَّرلحب هلَّهتل ه  ليل لَّهب  لَّتإ غرد  ي لألسشطب

 .ُواَّر أهتيب  سوي  لَّهب  هاالب َ َََّّ حصيل لَّدرلإي َّد  لَّطََّّر .1

 :المقترحةوالبحوث الدراسات :ثالثا
ومــا توصــلت إليــه مــن توصــيات تقتــر  الباحثــة  مــن خــالل مــا أســفرت عنــه نتــائج الدراســة الحاليــة،

 :الدراسات والبحوث التالية
تإفف ه  لَّ حصففيل هر ففد  لَّحففََّّي  ففي  حإففين تاففَّرة  سوففي  لَّهبفف ، َّاليففب لََّرسففَّت  لإلرشففَّدي لَّجتهففي  .4

 .َّد  طلَب تن كليَّ  جَّتهيب أخر 

 .ه طَي اَّ الِ  ئَّ  اتريب تخ لًب ،الك إَّر تاَّرل   سوي  لَّهب أخر   صتي  َرلت  ُرشَّديب  .6

ب ، هكيًيفب َّلطلَب لَّجدد  ي لَّجَّتهَّ  هلَّكليَّ  هلَّتهَّهد َّكيًيب  سوفي  هبف  لَّدرلإف ب دريَي َرلت  ادلدُ .2
 .بضَّء هب  لًَّرل  َّديا 

 .تاَّرة  سوي  لَّهب  ل  ي لَّههلتل لَّ ي  إَّه   ي  ستيبُجرلء درلإَّ  تإ  َليب  َح .1
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 :المراجع العربية: أول
فاعليـــة الوســـائط المتعـــددة علـــى التحصـــيل  . (6222)افففَّن كتفففَّل تحتفففدأَففَّ خيفففل ،  هميفففب تحتفففد هلَّإفففيد ، جي

طالبـات الصـف األول  ىالدراسي وتنمية مهارات استخدام نماذج الكرة األرضية  في مادة الجغرافيـا لـد
-422، ص ، لَّريفَّ  12َّه  هطفرد لَّ فدريو، ع ، لَّجتهيب لَّتصريب َّلتسف المتوسط بمدينة الرياض

442. 

 . 11ص ،دلر لَّشرهد َّلسشر هلَّ هميد اتَّن،  ،اإلرشاد الجمعي . (6221) لَّلطي أحتد اَد ، أَه لإهد
 . ، اتَّنلَّتيإرة دلر ،اإلرشادية المهارات . (6221)لَّلطي   اَد أحتد أإهد، أَه

دلر ساضفب تصفر  ، لَّ فَّهرة، ر التربيـة الرياضـيةو التربيـة السياسـية للشـباب ود . (4118)أَه لَّهفال، اهلطف 
 .َّلطَد هلَّسشر

رســالة ماجســتير ، ل جَّهففَّ  شففََّر لَّجسففهر سحففه لَّ ضففَّيَّ لًَّكريففب هلَّإيَّإففيب  . ( 6226)أَففه َكففر،  د  إففهيد
 . لَّإهدلن ،لَّخرطه   ،تركم لََّحهل هلَّدرلإَّ  لال ري يب ، جَّتهب أ ري يَّ لَّهََّّتيب، منشورة غير

 .لر لَّتإيرةد،  اتَّن، كليب لَّهله  لَّ َرهيب، علم النفس التربوي . (4118) أَه جَّده، صََّّو

 .1لَّتصريب، طتك َب لألسجله  ، لَّ َّهرة التقويم النفسي، . (4111)  خرهنأَه حطر،  ؤلد ه 

لَّ لففهل لَّشفَََّي َّفد  لَّشففََّر  في لَّتج تففد لًَّلإفطيسي هدهر لَّ َريففب  . (6222)أَفه د ، تحتفهد هلآلَففَّ ، تحتفد
 .6، ع1،   مجلة الجامعة اإلسالميةَمة،  ، ي تهلجا َ

 ت غيفرل  َّفد لَّتافَّرة  سوفي  لَّهبف  هلَّ حصفيل لَّدرلإفي  في ضفهء َهف   .( 6222)الء إهيد أَه إلطَّسب ، سج
 .، كليب لَّ َريب ، جَّتهب لَّيرتهي ، لألردن رسالة ماجستير غير منشورة،  طلَب جَّتهب لَّيرتهي

تسشفهر، ، َحفل ُدلرة لَّهبف   في لألجافمة لَّحكهتيفب لألردسيفب . (4114)، تحتفديلَّ ريفه ه  َّدر أحتفد أَه شيخب، س
 .62 ع، مجلة الدراسات والعلوم اإلنسانية،  اتَّنجَّتهب لألردن، 

 .ديهلَّ هم  َّلسشر دالهيجت دلر اتَّن ،، الوقت إدارة  . (   4114 ) أحتد سَّدر ، خبيش أَه
، يفَّ ، لَّر الرشـاد النفسـي والجتمـاعي .(6224)أَه اََّدة، صََّّو َفن اَفدل  هسيفَّمي، اَفد لَّتجيفد َفن طفَّ 

 .كَّن تك َب لَّهَي

 لَّريفَّ  ، ،الجماعـات مـع العمـل طريقـة ممارسـة أساسـيات . (6222) اَدلَّتجيفد هسيفَّمي، صفََّّو اَفَّدة،ه أَف
  .هلَّ هميد َّلسشر لَّهَيكَّن

  .دلر لًَّكر َّلطََّاب هلَّسشراتَّن ، ، مبادئ اإلرشاد النفسي . (6226)إاَّ  درهي   ،أَه ايطب
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ينلَّته  الفِ لَّ هفر  تحكفَّ  . (6222)لَّإفيد  هَّشف ، أَفه   في لَّهَريفب ََّحفهل درلإفب تإفحيب "هلَّت ًفهبين هفَه
-24 ص ،لَّريفَّ  ،2ع ،الخاصـة للتربيـة المجلـة العربيـة ، 6226" اَّ  َُِّ  4112 اَّ  تن لًَّ رة
12. 

َّخًفففف    َّاليففففب َرسفففَّت  لرشففففَّدي جتهفففي . (6244)لحتفففد، اَففففد لََّفففَّبِ د ففففد ل  ، هاَفففد ل  ، إففففله  اوتفففَّن 
مجلـة دراســات ا ليفَّ َهاليفب لَّسيفل لالَفي  َََّّإفهدلن، َحفل تسشفهر،  لَّضفغهط لَّسًإفيب التافَّ  لَّتهفَّبين

 . ، لَّخرطه 1ع ،نفسية
ــة  . (4111) َففدهي، هسففَّء حففَّ وه  ِأحتففد، تحتففد تصففطً ــيم ورعاي ــة وتطبيقاتهــا فــي التعل الخدمــة الجتماعي

 .لإلإكسدريب لَّتك ر لَّجَّتهي لَّحديل ،لإلإكسدريب  ،الشباب

 .411، ع مجلة العربي،  ، لَّكهي رلإي، َحل تسشهرلَّ حصيل لَّد ،(1114)  د ، َإتَّء

رإففََّّب ، مســتوى الطمـو  وعالقتــه بالتحصـيل الدراســي لـدى طلبـة التعلــيم الفنـي . (6224) َفدهر، َيوفَّء الفي
 .دتشد، كليب لَّ َريب، جَّتهب دتشد، تَّجإ ير َير تسشهرة

 .دلر لًَّكر لَّهَريلَّ َّهرة ، ، رياضيةموسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية وال .( 6224)َدهي، اصَّ 
:  هََّّيففب لإففف خدل  لَّتفففهديال  لَّ هليتيفففب  ففي  فففدريو تفففَّدة لَّتسففَّه   فففي كفففل تفففن . (6222)َالففهل، َُفففرلهي  أحتفففد

لَّ حصفيل لَّدرلإفي، هلال جفَّه سحففهلَّ هل  لَّفذل ي، ه ح يفد لَّففذل  َّفد  طلَفب لَّدرلإففَّ  لَّهليفَّ  خصفص َّغففب 
 .12ع  ،َََّّمبَّميد كلية التربيةلة جملَّ َّهرة ،  ،اَريب َكليَّ  لَّ َريب

،  إدارتهـــا ةضـــغوط العمـــل مـــنهج شـــامل لدراســـة مصـــادرها ونتائجهـــا وكيفيـــ . (4112)يجفففَّن، اَفففد لَّفففرحتن 
 .تهاد لإلدلرة لَّهَّتب لَّريَّ ، 

 اتفففَّن،    ،اإلرشـــاد التربـــوي مفهومـــه وخصائصـــه وماهيتـــه . (6222)هلألإفففدي، َُفففرلهي جَّإففف ، تفففرهلن إفففهيد 
 .لر لَّو َّ ب َّلسشر هلَّ هميد هد، لَّدهَّيب َّلسشر هلَّ هميد لَّدلر لَّهلتيب 

 .لَّتكرتب تكب ،َاَّدر تطََّد،  الجماعي النفسي اإلرشاد في مقدمة . (6224 (جهًر تحتد لَّليل، جتل
 .، تك َب لَّجاَّم لَّتركمي، لَّ َّهرة الكتاب السنوي . (4118)لَّجاَّم لَّتركمي َّل هَئب لَّهَّتب هلإلحصَّء 

 . تك َب لَّهَيكَّنلَّريَّ  ، ،  الشباب وقضاياه المعاصرة . (4111) تََّريلَّجهير، َُرلهي  
لَّتتلكففب  في َحفل تسشففهر  ،لَّههلتفل لَّتففؤورة  في دل هيفب لإلسجففَّم لَّتدرإفي . (4114) لَّحَّتفد، تحتفد َففن تهجفر
 .41ع  ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، لَّهَريب لَّإههديب

تعليم األساسـي اإللزامـي وتخفـيض سـنوات إلزامـه فـي مصـر حـول نظريـة ال . (4111) حجي، أحتد ُإتَّايل
 .لَّساضب لَّتصريب  لَّ َّهرة ، ، وخبرات أجنبي

 .اتَّن لًَّكر، دلر ،التكنولوجيا -التطبيق -النظرية النفسي اإلرشاد .( 6221) لَّهوي  اَد طَ حإين،
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ــــدليل الحــــديث . (6222) هففففد ، لَّحإففففيسي ــــوي، ال ــــم المرجــــع فــــي اإلرشــــاد الترب ــــي والمعل  ب، أكَّديتيفففف للمرب
 .81، صلس رسَّشهسَّل َّلسشر هلَّ هميد ، ََّسَّن

 .دلر لَّ َريب لَّحديوبدتشد ، ، التحصيل الدراسي . (4112) حتدلن، تحتد ميَّد
، لَّتك ففففر 11 ع، "َسففففَّة لألجيفففَّل"أوففففر لَّتهلففف   ففففي تهََّّجفففب لَّ فففأخر لَّدرلإففففي، تجلفففب  . (6222) حتفففدلن، هشفففَّ 

 .َّإهري لَّ سًيذي َّس ََّب لَّتهلتين،
المتغيرات الجتماعية ، غير المدرسية المرتبطة بكل مـن التحصـيل الدراسـي  . (6221) جتيل حتهدي، أحتد

 .14، ع  مجلة علوم إنسانيةَغدلد، إيهَّهجيب س ديب ، درلإب إ والستبعاد الجتماعي ،
 .اتَّن هلَّسشر، َّلطََّاب لًَّكر دلر ،وتوجيهه الطفل إرشاد . (6226) ميَّد هحهلشين، تًيد حهلشين،
، دلر لَّشففرهد َّلسشففر  علــم الــنفس اإلرشــادي الــدليل فــي اإلرشــاد الجمعــي . (6221)اطففَّ ل   ففؤلد،  لَّخََّّفدي
 .46، صلألردن هلَّ هميد ،

  .ُي رلي َّلطََّاب هلَّسشر هلَّ هميد لَّ َّهرة ، ،للوقت الثقافيةاإلدارة  . (6222) لَّخضيري، تحإن أحتد
 . لَّهلتيب، اتَّن لَّدلر ، النفسي واإلرشاد التوجيه مبادئ .(6224) َُرلهي  هشَّ  لَّخطير،
 دلر، اإلرشـادية البـرامج بنـاء" الجمـاعي والعـالج اإلرشـاد بـرامج فـي مقدمـة .) 6222 ( اَفدلًَّ َّح لَّخهلجفَّ،

 .، اتَّنهلَّ هميد َّلسشر لَّتإ  َل
بيــة وتنميــة المســئولية العالقـة بــين مشــاركة الطــالب فـى األســر الطال . (4111)خليًفب، اففَّط  خليًفب تحتففد 
 . ، كليب لَّخدتب لالج تَّايب، جَّتهب لًَّيه ، لًَّيه رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة، الجتماعية لديهم

درلإففب  "نظــار مــدارس التعلــيم العــام/ فعاليــة إدارة الوقــت مــن وجهــة نظــر مــديري . (4112)خليففل، سَيففل إففهد
 . إههَّج، إههَّج ، كليب لَّ َريب، جَّتهب" حليليب تيدلسيب َتحَّ وب إههَّج

 .دلر لَّكسدياتَّن ، ،  علم النفس العام . (6222)لَّكَيإي، صََّّوه  لَّدلهري، ههير
لَّشففََّر   ب ه ستيففب بيتففب لَّهتففل لَّحففر َّففدلَّتتَّرإففب لَّتاسيففب َّلخدتففب لالج تَّايفف . (4111)دسففدلرهي، الففي اَففَّو

ـــة دراســـات ،تصفففرحلفففهلن ،  ،، كليفففب لَّخدتفففب لالج تَّايفففب، جَّتهفففب حلفففهلن لَّجفففَّتهي ـــي الخدمـــة  مجل ف
 .  2، ع الجتماعية

 .دلر لَّشرهد جدة ، ، الجامعة والتدريس الجامعي . (4188)رلشد، الي 
ــه األســا" اإلرشــاد التربــوي  . (6222)هففَّدي تشففهَّن، َريففد  ــه وأدوات ، لَّففدلر لَّهلتيففب لَّدهَّيففب هدلر "  إففيبمبادئ

 .26لألردن، ص لَّو َّ ب َّلسشر هلَّ هميد،
 هلَّ هميفد، َّلسشفر لًَّكفر دلر ،األساسـية وأدواره مبادئـه – التربـوي اإلرشـاد . (6222) تشفهَّن هفَّدي َريفد،

 .اتَّن
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تك َفب لَّتجتفد لَّهَرفي َّلسشفر ،  التربوي والنفسـي مـن المنظـور الحـديثاإلرشاد  . (6224)هَّدي تشهَّن، َريد
 .21لألردن، ص ، هلَّ هميد

َففب لًَّففالح تك لَّكهيفف ، ، النفســيمقدمــة فــي اإلرشــاد  . (6226)لَّرشففيدي، َشففير صففََّّو، لَّإففال، رلشففد الففي 
 .َّلسشر هلَّ هميد

 .تسشهرل  جَّتهب دتشددتشد ، ، درلإب  ي إيكهَّهجيب لَّ كي ، الصحة النفسية . (6226)لَّر َّاي، سهي 

، يتإفف ه  لَّ كيّفف  لالج تففَّاي لَّتدرإففي َّطلَففب لَّترحلففب لَّت هإففطب  ففي تحَّ وففب سيسففه  . (4182) درتففمي، طففَّر 
 .مجلة العلوم الجتماعية ،، لَّكهي  ل تسشهرَح ،هاالب َ َ حصيلا  لَّدرلإي

 هلَّ هميد، َّلسشر لألهليب ،6ط ،النفسي واإلرشاد التوجيه مبادئ . (6222) ههشَّ  أحتد هلَّخطير، لََّمَّدي
 .ََّسَّن

 .لَّيتن صسهَّء، لَّيتسيب، لَّحكتب دلر ،النفسي اإلرشاد . (4111) تحتد أحتد لَّماَي،
 لَّ فَّهرة، لَّك فر، افََّّ ،الدراسـية المشـكالت مـع للتعامل المصغر لنفسيا اإلرشاد . (6222)حَّتفد تحتد مهرلن،

  .261 -262تصر، ص 
 . لَّ َّهرة، لَّك ر اََّّ  ،النفسي واإلرشاد النفسية الصحة في دراسات . (6222 ( اَدلَّإال  حَّتد مهرلن،
 .1، ط  رتك َب اََّّ  لَّكلَّ َّهرة ،  ،التوجيه واإلرشاد النفسي . (6224)حَّتد اَد لَّإال  مهرلن،
 .اتَّن هلَّ هميد، َّلسشر لَّهَري لًَّكر دلر ، النفسي والعالج اإلرشاد نظريات . (4118 (  اتي سَّدر لَّميهد،
 .، لَّ َّهرة، تصرلَّحديل لَّك َّر دلر ،الجماعي النفسي اإلرشاد . (6222) أحتد تحتد إهًَّن،
 لإلتفَّرل  لًَّفالح، تك َفب ،والتربـوي النفسي والتوجيه اإلرشاد في أساسيات . (6222) َُرلهي  تحتد ،لَّإًَّإًب

 . لَّت حدة لَّهَريب
 َّلسشفر، لًَّفالح تك َفب لألهَّفي، لَّطَهفب ،والتربوي النفسي والتوجيه اإلرشاد .(2113 (َُفرلهي  تحتد لَّإًَّإًب،
 .كهي لَّ

 .تطََّد جَّتهب لَّمبَّميدلَّ َّهرة  ، ، (منظور إنمائي ) اإلرشاد النفسي  . (4184) إالتب، تتدهحب تحتد
 مجلـة ،لَّتدرإفب  في  لإلرشفَّدي لَّفسًو الف  ََّرسفَّت  ُجرلئفي  صفهر سحفه . (4111) تحتفهد اَفدل  إفليتَّن،

 .18 -12، 26 ع لَّشَّربب،  ي لألتريكيب لَّجَّتهب ،اجتماعية شؤون
 هلَّ هميفد، َّلسشفر لًَّكفر دلر ،6ط ،واإلرشـاد التوجيـه فـي محاضـرات .  (4116  (اصَّ  هلَّستر، اميم ،إتَّرة

 . اتَّن
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 سـمة تنميـة فـي وفعاليتهـا والسـكودراما اللعب الجماعي اإلرشاد أساليب بعض . (6222)َدر إهملن إسَّري،
 تكفب ،َيفر تسشفهرة تَّجإف ير رإفََّّب ،"  جريَيفب درلإب " جدة بمدينة عقلياا المعاقات من عينة لدى النبساطية

 .لَّ َريب كليب لَّ ر ، أ  جَّتهب ،لَّتكرتب
 .، دتشدمشكالت النظام التربوي العربي . (6226)لَّإيد، تحتهد أحتد 

 والمجـال الشـباب رعايـة مجـال فـي الجتماعيـة للخدمـة العامـة الممارسـة . (6222) ه خفرهن جتفَّل شفحَّ َ،
  .حلهلن جَّتهبلَّجَّتهي َ لَّك َّر  هميده  سشر تركم،   لَّ َّهرة ،المدرسي

تففففَّدة لَّهلففففه  َََّّهففففَّدل    ففففياالبففففب لَّ حصففففيل .  (6221)َلً يففففَ ، سجيففففر تحًففففهوه لَّشففففَريسِ ، مكريففففَّ أحتففففد ، 
مجلــة التربيــة لَّت حففدة، لإلتففَّرل  لَّهَريففب  ،يَ ففدلئلَّدرلإففيب َّففد   التيففذ لَّصفف  لَّإففَّدو لإل هلال جَّهففَّ 
 .1  العلمية ،

 .لَّهَري دلر لًَّكرلَّ َّهرة ، ، المشكالت النفسية عند األطفال . (4111)لَّشَريسي، مكريَّ أحتد

 . لر َرير َّلسشر هلَّ هميددلَّ َّهرة ، ، "العملية اإلرشادية . (4112) لَّشسَّهي، تحتد تحرهو
 هلَّطََّاب، َرير َّلسشر دلر ،4ط ،النفسي والعالج اإلرشاد نظريات . (4118) تحرهو تحتد لَّشسَّهي،
 . لَّ َّهرة
فاعلية برنامج في اإلرشاد التربوي في استثارة دافعية اإلنجـاز لـدى طالـب يعـاني  . (6221)افَّط   ،شهلشرة

، لَّجَّتهففب لَّهَريففب لَّ َرهيففب، كليففب لَّدرلإففَّ   (دراســة حالــة)مــن تــدني الدافعيــة فــي التحصــيل الدراســي 
 . اتَّنلَّتً هحب ، 

، (درلإفب تيدلسيفب  في لََّيئفب لَّجَّتهيفب )سيالتكيف الجتماعي والتحصيل الدرا . (4112) لَّصََّّو، تصلو أحتد
 .لَّتتلكب لَّهَريب لَّإههديب لَّو َّ يب، دلر لًَّيصل

 .، هملرة لَّ َريب هلَّ هلي ، لَّتتلكب لَّهَريب لَّإههديببرنامج إدارة الوقت . (6221)لَّصيخَّن،  همي اَد لَّهميم

لَّريفَّ ، ،  "، تطبيقاتـه أسسـه،  نظريتـه "القياس النفسي والتربـوي  . (4111)لَّطريري، اَد لَّرحتن إليتَّن
 .تك َب لَّرشد

 وتكاملهـا بـين األدوار تفاعـل تحقيـق فـي النفسـي اإلرشـاد بـرامج أهميـة . (6228) سَّيفل ريفَّ ، لَّهَّإفتي
 .61، ص، كليب لَّ َريب ، جَّتهب دتشد ، إهريَّ المعوقين وذوي العقلية اإلعاقة معاهد في العاملين
 مـن الطلبـة تحصـيل تحسـين في المساند التعليم برنامج فاعلية . ( 6221) أإهد لَّرحتن اَد اَّشهر، خ َّ 
، فلسـطين شـمال محافظـات فـى الغـوث وكالـة مدارس في ومعلماته المساند التعليم معلمي نظر وجهة

 . رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة، كليب لَّدرلإَّ  لَّهليَّ، جَّتهب لَّسجَّح لَّهطسيب، سََّلو،  لإطين
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ففففي لًَّهففففَّل . (4114)اَففففد لََّففففَّري، درة  ، َحففففل تسشففففهر، ُدلرة لَّهبفففف  تاففففَّرة أإَّإففففيب تففففن تاففففَّرل  لَّتففففدير لَّهَر
 . 61، ع44،  مجلة المصارف العربية، َيره 

دلر لَّ فَّهرة ،   ،الخدمة الجتماعية في مجال رعاية الشـباب . (4112) اَد لَّحتيد، اَد لَّحتيد اَد لَّتحإن
 .لَّو َّ ب َّلسشر هلَّ هميد

، دلر ُيففال  لَّففدلر لَّإففههديب  مــدخل إلــي اإلرشــاد التربــوي والنفســي . (4111)، ه خففرهن ففَّرهد، اَففد لَّإففال 
 .86، صَّلسشر هلَّ هميد ، لَّتتلكب لَّهَريب لَّإههديب

طففالر كليففب لَّتهلتففين َحَّئففل َََّّتتلكففب لَّهَريففب لَّإففههديب    هََّّيففب ُدلرة لَّهبفف  َّففد . (6221)، اس ففر اَففد لَّهففَّل
ــر ، ، َحففل تسشففه هاالب ففَ َََّّ حصففيل لَّدرلإففي يففب ، جَّتهففب 12، ع ة العلــوم اإلنســانيةمجل ، كليففب لَّ َر

  .26-1ص إههَّج ، إههَّج ، 

 . لَّ َّهرة ،لَّك ر اََّّ  ،الطفل نفس علم في وبحوث دراسات . (6224 (َسيتي حإسيب لَّت صهد، اَد
 . َمة ، والتربوي والجتماعي النفسي واإلرشاد التوجيه. (4112 (ل  اَد لَّتسه ، اَد
، أكَّديتيفب  رإفََّّب تَّجإف ير َيفر تسشفهرة،  األجهزة األمنيـة فيإدارة الوقت  . (4116) مرلد ، سَّي  َنيلَّه يَ

 .سَّي  لَّهَريب َّلهله  لألتسيب، لَّريَّ 

، تفؤ تر جَّتهفب لَّ فَّهرة َّ طفهير لَّ هلفي  المعلم الجامعي، واجباته وعالقته بطالبـه . (4111)لَّهجتي، أَه لَّيميد
 . لَّ َّهرة َّتهب لَّ َّهرة ،ج لَّجَّتهي ، رؤيب َّجَّتهب لَّتإ  َل،

لَّففدلر لَّو َّ يففب لَّ ففَّهرة ، ، ،  درلإففب تيدلسيففبالشــباب ، تــأثير العولمــة علــى ثقافــة  . (6222) ، تحتففهد ارلَففي
 .َّلسشر

 .، تصر، جَّتهب لَّ َّهرةعلم نفس النمو، كلية التربية بالفيوم . (4111)لَّهَري، تديحب تحتد
 لَّو َّ فب دلر تك َفب ،النفسـي والعالج اإلرشاد نظريات . (4111) افم  جهدة لَّاَّدي، اَد حإين، إهيد لَّهمة،

 . اتَّن ، هلَّ هميد َّسشر
 .  اتَّن ، لَّو َّ ب دلر ، النفسية الصحة تمريض . (6221) حإسي إهيد لَّهمة،
 ،لَّت هإفطب لَّترحلفب طلَفب َّفد  لَّدرلإفي لَّ أخر تهََّّجب  ي لَّ َرهي لإلرشَّد ورأ . (4181) سهتب صََّح ،اذلر

 .44-42ص، لَّتإ سصريب لَّجَّتهب ، منشورة غير تيرماجس رسالة
، (42)علَّ َريب لَّتهَّصفرة، تجلب ، "درلإفب تيدلسيب "مشكالت مرحلة الشـباب الجامعي . (4181) اطيب، أحتد شهََّن

 .412-444ص ص، َّتهب لالإكسدريب، لالإكسدريب ج
 ، "الممارسة-الواقع -النظرية لالمداخ " والتربوي النفسي اإلرشاد . ( 1996 )حسين عطا محمود ،عقل

 .والتوزيع للنشر الخريجي الرياض،دار
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كر رإفََّّب ، المعوقـات المـؤثرة فـي اسـتخدام األسـاليب العلميـة إلدارة الوقـت . (6221)لَّه يلي، أإهد صََّّو ََه
سا، كليب لإلدلرة هلالب صَّد، لألكَّديتيب لَّهَريب لَّتً هحب  ي لَّدستَّري، تَّجإ ير َير تسشهرة    .َّجنكَه

 .تيب َّلسشر هلَّ هميدي لَّهلددلر لَََّّمهر اتَّن ، ، أساسيات إدارة الوقت . (6221)لَّهالد، َشير
ــاء نظــم بنــو  األســئلة . (6222)اففال  ، صففالح لَّففدين ،  بعــض التجاهــات المعاصــرة فــي مجــال إعــداد وبن

يفففب  فففهي تفففن أجفففل لَّ ستيفففب  فففي لَّفففدهل لَّهَر لإفففيب ُبليتيفففب حفففهل ، حل فففب در ( ُييفففدلو ) َرسفففَّت  لَّ جديفففد لَّ َر
سَّء َسهي لألإئلب  ي لَّدهل لَّهَريب ، لَّ َّهرة  . . طهر سو  لالت حَّسَّ  َه

القيـاس والتقـويم التربـوي والنفسـي ، أساسـياته وتطبيقاتـه وتوجيهاتـه  . (6221)، صالح لَّدين تحتهد اال 
 .لًَّكر لَّهَري دلر، ، لَّ َّهرة  المعاصرة

 .دلر جرير َّلسشراتَّن،  ،ت النظرية والتطبيقإدارة الوق . (6224)اليَّن، َرحي تصطًِ

، الممارسة العامة للخدمة الجتماعيـة فـي مجـال رعايـة الشـباب . (4111)ه خرهن الي، تَّهر أَه لَّتهَّطي 
 .دلر لَّشرهد َّلطََّاب هلَّسشرلَّ َّهرة ،  

الخدمـة  مجـالت الخدمة الجتماعية فـي مجـال رعايـة الشـباب سلسـلة . (4111)اترلن، سصر خليل ه خرهن
 .َل َرس  َّلطََّاب  ،، لَّ َّهرة الجتماعية

 . ، لَّ َّهرةمشكالت الشباب واتجاهاتهم وتوقعاتهم، معهد التخطيط القومي . (4111)ايد، تحتد اَد لَّهميم

 .لََّطَّ  إس ر َّلسشر هلَّ هميد ،، لإلإكسدريب اإلدرا  المتغير للشباب المصري . (4118)ترإي ِايد، يحي

، نحو برنامج مقتر  في خدمـة الجماعـة لتنميـة وعـي الشـباب بحقـوق الشـباب . ( 6221)اه ، أتل جََّر
 .لَّهَريب .لَّ َّهرة حلهلن، كليب لَّخدتب لالج تَّايب، جَّتهب رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة،

 القـدرات . ( 6222)، لَّهلفي اَفد لَّجإفتَّسي،ه  ، تحتفد لَّإفيد تحتفد لَّفماَالهي،، ه  لَّفرحتن اَفد لَّهيإفهي،
  لَّ َريفب هملرة تسشفهرل  لَّخَّصفب، لَّهطيفب تدرإفب تجلفب ،العلمـي بالتحصـيل الجدليـة قتهـاوعال العقليـة

 .اتَّن لَّ هلي ،ه 
، َيفففر تسشفففهرة رإفففََّّب تَّجإففف ير ،  الحصـــيلة المعرفيـــة العلميـــة . (6222)َسفففي ، تحتفففد أحتفففد تحتفففد َُفففرلهي  

 .جَّتهب لَّيرتهي، أَرد

دلر لَّتهر ففب   ،، لإلإففكسدريبلشــباب فــي المجتمــعقضــايا الطفولــة وا . (4184)ه خفرهن ،َيفل، تحتففد اففَّط  
 .تصر جَّتهب لإلإكسدريب،، لَّجَّتهيب 

 اإلدارات رييمـد نظـر وجهـة مـن التربويـة تهاوممارسـ الوقـت إدارة بيأسـال . (6222) افد تحتفد ، يوفيلَّغ
 .لَّتكرتب تكب ، بيلَّ َر بيكل ، لَّ ر  أ  جَّتهب ، تسشهرة ريَ تَّجإ ير رإََّّب ،ةياألمن
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التـدخل المهنـي للخدمـة الجتماعيـة فـي دعـم القـيم الدينيـة لـدي الطلبـة  . (4118)هرهَّن تسير حإن اتي، س
 .، تصرلًَّيه  ، كليب لآلدلر لالج تَّايب، جَّتهب لًَّيه ، رإََّّب دك هرله َير تسشهرة، الجامعيين

 .دلر لَّسَالءَيره  ، ، األسرة وأطفال المدارس . (4118)، ي، اليلَّ َّئت

 فـي للوقـت السـعودي ريالمـد اسـتغالل مـدى عـن يدانيةم دراسة : الوقت إدارة . (4111) هيدإف الي لَّ رسي،
 . يَّلَّر  ، إههد لَّتلي جَّتهب ، شهرةتس ريَ ريتَّجإ  رإََّّب ، اضيالر  نةيبمد ةيالحكوم ألجهزةا

  .لََّشريبلَّتهر ب َّل ستيب دلر لَّريَّ ،   ، العادات العشر للشخصية الناجحة . (6224)لَّ هيد، َُرلهي  حتد

 .، تهاد لإلدلرة لَّهَّتب، لَّريَّ  إدارة الوقت والذات ،(4112)لَّكَّيد، مهير

لَّترحلفب  ري هاالب فَ َََّّو فب َفََّّسًو َّفد  طفاللَّ حصفيل لَّدرلإف . (6221)لَّهسمي، اَد لَّفرحتنه اهيد لَّكسدري، 
 .26ع، مجلة العلوم الجتماعيةلَّكهي  ، ، َحل تسشهر،  َلَّوَّسهيب هطََََّّّ

، لَّريفَّ ، نجا  الطالب في الجامعة تهيئة الظـروف المهمـة . (6222)هجيليَّن، كيسمي ه خفرهن كيهه، جهرج 
 .تك َب لَّهَيكَّن

 لَّهَريفب، لَّساضفب دلر ،6ط ،المراهقـة مرحلـة فـي بالشخصـية وعالقتـه القلق . (4181) َُرلهي  كتَّل ترإي،
 .لَّ َّهرة
 هاالب افَّ لإلإفالتيب لَّجَّتهفب طلَفب د َّف لَّهبف  ُدلرة  َّاليفب . (6246)تهإفِ  حإفين لَّتفمين، إفليتَّن

 الجامعـة مجلـة،  لإلإفالتيب لَّجَّتهفب لَّ َريفب، كليفب، لَّت غيفرل  َهف  ضفهء  في لَّدرلإفي َََّّ حصفيل
 .221-121 لإطين، ص  َمة، ،4ع لَّهشرين، لَّتجلد ،والنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية

تنظـيم الوقـت والتحصـيل لـدى طالبـات الصـف  فـي تـدريبيأثر برنـامج إرشـاد  . (4112)تإتَّر، ُيسَّو َشير 
كليففب لَّدرلإفَّ  لَّهليففَّ،  رإففََّّب تَّجإف ير َيففر تسشفهرة، ،مديريـة عمــان الكبــرى الثانيـة فــي الثـانوياألول 

 .اتَّن لَّجَّتهب لألردسيب،

بالمرحلـة  يإدارة معلمي اللغـة العربيـة للوقـت الصـف . (4118)تحتد االء لَّدين ي، حلته  أحتد يالتغَري، 
، جَّتهفب كليفب لَّ َريفب ،مجلـة البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس ،"دراسة ميدانيـة "ية بسلطنة عمانالثانو 
 .1عاشر، يلَّتجلد لَّحَّد، ، لَّتسيَّلَّتسيَّ

 .، اتَّن.لَّتإيرة دلر ،النفسي واإلرشاد التوجيه مبادئ . (6221 (تحتد إَّتي تلح ،
، َسفففي لَّ فففَّهرة المملكـــة العربيـــة الســـعوديةاألعمـــال ب يإدارة الوقـــت فـــ . (4114)تالئكفففب، اَفففد لَّهميفففم تحتفففد

 .ََّحهل لالب صَّديب هلَّتهلهتَّ إلإلب ُصدلرل  ُدلرة ل، جدة، لَّإههدي
 مجلـة ، اإلداري لجهـازا وحدات في الوقت إدارة يموتنظ ةياألسبوع األجازة . (4112) حلتفي  َّرهد تسصهر،

 . رةھلَّ َّ لَّوَّسي، لَّهدد ،اإلدارة
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دلر لَّساضفففب لَّ فففَّهرة، ، الخدمـــة الجتماعيـــة فـــي مجـــال رعايـــة الشـــباب . (4111)تهإفففِ،  فففؤلد إفففيد ه خفففرهن
 .لَّهَريب

اإلدارة المدرســـية الفاعلـــة لمدرســـة المســـتقبل فـــي القـــرن الحـــادي  . (6222) ل سفففَّجي، تحتفففد َفففن اَفففد ل  
إفيب َّلتؤإإفب ، لَّتسوتب لَّهَريب َّل َريب هلَّو َّ ب هلَّهلفه ، ُدلرة َفرلت  لَّ َريفب، سفدهة لَّتهفََّّ  لألإَّوالعشرين

 .لَّتدرإيب  ي لَّ رن لَّحَّدي هلَّهشرين، لَّدهحب
 لَّدرلإفففيلَّ حصفففيل   فففيدرلإفففب لإ كشفففَّ يب َّفففَه  لَّههلتفففل لَّتفففؤورة  . (6226) اَفففد ل َفففن  ل سفففَّجي، تحتفففد 
كليفب لَّ َريفب،  ، (2)،  2ع،مجلة إتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم الـنفسدتشد ،  ،لَّجَّتهبَّطالر 
 .دتشد جَّتهب

 .لَّيرتهي بَّن، جَّتهبدلر لًَّر أَرد ، ، علم النفس التربوي . (4112) هل ي، اَد لَّتجيدلَّسش
 ، اتفَّن ،  وعالجـه أسـبابه تـدني مسـتوى التحصـيل واإلنجـاز المدرسـي . (6221)اتفر اَفد لَّفرحي  سصفر ل ،

 .تطَهب دلر هلئل َّلسشر

 .اتَّن، لَّتك َب لَّهطسيب، الوقت إدارة . (4112)، إههد لَّستر

، كليففب رإفََّّب دك فهرلة َيفر تسشفهرة، عالقـة التحصـيل التعليمـي بالنجــا  الجتمـاعي . (6224: )َُفرلهي ،  سه فل
 .، دتشد لَّ َريب، جَّتهب دتشد

 . 2ط، ، لَّ َّهرةمهارات إدارة الوقت . (4118)يهالل، تحتد اَد لَّغس

 .دلر لًَّربَّن اتَّن ،  ،كيف تدرس وتتفوق . (4181)هتَّ ، طله  

، التربويـةمجلـة العلـوم  خصائص الطالـب الجـامعي ومشـكالته وا رشـاده النفسـي . (4112)هدهسَّ، اطيب تحت
 .4، ع 4 ، لَّ َّهرة ، تركم لَّدرلإَّ  لَّ َرهيبجَّتهب لَّ َّهرة،
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 ( 2) ملحق 
 أعضاء لجنة تحكيم مقياس تنظيم الوقت

 الدرجة والرتبة العلمية وطبيعة العمل التخصص السم م

هب لَّخَير َتركم لإلرشَّد لَّطالَي  ي جَّت ُرشَّد ه هجيَ لَّتهره  صَحي اَد لَّلطي .د.أ 2
 لَّإلطَّن بََّهو

 ُرشَّد ه هجيَ أتجد تحتد هيَّجسب.د 1
اضه هيئب  دريو َ إ  لَّ َريب هلَّدرلإَّ  

 لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه 

أخصَّئي ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي  ُرشَّد ه هجيَ اَد لًَّ َّح إهيد لَّخهلجب.د 3
 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

 ُرشَّد ه هجيَ اَّئشب اجهة.د 4
تركم لإلرشَّد لَّطالَي  أخصَّئي ُرشَّد  ي

 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

اضه هيئب  دريو َ إ  لَّ َريب هلَّدرلإَّ   ُرشَّد ه هجيَ هد  لَّضهي.د 5
 لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه 

اضه هيئب  دريو َ إ  لَّ َريب هلَّدرلإَّ   بيَّو ه  هي  طَّرد رتمي.د 2
 لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه 

 ُرشَّد ه هجيَ اَد لَّحَّ و اَّتر 7
ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي  أخصَّئي

 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

اضه هيئب  دريو َ إ  لَّ َريب هلَّدرلإَّ   صحب سًإيب اَّدل شكري.د 8
 (إََّ َّ)لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه 

أخصَّئي ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي  ُرشَّد ه هجيَ إتيرة لَّاَّشتي.د 9
 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
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 ( 1) ملحق 
 لجنة تحكيم البرنامج اإلرشادي أعضاء

 الدرجة والرتبة العلمية وطبيعة العمل التخصص السم م

 ُرشَّد ه هجيَ لَّتهره  صَحي اَد لَّلطي .د.أ 2
لَّخَير َتركم لإلرشَّد لَّطالَي  ي جَّتهب 

 لَّإلطَّن بََّهو

اضه هيئب  دريو َ إ  لَّ َريب هلَّدرلإَّ   ُرشَّد ه هجيَ أتجد تحتد هيَّجسب.د 1
 سيب َجَّتهب سمه لإلسإَّ

 ُرشَّد ه هجيَ اَد لًَّ َّح إهيد لَّخهلجب.د 3
أخصَّئي ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي 

 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

أخصَّئي ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي  ُرشَّد ه هجيَ اَّئشب اجهة.د 4
 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

 ُرشَّد ه هجيَ هد  لَّضهي.د 5
يب هلَّدرلإَّ  اضه هيئب  دريو َ إ  لَّ َر

 لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه 

 ُرشَّد ه هجيَ إتيرة لَّاَّشتي.د 2
أخصَّئي ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي 

 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

أخصَّئي ُرشَّد  ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي  ُرشَّد ه هجيَ اَد لَّحَّ و اَّتر 7
 َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

 صحب سًإيب اَّدل شكري.د 8
 إ  لَّ َريب هلَّدرلإَّ  اضه هيئب  دريو َ

 (إََّ َّ)لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه 

 
 



124 

 

 
 
 
(3)ملحق   

 الصورة األولى لمقياس تنظيم الوقت
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 استبيان آراء الخبراء لمقياس مهارة تنظيم الوقت
 

 المحترم/    حضرة األستاذ الدكتور
 

َّ فدرة الفِ لإف غالل لَّهبف  َكًفَّءة أالفِ   ه  لَََّّحوب َ طهير ت يَّو  سوي  لَّهب ،لَّذي يهر  ُجرلئيَّ َأسفَ ل    
درجفب تسَّإفَب تفن لإل  َّن،هي فَّو ُجرلئيففَّ  في هفذه لَّدرلإفب َََّّدرجفب لَّ ففي  َحيفل يسف   لًَّفرد أكوفر  في هبفف  أبفل َه

 . لَّطَََّّب الِ ت يَّو  سوي  لَّهب /يحصل الياَّ لَّطََّّر
تفب َّلحكف  الففِ   فرل  لَّت يففَّو  ففهد لَََّّحوفب لالإف ئسَّو َففآرلئك  لَّ ي هسوفرل َّتفَّ   ت هففهن َفَ تفن خَففرة التيفب، 

يسففففففَّو َشففففففير تإففففففتَّر هسجففففففالء أَفففففف ه إففففففلطَّسب َّغففففففر  َيففففففَّن تففففففد  لَّففففففذي أاففففففده لَّففففففدك هر ََّإفففففف  لَّدحَّدحففففففب هل 
،ههضهحاَّ ،ه كرلرهَّ،ُتكَّسيفب دتجافَّ أه  هفديلاَّ ُذل كسف    فرهن ذَّفي ضفرهريَّ أه ُضفَّ ب   فرل  أخفر  صالحي اَّ

 . َدلئل  تول تاَّرة  سوي  لَّهب  (6)كل   رة رهساَّ تسَّإَب أه س لاَّ تن تجَّل آلخر ،هبد هضد أتَّ  
 
 
 

 مع خالص الشكر والتقدير ،،،
 

 الباحثة  
 فوزية بنت خلفان بن حميد الغافرية

 سلطنة عمان
امعة نزوىج  

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
ماجستير إرشاد وتوجيه نفسي       
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 جدول يوضح عدد العبارات

 العدد المجالت م
 22 أهداف تنظيم الوقت :المجال األول 2
 31  مهارات شخصية: المجال الثاني 1
 21  اآلخرينسلوكيات  :المجال الثالث 3
 8  إمكانات متاحة :المجال الرابع 4

 28 اإلجمالي 
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لَّتاَّرل  لَّإلهكيب لَّ ي  ا   َ درة لًَّرد الِ  هديل إلهكَ ه غيير لَّهَّدل  لَّإلَيب  هي: أهداف تنظيم الوقت 
َّ  لَّ ي  ههبَ ان لَّ ي يتَّرإاَّ  ي حيَّ َ َّ دَير هب َ هلإ غالََّ لالإ غالل لأل تول هلَّ غلر الِ لَّصهَه

 . ح يد رإََّّ َ هأهدل َ

 لَّهََّرل  م
تد  لس تَّئاَّ  لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ 
 لَّتالحوَّ  َّلَيئب لَّهتَّسيب

َير  هلضحب
َير  تسَّإَب ال  س تي  س تي هلضحب

 تسَّإَب
        أهداف تنظيم الوقت: المجال األول  
ليب  سوي  لَّهب  الِ ُدلرة لألسشطب  إَّادسي ات 2

 .لَّ هليتيب لَّتخ لًب
       

 سوي  لَّهب  يإَّادسي الِ  حصيل لَّتحَّضرل   6
 .َصهرة أ ضل

       

تن خالل اتليب  سوي  لَّهب  ي   تهر ب كي  هت ِ  2
 .هأين أذلكر

       

لَّت ررل  تن خالل  سوي   َه  ميَّدة لَّ حصيل  ي 1
 .لَّهب 

       

ب  ي يو َّي بدرل  أطهل َّالإ ت َّع تد للَّه وي   س 4
 .لألصدبَّء

       

  هلجد أهبَّ  َّل ركيم الِ لَّتحَّضرل  هلَّت ررل   2
 .لَّ ي ي ل  ياَّ لَّ حصيل

       

لَّجدهل لَّمتسي َّلهب  يإَّادسي الِ تهر ب أهبَّ   1
        .لَّرلحب

  ليل لَّهب   يأ ضل  سحصر   ةلَّهب  َصهر   سوي  8
 .لَّت هددة لَّ هليتيب لألسشطب ي لَّتإ غرد 

       

طريد َذل لَّ غلر الِ تشكلب لَّهب  ان  أإ طيد 1
 ُسجَّم هلجََّ ي ي  كَرأجاد 

       
        .لاله تَّ   ََّألهدل  لَّ ي يجر  ح ي اَّ 42
        .لَّهتل الِ بيَّو تَّ     ح ي َ تن تاَّ  ههلجََّ  44
ير لَّتسَّإَب هلَّ ي تد لَّطلََّ  َ"ال "لالإ طَّاب َ هل  46

 . ؤور الِ اتليب  سوي  لَّهب 
       

        .أبه  َ حديد أهَّهيَّ  هأهدل  لإلسجَّم 42
        .أبه  َ حديد تهلايد السجَّم لألهدل  41
        . سوي  لَّهب  يإَّادسي الِ ت ََّهب سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب 44
يإَّادسي  سوي  لَّهب  الِ تتَّرإب َه  لألسشطب  42

        .يَّضيبلَّر 
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. ي لَّحيَّة لَّيهتيب أاتَََّّ هتإئهَّيَّ َهي لَّتاَّرل   ؤور الِ هب  لإلسإَّن تن خالل :  مهارات شخصية  

 لَّهََّرل   
تد  لس تَّئاَّ  لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ َّلَيئب 

 لَّهتَّسيب
 لَّتالحوَّ 

َير  هلضحب
ال   س تي هلضحب

َير  تسَّإَب  س تي
 تسَّإَب

        سلوكيات شخصية: الثاني  المجال 
        .أحَّ و الِ لَّتهلايد َدبب 4

اد  داهة أحد لألصدبَّء اسدتَّ أكهن  ح  ضغط  6
 .متسي إلادلد َه  لَّ جايمل  لَّخَّصب َََّّتحَّضرل 

       

 رجتب لألهَّهيَّ  هلَّخطط َُِّ أهدل  شاريب هأإَهايب  2
 .هيهتيب

       

ب أبه  ََّ خَّذ لالح يَّطَّ  اسد تهلجاب لَّضغهط لَّدرلإي 1
 .لَّالمتب َّ ًَّدي حصهَّاَّ َََّّتإ  َل

       

4 
أ هبد لَّتشكال  هلألحدلل لَّخَّطئب لَّ ي  حدل أوسَّء 
لَّدرلإب هل خَّذ لإلجرلءل  لَّإليتب َّتسهاَّ أه َّلحد تن 

 . هلَهاَّ

       

        .لَّ  دير لَّمتسي َّلتحَّضرل  لَّيهتيب 2
        .بَّءأحدد أهبَّ  لَّخرهج تد لألصد 1
        .ُساَّء ترلجهب لَّتحَّضرل   ي لَّهب  لَّتحدد 8
        .لَّخلهد َّلسه    رة تسَّإَب تن لَّهب  1
        . خصيص أهبَّ  تحددة َّترلجهب لَّتحَّضرل  لَّيهتيب 42
        . خطيط لَّهب  َّل يَّ  َََّّهلجََّ  ه  َّ  َّلتهلايد لَّتحددة 44

ت ررل  لَّصهَب تن بضَّء هب  أطهل  ي درلإب لَّ 46
 .لَّهب  لَّذي أبضيَ  ي درلإب لَّت ررل  لَّإالب

       

أكَّ ئ سًإي اسد لالس اَّء تن لَّ ملتَّ ي  ي لَّتهاد  42
 .لَّتحدد

       

أإَّاد لآلخرين  ي لَّ غلر الِ لَّتشكال  لَّ ي  41
 . هلجاا  هتساَّ اَّدة  أجيل لألاتَّل لَّ ي يهَّسهن تساَّ
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 لَّهََّرل   

َب لَّصيَّ
 لَّلغهيب

تد  لس تَّئاَّ 
 َّلتجَّل

تد  تسَّإَ اَّ 
  َّلَيئب لَّهتَّسيب

تالحوَّ لَّ َير  هلضحب 
ال   س تي هلضحب

َير  تسَّإَب  س تي
 تسَّإَب

        . سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب يكهن َّاَّ جدهل تحدد لَّهب  44
سشففَّطَّ ي لَّيهتيففب   َففدأ ه س اففي حإففر لَّتهاففد لَّتحففدد  42

 . َّاَّ

       

        . لَّجديدة أؤجل لَّ يَّ  َاَّ َُِّ هب   خرلَّتهلضيد  41
        .ُأخصص هب َّ  تحددل  َّلترلجهب أوسَّء   رة لالت حَّسَّ  48
أحففففف ًو َفففففَّألهرلد هلَّترلجفففففد لَّدرلإفففففيب َطري فففففب تسوتفففففب  41

 .َّ إايل اتليب لَّرجهع َُّياَّ
       

        . أتلي تاَّرل  لَّ رلءة لَّإريهب 62
        . لَّغذلئيب  ي أهبَّ  تحددةأَّ م  َ سَّهل هجََّ ي  64
ال أشففففففففجد طلففففففففر لَّتهلهتففففففففَّ  لَّ ففففففففي ال االبففففففففب َّاففففففففَّ  66

 . ََّح يَّجَّ ي

       

        .أضد بهلئ  َََّّتاَّ  هلَّهلجََّ  لَّيهتيب 62
        .أاتل الِ  طهير أهدل ي هطتهحَّ ي َشكل تإ تر 61
        .أإ  طد جمء تن هب ي يهتيَّ  َّ سوي  لَّيه  لَّ ََّّي 64
        .أك ر أهدل ي َشكل تحدد هتهاد  ح ي اَّ 62
        .أح ًو َجدهل متسي يهتي هأإَهاي 61
        .اد  لإلَّتَّ  ََه  لَّت ررل  يادر هب ي 68
أبفففه  َإافففدلد جفففدهل متسفففي َّخاتفففَّل لَّيهتيفففب لَّتطلفففهر  61

 . لسجَّمهَّ ههب  لالس اَّء تساَّ
       

        .َأهل دهن  رلك  أبه  َترلجهب لَّتحَّضرل  أهال   22
 سوفي  هب ففي أوسففَّء لَّدرلإففب يإفَّادسي الففِ لَّ غلففر الففِ  24

 .بلد لالت حَّسَّ 
       

أبففه  ََّك شففَّ  س ففَّط ضففهًي  ففي لَّ حصففيل تففن خففالل  26
 . سوي  لَّهب  هأركم الياَّ
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 .هي لَّتاَّرل  لَّ ي  ؤور الِ هب  لإلسإَّن تن خالل لآلخرين : سلوكيات اآلخرين

 لَّهََّرل  م
تد  لس تَّئاَّ  لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ َّلَيئب 

 لَّهتَّسيب
 لَّتالحوَّ 

َير  هلضحب
َير  تسَّإَب ال  س تي  س تي هلضحب

 تسَّإَب
        سلوكيات اآلخرين: المجال الثالث  
أاتل الِ ُملَّب تفَّ يشف   ذهسفي توفل لَّإفتَّح  2

 َّآلخففففرين َت فففففَّطه ي أه لَّ فففففأوير الفففففِ جفففففدهل
 .تهلايدي 

       

أَففذل كففل جاففدي َّتسففد لآلخففرين تففن ت ففَّطه ي  6
 .أوسَّء بيَّتي َهلجََّ ي

       
أتلفي لَّ ففدرة هلَّإففيطرة الففِ لَّضهضففَّء لَّترئيففب  2

يففففر لَّترئيفففففب هلَّضهضفففففَّء هلَّتشففففف  َّ  لَّ فففففي  َه
 .  حد تن أدلئي َّتاَّتي

       

أحففف ًو ََفففََّي تغل فففَّ ح فففِ ال أشفففجد لآلخفففرين  1
سَيفففففففففب أوسفففففففففَّء أدلئفففففففففي الفففففففففِ لَّتحَّدوفففففففففَّ  لَّجَّ

 . َّهلجََّ ي

       

َّففففدّي تاففففَّرل  ُساففففَّء لَّتحَّدوففففَّ  هلَّت َّطهففففَّ   4
لَّ ي  ه رضفسي دهن أن أ إفَر  في أي ُحفرلج 

 . َّلغير

       

        .هلضحب هتًاهتب َّلجتيد يكلتَّ ي هحهلرل  2
        .يحضر أصدبَّئي َّت ََّل ي دهن تيهَّد إََّد 1
لفففب لألصفففدبَّء كويفففرل  تفففَّ يضفففيد هب فففي  فففي ت ََّ 8

 .هلَّمهلر هلَّمتالء
       

        .أبدر اليَ َّآلخرين  يءأبه  َ ًهي  كل ش 1
أَفففذل تجافففهدل  خَّصفففَّ  أل جسفففر أي ميفففَّرل  أه  42

  ليًهسَّ  اَّرضب أه تماجب 
       

َّطلَفَّ  لآلخفرين لَّ في " ال"اسدي لَّ فدرة ألبفهل  44
  هلجََّ يبد  تسهسي تن أدلء 

       
الخ يففففَّر لَّشفففخص لَّفففذي أبففففه  أضفففد ضفففهلَط  46

        .َتصَّدب َ

 
 



131 

 

هلَّ ل   َّاد الِ  سوي  لَّهب  تول لَّكتَيه رَّ ر َه  لإلتكَّسيَّ  لَّ ي  إس  هي:  إمكانات متاحة
يرهَّ تن لألدهل  لَّ ي  إَّاد الِ  سوي  لَّهب   .َه

 لَّهََّرل  م
 تد  لس تَّئاَّ َّلتجَّل لَّصيََّب لَّلغهيب

تد  تسَّإَ اَّ َّلَيئب 
 لَّهتَّسيب

 تالحوَّ لَّ
 هلضحب

َير 
 هلضحب

 تسَّإَب ال  س تي  س تي
َير 
 تسَّإَب

        إمكانات متاحة: المجال الرابع  

4 
لإفف خد  لَّحَّإففر هسوفف  لَّتهلهتففَّ  لَّحديوففب 

 . ُن  ه ر  السجَّم أاتََّّي
       

6 
أبفه  ََّالح ًففَّو َإحففد  لألدهل  لَّاَّتففب لَّ ففي 
 إففففَّادسي الففففِ ُدلرة هب ففففي توففففل لََّرسففففَّت  

 .جاَّم لَّاَّ  ، تذكرة ، تلًَّ  ، و  لَّتس

       

        .َّدّي تكَّن هلحد هتهره  َّ سوي  لَّهب  2
        .أجهل تك َي الِ بدر اَّل تن لَّ سوي  1

4 
َّفدّي أهرلد لحف ًو َافَّ تفدهن  يافَّ لألهَّهيفَّ  

        .هلألهدل  َطري ب تحددة

2 
لإفففففف خد  تففففففذكرة لَّاففففففَّ   لَّس ففففففَّل َّ ففففففذكيري 

ب تسيََّألاتَّل لَّت         .طلَه

أإففف هين َفففَه  لَّهإفففَّئل لَّ هليتيفففب لألخفففر   1
        .لَّت َّحب َّميَّدة لَّ حصيل

8 
لا تفففففد الفففففِ َهففففف  لَّ طَي فففففَّ  لَّخَّرجيفففففب 
َّميفففَّدة لَّ حصففففيل أوسفففَّء هبفففف  لالس افففَّء تففففن 

 .لألاتَّل لَّتحددة
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(4)ملحق   

 الصورة الثانية لمقياس تنظيم الوقت
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 استبيان آراء الخبراء لمقياس مهارة تنظيم الوقت

 
 المحترم/ حضرة األستاذ الدكتور

 
لَََّّحوب َ طهير ت يَّو  سوي  لَّهب ،لَّذي يهر  ُجرلئيَّ َأسفَ لَّ فدرة الفِ لإف غالل لَّهبف  َكًفَّءة أالفِ    ه     

درجفب تسَّإفَب تفن لإل  َّن،هي فَّو ُجرلئيففَّ  في هفذه لَّدرلإفب َََّّدرجفب لَّ ففي  َحيفل يسف   لًَّفرد أكوفر  في هبفف  أبفل َه
 . لَّطَََّّب الِ ت يَّو  سوي  لَّهب /يحصل الياَّ لَّطََّّر

هسورل َّتَّ   ت ههن ََ تن خَرة التيب، هد لَََّّحوب لالإ ئسَّو َآرلئك  لَّ يتب َّلحك  الفِ   فرل  لَّت يفَّو 
يسفففَّو َشفففير تإفففتَّر هسجفففالء أَفففه إفففلطَّسب َّغفففر  َيفففَّن تفففد لَّلَّفففذي أافففده لَّفففدك هر ََّإففف    دحَّدحفففب هل 

صفففالحي اَّ ،ههضفففهحاَّ ،ه كرلرهَّ،ُتكَّسيفففب دتجافففَّ أه  هفففديلاَّ ُذل كسففف    فففرهن ذَّفففي ضفففرهريَّ أه ُضفففَّ ب 
َفدلئل  توفل تافَّرة ( 6)تن تجفَّل آلخفر ، هبفد هضفد أتفَّ  كفل   فرة   رل  أخر   رهساَّ تسَّإَب أه س لاَّ

 .  سوي  لَّهب 
 
 

 مع خالص الشكر والتقدير ،،،
 

 الباحثة  
 الغافريةفوزية بنت خلفان بن حميد 

 
 

 سلطنة عمان
 جامعة نزوي

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
نفسيماجستير إرشاد وتوجيه        
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 جدول يوضح عدد العبارات
 ُجتََّّي  هديل حذ  لَّهدد لَّتجَّال   
أهدل   سوي  :لَّتجَّل لألهل 4

 لَّهب 
 4، 1، 2، 6، 4)اََّرة أربَّ   44 - 42

،2 ،1 ،8 ،1 ،42 ،44 ،46 ،
42 ،41 ،42)  

42 

تاَّرل  شخصيب :لَّتجَّل لَّوَّسِ 6 (61)اََّرة رب   4 26  ، 1، 2، 4، 2، 6)اََّرة أربَّ   64 
8 ،1 ،42 ،44 ،46 ،42 ،41 ،

42،41 ،41 ،66 ،62 ،64 ،
68 ،61 ،24)  

24 

إلهكيَّ  لآلخرين :لَّتجَّل لَّوََّّل 2 ، 2)اََّرة أربَّ   6 46 
42)  

(1، 8، 4، 2، 6)اََّرل  أربَّ   4  42 

ُتكَّسَّ  ت َّحب :لَّتجَّل لَّرلَد 1 ، 1، 4، 1، 2، 6)اََّرل  أربَّ  2 - 8 
8)  

8 

 24 11 2 28 لإلجتََّّي 
 
 
 

 * حذف
 ** تعديل
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لَّتاَّرل  لَّإلهكيب لَّ ي  ا   َ درة لًَّرد الِ  هديل إلهكَ ه غيير لَّهَّدل  لَّإلَيب  هي: أهداف تنظيم الوقت 
َّ  لَّ ي  ههبَ ان  لَّ ي يتَّرإاَّ  ي حيَّ َ َّ دَير هب َ هلإ غالََّ لالإ غالل لألتول هلَّ غلر الِ لَّصهَه

 .ح يد رإََّّ َ هأهدل َ 

 لَّهََّرل   
تد  لس تَّئاَّ  لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ َّلَيئب 

 لَّتالحوَّ  لَّهتَّسيب
َير  هلضحب

ال   س تي هلضحب
َير  تسَّإَب  س تي

 تسَّإَب
        أهداف تنظيم الوقت: المجال األول  
 إَّادسي اتليب  سوي  لَّهب  الِ ُدلرة لألسشطب ** 4

 .يتيب لَّتخ لًبلَّ هل
       

 سوي  لَّهب  يإَّادسي الِ  حصيل لَّتحَّضرل  ** 6
 .َصهرة أ ضل

       

تن خالل اتليب  سوي  لَّهب  ي   تهر ب كي  هت ِ ** 2
 .هأين أذلكر

       

ميَّدة لَّ حصيل  ي َضد لَّت ررل  تن خالل  سوي  ** 1
 .لَّهب 

       

إ ت َّع تد هب  ي يو َّي   رل  أطهل َّاللَّ سوي  ** 4
 .لألصدبَّء

       

  هلجد أهبَّ  َّل ركيم الِ لَّتحَّضرل  هلَّت ررل  ** 2
 .لَّ ي ي ل  ياَّ لَّ حصيل

       

لَّجدهل لَّمتسي َّلهب  يإَّادسي الِ تهر ب أهبَّ  ** 1
        .لَّرلحب

أ ضل  سحصر  ي   ليل لَّهب   ةلَّهب  َصهر   سوي ** 8
 .ددةلَّت ه لَّ هليتيب لألسشطبلَّتإ غرد  ي 

       

طريد َذل لَّ غلر الِ تشكلب لَّهب  ان  أإ طيد** 1
   ُسجَّم هلجََّ ي ي  كَرأجاد 

       
        .لاله تَّ   ََّألهدل  لَّ ي يجر  ح ي اَّ** 42
        . لَّهتل الِ بيَّو تَّ     ح ي َ تن تاَّ  ههلجََّ ** 44
تد لَّطلََّ  َير لَّتسَّإَب "ال "لالإ طَّاب َ هل ** 46

 . ي  ؤور الِ اتليب  سوي  لَّهب هلَّ
       

        .أبه  َ حديد أهَّهيَّ  هأهدل  لإلسجَّم** 42
        .أبه  َ حديد تهلايد السجَّم لألهدل ** 41
        .لَّحيَّ يب ي سوي  لَّهب  يإَّادسي الِ ت ََّهب سشَّطَّ  44
يإَّادسي  سوي  لَّهب  الِ تتَّرإب َه  لألسشطب ** 42

        .لَّريَّضيب
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. ي لَّحيَّة لَّيهتيب أاتَََّّ هتإئهَّيَّ َهي لَّتاَّرل   ؤور الِ هب  لإلسإَّن تن خالل :  مهارات شخصية  

 لَّهََّرل   
تد  لس تَّئاَّ  لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ 
 لَّتالحوَّ  َّلَيئب لَّهتَّسيب

َير  هلضحب
ال   س تي هلضحب

َير  تسَّإَب  س تي
 تسَّإَب

        سلوكيات شخصية :المجال الثاني  
        .أحَّ و الِ لَّتهلايد َدبب 4
اد  داهة أحد لألصدبَّء اسدتَّ أكهن  ح  ضغط ** 6

 .متسي إلادلد َه  لَّ جايمل  لَّخَّصب َََّّتحَّضرل 
       

 رجتب لألهَّهيَّ  هلَّخطط َُِّ أهدل  شاريب ** 2
 .هأإَهايب هيهتيب

       

  ََّ خَّذ اسد تهلجاب لَّضغهط لَّدرلإيب أبه  1
 .لالح يَّطَّ  لَّالمتب َّ ًَّدي حصهَّاَّ َََّّتإ  َل

       

4 
أ هبد لَّتشكال  هلألحدلل لَّخَّطئب لَّ ي  حدل **

أوسَّء لَّدرلإب هل خَّذ لإلجرلءل  لَّإليتب َّتسهاَّ أه َّلحد 
 .تن  هلَهاَّ

       

        .لَّ  دير لَّمتسي َّلتحَّضرل  لَّيهتيب** 2
        .دبَّءأحدد أهبَّ  لَّخرهج تد لألص** 1
        .ُساَّء ترلجهب لَّتحَّضرل   ي لَّهب  لَّتحدد** 8
        .لَّخلهد َّلسه    رة تسَّإَب تن لَّهب ** 1
 خصيص أهبَّ  تحددة َّترلجهب لَّتحَّضرل  ** 42

 .لَّيهتيب
       

 خطيط لَّهب  َّل يَّ  َََّّهلجََّ  ه  َّ  َّلتهلايد ** 44
 .لَّتحددة

       

 ي درلإب لَّت ررل  لَّصهَب تن بضَّء هب  أطهل ** 46
 .لَّهب  لَّذي أبضيَ  ي درلإب لَّت ررل  لَّإالب

       

أكَّ ئ سًإي اسد لالس اَّء تن لَّ ملتَّ ي  ي لَّتهاد ** 42
 .لَّتحدد

       

41 
أإَّاد لآلخرين  ي لَّ غلر الِ لَّتشكال  لَّ ي **

 هلجاا  هتساَّ اَّدة  أجيل لألاتَّل لَّ ي يهَّسهن 
 .تساَّ

       

        .سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب يكهن َّاَّ جدهل تحدد لَّهب  44
سشَّطَّ ي لَّيهتيب   َدأ ه س اي حإر لَّتهاد ** 42

 .لَّتحدد َّاَّ

       

        .لَّتهلضيد لَّجديدة أؤجل لَّ يَّ  َاَّ َُِّ هب   خر** 41
        .ُأخصص هب َّ  تحددل  َّلترلجهب أوسَّء   رة لالت حَّسَّ  48
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 لَّهََّرل   
ب لَّلغهيبلَّصيََّ تد  لس تَّئاَّ  

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ َّلَيئب 

 لَّهتَّسيب
تالحوَّ لَّ  

َير  هلضحب
ال   س تي هلضحب

َير  تسَّإَب  س تي
 تسَّإَب

41 
أحفففف ًو َففففَّألهرلد هلَّترلجففففد لَّدرلإففففيب َطري ففففب **

 .تسوتب َّ إايل اتليب لَّرجهع َُّياَّ
       

        . أتلي تاَّرل  لَّ رلءة لَّإريهب 62
        . م  َ سَّهل هجََّ ي لَّغذلئيب  ي أهبَّ  تحددةأَّ  64

66 
ال أشففففجد طلففففر لَّتهلهتففففَّ  لَّ ففففي ال االبففففب **

 . َّاَّ ََّح يَّجَّ ي

       

        .أضد بهلئ  َََّّتاَّ  هلَّهلجََّ  لَّيهتيب** 62

61 
أاتفففل الفففِ  طفففهير أهفففدل ي هطتهحفففَّ ي َشفففكل 

 .تإ تر

       

64 
ي  لَّيفففه  أإففف  طد جفففمء تفففن هب فففي يهتيفففَّ  َّ سوففف**

 .لَّ ََّّي

       

        .أك ر أهدل ي َشكل تحدد هتهاد  ح ي اَّ 62
        .أح ًو َجدهل متسي يهتي هأإَهاي* 61
        .اد  لإلَّتَّ  ََه  لَّت ررل  يادر هب ي** 68

61 
أبفففه  َإافففدلد جفففدهل متسفففي َّخاتفففَّل لَّيهتيفففب **

 . لَّتطلهر ُسجَّمهَّ ههب  لالس اَّء تساَّ
       

        .أبه  َترلجهب لَّتحَّضرل  أهال  َأهل دهن  رلك  22

24 
 سوففففي  هب ففففي أوسففففَّء لَّدرلإففففب يإففففَّادسي الففففِ **

 .لَّ غلر الِ بلد لالت حَّسَّ 
       

26 
أبففه  ََّك شففَّ  س ففَّط ضففهًي  ففي لَّ حصففيل تففن 

 .خالل  سوي  لَّهب  هأركم الياَّ
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 .هب  لإلسإَّن تن خالل لآلخرين هي لَّتاَّرل  لَّ ي  ؤور الِ : سلوكيات اآلخرين

 لَّهََّرل   
تد  لس تَّئاَّ  لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ 
 َّلَيئب لَّهتَّسيب

 لَّتالحوَّ 
َير  هلضحب

ال   س تي هلضحب
َير  تسَّإَب  س تي

 تسَّإَب
        سلوكيات اآلخرين: المجال الثالث  
رين أاتفففل الفففِ ُملَّفففب تفففَّ يشففف   ذهسفففي توفففل لَّإفففتَّح َّآلخففف 4

        .َت َّطه ي أه لَّ أوير الِ جدهل تهلايدي
أَففففذل كففففل جاففففدي َّتسففففد لآلخففففرين تففففن ت ففففَّطه ي أوسففففَّء ** 6

 .بيَّتي َهلجََّ ي
       

يففففر ** 2 أتلففففي لَّ ففففدرة هلَّإففففيطرة الففففِ لَّضهضففففَّء لَّترئيففففب َه
لَّترئيففففففب هلَّضهضففففففَّء هلَّتشفففففف  َّ  لَّ ففففففي  حففففففد تففففففن أدلئففففففي 

 . َّتاَّتي

       

ال أشجد لآلخفرين الفِ لَّتحَّدوفَّ   أح ًو ََََّي تغل َّ ح ِ 1
 . لَّجَّسَيب أوسَّء أدلئي َّهلجََّ ي

       
َّفففففففدّي تافففففففَّرل  ُسافففففففَّء لَّتحَّدوفففففففَّ  هلَّت َّطهفففففففَّ  لَّ فففففففي ** 4

 .  ه رضسي دهن أن أ إَر  ي أي ُحرلج َّلغير
       

        .هلضحب هتًاهتب َّلجتيد يكلتَّ ي هحهلرل * 2
        .يحضر أصدبَّئي َّت ََّل ي دهن تيهَّد إََّد 1
كويففففرل  تففففَّ يضففففيد هب ففففي  ففففي ت ََّلففففب لألصففففدبَّء هلَّففففمهلر ** 8

 .هلَّمتالء
       

        .أبه  َ ًهي  كل شئ أبدر اليَ َّآلخرين ** 1
أَففففذل تجاففففهدل  خَّصففففَّ  أل جسففففر أي ميففففَّرل  أه  ليًهسففففَّ  * 42

 اَّرضب أه تماجب 
       

هسففي َّطلَففَّ  لآلخففرين لَّ ففي بففد  تس" ال"اسففدي لَّ ففدرة ألبففهل  44
  هلجََّ يتن أدلء 

       
        .أضد ضهلَط الخ يَّر لَّشخص لَّذي أبه  َتصَّدب َ 46
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يرهَّ تن :  إمكانات متاحة هي  سَّ ر َه  لإلتكَّسيَّ  لَّ ي  إَّاد الِ  سوي  لَّهب  تول لَّكتَيه ر هلَّ ل  َه
 .لألدهل  لَّ ي  إَّاد الِ  سوي  لَّهب 

 لَّهََّرل   
س تَّئاَّ تد  ل لَّصيََّب لَّلغهيب

 َّلتجَّل
تد  تسَّإَ اَّ َّلَيئب 

 لَّهتَّسيب
 لَّتالحوَّ 

َير  هلضحب
ال   س تي هلضحب

َير  تسَّإَب  س تي
 تسَّإَب

        إمكانات متاحة: المجال الرابع  

لإ خد  لَّحَّإفر هسوف  لَّتهلهتفَّ  لَّحديوفب ُن  4
        .  ه ر  إلسجَّم أاتََّّي

6 
تففففففب أبففففففه  ََّالح ًففففففَّو َإحففففففد  لألدهل  لَّاَّ**

لَّ ففي  إففَّادسي الففِ ُدلرة هب ففي توففل لََّرسففَّت  
 .جاَّم لَّاَّ  ، تذكرة ، تلًَّ  ، لَّتسو 

       

        .َّدّي تكَّن هلحد هتهره  َّ سوي  لَّهب ** 2
        .أجهل تك َي الِ بدر اَّل تن لَّ سوي ** 1

َّفففففففففدّي أهرلد أحففففففففف ًو َافففففففففَّ تفففففففففدهن  يافففففففففَّ ** 4
        .لألهَّهيَّ  هلألهدل  َطري ب تحددة

أإفففففففف خد  تففففففففذكرة لَّاففففففففَّ   لَّس ففففففففَّل َّ ففففففففذكيري  2
ب تسي         .ََّألاتَّل لَّتطلَه

أإفف هين َففَه  لَّهإففَّئل لَّ هليتيففب لألخففر  ** 1
        .لَّت َّحب َّميَّدة لَّ حصيل

8 
أا تففففد الففففِ َهفففف  لَّ طَي ففففَّ  لَّخَّرجيففففب **

َّميفففففَّدة لَّ حصفففففيل أوسفففففَّء هبففففف  لالس افففففَّء تفففففن 
 .لألاتَّل لَّتحددة
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقياس مهارة تنظيم الوقت
 

 :تعليمات
خَّسَّ  كل خَّسب ( 4)اََّرة  ش تل كل تساَّ الِ رأي خَّص هأتَّ  كل تساَّ ( 24)ي كهن لَّت يَّو تن     

جد اََّرة صحيب هأخر  خَّطئب ، هلَّتطلهر تسي لإلجَََّّ  تساَّ  هَر ان درجب تهل   ك  الِ لَّهََّرة ،  ال  ه 
لَّصَّدبب، تد لَّهل  َأن لََّيَّسَّ  لَّتهطَّة  ي هذل لَّت يَّو َّن  إ خد  ُال  ي أَرل  لََّحل لَّهلتي هإ حًو 

 . ي إريب  َّتب 
 :برجاء استكمال عبارات المقياس ول تتر  أيا منها ون إجابة ، لطفا أكمل البيانات التالية

 .........................................................: السم 
 :.................................................الولية :القبيلة 
 )     (أنثى  )    (               ذكر   :       النوع 
 : .........................................................الكلية 

 .................................................... :التخصص 
 ..............................: ..................السنة الدراسية 

 
 
 

 الباحثة  
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 لَّهََّرل  م
تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

ل تنطبق 
 علي أبدا

      الِ ُدلرة لألسشطب لَّ هليتيب لَّتخ لًب يإَّادسي  سوي  لَّهب  2
      يإَّادسي  سوي  لَّهب  الِ  حصيل لَّتحَّضرل  َصهرة أ ضل 6
      ي يو َّي  سوي  لَّهب  تهر ب كي  أذلكر 2
      يميد  حصيلي  ي َضد لَّتإَّبَّ  تن خالل  سوي  لَّهب  1
      ءهب  ي يو َّي   رل  أطهل َّالإ ت َّع تد لألصدبَّلَّ سوي   4

2 
يإففَّادسي  سوففي  لَّهبفف  الففِ  ففه ير هبفف  تسَّإففر َّل ركيففم الففِ ترلجهففب 

 .هلإ ذكَّر لَّت ررل  لَّ ِ ي َل  ياَّ  حصيلِ
    

 

      يإَّادسي  سوي  لَّجدهل لَّمتسي َّلهب   ي  حديد أهبَّ  لَّرلحب 1

8 
  سويتففففي َّلهبفففف  َصففففهرة أ ضففففل ي لففففل لَّهبفففف  لَّتإفففف غرد  ففففي لألسشففففطب

     لَّت هددة لَّ هليتيب
 

      .ي لل  سوي  لَّهب  تن لَّجاهد لَّتَذهََّ  ِ ُسجَّم هلجَِ 1
      .ي يو  سوي  لَّهب   رصب لكَر َّاله تَّ  ََّألهدل  لَّ ِ يجر  ح ي اَّ 42
       سوي  لَّهب  يإَّادسي  ي  بيَّو تَّ     ح ي َ تن تاَّ  ههلجََّ  44

46 
ور الففِ اتليففب تففد لَّطلَففَّ  َيففر لَّتسَّإففَب هلَّ ففي  ففؤ " ال"أإفف طيد بففهل 
     . سوي  لَّهب 

 

      يإَّادسي  سوي  لَّهب  الِ  حديد أهَّهيَّ  هأهدل  لإلسجَّم 42
      يإَّادسي  سوي  لَّهب  الِ  حديد تهلايد السجَّم لألهدل  41
       سوي  لَّهب  يإَّادسي الِ ت ََّهب سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب 44

42 
ب لَّريَّضففففيب أه يإففففَّادسِ  سوففففي  لَّهبفففف  الففففِ تتَّرإففففب َهفففف  لألسشففففط

     َه  لَّاهليَّ 
 

      أحَّ و الِ لَّتهلايد َدبب 41
      .  ل داهل ِ ألصدبَّئِ اسدتَّ يكهن َّد  أاََّء  حصيليب كويرة 48
      أ رج  أهَّهيَّ ي هخططي َُِّ أهدل  شاريب هأإَهايب هيهتيب 41
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 العبارات  
تنطبق 
علي 
 دائما

تطبق علي 
 غالبا

تنطبق 
 علي أحيانا

طبق تن
علي 
 نادرا

ل تنطبق 
 علي أبدا

اسففد تهلجاففب لَّضففغهط لَّدرلإففيب أبففه  ََّ خففَّذ لالح يَّطففَّ  لَّالمتففب  62
 َّ ًَّدي حصهَّاَّ َََّّتإ  َل

     

أ هبفففد لَّتشفففكال  هلألحفففدلل لَّخَّطئفففب لَّ فففي  حفففدل أوسفففَّء لَّدرلإفففب  64
 هل خَّذ لإلجرلءل  لَّإليتب َّتسهاَّ أه َّلحد تساَّ

     

      َّالم  َّلتحَّضرل  لَّيهتيبأبه  َ  دير لَّهب  ل 66
      أحدد أهبَّ  لَّخرهج تد لألصدبَّء 62
      لبه  َإساَّء ترلجهب لَّتحَّضرل   ي لَّهب  لَّتحدد 61
       خذ كًَّي ي تن لَّسه  اسدتَّ لشهر َََّّ هر 64
      أخصص أهبَّ َّ تحددة َّترلجهب لَّتحَّضرل  لَّيهتيب 62
      َّ  َّلتهلايد لَّتحددةأخطط هب ي َّل يَّ  َََّّهلجََّ  ه   61
أبضففي هب ففَّ أطففهل  ففي درلإففب لَّتإففَّبَّ  لَّصففهَب تففن لَّهبفف  لَّففذي  68

 أبضيَ  ي درلإب لَّتإَّبَّ  لَّإالب
     

      .أكَّ ئ سًإي اسد لالس اَّء تن لَّ ملتَّ ي  ي لَّتهلايد لَّتحددة 61
أإفففَّاد لآلخفففرين  فففي لَّ غلفففر الفففِ لَّتشفففكال  لَّ فففي  فففهلجاا   فففِ  22

 . سويتا  َّلهب 
     

      . سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب يكهن َّاَّ جدهل تحدد لَّهب  24
      .سشَّطَّ ي لَّيهتيب   َدأ ه س اي حإر لَّتهايد لَّتحددة َّاَّ إَ َّ   26
      .أبه  َ أجيل لَّتهضهاَّ  لَّجديدة َُِّ هب   خر 22
      ُأخصص هب َّ  تحددل  َّلترلجهب أوسَّء   رة لالت حَّسَّ  21
لد هلَّترلجفففد لَّدرلإففيب َطري ففب تسوتفففب َّ إففايل اتليفففب أحفف ًو َففَّألهر  24

      .دهن ُهدلر لَّهب  لَّرجهع َُّياَّ

      أت لي تاَّرل  لَّ رلءة لَّإريهب  22
      أَّ م  َ سَّهل هجََّ ي لَّغذلئيب  ي أهبَّ  تحددة 21
      أ جَّهل طلر لَّتهلهتَّ  لَّ ي ال االبب َّاَّ ََّح يَّجَّ ي 28
      َّهلجََّ  ه  َّ  َّلتهلايد لَّتحددةأخطط هب ي َّل يَّ  ََّ 21
      أاتل الِ  طهير أهدل ي هطتهحَّ ي َشكل تإ تر 12
أإفف  طد جففمء تففن هب ففي يهتيففَّ  َّ سوففي  لَّتاففَّ  هلألاتففَّل لَّ ففي إففأبه   14

 .َاَّ  ي لَّيه  لَّ ََّّي
     

      .أك ر أهدل ي َشكل تحدد هتهاد  ح ي اَّ 16
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 العبارات م
تنطبق 
علي 
 دائما

نطبق ت
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 أحيانا

تنطبق 
علي 
 نادرا

ل تنطبق 
 علي أبدا

      يضَّي سي اد  لإلَّتَّ  ََه  لَّتإَّبَّ  لَّدرلإيب تتَّ يادر هب ي 12
أبه  َإادلد جدهل متسي َّخاتفَّل لَّيهتيفب هلألإفَهايب لَّتطلفهر ُسجَّمهفَّ  11

 .ههب  لالس اَّء تساَّ
     

      . َأهل دهن  رلك أبه  َترلجهب لَّتحَّضرل  أهال   14
      .لَّتذلكرة لَّتإ ترة   لل تن بلد لالت حَّن َّدي 12
أبفففه  ََّك شفففَّ  س فففَّط ضفففهًي  فففي لَّ حصفففيل تفففن خفففالل  سوفففي  لَّهبففف   11

 .هأركم الياَّ
     

أاتففل الففِ ُملَّففب تففَّ يشفف   ذهسففي توففل لَّإففتَّح َّآلخففرين َت ففَّطه ي أه  18
 لَّ أوير الِ جدهل تهلايدي 

     

      بصَّر  جادي َّتسد لآلخرين تن ت َّطه ي أوسَّء بيَّتي َهلجََّ يأَذل  11
      أت لي لَّ درة َّل هَّتل تد تش  َّ  لالس ََّه تن حهَّي أوسَّء أدلئي َّتاَّتي 42
أحفف ًو ََففََّي تغل ففَّ ح ففِ ال أشففجد لآلخففرين الففِ لَّتحَّدوففَّ  لَّجَّسَيففب  44

 أوسَّء أدلئي َّهلجََّ ي

     

دوفففَّ  هلَّت َّطهفففَّ  لَّ فففي  ه رضفففسي دهن أن أت لفففي تافففَّرل  ُسافففَّء لَّتحَّ 46
 أ إَر  ي ُحرلج لَّغير

     

      يحضر أصدبَّئي َّت ََّل ي دهن تيهَّد إََّد 42
      كويرل  تَّ يضيد هب ي  ي ت ََّلب لألصدبَّء هلَّمتالء 41
َب رلئهب  ِ  هميد لَّهتل لَّتطلهر تسِ الِ لالخرين 44       .َّد  َر
َّطلَفففَّ  لآلخففففرين لَّ فففي بففففد  تسهسفففي تففففن أدلء " ال"اسفففدي لَّ فففدرة ألبففففهل  42

  هلجََّ ي

     

      أضد ضهلَط الخ يَّر لَّشخص لَّذي أبه  َتصَّدب َ 41
      لإ خد  لَّحَّإر هسو  لَّتهلهتَّ  لَّحديوب ُن  ه ر  السجَّم أاتََّّي 48
لََّرسففَّت  ) ففي  إففَّادسي الففِ ُدلرة هب ففي توففل لحفف ًو َففَّألدهل  لَّاَّتففب لَّ 41

 (جاَّم لَّاَّ  ، تذكرة ، تلًَّ  ، لَّتسو  

     

      أح ًو َسوَّ  لَّ إجيل  ي تكَّن هلحد هتذكرة هلحدة 22
      أجهل تك َي الِ بدر اَّل تن لَّ سوي  هلَّ ر ير 24
      أح ًو ََّألهرلد لَّ ي أدهن  ياَّ لألهَّهيَّ  هلألهدل  َطري ب تحددة 26
ب تسيلإ خد  تذكرة لَّاَّ   لَّس َّل َّ ذكيري ََّألاتَّل لَّ 22       تطلَه
َّميفففَّدة بفففدرل ِ ( كتَيفففه ر –رلديفففه  – ليًميفففهن )لإففف خد  هإفففَّئل  هليتيفففب  21

 .الِ لَّ حصيل
     

أا تففففد الففففِ َهفففف  لَّ طَي ففففَّ  لَّخَّرجيففففب َّميففففَّدة لَّ حصففففيل َهففففد هبفففف   24
 لالس اَّء تن لألاتَّل لَّتحددة
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 : جمعيال اإلرشاديبرنامج ال
قاااا راوال  الاااا   شاااام وال  الو ااار   ل  اااا ا خ ان ااارل   ااااي  ااا  ي صاااا ر     اااهااا   اإلرشاااا   البرنااا    

 .(77ص ،9002  ، ب   ) قص     اال وف  خ  نا  إل  
 :اإلطار المرجعي للبرنامج

لو  ل   ا رخ ج  ي   ثر برن    إرش  الو ر  ال   " يعد الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو 
 ". ب بر  بمللة ال ل ل الوطبلقلة  األ ل بة ال نةالو صل  ل ى طل ر ع  ونظلل ال قت

 : البرنامجأهداف 
 : ألهداف التالية يحاول البرنامج تحقيق ا

 . ر  ال   فا ل ال قت   ص  ره  طرق و لللهالو .1

 .الو ر  ال   فا ل ونظلل ال قت   ه لوه .9

 .الو ر  ال     ق ت ونظلل ال قت .3

 .ون لة  ا رات  ق رات الط ب ال  ونظلل ال قت .4

 .الو ر  ال   فا ل الو صل  ال را ي .5

 .و صل  ال را يون لة الق رخ ال  ونظلل ال قت  اروب طه بزل  خ ال .6

 . ال را ي ر ع   و ى الو صل  ونظلل  قت الط ب  .7

 : أسس وضع البرنامج 
   لون  ااااب الو ل اااا  ال نطقااااي ل  و لاااا ت البرناااا     ااااع  ه ا ااااه   ااااع  صاااا  ص الطاااا ب  .1

 . بمللة ال ل ل الوطبلقلة  األ ل ب ل نة الط لب ت 
 .الفر ق الفر لة بلن   لون  ب البرن     ع ق رات الط ب  الط لب ت   راا خ ال .9

 رااااا خ    لوااا رن البرنااا     ااا  ال اااا  إلااا  الصااا ب ب ااا  لون  اااب  اااع   اااو ى مااا  ط لاااب  .3
 . ط لبة

 .   لول وق لل ال  ل   ت الوي لوض نا  البرن     ي إط ر  وم      ورابط       .4

 .ن    ا ا   األ    ال   ة لونفلذ البر  ة راا خ و  لر ال م   ال ن  ب  اإل م نل ت ال ز  .5

   لااول وااا  لر الفرصااة لمااا  الطاا ب  الط لبااا ت  ال  اا   اااي  قاات  ا ااا   الوقاا ل  اااي و ل اااال  .6
 .لو قلق الا   بأ ل ب  وو بع

 . ال  لطة البل ة  ي  ال و  رخ ال و  ة ال قررات    اال وف  خ .7

 . األ ر لزل إذا الو  ل ت بإ     ل  ح  لث ب ل ر نة، البرن    لو ل    .8

 .البرن    ونفلذ  ثن ء الرا ة بفورات االهو  ل .2

 . راا خ ال  لة النف لة  االجو  الة للط ب  ثن ء ونفلذ البرن    .10
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 ،9002ال  لا  ،)لم  جل ة  ع     لة و قلقاا   ا   الاز   ال  صاص لاا   ه ا و  ل   .11
 . (59ص
 :محتوى البرنامج 

وقتتد  علتتوم التطبيقيتتةبكليتتة ال ىاألولتت ستتنةالقامتتت الباح تتة بتصتتميم البرنتتامج لطتت   وطالبتتات 
 :البرنامج كما يلي  محتوىراعت الباح ة عدة خطوات عند تصميم 

   هذه ال ر لة   ي ال وطلب ت الورب لة للط ب  الط لب ت  ص  ص الو  ل. 

  ول ج ت ن   الط ب  الط لب ت  ي هذه ال ر لةالو  ل  ال ف هلل ال    ة . 

  الط لب ت   وم   ال  ل   ت ال ل لة  ن  بة للط ب . 

 : الخلفية النظرية والتطبيقية للبرنامج
وقا لل  وقلالل  الا  الب  اثال     س نظر  ،  ذلك ل   ا خ   ي الغ لب   برن    إرش   ملبن  

ماا   ل  البرناا    لجااب     لااث   ، اا  وطبلقااه االنوااا ءالنواا    الوااي و صاا  إللااا  البرناا     ااي  ثناا ء  ب اا  
 :ه النظرلة  ي  وو ث  هذ  بني ال  نظرلة   

 :  النظرية السلوكية  
رشاااا    لطلااااق اللااااا   لضاااا   نظرلااااة ال ثلاااار إلالو جلااااه  ا لنظرلااااة ال اااال ملة إ اااا ى نظرلاااا تو وباااار ا

 هااذا  ال اال ك  ملاا  لوغلاارالفاار  ملاا  لااو لل  ل اال ملة  ااي،  لو ثاا  االهو اا ل الر ل ااي للنظرلااة ا  اال ااوج بة
اا  خ و لال  الاو لل هو  ل ر ل ي  ي ا للاة اإلرشاا ي نفس ال قت     الواي ووضا   ا للاة و لال    ا  و لال  ات

 .     ه     ر نظرل ت الو لل الوي و  ر   لا  النظرلة ال ل ملة
خ الاا  ال اال ك  نااا   اا  ال  ا اا  ال اا ثر  ااوباا رهو   اا  مبلاارا  ب لش صاالة الاا  ا واااول هااذه النظرلااة 
، ر القا ى ال ا للاة ال  رماة لل ال ك ع الاذ  ل وبا ي ق وه   ي ض فه  مذلك ب ل ا البشر   ي   را ه  آال ه

،   ال اا  ،    ث ن لااة  ثاا،  غلاارهال طاا   الجاا     ل ل جلة  ثاا  الجاانس ،   للااة   ر ثااة      اا  الاا  ا ع إ اا 
ال  جااا ت الفااار   وااا  ع هاااذه  ال مو ااابة ب ل  جااا ت   االجو  الاااة   ا اااع  طرلاااة  و ااا   الااا  ا ع الف ااال ل جلة

 .لل ص   إل   ه ا 
إذا و ااات ا اااوج بة  ااا  قصااا  باااه  ناااه ل  ) فااا هلل الا  اااة  اااي هاااذه النظرلاااة  فاااا ل الوااا الل   ااا  ال 
إذا  اال اوج بةالنزااة إلا  ومارار نفاس  اللا   إ  هذه اال وج ب ت وثبت  و    هاذهثلب الفر  اال وج ب ت   

اال ااوج بة   ال ومارر ال  قا   إنااه لإذا نااه النزااة إلاا  الو  الل     وا    نا  الفاار  ال  قاا  ،  ا نفاس ومارر
 ااوج ب ت الوااي ال،  و ضااع ا وشاا به ااوج بة ال و ل ااة الالاا  ا ااوج ب ت   اارى لماا   بلنااا   باال  ا ال و ل ااة

 .   (91،ص1224الشن   ،)  رس  و ال ب إلث بة إل  ال        اال وف ءولو ل ا  الفر  إذا لل 
 : مفاهيم النظرية السلوكية 

 :المفاهيم من أهمها ما يلي تقوم النظرية السلوكية على مجموعة من 
 : متعلم سلوك اإلنسان .1
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     ،   الفر  لو لل ال ل ك ال     غلر ال    ،  هاذا الاو لل نا و  اا  نشا ط   ال  لقا ل باه الفار إ 
 .هذا ال ل ك ال و لل ل م  و  لله    وغللره

 : الم ير واالستجابة . 2
ذا م نات ش صاالة الفار   اا لة،  ااب  جاب النظرلاة ال اال ملة  اإ  ماا   ال ك ا  ا ااوج بة ل    ثلاار ،  ات

اإلرشا   لما   ال ال ك  ا ل    ال ماس صا ل     الا  هاذا األ ا س  إناه البا   اي      ره و لر بشم  ص لح
 ااوج بة   اا  لو لاا  ذلااك  اا  ا ا اا  ال جاا الت اإلرشاا   النف ااي ضاار رخ  را ااة ال ثلاار  االورباا    غلااره  اا  

 .اجو  ال   الش صلة ج  ل    اقلل    انف  لل     
 : الدافع . 3
زا ت   اللااة  الاا ا ع ق لاا   مل اا الا ا ع شاارط ضاار ر  لماا  و لاال ،  اا  و لاال با     ا ااع ،  مل اا  ماا    

الااو لل     ثاا برخ ال ااو لل اللااه  اهو   ااه بااه ،   اا  هااذه الاا  ا ع  اا  هاا   طاار    لااي لنوقاا  إلاا  الفاار  ااا  
 اه  امو ا به ما  ا ع الجا    ال طا   النا ل ،   ناا   ا  ها  البل ل جلة    ل و ن الفر  إلا  و ل ةطرلق ال راث

وااه الل  لااة  ثناا ء وف الااه  ااع بل وااه   صااة االجو  الااة م لشاا  ر ا اابه الفاار  نولجااة ل بر و مو اب ثاا ن      لم
 .ال ج      االنف   ب ل اجب    ا طفة ا ورال الذات    ا  خ الو  ل  

 :التعزيز .4
ا للااة الااو لل اإلجرا ااي  اإلرشاا   ال اال مي  ل اا   اا   هاال  باا     ل وباار هااذا ال باا    اا      اال ت 

 ااإذا  (الثاا اب    الو زلااز)و اا ل  ال اال ك ألنااه ل  اا  الاا  وق لااة النواا    ال رغ بااة لااذا لطلااق اللااه ا اال  باا   
لاااز ا  ا و اا    اا  ث اال ااوج بة  اارخ   ااارى (  اال ك)ل قااب إو اا ل ا ااوج بة ( نولجاااة ) اا ث  اا   هناا ك ماا  

 .ث ال  ق   زز      الل    هذا ال  
 : االنطفاء .5

 ا اء  ما   بشام    او ر  ل  نقطاع  ل ا ث ال  ا   ال البي  ه  ان ف ض ال ل ك  ي  ا   الو زلاز
 وفلااا   اااي وغللااار ال ااال ك  و  للاااه  وطااا لره  لاااول  ااا   ااا   إه ااا    ،    االنطفااا ء    اإلغفااا      اإلطفااا ء

امو ا ب   ضع ص  ب ت       ق ت    ل الفار    ا  ل ا ق ال ل ك  وج هله  ا ل االنوب ه إلله    ا  طرلق
 .و شله  ال ل ك  ل    ال

 :التعميم .6
 ل  ث الو  لل نولجة ألثر و الل ال ل ك     لا    إلا  و  الل ال ثلار الا    اقا    ارى  ثلراواا  
شااااااااااااااااااااااااااااااابلاة بااااااااااااااااااااااااااااااا ل ثلر األ      و  اااااااااااااااااااااااااااااااالل اال اااااااااااااااااااااااااااااااوج بة  ااااااااااااااااااااااااااااااااي   اقااااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااااارى 

 .(87،ص9000 لني،ال ()92،ص9003ال ف  فة،)ة ش با
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 :السلوكي  اإلرشادخطوات 
ال ال مي وبا   بو  لا  ال ال ك ال طلا ب و  للاه ثال و  لا  الظار   الواي  اإلرشا     ط ات ا للة إ 

ضااطرب ، ثاال ا ولاا ر   لة ااا  ا ااو رار ال اال ك الك ال ضااطرب ثاال و  لاا  ال  ا اا  ال  ا  ل ا ث  لااا  ال اال  
ااااااااااااا  خ إلوغللرهاااااااااااا  ، ثاااااااااااال إااااااااااااا ا  جاااااااااااا     ج  اااااااااااااة  اااااااااااا  الظاااااااااااار   الوااااااااااااي ل ماااااااااااا  و اااااااااااا للا     

 .(39،ص9003،ربلع)الو لل
 : النظريات السلوكية على ما يلي ويتم التركيز في اإلرشاد النفسي في     

 و زلز ال ل ك ال    ال و ا ق. 

 ا خ ال  ورش   ي و لل  ل ك ج ل   رغ ب  له  الو لص     ل ك غلر  رغ ب  له   . 

 لقه ال   ثلرات ج ل خال لل لة بل  ال  ل   و  لل ق. 

  و  لااا  ال اال ك ال اارا  وغللاااره  و طاالط   اقاا  لاااول  لااا  و لااال بوغللاار ال اال ك غلااار ال اا   ،  ذلااك
 .     و لل لو قلق الوغللر ال نش  

 ذمرها    ا ل ال  لا   وا  لاو لل  لجاب الواي ال ث  الطلاب  القا  خ ال  انة  ال مل    ا  األ ا ر ال ا اة
 اإلرشاااااا  لةخ ال رشااااا  النف ااااااي  ااااا   الجل ااااا ت  طرلااااااق    مااااا  طااااا    فلااااا خ  اااااا  ال ااااال ك اااااا   ن

 .(89ص ،1227 ل  آ ر  ،اب  ال )ال ومررخ
 :السلوكية  تطبيقات النظرية

للمسترشتتد متتن  ولياته فتي العمليتتة اإلرشتتادية وذلتتك لكونته أك تتر تفهمتتا  ؤ بتحمتتل مستت يقتوم المرشتتد
 :خ ل قيامه باإلجراءات التالية

  ب ل  ااا    اااه  وااا  لصااا  إلااا   ل  ورشااا      ل اااو ر ال رشااا  ا ضاااع  هااا ا   رغااا ب  لاااا  لااا ى
 . ه ا ه

  واوللل ا     األها ا  الواي لصاب  إللاا  ال  ورشا   ا   ا   ال قا ب ت األ للاة الواي    ر ة ال رش 
 .  ع ال  ورش 

 ال ل ك اإلن  ني  مو ب ا  طرلق الو لل  ق ب  للوغلرأإ رامه ب  . 
  ها  الا  ال  ورشا   ا   ا   الوغلارات الواي وطار  الا   ال ك وأثلر     ر ة   س الاو لل االجو ا اي

 .ال  ورش    رن نط ق الجل  ت اإلرش  لة
 صل غة    للب إرش  لة إجرا لة ا ل خ ل   ا خ ال  ورش  ال      شم وه. 
 ااي و  لاا  ال اال ك ال طلاا ب  اا     اا ا ا        و قلاات الو زلااز ال ن  ااب  اا  قباا  ال رشاا  للماا   ااا 

 .(34ص ،9005ربلع،) روه ال  ا ونو ن هذا ال ل ك ال را  و زلزه ق  ، ال  ورش 
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 :السلوكي أساسيات الع ج 
فس ال  ن ال ل مي ه  ا و  ال طرق          ولفة ورجع  ي  ص لا  إل    ارس الل الن

  رغ ب  له  ا وب اله ب ل ك آ ر ص ل      قب ال  الغلر ص لح    الغلر  ذلك با   وغللر  ل ك الفر  
 . اجو  ال   

ل        جل ا    أص  ب هذا االوج ه ل  ن   بأّ  ال ل ك  و لل   ّ  الفر  بإ م نه    لو لل  ل م   
 لمي لول و  ل   ل ك الفر  لجب    لم   ال ل ك ال  طئ     ا   ل م     ظوه  ، ل مه ال  طئ 

 . قل  ه  مذلك ال    ب لن بة لل ل ك الجل  الب ل 
 لث  م  جي ه  ال   س األ   لاذا األ ل ب ال   John Watsonاط     ل وبر ج     
 ن ن         ل         طف   للل     ثل ج له طبلب  اإلن        ال  م    ذ إنو نال   نه    ال  م  

  . ذلك        وأثلر البل ة الوي ل ل   لا     رق    اش  ذ   
للخطوات  تبعا   ذلك بتعلم سلوك  جديد مرغو اذ و الش يهدف الع ج السلوكي إلى تعديل السلوك

 :التالية
 .و  ل  ال ل ك غلر ال رغ ب -1
  .و  ل  الظر   الوي ل  ث  لا  -9
 . ضع ال طة ال  جلة -3
 .وطبلق ال طة ال  جلة -4
 .(91،ص1226اق ،)الوقللل   راج ة النو    -5

 : صفات الع ج السلوكي 
قلما تجدها في غيره من األسالي  الع جية أو يتميز الع ج السلوكي ببعض الصفات التي 

  :اإلرشادية ، وفيما يلي أهم الصفات التي يتميز بها الع ج واإلرشاد السلوكي
 . ال  ضي إل لرمز ال  ال قت ال  ضر     الرج   . 1
 .لرمز ال  ال ل ك الظ هر  ال اضح  ال     الذ  ل م     ظوه  قل  ه. 9
   .ضلح األه ا  ال  جلةلاول هذا األ ل ب بو  .3
 . لاول هذا االوج ه بصل غة   ل ب ا جي      لن  ب  ش م    لنة . 4
 . لاول هذا األ ل ب ب ضع وقللل   ض اي ل صللة ال  ن    اإلرش  . 5
 الو لل  إذا    ق ر  بأ ل ب قصلرا   ل وغرق  قو  ال  جي باأل ل  هذا .6

 .(49،ص1280زهرا ،)النف ي
 :ظرية السلوكية مسلمات الن

هي إال ونظلل    ال   ات  األ  للب ال ل ملة لمو با  الفر      ن  ه  ورى    ش صلة الفر     .1
 . ا  طرلق ا للة الو لل 
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لر غال ل ملة    هي إال ا  ات  و ل ة      ط ة     ل ك   االن را  تضطراب ت النف لة    اال .9
 . وملفي و ل ه الفر  للقل     قلقه  و وراوه

األاراض ال رضلة  مل   لرمز ال  ن ال ل مي ب جه ا ل ال   شملة ال رلض ال  للة  ال  .3
 .ب ث  ي األ ب ب الم  نة  راء األاراض لوب    ال 

لر ض ال ل مل    ف هلل الو لل  النف ي  ث  ال ش  ر  ال برخ الذاولة  الصراا ت ال ا للة ألنا   .4
 . غلر ق بلة لل را ة  الو قق 

 ات  ال ل ك ه   ، نه   ٍ     ال لر  الشر  ي طبل وه  ،ل ل مل    ي طبل ة اإلن    لرى ا .5
 .(92،ص9008ال    ي،) براوا    نو ن البل ة

 : المقاييس المستعان بها في تنفيذ البرنامج 

 :مقياس تنظيم الوقت من تصميم الباح ة وتتم ل محاوره في  -

 . ه ا  ونظلل ال قت  :المحور األول  

 .ال ل مل ت الش صلة  :ال اني  المحور 

 .ال ل مل ت ال روبطة ب ن رل   :المحور ال الث  

 .اإل م ن ت ال و  ة  :المحور الرابع  
 :زمن البرنامج 

 دقيقة 1441: مدة البرنامج                               
 شهرين وأسبوع: عدد الشهور                              

 أسابيع 9: عدد األسابيع                             
 (جلستان في األسبوع ) جلسة  16: عدد الجلسات                              
 دقيقة 91: مدة الجلسة                              

 
 :عينة ومكان البرنامج 

 .ا    لطنة   بب بر  بمللة ال ل ل الوطبلقلة  األ ل ال نةال  ط ب  ط لب ت  طبق هذا البرن    
 : األدوات المستخدمة في البرنامج 

، الب      بمللة ال ل ل الوطبلقلةول وطبلق البرن    بق ا ت  جازخ للو رلب  لونفلذ البرا   الو رلبلة  
،  او  ش )  و ا ر ا      األجازخ  األ  ات  ا      م  الو رلب  اإلرش    لث وش   هذه الق ا ت ال

 راق ،  ق ل ،  ب رخ ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت ، جا ز  ل ل  ، جا ز و جل  ، جا ز م بل ور ،  
 .(م  لرا ،    ات    ا خ 
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 : أ ناء البرنامج    التدري اليأس
   ر  ا . 
  لق ت نق شلة . 
 وطبلق ت ا للة. 

 اال وب رات  ال ق للس   . 

 ال اجب ت ال نزللة. 

  الن ذجة. 

 ال ص  الذهني. 

 ل ب اال ور  ء  . 
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 عدد الجلسات بكل أسبوع وزمن كل جلسة وأهداف كل جلسة

 أهداف كل جلسة الجلسات األسبوع
رقم 
 الهدف

زمن كل 
 جلسة

 إجمالي
زمن 

الجلسات 
 باألسبوع

مكان 
 التدري 

 ولاأل 
 يوال ان

 جلسة تمهيدية

  وقاا لل شاار  ااا  ال شااملة  اا   اا   ال  ل  اا ت
 .ال و ا رخ  للب  ثة

  ،    إاطاا ء  ماارخ للطاا ب  الط لباا ت ااا  البرناا
 و ااااارلفال بااااا إلجراءات ال وب اااااة  اااااي الجل ااااا ت 

 . ال ا ل ال طل بة  نال

     وشااجلع الطاا ب  الط لباا ت الاا   ه لااة الو اا
برنا    ،   ه لاة لو قلق األه ا  ال رج خ  ا  ال

االنوظااا ل  ال شااا رمة،  و  لااا    االااا  الجل ااا ت 
 .الق   ة

 ق20 اال وو  

 ق 970

قاعات 
 مجهزة

معنتتتتتتى :الجلستتتتتتة األولتتتتتتى
 الوقت

 قاعات  ق20 (1) .الو ر  ال    ن  ال قت   ه لوه
 مجهزة

صتتتادر م: ال انيتتتةالجلستتتة 
 الوقت وطرق تحليله

 ق20 (1)          .  الو ر  ال   ص  ر ال قت  طرق و للله 
قاعات 
 مجهزة

 يال ان
 وال الث

 تعريتتتف:  الجلستتتة ال ال تتتة
 وأهدافه تنظيم الوقت

   ن  ونظلل ال قتال  الو ر   

 الو ر  ال   ه ا  ونظلل ال قت. 

 الو ر  ال   ه لة ونظلل ال قت. 
 ق20 (9)

 ق 970

قاعات 
 مجهزة

أستتتتتبا  :الجلستتتتتة الرابعتتتتتة
عتتتتتتتتتدم تنظتتتتتتتتتيم الوقتتتتتتتتتت 

 ومعوقاته

 ب ب ا ل الق رخ ال  ونظلل ال قتو  ل    . 

 الو ر  ال     ق ت ونظلل ال قت. 
قاعات  ق20 (3)

 مجهزة

طتترق :  الخامستتةالجلستتة 
التغلتتتتتت  علتتتتتتى معوقتتتتتتات 

 تنظيم الوقت

  قا ت ونظالل  الو ر  ال  طرق الوغلاب الا   
 ال ق 

 ق20 (3)
قاعات 
 مجهزة
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 اف كل جلسةتابع عدد الجلسات بكل أسبوع وزمن كل جلسة وأهد
 

 لرابعا
 والخامس

:  الجلستتتتتتتتتتتة السادستتتتتتتتتتتة
 سلو  االسترخاءأ

  ناااا   ه لااااة الواااانفس الصاااا لح  الو اااار  الاااا  
 .   ا  ه

  الو اار  الاا   فااا ل اال ااور  ء   ن ااه، ملفلااة
 .   ر وه

  و ضاالح  ه لااة   اال ب اال ااور  ء  ااي إم اا بال
 . ا رخ ونظلل ال قت

 ق20 (4)

 ق 970

قاعات 
 مجهزة

أستتتالي  :الجلستتتة الستتتابعة
 ومهارات تنظيم الوقت

   الو ار  الا    اا للب ونظالل ال قاات الواي لوب ااا
الطااااااا ب  الط لبااااااا ت  و  لاااااااا    ا ااااااا ه  الاااااااا  

 .الو صل  ال را ي
 ق20 (4)

قاعات 
 مجهزة

تنميتتة  :  ال امنتتةالجلستتة 
 مهارات تنظيم الوقت

  الو اا ث ااا  ملفلااة ونظاالل ال قت،  ن قشااة ذلااك
 .ال ل ك الجل  بل  الط ب  الط لب ت  و زلز

 ون لة  ا رات ونظلل ال قت. 
 ق20 (4)

قاعات 
 مجهزة

 خامسال
 والسادس

:  الجلستتتتتتتتتتتتة التاستتتتتتتتتتتتعة
 العصف الذهني

 فاااا ل ال صااا  الاااذهني   ه لواااه الو ااار  الااا   
 .   ا  ه

   ط ات ال ص  الذهنيالو ر  ال . 

  ال قااا   الااا   ه لاااة   ااال ب ال صااا  الاااذهني
 . ي ونظلل ال قت

 ق20 (4)

 ق 180

ت قاعا
 مجهزة

:  الجلستتتتتتتتتتتتتة العاشتتتتتتتتتتتتترة
 لتحصيل الدراسيا

 الو ر  ال   فا ل الو صل  ال را ي. 

   الو اار  الاا  الاا  ا ع الوااي وزلاا   اا  الو صااال
 .ل ى الط ب  الط لب ت

 ق20 (5)
قاعات 
 مجهزة

السادس 
 والسابع 

: الجلستتتة الحاديتتتة عشتتتر 
أستتتتبا  تتتتتدني التحصتتتتيل 

 الدراسي

 

 الو صااال  ال قااا   الااا    اااب ب اااا ل القااا رخ الااا  
 .ال را ي  الوأ ر ال را ي   ن قشوا   ع الط ب

  و  ل  الظر   الوي   ت إل  و ني الو صل. 

  و  لااا  األ مااا ر ال روبطاااة ب ااا ل القااا رخ الاااي ونظااالل
 .ال قت ل ى الط ب  الط لب ت

  ر ااع  الو ار  الاا  الطارق الوااي و ا ا  الطلبااة الا
 .  و اهل الو صللي

 ق 180 ق20 (5)
قاعات 
 مجهزة
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 تابع عدد الجلسات بكل أسبوع وزمن كل جلسة وأهداف كل جلسة

 رقم الهدف أهداف كل جلسة الجلسات األسبوع
زمن كل 
 جلسة

زمن  إجمالي
الجلسات 
 باألسبوع

مكان 
 التدري 

 

:  الجلستتتتة ال انيتتتتة عشتتتتر
ع قتتة بتتين تنظتتيم الوقتتت ال

 والتحصيل الدراسي

  و ضاالح ال  قااة باال  ونظاالل ال قاات
 .ا ي الو صل  ال ر 

   واااا رلب الطاااا ب  الط لباااا ت الاااا
ونظاااااااااالل ال قاااااااااات لر ااااااااااع   ااااااااااو ى 

 .الو صل  ال را ي ل لال

  ق20 (6)
قاعات 
 مجهزة

 السابع
 :الجلستتتتتة ال ال تتتتتة عشتتتتتر

تدريبات على تنظيم الوقت 
 والتحصيل الدراسي

  الو اااااار  الاااااا  انطباااااا       اااااا ى
ا اااااوف  خ الطااااا ب  الط لبااااا ت  ااااا  

 ..الجل ول  ال  بقول 

 ب  الط لباااااا ت ون لااااااة قاااااا رخ الطاااااا 
ال  ونظالل ال قات  اروب طاه بزلا  خ 

 .الو صل  ال را ي

قاعات  ق20 ق20 (6)
 مجهزة

 ال امن 

 :الجلستتتتتة الرابعتتتتتة عشتتتتتر
الستتتتتتتتتتتلوكيات الخاطئتتتتتتتتتتتة 
الخاصتتتتتة بتنظتتتتتيم الوقتتتتتت 

 والتحصيل الدراسي

 

  ون لااااااة قاااااا رخ الطاااااا ب  الط لباااااا ت
الاااا  ونظااااالل ال قاااات   الو صااااال  

 .ال را ي بف اللة

 ق20 (6)

 ق180

قاعات 
 مجهزة

الجلستتتتتتتتتتتتتة  الخامستتتتتتتتتتتتتة 
التدري  علتى تنظتيم :عشر

 الوقت والتحصيل الدراسي

 

  نجا ز الو رلب ال  ونظلل ال قات  ات
الو صاال  ال طلاا ب  ااي  قاا   قاات 

 .  م 

 ق20 (7)
قاعات 
 مجهزة

 التاسع
 الجلستتتتتتتتتتتتتتة السادستتتتتتتتتتتتتتة

 إنهاء البرنامج:عشر

  اال ااوف  خ القصاا ى الو الاا  لل واا ل 
ال قااااات   ااااا  البرنااااا     اااااي ونظااااالل

 . الو صل  ال را ي

    إنا ء البرن. 

 الوق لل. 

قاعات  ق20 ق20 اإلنا ء
 مجهزة
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 محتوى برنامج تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي
 أهداف كل جلسة عنوان الجلسة الجلسة األسبوع م

 األول 1
 وال اني

 جلسة تمهيدية تمهيدية
 ق 91: الزمن 

 ت ال واااااا ا رخ  وقااااا لل شااااار  اااااا  ال شااااااملة  ااااا   ااااا   ال  ل  ااااا 
 .للب  ثة

  إاطااااا ء  مااااارخ للطااااا ب  الط لبااااا ت اااااا  البرنااااا    ،  و ااااارلفال
 .ب إلجراءات ال وب ة  ي الجل  ت  ال ا ل ال طل بة  نال

  وشااااااجلع الطاااااا ب  الط لباااااا ت الاااااا   ه لااااااة الو اااااا    لو قلااااااق
األهااا ا  ال رجااا خ  ااا  البرنااا    ،   ه لاااة االنوظااا ل  ال شااا رمة، 

 .ق   ة و  ل    اال  الجل  ت ال

 األولى
 وال انية

 ومصادره معنى الوقت
 ق 181:الزمن 

 الو ر  ال    ن  ال قت   ه لوه. 

 الو ر  ال   ص  ر ال قت  طرق و للله . 

 

 ال اني 2
 وال الث

  وأهدافه تنظيم الوقت ال ال ة
 ق 91: الزمن 

  ونظلل ال قت الو ر  ال    ن 

  ونظلل ال قت الو ر  ال   ه ا. 

   ونظلل ال قت  ه لةالو ر  ال. 

لرابعة ا
 والخامسة

 ومعوقاته تنظيم الوقتعدم  أسبا 
 وطرق التغل  عليها

 ق 181: الزمن 

 و  ل    ب ب ا ل الق رخ ال  ونظلل ال قت. 

 الو ر  ال     ق ت ونظلل ال قت. 

 الو ر  ال  طرق الوغلب ال     ق ت ونظلل ال قت. 

رابع ال 3
 والخامس

 رخاءلو  االستأس السادسة
 ق 91: الزمن  

 الو ر  ال    ن   ه لة الونفس الص لح    ا  ه. 

 الو ر  ال   فا ل اال ور  ء   ن ااه، ملفلة    ر وه. 

  و ضااالح  ه لاااة   ااال ب اال اااور  ء  اااي إم ااا بال  اااا رخ ونظاااالل
 .ال قت

سابعة ال
 وال امنة

 أسالي  ومهارات تنظيم الوقت
 ق 181: الزمن 

 ل ال قااااات الواااااي لوب اااااا  الطااااا ب الو ااااار  الااااا    ااااا للب ونظااااال
 . الط لب ت  و  ل    ا  ه  ال  الو صل  ال را ي

  الو ااا ث اااا  ملفلاااة ونظااالل ال قت،  ن قشاااة ذلاااك بااال  الطااا ب
 . الط لب ت  و زلز ال ل ك الجل 

 ون لة  ا رات ونظلل ال قت. 

خامس ال 4
 والسادس

  العصف الذهني التاسعة
 ق 91: الزمن 

  الذهني   ه لوه    ا  ه الو ر  ال   فا ل ال ص. 

 الو ر  ال   ط ات ال ص  الذهني. 

 ال ق   ال   ه لة   ل ب ال ص  الذهني  ي ونظلل ال قت. 

 لتحصيل الدراسيا العاشرة
 ق 91: الزمن 

 الو ر  ال   فا ل الو صل  ال را ي. 

  الو ااار  الااا  الااا  ا ع الواااي وزلااا   ااا  الو صااال  لااا ى الطااا ب
 . الط لب ت
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5 
السادس 
 والسابع

 الحادية عشر
 التحصيل الدراسيأسبا  

 ق 91: الزمن 

  ال ق   ال    ب ب ا ل الق رخ ال  الو صال  ال را اي
 . الوأ ر ال را ي   ن قشوا   ع الط ب

 و ني الو صل و  ل  الظر   الوي   ت إل  . 

  و  لاا  األ ماا ر ال روبطااة ب اا ل القاا رخ الااي ونظاالل ال قاات
 .ل ى الط ب  الط لب ت

  الو اااار  الاااا  الطاااارق الوااااي و اااا ا  الطلبااااة الاااا  ر ااااع
 .  و اهل الو صللي

 ل انية عشرا

تنظيم الوقت والتحصيل بين الع قة  
  الدراسي

 ق 91: الزمن 

  صل  ال را يو ضلح ال  قة بل  ونظلل ال قت  الو. 

  واااا رلب الطاااا ب  الط لباااا ت الاااا  ونظاااالل ال قاااات لر اااااع
 .  و ى الو صل  ال را ي ل لال

6 
سابع ال

 وال امن

ال ال ة عشر 
 والرابعة عشر

تدريبات على تنظيم الوقت 
 والتحصيل الدراسي

 ق 181: الزمن 

   اااا ى ا ااااوف  خ الطاااا ب  الط لباااا ت  اااا  الو اااار  الاااا 
 ..الجل ول  ال  بقول 

  رخ الطااااا ب  الط لبااااا ت الااااا  ونظااااالل ال قااااات ون لاااااة قااااا
 . اروب طه بزل  خ الو صل  ال را ي

7 
ال امن 
 والتاسع

الرابعة عشر 
والخامسة 

 عشر

السلوكيات الخاطئة الخاصة بتنظيم 
 الوقت والتحصيل الدراسي

 ق 181:الزمن

  الو ااااار  الااااا  ال ااااال مل ت ال  ط اااااة ال  صاااااة بإهااااا ار
 .ال قت

 ن جاا ز الو صاال  ال طلاا ب الواا رلب الاا  ونظاالل ال قاات  ات
 . ي  ق   قت   م 

  ولفااااة للطااااا ب الو اااار  الاااا  القاااا رات  اإل م ناااا ت ال 
 الط لباااا ت   اااا  وااااأثلر هااااذه اإل م ناااا ت  القاااا رات الاااا  

 الط ب  الط لب ت   و ى و صل 

 التاسع 8
السادسة 
 عشر

 إنهاء البرنامج
 ق91:الزمن

  اال ااااوف  خ القصاااا ى  اااا  البرناااا     ااااي الو الاااا  لل واااا ل 
 .ظلل ال قت  الو صل  ال را يون

    إنا ء البرن. 

 الوق لل. 
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 زمن تنفيذ كل هدف
 زمن التنفيذ عدد الجلسات الهدف رقم الهدف

 ق 181 جلسة 2 .تنظيم الوقت وأهميته التعرف على مفهوم 1
 ق 181 جلسة 2 .التعرف على معوقات تنظيم الوقت 2

3 
تنميتتتتة مهتتتتارات وقتتتتدرات الطتتتت   علتتتتى تنظتتتتيم 

 .وقتال
 ق 361 جلسة 4

 ق 91 جلسة .التعرف على مفهوم التحصيل الدراسي 4

5 
تنمية القدرة على تنظتيم الوقتت وارتباطته بزيتادة 

 .التحصيل الدراسي
 ق 271 جلسة 3

6 
تنظتتتتتتيم وقتتتتتتت الطتتتتتت   وع قتتتتتتته بالتحصتتتتتتيل 

 .الدراسي
 ق 181 جلسة2
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 االحترازيةحدو ها واإلجراءات  المشك ت والعقبات المتوقع
 اإلجراءات االحترازية المشك ت والعقبات الجلسة األسبوع م

1 
 األول
 وال اني

 التمهيدية
  التعريتف  أ نتاءالجيتد للباح تة  اإلنصتاتعدم

بالبرنتتتتامج وتحديتتتتد مواعيتتتتد الجلستتتتات متتتتع 
 المجموعة 

    التركيتتتتتز علتتتتتى مشتتتتتاركة جميتتتتتع الطتتتتت
لجلستتتات والطالبتتتات فتتتي تحديتتتد مواعيتتتد ا
 .وحضور بعض القيادات األكاديمية

 األولى
 وال انية

 عدم االهتمام بحضور جلسات البرنامج. 
  التركيتتتتز علتتتتى ضتتتترورة االلتتتتتزام بحضتتتتور

الجلسات وتوضيح االستفادة متن البرنتامج 
 ، ووجود سج ت للحضور 

2 
 ال اني
 وال الث

 ل ةال ا
 تحديتتد التتدقيق للتوقيتتتات ال عتتدم القتتدرة علتتى

 .ة لألنشطة المختلفةالزمني

  االهتمتتام بمعرفتتة أستتبا  عتتدم القتتدرة علتتى
التحديد الدقيق للتوقيتات الزمنيتة وترتيبهتا 

 .مع الط   والطالبات

رابعة ال
 والخامسة

  الباح تتة لتوضتتيح  إلرشتتادات اإلنصتتاتعتتدم
كيفيتتتة اإلجابتتتة علتتتى التتتتدريبات المصتتتاحبة 

 للجلسة 

   شرح مضتمون التتدريبات للطت   بوستلو
ستتتيط وستتتهل واالهتمتتتام بمعرفتتتة متتتن لتتتم ب

عتتتادةالقتتتدرة علتتتى فهتتتم  يستتتتطيع شتتترح  وا 
 .زم األمرلالمضمون إذا 

3 
رابع ال

 والخامس

 سادسةال
  عتتتتدم القتتتتدرة علتتتتى الفصتتتتل بتتتتين األنشتتتتطة

 .الضرورية وغير الضرورية

  التركيتتتز علتتتتى ترتيتتت  األولويتتتتات وتحديتتتتد
منه  واالنتهاءالوقت المخصص لكل نشاط 

 .كام   
ابعة سال

 وال امنة
   عتتتدم القتتتدرة علتتتى تقتتتدير الوقتتتت المطلتتتو

 .اختزانه
  التركيز على عدم ضياع الوقت واالستتفادة

 .من التدريبات المتاحة في الجلسات

4 
الخامس 
 والسادس

 .عدم القدرة على تحديد األنشطة اليومية  تاسعةال
 فتتتتي تنظتتتتيم األنشتتتتطة  الطتتتت   مستتتتاعدة

 رنامجخ ل الب اليومية المطلو  تنفيذها

 عاشرةال
 ضياع التركيز أ ناء التدريبات. 
  عتتدم القتتدرة علتتى تقتتدير الوقتتت المحتتدد لكتتل

 نشاط

 خت ل  أهمية تطبيق األنشتطة التركيز على
والوقوف علتى مستتوى كتل طالت  البرنامج 

 . في المجموعة
  وقتتتتت كتتتتل تحديتتتتد فتتتتي الطتتتت   مستتتتاعدة

 .نشاط
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  االحترازيةات المشك ت والعقبات المتوقع حدو ها واإلجراء
 اإلجراءات االحترازية المشك ت والعقبات الجلسة األسبوع م

5 
السادس 
 والسابع

 حادية عشرال
  إهمتتتال بعتتتض الفتتتترات الزمنيتتتة لعتتتدم

القتتتتدرة علتتتتى فهتتتتم طبيعتهتتتتا ستتتتواء 
 .ضرورية أم غير ضرورية

  التركيز على ضرورة االستفادة القصوى من جميع
 .  راألوقات في اليوم واألسبوع والشه

  انية عشرال

  عتدم االلتتتزام بمتتا هتتو مخطتتط لتته فتتي
 كل جلسة 

  عتتتدم القتتتدرة علتتتى تنفيتتتذ الواجبتتتتات
 المطلوبة في كل جلسة

  التركيتتز علتتتى مشتتتاركة جميتتتع الطتتت   فتتتي تنفيتتتذ
الجلسة ومتابعة الواجبات المطلوبة في كل جلستة 

 .والتوكيد على تنفيذ ذلك

6 
لسابع ا

وال امن 
 والتاسع

ل ال ة عشر ا
 والرابعة عشر

  أ نتتتتتاءعتتتتتدم االهتمتتتتتام بالمشتتتتتاركة 
 الجلسات وتنفيذ التدريبات المطلوبة 

  عتتتدم االهتمتتتتام بتطبيتتتق التتتتتدريبات
 .وضياع وقت التطبيق

  التركيتتز علتتى مشتتاركة جميتتع الطتت   فتتي تنفيتتذ
الجلستتتة ومتابعتتتتة الواجبتتتات المطلوبتتتتة فتتتي كتتتتل 

 .جلسة والتوكيد على تنفيذ ذلك
 ق التتتدريبات وتوضتتيح التوكيتد علتتى ضتترورة تطبيت

 .كيفية اإلجابة على التدريبات
  التوكيتتتتتتتد علتتتتتتتى ضتتتتتتترورة تطبيتتتتتتتق التتتتتتتتدريبات

 .التحصيلية

عشر  ةرابعال
 ةوالخامس
 عشر

  قتتتتر  االختبتتتتارات النهائيتتتتة للفصتتتتل
الدراستتتتتي ال تتتتتاني ،وعتتتتتدم حضتتتتتور 
بعتتض الطتت   والطالبتتات للجلستتات 

  .النهائية للبرنامج

 جميتتتع ورالتركيتتتز علتتتى ضتتترورة االلتتتتزام بحضتتت 
 .سات ل ستفادة من البرنامج كلهالجل

 التاسع 7
 ةالسادس
 عشر

  عتتتتتتدم االهتمتتتتتتام بتوضتتتتتتيح متتتتتتدى
االستتتتفادة متتتن البرنتتتامج ودوره فتتتي 

 .   دعم التعليم
                                                                                             عدم االهتمام بتقويم البرنامج                                 

  التركيتتز علتتى أن البرنتتامج يطبتتق للبحتتث العلمتتي
 .وأن جميع البيانات تكون سرية

  توضتتيح أهميتتة ذلتتك لبيتتان متتدى نجتتاح البرنتتامج
 .في تحقيق أهدافه
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 اإلرشاديجلسة ما قبل البرنامج 
 (الجلسة التمهيدية)

 2111/  4/  7 األربعاء،:اليوم والتاريخ 

 ( 1:31_12: )لساعةا 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

 :للجلسة األهداف العامة
 .الو  ر   الو ق  ت  األه ا   بن ء الثقة .1

الوال ااة النف االة  الب نلااة للطاا ب  الط لباا ت  بااث ال  اا س لل شاا رمة اإللج بلااة الف  لااة  ااي جل اا ت  .2
   اللقا ءات  ال ن قشاة  ال ا ار االجو  اي  ا   ا   لول  لا  و ظل  النش ط الور ل يالبرن   ، م 

 . ارض شرا ط الفل ل  لألنشطة الور ل لة ال  ولفة

 :األهداف الفرعية 

 : األول الهدف
 وق لل شر  ا  ال شملة        ال  ل   ت ال و ا رخ للب  ثة. 

 ا  بنا ء ال  قاة اإلرشا  لة الق   ااة الا  اال وارال  الااوفال  الوقبا  ب إلضا  ة إلاا  الو ار  الا  األهاا 
 . الو ق  ت  ذلك        ال ن قشة  ال  ار

  قلقة(  50) : المدة الزمنية .1
 :اإلرشادية األسالي  .2

 ال ن قشة  ال  ار . 
 :األدوات .3
 ".ل خ ، بط قة  رلطة ال  راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز و جل ، م  لرا"  

 :التنفيذ إجراءات .4
بو ارلفال بنف اا  ثال ق  ات ب  الط لب ت  شمرهل ال  ال ض ر، ب لور لب ب لط  الب  ثةق  ت   

ج ا ر الثقاة لبنا ء  ذلاك   و صاص ال  ج اولر  الاذ  و ر اه ا ا ل  ظلفوا   جاة     لث ا  ا  
نا ا   ا  ال   ايال  ال ب رخ  ق  ت ب ن قشوال  بأم  ، ثل موبت ان ا  ال را ة ال ج  اة ا   بل بلن

  اا  " ا اا ه   شااملة الب ااث  لااث ورماات لااال  جاا   النقاا     ااألا      لااث و رلاا  اإلرشاا   الج  ااي
 ااا رخ ونظاالل   ااي أ ضاا ت لااال األ ااب ب  هاا  ل جاا   ضاا   لاا لال  ب  ول رناا   ق واايل اا ذا " الطا ب

، ثال ق  ات بو زلاع اال اوبل   الا  ال ج ا اول  الضا بطة  الوجرلبلاة  ب ا  ال قت     ا   اال اوبل  
، ثااال ة  شااامروال الااا    اا  و ااا  نالج  ااااة الضاا بطة  غااا  رخ الق ااا  ال و ب ااة اال اااوبل   طلباات  ااا
  اطاات ( بط قااة  رلطااة ال لاا خ  )  ب  اا   اا   و زلااع بط قااة و اا   بااا ق  اات باا لو ر  الاا  الطاا

،  شاا رت إلاا  الطاا ب  الط لباا ت    لنوبااا ا وااا  ا  و ب  االنوااا ءالطا ب  جاا   لو ب ااة البط قااة  ب اا  
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   بج نباه  الاذ  ا  ز للاه بنف ه ب ا ه  طلبات  الالل ل     ل ر   ي الذ ، ثل طلبت    الط لب لا 
ا او ر الطا ب لاب الاذ  لللاه ، هماذا  ثال الطاا  نف اه الط لاب األ   لذمر م  البل ن ت الوي ذمره  

  . الط لب ت ب لو ر  ال  ب ضال الب ض
 بطاقة خريطة الحياة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ل انيالهدف ا
  إاط ء  مرخ للط ب  الط لب ت ا  البرن   ،  و رلفال ب إلجراءات ال وب اة  اي الجل ا ت  ال اا ل

 .ال طل بة  نال

  وشااجلع الطاا ب  الط لباا ت الاا   ه لااة الو اا    لو قلااق األهاا ا  ال رجاا خ  اا  البرناا   ،   ه لااة
 .االنوظ ل  ال ش رمة

  الق   ة  اإلرش  لة و  ل    اال  الجل  ت. 

 :اإلسم :ولى األمر :العمر 

 : ترتيبة فى األسرة   :السكنمكان عنوان 
 عدد أفراد األسرة 
 ذكور        إناث

)   (          )  ( 

 الصف الدراسى   
 

 :الهوايات 
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 . قلقة(  40) : المدة الزمنية .1
 :اإلرشادية األسالي  .2

 ال ن قشة  ال  ار. 
 ال   ضرخ. 

 :األدوات .3

 "  راق،  ق ل،  ب رخ"  
 :اجراءات التنفيذ .4

األ اب     ايوفا ق الا  اقا  جل اول   ما      اا  الجل اة،  اول اال ا   ال الب  ثة ون قشت    
ظاارا ،   شا رت إلا  الطلباة  19 ل ال ا اة و ا  اي 6/9010/ 1إل  و رلخ   9010/ 4/ 7   و رلخ 

ال  ااا   ال ماا   ال  اا    بماا  قاا انل  الجل ااة، ثاال  زااات الاا    اايب ل ضاا ر  االلواازالضاار رخ  الاا  
لوازال ب ل قا  ثال   بارت الطلباة قاراءخ القا انل   الو قلاع الا  اال الطلبة بط قة اق  االوف ق  طلبت  نال

 .البرن     يض ر  ال  ا قة ال  ال ش رمة ة  شمروال ال  ال  ب ن ا  الجل ة الق  
 : البرنامج اإلرشادي فيلسلوك الجيد بطاقة قواعد ا

 .را ن  الش صلة    ن ورل آراء ان رل   و   ات  ا ولفت ا  آ .1

 .بم   قة  اإلرش      نلوزل ب  اال  جل  ت البرن     .9

 .ال قت ال ا     ي   لوملل ش ص  ا    .3

 .لصغ ا  ل و   ا إللن  ب ل ث   ميل لآل رل  ن و ع     نصغي .4

 .    ش  البرن    ا  نج        ل  ن   ج ل     .5

 .ا لل الفرلق   ي"  ن  " ال و ج  مل ة  .6

 . م  ال اجب ت ال  ملة لن     قب  ال رش      نلوزل بوأ لة ال اجب البلوي .7

 .ال  قة بل   اض ء ال ج  اة اإلرش  لة ق   ة ال  الو      .8

 .ل و ب ة  جرل ت الجل ة اإلرش  لة     نوبال    نظ  نشلطل .2

 . ثقة  الص ق  الصرا ة  ع ب ضن  الب ض   نو     ب نوا  ال.10
 .ن        جلا   الوينصب  النن  النج   لل ا ة    نضع . 11
 .لق      ل  ث  ا   الجل ة اإلرش  لة  م      يال رلة الو  ة . 19
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  إرشاديتفاق عقد ا
 عضاء المجموعة اإلرشادية بين المرشد وأ

 ..........أنا الموقع أدناه 
موعتتتدها  فتتتيبمعتتتايير المجموعتتتة اإلرشتتتادية ، وبحضتتتور الجلستتتات اإلرشتتتادية  بتتتااللتزامأتعهتتتد  

 :وبقواعد السلوك الجيد منها رشاديومكانها المحددين ،وأن ألتزم بتعليمات وقوانين وأنظمة البرنامج اإل 
 

 . الش صي ا ولفت ا  ر     ات   رل   و     ورل آراء ان .1

 .بم   قة  اإلرش       لوزل ب  اال  جل  ت البرن     .9

 .    ش رك بشم    ا   ع ال ج  اة اإلرش  لة  .3

 .ال قت ال ا       لوملل ش ص  ا    ي .4

 .ب ل ث   لصغ ا  ل و   ا إلي ع لآل رل  لمي    صغ     و  .5

 . ن   ج ل        ل   ا  نج       ش  البرن    .6

 .ا لل الفرلق   ي"  ن  " ال و ج  مل ة  .7

 .   قب  ال رش   ،  م  ال اجب ت ال  ملة إلي لبلوي    لوزل بوأ لة ال اجب ا .8

 .  اض ء ال ج  اة اإلرش  لة  بلني       ظ ال  ا قة ق   ة ال  الو      .2

 . جرل ت الجل ة اإلرش  لة     بق  نشلط   ،   ولقظ   ، ل و ب ة . 10
 .ال ج  اة اإلرش  لة   ي قة ،  الص ق ،  الصرا ة  ع ز   ي و     ب نوا  الث   . 11
 .ن        جلا       ضع نصب الني النج   لل ا ة الوي. 19
 .م     لق      ل  ث  ا   الجل ة اإلرش  لة         ظ ال  ال رلة الو  ة  ي. 13
 :.............................قيع التو :.............................../ سم الطال  ا

 2111:.....................التاريخ :.........................../ توقيع المرشدة 
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  ىاألول اإلرشاديةالجلسة 
 (معنى الوقت)

 2111/  4/  11 السبت،:اليوم والتاريخ  

 ( 1:31-12: )  الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

 :جلسةهدف ال
 . ه لوه   ال قت  ال   فا لالط ب  الط لب ت  ر  لو   

  اإلرشادية األسالي  .1

 ". الن ذجةي، الو رلب،ال ن قشة  ال  ار، ال اجب ال نزل" 
 :األدوات .2

،  او  ش ، جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز و جل ، م  لرا" 
 ".ي،برن    ال رض الوق ل بط ق ت ال قت

 :اجراءات التنفيذ .3

ال  اا    ايب ل ضا ر   االلوازالب لور لب ب لط ب  الط لب ت  شمرهل الا  ال شا رمة الب  ثة ق  ت  
الطا ب  ا   الجل اة ال ا بقة  واذملر  هاللا االوف قلجل ة ب راج ة    ول ا  لث ب  ت  ال م   ال    

ب لنااات ل اارض   ضاا   الجل اااة    باا  ر، ثاال ق  اات بوشاااغل  برناا   الج  اااي رشاا  اإلبق اااا    الط لباا ت
 الب  ثااة باإ ارخ  الطا ب  الط لباا تلبا   النقاا   بال  ثاال  ، (ال قات)وال ااارض انا ا  الجل ااة  ها    لاث

للو ا ث ما   ا ا   انال  الطا ب  الط لبا تال جا     ا ل  الب  ثاة ترماثال و  و رلفاه، ال قات      هلة 
ق  ات الب  ثاة ثال ، الو رلا  الصا لح ال صا   إلا   لاال ب لن ابة ال قت    ذا ل ث  انصر ال قات     

 ااارض ن اا ذن  اا   لاا خ  شاا  ص ال لاا رم     ااي  ل وناا  ه لوااه ب اارض بط قاا ت لو اار  الاا  ال قاات   
اط ء الط ب  الطلبة  رصة   ه لة ال قت   ض ا ه  ل   ال ج  ى  نه الوفملر  اي   ا لة ما  وا رلب  ات

النوااا     ق  ااات الب  ثاااة بوااا  لنا  الااا   ه ثااال ا اااو  صوال  ل ااا  و صااال ا إللااا اإلج باااة اللاااا  ثااال  ن قشااا
 .ال ب رخ

 : الو رلب األ  
 :  جه لنف ك األ  لة الو للة

  و  ب  ت القل ل ب ل     ي ه  ك األ        -
 ه  م   بإ م نك    وب   قب  ذلك   -
 ه  شغلك    شيء ا  إو   ه   -

 ه  م   ب ق  رك وجنب    شغلك انه   -

 ا ت  ب شرخ إل  ا لك األ   اقب ذلك  ب جر  انشغ لك، ه  -
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   (       ب   ق ت الص خ  الط  ل )       لق ط ك      لا       ط    ورخ ا لت   لا -1
    هي الفورخ الوي او  ت بأمبر إنو جلة    ب ل ق ب     هي الفورخ الوي او  ت بأق  إنو جله   -9

    إل       ى   منك و قلق  ه ا ك الر ل لة لاذا الل ل -3
 :        و أل الج    الو لي

 النسبة المنفذة الهدف
  
  
  
  
  
  
 
 و بع  طة    نه ا    ل ل ت الل ل ه  منت و -4
 ب ل    ال ن  ب  ي ال قت ال ن  ب ه  منت وق ل  -5

 الذ    لوه  م   اللك  ال وف له     الشيء -6

 وف صل   ق  بمل  ل منك   اء    منت وق ل به بطرلقة   ض   بب  طة  مثر    -7

  ه لة    ال    الذ  منت وق ل به ه  م نت ال ق ط  ت ب بب    ر  مثر -8
فاا  ، ز ار،  ز اا ت، نف ااك، لول: قاال بإ صاا ء ال ق ط اا ت  ااي ماا  ا اا   هاا  م ناات ال ق ط اا ت-2

 .الخ ---- اض ء ا  ، اجو  ا ت ط للة 

  ه  وق ل ب ق ط ة ان رل       ا  -10
   الوي و و ق اوص لك بالب أله لة  ه  ان رل -11
   ه  و وغرق  قو  ط ل -19

   ه  م   اوص لك ا لل األثر-13
 .ه  الونظلل الر  ء لألا    ال موبلة لملفك  قو   ي الب ث ا  ال  ل   ت_14
 .ه  ق ت بقض ء  قوك بص رخ وون  ب  ع   ل ل وك-15    

 . بب ان  ال الصبره  لو ل  إا  خ ب ض األا    ب بب ال راة    ب - 16     
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 :التدري  ال اني 
       ( .ستتتعود بتتتن مستتتعود ) اقتتترأ الحالتتتة التاليتتتة المتعلقتتتة بستتتجل الوقتتتت الختتتاص بتتتالموظف : تعليمتتتات 

 رلطاة وصاا لل  باا ني،  اللاا ل هاا  ( 50)قباا    ااب ال     لراجااع (  اا   )طلاب ر االس الق اال  اا  ال  ظا  
لال ل اوطع  ا       لنجاز ذلاك ،  ل ا  للاي  اج  صار  ال قات   ا  و للل هذه ال را ط ب    راج واا  ،   

 .الل  ل ت ال  صة ب       ي
 (سعود)سجل الوقت في اليوميات الخاصة بت 

 د ج   أ  البيتتتتتتتتتتتان  الساعة
     (1)ب راج ة الر ل رقل (     )لق ل  7000
ج اع ب اض (  ا   )لطلاب    ا   ا  ..ل ق جرس الا و  7015

 .  ط قة ال ض ة    ال  طة البل ن ت ا
    

ب ل ا اة لصاا اقوه (  ا   )قبا    اا  الغا اء ، لقباا  ( ص) 7090
 .بأ    

    

 ي الب ث  اي  لفا ت  موباه اا  ال  ل  ا ت (     )شر   7095
 .الوي طلبا      

    

ال  ل   ت ا  ال ضا ة ، با  لجا  جرلا خ (     )ال لج   7030
ت الرل ضاالة    اا  ر األ ااال  لو قاا  للطاا لع نواا    ال ب رلاا 

 . ال ن ات 
انوب هااه ر اا لة  اا    اا خ  نااع الو ماا     ثناا ء ذلااك و ااو اي
 ج لاااا  ،  لااااار  ب لر اااا لة إلاااا  ر ل ااااه  الصاااا   ااااا   نباااا ب

 .ل ن قشوا  

    

  اااااي طرلقاااااه لو قااااا  للوناااااا     نج نااااا   ااااا  القاااااا خ  لااااااث  7035
 . ان   م   ب  ع القا خ(  هل)لص    ز لله

    

    ثاااة بلنا ااا  ل ااا خ اشااارل   قلقاااة اااا  الرل ضاااة  وجااار  7،40
 .  األ ال  ال ن ات
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 (سعود)سجل الوقت في اليوميات الخاصة بت 
 د ج   أ  البيتتتتتتتتتتتان  الساعة
  لااث    الااار لس غلااار   ج  ،لو جااه  ااا    إلااا    ااا ا   8،00

 .الر لس  لو  ث   ه ا    اصف ت األنب ب
    

     ااا   الاار لس  ل ا اااق الااا  القلااا ل  صااا  ثناا ء ذلاااك ل   8،45
ب را اااة شااا  لة لألنبااا ب الج لااا ، ل    بذامرواااه إلااا   ق لاااة 
 ابق    قر ها   اي إ ا ى ال جا ت  اي ال موباة الفنلاة اا  

 .هذا ال  ض  

    

     . لقرر       ط ل ة ال ق لة  ي ال جلة ال ذم رخ 2،00
،لجاا  فنلة قاا  ق  ااي الب ااث  ااي ال موبااة ال 10ب اا  قضاا ء  2،15

 ااا    ال جلاااة  لقااار  ال ق لاااة اااا  األنبااا ب الج لااا  ثااال لقااار  
 . ق لول  ا  و م  ال     

    

10،00 
10،90 

ثااال ل ااا  ث  9ل ااا    ااا    إلااا   موباااه  لراجاااع الر ااال رقااال
ز لاا  لااه ااا  الناا   الج لاا   اا  األن بلااب  الااذ  لقاار  انااه 

 . نذ قلل 

    

لجاااا   شاااملة  ااااي   4، رقااال 3لقااا ل ب راج ااااة الر ااا ل  رقاااال 11،00
 لطلاااب الر ااا ل  ااا  لجااا ه ألناااه ذهاااب لونااا     4الر ااال رقااال
 .ط  ل الغ اء

    

     .لذهب      لون    ط  ل الغ اء 11،95
   

   قوه بن ء ال      بق ذمره (     )قلل مل  صر . 
 اموب مل  م      ال فر ض    ل ز        قوه. 
    مل  منت  وقضي  قوك ل  منت  م(    . ) 
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 الجلسة ال انية                                        
 (مصادر الوقت وطرق تحليله)                                 

 
 2111/  4/  13، ال   اء:اليوم والتاريخ  

 (2:31-1: )  الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

 :هدف الجلسة
 . ا  ال قت  طرق و لللهال   ص  ر   ن الط لب ت  الط ب   لو ر  

  :اإلرشادية األسالي .2    

 ". ي، جا ز ال رض الوق ل ال ن قشة  ال  ار، ال اجب ال نزلي" 
 :األدوات.3      

 ". او  ش ، جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز و جل ، م  لرا" 

 :التنفيذ إجراءات.4     

ه لاة الو اجل   شار   صا  ر ثال الونبلاه بأ اا   نا ا  ال قات قصالرخق ء    ضره بإلالب  ثة ق  ت 
  اوح  جا   النقا  ،   ونفلاذ ب اض الوا رلب ت ال  صاة ب صا  ر ال قات طرق و للله،  ه  للبال قت   

  نا  ونظالل "ثل ول ول لص    ج ء  ي الجل ة   و  ا  بو  ل    ض   للجل ة الق   ة  ها  ب نا ا  
االوف ق ال   م    ز    اق  الجل  ت اإلرش  لة، مذلك وال و ضالح ال قات ال  صاص ،  ول "ال قت

 .ثل  اطوال ال اجب ال نزلي  قلقة( 20)لم  جل ة، ب لث و وغرق م  جل ة 
 :التدري  األول     

  ال ااظ واا رلخ اللاا ل   ااج   اا  ث ثااة إلاا   ااوة  هاا ا  لللاا ل وو لااق ب ل ااا ل الوااي لو اال  اللااك
 .إنج زه 

  األا     األنشطة الوي وق ل با   ثن ء الل ل  ا   م نت ض لة ذلك النش ط  ج  م. 

    ج  ال قت الذ    ضلوه  ي م  بن     بن   ال . 

 ذلك بن ء ال  م نه        ل لة م  بن  ال    خ  

 ( لجب )ه ل  ا ج   -
 ( لنبغي ) ه ل  غلر ا ج   -

 ( ال لجب ا له )غلر ه ل  غلر ا ج   -

 ( ض  ع  )غلر ه ل  ا ج   -
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 :لث نيالو رلب ا

م  نش ط   ي ع وق لرك لل قت ال  و  ل ب لف    ال    ل  ك   يو  ر ا   الوياألنشطة الو للة  ا وم  
،       هل ال شم ت الن وجة ا  ( ال  وا  )و      ل صص لم   نا   الذ  وق لرك لل قت 

 .   اة 94 ال شو   ال   ال    ل  ك  ا و  ا ك
مجموعات 

 مةعا
تقديرات الوقت  أنشطة

المستخدم 
 بالفعل

تقدير الوقت 
والذي تتمنى 
 أن تخصصه

ملخص مشك ت 
ستخدام الوقت ا

 يوم واحد في
   أعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتال . 1

 شخصية 
 األم   .  

 الن ل  . ب

 اللبس. ن
 ال ض ء  الص خ.  
  رخ و  لر ا ول ج ت األ. ه
 (   ه )  رى .  

   

 
 أعمال ؟؟؟. 2

 و مل   له  قت   .  

    وق رلر ه  ة شر ا ت 

  ا    ر ولنلة  

   البرل 

  قت ال  و مل  له.  
  م ل  ت وللف نلة  

  زل رات غلر  و ق ة 

  اجو  ا ت ق ب ت   

 قت  ع الز  ء   

 شم ت   ز  ت   

   

وقت مع .3
 األسرة

 -
-  
-  

   

تنمية . 4
 شخصية 

 القراءخ -
 اإلنورنت -
    ر ة رل ضة   لنة -

   

الترفية . 5
 والتسلية 

  ش ه خ الوللفزل    -
  ش ه خ الفل ل  -
 ر  ت -

   

وقت بدون . 6
 ستخدام ا

 -
 -

   
 

 :الواج  المنزلي
استخدم النموذج التالي لتسجيل الوقت والمهام التي تقوم بها كل يوم من السبت حتى يوم الجمعة وذلك 

  .ساعة بساعة
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 جدول التنظيم األسبوعي

 

بصااا  ه   اااع   ل ل واااك  نااات ب ااا      اااجلت  قضااالت  قواااك  أنااات ان  جااا هزا ل ق رناااة الق   اااة الواااي    ان
 ا  هنا   إناك قا  ر الا     وقارر .  ل لا تال قلقلة، ها  هنا ك ان اج ل   ل ها  هنا ك و ا رض   اع ولاك األ

 الورملاااز ب ااا  لون  اااب  اااع  االن لااا ز ااا  هاااي الوغللااارات الواااي ورغاااب ب  لاااا  إلاطااا ء جااا  لك ال ااا لي صااافة 
 ال   ب  ات ال قت ل لك  ي  ج  ال قت الل  ي  ه ا ك  قل ك، الوغلب 

 

 ال  اة ال بت األ   االثنل  ءالث ث  األرب  ء ال  لس الج  ة

 صب      6              

              7 

              8 
              2 

              10 

              11 

 ظارا   19              

 ب   الظار 1              

              9 

              3 

              4 

              5 

              6 

              7 

              8 

              2 

              10 

    ء 11              
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 ل ةال ا اإلرشاديةالجلسة 
 (تنظيم الوقت)

 2111/  4/  17السبت، :اليوم والتاريخ 

 ( 1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

 :الهدف العام للجلسة
 .ونظلل ال قت  ه ا    ه لة  فا ل الو ر  ال   

 :األهداف الفرعية 
 :الهدف األول

 .ونظلل ال قت  فا ل   لو ر  الط ب  الط لب ت ال  
 . قلقة(  90) : المدة الزمنية. 1

 :اإلرشادية األسالي . 2
 ".ال ن قشة  ال  ار" 

 :األدوات. 3
،  ق اااا ، ط  لاااه اجو  اااا ت، جاااا ز  لااا ل ، جاااا ز  اااب رخ اوااا  شااا ، جاااا ز م بلااا ور،   راق،   ااا ل، " 

 ".و جل ، م  لرا

 :اجراءات التنفيذ. 4

 ااا   ااا   ،ثااال  ن قشاااوال  اااي ال اجاااب ال نزلاااي ب لور لاااب بااا لط ب  الط لبااا ت الب  ثاااة ق  ااات 
بو ضااالح الاااا    ااا  ، ب ااا ه  ق  ااات الب  ثاااةت ال قااات  وااا  لنا   ااا  قبااا   الااا   هااال  ضااال  ال قااا  
 اي و  الع  مبلار   ر  لاا ال قات ،  لاث    ا للاة ونظاللونظالل ال قات  فاا ل       شر   الجل ة

 . وم  لةال قت أل اء ال ا ل بص رخ 
 :الهدف ال اني 

 .  ه ا ه ه لة ونظلل ال قت    لو ر  الط ب  الط لب ت ال  
 . قلقة(  70) : مدة الزمنيةال. 1

 :اإلرشادية األسالي . 2
 ".ال ن قشة  ال  ار"  

 :األدوات. 3
،  ق اااا ، ط  لاااه اجو  اااا ت، جاااا ز  لااا ل ، جاااا ز  اااب رخ ل، اوااا  شااا ، جاااا ز م بلااا ور،   راق،  قااا " 

 ".و جل ، م  لرا
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 :اجراءات التنفيذ. 4

ال   ه لة ال قت  اي  ل ونا    ا ذا ل ثا  ، الورملز ونظلل ال قت   فا لب   شر   الب  ثةق  ت 
ال رشاا خ  باا  تثاال  ،ال ل واا ن إلاا     لاانظل  قوااه ال قاات ه لااة  لاا ركال  الااذ الشاا ص     لااث لناا  
  ا  الف ا ا  الواي ، لاالب لن ابة  ال قات ا    ا ذا ل ثا   ال ن قشة  ال  ار بل  الطا ب  الط لبا ت بإ ارخ

ل ب اا   ن قشااوا ثاال، الواا لي   قاا وال  اا   اا   الواا رلب  ملاا  لنظ اا  و اا   الاالال  اا  ونظاالل   قاا وال 
 هاا ا  قاات   هاال ونظاالل ال  ه لااة  ااا  اإلج بااة الاا  الواا رلب  ل اا  و صاال ا إللااه  اا   اا   الواا رلب 

 .ال    ض   الجل ة الق   ة    ا ه   االوف ق ال نزليونظلل ال قت، ثل إاط  هل ال اجب 
 :تدري  ال

ال اااااااا ل    األنشاااااااطة الواااااااي و  ر اااااااا   اااااااي الل ل،  رجاااااااة  ضاااااااع  اااااااي الجااااااا    الوااااااا لي األا ااااااا     
  ه لوه، الص  ب ت الوي و اجاك  ثن ء القل ل ب ل        و بب  ي إه ار  قوك

  
 (للوقت  اليوميالسجل )  

 يحدث من مقاطعات  ما األهمية  النشاط  الساعة 
8000  1 9 3 4 5   
8030  1 9 3 4 5  
2000  1 9 3 4 5  
2030  1 9 3 4 5  
10000  1 9 3 4 5  
10030  1 9 3 4 5  
11000  1 9 3 4 5  
11030  1 9 3 4 5  
19000  1 9 3 4 5  
19030  1 9 3 4 5  
1000  1 9 3 4 5  
1030  1 9 3 4 5  
9000  1 9 3 4 5  
9030  1 9 3 4 5  
3000  1 9 3 4 5  

 لب ت ول لص  هل النق ط  ا  هاذه الجل اة ثال قا  ت لاال    الط ب  الطالب  ثة   ي نا لة الجل ة طلبت 
                                                                           .ال اجب ال نزلي
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 :الواج  المنزلي
 ضع في الجدول التالي  أهم  عشرة أعمال أو مهام أو أنشطة تمارسها في اليوم والليلة 

 م
أو الواجبات أو المهمة 

 النشاط

هل هو 
 ضروري

هل يمكن تفويضه 
 لآلخرين

هل هناك طريقة 
 أفضل

 ال نعم ال نعم ال نعم

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  رلة  ناااا ،     قااا      اا   هااا  ولاااك األا ااا      ال اااا ل    األنشاااطة ضااار رلة  ل ال   ثااال  باااق الضااار 
 .  ذ     و لص   را     الغلر ضر رلة

 ق  ا  ال  ل ال   ثال  با( وفا لض)    ه  ل م     لق ل بولك األا       ال اا ل    األنشاطة   ا  غلارك
 . رل  ل م  وف لضا  لآل الوي   ال ا ل    و لص   را    ذ ا   .ل م     لق ل به إال  نت

 الواي وا    باا  ولاك األا ا      ال اا ل    األنشاطة  هاي األ ار   األمثار      ها  الطرلقاة    ال  اللة
ى اا  طارق    ا     مثار  اراة ،   ب ث لأل ار ب   الطرق  ال      األق    اللةة  ل ال  ثل   و الل 

 .ة   الل
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  الرابعة اإلرشاديةالجلسة                                       
 (ومعوقاته تسبا  عدم تنظيم الوقأ)

 1151/  4/ 90 ال   اء،:اليوم والتاريخ  

 ( 1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

 :جلسةهدف ال
 وااااا  لاااااول وجناااااب هاااااذه      ق واااااه ونظااااالل ال قااااات    اااااب ب اااااا ل الااااا الطااااا ب  الط لبااااا ت  ااااار     لو    

 .ال   ق ت

 ".جب ال نزلي ال ا،ال   ضرخال ن قشة  ال  ار، " :اإلرشادية األسالي  .1

 لااا ل ، جاااا ز  جااا ز م بلااا ور،   راق،   ااا ل،  ااب رخ،  ق اااا ، ط  لاااة اجو  ااا ت، جاااا ز" :األدوات .2
 ".ص ت و جل ، م  لرا،    خ

 :اجراءات التنفيذ .3

 ن قشاوال  اي ثال ،   ا   الجل اة ال ا بقة هوفا ق اللاالالجل ة ب راج ة  ا  وال ا الب  ثة وب  
آراء الطا ب  ى اال وف  خ    ونظالل ال قات ثال اال او    إلا ال اجب ال نزلي        و ضلح   

ال قات،   هال ونظالل  ظا هر اا ل القا رخ الا   الب  ثاة، ثال ون  لات إللاه الط لب ت  ي    ول الو ص  
و ضاااالح    قاااا ت ونظاااالل ال قاااات  ،  مااااذلكب ل قاااات  ونظل ااااه اإل  اااا س   ااااب ب ااااا ل القاااا رخ الاااا 

 .  ب  الط لب ت و  ل ه  و  ل   قلق ب الشوراك  ع الط
 :التدري  األول      

توختذ الك يتر التتالي فتي القائمتة (  شخصتيةال)مضتيعات الو (خارجيتةال)مضيعات الحدد اآلن أهم   -
 من وقتك وتهدر الك ير من جهدك؟

 (  الشخصية ، والخارجية)مضيعات الوقت                         
 ال ضل  ت ال  رجلة ال ضل  ت الش صلة

1 ) 1 ) 

9 ) 9 ) 

3 ) 3 ) 

4 ) 4 ) 

5 ) 5 ) 

6) 6) 

  اااي الجل اااة ،   الطااا ب  الط لبااا ت ول ااالص  ااا  وااال  ن قشاااوه ااا الب  ثاااةطلبااات    اااي نا لاااة الجل اااة 
 . االوف ق ال    ض   الجل ة الق   ة
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 الجلسة الخامسة
 (طرق التغل  على معوقات تنظيم الوقت)

 
 1151/  4/ 94السبت،:اليوم والتاريخ  

 ( 2:31-1: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

                                                                                                 :هدف الجلسة
 .   لو ر  الط ب  الط لب ت ال  طرق الوغلب       ق ت ال قت

 : اإلرشادية األسالي  .2

 ". الو رلب،  ال اجب ال نزلي ،ال   ضرخال ن قشة  ال  ار، " 

 :األدوات .3

جااا ز م بلاا ور،   راق،   اا ل،  ااب رخ،  ق ااا ، ط  لااة اجو  ااا ت، جااا ز  لاا ل ، جااا ز و ااجل ، " 
 ".م  لرا،    ه ص ت

 :التنفيذ إجراءات .4

  ا س ب ل قات  ونظل اه اإل ا ل الق رخ الا  هل   ب ب  ن قشة   ض   ب      ون  لت الب  ثة 
ب  ا  وا رلب ت للطا ب  الب  ثاةق  ت ،ص ب     ا للة ونظلل ال قت شيء وج   ال   ق ت الوي 
 ر ااة الطاارق الوااي و اا ا هل الاا  الوغلااب الاا     قاا ت ونظاالل ال قاات  ج اا  لاا  ال  الط لباا ت ل 

 :ل لر بشم  ن جح
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 نموذج تحليل مضيعات الوقت خ ل أسبوع                         
 211/ / إلى  211/ / من 

الشخص المسئول  عدد مرات تكراره كمية الوقت الضائع  يع الوقت مض م 
 عن إضاعة الوقت 

 كيفية تجن  ذلك في
 المستقبل

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
11      
11      
12      
13      
14      
15      

 :التدري  ال اني
دك؟ في القائمتة توختذ الك يتر متن وقتتك وتهتدر الك يتر متن جهت(  شخصية)م    ة مضيعات حدد اآلن أه

 ؟ م حدد ما تستطيع أن تفعله حيالها
    و وطلع    وف له  ل لا   ال ضل  ت الش صلة

1 ) 1 ) 

9 ) 9 ) 

3 ) 3 ) 
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    و وطلع    وف له  ل لا  ال ضل  ت ال  رجلة

1 ) 1 ) 

9 ) 9 ) 

3 ) 3 ) 

الوي   نوا   ي ال ط ول  ال  بقول ، قل (  الش صلة ،  ال  رجلة)ان    وو لص    ال ضل  ت األ رى 
األ رى إل     وقضي ال  م  ة  ضل  ت ( الش صلة ،  ال  رجلة)بومرار ولك ال ط ول   ع ال ضل  ت 

 .ال قت ل لك 
 :التدري  ال الث

والوقت الذي استغرقته في إنجاز كل واحد من  ترغ  في إنجازها في يوم ماكنت حدد األنشطة التي 
هذه األنشطة  م حدد العوائق التي واجهتك وسببت في ضياع وقتك والطرق التي استخدمتها في 

 .التخلص من هذه العوائق
 :اليوم 

 :التاريخ 
 الم حظة مضيعات الوقت وكيفية التخلص منها النشاط الوقت
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ثااال قااا  ت لاااال ال اجاااب  الجل اااة ب  ااا  ول ااالص شااا    ل ااا   ار  ااا   ق  ااات الب  ثاااة   اااي نا لاااة الجل اااة
 :الواج  المنزلي: ال نزلي

 : حس  األهمية من األهم إلى األقل أهمية فكانت كما يلي فيما يلي مجموعة من القيم تم ترتيبها
 وم ل  ال   لة .1
   لياأل   ال .9
 الص ة .3
 الوج ل   .4
 بن ء بلت ج ل  .5

 بن ء ص اق ت .6
 ال فر  الر  ت .7
 األ  نة  .8

 : بالنسبة لك رت  قيمك الشخصية من األك ر أهمية إلى األقل أهمية بما ال يقل عن عشرة قيم
1-....................................................................................... 
9-....................................................................................... 
3-....................................................................................... 
4-....................................................................................... 
5-....................................................................................... 
6-....................................................................................... 
7-....................................................................................... 
8-....................................................................................... 
2-....................................................................................... 

10-.......................................................................................  
فتي الجلستة ،واالتفتاق  ن الطت   والطالبتات تلختيص متا تتم مناقشتتهم الباح ةطلبت وفي نهاية الجلسة 

 .موضوع الجلسة القادمة على
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 الجلسة اإلرشادية السادسة
 (االسترخاء أسلوب)

 2111/   4/   27ال   اء،:اليوم والتاريخ 

 ( 2:31-1: )  الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

 :الهدف العام للجلسة
 .التنفسي االسترخاء ممارسة اإلرشادية المجموعة أعضاء إتقان

 :األهداف الفرعية
 : الهدف األول

  وفوائده الصحيح التنفس أهمية    لو ر  الط ب  الط لب ت ال.  

 . قلقة(  30) : المدة الزمنية.1

 :األسالي  اإلرشادية.2

 ".  قشة  ال  ار، ال   ضرخال ن" 

 :األدوات.3

جااا ز م بلاا ور،   راق،  قاا ل،  ااب رخ،  ق ااا ، ط  لااة اجو  ااا ت، جااا ز  لاا ل ، جااا ز و ااجل ، "  
 ".م  لرا،    خ ص ت

 :التنفيذ إجراءات.5

 تناقش  ثمالمح دد، الموع د ف ي الحض ور عل   همتوش رر ،ب الالب  والالالب ا  ةالمرش د ترحب 

 عل   همتحث  بع دها المناس بة، الراجع ة التغذي ة له م توق دم البيتي، لواجبا في المجموعة أعضاء

ل با رات الوشا لقلة ا ل بع  هااس تددام خ ب  م   له ا تش ويقهم بع د اإلرش ادية الجلس ة ف ي التفاع  
الل ل إ  شا ء ا   انو لل وا رلب ل انح ج ا ن  الرا اة الج ا لة  الط قاة :)ان ا  الجل ة، ث ل  ر ة 

ب ااا  ذلاااك قااا  ت ال رشااا خ    ضااارخ .(لقلنااا   ااا  المثلااار  ااا  األ اااراض   اااوقب  اااي نفاااس ال قااات   
 ب ااا  ذلاااك  و  ااات . ب طة، ضااا ت  لاااا  الوااانفس الصااا ي ،  ه لواااه الصااا لة  الج ااا لة  النف ااالة

الفرصاة للطلباة لل ن قشاة  ال  ار، لاث  اأ    ا  األاضا ء اا  ملا  ل مننا  الوانفس الصا لح  اي 
رشااا خ الااا  هاااذا ال ااا ا  الجل ،  ج بواااه اااا  طرلاااق    ر اااة ، شااامروه ال  ظااا  الو ااا ر   اااي ال ل خ

 .الرل ضة    ا  طرلق اال ور  ء الونف ي  هذا     نو  ث انه ب   قلل 

 :وال الث الهدف ال اني
o أن يتعرف الط   والطالبات على أسلو  االسترخاء وكيفية ممارسته. 
o مهارة تنظيم الوقت ات أهمية أسلو  االسترخاء في إكسابهمأن يتبين لط   والطالب. 
  قلقة(  60) : المدة الزمنية .1
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ال   ضااارخ،  الوااا رلب،  الن ذجاااة ،اال اااور  ء، الو زلز ال ن قشاااة  ال ااا ار، " : اإلرشتتتادية األستتتالي  .2
 "اإللج بي

جاااا ز م بلااا ور،   راق،   ااا ل،  اااب رخ،  ق اااا ، ط  لاااة اجو  اااا ت، جاااا ز  لااا ل ، جاااا ز " :األدوات .3
 ".، بط قة  ط ات اال ور  ء و جل ، م  لرا،    ه ص ت

 :التنفيذ إجراءات .4

 ي الص ة    ،  ه لوا     ره ال ضلي نف ي ووب   ال رش خ ب لو  ث ا   فا ل اال ور  ء ال        
لل   ر ة  ثل و  ثت ا  ملفلة اال و  ا .النف لة  الج  لة   اء الش ص ال للل    ال رلض

 لث وا لوه   رجة  راروه      شغ ت بصرلة    ا ول ر ال م   الن  ب    :اال ور  ء   نا 
   لة،  ض لة الجل س ال ن  بة ل  ور  ء، غلره      وطلب ت اال ور  ء الص لح،ثل  زات 
بط قة  ط ات الونفس اال ور   ي ال  الط ب  الط لب ت   ن ال الفرصة لقراءوا ،    ثل ق  ت 

   ل الطلبة ،ثل  اطوال  خ بن ذجة اال ور  ء بن اله،ثل ق  ت ال رش بشر ا   و ضل ا   الون ق   لا 
، و ضلح ش  ر م   ر   نال ب      ر ة    اء  م   الونف ي    ال ضلي  رصة ل   ر ة اال ور  ء

 ب  ه   زات ال رش خ ال  الطلبة و رلب ال .الو زلز ال ن  ب لال ، وق للاال ور  ء
لب ت  ا رخ ونظلل ال قت،ثل  ن قشوال  ي ش  ر م  اال ور  ء، ملفلة وطبلقه إلم  ب الط ب  الط 

ظا ر   ى  ه لة اال ور  ء  ي ونظلل ال قت ،ثل ا و  ص م      ر   نال ب      ر ة اال ور  ء، ات
 ار  ي الجل ة، شمر الط ب  الط لب ت ال    ى ا وج بوال لم      ار  ي الجل ة    ى 

 .وف الال
 

 خطوات التنفس االسترخائي بطاقة                          
 ارجع ظارك لل ل ،   ر  موفلك لل ل ، اج   ر  ك ال    و ى   قي  ن  ب .1

 . . غ ض النلك .9

باابطء ل اا خ  ربااع ثاا ا  وقرلب ، اشاا ر باا لا اء، ه  لاا    (الشااالق)ااا  طرلااق األناا  ا ونشااق الااا اء .3
 .إل  ر ولك  و  و ولئ ر ولك  لنوفخ بطنك

 . نلة وقرلب ا بس الا اء ل  خ  ت اشرخ ث  .4

 .ل  خ ث ا  وقرلب ( الز لر)ا رن الا اء    الفل .5

 . ا ورجع  ل وك ال  ضلة ،اب    ي الو ل  .6
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  :التدري  األول
 غلق النلك،  ذ نف   ا لق  لب ض ال قت، ثل ا ورخ ان ، و ل  نف ك  ي  م     بب ب لث 

   ة،   نك ق  اشت ا را ط ل  ل منك    و صص  قو  للوفملر، ال قت ه  ا      ال ن ات الق
قل ان  بوذمر  ل وك ال  ضلة    الل ظة الوي  صلت إللا    لرا، ثل  جب ال  . ا    20لزل  ا  

 : ال  الل  الو للل 
    هي  مثر ال برات الوي ق ت با   م نت   و ة    -1
 لر  قل ة ا للة  وق  ت   هي  مثر األشل ء    األا    الوي ق ت با   م نت ذا -1

. الذ  منت الله  و ل  نف ك  رخ   رى  ي  م     بب ءارجع ان   رخ   رى إل   ضع اال ور  
 ي هذا ال قت  نت    زلت  ي ا رك ال  لي،  ق    برك الطبلب بأنك     ل  و ل  إال ل  خ  وة 

 : بن ء  ال  هذل  ال  الل . شا ر  قط

 لا     هي ال برات    ال ا ل الوي ورل  ال ص   ال -1
نا  ا  بأ ر   قت، امو -9  . إج ب وك ا  ذلك ب   هي األا    الوي ورغب بونفلذه   ات

في الجلستة،  تم  ن الط   والطالبات تلخيص ما تم مناقشتهم الباح ةطلبت وفي نهاية الجلسة 
 .تم االتفاق على موضوع الجلسة القادمة
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 السابعة اإلرشاديةالجلسة 
 (ت تنظيم الوقتسالي  ومهاراأ)

 2111/  5/  1السبت،:اليوم والتاريخ 

 (1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 
   : هدف الجلسة

 .   للب   ا رات ونظلل ال قتال     لو ر  الط ب  الط لب ت 
 ". ال   ضرخال ن قشة  ال  ار " :األسالي  اإلرشادية . 1
،   راق ،  ق ل،  ب رخ ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز م بل ور،  او  ش " :األدوات. 2

 ".جا ز و جل ، م  لرا
 :إجراءات التنفيذ. 3

  اااايال شاااا رمة   ااااي اال ااااو رارب لور لااااب باااا لط ب  الط لباااا ت   ال   شاااامرهل الاااا   الب  ثااااةق  اااات  
  الا   هال ال   قا ت الواي ثل ال ق  ال قت ه ا  ونظلل  بوذملر الط ب  الط لب ت بأه لة   البرن   ، ثل 

ملاا  ل ااوفل   اا  ال قاات  ااا ل   ط لبااةإ راك ماا  ط لااب   اا ىل  ر ااة  قاا  وماا   ااا  ق   اا ل ونظاالل ال قاات
 ااا   الط لباا ت  اا   اا     ارهاا   ااع الطاا بب ااض النقاا ط  ا ااو  ص اا   لب  ثااةا وااو م   واا  هإهاا ار 

جل ااة هاا   هااذه ال ل ماا  و قلااق  واا ، لوا  قاا  ااي ونظاالل  ل ماا  ا ااو  ا ا   الوااي  اا للبالطاارق    األ
 . الط لب ت لط ب ع ا ن قشوا       ا رات ونظلل ال قت    للب  ه  الو ر  ال 

 :التدري  األول
 نقاط التقييم الوقت المطلو   خطوات العمل  األهداف الفرعية  الهدف الرئيسي الرقم 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

511 

بصا  ه   اع  نات  ب      ار ت مل   جلت  قضالت  قواك  أنات ان  جا هزا  ل ق رناة الق   اة الواي   ان 
 ا  هنا   إناك قا  ر الا  .   ل ل وك ال قلقلة ، ه  هن ك ان ج ل   ل ه  هنا ك و ا رض   اع ولاك األ ل لا ت

ة اإلنجا ز  الورملااز ب ا  لون  ااب    وقارر  ا  هااي الوغللارات الوااي ورغاب ب  لااا  إلاطا ء جاا  لك ال ا لي صااف
ارجااع ان   اارخ   اارى إلاا   ااجلك اللاا  ي ثاال .  ااع  هاا ا ك  قل ااك،     اال وثاا   إلاا  ا ااوج ب ت ان اارل 

 :  جب ال  األ  لة الو للة
   هي النش ط ت  ي  ج  ل  ك لل قت الوي هي    ض   قل ك   ه ا ك    

 ضع نج ة ال  هذه النش ط ت . 
 ل  ك لل قت الوي هي لل ت ض   قل ك   ه ا ك ضع  ا رخ ال     هي النش ط ت  ي  ج  

 هذه النش ط ت 
 ا  ج  لة نظ  ك لل قت با    فض    إلغ ء النش ط ت األق   ه لة  ي  ج  ل  ك لل قت . 

     ه  هن ك قلل   ه ا    لنة ول وج هلا     ا وب   ه 
    وج ه  القلل  األه ا  الا  ةمل  ل م  لك    ومو ب ال ا رخ لوغللر ال ل ك الذ  لوض. 

 

 اي الجل اة ثال وال االوفا ق    الطا ب  الط لبا ت ول الص  ا  وال  ن قشاوه ا الب  ثاةطلبت    ي نا لة الجل ة
 .ال    ض   الجل ة الق   ة
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 الجلسة ال امنة
 (تنمية مهارات تنظيم الوقت)

 
 2111/  5/  4ال   اء،:اليوم والتاريخ 

 (2:31-1: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 
 :  هدف الجلسة 

 .و رلب الط ب  الط لب ت ال  ون لة  ا رات ونظلل ال قت

 :األسالي  اإلرشادية .  1
 ". ، الن ذجة ال   ضرخ، الو رلب ،ال ن قشة  ال  ار " 
 :األدوات. 2

 ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز جا ز م بل ور،   راق ،  ق ل،  ب رخ ،  ق ا  ، ط  لة اجو ،   ش  او"
 ". و جل ، م  لرا

 :إجراءات التنفيذ. 3

صااغلرخ للو اار  الاا  الطاارق ال وب لنااة للطلبااة  اا   ملفلااة امو اا ب  الب  ثااة بإلقاا ء    ضاارخق  اات 
  اال ال ال ك الجلا       لاة وقل اه،ثل  زاات وا رلب ت الا  الطا ب  الط لبا ت ، ا رات ونظالل ال قات 

ن اا ذن ألشاا  ص اوب اا ا  طاا ات امو اا ب  ااا رات ونظاالل ، ارض لل ال قااتلواا رلبال الاا   ااا رات ونظاا
،ثل  ن قشاوال  اي  ا ى ا اوف  وال  ا  الجل اة   ا  وال ال قت  نج  ا  ي ونظالل   قا وال  و قلاق  ها ا ال

 . لا ،    و صل ا إلله    نو   
 :التدري  األول   

 .الذ  ه  بص   القل ل به  ي ال اجب( A) ق  ل ط لب ج   ي  صر ال     ل ص  ال  ا  ة 
و ل  نف ه ق   ص  ال  هذه ال   ة ال روف ة  ق  ولق  الوا ني  الوبرلم ت    األص ق ء :   ال 

ثل ب   لفمر ب ل ط ات الوي ل م     و  ا ه . الخ ---- الو زلز    ال  رس  الوشجلع    األه  
 : ال  و قلق  ه ا ه،   ل   للي هذه ال ط ات

  و رم  ن   ال موبة لل ص   ال    ض   لمو بة وقرلره  ق ل بنف ه -1
     و رمه إل  ال موبة وب  رت إل  ذهنه  مرخ    لموب قصة قصلرخ ا    ك  -1

 .      ال ل   

  ق  ش ر ب ل و ة للمو بة ا  هذا ال  ض    -1

 ق ل بمو بة ال ط ط ال رلضة لاذه القصة  -4

 ثل موب     خ   ل  لاذه القصة  -1
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  غلر ذلك  ةال    خ،  ق ل بإض  ة ال زل   و  ل  اللغ ثل راجع هذه -1

 شج  ه بو للق ت إلج بلة   طلب    األص ق ء    لقر  ا هذه القصة،  -1

 راجع القصة  رخ   رى  و      ع ا   آ ر    األص ق ء أل ذ اقورا  وال  -1

 ق ل بإ ران الن  ة النا  لة للقصة  -1

 ق ل بإنا ء القصة ب ل قت ال    .10

على خطوات قاسم في اختيار خطة وطريقة العمل اتبع خطوات معينة في تحقيق هدف التخطيط بناء   
 لنزهة األسبوع القادم  

..................................................................................... 
....................................................................................... 

..................................................................................... 
...................................................................................... 

 :التدري  ال اني
أولوياتتك ،ويمكنتك أن تضتع أهتدافك ضتمن المجتاالت المنب قة من  كبناء على ما سبق قم بتحديد أهداف 

 : ال   ة التالية
 ( األق  لو قلقا     هي  ه ا  وأ ذ   س  ن ات ال)  ه ا  ط للة ال  ى 

 -
 -
 -
-  

 (  هي  ه ا  وأ ذ بل   نة    س  ن ات )  ه ا   و  طة ال  ى 
 -
 -
 -
 -
 -

 (      ق      نة  هي األه ا  الوي وأ ذ  ورخ   ب)  ه ا  قصلرخ ال  ى 
 -
 -
 -
 -
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 .ثل قل ب ضع  طة ال    الوي و  ا ك ال  و قلق ج لع  ه ا ك بم   قة
فتتي الجلستتة  تتم  ن الطتت   والطالبتتات تلختتيص متتا تتتم مناقشتتتهمتت الباح تتةطلبتتت وفتي نهايتتة الجلستتة 

 .قدمت لهم الواج  المنزلي واالتفاق على موضوع الجلسة القادمة
 :الواج  المنزلي

 ( 1)الهدف من خ ل النموذج رقم  قدا بينك وبين نفسك على تحقياكت  عق 
              كتابة العقد( :1)نموذج 

 (    ك)  - - - - - - - - - - - - - - ن 
 

 (الا  ) -------------- أذهب للقل ل ب 
  

 (ال قت ال  وغرق) ----------------------- ذلك ل  خ 
 

 (ا و ر الطرلقة ال ن  بة لذلك) --------------------      راقب نف ي  وق  ي 
  

 (     هل) ------------------- ذلك ب ج    ش  ص  اا ل    شج ل  لي هل 
  

 ( .    هي ال  ززات ال ن  بة له) -----------------------     اازز نف ي 
 

 :الو رلخ:                                           الو قلع    
 :شا  ال

 :الو قلع:                          اال ل
 الو قلع:                          اال ل
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 الجلسة اإلرشادية التاسعة
 (يالعصف الذهن)

 
 2111/  5/  8السبت :اليوم والتاريخ 

 ( 1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
   .   ه ا ه   ه لوه   ط ات وطبلقه يل ال ص  الذهنالو ر  ال   فا  . 1

 :األهداف الفرعية 
 :الهدف األول

 ه ا ه   ه لوه يط لب ت ال   فا ل ال ص  الذهن   لو ر  الط ب  ال  . 

  قلقة( 95): المدة الزمنية . 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ال ن قشة  ال  ار" 

  :األدوات المستخدمة . 3
جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز  ، او  ش "

 " .و جل ، م  لرا
 :إجراءات التنفيذ. 4

ثاال ق  ات ب ن قشااة ق  ات الب  ثاة ب لور لااب با لط ب  الط لباا ت  شامرهل الا  ال ضاا ر  ال  اظباة ،  
 و  لاا ه،  اال ااو    إلاا  و رلفاا ت  يب ن قشااة  فااا ل ال صاا  الااذهن الجل ااة ثاال باا  تال اجااب ال نزلااي 

،واال  ضااع و رلاا   يذ   ار  اا    فااا ل ال صاا  الااذهنالطا ب  الط لباا ت ، ب اا  ال ن قشااة  ال اا ار الاا
ثاال ق  اات .(ال قاا   ااي الوصاا   النشااط ل اا  ال شااملة لا ااو  ا) لااث لقصاا  بااه يلل صاا  الااذهن  اا   

 . ه  ه ا ه   ب    للفر   ال جو ع يب ن قشة  ه لة ال ص  الذهن
 :وال الث الهدف ال اني

 يل   ط ات ال ص  الذهن   لو ر  الط ب  الط لب ت ا. 

 ي ونظلل ال قت ي   لو ر  الط ب  الط لب ت ال   ه لة   ل ب ال ص  الذهن  . 

  قلقة( 65): المدة الزمنية . 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ".   الن ذجة ال ن قشة  ال  ار  الو رلب" 
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  :المستخدمة  األدوات. 3
جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز ،  او  ش "

 " .و جل ، م  لرا
 :إجراءات التنفيذ. 4

ال ق   ال    را ت  ه ا ه،،،  ب   ه،  ه لوهيبو ضلح  فا ل ال ص  الذهن الب  ثةب      ق  ت 
ه  الطرلقة الث نلة  لث  ش رت إل   نه ت  و قلق األه ا   ي ونظلل ال ق ي ه لة ال ص  الذهن

لو قلق   لق  طة ال     لث لق ل الفر  بمو بة  ه ا ه ال   رقة، ثل لب   ل أ  نف ه    لة ا  م  
األشل ء الوي لرغب ب  ر وا  ، ا لا  ، ذلك با   و قلق  ه ا ه،  ان    لنواي    ال ص  الذهني 

،ثل انوقلت لو  ث  ات ال    خ الوي ب  جة لا     ان   و  ل قق األه ا لق ل بإا  خ مو بة ال ط
لو رلبال ال  ال رش خ بب ض الو رلب ت  ثن ء الجل ة ثل ا و  نت ،يا   ط ات ال ص  الذهن

، ارضت ن  ذن أل را  ا و    ا   ي و قلق  ه ا ال  ونظلل   ق وال يا و  ال ال ص  الذهن
 . ا ال ي و قلق  ه يال ص  الذهن
  :التدري  األول

 : ب  ت ب  ا  نف ا  األ  لة الو للة Aerobicه   القل ل بو لل الو  رل  الا ا لة  ( ج )م   ل ى 
ل  ذا  رل  هذه الو  رل   مل  ل منني     و لل هذه الو  رل      ه  ن   الو  رل  الوي ارغب ب لقل ل 

   ه  ال قت  ال ص  ر الوي و  ا ني ال  و قلق با      هي الو  رل  الوي ل منني القل ل با     
ذلك    ذا   و ن مي  ق ل باذه الو  رل  بأم    جه  ب ل قت ال      إذا م نت  شرطة ال   لق      

 ذلة الوي  أ و   ا  ال   ا ات     هي ن   هذه األشرطة      هي ن   ال  بس  األ
 .ي زل  خ  ا  لوي ،  مل  ل منني  راقبة ذاوي ان     ذهب إل  الو  رل  مل  ل مننللو  رل  ،
  :لونفلذ الو  رل  ا لل  ( ج ) طة :   ل   للي

   ال    ظة ال   ه ا   و  رل   نوظ ة ، الا    نا  ،و  ل   و رل  الو  رل  
   و لل  مثر        القراءخ بشأ  الو  رل  الا ا لة ل  ر ة   جوي لا 

  له ا قة باذه الو  رل   ال  لث ا  ذلك ألص ق  ي ا  م    

   (  هي  ط خ غلر ضر رلة ) الب ث ا    را  آ رل  لش رم نني باذه الو  رل 

  ا وش رخ الب   ل  ا  ال  بس الرل ضلة ال ن  بة 

      وجرلب ب ض  شرطة ال   لق  ذات ال  قة ب لو  رل  الرل ضلة        ا و  روا
    اا  ان  الب   ل  قب  شراءه  

 قل ل ب لو  رل       ص لي إل  البلت ال 
    راقبة نف ي         ضع نج ة    ا  ة و زلز لذاوي ان     ناي الل ل بنج  



 

 

515 

  وقللل برن  جي 

 و زلز ذاوي بشراء   بس   رى ج ل خ، ال ش رمة  ي  نشطة   رى، شراء  شرطة ج ل خ .
 .              الش  ر بشم    ض 

 ؟اعد حمزة على تعلم قيادة السيارةلعملية ما هي الخطوات العملية التي تسبناء على خطة سجى ا    
 .......................................................................................... 

.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
......................................................................................... 

.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
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 عاشرةالجلسة اإلرشادية ال
 (التحصيل الدراسي)

 
 2111/  5/ 11 ال   اء:اليوم والتاريخ 

 ( 2:31-1: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
   .الو ر  ال   فا ل الو صل  ال را ي. 1

 :لفرعية األهداف ا
 :الهدف األول

 لو ر  الط ب  الط لب ت ال   فا ل الو صل  ال را ي   . 

  قلقة (90): لمدة الزمنية ا. 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ال ن قشة  ال  ار " 

  :األدوات المستخدمة . 3
، جا ز جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ،  او  ش "

 . "، م  لراو جل 
 :التنفيذ إجراءات. 4

 الجل ااة باا  ت،ثاال  الط لباا ت  شاامرهل الاا  ال ضاا ر  ال  اظبااة  باا لط بور لااب  لبالب  ثااة ق  اات   
 الط لبا ت ، ب ا  ال ن قشاة  اال و    إل  و رلفا ت الطا ب   و  ل ه،  ب ن قشة  فا ل الو صل  ال را ي

ثال ق  ات .للو صال  ال را اي  ا   و رلا    ال را ي ،وال  ضاع  ال  ار الذ   ار      فا ل الو صل
  .ال را ي للفر   ال جو عب ن قشة  ه لة الو صل  

 :الهدف ال اني
 ل لالالو صل  ال را ي   الط لب ت ال  ال  ا ع الوي وزل        لو ر  الط ب. 

  قلقة( 70): المدة الزمنية . 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ل  ار  الو رلبال ن قشة  ا" 

  :األدوات المستخدمة . 3
جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز ،  او  ش "

 " .و جل ، م  لرا
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 :التنفيذ إجراءات. 4
 ت ال قا   الا  الا  ا ع الواي را  ،،  ه لوهبو ضلح  فا ل الو صل  ال را اي الب  ثةب      ق  ت 

 ع اناا    ل اار  ا  الاا  هإثاا رخ هااذ نااه ل ماا   شاا رت إلاا  لااث   لاا ى الطلبااة الو صاال  ال را ااي    اا وزلاا
،  اناا    لماا   ل لااه   ر ااة ب لنواا    الوااي لو اا   بااا  نج  ااه     جااا  ه   ااا  نواا      نااه   اا الط لااب
 ىلا  القا خ نقا طل ما  ال قا   الا   للط لاب  وا  اإلنجا ز  لا  اا ا  ل ما  ذلاك  ا   ا   إ شاله، 
لل اونو  ثنا ء الجل اة  ض الوا رلب ت  ببا ال رشا خ ا او  نت، ثال لا لال ال ل لاة  وطا ر ال صاللة الط ب

  :الطلبة ال  ا   الوي وزل      ا  لة الطلبة  ي     ر لة  را لة لو قلق   و ا و صللل  ا لل 
 :البيئة الم الية للمذاكرة

 :أفضل طريقة لتلقى المعلومات  هي ما
  ال  ن         .1

  ر يال  ن       
 :الفصل يتحتم على  في

 الورملز ال  و  ل  ال   ظ ت .9

 اال و   الورملز ال       
  ق  ة الفص   يالجل س  .3

 آ ر الفص   يالجل س     
 الجل س ب لقرب    الشر ة    الب ب    

 كيف تذاكر ؟
 هو أفضل مكان للمذاكرة ؟ ما

 ال نز    ي .4

 ال موبة   ي    
  ر م   آ  ي    

 ما هو أفضل وقت للمذاكرة ؟
 ال ط ت األ ب الة   يم  لللة  ع ال ذامرخ ال  ن   طفل   .5

      يال ط ت األ ب الة بشم    يال ذامرخ     
 و زلع  قت ال ذامرخ ال   ل ل األ ب       
 قب  ال ش ء  .6

 ب   ال ش ء    
 :أفضل طريقة للمذاكرة  هي ما

  ب فر   .7
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  ع ص لق     
  اة ع ج     
 و ت ضغط ال قت  .8

  أضطر لذلك  ننيقب      ار      
  ع    لق   .2

    ل الوللفزل       
  غر ة ه   ة  ي    
 ونظلل  ذامرخ اللللة ملا  قب  الب ء  .11

نا  ه    ذامرخ         م   رخ  ي   خ   لنة  ات
 :أحتاج إلى راحة  إنني 

 م  نص    اة       لقرب    ذلك   .11

 م    اة      
 م    اول       
   اة......... م       
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 الحادية عشر اإلرشاديةالجلسة 

 (أسبا  تدني مستوى التحصيل الدراسي)
 

 2111/  5/ 15 السبت:اليوم والتاريخ 

 ( 1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
 .ال را يو ني   و ى الو صل  الو ر  ال    ب ب . 1

 :األهداف الفرعية 

 :الهدف األول
 الاا    ااب ب ااا ل القاا رخ الاا  الو صاال  ال را ااي  الوااأ ر ال را ااي     لو اار  الطاا ب  الط لباا ت

 .  ن قشوا   ع الط ب

  قلقة( 30): المدة الزمنية. 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ال ن قشة  ال  ار" 

  :األدوات المستخدمة . 3
، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز  ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا  ز م بلجا،  او  ش "

 ".و جل ، م  لرا
 :جراءات التنفيذإ. 4

 اا   ب راج ااة،  باا  ت  االلواازالور لااب الطلبااة  الط لباا ت  شاامرهل الاا  ال ضاا ر  لب الب  ثااةق  اات 
القاا رخ الا  الو صاال  ال را ااي   ااب ب اا ل  ااي  ن قشاة  باا  تثال   ااي الجل اة ال اا بقة وال الو صاا  إللاه،
ان فااا ض  رجاااة الاااذم ء لااا ى ب اااض   شااار ا  بشااام   فصااا ،  الواااي قااا  و ااا   إلااا ،  الواااأ ر ال را اااي

 اي  ضا      الط ب  الوي وم   ا        ي  ر ل ي الن ف ض   و ى الو صال  ال را اي لا لال،
 .   ا ل ونظلل ال قت االنوب ه  لب    ي ا ل الق رخ ال  الورملز

 :ال اني الهدف
 لطرق الوي و  ا  الطلبة ال  ر ع   و اهل الو صلليالو ر  ال  ا 

  قلقة( 60): المدة الزمنية. 1

 ". ال ن قشة  ال  ار  الو رلب" : األسالي  اإلرشادية . 2
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جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز ،  او  ش " :األدوات المستخدمة .3
 ".ا ز و جل ، م  لرا ل ل ، ج

 :إجراءات التنفيذ. 4
ق  اات  ااب ب واا ني الو صاال  ال را ااي    الوااأ ر ال را ااي بشاار   فصاا  أل الب  ثااةب اا   اا  ق  اات  

بو زلااع ب ااض الواا رلب ت الوااي و ضااح لطلبااة الطاارق الوااي و اا ا هل الاا  ر ااع   ااو اهل الو صااللي ،ثاال 
    ظاة  اا ى و  اا  ،واازال باا    ااوقب   ن قشاوال بشاام   فصا   ااي هاذه الطاارق  وشااجل ال الا  االل

  .ب  ه  طلبت الب  ثة    الطلبة ول لص    ول  ي الجل ة  بل   اال وف  خ  نا  .  و اهل الو صللي
 : األول تدري ال

أوقات كل من القيام بها في  كالتي يمكنوالواجبات المهام والمسئوليات  الجدول التالي أهم دون في
  ؟الخمول وأوقات الذروة 

 القل ل با   ي   ق ت ال     ك ا    ل من القل ل با   ي   ق ت الذر خ ك ا    ل من
1 )  
9 )  
3 )  
4 )  
5 )  
6 )  
7  )  
8  )  
2 )  
10)  

 

 ( 5) تمري  
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 :التدري  ال اني
بالمهتام التتي تريتد إنجازهتتا فتي هتذا األستبوع ستتواء أكتان فتي بدايتة األستتبوع أو قتم بمتلء الجتدول التتتالي 

 :هايته، م بين معدل أولوية كل مهمة من المهامن
 أولوية المهام في هذا األسبوع معدل األولوية 

 :نا لة األ ب   :                                ب الة األ ب   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

511 

 ال انية عشر اإلرشاديةالجلسة 
 (الوقت والتحصيل الدراسيالع قة بين تنظيم )

 
 2111/  5/ 18 ال   اء:اليوم والتاريخ 

 ( 2:31-1: )الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
   .ونظلل  قت الط ب  ا قوه ب لو صل  ال را ي. 1

 :األهداف الفرعية 
 :الهدف األول

   قت  الو صل  ال را ي   لو ر  الط ب  الط لب ت ال  الصلة بل  ونظلل ال. 

  قلقة (30): المدة الزمنية. 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ال ن قشة  ال  ار" 

  :األدوات المستخدمة . 3
جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز ،  او  ش "

 ".و جل ، م  لرا
 :إجراءات التنفيذ. 4

 الط لباا ت  شاامرهل الاا  ال ضاا ر  ا ااو رارلة   لور لااب باا لط ببالب  ثااة ق  اات  ة ااي ب الااة الجل اا
لضا   بإ الب  ثاةت  ثال با  ال ا بقة،الجل اة   ن قشاوه  ايول ب راج ة     ت ب البرن    ،ثل   يال ش رمة 
واا ثر  الوااي ف  لااةال   ا اا ال  اا   هاال    ال قاات ل وباار   شاا رت إلاا ال قاات  الو صاال   لااث  ال  قااة باال 

 .ل  الو صل  ال را ي للط با
 :الهدف ال اني

  الو صل  ال را يال   ونظلل ال قت لر ع و رلب الط ب  الط لب ت. 

  قلقة (60): المدة الزمنية. 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ال ن قشة  ال  ار  الو رلب" 

  :األدوات المستخدمة . 3
 ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز  جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،،  او  ش "

 ".و جل ، م  لرا
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 :إجراءات التنفيذ.4
 ال قت  الو صل  ال را ي ق  ت بوطبلق ب ض الو رلب تونظلل شر  ال  قة بل   الب  ثةب      ون  لت 
لجل ة  و  ل    ض      ا  ا ال نزليال اجب  بإاط  ال ب  ه  ق  ت  ا وف  وال    الجل ة ل  ر ة   ى

 :الق   ة
  :التدري  األول

 : تطوير خطة التحصيل وتنظيم الوقت 
إ  ال بب الر ل ي  راء ا ل و م  األ را     ونفلذ  طة  ه ا ال ه  ا ل  ج    طة ا   وص  

   ه ا ك  وب   مبلرخ ج ا   ب ل خ ال ن   ،    ط خ ب ط خ،  ب     طة ال     إلال آللة ونفلذ األه ا
ا    ل ل وك ،     و      ل  وب   ،  ب  وص ر  إنك     وبق  و ل  بأ   ك  ل   هذا  لب  ك 

،لذا     ط ات ونظلل ال قت  ضع إجراءات     خ لو قلق  وذهب  مثر     ر لة    ل اللقظة  قط
 .األه ا 

 : وهذا يعني أن خطة العمل الجيدة تعني
 خ     م ر ظ هرخ ال  ال طح، جل خ،   ه ا     
 ب  جة لا   الوي لا  ا قة بو قلق األه ا   وم   م  ال ص  ر الوي ص  ل 

   م   ط خ لجب    وأ ذ األ ر الص لح  ال ن  ب لونفلذه 

  لجب    لم   ل لك آللة ل راقبة وق  ك 

    إ راك    األ ب ب الم  نة  راء ا ل الونفلذ هي  ي الغ لب الو  ل   ب لو لي لجب    لم
 ذا الو  ل  ل لك  مل  وو       ه ل لك إ راك   ر ي ل  

 هي ال  ززات الوي ل م     و  هل  ي زل  خ  ا  لوك لإلنج ز     
 :التدري  ال اني

ل ماا  ) ااي اللاا ل  اللللااة ل قاات الااذر خ لاا لك ال ن  اابة   ااف  الفواارخ (  )ا  ااة  ااي الجاا    الواا لي ضااع  
  ( و  ل   قت الفورخ  ي   لة ا ل ال ن  بة

 
 حيةالفترة الصبا

7-11 
 فترة ما بعد الظهر

1225-2 
 الفترة المسائية

7- 9 
 فترة أخرى
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 : دراسة حالة 
  ..........................: سم الطال  المتفوق ا -
 .............................:المستوى الدراسي  -
 ....................................:المجمتوع  -
 ...............................:مستوى التفوق  -
  ...................................: التخصص  -
لكتتل إنستتان مجموعتتة متتن الطموحتتات واألهتتداف فتتي الحيتتاة، فمتتا هتتي طموحتتاتكم التتتي تتمنتتتون : 1س

 ولمتاذا ؟ ( . المجال العملي)تحقيقهتا 
 . ذا الو صص، ألني   لا  إل  ه"  ........ را ة " ،   لهط   ي الذ   رغب 

المتذاكرة لتديك ؟ ومتا هتي األوقتتات التتي تنصتح الطلبتة  ةو دور تنظيم الوقت في تنظتيم عمليتما ه: 2س
 بالدراسة فيهتا ؟ 

ذا ما   الط لاب باا    ونظالل  قات   ااوم   إ   ونظالل ال قات ل اا  ا للاة ال اذامرخ لا ى الط لاب،  ات
 للااااة ال ااااذامرخ ،  ال لأواااااي الط لااااب ب صااااللة ا للااااة ال راج ااااة اشاااا ا لة األ اااار الااااذ  لاااا    إلاااا  إرباااا ك ا

  ااا  ب لن اابة إلاا  األ قااا ت الوااي  نصااح  ، ب  ااو ى جلاا   اا  ال ذامااارخ،  ذلااك ملااه لاا ثر الاا  الوفاا ق ال را ااي
 . األ قا ت ال ن  بة لل راج ة  ا ول رالطلبة ب ل را ة  لا   إ  ذلك ل و ا  ال  م  ش ص  طرلقواه  ي 

فس فتتي التفتتوق الدراستتي ؟ وهتتل متتن كلمتتة أو نصتتائح توجههتتتا إلتتى الطلبتتة متا هتتو أ تتر ال قتتة بتتالن: 3س
 تساعدهم على التفتوق ؟ 

  ااا   ،إذا لاال وواا  ر الثقااة باا لنفس لاا ى الط لااب ،  لاا  ل ااوطلع    ل  ااا  شاال     ااي شااو  ال جاا الت 
لال لوف قا ا الاذل    وف قا ا   الاذل" ..   او ل   شايءال لاا ج  " النص  ح الوي   جاا  إل  الطلبة مل اة  ا ا خ 

 .   و ى ورلا ه   ،  و وطلع ب ل ق  الو ص  إل    ملال باشر
أنتتا ال . أنتتا ضتعيف فتي الدراستة : هناك بعض اإليحتاءات الستلبية نجتدها عنتد بعتض الطلبتة م تل: 4س

أنتا ال يمكنني أن أحصتل علتى أك تر متن مقبتول . أنتا ال يمكنني أن أنجح في هذه المتادة . أفهم شيئا  
التخ متا التذي توجهته لهتؤالء ... أنتا ال أحتاج إلتى متذاكرة متن اآلن . أنتا ال أريد إال ع متة النجاح . 

 الطلبة لع ج م ل هذه اإليحاءات ؟
هاااذا ناا    اا  اااا ل الثقااة باا لنفس لاا ى الط لااب ،  الااذ  لقاا    اااث  هااذه اإلل اا ءات  إناااه ل اابط  اا  

الو ماا  الاا  ا  ال اا ي ثاال  اللاااه .. ت ،  إنااا   جاار    هااا ل نف ااه ،   لاا  الط لااب    لواارك هااذه اإلل اا ءا
 .  ب  نه  و  ل 
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 ال ة عشرال  اإلرشاديةالجلسة 
 (تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي علىتدريبات )

 
 2111/  5/ 22 السبت:اليوم والتاريخ 

 ( 1:31-12: )الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
 .ق رخ الط ب ال  ونظلل ال قت  اروب طه بزل  خ الو صل  ال را ي ون لة. 1

 :األهداف الفرعية 
 :الهدف األول

      الط ب  الط لب ت    الجل ول  ال  بقول  ا وف  خ   ى الو ر  ال  انطب. 
  قلقة( 30): المدة الزمنية. 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
 ". ال ن قشة  ال  ار" 

  :ستخدمة األدوات الم. 3
جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز ،  او  ش "

 ".و جل ، م  لرا
 :إجراءات التنفيذ. 4

الواا رلب ب ن قشااة ، ثاال باا  ت  شاامرهل الاا  ال ضاا ر الط لباا ت  بباا لط ور لااب  لبالب  ثااة ق  اات 
  الطا ب ، ثال طلبات  اإل      ا ى قا   صا    اال  با   قل س األ اء الذ  ول  ي الجل ة ال  بقة
 .  ن قشوال ا ول  بال ل  ر ة   ى    نق ط  ل   يولجل ول  ال  بق الط لب ت ب    ول لص ل

 :الهدف ال اني
 الو ر  ال  الق رات  اإل م ن ت ال  ولفة للط ب  الط لب ت        الو رلب ت. 

  قلقة( 60): المدة الزمنية. 1

 : ي  اإلرشادية األسال. 2
 ". ال ن قشة  ال  ار  الو رلب" 

  :األدوات المستخدمة . 3
جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز ،  او  ش "

 ".و جل ، م  لرا
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 :إجراءات التنفيذ.4 
ال قات    ر اة ا اوف  وال  ا   الا  ونظالل ل  ر ة ق رات م  ط لب  ط لبة ب    و رلب ت الب  ثةق  ت 

اط  هل ال اجب الجل  ت ال  بقة  :  ض   الجل ة الق   ة    ا ه  ،ثل    ت ال نزلي،  ات
 :نشاط أ ناء الجلسة 
 كيف تنظم وقتك ؟

  اليوميالجدول 
 يلزم تنفيذها التيالمهام 

 :التاريخ 
 جميع المهام 

  
  
  
  
  

  مهام يج  تنفيذها
  
  
  
  
  
  
  

   المنزليةالواجبات 
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 : الدراسيخطة الفصل 
واألحتتداث واألنشتتطة غيتتر المرتبطتتة  االختبتتارات/  االمتحانتتاتقتتم بمتتلء مواعيتتد تستتليم المقتتاالت وتتتواريخ 

 .بالمنهج 
 الجمعة الخميس  األربعاء  ال   اء   اال نين ألحد ا السبت  الشهر 

        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

114 

 الرابعة عشر اإلرشاديةالجلسة 
 (السلوكيات الخاطئة الخاصة بتنظيم الوقت والتحصيل الدراسي)

 
 2111/  5/ 25 ال   اء:اليوم والتاريخ 

 ( 1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
 . الو صل  ال را ي بف اللة  الط ب  الط لب ت ال  ونظلل ال قت ون لة ق رخ.  1

 :األهداف الفرعية 
 :الهدف األول

   بونظلل ال قت ال و لقة ال ل مل ت ال  ط ة ب ض    لو ر  الط ب  الط لب ت ال. 
  قلقة (60): المدة الزمنية. 1

 ". ال ن قشة  ال  ار : "األسالي  اإلرشادية . 2

جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، ،  او  ش " :األدوات المستخدمة . 3
 ".جا ز  ل ل ، جا ز و جل ، م  لرا

 :إجراءات التنفيذ. 4
بااا  ت ب راج اااة ال اجبااا ت  الط لبااا ت  شااامرهل الااا  ال ضااا ر    بااا لط بور لاااب  لبالب  ثاااة ق  ااات 
لااا    اا   اا ا هل ا، نااا   اال اااوف  خ  و ضاالح  اا ىالوااا رلب ت ال اا بقة ب راج ااة ق  اات    لضاا ال نزللااة 

ب اارض ال اال مل ت ال  ط ااة  الب  ثااةت  ثاال باا  ، صاارار  ا ااو رارلةإ ونظاالل ال قاات لماا  ذلااك ل واا ن إلاا 
  .رل  وو ث   ي  ل مل ت ش صلة   ل مل ت  و لقة ب ن  ظلل ال قتنوب

 . Organizing your Timeنظم وقتك : التدري  األول

وفيما يلي عدد من االقتراحات لتنظيم الوقت والتركيز على قدرتك       وصبح  مثر ونظل    للذات 
 : لحياتك  جديد منظم في خلق قرار

 . االاو    ال   ذمرخ     نظل ل  ي    ب اي  شار   ا و  ا ه  ي م  ل ل .1
لن خ ال مو بة لم     قل ك   ه ا ك ،  طة ال    ل لك  ال ق   الذاولة  ذلك  ا   ا      ا .9

 . ي ال  اق   األ  م  الوي وو اج   لا   ث  ال نز    م   المللة
م   وأم ا        ق   ة األه ا  الل  لة  ي  ذمروك و مس  ه ا ك الط للة  ال و  طة  القصلرخ  .3

 .األ  
الوي ل م     وق ل با   ي نفس ال قت  ث     ر ة  نشطة طط بف  للة        ربط األ .4

 . الرل ضة       ال   لق 
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 . قل      ب  ات ال قت  ث  اإلق       ش ه خ الولف ز، ال م ل  ت الوللف نلة، الز ار ال ف ج    .5

 . و لل مل  وق   ال .6

 . راا   ق   ة ب ألشل ء الوي ووطلب  نك القل ل با   ض ا  ال  ق   ة االنوظ  .7

ضع  قو     لن   بل  م   ورخ    رى ل  ور  ء  الا  ء  ا ل    ر ة    نش ط  ذلك ال و   خ  .8
 . النش ط

 . ان    لظار ل لك نش ط ذ    ل لة ا للة رمز م  اهو   ك به   اطه ال قت الم  ي لونفلذه .2

  ا  ورولب بل وك مي و ال نظ  ك القل ي   ه ا ك  .10

 . ي ونظلل ال قت ازز نف ك ان    ووق ل  وو    .11

 ه ا ك م   هي   ض ة              ي ب الة م  ل ل  ا   ق   ة   ذا  أ     الوي و و   ال   .19
 :صفة األ ل لة  ذلك ض      ت ث ثة هي نشطةب ل ا ل  لجب    و طي هذه األ

 هي ال  اضلع  األا    الوي ووطلب القل ل با   :مهام وأنشطة مهمة وهي في القمة 
 .     وأجل

  ل م  وأجللا   لمنا   ا ة الوي  هي األنشطة  :مهام وأنشطة متوسطة األهمية 
  ل م  ا وب   ه  ألنا  ال و ثر ال  األ اء :مهام وأنشطة قليلة األهمية . 

 
 .ول لص الف   خ    الجل ة  و جل  انطب اال ا  الجل ة طلبت الب  ثة  ي نا لة الجل ة          
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 الجلسة الخامسة عشر                                     
 (التدري  على تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي)

 
 2111/  5/ 29ال   اء :اليوم والتاريخ 

 ( 1:31-12: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :هدف الجلسة
نج ز الو صل  ال طل ب  ي  ق   قت   م   .الو رلب ال  ونظلل ال قت  ات

 . ال   ضرخ ال ن قشة  ال  ار  الو رلب" :األسالي  اإلرشادية . 1

جا ز م بل ور ،   راق ،  ق ل ،  ب رخ ،  ق ا  ، ط  لة اجو  ا ت ، جا ز ،   او  ش " :األدوات. 2
 ". ل ل  ، جا ز و جل  ، م  لرا 

 :إجراءات التنفيذ . 3
وا رلب ت و ا ا هل  وال  ا   ا   إاطا  ال ونظالل   قا  الط ب  الط لب ت ال  بو رلب الب  ثةق  ت 

 .ال  ونظلل  قوال     لم   له  ثر الج بي ال  و صللال ال را ي
 : التدري  ال اني

 .جدول معين لتنظيم المذاكرة في نطاق المشاغل العائلية والحياتية إتباعتنظيم الوقت هو 

 :توجيهات

 راقب  قوك.  
 ال ظ مل  وقضي  قوك.  
  وث  ر  قوكُم   رلص   ال  ا.  

 :معرفة كيفية قضاء وقتك سيساعدك على تخطيط واستكمال واجباتك

     او  له  اي      و  له   را    ا  إل ق ل  ا  لك .  روبا    ب األه لة، اموب  ا  لك  ي ج 
  . قت ال ق

 (.   ب الة )         ذمرخ ل  لةج     ا ج    ص ال ر  ا 

 ب ج    ز ني موب   اال ك     ضراوك  اجو  ا وكا   . 

 ونل ل            و ر   اجب وك للل ل الو لي  ال , الل  لة ُم   ا     ال    ر ة بأا  لك.  

 ج     ا    لل  ى الب ل   رص ال   ج  ا . 

 و  ل ج  ال  شارل   لُو طط لل  وقب ا . 

  راغك الو طلط ال  ال  و ى الب ل  ُل  ا ك  ي اال وف  خ     قت .  

     ونَس  قو   لل ر   الور لح  لض     ال،   الغذاء  الص ي ، م  ل      الرا ة ُ ذ ق ط.  
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 روب ال اجب ت   ب األ ل ل ت.  

   ال   ضرخا و   للنق    األ  لة الفصللة قب.  

 روب  قو   ل راج ة    ضراوك بشم    ر  ب   ال   ضرخ. 

  .ساعة األولى 24النسيان يكون أك ر بعد مرور ال: م حظة 

 روب  ورات لل ذامرخ   وا         قلقة.  
 ي  م     ٍ     اإلزا ن ذامر .  
 طط ال و  ال  قت  راغك .  

  وج     ق ت  را وك       ا ت النا ر مل     م         .  

    وم   اب ا  لهراجع ج     ا  لك   ب ال      رص ال  .  

   لش رك بنولجة إنج زك، الذ   و ظ  به نولجة إو  ل ا لك  الرض إ .  

 : إرشادات عامة لزيادة التحصيل الدراسي واالستذكار 

 . و صللا  الغرض    ا وذم ر ال قررات لو ال  ا للة  ا ا   و  ل  (1
 .و صللا  ا  االنقط  ال قررات ال ل لة      ونظل ا   ا ل   ال رص ال   ال (9

ا اااو  ال   ااال ب الومااارار  اااي الو صااال ،   اإلاااا  خ  الو ااارل   ااا   ااا    ااا  الو ااا رل   الوطبلقااا ت  (3
 .ال  ولفة لل   ا خ ال  ور لخ ال  ل   ت  ي الذه 

 .،   راقبة هذا الوق ل(الوق لل الذاوي) ي الو صل    الوق ل  الو ر  ال    ى (4

  ل ااو   نف اه شاف ل    مو بلا     ا   ا   ق رواه الاا  لنبغاي الا  الط لاب    لقاّلل و صالله بنف اه،   (5
 .شر  ال  ل   ت لآل رل   ث  الز  ء 

 .لنبغي    لم   الط لب   لن    صرل     ع نف ه  ل   لوص  ب  ى ا ول  به   ا ه لل   خ ال ل لة (6

 . نق  الط لب لطرلقوه  ي ال ذامرخ ل  ا  ال  وط لره   و  لنا  (7

 وااارخ وفاااوح الاااذه  قبااا  الشااا  ر    اااي  الواااي و وااا ن إلااا  ا للااا ت ذهنلاااة ةا اااوذم ر ال قاااررات الصااا ب (8
 .ب إلره ق

 مثر       ة  ا  خ  ي ال ذامرخ   ى ذلك إلا  زلا  خ اال اول  ب  وثبلات ال  ل  ا ت   مل   ا و  لت (2
 . ي الذه 

 .اال و  نة ب لقلل  ال رقة  ثن ء اال وذم ر (10

 .وظار    خ ال  ض    ووم      م ره ضع ان صر لل  ض   ثل ربطا   ع ب ضا  بب ض ل (11

اال ااوف  خ  ااا  ج لااع ال  ااا  ط ال  ر لااة ال و  اااة  ااي ال صااا   الاا  ال  ل  ااا ت ب اا   لاااا  ال   ضااار  (19
ماا   اا  هااا  و لاال  الااز  ء  ا اا    اا رن الفصاا   اااا ل ال جاا   اا  االاواارا  باانقص ال  ل  ااا ت ،   

 .ج ل  ا  طرلق اال و  نة ب لموب  الن س  البل ة ال  لطة

http://www.lib.umn.edu/help/calculator/
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   ر اة األنشاطة ال  ولفاة و ا ا   و ال     لاث   . الط لب وط لر اهو   ه   رن نط ق المللة ال  (13
 .ال  ن لة  الف   خ       لول و ل ه ف ا  ه ال  النج    ي ال را ة ب

ااا ل االنوقاا    اا   رس إلاا    اار قباا   ااال الاا رس األ    ا ااول  به ل  قاا  بنااي المواا ب الاا  الو ل اا   (14
 .ال برات  ال ا رات   ي ال  ر ة ،  ورامل

 .الو    ال  القراءخ الص  وة  اي و  ا  ال  و قلق ا ول  ب   ض  ل   لقر   (15

 .ان  الش  ر ب لو ب لنبغي ورك ال راج ة ،      لة    ر ة    نش ط   بب للط لب (16

 . وجنب  راج ة    ول   وش باول   ي نفس الل ل (17

 . راج ة ال ر س لنبغي    وم   ال   ورات  وق ربة (18

 .ا ول ر ال م    الز    ال ن  بل  للو لل  اال وذم ر (12

 :عوامل تطوير المقدرة على التركيز الذهني أ ناء التحصيل الدراسي 

   وج        و ى ال قرر  ص را  لل    خ  اال و و        . 
   را ااااة  ال  واااا ى ال را ااااي  ل  اااا   بلاااا ل،  ااااا ل واااارك   صاااا  ز نااااي مبلاااار باااال    ااااذ ال قااااررات  باااال 

 .اج وا  ر 
  ربااط ال  ل  اا ت الوااي واال ال صااا   اللااا   ثناا ء ال   ضاارخ ب ل  ل  ااا ت ال   ااة  اا رن نطاا ق ال را اااة

 ااذلك   ااا  لوثبلوااا   ااي الااذه   و ااال  وااذمره ،  الونبااه ل اا  قاا  وماا   لااه ا قااة باا ل قرر  اا  قااراءات 
   ش ه ات   رن المللة

 قراءخ المل  ت  ب ن لة و  ة  ووبع   م ر الم وب. 
  ث ا  ال ب    ال   ة  ي الجزء  ال  ر س    المو بالب. 
   وغللاار ال قاارر  ناا   النشاا ط  مااأ  وماا   القااراءخ  ااي  اا اة  المو بااة  ااي   اا اة   اارى لوجنااب ال لاا

 . زل  خ الورملز
   و  ل   ه ا    قصلرخ ال  ى  للجزء الاذ   ا   ل  اوذم ر ب ا  لون  اب  اع ال قات ال  صاص لو قلقاا

 (.الط ل  ج ا للس ب لقصلر  ال) 
   قلقة    ال را ة 50-45 ق  ق ب   م   10-5  ذ  ورخ    الرا ة وورا      بل . 
      الو      ع ال شوو ت ب م ة ثل ال   خ إل  ال 
 وجنب  و    القلق  ال      ي الورملز  الذهني ب   ل لق و قلق األه ا  ال را لة . 
 م ل  ا  ات  را لة ن   ةال را ة   ق ج       نظ ل   ل  ل  ا  ال  و. 
     ونظاالل ال را ااة ب لااث و ضااع ال قااررات الصاا بة  األقاا   و ااة ب لن اابة للط لااب  ااي ال قاات الااذ  لماا

 .ق  را    له ال  الورملز ب ا لة
 م  أخ الط لب لنف ه بأ ذ ق ط    الرا ة ب   إنج ز  ذامرخ جزء   ل  بنج      ال قررات . 
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  اااي ال  ااااوقب ، لاااذا لنبغااااي   ان  ل و ااا     وثباااات  ه لواااا األه لااااة قاااا  وبااا   قلللاااة الوااايال  ل  ااا ت 
 . و صلص  قو   لل را ة و  ذ  لا  ج ع ال  ل   ت بنفس األه لة

     الاا  الط لااب    لثاا بر  طاا ا  الشااا ر الاا  القااراءخ ال  ااو رخ ل  ضاا ا ت ال ناا ه ،   واا   لاا  ماا
 . باذه الطرلقة  لرمز  لفال   مثر، بطل  

 ة  ااي ال  ضاا   الاا  شاام  نقاا ط ، ثاال  ق رنوااه  ااع   و لاا ت ل ماا ر  ال  اا ني الر ل ااواا  ل  ب ااض األ
 .المو ب للوأم     ا ول  ب ج لع ال ن صر األ   لة  ي ال  ض   

    راج ة جازء  ا  ال قارر     الرجا    االنوا ءال  الط لب    ل     وذمر األ م ر الر ل لة ب    
  .   ص وا  ب لرج   إل  هذه ال   ظ ت ب   ذلكوأم  ال إل   ل ص وه       ظ وه ثل

  القل ل بنفس ال    ال ذم ر  ي الفقرخ ال  بقة  لفقرات م  ان ا  ر ل ي    ال قارر  اإ   جا  صا  بة
 . ي وذمر   ل  ة      لله    لرجع  إلي المو ب ال قرر  قراءخ  ذلك الجزء    ج ل 

 اارى قاا  لفقاا  الط لااب  القاا رخ الاا  اموشاا   النقاا ط  الوماارار ل  اا ه  باا       ورا قااه ا للاا ت اقللااة  
 .الا  ة    و  لا          ظوا 

      لماا    فااظ ال قاارر   اار   وااذمره  قاا ى اناا    و  ااذ  ماارخ ا  ااة ااا  ال قاارر  ذلااك بقراءوااه  اارخ
 .و ق  ، ثل االنوق   إل  قراءخ  جزاء ال قرر ب قة  الو ر  ال  ن ا ي الق خ  الض   ل ى الط لب

 و اا لع الااذاوي باال  ال اال   ان اار     النظاار إلاا  الاانص      ضاا   ال را ااة ل اا ا  الاا  ورملااز ال
 . ال قرر ال را ي  ي الذه 
 :خطوات تصميم جدول المذاكرة 

   و  ل  ز   األنشطة الل  لة ال   لة  ل  خ   ب. 
  ة ال ا ا ت  ا اة، ل  ر ا 168 صل ا     ا ت ولك األنشطة    ا     ا ت األ ب   المللاة  هاي

 .الوي لنبغي و صلصا  لل    الج    ال ذامرخ ال رمزخ
 و صلص   اول   ي لللول     م    ب    للقراءخ ال  رجلة. 

 :وهناك طريقة أخرى وتتلخص في 

 و  ل  األنشطة الوي لق ل با  الط لب . 
  لم  نش ط    هذه األنشطة  ي م  ل ل     ل ل األ ب   االنوا ءو  ل   قت . 
  ال قت ال  وغرق أل اء م  نش ط ق ل به الط لب ط ا  الل ل   ب . 
   إلجاا   الناا و  اإلج اا لي ل  ر ااة األنشااطة الوااي و ااوغرق  قواا    مثاار للماا     لناا   الاا  او اا ذ ال طاا ات

 .  ال ز ة ال وغ له بص رخ  ن  بة
 : أمور ينبغي تجنبها أ ناء عملية التحصيل الدراسي 

 .   ا خ لو رب الن  س  الن ل ال ذامرخ ال  ال رلر ألنه  .1

 . ال ذامرخ بطرلقة ج  الة  ي  ج  اة وضل ا  ا  مبلرا     الط ب .9
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 اا    ال   االق   األغاا ني الصاا  بة    غلرهاا   ثناا ء ال ااذامرخ ألنااا  وشااوت الااذه   واا    إلاا  ااا ل  .3
 ا ول  ب ال ذامرخ 

 نباااة  اااذا لاا    إلاا  اإل  اا   اإلمثاا ر  اا  وناا    ال نبااا ت م لشاا      القااا خ    وناا    ال باا ب ال .4
ره ق الذه   الج ل  .  الو     ات

 . ا و  ال الض ء ال   ت .5
 . ال ذامرخ  ي األ  م  ال   ة م ل  ق  ث    .6
 . االاو    ال  ال ذمرات  ال ل ص ت الوي ل  ه  ان ر    ب  صة الوج رلة  نا  .7
 . الغل ب  ي األل ل األ لرخ    ال  ل ال را ي .8
 . ر إل   قت  وأ ر    ال  ل ال را يوأجل  اال وذم  .2
 .ا ل الو      ع اال و  ن ت الوجرلبلة ب لص رخ ال ن  بة .10

 ا  الجل اة، ثال قا  ت لاال انطب اال   الجل ة  و جل   الف   خول لص  الب  ثةطلبت   ي نا لة الجل ة 
 ال اجب ال نزلي

 : الواج  المنزلي 
 .تنظيم الوقت: تدري 
 :تأهداف وأولويا/ أهداف 

1   

9   

3   

  ؟  أسبوعكما مقدار الوقت الكافي للهدف الموضوع خ لّ  أ ناء    
1   

9   

3   

 : أج  عما يلي 
    ه ْل تخصيص وقتك  ي ْعكُس أولوية  أهداِفِك؟

؟ ساعة بساعة التزاماتكه ّل باإلمكان أ ْن ُتغّيُر      لُمق اب ل ة أولوياِتك 

  لنهايتتة  أيتتام العمتتل أ و الُعطتتل: ونتتةِ مر  أك تترعنتتدك يكتتون  أيهمتتا



 

 

155 

 ؟أسبوع

   منهما؟ ه ّل باإلمكان أ ْن تغّيُر واحد أ و اآلخر؟ أ و ك 

؟     ه ّل باإلمكان أ ْن ُتغّيُر أهداف ك 

؟     ما خياراتك 

    ؟أيام العطلة ه ّل باإلمكان أ ْن ُتؤّجُل أّي أهداف حتى 

    صيِص وقِتِك؟على تخ واالختباراتالمهام تؤ ر  كيف
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 السادسة عشر اإلرشاديةالجلسة 
 (إنهتتاء البرنامتتج)

 2111/  6/ 1ال   اء :اليوم والتاريخ 

 ( 12:31-11: ) الساعة 

 دقيقة( 91: )المدة الزمنية. 

  :الهدف العام للجلسة
لض  الو ال  لل و ل  .1  . صل  ال را ي   البرن     ي ونظلل ال قت  الو اال وف  خ  ات

 .الوق لل .9

 :األهداف الفرعية 

 : الهدف األول 
   البرن     ي ونظلل ال قت  الو صل  ال را ي اال وف  خ إلض    

  قلقة( 45): المدة الزمنية. 1

 : األسالي  اإلرشادية . 2
  " ال  ارال ن قشة " 

  :األدوات المستخدمة . 3
رخ،  ق ا ، ط  لة اجو  ا ت، جا ز  ل ل ، جا ز جا ز م بل ور،   راق،  ق ل،  ب  ،  او  ش "

 ".و جل ، م  لرا
 :إجراءات التنفيذ. 4

لجاا بي وال الاا  جااا هل  و اصاالال الف ااا   اإلباا لط ب  الط لباا ت  شاامر ب لور لااب  الب  ثااة ق  اات
رشااا  لة ، ثااال ن قشاااوال  اااي ال اجاااب فااازهل الو اصااا   اااي البااارا   اإلرشااا     و طااا   ونفلاااذ البرنااا    اإل

 ا    اال اوف  خشا  رهل ب لرضا     ر اة  ا ىق  ات بزلي  قا  ت الوغذلاة الراج اة ال ن  ابة لاال،  ثال ال ن
رشا    إل ا  ب الاة البرنا    ا بت ب   ذلك  نال الو  ث اا  الفوارخثل طل، لج بل وهات رش      إلالبرن    ا

 :الل ظة     لث   و 
 ا  ل    األ  اث الوي و رضول لا ،  مل  و   لو هل ال  اق   .1
زلا  خ القا رخ الا  ونظالل ال قات ، ر اع   ااو ى  ا   لااث  اإلرشا    ا  البرنا     وف  خاال ا  ا   ا ى .9

 .الو صل  

 .اإلرش   الوق لل ال و  ي للبرن        لجلب الط ب  الط لب ت ال  ا و  رخ: الهدف ال اني
  قلقة( 45): المدة الزمنية. 1

  "رال ن قشة  ال  ا" : األسالي  اإلرشادية . 2
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 :إجراءات التنفيذ. 3
للوقلالل وقا لل الا  الطا ب  الط لبا ت  ب رض ا او  رخق  ت ا   ق  برن  جا  بو  لع طلبو  و ت الب  ثة
 .اإلرش   ال و  ي للبرن    

 نموذج تقويم البرنامج
 ال نعم العبارة

   ه   نت راض ا  البرن    
   ه   نت راض ا    اال  ونفلذ البرن    

   ا ت ال  و   ة  جازخ لون  ب وطبلق البرن    ه  الق 
   ه  الق ا ت ال  و   ة  ي ونفلذ البرن    وون  ب  ع ا   الط ب 

   ه  ول اال و  نة بأ  ات   رجلة  ثن ء ونفلذ البرن    
    كا ول ج وه  هن ك ا وج بة    الق   ل  ال  البرن    لولبلة 

   وي و ر ت اللا  قب  وطبلق البرن    ه  ول و قلق  ه ا  البرن    ال
   ه  ول  ش رموك  ثن ء وطبلق البرن     ي الو رلب ت  ثن ء م  جل ة 

   ه  وون  ب الو رلب ت  ي م  جل ة  ع   و ى الجل ة 
   ه  وون  ب ال      الو لل لة ال  و   ة  ع البرن     

 .%().....ضع نسبة مئوية لمدى استفادتك من البرنامج 
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 الملخص باللغة اإلنجليزية
                                                                            

The effectiveness of group counseling program in enhaveing the time 

management skills and academic achievement among the students  

of Applied Science Faculty in Ebri 

 

This study aims at designing a training program for time management 

for students in the first class of Faculty of Applied Science, and identifies 

the impact of the training program to regulate the time of Students in the 

first class of Faculty of Applied Science, and identifies the impact of the 

training program on academic achievement of students of the first class of 

Faculty of Applied Science. 

The study population includes students of first class at Faculty of 

Applied Science in Ibri in Sultanate of Oman, has reached number (432) 

students from the disciplines of Communications and design, business 

administration, information technology, the number of males (971), while 

the total number of female students (55), included sample reconnaissance on 

the students of the first class of the Faculty of Applied Science in Ibri 

Sultanate of Oman, has reached stature (06) students from the same research 

population were chosen randomly, and included a core sample of students 

obtaining the lowest scores on the scale of the organization of time as an 

indication that they have a lack in the skill of time management, and 

included students of the first class of the Faculty of Applied Science in Ibri 

in the Sultanate of Oman, has reached stature (34) students divided into two 

groups: a control group and consisted of (90) students, and the experimental 

group (90) students have been selected intentionally. 

Researcher engaged in the collection of research data in several ways 

the most important of the personal interview, content analysis and 

documentation, some of the data and information, the scale, collective 

mentoring program. 

 

The researcher used in the light of the objectives of the study and the 

hypotheses of the study used statistical methods in the arithmetic mean, 

standard deviation, Pearson correlation coefficient, and the differences using 

the value of "Z". 

Have reached results that there were differences statistically significant 

between the experimental group and the control group in the measurement 

dimensional areas of scale organization of time and associated objectives 



b 

 

organization, behaviors personal behavior of others, potential code, and test 

academic achievement for the experimental group, and there are significant 

differences statistically between two measurements pre and post for the 

benefit of measurement dimensional in the experimental group in the areas 

of scale time management and test academic achievement, as there are 

differences statistically significant between measurement dimensional 

experimental group and measure up with the exception of the third axis 

behavior of others, and fourth axis capabilities available, and the total scale 

of time management, and academic achievement. 

The results showed also the absence of statistically significant 

differences in academic achievement between telemetric in the experimental 

group and measurement follow-up, but there are differences statistically 

significant in the first domain associated with the objectives of the 

organization of time in favor of measurement follow-up, and there are 

significant differences in the first domain associated with the objectives of 

the organization of time in favor of the experimental group. In addition to 

that, there are significant differences in the fifth area associated with 

constraint of time management for the measurement of tribal in the 

experimental group. 

 

 
 

 

 

 


