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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

3

الشكر والتقدير

شك لر هحتفدل َّتفن َّفَ متفَّ لألتفهر يصفر اَّ الفِ تفَّ يريفد ،حتفدل

لَّفذي أسهف فملد ،هالف

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

َدهي (لَّتشر لَّرئيإفي الفِ هفذه لَّرإفََّّب) َّتفَّ َذَّ فَ تفن جافد ههبف
هإففتَّحب سًإففاَّ ،حيففل َّ ف َخففل َهلتاففَّ ه ففي

وتفين هالفِ إفهب صفدرهَّ

اطَّئففَ ،كففَّن َّ هجياَّ اففَّ لَّتساجيففب ،هلرشففَّدل اَّ

لَّهلتيب كَير لألور ي ُسجَّم هذه لَّرإََّّب هلخرلجاَّ ي حيم لَّهجهد ،ه اَّ ل

في خدتفب طفالر

لَّهل ف ف هلََّ ف فَّحوين ،كتف ففَّ أ ف ففد َجميف ففل لَّشف ففكر هلالت سف ففَّن َُّف ففِ أإ ف ف َّذي لًََّّضف ففل لَّف ففدك هر ََّإ ف ف

لَّدحَّدحففب(لَّتشففر لَّتإففَّاد) ،لَّففذي تففن َهلتففَ لَّهميففم طيلففب فرة لَّد لرإففب ،هالففِ تففَّ بدتففَ تففن

سصففو هلرشففَّد ففي ُاففدلد ت يففَّو سوففي لَّهب ف

هلََّرسففَّت لإلرشففَّدي َّ حإففين تاففَّرة سوففي لَّهب ف

هر د تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإي ،كتَّ أشفكر لًََّّضفل لَّفدك هر تحتفد دبفب(لَّتشفر لَّتإفَّاد)الفِ

تففَّ بدتففَ تففن ُرشففَّدل

ه هجياففَّ

التيففب ،ه ا ف ل جتيهففَّ ،كتففَّ أشففكر لأل َّضففل أاضففَّء َّجسففب

حك ففي أدل ففي لَّد لرإ ففب(ت ي ففَّو سو ففي لَّهبف ف  ،هلََّرس ففَّت لإلرش ففَّدي) ،هلأل َّض ففل أاض ففَّء َّجس ففب

لَّتسَّبشب الِ شريًا َّي َ َهل تسَّبشب هذه لَّرإََّّب ،لا تسي كل لالح لر هلَّ دير.
هال يًه سي أن أهجَ كلتب شكر َُِّ أإَّ ذ ي ي بإف لَّ رَيفب هلَّد لرإفَّ

لإلسإفَّسيب َجَّتهفب

سفمه ه فَّء ه فدي لر الفِ تفَّ بفدتهه َّفي تفن الف هتهر فب هسصفو ه هجيفَ طفهلل د لرإف ي َََّّجَّتهفب،

كتففَّ أشففكر أإففَّ ذة بإ ف ال ف لَّففسًو هلَّ ففهي لَّ رَففهي َكليففب لَّ رَيففب ،هلألإففَّ ذة لَّترشففدين َتركففم
لإلرشَّد لَّطالَي َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو الِ تفَّ َفذَّهه تفن سصفو ه هجيافَّ  ،جفمله ل جتيهفَّ

اسي خير لَّجملء ،هملده التَّ هسًد َا لَّسَّو.

كتففَّ أ ففد َََّّشففكر هلَّهر ففَّن َُّففِ جتيففد لَّ ففَّئتين الففِ إففايل تاتففب لَََّّحففل ففي لَّجاففَّ

لَّ ََّّيب(تك ر لَّدرلإَّ

لَّهليَّ َه لمرة لَّ هلي لَّهََّّي ،لَّتديريب لَّهَّتب َّكليَّ

لَّهله لَّ طَي يب ،هكليب

لَّهله لَّ طَي يب َهَري) هأخص َجميل لَّشكر لأل َّضل اتيد لَّكليب هتإَّاده ،هلألإَّ ذة جتيها

الففِ كَّ ففب لَّ إففايال  ،هتففَّ بففدتهه تففن هففَّهن َّ طَيففد أدهل

لَّد لرإففب ،هلسجففَّم هففذل لَّهتففل ،كت فَّ

أشففكر أاضففَّء لَّتجتهاففب لإلرشففَّديب الففِ ففَلا َّلَرسففَّت لإلرشففَّدي ،هالففِ تففَّ َّتإف َ تففسا تففن
4

هجهد لَّرََب لَّصَّدبب هلَّجديب َّ حإين تاَّرة سوفي لَّهبف

َّفديا  ،حيفل وافر ذَّفي في ًفَّالا

لَّجَّد ،هدهره لإليجََّي ي تتَّرإب ه طَيد لألإََّّير لإلرشَّديب جتيهَّ.
كتفَّ أشففكر كفل تففن إففَّادسي في ففه ير َهف

إَّه تن برير أه َهيد ي ُ تَّ هذه لَّرإََّّب.

لَّد لرإفَّ

هلَّ رجتففب ،هأخيف لر أشفكر كففل تففن

الباحثة
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لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية بعبري
هد

لَّدرلإب َُِّ حديد أوير َرسَّت ُرشَّدي ي حإين تاَّرة سوي لَّهب

َّطالر هطََََّّّ

لَّإسب لألهَِّ

َكليب لَّهله لَّ طَي يب َهَري َإلطسب اتَّن ،هتهر ب أور لََّرسَّت لإلرشَّدي الِ لَّ حصيل لَّدرلإي َّديا ،
هشتل تج تد لَّدرلإب الِ طالر هطََََّّّ
طََََّّّ هطَََّّب تن خصصَّ

لال صَّال

( )411طََََّّّ ،يتَّ َلغ ادد لَّطََََّّّ

لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله لَّ طَي يب َهَري ،هلََََّّّغ ادده ()621

هلَّ صتي هلدلرة لألاتَّل ه سيب لَّتهلهتَّ  ،د َلغ ادد لَّذكهر

( )44طَََّّب ،هشتل

تج تد لَّدرلإب  ،ه لخ يَّره َََّّطري ب لَّهشهلئيب ،هشتل

لَّهيسب لالإ طالايب ( )22طََََّّّ هطَََّّب تن سًو
لَّهيسب لألإَّإيب ( )26طََََّّّ هطَََّّب تن سًو

تج تد لَّدرلإب ت إتين َُِّ تجتها ين تجتهاب ضََّطب هبهلتاَّ(  )42طََََّّّ هطَََّّب ،هتجتهاب جريَيب

هبهلتاَّ ( )42طََََّّّ هطَََّّب ه لخ يَّره َََّّطري ب لَّهتديب ،كتَّ لإ هَّس
َهإَّئل ت هددة أهتاَّ لَّت ََّلب لَّشخصيب ،ه حليل لَّتح ه هلَّهوَّئد ،هَه
سوي لَّهب  ،هَرسَّت ُرشَّدي جتهي ،هبد هصل

لَّ جريَيب هلَّضََّطب ي لَّ يَّو لََّهدي َّتجَّال

لَََّّحوب ي جتد َيَّسَّ
لََّيَّسَّ

لََّحل

هلَّتهلهتَّ  ،هت يَّو

لَّس َّئ َُِّ هجهد رهد دلَّب ُحصَّئيب َين لَّتجتهاب

ت يَّو سوي لَّهب

هلَّتر َط َأهدل

لَّ سوي  ،سلوكيات
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رهد دلَّب لحصَّئيب َين لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّصََّّو لَّ يَّو لََّهدي ي لَّتجتهاب لَّ جريَيب ي تجَّال

ت يَّو سوي لَّهب

هلخ ََّر لَّ حصيل لَّدرلإي ،كتَّ هجد رهد دلَّب ُحصَّئيب َين لَّ يَّو لََّهدي َّلتجتهاب

لَّ جريَيب هبيَّو لَّت ََّهب يتَّ ادل لَّتحهر لَّوََّّل إلهكيَّ
ت يَّو سوي لَّهب  ،هلَّ حصيل لَّدرلإي.
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المقدمة:
"يهد لَّ هلي تن لَّتسهطًَّ

ََّالا ََّر ي لَّسته لالب صَّدي هلَّهدلَّب ي

لَّاَّتب لَّ ي أخذهَّ لَّحكهتَّ

دهر هَّتَّ ي سته لألت َّ ،ذل يَذل خَرلء لالب صَّد جاهدل كَيرة َّتهر ب
هميد لَّورهل  ،هيلهر رأو لَّتَّل لََّشري ل
لَّههلتل لَّتؤورة

ي لَّ حصيل لَّدرلإي ،خصهصَّ هأن لَّ هلي تن أه جهلسر لَّحيَّة لالج تَّايب لَّ ي ر كم

الياَّ حضَّرة لألت هلَّشههر ،هي ضتن اتليب لَّ حصيل لَّدرلإي َكل أَهَّدهَّ هجهلسَاَُّ ،ذ يحتل ي أَإط

تًَّهيتَ تد

لإ يهَّر أه ا لَّطََّّر َّتَّ هلتَ إََّ َّ ،هتد

بدر َ الِ لالإ ًَّدة تتَّ هلتَ ه طَي َ ي

جهلسر لَّحيَّة لَّتخ لًب" (اَّشهر ،6221 ،ص.)6
هير أَه هَّش ( ")6222أن لَّ حصيل لَّدرلإي يهد تن أه لَّتحكَّ

لَّتإ خدتب ي لَّ هر الِ

لَّتهههَين هلَّت ًهبين الِ أإَّو أسَ يهد أحد لَّتوَّهر لألإَّإيب َّلسشَّط لَّه لي اسد لًَّرد ،هتن توَّهر هذل
لَّسهع تن لَّ ًهد لر ًَّع درجَّ
هيضي

لَّطََّّر ي لَّتهلد لَّدرلإيب لَّتخ لًب "(أَه هَّش  ،ص.)14

اَد لَّهَّل ( ،)6221أن لَّطََّّر يه َر تفن أهف لَّهسَّصفر لَّ في ه تفد اليافَّ لَّهتليفب لَّ هليتيفب

َّ ح يففد أهففدل اَّ ،هَّكففي كففهن اتليففب لَّ هلففي تح ففب ألهففدل اَّ الَففد تففن فهل ر لَّطََّّففر لَّتهففد ُاففدلدل إففليتَّ ففي
تؤإإَّ

لَّ هلي لَّتخ لًب .
كتفَّ ُن ًحفص اتليفب لَّ حصفيل لَّد لرإفي َسوفرة

حليليفب هتفَّ يففر َط َافَّ تفن اهلتفل اديفدة فؤور ياففَّ

ه ر َط َاَّ ه ه َر أتر َفََّّغ لألهتيفب ،حيفل أن تهر فب هفذه لَّههلتفل ه وَّرهفَّ الفِ لَّ حصفيل لَّد لرإفي تكفن تفن
تهر ب تَّ يهفهد لفي لَّهتليفب هَََّّ فََّّي د لرإفب لَّطفرد هلألإفََّّير لَّتسَّإفَب َّ ًفَّدي لَّتههبفَّ

هلَّهصفهل َََّّ حصفيل

لَّد لرإففي َُّففِ أبصففِ حففد تتكففن ،هَّتففَّ كففَّن تففن لَّطَيهففي أن أي ُصففالح رَففهي يجففر أن يَففدأ َتحَّهَّففب رصففد

لَّهلبفد َإسجَّ لم فَ هسفهلحي بصفهره كففَّن اليفَ أن يهلكفر لَّ طففهر في لَّ رَيففب طفه لر تتفَّوال ففي ر فد لألدلء لَّد لرإففي
َّلهصهل َُِّ تإ ه اَّل تر ًد تن لَّ حصيل لَّهلتي َّلطالر (أََّ خيل هلَّإيد.)6222،
هحيففل أن لَّهب ف

تففن ت غي ف لر لََّيئففب لَّخَّرجيففب دهن أن كففهن َّإلسإففَّن بففدرة الففِ لَّ ف حك يففَ ،لففيو

هسَّي تن يإ طيد دي أه أخير لَّهب
َشكل تس و سحه لألتَّ
إذل كَّن لَّهبف

أه ميَّد َ أه ليلَََّّ ،هب

تحدد َّلجتيد ،هَشفكل ت إفَّهي ههفه يإفير

ط ،هَإي َّع ت من هتسإد ال يتكن غيره (لَّستر.)4112،
َّفَ أهتيفب في لألتفهر لَّحيَّ يفب َكفل أسهلاافَّ فإن َّفَ أهتيفب كَفر في لَّهتليفب لَّ هليتيفب،

ففإدلرة أي لَّكلي ففب ه َ ففر س ففهع ت ففن أسف فهلع لإلدل لر لَّهَّت ففب ح ففدد هوَّئًا ففَّ َ ففََّّ خطيط هلَّ سو ففي هلَّ سإ ففيد هلَّ سًي ففذ

هلَّت ََّهفب هلَّ هجيفَ ،هَّكفي يف

حإفين ه ًهيفل هفذه لَّهوفَّئ
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ًهفيال حإفسَّ الَفد تفن ُدرلي لَّهبف

ُد لركفَّ تحإفهََّ

َّخدتب هذه لَّهوفَّئ
ي ُدلر اَّ َّلهب

هلَّتافَّ لر لَّتطلهَفب

هال إف طيد لإلدلرة َََّّكليفب ح يفد ذَّفي ُال ُذل فهل ر َّفدياَّ لَّكًفَّءل

(اَد لَّهَّل.)6221 ،
درلإب لَّتمين ( )6246الِ ضفرهرة أن فه ُدلرة لَّجَّتهفب َفدهر أ ضفل َّلهتفل الفِ ميفَّدة

هبد أهص

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

َتاَّ لر لَّ حصيل لَّدرلإي اَر ُكإََّا تاَّ لر لإ وتَّر لَّهب

ي ميَّدة تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإِ.

ه ففِ هففذل لَّصففدد يففذكر هتففَّ ( )4181أسففَ بففد أصففَو هسففَّي له تففَّ َتهضففهع سوففي لَّهبف
لألخيفرة َّفد لَّطفالر َفَّخ ال

ت لرحففل د لرإف ا هسجَّحفَ في لَّترحلفب لَّجَّتهيففب ،ه إف اد

ففي لآلهسففب

اتليفب سوفي لَّهبف

سَيَ لَّطالر َُِّ أن كل افَّ في حيَّ فَ لَّد لرإفيب هفه هحفدة ت كَّتلفب هكفل إفَّاب يافَّ تكتلفب َّخخفر  ،هأسفَ في

كفل افَّ يستفه ستفهل إفريهَّ ،هيإف طيد َّفه سَففَ َّافذل لَّستفه أن ي ففد

فدتَّ كَيف لر في كففهين شخصفي َ ُذ كفهن َّففَ
حإفن

لَّ درة الِ لَّف خلص تفن أخطَّئفَ ،هلك إفَّر بفد لر جديفدة َّل فد في لَّحيفَّة ،كتفَّ أن خطفب هميفد لَّهبف

لَّ درة الِ لَّ حصيل لَّدرلإي َّد لَّطالر ه شهر لَّطََّّر َََّّرلحب لَّسًإيب هلَّصحيب .
ُن لخ ف ال
لَّتخ لًب ،إه

لَّط ففالر ففي سو ففيتا َّل ففمتن لَّت ففَّح ال ففِ لَّت ففر لر

لَّد لرإ ففيب هلألسش ففطب لإلدلري ففب هلًَّسي ففب

ي ر ر اليَ ًَّه لَّ حصيل لَّهلتي َّلطالر هلخ ال ا ي خَ لر ا َََّّتسا لَّ هليتي.

هس يجففب َّففذَّي سففَّد لَّففَه

َضففرهرة مي فَّدة لَّهب ف

لَّ هليتففي َّتففَّ َّففَ تففن أهتيففب تففن هجاففب سوففره ففي

حإففين لَّهتليففب لَّ هليتيففب ،ؤكففد د لرإفب )َُّ White (1998ففِ أن هسففَّي االبففب طرديففب َففين لَّهب ف

هسإفَب لَّحضففهر ،هأن هسففَّي االبففب اكإففيب َففين لَّهبف
الِ أن لَّهب

لَّد لرإففي

لَّد لرإففي هسإففَب لَّ إففرر ،ه ؤكففد د لرإففب حجففي ()4111

لَّتخصفص َّل هلفي ت تفوال في لًَّ فرة لَّ في ي ضفياَّ لَّطََّّفر في لَّ هلفي (لَّهبف

لَّتخصفص َّليفه

لَّدرلإي -ادد أيَّ لَّدرلإب لألإَهايب  -ادد لألإََّيد) يؤور الِ هل لَّتاَّ لر لألإَّإيب هلالح ًَّو َاَّ.
هيشففير كففال تففن تغرَففي هحلت في (َُّ )4118ففِ أن لَّهب ف

لَّد لرإففي ي ضففتن تجتهاففب أس فهلع تففن لَّهب ف

تول يتَّ يلي:


لَّهب

لَّكلي لَّتً ر



لَّهبف

لَّتخصففص " : "Allocated Timeهي صفد َففَ تففَّ يس إف َُّيففَ لَّهبف

أه تهض ففهاَّ
هلإلاالسَّ


لَّهب ف ف

" "Mandated Timeهيهر َأسَ "لَّهب

لَّكلي لَّتخصص الِ تدلر لَّهَّ ".
لَّكلفي لَّتً فر

ُدلريف فب ه هليتي ففب ففي ش ففكل أسش ففطب هليتي ففب ،هيش ففتل أيض ففَّ لَّهبف ف

تففن تاففَّ

لَّتخص ففص َّإلذلا ففب

ه لر لَّرلحب َين لَّتحَّض لر .

لَّ هليتف ففي" Time

 "Instructionalهي صف ففد َف ففَ لَّهب ف ف

لَّحَّضرهن ًهيلَ َُِّ أبصِ حد هيشتل سهاين تن لَّهب
15

هتَّ:

لَّصف ففًي لَّتخصف ففص لَّف ففذي يحف ففَّهل

 لَّهب

لَّتشفغهل " "Engaged Timeههفه لَّهبف

لَّح ي في لَّفذي ي ضفيَ لَّطفالر في اتفل تهفين

ُال أسَ َّيو تس جَّ ََّإ ترلر.
 لَّهب

لألكَّديتي " "Academic Timeههه لَّهب

لَّذي يجر أن يكهن لَّطالر يفَ لكوفر لس َفَّه

تَّتَّ هيح هن سإَب سجَّح أكور تن ( )%82تن ُسجَّم لَّتاتَّ
ه ر لَََّّحوب تفن خفالل تفَّ إفَد أن اتليفب سوفي لَّهبف
لَّطََّّففر حيففل أن سوففي لَّهبف
يسف

لَّ هليتيب

يتكفن أن يكفهن َّافَّ دهر ُيجفََّي ه هفَّل الفِ

لَّد لرإففي يتكففن لَّطََّّففر تففن لَّتشففَّركب ففي لألسشففطب لالج تَّايففب هلَّ رهيحيففب تتففَّ

اساففَّ لَّشففههر ََّإلس َّجيففب هلًَّهََّّيففب هلَّرضففَّ هلَّ لرحففب لَّسًإففيب هلَّجإففديب ،تتففَّ يكففهن َّففَ ففأوير الففِ لَّ حصففيل

لَّدرلإي َّد لَّطََّّر.

ًففي لَّجَّتهففب يحففدد لَّطففالر كيًيففب هميففد لألهبففَّ
َ إف ففي لَّهب ف ف
لَّطالر َّلهب

الففِ لألسشففطب لَّتخ لًففب في حيففَّ ا ي ففه لَّطففالر

لَّتإ ف ف غل َّخسشفففطب َسف ففَّء الف ففِ له تَّتف ففَّ ا هلح يَّجف ففَّ ا هطتهحف ففَّ ا ُ ،ال أن إف ففي هلإ ف ف غالل

ََّ أوير َدهره الِ ُسجَّم لألهدل

لَّشخصيب هلَّ سويتيب.

هيؤكد لَّدحَّدحب الفِ أن كويفر تفن لَّطفالر يك شفًهن اسفد هصفهَّا َُّفِ كليفَّ ا لح يفَّجا َُّفِ طفهير
فَّر ا َّ سوففي لَّهب ف َ ،هكففو لَّتففدلرو لَّوَّسهيففب حيففل يغتففري لَّتهلتففين َََّّهلجَففَّ
أه لإف جتَّع تاف ل
لَّحصففص يهتففيً ،ففي لَّكليففب سففَّل هلجَففَّ

هلالسطالد( .)Dahadha, 2008

أبففل في هب ف

لَّكوي فرة ه تففخ

لَّتحَّض فرة كوي ف لر خَّرجاففَّ ،هت ففدلر أكَففر تففن لَّحريففب

هيؤكففد ) Joy Zimmerman (2001لَّتشففَّر َُّيففَ اسففد حتففهدي ( )6221أن لَّهالبففب َففين لَّهب ف
لَّتخصص َّل هلي هلَّتإ ه لَّ حصيلي االبب ضهيًب ،الِ لَّرَ تن هجفهد االبفب َإفيطب َفين لَّهبف
هَفين لَّ حصفيل لَّد لرإفي ُال أن لَّهالبفب لَّهوي فب كفهن َفين لَّهبف

لًَّهلفي

لألكفَّديتي هلَّتإف ه لَّ حصفيلي ،هالفِ لَّففرَ

تن لي لَّهالبب ُال أساَّ اَّتل تن َين اهلتل أخر تساَّ ُدلرة لًَّصل لَّدرلإي هلتكَّسيَّ

لَّكليفب هلَّدل هيفب َّفد

لَّطالر.

مشكلة الدراسة:
تن خالل ت غي لر لَّوهرة لَّتهلهتَّ يب هوهرة لالَّك رهسيَّ

ه طهر سوريَّ

لَّ هلفي هلَّف هل َفرم

هجافَّ

رَهيففب ركففم لَّضففهء الففِ لَّففدهر لَّسشففط َّلطََّّففر ففي اتلي ففي لَّ هلففي هلَّ ف هل  ،هَّهففل تففن أَففرم لَّ هلاففد لَّتهجاففب
َّتول هذه لَّ هجاَّ
ََّّهبف ف

ي لَّ دريو لاله تَّ َ ستيب بدرة لَّطََّّر الِ ُدلرة هب َ ًََّاليب.

يه َ ففر أح ففد أهف ف لَّت غيف ف لر لَّحَّإ ففتب ففي لَّحي ففَّة َش ففكل ا ففَّ ه ففي لَّتسوهت ففب لَّ هليتي ففب َش ففكل

خَّص ،هذَّي سو لر َّ هدد لََّرلت لَّمتسيب لَّهلجر ح ي اَّ إهلء الِ تإ ه لَّ هلي ه َّيَّ فَ هأإفََّّيََ ،ضفال افن
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تهلايد لالت حَّسَّ

هلألجَّ لم ََّإلضفَّ ب الر ََّطفَ َهسَّصفر َشفريب ت هفددة تفَّ َفين طََّّفر ههَّفي لألتفر هأكفَّديتي

هتحَّضفر هتشفر أكفَّديتي ،هَّتففَّ كفَّن لَّهبف
دا ف تاففَّ لر لَّهب ف

هفه لالإف وتَّر لَّح ي في لَّهلجفر لَّ ركيفم اليففَ ،كفَّن تفن لألهتيففب

فر دلات فَّ ه ففَّاال ففي ميففَّدة لَّ حصففيل َّففد
َّففد لَّطََّّففر َطري فب تسوتففب َتففَّ يجهلففَ اسصف ل

لَّطََّّر هلَّطَََّّب ،ه في ضفهء لَّ طفه لر لَّحَّدوفب في لَّتسفَّه هلَّت فر لر هلَّحَّجفب َّميفَّدة لَّ حصفيل لَّهلتفي خفالل

هب ف

بصففير سإففَيَّ ،سو ف لر َّ لففب فرة دهل لَّطََّّففر َََّّكليففب ،هسو ف لر َّالخ ف ال

لَّت َّح َّلت ر لر لَّد لرإفيب هلألسشفطب لَّ رَهيفب لَّتخ لًفب ،فإن ذَّفي إفه

َففين لَّطففالر ففي سوففيتا َّلهب ف

ي ر فر اليفَ ًفَّه

لَّهلتي َّلطالر هلخ ال ا ي خَ لر ا َََّّتسا لَّ هليتي ،هَََّّ ََّّي لخف ال

لًَّرديب ،هَّكن بد يرجد َّهد لَّ درة الِ سوي لَّهب .

في درجفب لَّ حصفيل

في لَّ فدي لر هلَّفذي يرجفد َّ فد لر ا

ه ففي ض ففهء أن لَّطََّّ ففر ففي لَّترحلف فب لَّجَّتهي ففب يح ففدل َّ ففَ غي ففر ش ففََ جف فذري ففي أإ ففلهر لَّ حصف ففيل
هلالإ ذكَّر ،هتفن خفالل سوفَّ د لرإفي تخ لف

هَيئفب هليتيفب تخ لًفب ،هتر َطفب َإفَّاَّ

ه هلي تخ لًب اسَ ي لَّترحلفب لَّوَّسهيفب ،هسوف لر َّهفد لك إفَّر لَّطفالر َّلهديفد تفن تافَّ لر
َشففكل يسَّإففر جففدهل لَّتحَّض ف لر هست ففط لَّد لرإففب لَّإففَّئد ففد يحففدل لسخً ففَّ
لَّترلجد ه سهااَّ هلَّ حهل سحه لَّ صًو اَر لإلس رس
لَّتحَّضفرين ،لألتفر لَّفذي بفد يفؤدي َّتشففكال
خالل لسجَّ لم لَّطالر لَّدرلإيب.

ته تفدة هأإفََّّير فهي
سوفي لَّهبف

ففي لَّ حصففيل ففي ضففهء ه ففدد

تن أجل داف لََّيئفب لَّ هليتيفب تفن خفالل هجيافَّ

في لَّهبف

هلدلر فَ

هَََّّ فََّّي فؤور ففي اتليفَّ

لَّإفَّدة

لَّ حصفيل لَّ في وافر تففن

ففد أشففَّر ( Panton & Rosental )4114لَّتشففَّر َُّيففَ اسففد حتففهدي (َُّ )6221ففِ أن ميففَّدة
لَّهب ف

لَّ هليتففي هكو فرة لألاتففَّل ففي لَّجففدهل لَّد لرإففي جففَّء

ََّإلضَّ ب َُِّ أساَّ جَّء
لَّحَّل َُِّ ميَّدة لَّهب

س يجففب َّتهلجا ففب لَّكوَّ ففب لَّطالَيففب لَّت لميففدة ،ه ففذل

س يجب س ص لإلتكَّسيَّ  ،هيؤكد أيضَّ الِ أن ميفَّدة لَّهبف

لَّدرإفي ال فؤدي َطَيهفب
ل

لَّ هليتي َّكل لَّطالر.

هبد أشَّر حجي(  َُِّ )4111أن لَّهب

لَّتخصص َّل هلي اَّتل ََّ فأويره هلَّفذي يوافر َشفكل هلضفو

اسدتَّ ال كهن لَّههلتل َير لَّ هليتيب تإَّادة الِ لإلسجَّم.

هسو ف لر َّ هففدد لَّتاففَّ لَّتسففهط َاففَّ لَّطََّّففر أوسففَّء يهتففَ لَّد لرإففي ففإن تشففكلب لَّهب ف
لألسشفطب ،حيفل ال ي إففد لَّهبف
لَّطالر تن بلب لَّهب

لَّت ففَّح إلسجفَّم كفل لألاتففَّل لَّتطلهَفب ،ل ففد أشفَّر د لرإفَّ

ي لَّيه لَّدرلإي ،حيل أكدهل الِ أن لَّطََّّر يح َّج َُِّ لَّهبف

هلَّ حصيل لَّدرلإي هلألسشطب لَّ رَهيب لَّتخ لًب.
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َّديففَ سشففأ ففي كَّ ففب
اديففدة َُّفِ تهَّسففَّة
في لَّجهلسفر لَّ هليتيفب

َّففذل َففرم تشففكلب لَّد لرإففب حإففر الف لَََّّحوففب َإففَر بلففب لَّد لرإففَّ
هكففذَّي جففَّء
لَّهب ف

س ففَّئ لَّد لرإففَّ

ففي َيئففَّ

لَّإففََّ ب لَّ ففي أجري ف

الففِ لَّ حصففيل لَّد لرإففي ففد أشففَّر َه ف

سوي هب َ  ،هأور هذه لَّتاَّرة الِ اتليَّ

ارَيففب هأجسَي فب ت َّرَففب حففهل أوففر تاففَّرة سوففي

هففذه لَّد لرإففَّ

َففأن هسففَّي ففأوي لر ُيجََّيففَّ َّ ففدرة لَّطََّّففر الففِ

لَّ حصيل َّديَ ي لَّخَ لر هلَّتاَّ لر لَّ هليتيب لَّتخ لًب.

ه ف لخص اسَّص ففر لَّتش ففكلب ت ففن خ ففالل لإلط ففالع الففِ س ففَّئ
لَّإسب لألهَِّ  ،هتن لَّت ََّال
لَّ حصيليب ي :



ش

لًَّص ففل لَّد لرإ ففي لألهل َّط ففالر هطَََّّ ففَّ

لَّ ي أجر اَّ لَََّّحوب تد لَّترشدين لألكفَّديتيين َّافؤالء لَّطفالر هلَّطَََّّفَّ

تإ ف هيَّ ا لَّ حصففيليب  ،هلَّصففههََّ
 ضه

لَّ جريَيففب لَّسًإففيب ففي هففذل لَّتجففَّل ،

لَّ ففي هلجا ف

َّتهر فب

لَّطلَففب ففي أهل إففسب جَّتهيففب َّا ف  ،هأوففر الففِ تإ ف هيَّ ا

لَّ حصيل لَّدرلإي.
لالس ََّه هاد لَّ درة الِ سوي لَّهب .

 بد لر تهر يب ت هإطب.


دسي لَّ حصيل هاد سوي لَّهب



غير لَّتسَّخ لَّ هليتي هلََّيئب لَّ دريإيب.



دسي تاَّ لر

.

سوي لَّهب .

 بلب تاَّ لر لَّ هل لَّذل ي.
هلا تَّدل الِ لَّتهَّيير لَّإََّ ب صس

لَّطََّّر َأسَ يهَّسي تن دسي لَّ حصيل ه سوي هب َ.

َّففذل ح ففَّهل هففذه لَّد لرإ ففب لَّ ركيففم ال ففِ ت غي ففري سوففي لَّهبف ف

َرسفَّت ُرشفَّدي جتهفي يافد

َُّفِ ُدلرة لَّهبف

هلَّ حصففيل لَّد لرإ ففي تففن خ ففالل ص ففتي

َّلطََّّففر ه حإفين تإف هيَّ

لَّ حصفيل َّفَ في تخ لف

لألسشففطب

لَّ هليتيب هلَّهتليب هلَّ رَهيب.

أسئلة الدراسة :
هد

لَّدرلإب َُِّ لإلجََّب الِ لألإئلب لَّ ََّّيب:

 هل هجد رهد ذل

دالَّب ُحصَّئيب ي درجَّ

سوي لَّهبف

ه لَّ حصفيل لَّد لرإفي َّفد أ فرلد لَّتجتفها ين

لَّ جريَيب هلَّضََّطب الِ لَّ يَّو لََّهدي.
 هففل هجففد ففرهد ذل

دالَّففب ُحصففَّئيب ففي درجففَّ

لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي.

سوففي لَّهبف
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هلَّ حصففيل لَّد لرإففي َّففد أ فرلد لَّتجتهاففب

 هففل هجففد ففرهد ذل

سوففي لَّهبف

دالَّففب ُحصففَّئيب ففي درجففَّ

هلَّ حصففيل لَّد لرإففي َّففد أ فرلد لَّتجتهاففب

لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب.

أهمية الدراسة :
سَود أهتيب لَّدرلإب تن تح ه هتهضهع لَّدرلإب ،حيفل أسافَّ هفر

َّ سوفي هبف

لَّطفالر هأوفر ذَّفي

الففِ لَّ حصففيل لَّد لرإففي َّففديا  ،ه ففمدلد أهتيففب هففذه لَّد لرإففب ُذل تففَّ أخففذسَّ َهففين لالا َففَّر تففد أهتيففب لَّهب ف

لَّت ففَّح أتففَّ لَّطََّّففرََّ ،ا َففَّره تففهردل تحففددل هت سسففَّ ال يتكففن لإ ف رجَّاَ أه خميسففَ أه لإف ئجَّره أه ُحالَّففَ ،هأسففَ
ي خلففل كففل جففمء تففن أج فملء لَّهتليففب لَّ هليتيففب ،ههكففذل يهففد ًهيففل هففذل لَّهب ف  ،لألإففلهر لَّتسَّإففر َّميففَّدة كًففَّءة
ه َّيففَّ

ه هََّّيففب لَّطََّّففر ،هلَّهتففل الففِ َسففي ه سًيففذ لإ ف لر يجيَّ

بََّلففب َّل سًيففذ إففَّاد الففِ سوففي لَّهب ف

َّففد

لَّطََّّر تهضهع لَّدرلإب.
هيتكن ُجتَّل أهتيب هذه لَّدرلإب يتَّ يلي:




سَود أهتيب لَّدرلإب تن حيل أن لَّطََّّر تحهر لَّهتليب لَّ هليتيب لَّذي يسَغي ًهيل ه سوي هب َ.

هتل لَّدرلإب الِ ح يد لَّ هلمن َين لَّتإئهَّيَّ
سَّهل لَّدرلإب تهضهاَّ سدر
لَّت َّحب ي تجَّل سوي لَّهب
سوي لَّطََّّر َّلهب .



هلََّحهل لَّ رَهيب ههه سوفي هبف

لَّطََّّفر ،فًَحص لألدَيفَّ

ل ضو أن لاله تَّ تَّملل تسصََّ الفِ لإلدلريفين يتفَّ ي هلفد َ فهي ه ًهيفل

إَّه لَّدرلإب ي لَّ هر الِ لَّتؤو لر لَّ ي ؤور الِ تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإي َّلطالر.

أهداف الدراسة:
ي توففل لَّاففد

سوففي لَّهب ف

لَّرئيإففي َّلد لرإففب تففن خففالل لَّ هففر الففِ َّاليففب َرسففَّت ُرشففَّدي جتهففي َّ حإففين تاففَّرة

هر ففد تإ ف ه لَّ حصففيل َّففد طلَففب كليففب لَّهلففه لَّ طَي يففب ،هيسَوففد تففن هففذل لَّاففد

رايب تول ي:


يَ لَّد لرإَّ

هلَّهلجََّ

لَّتسهط َاَّ لَّطالر.

صتي َرسَّت

دريَي َّ سوي لَّهب

َّطالر هطََََّّّ

 لَّ هففر الففِ أوففر لََّرسففَّت لَّ ففدريَي الففِ سوففي لَّهب ف

اففدة أهففدل

لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله لَّ طَي يب.
َّففد طففالر هطَََّّففَّ

لَّإففسب لألهَّففِ َكليففب لَّهلففه

لَّ طَي يب.
 لَّ هففر الففِ أو ففر لََّرسففَّت لَّ ففدريَي الففِ لَّ حص ففيل لَّد لرإففي َّففد ط ففالر هطَََّّففَّ
لَّهله لَّ طَي يب.
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لَّإ ففسب لألهَّففِ َكلي ففب

فروض الدراسة:

هَسَّء الِ تَّ إَد إن هذه لَّدرلإب إهِ َّل ح د تن لًَّرضيَّ



هجففد ففرهد ذل

دالَّففب ُحص ففَّئيب ففي درجففَّ

سو ففي لَّهب ف

لَّ ََّّيب:

هلَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي َّففد أ ف فرلد لَّتجت ففها ين

لَّ جريَيف ففب هلَّضف ففََّطب الف ففِ لَّ يف ففَّو لََّهف ففدي َّصف ففََّّو أ ف فرلد لَّتجتهاف ففب لَّ جريَيف ففب يهف ففم َّ طَيف ففد لََّرسف ففَّت
لإلرشَّدي لَّتإ خد ي هذه لَّدرلإب .


هج ففد ففرهد ذل

دالَّ ففب ُحص ففَّئيب ففي درج ففَّ

سو ففي لَّهبف ف

هلَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي َّ ففد أ ف فرلد لَّتجتها ففب

لَّ جريَي ففب ال ففِ لَّ يَّإ ففين لَّ َل ففي هلََّه ففدي َّص ففََّّو لَّ ي ففَّو لََّه ففد يه ففم َّ طَي ففد َرس ففَّت لإلرش ففَّد لَّجته ففي

لَّتإ خد ي هذه لَّدرلإب .
 ال هجففد ففرهد ذل

دالَّففب ُحصففَّئيب ففي درجففَّ

سوففي لَّهب ف

هلَّ حصففيل لَّد لرإففي َّففد أ فرلد لَّتجتهاففب

لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب.

مصطلحات الدراسة:

مهارة تنظيم الوقت" :هه لَّ درة الِ لإ غالل لَّهب

َكًَّءة أالِ َحيل يس

لًَّفرد أكوفر في هبف

أبفل هَدرجفب

تسَّإَب تن لإل َّن" (تإتَّر ،4112 ،ص.)42
هي َّو ُجرلئيَّ ي هذه لَّدرلإب َََّّدرجب لَّ ي يحصل الياَّ لَّطََّّر أه لَّطَََّّب الِ ت يَّو سوي لَّهب .

التحصيل الدراسي:

"ُ َّن جتلب تن لَّتاَّ لر هلَّتهَّر لَّ ي يتكن أن يت لكاَّ لَّطََّّر َهد هرضفَ َّتجتهافب تفن لَّخَف لر
لَّ رَهيب ي تَّدة درلإيب تهيسب أه تجتهاب تن لَّتهلد" (حتهدي ،6221 ،ص.)4
هيهر ففَ اففال الففِ أسففَ "درجففب لالك إففَّر لَّ ففي يح اففَّ لًَّففرد ،أه تإ ف ه لَّسجففَّح لَّففذي يحففرمه أه يصففل
َُّيَ ي تَّدة درلإيب أه تجَّل هليتي"(اال  ،6222 ،ص .)224
هي ففَّو ُجرلئيففَّ ففي هففذه لَّد لرإففب َََّّتهلهتففَّ

هلَّتاففَّ لر لَّ ففِ يحصففل الياففَّ لَّطََّّففر تففن خففالل اتليففب

لَّ هلي هلَّ هل  ،كتَّ ي َّو ََّالخ ََّ لر لَّ حصيليب لَّ ِ دتاَّ لَّكليب ِ ساَّيب كل صل درلإي .
اإلرشاد:
يهر َ أَه اََّدة هسيَّمي َأسَ " لال صَّل َين ترشد هتإ رشد أكور ل صفَّال يف تفن خالَّفَ غييف لر ح ي يفَّ
ي إلهي لَّتإ رشد ي ًد تد أهدل

لَّهتليب لإلرشَّديب(أَه اََّدة هسيَّمي ،6224،ص.)22
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برنامج اإلرشاد الجمعي:
هه اََّرة ان " تجتهاب تن لَّجلإَّ
الففِ تاففَّرة سوففي لَّهب ف

لَّتسوتب هلَّ في افد

لَّ ففي إففا ففي حإففين تاففَّرة سوففي لَّهب ف

َُّفِ فدرير لَّطفالر هلَّطَََّّفَّ

لَّتشفَّركين

َّففد لَّطلَففب تتففَّ يكففهن َّففَ لألوففر لَّهلضففو

الِ ر د تإ هيَّ ا لَّ حصيليب" .

حدود الدراسة:
أجري

لَّدرلإب ي ُطَّر لَّتحددل

لَّ ََّّيب:

 حدود موضوعية :حدد س َّئ هذه لَّد لرإفب َتفد صفدد َرسفَّت لإلرشفَّد لَّجتهفي في حإفين تافَّرة سوفي
لَّهب

هر د تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإي َّد طالر هطََََّّّ

لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله لَّ طَي يب َهَري.

 حدود مكانية:تم إجراء هذه الدراسة في كليب لَّهله لَّ طَي يب َهَري
 حدود زمنية:تمإجراء الدراسة في لَّهَّ لَّد لرإفِ  ،6242- 6221ه ف طَيفد لََّرسفَّت
تَّ َين .6242 /2 /4 َُِّ 6242 /1 /1

 حدود بشرية :لب صفر هفذه لَّد لرإفب الفِ طفالر هطَََّّفَّ

لَّإفسب لألهَّفِ َكليفب لَّهلفه لَّ طَي يفب َهَفري َّفذل

إ ن هتي س َّئ هذه لَّدرلإب سحصر اسد حدهد طالر هطََََّّّ
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فِ لًَّ فرة لَّمتسيفب

لي لَّكليب ط.

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
اول /

اإلرشاد الجمعي

ثانيا /
ثالثا /

إدارة الوقت
التحصيل الدراسي

رابعا /
المرحلة العمرية األولى للشباب في الجامعة
خامسا /

الدراسات السابقة:

 الدراسات التي تناولت إدارة الوقت والتحصيل الدراسي
 مناقشة الدراسات السابقة
 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة
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اإلرشاد الجمعــي
 مقدمة
 مفهوم الرشاد الجمعي
 األصول التاريخية لإلرشاد الجمعي
 أهمية الرشاد الجمعي
 أهداف الرشاد الجمعي
 أساليب الرشاد الجمعي
 مميزات اإلرشاد الجمعي
 عيوب اإلرشاد الجمعي
 معايير أساليب اإلرشاد الجمعي
 نظريات الرشاد النفسي الجمعى
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مقدمة:
يهد لإلرشَّد لَّجتهي طري ب تن طرد لإلرشَّد لَّسًإفي تفن حيفل لإلجفرلء هلإلرشفَّد لَّجتهفي ُجفرلء ُرشفَّدي
ت ََّل لإلرشَّد لًَّردي ،ه ه كرة لإلرشَّد لَّجتهي الِ أإَّو أن لإلسإَّن كَّئن لج تفَّاي فر َط حيَّ فَ هحَّجَّ فَ
هتشكال َ ََّآلخرين.

هأشففَّر لَّه فمة (َُّ )6222ففِ أن لإلرشففَّد لَّجتهففي ي ففه الففِ ح يففد لإلرشففَّد لَّسًإففي الوسففين أه أكوففر تففن

لأل فرلد لَّففذين ًففد تي فهَّا هحَّجففَّ ا لإلرشففَّديب َُّففِ حففد تففَّ ،هلَّ ففي يتكففن ح ي اففَّ َّاف ففي تجتهاففب صففغيرة أه
كَيرة ،أي ي تهب

جتَّاي ،تإ خدتين أإو هأإََّّير لإلرشَّد لَّجتَّاي.

هير إليتَّن " أن لإلرشَّد لَّجتهي تيم َََّّهلبهيب هَتالحوب ًَّال لَّطالر َشكل هلبهي ،كتَّ يتكن أن
يإفَّادهل َهضفا لَّفَه

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

لَّتشكال " (إليتَّن ،4111 ،ص.)88

ه ذكر إسَّري "أن لإًب لإلرشَّد لَّجتهي رجد َُِّ أن لًَّرد كفَّئن لج تفَّاي ياف

لج تَّايب كتَّ يا َََّّ ًَّال لالج تَّاي لَّذي حدده لَّ ي هلَّتهَّيير هلال جَّهَّ
لَّفذي يهفي

يفَ ،هلًَّفرد يهفدل تفن إفلهكَ أه يغيفره كفرد هفل َّتهبف

في كفهين االبفَّ

لَّتك إفَب لَّسََّهفب تفن لَّتج تفد

لَّجتَّافب لَّ في حفيط َفَ هأحيَّسفَّ يصفهر

اليَ ح يد لَّ هل د تد لَّتحيطين ََ يلجأ َُِّ تن يإَّاده الِ ذَّي َّيهيد لَّ هل د لَّسًإي َُّيَ"

(إسَّري ،6222 ،ص.)44

هلإلرشفَّد لَّجتهفي اتليفب سًإفيب رَهيفب إف وتر لَّهجفهد لالج تفَّاي هلَّ ًَّافل هلَّتشفَّركب لإليجََّيفب
هلَّ هميم ي جه سًإي تن َّ ح يد لألهدل

لإلرشَّديب َأسهلااَّ.

ه ففر لَََّّحوففب أن لإلرشففَّد لَّجتهففي ي ففه الففِ تجتهاففب تففن لَّتإ رشففدين هَهلبففد جلإففب كففل أإففَهع هي ف

َُّحَّد لَّتإ رشد َجلإفَّ

لإلرشفَّد لَّجتهفي ( لشف رلي تجتهافب تفن لَّتإ رشفدين في جلإفب ُرشفَّديب هلحفدة ) ُذل

هج ففد كفففل تفففن لَّترشفففد هلَّتإ رش ففد أن لإلرشفففَّد لَّجتهف ففي هف ففه لأل ضفففل ففي لَّ هَّتفففل تف ففد تشف ففكلب لَّتإ رشف ففد أه

له تَّتَّ َ ،هيكهن ذَّي ي لَّغََّّر ي حَّال

لَّشفههر َََّّهمَّفب أه لَّهحفدة أه َّ ستيفب بفدرة لَّتإ رشفد الفِ لَّ هَّتفل

ت ففد لآلخف فرين أه لَّ ففدرير ال ففِ تا ففَّ لر لال ص ففَّل هلَّ هلص ففل ،ه ففي َهف ف

لألحي ففَّن ب ففد يه ففَّسي لَّتإ رش ففد ت ففن

ص ففههََّ

إ ففلهكيب أه لسًهََّّيفففب طل ففر لَّتسَّبش ففب َهجف ففهد تجتها ففب تفففن لَّتإ رش ففدين لَّ ففذين يهفففَّسهن ت ففن سًف ففو

لَّصففههََّ

حيففل أن لألخففذ هلَّهطففَّء َففين لَّتإ رشففدين لَّففذين شففَََّ صففههََّ ا يإففَّاد لًَّففرد الففِ ا ف أكوففر

َّتشكل َ هلدرلي لَّحلهل لَّتسَّإَب ََّالإ ًَّدة تن خَ لر لآلخرين لَّذين يشََّاهسَ ي لَّتهَّسفَّة ،هيشفَّري في جلإفب
لإلرشففَّد لَّجتهففي تجتهاففب تففن لَّتإ رشففدين كففهن تففن ( )42– 1أ فرلد ،هي ف لش ف رلي لَّتإ رشففد ففي جلإففَّ
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لإلرش ففَّد لَّجته ففي َه ففد ًات ففَ ض ففرهرة لَّتحَّ و ففب ال ففِ خصهص ففيب لآلخف فرين ه هبيه ففَ ا ففدل أخالبي ففَّ يإ ففتو َّ ففَ
َََّّتشَّركب.

 .2األصول التاريخية لإلرشاد الجمعى:
ف أر

َّ ففد لخ ل ف

لَّهلتففَّء حففهل تففن هففه لَّشففخص لَّففذي َففدأ الففِ يديففَ لإلرشففَّد أه لَّهففالج لَّسًإففي لَّجتهففي،

ريففد تففسا أن (تإففتر) يإ ف حد َّ ففر أَففه لإلرشففَّد أه لَّهففالج لَّجتهففي ه أر

ريففد خففر أن َ ف لر Parrt

هتهريسه  Morenoهتَّ رلئدل حركب لإلرشَّد لَّسًإي لَّجتهي.
َدليفب لإلرشفَّد لَّسًإفي لَّجتهفي الفِ يفد جهميف

ه في لَّح ي فب كَّسف

َف لر ( )4124تفد ترضفِ لَّإففل،

حيل كَّن يسو صفهال االجيفب َّلترضفِ ،هكفَّن َف لر يل في الفِ ترضفَّه َهف
َافد

لَّتحَّضف لر هيويفر لَّتسَّبشفَّ

تإفَّاد ا في لَّ غلففر الفِ تفَّ يه فريا تففن لك ئفَّر هر فد رهحاف لَّتهسهيففب ،هسوف لر ألن تفسا َف لر كففَّن

ي ففه أإَّإففَّ الففِ لإليحففَّء ففد إففتَّه لَّإففيطرة الففِ لَّ ًكيففر ،و ف ففي لَّهش فريسَّ

تففن هففذل لَّ ففرن ل إففد لإ ف خدل

لإلرشفَّد لَّسًإففي لَّجتهففي َّيشففتل لَّترضففِ لَّهصففََّيين هلَّتفدتسين هلَّففذين يهففَّسهن تففن لَّ ا اففب ،هكففذَّي لَّتسحففر ين
لَّ طَي َّ

جسإيَّ ،هَّ د كَّس

لألهَِّ ََّ الِ ترضِ لَّهصَّر بد وار الِ يد كهدي تَّر (.)4121

ه في لًَّ فرة تففن  4141-4142وافر تهريسففه أدخففل لَّإفيكهدرلتَّ كشففكل تففن أشفكَّل لإلرشففَّد لَّجتهففي،
هَهد لَّحرر لَّهََّّتيب لألهَِّ َدأ المل شووت َإجرلء لَّ جَّرر لَّجتَّايفب الفِ ترضفِ لًَّصفَّ  ،ه في خفالل ا فد

لَّوالويسففَّ

لمدهففر لإلرشففَّد لَّجتهففي تصففَهََّ َصففَغب لَّ حليففل لَّسًإففي ،ه ففي اففَّ ( )4122لإ ف خد إال إففهن

لإلرشفَّد لَّسًإفي لَّجتهفي في تيفدلن لَّ حليفل لَّسًإففي ،حيفل هضفد َرسَّتجفَّ جتَّايفَّ َّهفالج لألطًفَّل لَّتضففطرَين
لسًهََّّيَّ ،ه ي هذل لََّرسَّت كَّن يشجد لألطًَّل الِ لَّ هَير ان لسًهَّال ا تن خالل جلإَّ

لَّلهر.

ه ي اَّ  4121لإ خد َهل شيلدر تًَّهي لَّ حليل لَّسًإي ي جرَب َّإلرشَّد أه لَّهفالج لَّجتهفي ،وف

أإ ففات

لَّح ففرر لَّهََّّتي ففب لَّوَّسي ففب ففي ست ففه حرك ففب لإلرش ففَّد هلَّه ففالج لَّجته ففي َه ففد أن لمي ففد ا ففدد لَّهت ففالء لَّ ففذين

يح ففَّجهن َُّففِ اففالج سًإففي أوسففَّء لَّحففرر هَهففدهَّ تََّش فرة هَخَّصففب لَّترضففِ ففي صففًه
جلإ ففَّ

لَّجففي

جتَّاي ففب ،هت ففد ساَّي ففب لَّح ففرر أص ففَو لإلرش ففَّد لَّسًإ ففي لَّجته ففي هلإ ففد لالس ش ففَّر ،هب ففدت

هكففَّن يف

ففي

ك ففل ت ففدلرو

لَّهففالج َََّّ حليففل لَّسًإففي لَّ ففي س تففي َُّففِ رهيففد ،ههففهرسي ،هإ فهَّيًَّن تإففَّهت اَّ ففي لإلرشففَّد هلَّهففالج لَّسًإففي
لَّجتهففي ،هَّ ف يكففن رهجففرم صففَّحر سوريففب لإلرشففَّد لَّتتركففم حففهل لَّشففخص ففي َدليففب أت فره تا تففَّ َففَ ،هَّكففن
إراَّن تَّ أخذ ََ ي طري َ َّإلرشَّد هلَّهالج لَّسًإي.
ه ف ففي لَّإ ف ف يسَّ

لَّتهلجاففب ،هجتَّاففَّ
أهلخر لَّإ يسَّ

لس شف ففر حركف ففَّ

لإلرشف ففَّد هلَّهف ففالج لَّجتهف ففي واف ففر جتَّاف ففَّ

لَّ ففدرير لَّتففسو الففِ لَّهالبففَّ

هلَّ ي لر َط

لَّ ف ففدرير ،هجتَّاف ففب

لإلسإففَّسيب ،كتففَّ وا فر حركففب لإلتكَّسيففَّ

َتَّ يإتِ يَّر ال لَّسًو لإلسإَّسي هلَّ ي ضت
25

لإلسإففَّسيب ففي

رهجرم ،هتَّإله هَيره .

أتَّ لآلن اسَّي له تَّ كَير ََّإلرشَّد لَّجتهي إهلء تن لََّحل لَّهلتي أه لَّ طَيد أه لَّتتَّرإب لَّهتليب،
هيهكو هذل لاله تَّ صدهر لَّكوير تن ل َّك ر هلَّت َّال  ،ها د لَّتؤ ت لر

لَّدهَّيب ،ه طَي َ ي لَّهيَّدل

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

 .1أهمية الرشاد الجمعى:

أشَّر أَه اََّة هسيَّمي َُِّ "أن أهتيب لإلرشَّد لَّجتهي سََّد تن أهتيب لَّجتَّاب ي حيَّة لإلسإَّن ،هذَّي

في ُشفََّع حَّجَّ فَ هله تَّتَّ فَ هرَََّ فَ هتيهَّفَ ،ه في ستيفب خَ لر فَ هتاَّ لر فَ ،ه ح يفد أهفدل

لَّشخصفيب هستفهه

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

ه غييرهَّ" (أَه اََّة هسيَّمي ،6224 ،ص.)414

ه فِ هفذل لَّصفدد فذكر اَفد لَّت صفهد تفد هفذه لَّرؤيفب َفأن لإلرشفَّد لَّجتهفي تفن" لألإفََّّير لإلرشفَّديب
لَّسَّجحب ي االج لَّكوير تن لَّتشفكال لَّإفلهكيب هلَّسًإفيب ،حيفل يجفد لًَّفرد في هجفهد لإلرشفَّد لَّجتفَّاي لَّ أييفد
لَّت ََّدل هلَّ شجيد لَّفذي يإفال َّفَ تسَّبشفب تشفكال َ َصفرلحب حيفل ي َفين أَهَّدهفَّ هيستفي َّديفَ لَّو فب في لَّ صفر
جَّهاَّ هلَّ خًيف

تفن حفدة هفذه لَّتشفكال

هلالضفطرلََّ  ،هيتكفن لَّ فهل أن لألإفََّر لَّسوريفب َّإلرشفَّد لَّجتفَّاي

َده أكور أهتيب تن لألإفََّر لالب صفَّديب َََّّسإفَب َّافذل لَّسفهع تفن لإلرشفَّد ََّّسفَّو ي ضفهن أهبفَّ ا هأسشفط ا في
ًَّافل جتفَّاي ،كتفَّ أن أَلفر لَّتشفكال لَّ في هجفد َّفد لَّسفَّو ال هجفد َيستفَّ هف في امَّفب ،هَّكفن في لإلطفَّر

لالج تَّاي َّلهالبَّ تد لآلخرين"(اَد لَّت صهد ،6224 ،ص.)614

ه أ ي تسط يب أه تإهََّ لإلرشَّد لَّجتهي تن ح ي فب كفهن لًَّفرد سشفأ في جتَّافب "لألإفرة " َّفَ االبفَّ
تخ لًب تهاَّ االبَّ شخصيب هلج تَّايب هاَّطًيب هلَّتجتهاب توفل لألإفرة لَّ في يس تفي َُّيافَّ هيف هل تسافَّ كيف

يحل تشكال َ هيهَر ان أ كَّره هتشَّاره َّيشهر ََّألتن هتن و لَّهتل الِ هديل إلهكَّ َ َير لَّترَهَب كتَّ أن
لَّتجتهاب إَّاد الِ لسصاَّر لًَّرد دلخلاَّ هلسغتَّإَ ياَّ َحيل ي َسِ بيتاَّ هيإهِ َُِّ ح يد أهدل اَّ هيحًفو
الِ بهلسيساَّ هي هَّهن تد أ رلدهَّ الِ ح يد أهدل اَّ لَّ ي هجد تن أجلاَّ هي هل لًَّرد تن هذه لَّتجتهاب َشكل

َير تََّشر كي

إلهكيب ي حفل تشفكال َ

اليَ أن يإلي هيحل تشكال َ هبد يح َّج لًَّرد دلخلاَّ َّ ل ي دريََّ

تول َّهر لَّدهر أه لَّستذجب أه شكيل لَّإلهي لَّترَهر يَ" ) لَّهمة  ،6222 ،ص.) 41
هيفر جتفل لَّليفل أن" لشف رلي اضفه لَّتجتهافب تفد َ يفب لألاضفَّء في أوسفَّء لإلرشفَّد لَّجتهفي يإفَّاد
الفِ لَّحفد تفن تشفَّار لَّخفه

هلَّ لفد َإفَر لَّ ًَّافل لَّفذي يحفدل َيسفَ هَفين جتيفد لألاضفَّء ،هكس يجفب َّافذل

لَّ ًَّافل يحفَّهل لَّهضفه ضفَط سًإفَ هلَّف حك يافَّ ،هتفن وف لإلبفالل تفن لَّإفلهكيَّ
َأاضَّء لَّتجتهاب هلح رلتا  ،هلَّ ركيم الِ تَّ ي هَّهن ََّإلسصَّ

لَّهدهلسيفب تحفَّهال لاله تفَّ

هلَّتسَّبشب لَّاَّد ب"
(جتل لَّليل ،6224 ،ص.)42
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هيفذكر لَّخهلجفَّ أهتيفب لإف خدل لَّترشفد لَّسًإفي َّإلرشفَّد لَّجتهفي" كهسفَ طري فب ُرشفَّديب تسَّإفَب ،خَّصفب
هأسفَ تفن خفالل هفذل لألإفلهر يإف طيد فدي لإلرشفَّد لَّسًإفي َّهفدد كَيفر تفن لألشفخَّص ه فَّ َّطَيهفب لَّتشفكلب
هسهااَّ ،هه َّ َّ شَََّ تشكال َه

لأل رلد ،كَّألشخَّص لَّذين س صا تاَّ لر لج تَّايب ي حيَّ ا ؤور الِ

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

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

الِ أتهر حيَّ ا " (لَّخهلجَّ ،6222 ،ص.)1
كتفَّ أشفَّر كفال تفن أحتفد ،هاَفد ل ( )6244س فال افن تجتهافب تفن لَّد لرإفَّ

Schorde(1977) ، Goodman

& )Batses(1980

َُّ Truckle(1997) ، Cooperففِ أهتيففب هبيتففب لالرشففَّد لَّجتهففي تففن

ذَّي تَّيلِ:
 تفاعل األفراد فى الرشـاد الجمعـي :يشف ري أاضفَّء لَّتجتهافب في لإف ه لر

أحفدلل لَّحيفَّة هي َفَّدَّهن

لَّاته هلَّتشفَّار هي ل فهن غذيفب رلجهفب اتفَّ يصفدر افسا تفن أ كفَّر هتشفَّار هإفلهكيَّ  ،كتفَّ يإفَّاد
لالرش ففَّد لَّجته ففي لألاض ففَّء ال ففِ ُواف فَّر لَّ ًَّا ففل تت ففَّ يكإ ففَا تا ففَّ لر لج تَّاي ففب ففي لَّ هَّت ففل ت ففد

لالخرين ان طريد حصهَّا الِ لَّتهلهتَّ
 موقــــف المجموعــــةُ :ن لَّتهب ف ف

ان أسًإا .

لَّ ففذي يجتف ففد أ ف فرلد لَّتجتهافففب يإ ففَّاده الف ففِ ط ففهير سف ففهع لَّهالبف ففب

لالرشَّديب َيسا  ،ههذه لَّهالبب لهر ده لر هَّتفَّ في طفهير شخصفيَّ
يإ ففتِ َكشف ف

أاضفَّء لَّتجتهافب تفن خفالل تفَّ

لَّ ففذل  ،كت ففَّ أن ه ففذه لَّهالب ففب إ ففَّاد لألاض ففَّء ال ففِ تسَّبش ففب تش ففكال ا َحري ففب أكَ ففر،

هَفذَّي ففإن لَّتهبف

لَّفذي أسشففأه لالرشففَّد لَّجتهفي يهتففل الففِ ح يفد سفهع تففن لالا تَّديفب لَّت ََّدَّففب َففين

أ رلد لَّجتَّاب حيل يجدهن لًَّرصب ًَّا أسًإا ه هجيَ أسًإا .
 النمو الشخصيُ :ن لَّوره

لالج تَّايب هلََّيئيفب لَّ في يهيشفاَّ لَّكويفر تفن لَّتإ رشفدين ال إفتو َّاف

َََّّسته لَّشخصي "لإ غالل لَّطَّبَّ

لَّ ِ يت لكهساَّ " َيستَّ ي حََّّفب لالرشفَّد لَّجتهفي فإن هسفَّي رصفب

ألاضَّء لَّتجتهاب َّلسته لَّشخصي هلإ غالل هذه لَّطَّبَّ

َشكل طَيهي َّحل تشَّكلا .

 تحسـين دافعيـة المسترشـد :ففي تهوف لالحيفَّن اسفدتَّ يفأ ِ لَّتإ رشففد َُّفِ لَّتجتهافب لالرشفَّديب كففهن
دل هي ففَ أهل لالتففر تسخًضففب هَّكففن تففن خففالل لَّ ًَّاففل َففين أاضففَّء لَّتجتهاففب يأخففذ كففل هلحففد تففسا
داتففَّ تهسهيففَّ تففن لآلخففر هَََّّ ففََّّي حإففن دل هي ففَ َّففيو جففَّه لَّهتففل دلخففل لَّتجتهاففب ففط هلستففَّ جففَّه

لَّ هَّتل ََّيجََّيب ِ لَّحيَّة َهجَ اَّ .
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 .3مفهوم الرشاد الجمعي:
يه َر لالرشَّد لَّجتهي أحد تسَّه لَّ دخل لألإَّإيب ي تان لَّتإَّادة لإلسإَّسيب هبد شفَّع لإف خدل هفذل
لَّتسا
لَّد لرإفَّ

ي لَّإسهل لألخيرة هلا تد اليَ كوير تن لَّتتَّرإين َّ ح يد أهدل
لَّتيدلسيفب سجفَّح هفذل لَّتفسا

اتليب لَّتإَّادة ،هوَ تن خالل

في لَّ هَّتفل تفد كويفر تفن لَّ ضفَّيَّ هلَّتشفكال

لَّسًإفيب هلالج تَّايفب لَّ في

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

حَّجَّ فَ هله تَّتَّ فَ هرَََّ فَ هتيهَّفَ ،ه في ستيفب تاَّ لر فَ هخَ لر فَ ،ه ح يفد أهدل فَ لَّشخصفيب هستفهه لَّسًإفي
هلالج تفَّاي ،ه في حإفين أدلئفَ لالج تفَّاي ،ه في شفكيل ل جَّهَّ فَ هبيتفَ هتََّدئفَ ،ه في ضفَط إفلهكيَّ َ َُّفِ
تشَّركب لأل رلد ي لَّجتَّاَّ

ه غييرهَّ (أَه اََّدة هسيَّمي.)6222 ،

هف ففر ا ف ففذلر ( )4181لالرش ف ففَّد لَّجتهف ففي َأس ف ففَ "ُرش ف ففَّد اف ففدد ت ف ففن لأل ف ف فرلد تتف ففن ش ف ففَََّ تش ف ففكال ا
هلضففطرلََّ ا تهففَّ ففي جتَّاففَّ

صففغيرة توففل تجتهاففب ُرشففَّديب أه صففل د لرإففي  ،هبففد كففهن لَّتشففَّكل لَّ ففي

يهفَّسي تسافَّ أ فرلد لَّتجتهافب تشفَّكل تإف ترة أه تؤب فب  ،يكفهن لإلرشففَّد هإفيلب َّحلافَّ ففي ُطفَّر لَّهالبفب لَّتاسيففب

لَّ َّئتب َين لَّترشد هجتَّاب لَّتإ رشدين.
هيفر مهفرلن َفأن لإلرشفَّد لَّجتهفي" هفه ُرشفَّد افدد تفن لَّهتفالء لَّفذين يحإفن أن شفَََّ تشفكال ا
هلضفطرلََّ ا تهفَّ في جتَّافَّ صفغيرة ،كتفَّ يحفدل في جتَّافب ُرشفَّديب أه في صفل هيه َفر لإلرشفَّد لَّجتهفي
اتليفب رَهيفب هي فه الفِ أإفو سًإفيب لج تَّايفب هيه تفد الفِ لَّ فه لإلرشفَّديب َّلجتَّافب توفل أوفر لَّ ًَّافل

لالج تَّاي هلَّخَرة لالج تَّايب هلألتن ي لَّجتَّاب هجَّذَيب لَّجتَّاب هأهتيب لَّتإَّيرة"
(مهرلن ،6222 ،ص .)618
ه شفير أَفه ايطفب َفأن لإلرشفَّد لَّجتهفي "اتليفب ًَّافل شفتل لَّترشفد هتجتهافب تفن لألاضفَّء لَّفذين
يحَّهَّهن لَّ هَير ان أسًإا هتهبًا أوسَّء لَّجلإب لإلرشَّديب َاد

غيير ل جَّهَّ ا هإلهكا "
(أَه ايطب ،6226 ،ص.)612

َيستَّ ي د تلح تًاهتَّ َّإلرشفَّد لَّجتهفي َأسفَ" االبفب شخصفيب تاسيفب ي هدهفَّ ترشفد ت خصفص ،ه فه
الِ اتليب ديسَّتيكيب اد
صههََّ
خفدتَّ

أه تشكال

َُِّ ح يد أهدل

ُرشَّديب تحددة تفن خفالل لَّ ًَّافل َفين أاضفَّء جتَّافب هلجفَ

تخ لًب" (تلح  ،6221 ،ص.)612

هتفن خفالل تفَّ إفَد يضفد إفهًَّن تًاهتفَّ شفَّتال َّإلرشفَّد لَّجتهفي ََّا َفَّره" أإفلهر ُرشفَّدي ي فد َفَ

لإلرشفَّد لَّسًإفي َّهفدد تفن لَّتإ رشفدين ال ي فل افن ) (2أاضفَّء ،لج تهفهل تهفَّ َحريفب َّيشفكلهل جتَّافب

ُرشفَّديب َّافَّ سوفي رإفتي ت ًفد اليفَ هَّافَّ أهفدل

ت ًفد اليافَّ أيضفَّ ،ه ضفتن ُحفدلل لَّ غييفر في أ كفَّره
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حإفين فهل ا لَّشخصفي هلالج تفَّاي ه تف ها َََّّصفحب لَّسًإفيب لإليجََّيفب،

هل جَّهفَّ ا هإفلهكيَّ ا َ ،غفر

هي هد لَّجتَّاب لإلرشَّديب ترشد سًإي تؤهل التيَّ َّلهتل تد لَّجتَّاب ،هَّيو َّديَ تشفكال
هجافَّ

أه لضفطرلََّ

إفلَيب هفهد لَّهتفل لَّجتهفي َفل هفه تشفَّري هتيإفر هت َفل هتهفََّّ  ،ه حفدل لَّ غيف لر

أه

س يجفب سًيفذ

َرسَّت ُرشَّدي تخطط ََّ تن بَل لَّترشد لَّسًإي هلألاضَّء ،هس يجب لَّهالج لَّ ل فَّئي َيفر لَّتخطفط َّفَ لَّسفَّ
تن لَّ ًَّال لَّديسَّتي َين لألاضَّء" (إهًَّن ،6222 ،ص.)11

ه ر لَََّّحوب أن لإلرشَّد لَّجتهي يهسي سًيذ لَّخدتب لإلرشَّديب تن خالل تجتهافب تفن لأل فرلد أي أسافَّ
تن خالل جلإَّ

االبب ُرشَّديب َين لَّترشد هتجتهاب تن لَّتإ رشدين

جتَّايب ي تكَّن هلحفد ي شفََّاهن

ففي سففهع لَّتشففكلب لَّ ففي يهففَّسهن تساففَّ هيهَففرهن اساففَّ كففل حإففر هجاففب سو فره هطري ففب ًكي فره تففن هلبففد رؤي ففَ َّاففَّ

هكيًيب تهََّّج َ َّاَّ.

 .4أهداف اإلرشاد الجمعي:
هياد

لإلرشَّد لَّجتهي حإر تَّ ذكر أَه أإهد َُِّ " ح يد لآل ي :

 تإَّادة لَّطََّّر الِ لَّ هر الِ خصَّئص سًإَ ،ه ا بد لر َ هتيهََّ هل جَّهَّ َ .
ُ كإففَّر لًَّففرد تاففَّرة لَّضففَط هلَّ هجيففَ لَّففذل ي ،هلَّ ففي هسففي لَّهصففهل َففَ َُّففِ درجففَّ
هلتكَّسيَّ َ ه اتَ َّوره َ هتحيطَ اتَّ أكَر.


ح يد لَّ هل د هلَّ كي

 لاله ت ففَّ َح ففَّال
هلَّهبَّئي .


دي لَّخدتَّ

َّلطلَب تن أجل إايل بدر ا الِ لَّ يَّ َََّّهوَّئ

تففن لَّففهاي َذل ففَ

لَّتخ لًب.

لَّ ففأخر لَّد لرإ ففي ،هلَّهت ففل ال ففِ د لرإ ففب أإ ففََّر ه ففذل لَّ ففأخر ه ففدي لَّه ففهن لَّهالج ففي
لإلرشَّديب لَّهبَّئيب هلإلستَّئيب لَّ ي ح د لًََّّاليفب هلَّكًَّيفب لإلس َّجيفب في تجفَّل لَّ حصفيل

لَّدرلإي .
 تإففَّادة لَّطففالر الك شففَّ

بففد لر ا ه حديففد أهففدل ا هتإففَّاد ا الففِ رإ ف خططا ف َتففَّ ي ف الء تففد

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

 .5أساليب الرشاد الجمعي:
ه شير إالتب ( َُِّ )4184أن أإََّّير لإلرشَّد لَّجتهي سدرج ح

صسًين هتَّ:

أ .اإلرشاد المتمركز حول المجموعة  :ي فه هفذل لَّسفهع تفن لإلرشفَّد لَّجتهفي الفِ لا َفَّر أن لَّتإ رشفدين هف
تح ففهر لَّهتلي ففب لإلرش ففَّديب هأساف ف تإف فؤهَّهن َََّّدرج ففب لألهَّ ففِ ا ففن حرك ففب لَّتجتها ففب هلأله ففدل

لَّ ففي ري ففد

ح ي افَّ ،ههفذل لألإفلهر هفه تفَّ سفَّد َفَ كفَّرل رهجفرم صفَّحر سوريفب لإلرشفَّد لَّت تركفم حفهل لَّتإ رشفد،
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هيهضو رهجرم هذل لَّتًاه َّإلرشَّد لَّجتهي َأن أاضَّء لَّتجتهاب يحضرهن تد َه

في َدليفب لألتفر

دهن إََّد تهر ب ههف في حََّّفب تفن لَّ لفد لَّهفَّ س يجفب َّافذه لَّخَفرة لَّجديفدةَ ،فل يوافرهن صفهرة ملئًفب افن
حََّّ ا  ،هَّكن ََّإ ترلر لَّل َّءل
تشَّار لَّ هَّط

هلَّ آَّ

هلَّ ًَّال تد َهضا لََّه

جد تكَّسَّ َيسا .

هلَّفدهر لَّح ي في لَّفذي ي فه َفَ لَّترشفد حف
تاتب لَّتإ رشدين ان طريد ه ير وره

َدأ لَّو ب أخفذ طري افَّ َُّفِ سًهإفا  ،كتفَّ أن

وفل هفذل لَّتًافه َّإلرشفَّد لَّجتهفي يه تفد الفِ أإفَّو إفايل
َيئيب هسًإيب تسفب ه أكيفد و ف ا في بفد لر ا الفِ بيفَّدة أسًإفا

ه طهير تاَّ لر ا هليجَّد حلهل َّتشكال ا  ،كتَّ أن لَّترشد يحَّهل أن يكهن بدهة أه تفوال َّلتإ رشفدين َّف هل
َه

لَّتاَّ لر لَّ ي يح َّجهساَّ َّ طهير أسًإا تول حإفن لإلسصفَّ

لَّرلجهب هلواَّر لَّ هَّط

هلَّ ًَّافل تفد لألحفدلل ه فدي لَّ غذيفب

هلَّدا َّآلخرين َطري ب ُيجََّيب.

ر .اإلرشاد المتمركز حول المرشد أو اإلرشـاد الموجـه  :ي فه هفذل لَّسفهع تفن لإلرشفَّد لَّجتهفي الفِ أإفَّو أن
لَّترشففد هففه تحففهر لَّهتليففب لإلرشففَّديب ،حيففل ي ففه لَّترشففد ففي هففذل لَّسففهع تففن لإلرشففَّد َََّّففدهر لألاو ف ففي
هجيَ حركب لَّتجتهاب ه شجيد لَّ ًَّال َين أاضَّئاَّ هبيَّد اَّ سحه ح يد أهفدل اَّ ،هلَّترشفد هفه لَّشفخص

لَّذي يحدد أإلهر لَّهتل هلخ يفَّر لألإفََّّير لإلرشفَّديب لَّتسَّإفَب َّافَََّّّ ،ترشفد صفَّحر لَّ فرلر لَّرئيإفي هسفَّ،
هَّكن هذل ال يهسي َُّغَّء دهر لَّتإ رشفدين ،هلستفَّ تطلفهر تفسا أن ي هتفهل َفدهر ُيجفََّي تفن خفالل لَّ هفَّهن
تد لَّترشد َإ ََّع ُرشَّدل َ.

هلإلرشففَّد لَّجتهففي لَّتهجففَ يًففر

الففِ لَّترشففد إففايل تاتففب لَّتإ رشففدين تففن خففالل ففه ير َيئففب تسففب

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

اتففل هلحففد يهتففل تففن أجففل هففد

 ،هأساف يتولفهن ريفد

تش ف ري ،هيتكففن لَّ أكيففد الففِ أن لإلرشففَّد لَّتهجففَ يًففر

الففِ لَّترشففد

حتل لَّجمء لَّرئيإي َّلس َّئ لَّ ي صل َُّياَّ لَّتجتهاب.

 .2مميزات اإلرشاد الجمعي:

هير كال تن لَّرشيدي هلَّإال ( )6226أن تتي لم لإلرشَّد لَّجتهي كتَّ يلي:
 لالب صَّد ي سً َّ

لإلرشَّد ه ه ير لَّهب

هلَّجاد هخً

ادد لَّترشدين.

 يه َر أسإر طرد لإلرشَّد ي لََّالد لَّسَّتيب لَّ ي هَّسي تن س ص شديد ي ادد لَّترشدين.
 يهد أ ضل طرد لإلرشَّد َََّّسإفَب َّلحفَّال

لَّ في فَّه لَّهفالج لًَّفردي ه ف حًو هال إفهِ أه هفَّهن في

حل لَّتشكلب.
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ه ضففًي اليففَ رهح لَّ هففَّهن

 يف هل لًَّففرد تففن لَّجتَّاففب جهلسففر كويفرة اففي كإفََ تميففدل تففن لَّو ففب َََّّففذل
هلَّ ًَّال هلالسإجَّ تد لآلخرين.
 يه َففر لإلرش ففَّد لَّجته ففي ص ففهر حيففب هلبهي ففب َّس ففل لَّتش ففكال

لالج تَّايففب َُّ ففِ تهلبف ف

لَّتإ رشدين ترهسب لَّإلهي لالج تَّاي بَل طَي َ اتليَّ.

 لَّتسَّبشففب لَّجتَّايففب َّتهضففهع تش ف ري لففل تففن لَّخففه

ه شففهر َففَّألتن

حيَّ ي ففب كإ ففر

ففيو ففرص لَّ سًففيو هلَّ ًريففغ

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

لَّحيَّة لَّيهتيب

 لمدهلجيففب دهر لَّتإ رشففد ُذ ي ففه َ هففديل إففلهكَ َسففَّء الففِ س ففده هتالحوَّ ففَ َّإففلهي لآلخفرين هالففِ س ففد
هتالحوَّ

إلهي لآلخرين ََّ هاليَ إسَ ي ه َهتليب هي ذل ي.

 لَّش ففههر ََّالس ت ففَّء َّلجتَّا ففب هلح ف ف لر لَّف فرأي لآلخ ففر ح ففِ هَّ ففه لخ لف ف

ت ففد هجا ففب سوف فره خ ففالل لَّ ًَّا ففل

هلَّ هَّهن تد لألبرلن ،هلن ُرشَّد تجتهاب لألبرلن يهد تشخصَّ َّتشكال ا هتهََّّجَّ َّاَّ.
 ي يو رصب لالإ ًَّدة تن أخطَّء َيره هلال هَّو َاَّ حين يإتد بصصا ه َّريخ حيَّ ا .

 .7عيوب اإلرشاد الجمعي:

هير لَّرشيدي هلَّإال ( )6226أن تن ايهر لإلرشَّد لَّجتهي كتَّ يلي :

 اففد هجففهد رصففب َّهففر
يضه

لَّتشففكال

ُتكَّسيب ُحدلل غي لر

 اد لإ ًَّدة لَّحَّال

 بففد ضففيد لَّتشففكال
ي هل ذهي لَّتشكال

لَّخَّصففب لَّ ففي يففر لَّتإ رشففد اففد ارضففاَّ أتففَّ لآلخ فرين ،تتففَّ

ي َسَّء شخصيب لَّتإ رشد.

لَّ صه تن لَّتإ رشدين هلَّتسحر ين تن لَّجلإَّ
لَّخَّصففب خل ف

أهَّهيففب تسَّبشففب لَّتشففكال

لإلرشَّديب لَّجتَّايب.

لَّهَّتففب هبففد ضففَّا

لَّتشففكال

ففد

لَّخَّصب أستَّطَّ إلهكيب جديدة َير ترَهر ياَّ.

 لا ََّر لَّتإ رشد اضه ي جتَّاب يجهلَ يل م ََّب رلحَّ اَّ ه رلئاَّ تتَّ يههد حَّج َ لَّشخصيب.
 بد يس َّر َه

لَّتإ رشدين شههر َََّّخه

أه لَّ لد أه لَّخجل ي كش

تشكال ا َّآلخرين.

 بففد يس ففََّا شففههر َففََّّ سهط هلَّسففد هلَّ ففه ر ُذل تففَّ كشففًهل هففال ،هَففذَّي يففرهن أن لإلرشففَّد لَّجتففَّاي تاففدد
َّتكَّس ا ههلبها لالج تَّاي .
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 .8معايير أساليب اإلرشاد الجمعي:
أشَّر مهرلن َُِّ" أ ن تهَّيير أإََّّير لالرشَّد لَّجتهي تول ي :
 أاضَّء لَّجتَّاب هتشكال ا لَّسًإيب تن حيل تد

لَّ شَََّ أه لالخ ال  ،هتن سَّحيب لَّجسو أه

لَّإن هلَّتإ ه لالج تَّاي هلالب صَّدي هتن حيل سهع لَّتشكال .

لالج تَّايب "

 طري ب كهين لَّجتَّاب تن حيل كهساَّ اشهلئيب أه يرلاِ ياَّ َسَّء لَّهالبَّ
لَّإهإيهت ري".

 تد لَّ ركيم الِ دهر لَّترشد أه دهر لَّهتالء تن حيل ركيم لَّهتليب لإلرشَّديب حهل لَّترشد ،حين
ي َد طري ب لإلرشَّد لَّتََّشر ،أه حهل لَّهتالء حين ي َد طري ب لإلرشَّد َير لَّتََّشر.

 تد

لإ غالل ديسَّتيب لَّجتَّاب ي اتليب لإلرشَّد تن حيل ري لَّتجَّل َّل أوير لَّحر لَّ ل َّئي أه

لَّ أوير ي شكل ل ين ي ه الِ ُادلد إََّد.

 حدهد لالسً َّح أه لالسغالد تن حيل ُشرلي أشخَّص خرين ي اتليب لإلرشَّد ،أه جهل لَّجلإَّ
تغل ب ض لَّهتالء هلَّترشد ط.
 سهع لَّسوريب لَّ ي ي َهاَّ لَّترشد تن حيل ركيمهَّ الِ ديسَّتيب لَّجتَّاب أه الِ شخصيَّ
 لَّتكَّن لَّذي

يَ لَّجلإَّ

لأل رلد.

لإلرشَّديب تول لَّهيَّدة أه تركم لإلرشَّد أه لَّتسفمل أه لَّتدرإفب أه تكفَّن

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

 .9نظريات الرشاد النفسى الجمعى:

 نظرية التحليل النفسي ":"Psychoanalytic Theory

ير رَيد "أن سإر سوريب لَّ حليل لَّسًإي َُِّ لَّهََّّ “ رهيد “ ههي سوريب ي لَّهالج لَّسًإي اي
بَّئتب الِ َحهل لَّترضي لَّسًإيين ،هَّكن يتكن لإ خدلتاَّ ي لإلرشَّد لَّسًإي ،حيل ير
ير هَّكن حك يَ َرلئمه  ،هير
خير هال شر ل
لإلسإَّن َّيو ل
لَّصرلع لَّجسإي ،هير
يحدل ياَّ تن خَ لر

رهيد أن كوير تن لألت لر

رهيد أن
رجد َُِّ

رهيد أن رة لَّطًهَّب لَّتَكرة تن أه هأخطر لَّترلحل ي حيَّة لًَّرد َّتَّ
تؤَّتب ،هيه َر لَّ دلاي لَّحر أه أإلهر َّاذه لَّسوريب حي

هلَّ سًيو هلإ ذكَّر لَّذكريَّ

لَّتَّضيب َّلكش

ان لَّخَ لر

لَّإَر لَّرئيو َّلتشكلب هاالجاَّ أه لَّهتل الِ خًي

لَّ ًريغ لالسًهََّّي

لَّتؤَّتب َّيإ طيد لَّترشد أن ي

الِ

رهيد والل تكهسَّ

هبهي

حد اَّ  .هيً ر

حري إلهي لإلسإَّن ه هجاَ ههي" لَّاه" تكتن لَّغرلئم هلَّشاهل

"لألسَّ " تركم لَّ هلمن ه"لألسَّ

لألالِ" تركم لَّتوََّّيَّ  ،ه حدد سوريب لَّ حليل لَّسًإي لإ لر جي اَّ ي أساَّ ه تد ي لَّت َّ لألهل
الي لَّهالبب لَّديسَّتيب َين لَّترشد هلَّتإ رشد تتَّ يد د لَّتإ رشد َُِّ ًريغ لسًهَّال َ لَّتكَه ب ههذل
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يؤدي َُِّ لَّ خًي

تساَّ  ،ه ركم الِ لَّ دلاي لَّحر هإَر أَهلر لَّشخصيب تن أجل لََّهح َََّّذكريَّ

لَّتؤَّتب هتحَّهَّب خًي

لَّ ه ر هلَّصرلع اسد لَّتإ رشد هتن و َرو لَّو ب هلألتل ي سًو لَّتإ رشد"
(رَيد  ،6222 ،ص.)444

 مميزات نظرية التحليل النفسي:
 -ا َهالج أإََّر لَّتشكال

هَّيو لألا لر

.

 سَّهل لَّجهلسر لَّشههريب هلَّالشههريب ي لَّحيَّة لَّسًإيب َّلًرد. ا َتَّضي لًَّرد هخَ لر َ لَّإََّ ب هلَّهضد لالب صَّدي هلالج تَّاي َّلًرد. عيوب نظرية التحليل النفسي:
 -ا َََّّترضِ أكور تن لألإهيَّء.

 ال إ سد َُِّ أإو تساجيب هلضحب ط أر الياَّ لَّ غير هلَّ َدل. -ح َّج َُِّ هب

كَير هجاد اََّّي ه ح َّج َُِّ أخصَّئي تَّهر هخَير.

 -رجد جتيد لَّصرلاَّ

هلَّ ه لر

َُّي أإََّر جسإيب )اَد لَّتسه  ، 4112،ص .)421 - 1

 النظرية السلوكية ":"Behavior Theory
أشَّر حهلشين َُِّ أن لَّسوريب لَّإلهكيب " تحهر حهل لَّ هر

الِ لَّإلهي َير لَّترَهر يَ

هتحَّهَّب هديلَ َُِّ إلهي ترَهر يَ ههي إ خد أإََّّير كويرة هت سهاب َّ هديل هذل لَّإلهي َير
لَّترَهر يَ ه إتِ هذه لألإََّّير ( سيَّ

هديل لَّإلهي) ،هيطلد الياَّ أصحََّاَّ سوريب (لَّتوير

هلالإ جََّب) هلألإلهر لألتول لَّت َد هه حديد لَّإلهي لَّخَّطئ و لَّهتل الِ لَّ خلص تسَ أه
لسطًَّئَ دريجيَّ ه إ خد َّذَّي لألتر لَّكوير تن لَّتهم لم

هلَّ ي إَّه

ي هديل لَّإلهي َير

لَّترَهر يَ هلحالل تحلَ لَّإلهي لَّترَهر يَ" (حهلشين ،6226 ،ص .)621
"هير أصحَّر لَّسوريب لَّإلهكيب هتسا :هلطإهن ََّ ،له  ،هإكسر ،أن درلإب لَّإلهي ال جريَي،
ه ا لَّسوريب لَّإلهكيب َدرلإب إلهي لإلسإَّن هأإََََّ هطرد هديلَ أه غييره تن خالل َرلت

هديل

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

"هتن هذل لَّتسطلد سجد أن لَّسوريب لَّإلهكيب ه الِ تجتهاب تن لَّتََّدئ هلألإو لَّ ي شير َُِّ
أن تهو إلهي لإلسإَّن ت هل إهلء كَّن إهي أه َير إهي ،ه كهن هويًب لَّترشد لَّسًإي تإَّادة
لَّتإ رشد الِ هل أإََّّير إلهكيب جديدة أكور هل َّ ،ه حلل هذه لَّسوريب لَّإلهي لإلسإَّسي َُِّ توير

هلإ جََّب ،حيل ي هب

لَّإلهي الِ سهع لَّهالبب َين لَّتوير هلالإ جََّب ،إذل كَّس
33

لَّهالبب ُيجََّيب

لَّهالبب تضطرَب يكهن لَّإلهي َير إهي ،ه ر أن لَّشخصيب هي

كَّن لَّإلهي إهي ،هلذل كَّس

تجتهع لألإََّّير لَّإلهكيب لَّت هلتب هلَّوََّ ب سإَيَّ ،ه رجد اتليب لَّ هل َُِّ لَّدل هيب ،هلَّ هميم،
هلالسطًَّء هلَّ هتي  ،هلاَّدة لَّ هتي " (لَّماَي  ، 4111 ،ص .)14
 نقد النظرية السلوكية:
 سور َُِّ لًَّرد سورة كليب ،ه اتل لَّهسَّصر لَّدلخليب َّلًرد. -اتل خَ لر

لَّحََّّيب

لَّشخص لَّتَّضيب ،ه َّريخ حيَّ َ ،ه ا ََّألحدلل أه لألا لر

 لَّ ركيم الِ لَّإلهي لَّتالحو لَّوَّهري لَّتهضهاي )لَّخطير  ،6224 ،ص .)18لَّوَّهرة َدال تن لَّ هر الِ لألإََّر هلَّدهل د لَّكَّتسب هرلء

 -ه تد الِ أإَّو ُملَّب لألا لر

لَّتشكلب تتَّ يؤدي َُِّ اد لس اَّء لَّتشكلب )اَد لَّتسه  ،4112 ،ص.)421

 مميزات النظرية السلوكية:
لأل رلد َُِّ ئَّ

 -جسر لَّسوريب َّ صسي

تهيسب هاد لإ خدل تصطلحَّ

ََّتضب هَير

اَّدَّب تول (إهي – تسحر – ت خل ( .

 ال ح َّج َُِّ االبب ُرشَّديب تََّشرة ،حيل تن لَّتتكن درير أ رلد َّل يَّ َاذه لَّتاتب. ه تد الِ ضَط لَّذللَّغر

ك حإين اَّدل

حيل تن لَّتتكن أن ي ه لًَّرد َ هديل إلهكَ ه د َرسَّت تهد َّاذل
لالإ ذكَّر هلس َّص لَّهمن (إتَّرة هلَّستر ،4116 ،ص .)48

 نظرية الذات ":"Self Theory
هأشَّر لَّميهد َُِّ "أن لإًب سوريب لَّذل
ي تكهسَّ

ه الِ لإليتَّن َأهتيب لًَّردَّ ،تَّ َّديَ تن اسَّصر طيَب

شخصي َ لَّ ي إَّاده الِ لَّ غلر الِ تشَّكلَ ه رير تصيره َسًإَ" (لَّميهد،4118 ،

ص .)486
هير أَه ايطب "لَّ هجيَ هلإلرشَّد لَّسًإي ي ضتن درلإب لَّذل

هتًاه لَّذل  ،حيل )لَّذل ) هي

جههر لَّشخصيب ه(تًاه لَّذل ) هه حجر لَّملهيب ياَّ ههه لَّذي يسو لَّإلهي هيه َر لَّسوريب هي
أحدل هأشتل سوريَّ

لَّذل

حيل إتِ ي تيدلن لإلرشَّد لَّسًإي ( لإلرشَّد لَّت تركم حهل لَّهتيل)

حيل ا هذه لَّسوريب َدرلإب تًاه لَّذل

ه ركم الِ خلد تسَّخ سًإي يإ طيد لَّشخص أن يح د

أ ضل سته سًإي  .هير أسصَّر هذه لَّسوريب أن لَّتشكال
أبل تن لَّهلبد أه كهين تًاه َّلذل

ه لَّصرلاَّ

أكَر تن لَّهلبد هَََّّ ََّّي اد

34

س

س يجب كهين تًاه

لإلرشَّد هسَّ هه كهين تًاه

لَّهلبهيب هلَّذل

هلبهي ان لَّذل  ،هيركم هسَّ لَّترشد الِ أن يهلمن َين لَّذل

لَّتوََّّيب تن أجل

ضتَّن إهَّدة لًَّرد هلَهَّده ان َؤرة لَّتشَّكل هتهلطن لَّ لد هلَّ ه ر" (أَه ايطب  ،6226،ص.)461
"ه إير هذه لَّسوريب ه د تًَّهي أإَّإيب تول :لَّتيل َُِّ ح يد لَّذل  ،هلدرلي لَّهََّّ لَّوَّهري ه دير
لَّذل

حيل يهي

ليجََّيب هإلَيب ؤدي َُِّ طهير لإلحإَّو َ دير لَّذل

لًَّرد ضتن خَ لر

َّسهع لَّخَرة هلَّ ًَّال تد لآلخرين" (لَّميهد ،4118،ص .)482

َهَّ

ه"ير لألخصَّئيهن ي هذل لَّتجَّل أن تًاه لإلسإَّن ان ذل َ ََّ أور ي إلهكََّ ،ذل إن ا ذل
لَّتإ رشد اسصر أإَّإي ي سجَّح اتليب لإلرشَّد ،حيل اد

هلبهي َّلذل  ،هميَّدة لَّ طََّد َين تًاه لَّذل

اتليب لإلرشَّد لَّسًإي َُِّ ح يد ا

لَّتدري هتًاه لَّذل

لَّتوََّّي ،إن لإ طَّع لَّتإ رشد

تهر ب ذل َ يتكسَ لَّ حرر تن لَّإلهي لَّت هل هلَّذي ال ي ًد تد ذل َ هتد لَّتج تد ،لألتر لَّذي يؤدي
َُِّ ُاَّبب تيهََّ لًَّطريب ان ح يد لَّذل

(لَّماَي  ،4111ص .) 14

 نقد نظرية الذات:
صهر كَّتال َّطَيهب لإلسإَّن ،حيل ركم الِ لَّذل
ل
َ َّ -لهر لَّسوريب

هتًاه لَّذل

هأًَل

لَّجهلسر لالخر َّإلسإَّن.
 -ركم الِ أإلهر هتصدر هلحد ي جتد لَّتهلهتَّ

تن لًَّرد تََّشرة ،هلًَََّّاَّ لَّتصَّدر

لالخر تول لَّت َّييو هلالخ ََّ لر لَّسًإيب هلَّتالحوب.

 ركم الِ دهر لًَّرد ي رير تصيره الي حإَّر لَّتهضهايب د يضلل لَّتإ رشد ترشدهخه َّ تن اديد ذل َ.
 ركم الِ لَّجهلسر لَّشههريب الِ حإَّر لَّجهلسر لَّالشههريب التَّ َأن كال تن لَّجَّسَينتكتالن ََّهضاتَّ لََّه

ي اتليب لإلرشَّد لَّسًإي.

 نظرية السمات والعوامل :"Trait Theory
هأشَّر لَّهمة "أن سوريب لَّإتَّ

ركم الِ لَّتكهسَّ

)هر تَّن( لَّإتب الِ أساَّ لَّوََّ

لَّسإَي َّصًب تَّ يخ ل

لألإَّإيب ََّسَّء شخصيب لًَّرد ،حيل يهر
ياَّ لًَّرد تن شخص آلخر ،ه رجد أصهل

هذه لَّسوريب َُِّ ال لَّسًو لًَّرلد هبيَّو لًَّرهد لًَّرديب حيل ركم هذه لَّسوريب الِ حديد إتَّ
لَّشخصيب ه حليل اهلتلاَّ إهيَّ َّ صسي

لَّسَّو هلَّ هر

الِ لَّإتَّ

هلَّههلتل لَّ ي حدد لَّإلهي

هلَّ ي يتكن بيَّإاَّ ه تكن تن لَّ سَؤ َََّّإلهي تن خالََّ ه دهر لًَّكرة لَّرئيإب ي أساَّ حَّهل أن ًإر
لَّإلهي لَّوَّهري ان طريد ل لر

هجهد لإ هدلدل
35

تهجهدة َّد لًَّرد ،ههي لَّتإؤهَّب ان إلهكَ،

سوريب لَّإتَّ

ه الِ كر ين أإَّإي ين لألهَِّ هي كرة هجهد لإ هدلدل

لَّخَّرجيب هلَّوَّسيب كرة لَّهتهتيب أه لَّوََّ
هير لَّخطير "أن سوريب لَّإتَّ

تإ لب ان لَّوره

ي لَّإلهي لًَّردي" (لَّهمة،2114،ص.)97

ه َر هي لألإَّو لَّسوري لَّذي ه اليَ طري ب لإلرشَّد لَّتََّشر

هيهد لَّهََّّ (هَّيَّتإهن ) رلئد طري ب لإلرشَّد لَّتََّشر ،هتن طَي َّ

يلي:

لَّسوريب ي لَّتجَّل لَّسًإي تَّ

 اتليب لإلرشَّد لَّسًإي هي اتليب ا ليب تهر يب .بَّدر الِ لإ خدلتَ ي لَّ هل .
كَير تن لَّه ل ل
 -إهء لَّ هل د َّد لأل رلد ي ري جمءل ل

لَّتطلهَب هجتهاَّ ه حليلاَّ ه ديتاَّ َُّي لَّتإ رشد .

 -لَّترشد تإئهل ان حديد لَّتهلهتَّ

 -لَّترشد بَّدر الِ دي لَّسصو هحل لَّتشكال

َطري ب لإلرشَّد لَّتََّشر َسَّء الِ لَّخَرة

هلَّ درة" (لَّخطير  ،6224 ،ص .)684
 نقد نظرية السمات والعوامل:
 يهجد هسَّي ل ًَّد حهل تهَّسي لَّإتَّ . -ركم لَّسوريب الِ إلهي لَّشخص ،هَّكساَّ ال حدد كي

يإلي هَّتَّذل يإلي هذل لَّإلهي.

 لَّسوريب تحل شي هس د كَير َََّّسإَب َّتيدلن لإلرشَّد لَّسًإي تن حيل لَّشخصيب ه كَّتلاَّ. ال د لَّسوريب هصًَّ كَّتال َّلشخصيب الِ كل أَهَّدهَّ. ه تد الِ لَّ حليل لإلحصَّئي ي حديد لَّإتَّ -ركم الِ هص

لَّهَّتب هلاطَّء هص

كتي َّاَّ.

لَّإلهي ،هال ا َتهر ب أإََّر لَّإلهي
(ترإي ،4181 ،ص .)441 -2

 النظرية الوجودية ":"Trait Theory
يذكر لَّشسَّهي " سور لَّهجهديب َُِّ لإلسإَّن كتَّ هه هتَّ إيكهن اليَ ،ه ر أن هسَّي ربَّ َين لَّكَّئن
هذل َ ،حيل ُن لَّذل

هي لسهكَّو َّلهََّّ لَّخَّرجي ،د سَّل لالإ حإَّن تن لآلخرين ،أه ال سَّل

لالإ حإَّن ذل َ ،هأسَ خَّرج ُردلة لًَّرد ،هلحإَّو لًَّرد َأسَ كَّئن ي هب

الِ اتَ َّذل َ ،ههايَ

َّسًإَ هخَ لر َ لَّشخصيب ،ه َلَ َّلهلبد يهطي تهسِ َّهجهده" ) لَّشسَّهي  ،4118،ص .)14

ه ر أَه اطيب "أن لَّسوريب لَّهجهديب هَر ان رأياَّ ي لَّطَيهب لإلسإَّسيب ي تجتهاب ل رلضَّ
تساَّ  :كل ُسإَّن بَّدر تإؤهل ان أاتَََّّ ،هكل ُسإَّن َّديَ لَّ درة الِ غيير طَيهب لَّكهن لَّهجهدي

َتجاهد ضئيل ،هالِ كل ُسإَّن دي لَّتإَّادة َّآلخرين َّلتحَّ وب الِ لَّجسو لََّشري ،هلإلسإَّن
يخلد طَيه َ لَّخَّصب ،هأن كل ُسإَّن ي هَّتل تد لآلخرين َسًو هَّتلا  ،هأن ص
36

لَّ لر لر

َََّّتهضهايب ،هلالخ يَّر هه ح ي ب لَّهجهد لإلسإَّسي ،هيح َّج لإلسإَّن َّلتإَّادة اسدتَّ ال يإ طيد
تهلجاب تشكال َ َتًرده ،هالِ لَّتإ رشد طلر لَّتإَّادة تن لَّترشد دهن لس وَّر ،هلإلرشَّد يإَّاد
لَّتإ رشد الِ ستيب بد لر َ هلتكَّسيَّ َ ه ح يد لَّذل  ،هلالإ ًَّدة تن خَ لر

ه جَّرر لآلخرين ،هاد

لإلإَّءة َّآلخرين" (أَه ايطب  ،6226،ص.) 181
هلشَّر لَّميهد (" َُِّ )4118أن لإلرشَّد لَّهجهدي ََّ تجتهاب تن لألهدل

أهتاَّ  :جهل لَّتإ رشد

أكور هايَّ هلدرلكَّ َّهجهده ،ه هضيو رديب لَّتإ رشد ،ه دير حري َ ،ه حإين تهلجاب لًَّرد تد
لآلخرين ،ه هميم لَّشههر َََّّتإؤهَّيب َّد لَّتإ رشد ،هتإَّاد َ ي وَي
الِ لَّسوريب لَّهجهديب أساَّ هَّتل تد لََّهد لَّرهحي هلَّتشكال

ُرلد َ ه هي اَّ ،هتن لَّتآخذ

لَّرهحيب هلًَّلإًيب َّإلسإَّن ،هَّيو

لََّهد لَّإيكهَّهجي ،ه ركم لَّسوريب لَّهجهديب الِ لَّتهَّسي اسد لإلسإَّن ،ذل
هلًَّلإًيب لَّت تولب ي ادة تجَّال

لَّطَيهب لَّرهحيب

تساَّ لَّته  ،هلَّتهَّسَّة" (لَّميهد  ،4118،ص .)221

 النظرية العقالنية -النفعالية ":"Rational- Emotive Theory R.E.T
هأشَّر لَّإًَّإًب َُِّ "أن هذه لَّسوريب ه َر طري ب ت كَّتلب َّلهالج هلَّ هل  ،حيل إ سد َُِّ أرضيب
سوريب تهر يب ُدرلكيب ،لسًهََّّيب إلهكيب ،ه كهن تن سوريب ي لَّشخصيب ،هطري ب سًإيب ي لَّهالج،
حيل جَ هذه لَّسوريب َُِّ لإ خدل لَّه ل هلَّتسطد ي لإلرشَّد هلَّهالج لَّسًإي ،ه شير أإإاَّ

هتََّدؤهَّ َُِّ أن لَّ هل لَّتَكر هه لَّإَر ي لالضطرلر لَّسًإي هلَّتهَّسَّة هلَّ لد ،كذَّي ه َر أن
لإلسإَّن تخلهد ا السي هَير ا السي ي ن هلحد ،حيل ر أن لإلسإَّن اسدتَّ يًكر هي صر
َه السيب ،يصَو شخصَّ إهيَّ َّاال تس جَّ هت مسَّ ،هاسدتَّ يصَو ًكيره َير ا السي هَير تسط ي،
إسَ يهلجَ لالضطرلر ،هَََّّ ََّّي اه َير إهي ،كتَّ ر أن لَّ ًكير هلَّهَّطًب اتلي َّن ت المت َّن،

هأن لَّ ًكير لَّالتسط ي يههد ي أصلَ َُِّ ترلحل لَّهتر لَّتَكرة لَّت صًب َهد لَّتسطد"
(لَّإًَّإًب ،6222،ص.)22
هيشير أَّيو َُِّ "أن تهو لَّتشكال
لأل كَّر هلَّته دل

لَّخَّطئب لَّ ي يه س اَّ لًَّرد س يجب س ص لَّتهلهتَّ

أن لَّإَر لَّح ي ي هرلء لالضطرلََّ
تن خَ لر

لَّسًإيب ال سج ان ضغهط خَّرجيبَ ،ل أ ي تن هجدهد

لَّسًإيب هلَّتشكال

هلأل كَّر لَّصحيحب َّديَ ،أي

لَّسًإيب هه لًَّرد ذل َ ،هَّيو تَّ ي هر

ََّ

ي حيَّ َ" ( لَّخطير ، 2111،ص.)611

هير رلئد هذه لَّسوريب "أن لَّاد

لَّرئيو حإر لَّسوريب هه لَّ ليل تن لَّ ًكير َير لَّه السي أه تن

لالضطرلر لالسًهََّّي اسد لَّتإ رشد ،كتَّ أن الي لَّترشد أه لَّتهََّّ أن يإَّاد لَّتري
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الِ لإ َدلل

لأل كَّر هلال جَّهَّ
الس َّدل

هرض

َير لَّته هَّب هلإ َدلَّاَّ َأ كَّر هل جَّهَّ

تسط يب هته هَّب ،هتد هذل إن لَّسوريب

اديدة تن أهتاَّ أساَّ ه تد الِ لألإلهر لَّتََّشر ،ههذل يجهل لَّتإ رشد إلَيَّ

ي لَّهتليب لإلرشَّديب ،كتَّ أساَّ ال صلو َّهالج حَّال

لالضطرلر لَّشديدة لَّ ي ال يكًياَّ تجرد

غيير لأل كَّرهلَّته دل " (حإين ،6221 ،ص .)11
يَسِ كل َرسَّت ُرشَّدي ي لَّغََّّر الِ أإَّو سوري  ،هذَّي َّتإَّادة لَََّّحل الِ هي
ه يي لَّس َّئ لَّ ي هصل َُّياَّ لََّرسَّت
لَّدرلإب ياد
سوي لَّهب

ي أوسَّء هَهد لالس اَّء تن طَي َ ،هَتَّ أن َرسَّت هذه

َُِّ تإَّادة طلَب لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله لَّ طَي يب َهَري الِ لك إَّر تاَّ لر

َّي تكن كل طََّّر هطَََّّب تسا الِ سويتَ هب َ  ،هتن و ميَّدة بدر ا الِ لَّ حصيل

لَّدرلإي حيل ي تول لَّ حصيل لَّدرلإي ي لَّتهر ب لَّ ي يحصل الياَّ لًَّرد تن خالل َرسَّت أه
لَّدرإي َّ ،ذَّي َسي الِ لَّسوريب لَّإلهكيب ألساَّ ا
تسا د لرإي َ صد كيًَ تد لَّهإط هلَّهتل ل

َ كي

ي هل لًَّرد هكي

ي غير لَّإلهي ههذل ي سًو لَّهب

له تَّ رئيإي ي اتليب لإلرشَّد لَّ ي

ضتن اتليب هل هتحه هل هلاَّدة هل هلَّ هل هه تحهر سوريَّ

لَّ هل لَّ ي دهر حهَّاَّ لَّسوريب

لَّإلهكيب.
ها

هذه لَّسوريب أيضَّ له تَّتَّ كَي لر َََّّشخصيب الِ لا ََّر أساَّ تن لَّههلتل لَّتؤورة الِ

لَّإلهي لََّشري ي أ رلحَ ه التَ ي به َ ه ي ضهًَ  ،هكذَّي َََّّدل د لَّذي يه َر لَّ ه لَّدلخليب
لَّتحركب َّلإلهي  ،هلَّدهل د ُتَّ أهَّيب تهرهوب أه إيهَّهجيب تول لَّجسو  ،هلَّجهع هلَّهط  ،هَيره أه
وَّسهيب تول لَّخه  ،ه إتِ لَّدهل د لًَّإيهَّهجيب دهل د طريب هلالج تَّايب لَّتك إَب َََّّحَّجَّ

هذه لَّحَّجَّ

لًَّرد َّلهصهل َُِّ أهدل .
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مقدمة.
اسصف ف لر أإَّإ ففيَّ هت ففهردل هَّت ففَّ ففي أي ات ففل س ففه َ ففَََّّ ،هبف ف

يتو ففل لَّهبف ف

(لَّ تر) هَََّّيه ( لَّشتو ) أصَو ي َّو َََّّإَّاَّ
ًففي وففل لَّت غي ف لر لَّهََّّتيففب هتهطيففَّ

هلَّدبَّئد هلَّوهلسي و َََّّجمء الِ لألَّ
لَّوففهرة لَّهلتيففب يتكففن لَّ ففهل َففأن لَّهبف

لآلَّب ،ألن لألتر َّ يهد ي هلد َََّّ درة الِ لإ حدلل تهدل
لَّ يففَّ َففذَّي ،هاليففَ ففد أصففَو لَّهب ف

هَّاذل إن ُدلرة لَّهب
ؤكفففد تهو ف ف لَّد لرإفففَّ

لإلس َّجيفب ،هيه َفر إففهء ُدلرة لَّهبف

هففه تً ففَّح لَّ ففد هَّففيو

جديدة َ در تَّ ي هلفد َََّّإفراب هلَّتافَّرة في

لَّرئيإففيب َّل ًربففب ففي لَّتاففَّرة ففي لألاتففَّل لإلسإففَّسيب هلَّ ففي تففن َيساففَّ

ه َر تن لألإَّإيَّ

لَّ ف ففي سَّهَّ ف ف

ه ال

تن لَّوَّسيب.

هلإ ف وتَّره أحففد لَّهسَّصففر لألإَّإففيب لَّ ففي يحك ف َاففَّ الففِ لَّجففهدة ففي كففل

لَّتجففَّال  ،هأصففَو أيضففَّ أحففد لَّتحكففَّ
تجَّل لَّ هلي .

لَّ ففذي ك ففَّن ي ففَّو َََّّش ففار

ُدلرة لَّهب ف ف

لَّ ي يجر أن يا َافَّ لَّتفديرهن في ُدلرة أاتفََّّا  ،حيفل
أن لإلدلرة لَّرشف ففيدة َّلهب ف ف

ف ففر َط لر ََّطف ففَّ َف ففَّألدلء هَ حإف ففن

تفن أهف لَّتوفَّهر لَّإفلهكيب لَّ ففي فؤدي َُّفِ ضففغهط لَّهتفلَ ،فََّّرَ تففن أن

هذل لَّإَر كوي لر تَّ ير َط َأاََّء لَّهتل تن حيل اد بدر َ الِ سوي هب َ ي َيفَّر أاَفَّء لَّهتفلَّ ،فذل فإن
إفهء ُدلرة لَّهبف

بفد ال يففر َط َميففَّدة أه س صففَّن هففذه لَّتاففَّ  ،هلستففَّ هففهد َُّففِ لَّشففخص ذل ففَ س يجففب َّهففد بدر ففَ

الِ سوي هب َ أوسَّء لَّهتل ( يجَّن.)4112،
ه ر لَََّّحوب أن لَّهب

هلإ وتَّره أصَو تن لَّهسَّصر لألإَّإيب ي أي اتل س ه ََ َّلحك الِ

لَّجهدة ي كل لَّتجَّال .

 .2مفهوم الوقت:
يهد لَّهب

لَّهب ف ف ف

تن أه اسَّصر لإلدلرة ههفه أإَّإفي َّسجفَّح أي تفدير ،حيفل ي فهل د لركفر"" "Druckerأن

أوتف ف ففن ت ف ف فهلرد لَّتف ف ففدير ،هتف ف ففن ال يإ ف ف ف طيد ُدلرة هب ف ف ففَ ال يإ ف ف ف طيد أن يف ف ففدير أي شف ف ففيء خف ف ففر" (اَف ف ففد

لَََّّري ،4114،ص.)11

هيشير كال تفن تغرَفي هحلتفي (َُّ )4118فِ "أن لَّهبف

تففن لَّت فهلرد لألخففر كففََّّ ه لَّهَّتلففب هلَّت فهلرد لَّتََّّيففب ففي أن لَّهب ف

تفهرد ريفد تفن سهافَ ُذ أسفَ يخ لف

افن َيفره

ال يتكففن خميسففَ هَََّّ ففََّّي ال يتكففن ُحالَّففَ،

ََّإلضَّ ب َُِّ أسَ ي خلل كل جمء هكل ترحلب في لَّهتليفب لإلدلريفب هَََّّ فََّّي ال يتكفن شفرلؤه أه َيهفَ أه فأجيره أه
لإ هَّر َ أه ه يره".

ه ؤكد درلإب تالئكب ( )4114الِ أهتيب لَّهب

هضرهرة لإ خدلتَ َشكل هَّل.

هيشففير رهي لَّكإففسدر  Roy Alexanderس ففال اففن رلسإففيو َيكففهن أن "لَّهبف
هففي لَّس ففهد ت يففَّو لَّإففلد هلََّضففَّئد  ،حيففل أسففَ تففهرد حإففَّو َّلًففرد هَّلتسوتففَّ
41

ت يففَّو لإلدلرة ،كتففَّ

هلألت ف هلَّشففههر ،ألن لَّهب ف

هلإ وتَّره هلدلر َ ُدلرة حكيتب هتوترة حتِ لالسإَّن ،تن لَّخإَّرة هلَّس صَّن في لَّفدسيَّ هلآلخفرة ،هَّفيو أرهع تفن
أن يسًد لإلسإَّن هب َ يتَّ يسًهَ ي لَّفدسيَّ هلآلخفرة ،هلَّحكتفب كتفن َََّّ أكيفد في حإفن ُدلر فَ" (، 1992 ،p72
.)Roy Alexander
ويشــير لَّهففالد َُّففِ "أن لَّهبف

اَففر لَّ ففَّريخ يسطففهي الففِ تضففَّتين تهيس فب سجففد تففن لَّضففرهري إففليط
كتًاه اتلي أه كري ،هتن أَرم هذه لَّتضَّتين تَّ يلي:

لَّضهء الياَّ َّكي سكهن بَّدرين الِ ا لَّهب

تهين.

 لَّهب

شيء اَّئ ال بيتب ََّ تَّ َّ ي لإ وتَّره َّ ح يد هد

 لَّهب

اسصر ي إ ََّالس ضَّء ،أي أن هجهده يه تد الفِ بفدر سَّ الفِ لإف وتَّره في َّحو فَ ،هَّفيو َهفد

حين ،ألسَ ال يتكن خمين لَّهب  ،أه غييره أه حهيلَ.

تهرد ملئل َير ت جدد.

 لَّهب

تهرد تحدهد َّلغَّيب ،ال يتكن ههيضَ ُذل تَّ تضِ ،هاليَ إن لَّهب

 لَّهب ف

يتوففل تففَّال ،ألن لإ ف وتَّره َََّّشففكل لَّتالئ ف يميففد تففن بيت ففَ ،هبيتففب لألاتففَّل لَّ ففي ف

ففي كسًففَ،

هلَّهكو صحيو ي حََّّب اد لَّ درة الِ لإ وتَّره ي لال جَّه لَّصحيو.

 لَّهب

يتول ََّرهتي لر َّلإلهي لإلسإَّسي ،افه يفسو لَّإفلهي هيفدير لَّفذل  ،هيهطفِ لإلسإفَّن تجفَّال رحَفَّ

َّل ًكير هلَّ أتل هلَّ خطيط بَل لإلبدل الِ اتل تَّ.
 لَّهب

يتول اَّتال تن اهلتل سجَّح لَّ خطيطََّّ ،هب

ال يشفير فط َّلتَّضفي هال يشفير فط َّلحَّضفر،

هلستَّ يتكن لإلسإَّن تن لَّسور َُِّ لَّتإ َل هلَّ أتل ََ ،هَََّّ ََّّي لَّ خطيط َّلتإ َل َشكل أ ضل.

 لَّهب ف

بيتففب اََّّيففب ،ألسففَ يففسو حيَّ سففَّ هييإففرهَّ ُذل تففَّ تكسففَّ تففن ُدلر ففَ ًَهََّّيففب هكًففَّءة اففََّّي ين ،اففه

اَّتففل سويتففي يشففكل تالتففو لألشففيَّء ،كتففَّ أن لَّهب ف
صَّر اَئَّ و يال اليي.

 لَّهب ف
لَّهب

رصففبُ ،ن َّ ف ي ف لب سَّصففاَّ ضففَّا  ،هَّلهب ف

إففالح ذه حففدينُ ،ن َّ ف إ ف وتره َشففكل ك ف ء،
كلًففب تَّديففب هلج تَّايففب كَي فرة ،هَّففذَّي ففإن ُدلرة

هسي ُدلرة لًَّرصب َََّّشكل لَّذي يح د تسَّ د َّلًرد هَّلتج تد الِ حد إهلء.

 لَّهب

تسًهب ،حيل يتكن لأل رلد هلَّتسوتَّ

 لَّهب

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

ريد ي لَّحيم لَّمتسي لَّتطلهر.

 لَّهبف ف ف

هلَّتج تهَّ

الِ لخ ال

تص ف ففدر خل ف ففد هلَ ف ففدلع ،حي ف ففل يتك ف ففن لإلسإ ف ففَّن ت ف ففن َل ف ففه أه ف ففدل

أسهلااَّ تفن لَّحصفهل الفِ تفَّ

ترإ ف ففهتب ف ففي حي ف ففم متس ف ففي

تهين"(لَّهالد ، 6221 ،ص.)41-46

 .1خصائص الوقت:

يشير اليَّن ( )6224س ال ان يهإ

لَّ رضَّهي َُِّ خصَّئص لَّهب
41

هطَيه َ الِ لَّسحه لَّ ََّّي:

 ل شيء أطول من الوقت :ألسَ ت يَّو لَّخلهد ،هال أبصر تسَ ،ألسَ َّيو كَّ يفَّ َّ ح يفد جتيفد تفَّ يريفده
لَّترء هال شيء ي شههرسَّ أطهل تسفَ َّتفن يس وفر ،هال أإفرع تسفَ َّتفن هفه في إفرهر هت هفب ،هال شفيء
أاو ف تسففَ ،ألسففَ يت ففد َففال ساَّيففب ،هال أصففغر تسففَ ،ألسففَ بََّففل َّل إففتب تففن َيففر حففدهد هال شففيء يتكففن
اتلَ َدهن لَّهب  ،هلَّكوير تن لَّسَّو ي جَّهلهسَ هَّكن جتيها يأإًهن الِ ضيَّاَ.
 الوقــت ل يحتــرم أحـــد ا :ففال يتكففن ألحففد (كَّئسففَّ تففن كففَّن) غيي فره أه حهيلففََ ،غ ف

لَّسوففر اتففَّ يريففد

ح ي ففَُ ،سففَ يإففير َففسًو لَّإففراب إ فهلء أكففَّن متففن تإ فرة ه ففرح أ متففن لك ئففَّر هتففرح ،هلن كففَّن يَففده

َير ذَّي اه ي لَّشههر ال ي لَّح ي ب.
 الوقت سريع النقضاء :اه يتر تر لَّإحَّر هيجر جريَّن لَّريو ،هلإ هَّد َ تإ حيل تَّتَّ.
 الوقت مورد نادر :ال يتكن جتيهَ ،هَّتفَّ كفَّن إفريد لالس ضفَّء هتفَّ تضفِ تسفَ َّفن يرجفد هَّفن يهفه
َشففيء ،اففه أسًففو تففَّ يتلففي لإلسإففَّن ،ه رجففد أهتيففب لَّهب ف

َُّففِ أسففَ هاففَّء َّكففل اتففل هكففل ُس ففَّج ،اففه

رأو لَّتفَّل لَّح ي ففي َّإلسإففَّن ففردل أه تج تهففَُّ ،سففَ َّففيو تففن ذهففر ،كتففَّ ي ففهل لَّتوففل لَّشففَّئدَ ،ففل أَلففِ
تسَ هتن كل جههر سًيو.

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

 ي خلل كل جمء تن أجملء لَّهتليب لإلدلريب.
 ال يتكف ففن ش ف فرلؤه ،أه َيهف ففَ ،أه ف ففأجيره ،أه إف ففرب َ ،أه لإ ف ف هَّر َ ،أه لب لرضف ففَ ،أه ف ففه يره ،أه
تضَّاً َ ،أه صسيهَ ،أه غييفره ،هكفل تفَّ يتكفن أن يًهلفَ لَّتفرء هفه أن ي ضفيَ (إفهلء لخ فَّر
ذَّي أ ال ) ه د تهدل وََّ  ،ت دلره إ هن وَّسيب َّكل دبي ب.

ُ سَ تهرد تحدد يتلكَ جتيد لَّسَّو َََّّ إَّهي ،هال يإف طيد أحفد ميَّد فَ" كفل ُسإفَّن يتلفي ()61
إَّاب ي لَّيه  )428( ،إَّاب ي لألإَهع ،ه( )8122إَّاب ي لَّإسب.

 .3مضيعات الوقت:

يشير لَّهفالد َُّفِ "أن هسفَّي اهلتفل كويفرة إفا في ضفيَّع لَّهبف

هيتكفن ُيجفَّم تضفيهَّ

لَّهبف

هفذه

يتَّ يلي:
 انعــدام أو ســوء التخطــيط للوقــتََّّ :تشففكلب لألكَففر ففي تجففَّل لَّهب ف
لَّ خطيط ََّ تإَ َّ تتَّ يؤدي َُّفِ ضفيَّع هبف
تهففين ،ه خصففيص تاففَّ ضففتن هففذل لَّهب ف

هففي اففد لَّرََففب أه لَّتهر ففب َكيًيففب

وتفين جفدل .فََّّ خطيط يهسفي ََّخ صفَّر حديفد جفدهل متسفي

ففؤدي َُّففِ لإلسجففَّم ،أه تففَّ يإففتِ َ ح يففد لألهففدل  ،كتففَّ أن
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إففهء لَّ خطففيط يففؤدي َُّففِ ُضففَّاب لَّهب ف  ،ألن إففهء لَّ خطففيط يهسففي رإف خَّرطففب طريففد إففيئب أه ترَكففب،
هتففَّ دلت ف

هففذه لَّخَّرطففب إففيئب ،ففإن لَّهصففهل َُّففِ لَّاففد

إففيكهن صففهََّ َّلغَّيففب ،هَّففن ي ح ففد ففي لَّهب ف

لَّتحدد.
 انعـدام التنظـيم والتنسـيق :يهفد لَّهبف

تفهردل حيهيفَّ تفن تفهلرد لأل فرلد هلَّتسوتفَّ

هلألتف هلَّشفههر ،هَّافذل

إن لإ غالل هذل لَّتهرد َشكل إلي يإ داي بد لر اََّّيَّ تن لَّ سوي هلَّ سإيد ،سوي لَّهبف

ُسش ففَّء هيك ففل ت ص ففهد َّ ففخدهلر ا ففن طري ففد تيي ففم ه حدي ففد لَّسش ففَّطَّ
لَّتسوتففب ،ه جتيففد هففذه لَّسشففَّطَّ

يسطفهي الفِ

لَّالمت ففب َّ ح ي ففد أه ففدل

لًَّف ففرد أه

ه خصففيص ففرد أه أ فرلد أه ريففد َّكففل تجتهاففب تففن هففذه لَّسشففَّطَّ ،
لَّإف ففلطب أ ي ففَّ هاتهدي ففَّ ففي لَّايكف ففل

ه ً ففهي

لَّإ ففلطب َّل ي ففَّ َا ففذه لَّسشف ففَّطَّ  ،ه ففه ير سإ ففيد االب ففَّ

لَّتسوتفَّ

أهبَّ فَّ وتيسفب ه رصفَّ أوتفن س يجفب لسهفدل لَّ سوفي هلَّ سإفيد ،ههتفَّ هويً فَّن حيهي فَّن تفن هوففَّئ

لَّ سويتففي ،ه ففي َيففَّر لَّ سوففي  ،إيصففَو تففن لَّتإ ف حيل لَّهصففهل َّخهففدل

لإلدلرة لَّإليتب َّلهب .

لَّترإففهتب هكوي ف لر تففَّ ضففيد

 ضـعف وظيفـة التشـكيل أو اإلدارة السـيئة للمـوارد البشـريةََّّ :هبف

يح فَّج َُّفِ أ فرلد ي هتفهن ََّإف غالََّ،

َتهسِ أن لالس ًَّع َََّّهب  ،هلًَّرص لَّ في يه رهفَّ َّخ فرلد هلَّتسوتفَّ

ي طلفر فه ير كفهلدر تؤهلفب ،ه طفهير

ه ففذه لَّكف فهلدر ه ففدريَاَّ ه أهيلا ففَّ َّ ك ففهن ففي هض ففد يتكسا ففَّ ت ففن لب س ففَّص هلإف ف خالص بيت ففب لَّهبف ف
إيَّإَّ

لَّترإهتب.

لَّتسوتب هصهال َّ ح يد لألهدل

 الفتقـــار إلـــى المعرفـــةََّّ :تهر ففب بففهة ح ي يففب ،ها ففد هجهدهففَّ الففِ ش ففكل تهلهتففَّ
لَّتهففََّّ هتًيففدة بففد فؤدي َُّففِ ضففيَّع لَّهب ف  ،هتليففب ل خففَّذ لَّ فرلر ه تففد الففِ تففد
لَّتكَّن هلَّمتَّن لَّتحددين ،كتَّ أن لََّيَّسَّ
ففؤدي َُّ ففِ ل خ ففَّذ بف ف لر لر خَّطئ ففب ذل
تضيهَّ

فهل ر لَّتهلهتففَّ

كلً ففب لب ص ففَّديب هلج تَّاي ففب اََّّي ففب هجتي ففد ه ففذه لَّح ففَّال

هتتَّ جدر لإلشَّرة َُّيَ َاذل لَّصدد أن تصَّدر ُهدلر لَّهب

 تصَّدر شخصيب :سََّهب تن صر َّ

لآلال

ففي

ب ففد تو ففل

بد كهن:

لإلسإَّن هإلهكيَّ َ.

 تصَّدر شخصيب لج تَّايب :سََّهب تن اَّدل
 تصَّدر سويتيب :سََّهب تن ه يدل

هلض ففحب

لَّتضللب أه لَّسَّبصب فؤدي َُّفِ فأخير اتليفب صفسد لَّ فرلر ،أه

َّلهب .

 تصَّدر سيب :سََّهب تن حَّال

أه َيَّسففَّ

َّ ففدا

لَّسَّو ه ََّّيده ي لَّ هَّتل.

لَّسو هلإلجرلءل
هلَّتهدل

هلَّ شريهَّ

هلَّ هلسين هلَّلهلئو.

ه َّد لَّ كسهَّهجيَّ"
(لَّهالد ، 6221 ،ص.)62-64
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 .4كيفية تنظيم الوقت:
أش ففَّر َ ففدهي ( )6224أن ك ففل ت ففدير يه ففد أس ففَ أحإ ففن ت ففن ي ففسو هب ففَ ،هيه ففد لَّ ففَه
لَّهويًيب هي لَّ ي هكفو تفَّ ي ت هفهن َفَ تفن بفدرة هإفلطب في ُدلرة ه سًيفذ هلجَفَّ

أن ت لرك ففمه

هوفَّئًا  ،في حفين أسفي ُذل

لخ َر ا إ جد أساف ال يح فهن تفَّ ي صفهرهن ،هلذل إفأَّ ا إف جده ت ً فهن الفِ أساف إفيح هن ُسجفَّ لم أكَفر
ُذل ملد هب

لَّهتفل إفَّا ين يهتيفَّ ،ههفذل طَهفَّ أتف لر َيفر تتكفن ،حيفل ال إف طيد أن جهفل لَّيفه ( )62إفَّاب

َدال تن ( )61إَّاب.
هَّكن لألتر لَّذي يتكن اتلَ هه ُرشَّده َُِّ لَّطري ب لَّصحيحب لَّ ي جهلا يح فهن أبصفِ لإف ًَّدة
لَّهتل لَّتحددة َّا .

تن إَّاَّ

ُذل أرد

أن هر الِ لَّطري ب لَّ ي دير َاَّ اتلي ،ههفل هفي إفليتب أ ال ،لرجفد لَّ َّئتفب لَّ ََّّيفب هلَّ في

هضو لَّإلَيَّ

لَّ ي ص

َّ يو هسَّي هب


َاَّ لإلدلرة َير لَّإليتب ،هك تن هذه لَّإلَيَّ

ُطالبَّ إلساَّء لألاتَّل لَّتاتب.

إ الي لألاتَّل لَّهَّجلب هب َّ طهيال أكور تن لألاتَّل لَّتاتب.

 لالإ ترلر ي لَّهتل َّإَّاَّ
ُ ساَّء َه

ت أخرة.

لألاتَّل َََّّتسمل.

َّ يو هسَّي هب

َّإلطالع الِ لَّتهلهتَّ

لَّحديوب ي تجَّل اتلي.

 لَّ يَّ َََََّّّ َأاتَّل لآلخرين.
 لَّشههر ََّألهتيب هاد ُتكَّن لالإ غسَّء ان جاهدي.
 حضهر لج تَّاَّ

كويرة جدل.

 صههَب َََّّغب ي ر


أي اتل.

ري لألتر َّآلخرين يسوتهن لإ خدل لَّهب .

 لَّشههر لَّدلئ َََّّ لد هضغط لَّهب .
 سَّد لر تَّ ي

سًيذ لألاتَّل ي تهلايدهَّ .

 .5فوائد التنظيم السليم للوقت كثيرة منها :



ح يد س َّئ أ ضل ي لَّهتل.

حإين سهايب لَّهتل.

 ميَّدة إراب ُسجَّم لَّهتل.
 لَّ خًي

تن ضغط لَّهتل.
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سطَد الِ أإلهر اتلي:



ليل ادد لألخطَّء لَّتتكن حدهواَّ.



هميم لَّرلحب ي لَّهتل.

حإين سهايب لَّحيَّة َير لَّهتليب .

 .2أنواع الوقت:

يذكر تغرَي هحلتي ( )4118أن لَّهب لَّتدرإي يهد ُحفد لَّتسوهتفَّ لًَّرايفب َّتسوهتفب لإلدلرة لَّ هليتيفب،

هلَّذي ي ضتن والوب أسهلع تن لَّهب

س و يتَّ يلي :

 الوقت الكلي المفترض  :هيهر لَّهب لَّكلي لَّتً ر

َأسَ لَّهب لَّكلي لَّتخصص الِ تدلر لَّهَّ .

 الوقت المخصص  :هيشَّر ََ َُِّ تَّ يس إف َُّيفَ لَّهبف لَّكلفي لَّتً فر
ه هليتيفب في شفكل أسشفطب هليتيفب هيشفتل أيضفَّ لَّهبف

تفن تافَّ أه تهضفهاَّ

لَّتخصفص َّإلذلافب هلإلاالسفَّ

ُدلريفب

ه ف لر لَّ لرحفب

َين لَّحصص هلالس َّل َين لًَّصهل هلَّغذلء.

 الوقـت التعليمـي  :هيشفَّر َفَ لَّهبف

لَّصفًي لَّتخصفص لَّفذي يحفَّهل لَّتهلتفهن ًهيلفَ َُّفِ أبصفِ حفد،

هيشتل سهاين تن لَّهب هتَّ:
 الوقـت المشـغول  :ههفه لَّهبف

لَّح ي في لَّفذي ي ضففيَ لَّطففالر ففي اتفل تهفين ُال أسففَ َّفيو تس جففَّ

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

هيشير خليل ( َُِّ )4112أسَ يتكن إي لَّهب َُِّ أرَهب أبإَّ كتَّ يلي:
 الوقـت اإلبـداعي  :هيخصفص هفذل لَّسفهع تفن لَّهبف

َّهتليفب لَّ ًكيفر هلَّ حليفل هلَّ خطفيط ه سوفي لَّهتفل

ه هي لألدلء.
 الوقت التحضيري  :هيتول هذل لَّهب لًَّ رة لَّمتسيب لَّ حضيريب لَّ ي إَد لََّدء ي لَّهتفل توفل لَّهبف
لَّتس ضي ي جتد لَّتهلهتَّ

هلََّيَّسَّ

بَل لََّدء ي سًيذ لَّهتل.

 الوقت اإلنتاجي :هيتول لًَّ رة لَّمتسيب لَّ ي إ غرد ي سًيذ لَّهتل هلََّرسَّت لَّذي
لَّهب لإلَدلاي هلَّ حضيري.

 الوقـت غيـر المباشـر  :هيخصفص هفذل لَّهبف
الِ االبب لَّتدرإب َغيرهَّ تن لَّتؤإإَّ

افَّدة َّل يفَّ َسشفَّطَّ

رايفب تاتفب َّافَّ أويرهفَّ لَّهلضفو

لالج تَّايب لألخر .

هيشير ( َُِّ White, W. D ) 1998إي لَّهب لَّدرلإي َُِّ تَّ يلي:
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لَّ خطيط ََّ في

 الوقت المخصص :ههه لَّهب لَّتحدد الفِ تفدلر لَّإفسب تفن حيفل افدد لأليفَّ لَّد لرإفيب هافدد لَّإفَّاَّ
لَّدرلإيب لَّتطلهَب ي لَّهَّ لَّدرلإي.
 الوقت المشغول :هه لَّهب

لَّذي ي هَّتل يَ لألإَّ ذة تد لَّ التيذ إهلء أكَّن تن لَّسَّحيب لألكَّديتيب

أه لَّسهلحي لَّ رَهيب.
 الوقت األكاديمي  :ههه جمء تن لَّهب لَّتشغهل هلَّذي يكهن َصهرة هليتيب تََّشرة .

 .7مبادئ وأسس تنظيم الوقت:

لَّتَفَّدئ لَّخَّصفب َ سوفي لَّهبف

يشفير تغرَفي هحلتفي (َُّ )4118فِ أن هسفَّي َهف

َََّّسإفَب َّلطفالر تفن

أهتاَّ تَّ يلي:
 أن ك ففل دبي ففب سًف فد ف في لَّ خط ففيط ففه ر و ففالل أه أرَ ففد دب ففَّئد ففي لَّ سًي ففذ ،هأن بض ففَّء إ ففَد إ ففَّاَّ
لَّ خطيط َأ كَّر هأهدل
ُ ن د لرإفب لَّ غيف لر

ففي

هلضحب أ ضل تن بضَّء إَهب أيَّ اتل َدهن أهدل .

لَّ هليتيففب لَّصففًيب َّلطََّّففر هلَّتهلف هلَّتهبف

كَيرة الِ أإلهر ُدلرة لَّهب هلإ غالََّ.

لَّد لرإففي هلَّتففسا ه اف تؤو لر اففَّ ففؤور َدرجفب

ُ ن ُطََّّب لَّهب َير لَّ هليتي َدهن خطيط ََّ أوي لر إلَيب الِ لَّطالر.
ُ ن شل لإ وتَّر لَّتهلرد لألإَّإيب ي لَّتدلرو هالِ لألخص لَّهبف ي ضفي الفِ كفل لالَ كفَّ لر هلَّ هبهفَّ
لَّتإ َليب لَّترجهة.

ُ ن تهر ففب لَّتهل ف

ََّألشففيَّء لَّ ففي ي هبففد تسففَ أدي اففَّ ه سًيففذهَّ هلَّ حديففد َّاففَّ يإففَّاد الففِ ُ لمَّففب لَّتههبففَّ

ي ر ر اليَ ح يد لألهدل

ُ ن حديد تاتَّ

تتففَّ

لَّترجهة.

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

اََّّيب.
ُ ن تهر ففب ل جَّهففَّ

أاضففَّء هيئففب لَّ ففدريو اففن سوففر ا َّلففمتن حففدد طففرد لإف غالََّ ه كش ف

اففن لَّصففهر

لَّتتكسب إلدلر َ.

 .8مفهوم إدارة الوقت:
يحرص ال ُدلرة لألاتَّل الِ لإلدلرة لَّجيدة َّلتهلرد توفل" رأو لَّتفَّل ،هلَّتفهلرد لََّشفريب هلَّتهلهتفَّ ،
هلَّهب ف  ،هيتكففن لَّإففيطرة الففِ لَّت فهلرد لألرَهففب لألهَّففِ ،ففد إ ف طيد ميففَّدة به ففي لَّهَّتلففب أه ليلاففَّ أه هففديل

َسي اَّ ،ه إ طيد أن ميد تن رأو لَّتَّل أه فدخره أه سً فَ أه ركفَ كتفَّ هفه ،ه إف طيد أن إف وتره في تصفسد
جديد ،أه دخره ي تهيل تك ر جديد ،ه إ طيد ُذل لح ج

لَّتميد تسَ أن جفري لك ََّفَّ السيفَّ َّشفرلء لألإفا ،

أه حصففل الففِ بففر  ،أه ميففد تففن أإففهَّر تس جَّ ففيَّ ،كففن لَّهب ف
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تففهرد ريففدََّّ ،هب ف

تس اففي ،هال يهجففد إففه

بدر تحدهد تسَ هتاتَّ هل  ،لن إف طيد أن حصفل الفِ لَّتميفد تسفَُ ،سفَ لَّتفهرد لَّهحيفد لَّفذي ي حف ُسًَّبفَ،
لإ وتَّره أه ُهدلره ،ي لَّلحوب لَّ ي ت لكَ ياَّ.
ؤكد درلإب أَه شيخب هلَّ ريه ي ( )4114أن لَّهب

اسص لر تحدهدل تن اسَّصر لإلس َّج ،الَد تن

لإ وتَّره َّ ح يد لألهدل .
ُن ُدلرة لَّهبف ف

ت ففن لَّتً ففَّهي لَّ ففي يص ففهر لإلجت ففَّع ال ففِ هريف ف

لََّش فريب ،أي أساففَّ ت هل ففب َََّّتشففَّار هلَّههلط ف

هلح ففد َّا ففَّ ألسا ففَّ ُدلرة تر َط ففب َََّّ ففذل

هلَّإففلهي ،هكففذَّي هلففد َََّّجهلسففر لَّتهضففهايبََّ ،إلضففَّ ب َُّففِ

لَّجهلسر لَّ سيب .
لَّهففَّدل

هيشفير خليفل أن ُدلرة لَّهبف

هفي "لَّتافَّ لر لَّإفلهكيب لَّ في اف َ فدرة لًَّفرد الفِ هفديل إفلهكَ ه غييففر

لَّإففلَيب لَّ ففي يتَّرإففاَّ ففي حيَّ ففَ َّ ففدَير هب ففَ هلإ ف غالََّ لالإ ف غالل لألتوففل هلَّ غلففر الففِ لَّصففههََّ

لَّ ي ههبَ ان ح يد رإََّّ َ هأهدل َ "(خليل ، 4112 ،ص .)8
هيشففير لَّ هيففد ( )6224أن ُدلرة لَّهب ف

لَّت ففه رة َّففديسَّ َّ ،ح يففد لألهففدل
ت طلََّ

لَّتاتففب لَّ ففي سإففهِ َُّياففَّ ففي حيَّ سففَّ ،تففد لَّتحَّ وففب الففِ ح يففد لَّ فهلمن َففين

لَّهتل هلَّحيَّة لَّخَّصب ،هَين حَّجَّ
هيهففر تالئكففب ُدلرة لَّهب ف

لالإ ف خدلتَّ

لَّجإد هلَّرهح هلَّه ل".

َأساففَّ" ُدلرة لَّسشففَّطَّ

لأل ضففل َّلهب ف  ،هلإلتكَّسففَّ

تهر ففب كيًيففب بضففَّء لَّهب ف

هففي" اتليففب لالإ ف ًَّدة تففن لَّهب ف

لَّت ففَّح هلَّتهلهففر لَّشخصففيب

هلألاتففَّل لَّ ففي ففؤدي ففي لَّهب ف

لَّت ففه رةَ ،طري ففب ففؤدي َُّففِ ح يففد أهففدل

لَّحَّضففر ،ه هسففي

هَّتففب ،ه ضففتن ُدلرة

ففي لَّففمتن لَّحَّضففر ،ه حليلاففَّ ،هلَّ خطففيط هلالإ ف ًَّدة تففن لَّهب ف

َشففكل هففَّل ففي

لَّتإ َل" (تالئكب ، 4114 ،ص.) 48
هيهففر لَّكَّيففد ُدلرة لَّهب ف

لَّ ففي إ ف طيد َاففَّ أن سجففم لَّتاففَّ هلألهففدل

هففي " ُحففد لَّهتليففَّ

تكسي تن أن كهن هَّال ي اتلفي" ،ه شف تل هفذه لَّهتليفب الفِ ت لرحفل ضفرهريب إف اد

هت طلََّ

لَّهويًب حإر أهتي اَّ هتطََّ اَّ تد لَّهب

هلَّتصَّدر لَّت َّحب أه لَّتح تلب"

لَّ ففي

حديفد لح يَّجَّ في،

(لَّكَّيد ،4112 ،ص.)1
هيهر َ هالل َأسَ " هجيَ لَّ د لر لَّشخصيب َّخ رلد هلافَّدة صفيََّ اَّ ال خفَّذ لَّهتفل لَّتطلفهر في ضفهء
لَّ هلاد هلَّسو لَّتهتهل َاَّ ،ههذل يهسي هجيَ ُدلرة لًَّرد لَّدلخليب جَّه لألدلء لَّتطلهر ه َّ َّلمتن لَّتحدد"
(هالل ، 4118 ،ص.)22
هيهر لَّخضيري ُدلرة لَّهب

َأساَّ " ن هال لالإف خدل لَّرشفيد َّلهبف  ،هفي الف لإف وتَّر لَّفمتن َشفكل

ّهففَّل ،ههففي اتليففب بَّئتففب الففِ لَّ خطففيط ،هلَّ سوففي  ،هلَّ سإففيد ،هلَّ حًيففم ،هلَّ هجيففَ هلَّت ََّهففب ،هلال صففَّل ،ههففي
اتليب كتيب هسهايب تهَّ ي ذل لَّلحوب" (لَّخضيري ،6222،ص.)41
ه ر لَََّّحوب أن لالإ ًَّدة تن لَّهب

ح د َّسَّ لألهدل

لَّ ي سإهِ َُّياَّ ي لَّحيَّة هت طلََّ اَّ.
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 .9أهمية إدارة الوقت:
ُن ُدلرة لَّهب

لَّسَّجحب ي لَّتيدلن لَّ رَهي هَيره اَّتل تا َّسجَّح لَّتؤإإب ُدلرة هاَّتلين ي

ح يد أهدل اَّ هَََّّ ََّّي ح د أهدل

لَّتج تد َشكل اَّ .

هبد أشَّر تسصهر ( َُِّ )4112أن سوي هلدلرة لَّهب

لًََّّالب ي د د اتليَّ
هلَّهب

لصَو لَّهتل لَّرإتي لَّذ يتول أحد لَّتدلخل
ي ح يد أهدل اَّ َكًَّءة ه هََّّيب.

لَّ ستيب هلَّ طهير لإلدلري هسجَّح لَّتؤإإَّ

تن تهلرد لإلدلرة لَّاَّتب ههه َذَّي يضًي الِ لإلدلرة أهتي اَّ هحيهي اَّ ه كتن أهتي َ ي أسَ

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

َُِّ هبي  ،هكذَّي لَّهوَّئ

لإلدلريب لألخر  ،هَذَّي يكهن لَّهب

تن اسَّصر لإلدلرة ( لَّ رسي.) 4111 ،

هتن هسَّ ضو أهتيب ُدلرة لَّهب

يح َّج َُِّ هب  ،هل خَّذ لَّ لر لر

يح َّج

أحد لَّهسَّصر لَّاَّتب لَّتر َطب َكل اسصر

َََّّسإَب َّإلدلرة ههوَّئًاَّ تن خطيط ه سوي هربََّب لَّخ.

هير لَّغييوي ( )6222أن أهتيب ُدلرة لَّهب

ضو تن خالل لَّطري ب أه لألإلهر لَّذي ي ََ ُدلرة

لَّهب

تن بَل لَّتديرين  ،اه يحدد ههي ا تن حيل لَّ ي لَّ ي يؤتسهن َاَّ ،هل جَّهَّ ا سحه لَّهتل ،ه اتا

َّلهب

يتَّ َيسا .

هل جَّهَّ ا سحهه أتر حَّإ ًَّهََّّي َ ي ُدل لر ا تن حيل لَّ أوير الِ لَّهَّتلين هلَّهالبَّ

ههذل أكيد الِ جَّسر تا َََّّسإَب َّلتديرين ي تول ي إتَّ ا لَّشخصيب هبسَّاَّ ا لَّذل يب لإليجََّيب،

هلَّ ي يكهن َّاَّ َََََّّّ َََّّغ لألور الِ لَّهتل هلَّهَّتلين دلخل لَّ سوي أيَّ كَّن سهاَ هل جَّهَ ،ههذل يهمم أهتيب
ُدلرة لَّهب

هيإا ي سجَّحاَّ.

َيستَّ ير لَّخضري ( )6222أن أهتيب ُدلرة لَّهب

ضو تن خالل لإلدلرة لَّإليتب هلًَّهََّّّب َّلتهلرد

هلَّكهلدر لََّشريب؛ َحيل هطي َهدل لر َّئيَّ َّلهتل هلَّهَّتلينُ ،ضَّ ب َُِّ لإلشََّع هلإلت َّع هلًََّّاّليب هصهال
ألكَر لإلسجَّ لم

.

 .21استراتيجية إدارة الوقت:
يشففير لَّه يلففي ( )6221س ففال اففن إففيََّسيَّ Sibani ،كففي سحصففل الففِ تهسففِ هلضففو الإ ف لر يجيب ُدلرة
لَّهبف ف

س ففهل أن لإ ف ف لر يجيب ُدلرة لَّهبف ف

هف ففي اك ففو تهس ففِ لَّ شف ففهي

هلالض ففطرلر ،هحيفففَّة لًَّهض ففِ ،هلسهف ففدل

لَّربََّففب ،هلالإ ف غرلد ففي لَّحَّضففر هلَّ صففر ه ففد لأل هففَّل هردهد لأل هففَّل ،هَيففَّر لَّرؤيففب هلإ ش ف لر
هاد هجهد خطط ،هَيَّر لإلحإَّو اسد لَّهَّتلين ي لَّتسوتب َأهتيب لَّهب .
ه ي هلبهسَّ لَّتهَّصر ،أصَو لَّهب

اَّتال حَّإتَّ أتفَّ لَّتفديرين ،هت خفذي لَّ ف لر لر

هأيضَّ لَّتدرلء لَّ سًيذيين ي لإلدل لر لَّهإطِ.
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لَّتإ ف َل،

في لإلدل لر لَّهليفَّ،

هلَّكويرهن يخشهن تفَّ يفهحي َفَ لإف ُدلرة لَّهبف

تفن ه يفدَّ ،كفن لَّهلبفد أن هفذل هفه َََّّضفَط تفَّ يإفال

صهر طَي َ .
لألتهر ،ههسَّ سسصو َََّّ َإيط كلتَّ كَّن لَّسوَّ ته دل ،كلتَّ ُ
هَََّّ ففََّّي ففل بففدر ي الففِ طَي ففَ ،هيصففَو تهرض فَّ َّالسايففَّر ،هَإتكَّس ففي صففتي سوففَّ َرتجففب هب ففي
َّفيالئ لح يَّجَّ ففي ،هيكففهن تإففَّادل في ح يففد لألهففدل َّ ،ففذَّي يجففر أن إف خد تاَّ لر ففي َّ ففهدي َُّففِ أهففدل ي،

هألن ل ي تد لح يَّجَّ ي ،ه سَّإر تد شخصي ي .

 .22نصائح إدارة الوقت بفاعلية:
 حدد أهدل ي أهال ،و لك َاَّ ،هَهد ذَّي ضد لألهَّهيَّ .
 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.
 لإ َهد أإَهايَّ الِ لألبل إَََّ بهيَّ يضيد هب ي.

 خطط هب ي ،هضد خطب َّكل أإَهع هتَّ تسِ ح ي َ (َدهي.)6224،
ه ر لَََّّحوب أسَ كلتَّ حددسَّ لألهدل

هركمسَّ الياَّ هحللسَّهَّ ههضهسَّ خطب َّاَّ ،كلتفَّ كفَّن هسفَّي هبف

ت َّح َّ ح يد هذه لألهدل .

ه ؤك ففد د لرإ ففب لَّه يَف في ( )4116أس ففَ كلت ففَّ ك ففَّن هس ففَّي لإف ف غالل َّلهبف ف  ،لسهك ففو ذَّ ففي ال ففِ لألدلء لًَّه ففَّل

َّلتسوتب ،ه دي لَّخدتب َأالِ كًَّءة .

 .21خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت:
 مراجعة األهداف والخطط واألولويـات :يضفيد هبف
َففََّّتطلهر ُسج ففَّمهُ ،ذ ال كففهن َّاف ف أهففدل

كويفر تفن لَّتفدرلء هلَّتفهوًين هلَّسفَّو َّهفد تهفر ا

هلض ففحب يهتل ففهن الففِ ج ففدهَّ اَّ ،هَََّّ ففََّّي لََّ ففدء َ سويتا ففَّ
َفرر هجفهده في لَّحيفَّة ،ه جهفل َّافذل لَّهجفهد تهسفِ،

خطهة خطهةَّ ،ذَّي تن لَّضرهري حديد أهدل

هذَّي يإال اليا تحَّإَب أسًإا هترلجهب سوَّ صر ا أه لإ خدلتا ألهبَّ ا .
 احتفظ بخطـة زمنيـة أو برنـامج عمـل :لجهفل َرسفَّت اتفل متسفي تًكفرة)َّ ح يفد أهفدل ي الفِ لَّتإف ه
لَّ صففير) تففوال ) هضففو يففَ لألاتففَّل هلَّتاففَّ هلَّتإففئهَّيَّ
ُسجَّمهَّ ،هتهلايدهَّ لَّشخصيب)

لَّ ففي إففه

سجمهففَّ ،ه فهلريخ َدليففب هساَّيففب

 هأن كففهن لَّتًك فرة لَّشخصففيب تسوتففب َطري ففب جيففدة إ ف جير َّحَّجَّ ففي هت طلََّ ففي لَّخَّصففب ،ه هطيففي
َسورة إريهب كرة اَّتب ان لالَّ ملتَّ

طهيلب لَّتد .
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 إد تسَّ ذ لَّارهر " لَّكإل هلَّ ردد هلَّ أجيل هلَّ إهي
 لإف ف غل لألهب ففَّ

هلَّ رهيو لَّملئد ان لَّسًو".

لَّاَّتش ففيب تو ففل لإف ف خدل لَّإ ففيَّرة ،لس و ففَّر لَّطَي ففر ،لَّإ ففًر ،لس و ففَّر لَّهجَ ففَّ  ،هب ففد

لَّمهلر.
 ال إ إل َّختهر لَّهَّجلب َير لَّضرهريب (لَّصيخَّن.) 6221،
ه ففر لَََّّحو ففب ت ففن خففالل ت ففَّ إ ففَد أن اتلي ففب ُدلرة لَّهب ف

ََّّسجَّح هلإلَدلع ال ي ح د ُال ُذل

ي حدهد لَّهب

هََّّفب َّلهبف َّ ،فذَّي يجفر اليسفَّ لالس َفَّه َففأن لَّهبف
هليسَّ لإ غالل هذل لَّهب

ه َ ففر ت ففن لَّس ففَّط لَّتات ففب َّ ح ي ففد أه ففدل سَّ،

لَّتحفدد َّ ح يفد لفي لألهفدل  ،هذَّفي يف تفن خفالل ُدلرة
لَّتحفدد َّ ح يفد هفذه لألهفدل

أ ضل لإ غالل ،ههذل ال يتكن ح ي َ ُال ُذل ت
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ال ي فل أهتيفب افن لألهففدل ،

ُدلر َ ه خطيطَ َشكل إلي .

التحصيل الدراسي
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مقدمة:
ي َّو د لألت َ هة لَّسوَّ لَّ رَهي َاَّ هلَّ ي كهن تخرجَّ َ الِ درجب اََّّيفب تفن لَّجفهدة ،حيفل يهفد
أ فرلد تفؤهلين الففِ درجفب اََّّيفب تففن لَّكًفَّءة هتَففداين بفَّدريين الفِ طففهر لَّتج تفد ،هَّفديا ترهسففب اََّّيفب الففِ
طففهير أسًإففا هتهلكَففب لَّ غي ف لر هتإ ف جدل

لَّهصففر ،لَّ ففي إففَّاد ففي ل خففَّذ لَّ ف لر لر لَّتهضففهايب َسففَّء الففِ

أإو التيب ،هيهد تدخال جيفدل إلصفالح لَّ هلفي هلالر فَّء َتإف ه جفهدة تخرجَّ فَ ،هذَّفي تفن خفالل فهي كفل
تكهسَّ

لَّسوَّ هلَّهسَّصر لَّتر َطب ََ ،هيالحو أن لَّجَّسر لَّتهر ي – لَّ حصيل لَّد لرإفي يح فل تكفَّن لَّصفدلرة

َ ففين ه ففذه لَّجهلس ففر ،هاتلي ففب لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي ي ففر َط َا ففَّ لَّهدي ففد ت ففن لَّتش ففكال

تش ففكال

ففر َط َ ففأدهل

لَّ ففهي "لالخ َ ففَّ لر لَّ حص ففيليب" أه تش ففكال

ًإفير درجففب لَّطََّّففر لَّ ففي حصفل الياففَّ ففي لخ َففَّر تففَّ أه تشففكال

هلَّص ففههََّ

إف فهلء كَّسف ف

ففر َط َََّّته ففَّيير لَّ ففي يإف ف سد َُّيا ففَّ ففي

فر َط َففََّّ هي لَّح ي ففي أه لََّففديل هلَّ يففَّو

يه َر لَّخطهة لألهَِّ تن اتليب لَّ حصيل لَّدرلإي.

هبفد حففَّهل التفَّء لَّففسًو د لرإففب لَّهالبفب َففين لَّ حصففيل لَّد لرإفِ هلَّخصففَّئص لَّهجدلسيفب هتففسا

agan

) Harrison)1968( ، mss(1960حيفل أشفَّر كفال تفسا َُّفِ أن لالإف الل هلَّو فب َفََّّسًو يلهَفَّن ده لر كَيف لر
ففِ لسج ففَّم لَّطََّّ ففر حص ففيليَّ ،هأيضففَّ هج ففد أن لَّط ففالر ذه تإف ف ه لَّ حص ففيل لَّتر ًففد َّ ففديا ب ففدرة ال ففِ اف ف
ذهليا  ،هبدرة الِ ضَط أسًإا .

 .4تعريف التحصيل الدراسي:
يــرى لَّسش فهل ي " أن لَّ حصففيل لَّد لرإففي يهففد أحففد لَّجهلسففر لَّاَّتففب َّلسشففَّط لَّه لففي لَّففذي ي ففه َففَ لَّطََّّففر
هلَّففذي يواففر أو فره جليففَّ ففي لَّ ًففهد لَّد لرإففي ،هبففد كففَّن لَّهففََّّ لألتريكففي  murrayأهل تففن ًَّ ف

لإلسجَّم َهصًَ تكهسَّ تن تكهسَّ
لأل فرلد جتففيها َغف

لَّشخصيب ،د حدد اددل تن لَّحَّجفَّ

لَّسوففر اففن لَّجففسو أه لَّهففرد أه لَّهتففر ،هكَّسف

داَّهفَّ حَّجفَّ

لَّسوففر َُّففِ

اََّّتيفب ،فه ر َّفد

لَّحَّجففب َُّففِ لإلسجففَّم تففن َففين لَّحَّجففَّ

لَّهََّّتيفب لَّ في أبففر َهجهدهفَّ ،هار اففَّ َتجتهافب لَّ ففه هلَّجافهد لَّ في يَففذَّاَّ لًَّفرد تففن أجفل لَّ غلففر الفِ لَّه َففَّ

هلسجَّم لَّتاَّ لَّصهَب َََّّإراب لَّتتكسب" (لَّسشهل ي ،4112 ،ص.)641

ار فَ رتفمي ( )4182س فال افن هيَإف رَ webster ،أسففَ " أدلء لَّطََّّففر َّهتفل تفَّ تفن لَّسَّحيفب لَّكتيففب
ّ
أه لَّسهايففب" ،هيشففير "َففََّلن" َُّففِ أن لَّ حصففيل لَّد لرإففي اَففَّرة اففن "تإ ف ه تهففين تففن لإلسجففَّم أه لَّكًففَّءة ففي
لَّ هتل لَّدرلإي كتَّ ي

ييتَ تن بَل لَّتدرإين أه ََّإ خدل لالخ ََّ لر لَّت سسب أه لالوسين تهَّ "
( رتمي ،4182 ،ص.)48

أتفَّ لَّفدلهري هلَّكَيإففي س فال اففن جفهد  Goodففد افر لَّ حصفيل لَّد لرإففي َأسفَ "َ لراففب في لألدلء ففي

تاَّرة تَّ أه تجتهاب تن لَّتاَّ لر " (لَّدلهري هلَّكَيإي ،6222 ،ص.)411
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هبد ار َ حتدلن َأسَ " تجتهاب تن لَّتهَّر هلَّتاَّ لر هلَّتيهل لَّتالحوب َّد لَّدلرإين س يجفب اتليفب
لَّ هلي  ،ههه اَّتل ََّد أه ت أور َههلتل أخر هفي :لَّتف هل هلَّتهلف هلَّتفسا  ،يلفي هفذه لَّههلتفل لَّوالوفب اهلتفل
أخر تول لإلدلرة لَّتدرإيب هلألإرة هلألبرلن هلَّ سيَّ

لَّ رَهيب هلَّغر ب لَّدرلإيب هلَّلهلئو لَّ سويتيب هَيرهَّ"
(حتدلن ،4112 ،ص.)42

ه ش ففير د س ففال ا ففن أَ ففه حط ففر أن "تًا ففه لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي ي ففر َط لر ََّط ففَّ هوي ففَّ َتًا ففه لَّف ف هل
لَّتدرإيُ ،ال أن تًافه لَّف هل لَّتدرإفي أكوفر شفتهال افه يشفير َُّفِ لَّ غيف لر
هلَّتتَّرإب ي لَّتدرإب ،كتَّ ي تول ي أإََّّير لَّ كي  ،هيشتل لَّسهل

لَّد لرإففي ،اففه أكوففر ل صففَّال َففََّّسهل

لَّترَهَففب َّل ف هل أه لألهففدل

في لألدلء حف

وفره

لَّ فدرير

لَّترَهَب هَيفر لَّترَهَفب ،أتفَّ لَّ حصفيل

لَّ هليتيففب ،ههففه اَّتففل ففََّد أه ت ففأور َههلتففل

أخففر تإف ف لب ،أهتا ففَّ هأكوره ففَّ تََّشف فرة هح ففدهوَّ ه ففي" لَّتف ف هل هلَّتهلف ف هلَّت ففسا أه لَّك ففَّر لَّتساج ففي" ،يل ففي ه ففذه
لَّههلتف ففل لإلدلرة لَّتدرإف ففيب هلألإ ف فرة هلألب ف فرلن هلَّ سيف ففَّ

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

لَّ رَهيف ففب هلإلرشف ففَّد لَّطالَف ففي هلَّغر ف ففب لَّد لرإف ففيب هلَّل ف فهلئو

ه شير د س ال ان إيد خير "أن لَّ حصيل لَّدرلإي ي َّو ََّالخ ََّ لر
َََّّتدلرو ي لالت حَّسَّ

لَّ حصيليب لَّتهتهل َاَّ

ي ساَّيب لَّهَّ لَّدرلإي ،ههه تَّ يهَر اسَ لَّتجتهع لَّهَّ َّدرجَّ

لَّتهلد لَّدرلإيب ،هيالحو أن هذل لَّتًاه يرَط َين لَّ حصيل هلالخ ََّ لر
لَّساَّئيب َّتجتهاب لَّتهَّر هلَّتاَّ لر

هلَّ ي تول ي لَّتجتهع لَّهَّ َّدرجَّ

لَّطلَب ي جتيد

لَّ ي إ هتل َّ يَّو لَّتحصلب
لَّطلَب ي ساَّيب لَّإسب لَّدرلإيب"
( د  ،6221 ،ص.)412

هيففذكر لَّطريففري " أن لَّ حصففيل يففر َط تََّش فرة َففَّألدلء لَّد لرإففي َّلطففالر َّ هضففيو لَّتففد لَّففذي ح ف
يففَ لألهففدل

لَّ هليتيففب َّففد لَّطففالر ،هي ففَّو ََّخ َففَّ لر لَّ حصففيل ههففِ أدهل

بيففَّو َّتففد

حصففيل لًَّففرد َّتففَّ

لك إََ تن تهر ب أه تاَّرة تهيسب س يجب لَّ هلي أه لَّ درير"(لَّطريري ،4111 ،ص.)684
هيشير لَّصََّّو ( َُِّ )4112أن لَّ حصيل لَّد لرإفي هفه " لَّتهر فب لَّ في ف لَّحصفهل اليافَّ (لَّتدركفب)،
ههه لَّذي يهكإَ لَّتهدل لَّ رلكتي ،هيإَّهي حَّصل بإتب تجتفهع لَّس فَّط لَّ في حصفل اليافَّ لَّطََّّفر في جتيفد

لَّت ر لر لَّ ي درإاَّ تسذ لَّ حَّبَ َََّّجَّتهب الِ تجتهع لَّهحدل

لَّت ررة َّ لي لَّتهلد".

َأسفَ "ُسجفَّم اتفل تفَّ أه ُحفرلم لَّ ً ّفهد في
هيشير لَّحَّتفد س فال افن بفَّتهو لَّ رَيفب هالف لَّفسًو لَّ رَفهي ّ
تافَّرة تفَّ أه تجتهاففب تفن لَّتهلهتففَّ " .ه ّأسفَ "ت هإففط تفَّ يحصفل اليففَ لَّطََّّفر أه لَّطَََّّففب تفن درجففَّ في أحففد
لَّهحف ف ففدل

لَّد لرإف ف ففيب هلَّ ف ف ففي ف ف ففَّو ف ف ففي هف ف ففذه لَّحََّّف ف ففب َََّّته ف ف ف ّفدل

لَّد لرإف ف ففيب ،أه ف ف ففي تجتهاف ف ففب تف ف ففن لَّهحف ف ففدل

لَّ رلكتي"(لَّحَّتد ،4114 ،ص.)224

53

هلَّتاففَّ لر لَّتك إففَب تففن بَففل لَّت هلتففين كس يجففب

هيهف ّفر َالففهل لَّ حصففيل لَّد لرإففي َأسففَ" :لَّتهلهتففَّ
َّدرلإب تهضهع ،أه هحدة درلإيب تحددة" (َالهل ،6222 ،ص.)661

َيستفَّ يهر فَ لَّهيإفهي ه خفرهن س فال افن جفََّلن َأسفَ"تإف ه تحفدد تفن لإلسجفَّم ،أه َ لرافب في لَّهتفل
لَّتدرإي ي َّو تن بَل لَّتهلتين ،أه ََّالخ ََّ لر لَّت ررة" ) لَّهيإهي ه خرهن ، 6222 ،ص.)42
" هلَّ حصيل لَّدرلإي هه لَّحصهل الِ تهلهتَّ

هصفًيب َفين تفد تفَّ حصفلَ لَّطلَفب َطري فب تََّشفرة

تففن تح ففه لَّتففَّدة لَّد لرإففيب ،هذَّففي تففن خففالل لالخ َففَّ لر لَّ ففي يطَ اففَّ لَّتهل ف الففِ طلَ ففَ الففِ تففدلر لَّهففَّ
لَّد لرإفي َّ يففَّو تففد لإف يهَّر لَّطلَففب َّلتهففَّر هلَّتًفَّهي هلَّتاففَّ لر لَّ ففي َّافَّ االبففب َََّّتففَّدة لَّد لرإفيب ففي هبف
تهين أه ي ساَّيب تدة هليتيب تهيسب " ( د  ،6221 ،ص.)412

لَّطََّّففر الففِ تر ك ف لم لَّتففَّدة لَّد لرإففيب هتًردل اففَّ لَّ هليتيففب ففي

هاليففَ ََّّ حصففيل لَّد لرإففي هففه" هبففه

ض ففهء تح ففه لَّتسفففَّه هأه ففدل اَّ" ،ههف ففه اَ ففَّرة افففن تإف ف ه ته ففين تفففن لَّكً ففَّءة ف ففي لألدلء لَّتدرإ ففي َّت ف ففدلر
لَّتهلهت ففَّ

لَّ ففي يف ف

حص ففيلاَّ ت ففن لَّتهض ففهاَّ

هلَّهح ففدل

لَّد لرإ ففيب ،هلَّ ففي ي ف

هلالخ ََّ لر لَّ حصيليب.

ه ففر لَََّّحو ففب أن لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي ي ص ففد َ ففَ ل ففي لَّتهلهت ففَّ

لَّتهلهتَّ

لَّ ي ست

"َّديََّ ،دياَّ" تن خالل هل تهضهاَّ

ييتا ففَّ ت ففن بَ ففل لَّتدرإ ففين

لَّ ففي لك إ ففَاَّ (لَّطََّّ ففر ،لَّطَََّّ ففب) أه

درلإيب ت ررة ،هي بيفَّو هفذل لَّ حصفيل َََّّدرجفب

لَّ ففي يحص ففل اليا ففَّ لَّطََّّ ففر ففي لالخ َ ففَّر لَّسا ففَّئي لَّ ففذي ي ففد َّ ففَ ففي ساَّي ففب لًَّص ففل لَّد لرإ ففي ،هيهَ ففر ا ففن
لَّ حصيل لَّدرلإي َتَّ هصل َُّيَ لَّطََّّر ي هلتَ هبدر َ الِ لَّ هَير اتَّ هلتَ.

 .1أهمية التحصيل الدراسي في التعليم الجامعي:
ي ففؤدي لَّ حصف ففيل لَّد لرإ ففي ف ففي لَّف ففدهل لَّت دت ففب ده لر ف فَّاال ففي ُاف ففَّدة لَّسوف ففر ففي لَّتسف ففَّه هلََّ ف فرلت
لَّ هليتيففبُ ،ذ يهكففو لَّصففهرة لَّح ي يففب َّتففد

َّاليففب لففي لََّ فرلت

هكتففَّ هففه لَّحففَّل ففي لَّففدهل لَّت دتففب يففؤدي

لَّ حصففيل ده لر أإَّإففيَّ ،هليففَ يهففهد حديففد لَّتإففَّر لَّتإ ف َلي َّلطََّّففر َّ خرجففَ تففن لَّكليففب ََّّ حصففيل لَّد لرإففي
ت غير ي لألهتيب ألوره لألكَّديتي هلَّسًإي ي لَّطََّّر هلألإرة هلَّتج تد (لَّشرَيسي هَلً يب.)6221،
هيف ففؤدي لَّ حصف ففيل لَّد لرإف ففي ف ففي لَّ هلف ففي لَّجف ففَّتهي ده لر كَي ف ف لر ف ففي شف ففكيل اتليف ففب لَّ ف ف هل ه حديف ففدهَّ،

هلَّ حصيل الِ أهتي َ َّفيو هفه لَّت غيفر لَّهحيفد في اتليفب لَّف هل سوف لر ألن اتليفب لَّ حصفيل ته فدة فؤور يافَّ
اهلتل كويرة هت هددة ،هتفن وف ََّّفدرجَّ

لَّ في يحصفل اليافَّ لَّطََّّفر َّيإف

ت يَّإفَّ صفَّدبَّ دلئتفَّ َّ در فَ الفِ

لَّ ف هل ُ ،ذ كوي ف لر تففَّ ي ففدخل ففي اتليففب لَّ حصففيل اهلتففل ت هففددة َهضففاَّ ت هلففد َففََّّت هل هبد لر ففَ هلإ ف هدلدل َ
هصًَّ َ لَّتملجيب هلالسًهََّّيب هلَّدل هيب  ،هَهضاَّ ت هلد َََّّخَرة لَّ هليتيب هطري ب هلتاَّ(َسي .)6222 ،
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هسو لر ألن لَّ حصيل لَّد لرإفي هفه لَّافد
لَّطََّّر َاذل لَّاد

لألإَّإفي تفن لَّ رَيفبَّ ،فذل الَفد أن فر َط تسَّشفط تلف

ُسجفَّم

َّالإ ًَّدة تساَّ ي هي إلهكَ لَّ هليتي .

هيشفير ل سفَّجي َُّفِ " أن لَّ حصففيل لَّد لرإفي يتكفن أن يهَففر اسفَ في لََّحفل اتففَّ هصفل َُّيفَ لَّطََّّففر
ففي هلت ففَ هبدر ففَ ال ففِ لَّ هَي ففر ،هات ففَّ هلت ففَ ت ففن تهلهت ففَّ

ففي تإ ففَّد ط ففرد لَّ ففدريو لَّهَّت ففب كت ففَّ يإ ففاَّ

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

 .3األهمية الجتماعية للتحصيل الدراسي:
" َفرم لَّحَّجففب لَّتَّإفب َُّففِ لَّهلف هت ََّهفب لَّ حصففيل لَّد لرإففي تفن خففالل دهر لَّهلف لَّكَيفر هلًَّهففَّل ففي
حيَّة لًَّرد هلَّتج تد الِ لَّتإف هيَّ

كَّ فب ،ه في تخ لف

لال جَّهفَّ  ،أهتيفب لَّ حصفيل لَّد لرإفي ه هلئفده وافر

الففِ شخصففيب لًَّففرد ،ه َففده أهتيففب لَّ حصففيل لَّد لرإففي تففن خففالل لر َّئففَ صففَّاديَّ كهسففَ يهففد لًَّففرد َّ َ فهأ تكَّسففب
هويًيففب جيففدة ففي تهوف ف لَّحففَّال ََّّ ،كليففَّ

لَّهلتيففب ه ففد طلَ اففَّ َّتاففن تففَّ لمَّف ف

ح ففل بتففب لَّايكففل لَّتاس ففي،

ههفي َحكف َّريخاففَّ هطَيهفب لَّهتفل ياففَّ هلَّت لميفَّ لَّ ففي تسحافَّ هلَّتكَّسفب لَّ ففي هطيافَّ َّلهَّتفل ياففَّ ،جهفل لَّطلَففب

أكور ُص لر لر هلبََّال الِ لالَّ حَّد َاََّ ،صر لَّسور اتَّ ُذل كَّس

ًد تد بد لر ا هلإ هدلدل ا هتيهَّا "

(سه ل ،6224 ،ص.)68
ه جلِ َّئدة لَّ حصفيل لَّد لرإفي َأهجفَ شف ِ في حيَّ سفَّ لالج تَّايفب هَخَّصفب في تإف َلسَّ ،فََّّهلبد أن

ستيففب لَّ هل ففي إففتو َتكَّ ح ففب طَّئً ففب تففن لَّههلت ففل لَّتإ ففََب السهففدل لألت ففن تو ففل "لََّطََّّففب هلالإ ف هََّد هلَّسما ففَّ
لَّديسيب لَّت طر ب".

" هال ش ففي أن لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي َّ ففَ أوف فره لَّكَي ففر ال ففِ شخص ففيب لَّطََّّ ففر ََّّ ،حص ففيل لَّد لرإ ففي يجه ففل
لَّطََّّر ي هر الِ ح ي ب بد لر فَ هلتكَّسَّ فَ ،كتفَّ أن هصفهل لَّطََّّفر َُّفِ تإف ه

حصفيلي تسَّإفر في د لرإف َ

َّلتهلد لَّتخ لًب يَل لَّو ب ي سًإَ هيدا كر َ ان ذل فَ ،هيَهفد اسفَ لَّ لفد هلَّ فه ر تتفَّ ي فهي صفح َ لَّسًإفيب،
أت ففَّ ش ففل لَّطََّّ ففر ففي لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي لَّتسَّإ ففر َّتف فهلد د لرإف ف َ ،إس ففَ ي ففؤدي َ ففَ َُّ ففِ ففد لَّو ففب ففي سًإ ففَ

هلإلحإَّو ََّإلحََّط هلَّس ص هلَِّ لَّ ه ر هلَّ لد ،ههفذل تفن أإفََّر إفهء لَّصفحب لَّسًإفيب َّلًفرد "(َفدهر،6224 ،

ص.)412

 .4عوامل تدني التحصيل الدراسي في التعليم الجامعي:
هبفد يكففهن أحفد اهلتففل فدسي لَّ حصففيل لَّد لرإفي ففي لَّ هلفي هففه ضفيد تًاففه لَّ حصفيل لَّد لرإففي لَّففذي

ي صففر الففِ تففَّ يهففر َففََّّ هي لَّساففَّئي هتففن هسففَّ سففر أن هري ف
َضيد تًاهتَ.
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لَّ حصففيل ي إففد ََّ إففَّع تًاهتففَ هيضففيد

ي ففر ك ففال ت ففن أَ ففه حط ففر ه خ ففرهن ( )4111أن تًا ففه لَّف ف هل لَّتدرإ ففي أكو ففر ش ففتهال ت ففن لَّ حص ففيل
لَّدرلإي "َتهسَّه لَّضيد" اه يشير َُِّ لَّ غيف لر
تو ففل ففي لك إ ففَّر لَّتهلهت ففَّ
هيشففتل هففذه لَّس فهل
لألهدل

في لألدلء حف

وفره

لَّ فدرير هلَّتتَّرإفب في لَّتدرإفب كتفَّ

هلَّتا ففَّ لر هط ففرد لَّ ًكي ففر ه غي ففر لال جَّه ففَّ

هلَّ ففي ه ه ففديل أإ ففََّّير لَّ هل ففد

لَّترَهَففب هَيففر لَّترَهَففب ،أتففَّ لَّ حصففيل اففه أكوففر ل صففَّال َففََّّسهل

لَّترَهَففب َّلف ف هل أه

لَّ هليتيب.
هيشففير أيضففَّ َسففي (َُّ )1113ففِ أن لَّ حصففيل لَّد لرإففي ياففد

َُّففِ لَّحصففهل الففِ تهلهتففَّ

َففين تففد تففَّ حصففلَ لَّطََّّففر تففن خَ ف لر تهيسففب َطري ففب تََّش فرة تففن تح هيففَّ

هصففًيب

د لرإففيب تهيسففب هك فذَّي تهر ففب

تإ ف ه لَّطََّّففر لَّ هليتففي أه لَّ حصففيلي هذَّففي َتهر ففب ترك فمة َََّّسإففَب َّتهففَّيير َّاففَّ صففًب لَّهتهتيففب ،أي َََّّسإففَب
َّلطََّّففر ففي رب ففَ لَّد لرإففيب أه ففي توففل إففسَ هال ي صففر هففد

لَّ حصففيل لَّد لرإففي الففِ ذَّففي هَّكففن يت ففد َُّففِ

تحَّهَّب رإ صهرة سًإيب َّ د لر لَّطالر لَّه ليب هلَّتهر يب ه حصيلَ ي تخ ل

لَّتهلد لَّدرلإيب.

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

لاله تَّ تن تسطلد لَّكش

ان لَّطرد لَّ ي إَّاد الِ ميَّدة لَّ ًهد لَّدرلإي َّ فدايتاَّ ه هميمهفَُّ ،ضفَّ ب َُّفِ

لَّ هر الِ لَّههلتل لَّ ي بد ؤدي َُِّ لإلخًَّد لَّدرلإي َّ جسَاَّ ،هتن هذه لَّههلتل:

أ .المعلم كعامل مؤثر في التحصيل الدراسي:
ُتففَّ إففلََّ أه ُيجََّففَّ ،هذَّففي تففن خففالل بدر فَ
َّلتهلف دهر أإَّإففي هتََّشففر ففي تإ ف ه لَّطلَففب ه حصففيلَ ّ
الففِ لَّ سهيففد ففي أإففََّّير لَّ ففدريو ،هتففد ت لراَّ ففَ َّلًففرهد لًَّرديففب َففين لَّطلَففب ،هحََّّ ففَ لَّتملجيففب لَّهَّتففب ،هستففط
لَّشخصيب ،هتد بدر َ الِ هتي لالخ ََّ لر لَّ حصيليب َطري فب جيفدة هتهضفهايب ،هافد لَّ إفَّهل في هميفد
لَّهالتَّ

َتَّ ال ي سَّإر هتَّ يإ ح َ لَّطلَب.

هأشَّر حتدلن أسَ "ح ِ ي ه لَّتهل َدهره لَّتسشهد  ،هيفؤدي َُّفِ س فَّئ سوَّتيفب هت صفهدة َّفد لَّطلَفب يسَغفي

أن ي ص

َ در َ الِ تَّ يلي:

 لَّ تكن تن لَّتَّدة لَّهلتيب أه لَّدرلإيب لَّخَّصب َتهضهع لَّتفسا أه لَّك فَّر لَّد لرإفي ،وف لَّتهر فب لَّهَّتفبلَّتر َطب ََ تن لَّح هل لألكَّديتيب لألخر .
 لَّف تكن تففن لَّ ففدريو سوريفَّ ه طَي يففَّ أي تففن لَّتافَّ لر لألكَّديتيففب هلَّتاسيففب لَّهويًيفب هَيرهففَّ تتففَّ يففدخلي لَّكًَّيفَّ

لَّ هليتيفب َّلتهلف في لَّ رَيفبُ ،ن هفذه لَّتافَّ لر هلَّكًَّيفَّ

تس جَّ ي لَّ رَيب.
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هفي لَّ في جهفل تفن لَّتهلف فردل

 لَّ تكن تن لَّتيهل لإليجََّيب سحه لَّ رَيفب هلَّتفرَين أي سحفه تاسفب لَّ هلفي هلَّهتفل َافَّ هأن يت لفي ُسإفَّسيبحَّسيب سحه لَّت هلتين.
 -كتففَّ أن َّلتهل ف لَّت ف تكن تففن تَّد ففَ لَّهلتيففب هلَّتففمهد َتاففَّ لر

دريَيففب هكًَّيففَّ

رَهيففب هلَّت تيففم َتيففهل

ُيجََّيب سحه تاس َ حََّ هحسَّسَّ ي هَّتلَ تد لَّطلَب ،أو لر ُيجََّيَّ ي حصفيلا  ،أتفَّ ُذل لس ًف

تسفَ هفذه

فإن َّففَ ده لر إففلَيَّ ففي لَّ حصففيل .ففََّّتهل ال يهلف َتَّد ففَ ففط ،هلستففَّ َشخصففي َ ه هَّتلففَ تففد
لَّشففرهط ،ف ّ
لَّطلَففب هتففد تففَّ ي دتففَ َّا ف تففن توففل أالففِ هبففدهة حإففسب ،هَّجاففهده أوففر كَيففر َّففد لَّطلَففب إ فهلء الففِ
لَّتد لَّ رير هلََّهيد .

 َّذل يجر أن يكهن لَّتهل ت تكسَّ تن لخ صَّصَ ،تلتَّ َتهضفهع لَّتفسا لَّتدرإفي ،بفَّد لر الفِ لَّ فدريوسوريففَّ ه طَي يففَّ ،ففََّّتهل دهن لَّتهر ففب لَّت خصصففب ي حففهل َُّففِ تهو ف
ي حفهل َُّفِ تهوف

جَّهففل ،هدهن تاففَّرة لَّ ففدريو

اَّطفل ،هدهن لَّتيفهل لإليجََّيففب سحفه لَّ رَيففب هلَّت هلتفين ي حفهل َُّففِ تهوف

ضرره لَّ رَهي أكور تن سًهَ" (حتدلن ،4112،ص.)42
هيضففي

حتففدلن "أسففَ يتكففن اففر

تففد

َّإففد،

ففأوير لَّتهلف ففي ر ففد تإف ه لَّ حصففيل لَّد لرإففي أه خًضففَ َّففد

لَّطلَب تن خالل لَّس َّط لَّ ََّّيب:


َففَّين لَّتهل ف ففي لإ ف خدل ط لرئففد لَّ هلففي هتففد لإ ف خدلتَ لَّهإففَّئل لَّ هليتيففب لَّتخ لًففب تففد ت لراففَّة لًَّففرهد
لًَّرديب َين لَّطلَب.

 تد بدرة لَّتهلف في لَّ هَّتفل تفد تخ لف

لألستفَّط لَّشخصفيب هلَّسًإفيب َّلطلَفبَ ،تهسفِ بدر فَ الفِ لإف خدل

لَّحهل م لَّتسَّإَب لَّ ي الئ لَّطلَب الِ لخ ال ا .


أور لَّطلَب َََّّحََّّب لَّسًإيب هلَّتملجيب َّلتهل  ،إذل كفَّن لَّتهلف يهفَّسي تشفكال

حففَّال

أإفريب أه تدرإفيب ،أه س ََّفَ

لَّكآَففب ه لففر لَّت فملج ،ففإن ذَّففي يففؤور ففأوي لر إففلَيَّ ففي أدلء لَّطلَففب لَّ حصففيلي ،هي فؤدي َُّففِ ش ف

لس ََّها ي لَّحصب لَّصًيب ه ركيمه الِ لسًهَّال

لَّتهل  ،ال الِ تح ه لَّدرو.

 تد بدرة لَّتهل الِ صتي لالخ ََّ لر لَّ حصيليب لَّتهضهايب هلَّشَّتلب ،فإذل كفَّن لالت حفَّن َيفر شفَّتل
َّلتففَّدة لَّد لرإففيب ،هَّ ف ي لرا في لًَّففرهد لًَّرديففب َففين لَّطلَففب ،تففن حيففل لَّصففههَب ففإن ذَّففي يففؤدي َُّففِ ذَففذر
االتَّ ا تن لت حَّن آلخر.
 لَّتهضهايب ي لَّهالتَّ

لَّتدرإفيب لَّتهطفَّة َّلطلَفب في ضفهء س فَّئجا  ،ه في لالخ َفَّ لر لَّ حصفيليب ،هتتفَّ
أكوفر تتفَّ يإف حد ،فإن ذَّفي ال يهطفي صفهرة ح ي يفب ألدلء

أن لَّتهل ُذل تسو لَّطََّّفر االتفَّ
ال شي يَ ّ
لَّطََّّر لَّ حصيلي ،هيؤدي َُِّ جهل كَيرة َين بد لر لَّطََّّر هاالتَّ َ لَّح ي يفب ،ههكفذل فإن َّلتهلف ده لر
كَي لر ي لَّ ًهد أه لَّ أخر لَّدرلإي اسد لَّطلَب" (حتدلن ،6222 ،ص.)24 -41
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ر لَََّّحوب أ ن دهر لَّتهل يجر أن يكهن دهر لَّتهجفَ هلإلدلري هلَّ َّئفد لَّ رَفهي لَّسفَّجو في هَّتلفَ تفد
لَّطلَ فب ،هأن يكففهن ذل شخصففيب تحَهَففب هترَهَففب َّففديا ُذ أ ّن لَّتهل ف يجففر أن يكففهن صففَّحر شخصففيب ت تي فمة
ت ًففردة ففي خلففد جففه رَففهي يإففهده لَّ ًَّاففل هلَّتشففَّركب هلَّت هففب ،هيَهففل لَّتإ فرة ففي سًففهو لَّطلَ فب ،أي َّففَ دهر
لَّتؤور لًَّهَّل هصَّحر لألستَّط لَّإلهكيب لَّترَهَب.

ب .التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز:

هيففر سه ففل " أن هسففَّي االبففب هطيففدة َففين دل هيففب لإلسجففَّم ،هلَّ حصففيل لَّد لرإففي ُذ أن لر ًففَّع تإ ف ه
لَّدل هيففب يففؤدي َُّففِ سجففَّح أكَففر تتففَّ َّففه كففَّن تإ ف ه لَّدل هيففب أبففل ،هوتففب ل ف لر

هلضففو يتففَّ ي هلففد ََّإلسجففَّم

هلَّ هلي يشير َُِّ هجهد لر ََّط تر ًد َين لر ًَّع تإ ه لَّ هلي هتإف ه لَّدل هيفبََّّ ،رجفَّل هلَّسإفَّء ذهه لَّ هلفي
لَّجَّتهي ير ًههن َشكل دلل ي هجياا سحه لإلسجَّم ان لَّرلشدين لألبل هليتَّ" (سه ل  ،6224 ،ص.)16

هيفر أَفه جففَّده " أن لَّدل هيفب حََّّفب دلخليففب في لًَّفرد إف وير إفلهكَ ه هتفل الففِ لإف ترلر هفذل لَّإففلهي
ه هجياَ سحه هد

تهين" (أَه جَّده ،4118 ،ص.)622

ه ر لَََّّحوب تصطلو دل هيفب لإلسجفَّم يشفير َُّفِ لَّحَّجفب َُّفِ لَّ حصفيل لَّ في شفَد افن طريفد توفََّرة

لًَّرد اسدتَّ ي هبد أن ُسجَّمه إفه ي ّفي في ضفهء تهفَّيير لَّ ًفهد ،هيف ُوفَّرة هفذل لَّفدل د اسفدتَّ يهفر لًَّفرد أسفَ
تإئهل ان س فَّئ جافهده ،هاسفدتَّ يكفهن َّديفَ تهر فب هلضفحب َََّّس فَّئ لَّ في ي حفدد َافَّ سجَّحفَ أه شفلَ ،هاسفدتَّ
يكفهن هسففَّي درجففب تففن لَّتخففَّطرة هاففد لَّ أكففد تففن س فَّئ جاففهده ،ههففد

لَّسشففَّط لَّ حصففيلي هففه لَّسجففَّح هلسجففَّم

شفيء جيففد َََّّت َّرسفب تففد لَّتسَّ إفين لآلخفرين ،هبفد هجففد أن فدرير لَّطلَففب ه هلفيتا ه شففجيها الفِ لإلسجففَّم بففد

أد َُِّ ر د لَّ حصيل لَّدرلإي َّديا .
يؤكد سصر ل ( )6221أن تشكلب لإلسجَّم هلَّ حصيل لَّدرلإي طلر ًكير جفَّد إليجفَّد حفل َّافَّ ألن

أويرهفَّ يكفهن الففِ لَّتإف ه لًَّففردي هلَّجتفَّاي هحفل توففل هفذه لَّتشففكلب ي ضفتن في هجفهد لَّحففَّ م الفِ لَّهتففل
ههجهد لَّدل هيب ََّ هلهضو أيضَّ أن لَّحَّ م الِ لَّهتل ي ضتن أرَهب اسَّصر ههي :
 الفكـرة  :ههففي لَّافد
هكي

أه لَّصففهرة لَّذهسيفب لَّ في يضففهاَّ أهيكهسافَّ لَّطََّّففر َّسًإفَ َََّّسإفَب َّتففَّ ي هلتفَ أهيهلتففَ

هلئ تد لَّهََّّ لَّذي ي هلجد يَ ف

 اإللتـــزامَ :هففد هضففهح لَّصففهرة أتففَّ لَّطََّّففر يففأ ي دهر لإلَّ ف لم لَّففذي يجهففل صففَّحََ ي ف
هلَّضغهط لَّ ي ي هر

َّاَّ تن متالئَ أه لَّتحيط لَّذي يهي

أتففَّ

لَّتغريففَّ

يَ خَّصب لَّتغريَّ لَّتَّديب هلإلسًهََّّيب .

 التخطــيط  :لَّطََّّففر لَّ ففي ففه ر َّديففَ لَّصففهرة لَّهلضففحب هلإلَّ ف لم سحههففَّ ففإن هففذل يهسففي هجففهد خطففب َّديففَ
تًصلب هوََّ َ َّلهتل ص

َََّّهلبهيب ف
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 المتابعة :ي هذه لَّترحلب اليسَّ َُّحَّد لَّ فهل َََّّهتفل لَّ سًيفذي لَّفذي سإفهِ َُّيفَ تفن خفالل لَّ يفَّ َجتيفد هفذه
لَّخطهل

.

ج .التحصيل الدراسي والستعداد الدراسي:
يهففر اففال ( )6221لالإ ف هدلد لَّد لرإففي َأسففَ "تففد بََّليففب لًَّففرد َّل ف هل أه تففد بدر ففَ الففِ لك إففَّر
َّفَ لَّوففره

إفلهي أه تاففَّرة تهيسفب ُذل تففَّ ايففأ
يكهن تاَّرة ا ليب تول هل لَّريَّضيَّ
هيخ لف

لَّتسَّإففَب ،هيخ لف

هففذل لَّإفلهي لَّتف هل ففي درجفب ه ففده ،ففد

أه هل أسشطب حركيب".

لَّ حصففيل لَّد لرإففي اففن لالإف هدلد لَّد لرإففيَّ ،الإف هدلد لَّد لرإففي يه تففد الففِ لَّخَفرة لَّ هليتيففب

لَّهَّتب أي يهكو لَّ أوير لَّ جتيهي َّلخَف لر لَّت هفددة لَّ في يك إفَاَّ لًَّفرد في إفيَّد حيَّ فَ ،يه تفد الفِ خَف لر
هليتيب تحددة ي أحفد لَّتجفَّال

تحفددة َدرجفب سإففَيب ه في وفره

لَّد لرإفيب ،كتفَّ أن لالخ َفَّ لر لَّ حصفيليب فيو لَّف هل لَّفذي يف

يتكففن لَّف حك َاففَّ ،هيكفهن لَّ ركيفم الففِ لَّحَّضفر هلَّتَّضفي أي تففَّ ف هلتففَ

ًَََّّهل  ،أتَّ لخ ََّ لر لالإ هدلدل
لَّوره

حف

شفرهط
َّفَ

إساَّ سَأ ََّألدلء لَّالحد أي تَّ يتكن َّلًرد أدلؤه تإف َال ُذل تفَّ أ يحف

لَّتسَّإَب.

د .التحصيل الدراسي ومفهوم الذات:
" تن لَّههلتل لَّ ي َّاَّ أويرهَّ الِ لَّ حصفيل لَّد لرإفي 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 لَّد لرإففيب دهن صففههََّ ،
هلن تًاه لَّذل

هذل يؤدي َُِّ حإين إلهي لَّطََّّر ي جَّته َ االهة الِ أدلئَ لألكَّديتي"
(سه ل ،6224،ص.)21

هيشير مهرلن (َُّ )6224فِ تًافه لَّفذل
هلَّ ييتففَّ

َأسفَ " كفهين تهر في تفسو هتف هل َّلتفدركَّ

لَّشفههريب هلَّ صفه لر

لَّخَّصففب َََّّففذل  ،يَلففهره لًَّففرد ،هيه َ فره هريًففَّ سًإففيَّ َّذل ففَ ،هي كففهن تًاففه لَّففذل

تففن أ كففَّر لًَّففرد

لَّذل يففب لَّتسإ ف ب لَّتحففددة لألَهففَّد اففن لَّهسَّصففر لَّتخ لً ففب َّكيسهس ففَ لَّدلخليففب هلَّخَّرجيففب ،ه شففتل هففذه لَّهسَّص ففر

لَّتدركَّ
هلَّتففدركَّ

هلَّ صه لر لَّ ي حدد خصَّئص لَّذل

كتَّ سهكو ُج لرئيَّ ي هص

لًَّرد َّذل فَ كتفَّ ي صفهرهَّ هفه،

لَّ ففي حففدد لَّصففهرة لَّ ففي يه ففد أن لآلخ فرين ففي لَّتج تففد ي صففهرهساَّ اسففَ هلَّ ففي ي تولاففَّ لًَّففرد تففن

خالل لَّ ًَّال لالج تَّاي تد لآلخرين.
هير مهرلن(  )6224أن تًاه لَّذل
لًَّفرد َّفَ أهتيفب خَّصفب ًَّاف ديسَّتيفَّ
َ َفل هبَففهل لآلخفرين ،هأن َففل لَّفذل

يه َر حج لر أإَّإيَّ في َسفَّء لَّشخصفيب ،هأن تًافه لَّفذل

لَّشخصفيب هلَّ هل ففد لَّسًإفي هأن َفل لَّفذل

َّفد

يفر َط لر ََّطفَّ جههريفَّ تهجَففَّ

ه اتاففَّ يه َفر َهففدل رئيإفيَّ ففي اتليفب لَّ هل ففد لَّشخصفي هلاففَّدة لَّ هل ففد
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لًَّففرد سحففه لآلخفرين هل جَّهففَّ

لَّشخصففي ،هأساففَّ ففأور َََّّههلتففل لالج تَّايففب توففل ل جَّهففَّ

لآلخفرين سحففه لًَّففرد،

هتن هسَّ يجر الِ لَّهلَّدين هلَّتفرَين هلَّترشفدين أن ي فدرهل دهرهف لَّخطيفر في ستفه تًافه لَّفذل
ي تخ ل

لَّترلحل لَّدرلإيب هتد

اسفد لَّطفالر

أويره الِ تإ هله لَّ حصيلي.

"هلَّ حصففيل لَّد لرإففي ي توففل ففي لَّتهر ففب لَّ ففي يحصففل الياففَّ لًَّففرد تففن خففالل َرسففَّت أه تففسا تدرإففي

َ ص ففد كيً ففَ ت ففد لَّهإ ففط هلَّهت ففل لَّتدرإ ففي ،هي ص ففر ه ففذل لَّتًا ففه ال ففِ ت ففَّ يحص ففل الي ففَ لًَّ ففرد لَّتف ف هل ت ففن
تهلهت ففَّ

ه ففد َرس ففَّت ته ففد يا ففد

ََّإلضَّ ب َُِّ ُادلده َّل كي

َُّ ففِ جه ففل لَّتف ف هل أكو ففر كيً ففَّ ت ففد لَّهإ ففط لالج ت ففَّاي لَّ ففذي يس ت ففي َُّي ففَ،

تد لَّهإط لَّتدرإي َصهرة اَّتب" ( د  ،6221 ،ص .)412 -416

هيهففد تهضففهع لَّ حصففيل لَّد لرإففي تففن لَّتهضففهاَّ

درلإ َ ،هي ر ر الِ أدلئَ ي لالت حَّسَّ

لَّ ففي َّاففَّ صففلب هوي ففب َحيففَّة لَّطََّّففر ففي أوسففَّء ف فرة

لَّتدرإيب سجَّحَ أه رإهََ.

"هلَّ حصففيل لَّد لرإففي يتوففل جَّسَففَّ أإَّإففيَّ تففن حيففَّة لَّطََّّففر ،هي ففأور َََّّجهلسففر لألخففر َّ ،الإ ف رلر لَّسًإففي
ي ر ر اليَ حصيل درلإي تر ًد ،هكلتفَّ سفَّل لَّطََّّفر حصفيال جيفدل هت طفه لر ،أإفا ذَّفي في َسفَّء و فَ َسًإفَ

هستهه" (لَّكسدري هلَّهسمي ،6221 ،ص.)286

هـ .المناهج والتحصيل الدراسي:
" ه َ ففر لَّتسف فَّه لَّد لرإف ففيب ه ففي جتيف ففد لَّخَف ف لر "لَّسشفففَّطَّ

" أه لَّتتَّرإ ففَّ

لَّتخططفففب ،لَّ ففي ه رهف ففَّ

لَّتدرإبَّ ،تإَّادة لَّطلَب الِ ح يد لَّس َّئ لَّ هليتيب لَّتسشهدة َأ ضل تَّ إ طيهَ بد لر ا .
هلَّتففسا أه لَّت ففرر لَّتدرإ ففي ي ًَّاففل ت ففد ُدرلي لَّتهل ف هلَّطلَففب ،إلس ففَّج اتليففَّ

لَّف ف هل هلَّ هلففي لَّ ففي

ؤهل ي لَّساَّيب َُِّ حصيل لَّت هلتين َّلتهَّر هلَّخَ لر هلَّتاَّ لر هلَّتيهل لَّتطلهَب"
(حتدلن ،4112 ،ص.)62
هيفر لَّإفيد "أن لسخًفَّ

تإف ه لَّ حصفيل هلَّ فأخر لَّد لرإفي ،رلجهفَّ َُّفِ لَّتفسا سًإفَ تفن حيفل افد

تالئت ففَ َّلًففرهد لًَّرديففب ،هاففد لَيففب لَّحَّجففَّ

هلَّرََففَّ

هلشففََّع تيففهل لَّطلَففب ،هَّلك ففَّر ففي لَّتففسا دهر كَيففر

ففي لَّ حصففيل تففن حيففل ُبَففَّل لَّطََّّففر اليففَ أه امه ففَ اسففَ ،هتففن حيففل فهل ره هصففالحي َ لَّسًإففيب هلَّ رَهيففب
ه هل َ تد تإ هيَّ

لَّطلَب" (لَّإيد ،6226 ،ص .)412

"هبفد كففهن لَّتسفَّه َيففر تصفتتب َّت هإففط بففد لر لَّطلَفب هخََّّيففب تفن اسَّصففر لَّ شفهيد هلإلوففَّرة ،أه بففد

كهن لَّتسَّه َيفر ت رلَطفب ه سفَّهل تهضفهاَّ

تخ لًفب،هَير تر َطفب َََّّحيفَّة لَّهلبهيفب أه يصفهر طَي افَّ في

لَّحيَّة لَّهتليب ،هَََّّ ََّّي ؤور ي حصفيل لَّطلَفب ،ه وافر لَّ َفَّين َفين بفد لر ا هلإف هدلدل ا  ،فإذل كفَّن لََّرسفَّت
لَّصففًي يخلففه تففن أَلففر لألسشففطب ،هيركففم الففِ سشففَّط هلحففد خففالل لألإففَهع ،ففإن ذَّففي يخلففد ج فهل تففن لَّتلففل،
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هيحف ف ففهل دهن لإ ف ف ف ت َّع لَّطََّّ ف ف ففر َََّّد لرإف ف ففب ،هيف ف ففؤدي َََّّ ف ف ففََّّي َُّف ف ففِ ف ف ففأخره د لرإ ف ف ففيَّ هلسخًف ف ففَّ

دل هي ف ف ففَ سح ف ف ففه

لَّ حصيل"(حتدلن ،6222،ص.)22 -41

و .اإلدارة والتحصيل الدراسي:
هيشففير ل سففَّجي َُّففِ " أن لإلدلرة أيففَّ كففَّن سهااففَّ ،هففي لَّتإففؤهَّب اففن لَّسجففَّح هلإلخًففَّد لَّففذي يحففدل
َّتج تد تن لَّتج تهَّ  ،هلَّ رَيب في فدتاَّ ه خلًافَّ هكفو تفَّ يفدهر في تؤإإفَّ اَّ تفن تتَّرإفَّ
أن لَّ طففهر لَّ رَ ففهي ه حهال ففَ لَّكَيف فرة سففَّ

ا ففن لَّ ح فهال

ُدلريفب ،كتفَّ

لإلدلري ففب ،تففن ست ففط ليففدي َُّ ففِ ستففط ُدلري ح ففديل.

تحففهر لَّهتليففب لَّ هليتيففب يففدهر حففهل لَّطََّّففر هحففهل ففه ير كففل لَّوففره

هلإلتكَّسففَّ

لَّ ففي إففَّاد الففِ هجيففَ

ستففهه لَّه لففي هلََّففدسي هلَّرهحففي ،هلَّ ففي هتففل الففِ حإففين لَّهتليففب لَّ هليتيففب َّ ح يففد هففذل لَّستففه ،ل ف هففد لإلدلرة

لَّجَّتهيب تجرد إيير لَّجَّتهب إي لر ره يسيَّ هد اَّ تجرد لَّتحَّ وب الِ لَّسوفَّ ،هلَّ أكفد تفن إفير لَّجَّتهفب ه فد
لَّجفدهل لَّتهضففهعَ ،ففل أصففَو اتففل لإلدلرة لألإَّإففي يفدهر حففهل ح يففد لألهففدل
َُِّ لاله تَّ َََّّسهلحي لإلدلريب ه هجيَ لَّهوَّئ

لَّ رَهيففب لالج تَّايففبُ ،ضففَّ ب

لإلدرليب َّخدتب هذه لَّهتليب لَّرئيإيب"
( ل سَّجي ، 6222،ص.)1 -4

َيست ففَّ ي ففر حت ففدلن " أن لَّسو ففَّ لإلدلري لَّإ ففَّئد ففي لَّجَّته ففب يتك ففن أن ي ففؤور إ ففلََّ أه ُيجََّ ففَّ ففي أدلء

لَّطلَب هتإ هله  ،فإذل كَّسف

لَّهالبفب َفين ريفد لَّهتفل تفن ُدلرة هتهلتفين جيفدة ،أوّفر ذَّفي ُيجََّفَّ ،أتفَّ ُذل كَّسف

فإن
هذه لَّهالبب َير جيدة ،إساَّ ؤور إلَيَّ الِ لَّطلَب ،كتفَّ أن ستفط لإلدلرة ُ ،ذل كفَّن ديك َّ هريفَّ أه ت إفيََّّ ،
َّففَ أو ف لر َيففر تََّشففر ففي لرجففد هلسخًففَّ تإ ف ه حصففيل لَّطلَ فب ،هَّسوففَّ لالت حَّسففَّ تففن حيففل لالا َففَّ لر
لألإَّإ ف ففيب ك ف ففََّّ هي هلَّتهض ف ففهايب هلَّو ف ففره

لَّتالئت ف ففب دهر ف ففي لَّ حص ف ففيل لألك ف ففَّديتي ت ف ففن حي ف ففل ر ه ف ففَ أه

خًضَ"(حتدلن ، 6222 ،ص.)24 -41
لَّجَّتهَّ

ه ففِ هففذل لَّصففدد يففذكر لَّ ففَّئتي " أن هسففَّي َه ف

لَّههلتففل لألخففر لَّ ففي هلففد ََّألسوتففب ففي َه ف

تن حيل ليل أه ميَّدة تدة لَّفدهل أه لمدحفَّ لَّ َّافَّ

لَّتهل ي ُدلرة لَّص

أه َديل لَّتهل تن هب

َََّّطلَفب هميفَّدة أافدلده هلًَّهضفهيب ،هضفه

َُّفِ خفرُ ،ذ هجفد جَّتهفَّ

َّفيو َّفدياَّ تهلف َّهفدة شفاهر تفن

لَّإففسب ،هاسففدتَّ يففأ ي لَّتهل ف  ،تففن لَّتتكففن أن ي َففدل ففي طففهل لَّإففسب اففدة ت ف لر  ،كتففَّ أن ألسوتففب لَّ َففهل ففي
لَّجَّتهَّ

ده لر تََّش لر أه َير تََّشر ي لَّ حصفيل ،فأخر لَّطََّّفر افن أب لرسفَ في بَهَّفَ َََّّجَّتهفب يشفهره َهفد

كي
لَّ إَّهي هلَّ ّ

ت َّرسب تد لَّطلَب لآلخرين ،هَََّّ ََّّي يإهء كيًَ هيسخً

لَّ حصيل َّديَ"

(لَّ َّئتي ،4118،ص.)482
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هـ.إدارة الوقت والتحصيل الدراسي:
ُن لخ ف ف ال
لَّتخ لًب ،إه

لَّطف ففالر ف ففي سوف ففيتا َّلفففمتن لَّت ف ففَّح الف ففِ لَّت ف فهلد لَّد لرإف ففيب هلألسشفففطب لإلدلريف ففب هلًَّسيف ففب

ي ر ر اليَ ًَّه لَّ حصيل لَّهلتي َّلطالر هلخ ال ا ي خَ لر ا َََّّتسا لَّ هليتي.

هير ) white )1998أسَ تن لَّضرهري ميَّدة لَّهب

حإين لَّهتليب لَّ هليتيب ،هأن هسَّي االبب طرديب َين لَّهب
اكإيب َين لَّهب
لَّهب

لَّ هليتي َّتَّ ََّ تن أهتيب تن هجاب سوره ي
لَّدرلإي هسإَب لَّحضهر ،هأن هسَّي االبب

لَّتدرإي هسإَب لَّ إرر.
لَّتخصص َّل هلي ت توال ي لًَّ رة لَّ ي ي ضياَّ لَّطََّّر ي لَّ هلي

هير حجي( )4111أن لَّهب

لَّتخصص َّليه لَّدرلإي -ادد أيَّ لَّدرلإب لألإَهايب  -ادد لألإََّيد يؤور الِ هل لَّتاَّ لر

لألإَّإيب هلالح ًَّو َاَّ.
لَّ هليتي هكورة لألاتَّل ي لَّجدهل لَّدرلإي جَّء

هميَّدة لَّهب

لَّت مليدة ،هذل ََّإلضَّ ب َُِّ أساَّ جَّء
ال ؤدي َطَيهب لَّحَّل َُِّ ميَّدة لَّهب

س يجب س ص لإلتكَّسيَّ  ،هيؤكد أيضَّ الِ أن ميَّدة لَّهب

لَّ هليتي َّكل لَّطالر.

هيشير حتهدي( َُِّ )6221أن لَّهالبب َين لَّهب
ضهيًب ،الِ لَّرَ تن هجهد االبب َإيطب َين لَّهب
كهن َين لَّهب

س يجب َّتهلجاب لَّكوَّ ب لَّطالَيب
لَّتدرإي

لَّتخصص َّل هلي هلَّتإ ه لَّ حصيلي االبب

لًَّهلي هَين لَّ حصيل لَّدرلإيُ ،ال أن لَّهالبب لَّهوي ب

لألكَّديتي هلَّتإ ه لَّ حصيلي ،هالِ لَّرَ تن لي لَّهالبب ُال أساَّ اَّتل تن َين اهلتل

أخر تساَّ ُدلرة لًَّصل لَّدرلإي هلتكَّسيَّ
هلن لَّسور َُِّ لَّهب

لَّتدرإب هلَّدل هيب َّد لَّطالر.

لَّ هليتي هحده كت غير ه ليلَ ي هَّر

تد كهن لَّ هلي تسوهتب هأكد أن لَّهب

لَّتخصص َّل هلي كهَّتل ََّ أويره ،هيوار أهضو اسدتَّ ال كهن لَّههلتل لَّالتدرإيب تإَّادة الِ لإلسجَّم.
هيشففير كففال تففن تغرَففي هحلت في(َُّ )4118ففِ أن لَّهب ف
الِ لَّ حصيل لَّدرلإي َّلطالر ،حيفل يس إف لَّهبف
لَّ هليتففي ،حيففل أن لَّهب ف

لَّجاد هلَّهب

هلَّتَّل.

يهففد لَّهب ف
ففإن ُدلرة لَّهبف ف

لَّكلففي تضففَّ

َُّيففَ لَّهب ف

لَّتدرإففي أحففد أه ف اش فرة اهلتففل هََّّففب ففؤور

لَّد لرإفي َُّفِ لَّهبف

لَّتخصفص ،هلَّهبف

لًَّهلففي يطلففد اليففَ لَّهب ف

لًَّهلفي ،هلَّهبف

لإلس ففَّجي أبففل تففَّ يتكففن تففن

تففن أه ف لَّهسَّصففر لَّ ففي ه تففد الياففَّ لَّهتليففب لَّ هليتيففب ففي ح يففد أهففدل اَّ ،هَصففًب اَّتففب
هس ففِ ُدلرة لَّ ففذل  ،هأن ت ففن ال يإ ف طيد سو ففي ذل ففَ ال يإف ف طيد لَّ كً ففل َ ففأي أت ففر ت ففن أت ففهر

لَّحيففَّة ،هلن تشففكلب لَّهبف ف
لألاتَّل لَّتطلهَب.

َّففد لَّطََّّ ففر سشففأ ففي كَّ ففب لألسش ففطب ،حيففل ال ي إ ففد لَّهب ف
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لَّت ففَّح إلسجففَّم ك ففل

ففد أشففَّر د لرإففَّ
لَّطََّّر يح َّج لَّهب

اديففدة َُّففِ تهَّسففَّة لَّطََّّففر تففن بلففب لَّهب ف

ي لَّجهلسر لَّ هليتيب لَّهديدة ََّّهب

ففي لَّيففه لَّد لرإففي ،حيففل أك فدهل الففِ أن

هه ت دلر تن لَّمتَّن بدر ألتر تَّ.

و .التحصيل الدراسي والتأخر الدراسي:
إ ف هتل كلتففب لَّ ففأخر لَّد لرإففي ت لر ففب تففد ضففه

لَّ حصففيل ففي لَّد لرإففب ،هذَّففي حيستففَّ يكففهن هسففَّي

طََّّر تَّ ،ت أخر درلإيَّ ،اذل يهسفي أن لَّ حصفيل لَّجفَّتهي َّديفَ ضفهي

أه ت فدن  ،هلَّت صفهد َفذَّي أن طَََّّفَّ

بصففر صففي لر تلحهوففَّ اففن َلففه تإ ف ه تهففين تففن لَّ حصففيل لَّففذي هتففل لَّجَّتهففب تففن أجلففَ ،هلَّطََّّففر
تففَّ بففد ّ
لَّت أخر درلإيَّ هفه لَّت صفر في حصفيلَ لألكفَّديتيُ ،ذل بفيو َََّّتإف ه لَّتس وفر تفن طََّّفر إفهي ت هإفط في
تول اتره.

هي ف ففذكر لَّر ف ففَّاي س ف ففال ا ف ففن  " Burtأن تص ف ففطلو لَّ ف ففأخر لَّد لرإ ف ففي يطل ف ففد ال ف ففِ أهَّئ ف ففي لَّ ف ففذين ال
يإ طيههن ،هه ي تس ص

لَّإسب لَّدرلإيب ،أن ي هتهل ََّألاتَّل لَّتطلهَفب تفسا  ،تفن لَّصف

لَّفذي ي فد دهساف

تََّشرة " (لَّر َّاي  ،6226 ،ص.)144
هلالك شَّ

لَّتَكر َّحَّال

لَّضه

ًَّبتاَّ ،هذَّي َ شخيص لَّتشكال

ي لَّ حصفيل هإفراب لَّ حفري هتفَّ لَّكًفيالن َفَّح هلء هفذه لَّحفَّال

لَّ حصيليب َّلطلَب تن خالل لَّتؤش لر لَّ ََّّيب:

بَفل

 لَّهرء لألكَّديتي هتد تسَّإَ َ كتَّ هكيًَّ َّ د لر لَّطلَب. ترلجهففب تهلف لَّتففَّدة إلاطففَّء صففهرة هلضففحب اففن أدلء لَّطلَففب ففي لَّت ففرر ه أريففَ ففي كيًيففب حإففين هففذللألدلء.

ي تحيط لَّطََّّر حد تن حصيلَ أه إَر ََّ تشكال

 -هجهد تههبَّ

 -بد يكهن أخر درلإي اَّ أه خَّص ي تهلد تهيسب.

كي
ّ

تد لَّجَّتهب.

 بففد يففر َط لَّ ففأخر لَّد لرإففي َهففدة اهلتففل تساففَّ س ففص لَّففذكَّء ،صففههَب لَّ ف هل  ،اففد لَّ ففدرة الففِ لَّ ركيففم،ضه

لَّذلكرة.

هيش ففير ل س ففَّجي( )6226أن تش ففكلب لَّ ففأخر لَّد لرإ ففي ت ففن لَّتش ففكال

لَّ ففي حويف ف

ََّه ت ففَّ ه ًكي ففر

لَّكوير تن لَّ رَهيين أسًإا ََّا ََّره تصد لر أإَّإيَّ إلاَّبب لَّسته هلَّ د َّلحيَّة لَّت جددة .
هي ففر ل س ففَّجي( )6226أس ففَ يتك ففن ر ففد تإف ف ه لألدلء ففي لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي ا ففن طري ففد ه ففديل
لإ خدل تًاه لَّذل

اسد لَّت أخر درلإيَّ ،هي طلر ذَّي هديل لََّيئب ه طَي اَّ في لَّح فل لَّتدرإفي َحيفل يت فد

هذل لَّ غيير َُِّ لَّتهلد لَّدرلإيب لَّتخ لًب.
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مقدمة:

يففر أَففه َكففر( )6226أن لَّشففََّر أكوففر بطَّاففَّ

لَّتج تففد ففأو لر ََََّّيئففب لَّ ففي يهيشففهن ياففَّ هََّأل كففَّر

لَّ ي ي ل هساَّ ي لَّت لرحفل لَّتخ لًفب تفن حيفَّ ا  ،ههف أكوفر لإف جََّب َّل غيفر حركفَّ
هلالب صففَّدي هلََّس ففَّء لَّا ففَّد

اَففر ففَّريخ لََّشف فريب هلن كَّس ف

لَّ غيفر لالج تفَّاي هلَّو فَّ ي

تو ففل خالص ففب خَ ف لر ه ج ففَّرر لَّكَ ففَّر أه رإ ففََّّب

لَّإتَّء كَّن لَّشََّر ه لألدلة لًََّّالب ياَّ ،هلََّسَّء ي ََّسد َّاا هحتَّإا هبدر ا لَّه ليب هلََّدسيب.
هيشففير ايففد ( )4118أن لَّشففََّر ه ف اصففر لَّتج تففد هتإ ف َلب هلألإففَّو لَّففذي يَسففي اليففَ لَّ ففد ففي
كَّ ب لَّتجَّال  ،ضال ان أسا أكور ئَّ

لَّتج تفد حيهيفب هبفدرة هسشفَّط هلصفرلر الفِ لَّهتفل هلَّهطفَّء هَّفديا

لألإَّو لَّجيد هلَّرََب لألكيدة في لَّ غيفر تتفَّ يجهلاف يا تفهن َإفَل افالج تشفكال

لَّتإف َل ،ههف في إفَيل

ح يد ذَّي يه تدهن الِ تَّ َّديا تن بد لر َُدلايب هلَ كَّريب.

 .2مفهوم الشباب:
ي ففر ا لرَ ففي ( )6222أن حدي ففد ترحل ففب لَّش ففََّر ه ففد اتلي ففب ص ففهَب حي ففل يص ففهر حدي ففد َ ففدلي اَّ أه
ساَّي اففَّ َصففهرة بَّطهففب ،هير كففم َه ف

لَّهلتففَّء ففي حديففدهَّ الففِ جهلسففر َيهَّهجيففب توففل َففدلي اَّ َلففه لَّحل ف أه

لَّسضف ف لَّجسإ ففي أه لَّ ففدرة ال ففِ لإلسج ففَّر ،هيح ففدد لَّ ففَه
هخ ل

تن شخص آلخر هتن تج تد آلخر.

َ ففدلي اَّ ال ففِ أإ ففَّو َدلي ففب لالس ففدتَّج ففي لَّتج ت ففد

هيشففير لَّجففهير (َُّ )4111ففِ أن هسففَّي لَّهديففد تففن لَّجاففهد َففذل َّتحَّهَّففب هضففد تًاففه هلضففو هتحففدد
َّتهسففِ لَّشففََّر هبففد بففد لَّتا تففهن َراَّيففب لَّشففََّر تًاففهتين ففي هففذل لَّتجففَّل "أحففدهتَّ ي فر أن لَّشففََّر ترحلففب
اتريب تحددة تن ترلحل لَّهتر ،هلَّتًافه لآلخفر يفر " ،أن لَّشفََّر حََّّفب سًإفيب تفر ََّإلسإفَّن ه تيفم َََّّحيهيفب
هلَّسشَّط ه ر َط َََّّ درة الِ لَّ هل هترهسب لَّهالبَّ
كال تن لَّتًاهتين ير َط يَهضاتَّ لََّه

لإلسإَّسيب ه حتفل لَّتإفئهَّيب ،هَصفًب اَّتفب يتكفن لَّ فهل أن

الِ سحه ال يتكن تن لًَّصل َيساتَّ.

هيشففير ك فال تففن أحتففد هَففدهي ( )4111أن تًاففه لَّشففََّر هففه " حََّّففب سًإففيب تصففَّحَب تففر ََّإلسإففَّن

ه تيم َََّّحيهيب ه ر َط َََّّ درة الِ لَّ هل هترهسب لَّهالبَّ

لإلسإَّسيب .

هير شحَّ َ ه خرهن " أن هسَّي ل ًَّد الِ حديد ترحلب لَّشََّر كترحلب اتريب تدلهَّ ( )42إفسهل
فد َفين ( 64 -44إفسب) ه في حفدهد افَّتين حفهل س طفب لََّفدء هلالس افَّء ،هَّكفن هفذل لَّ حديفد يؤكفد لخف ال
َدلي اَّ هساَّي اَّ تن رد َُِّ خر ،هتن جسو َُِّ جسو ،هتن و َّ ب َُِّ و َّ ب"

(شحَّ َ ه خرهن  ،6222 ،ص.)22

َيست ففَّ يش ففير دس ففدلرهي ( )4111أن تًا ففه لَّشف فََّر " ف فرة ت ففن حي ففَّة لإلسإ ففَّن هأن لَّتج ت ففد لَّتص ففري
حددهَّ َهشر إسهل

فد تفَّ َفين لَّخَّتإفب اشفر هلَّرلَهفب اشفر تفن لَّهتفر  ،ه تيفم َتجتهافب تفن لَّخصفَّئص
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لر لَّحيفَّة هأخصفَاَّ هأكورهفَّ صفالحيب َّل جفَّهر تفد لَّت غيف لر لَّإفريهب هلَّت الح فب لَّ في يتفر َافَّ

جهلاَّ أه
لَّتج تد.

هيش ففير ال ففي ه خ ففرهن ( )4111أس ففَ يتك ففن حدي ففد تًا ففه لَّش ففََّر لَّج ففَّتهي ت ففن خ ففالل والو ففب ته ففَّيير
رئيإيب هي:
أ .المعيار البيولوجي :حيل تيم هذه لَّترحلب َسته لَّهوَّئ

لَّه ليفب هلَّ فذكر هلإلدرلي هلَّ خيفل َُّفي جَّسفر

لَّ ففدرة الففِ لإلَففدلع هلالَ كففَّر هلَّ ًففهد لَّهلتففي هلك إففَّر لَّتاففَّ لر لَّه ليففب َُّففي جَّسففر ميففَّدة لَّ فدرة الففِ

ل خَّذ لَّ لر لر هحريب لالخ يَّر.
ر .المعيار السيكولوجي :ههذل لَّتهيَّر ير أن ترحلب لَّشفََّر هفد َتوََّفب لَّترحلفب لَّ في يف خالَّافَّ اتليفَّ
لَّ غيير هلر َّء ي لََّسَّء لَّدلخلي َّلشخصيب ،هلالإ رلر في لَّسضف
لَّهرلوب هلََّيئب  ،ه كهين لَّذل

في جهلسفر لَّشخصفيب فأو لر َهسَّصفر

 ،هلدرلي لًَّرد َّلهلبد هَّحَّجَّ َ لَّهجدلسيب هلإلدرلكيب َصهرة أ ضل.

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

لَّهتريفب

لألخر .
ه ففر لَََّّحوففب أن ترحلففب لَّشففََّر تففن أصففهر لَّت لرحففل تففره لر ََّإلسإففَّن تسففذ َففدلي اَّ هح ففِ ساَّي اففَّ أي
(تن َله لَّحلف ح فِ لَّسضف لَّجسإفي هلَّ فدرة الفِ لإلسجفَّر) هلَّ في فرلهح تفََّين (64 -44إفسب) افي حََّّفب
سًإ ففيب ص ففل َََّّحيهي ففب هلَّسش ففَّط  ،ذَّ ففي لَّ ففذي جهلا ففَّ أهف ف
هلَّترهسفب في لَّهالبفَّ
سَّهَّ ف

ف ف لر لَّحي ففَّة هأخص ففَاَّ هأكوره ففَّ ص ففالحيب َّلف ف هل

لإلسإفَّسيب هلَّ جففَّهر تفد لَّت غيف لر لَّتهجفهدة في لَّتج تففد لَّفذي يسشفأ يفَ لَّشفَّر ،هبففد

لَََّّحوففب وففالل تهففَّيير َّلهصففهل َُّففِ تًاففه تحففدد َّلشففََّر لَّجففَّتهي ههتففَّ تهيففَّر َيهَّففهجي :هيخ ف ص

َََّّهوففَّئ

لَّه ليففب تففن حيففل لإلدرلي هلَّ خيففل هلَّ ففذكر تففد لَّ ففدرة الففِ لإلَففدلع هلالَ ك فَّر ،تهيففَّر إففيكهَّهجي:

هيخف ف ص ََّر ففَّء لََّس ففَّء لَّ ففدلخلي َّلشخص ففيب ت ففن حيفففل اتلي ففَّ

لَّ غيي ففر هلَّسضف ف

ففي لَّجهلس ففر لَّشخصف ففيب

لَّهرلويب ،هأخي لر تهيَّر و َّ ي :هيخ ص َو َّ ب لًَّئب لَّهتريب َّلشََّر لَّ ي تيمه ان ََّبي لًَّئَّ

لألخر .

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

أاضفَّء لَّتج تفد هلألإفَّو لَّفذي يَسفِ اليفَ لَّ فد في كَّ فب لَّتجفَّال
تن بَّدة هتًكرين هالتَّء هاَّتلين ه ََّء هأتاَّ

في لَّحيفَّة ،شفََّر لَّيفه هف رجفَّل لَّغفد

هالفِ بفدر تفَّ يكفهن اليفَ شفََّر لألتفب تفن كًفَّءة هخلفد هالف

يكهن تإ َل لألتب تن د هربِ هلمدهَّر.
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هيرجففد َيففل ،ه خففرهن ( )4184أهتيففب لَّشففََّر َُّففِ تففَّ يتولففَ تففن بففهة ففي لَّتج تففد ككففل ،حيففل يتوففل
ش فريحب لج تَّايففب شففغل هضففهَّ ت تي ف لم ففي َسيففب لَّتج تففد ،حيستففَّ سسوففر َُّففِ لَّشففََّر كًئففب اتريففب سالحففو أساففَّ
أكوففر لًَّئففَّ

حيهيففب هبففدرة الففِ لَّهتففل هلَّسشففَّط ،هففذل ضففال اففن أن لَّشففََّر يهففد داَّتففب لَّتج تففد لَّ ففي يه تففد

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.
 ي ت ففد لَّش ففََّر َسوف فرة تإ ف َليب وَّبَ ففب خ لف ف

َش ففكل هلض ففو ا ففن سوف فرة لَّتج ت ففد ََّّش ففََّر أكو ففر ف فَال

َّل طففهير هلَّ غييففر هال يففر حرجففَّ ففي بَففهل أي غييففر لج تففَّاي أه لب صففَّدي أه إيَّإففيَ ،ففل يجففد ففي

هذل لَّ غيير تَّ ي ًد هطَيه َ هخصَّئص ستهه (اَد لَّحتيد. )4112،
لَّهتريففب حيهيففب هبففدرة الففِ لَّهتففل هلَّسشففَّط  ،كتففَّ أساففَّ لًَّئففب لَّهتريففب لَّ ففي

 أن لَّشففََّر ه ف أكوففر لًَّئففَّ

يكَّد أن يكهن َسَّئاَّ لَّسًإي هلَّو َّ ي تك تال الِ سحفه يتكسافَّ تفن لَّ كيف
لَّطَّبَّ

لَّتج تد.

لَّ ي يتكن أن إا ي ح يد أهدل

هلَّ هل فد هلَّتشفَّركب َأبصفِ

 د.يتوففل لَّشففََّر لَّهسصففر لََّشففري لًَّهففَّل ففي لَّتج تففد سو ف لر َّتففَّ ي ت ففد َففَ تففن تاففَّ لر هطَّبففَّ

هبففدرة

َّالب الِ ُحرلم لَّسته هلَّ د .
 يهد لَّشََّر َتوََّب لَّ هة لَّهدديب لًََّّالب لَّ ي دير اجلب لَّ ستيب (الي ه خرهن .)4111 ،
لَّتج تففد لَّ فَّدر الفِ ح يففد تهفدال

ُ ن ئفب لَّشفََّر تففن أهف ئفَّ

َّتَّ ي إ ََ تن هاي هلدرلي هبدرة الِ لَّ كي

لَّ ستيفب لََّشفريب َكفل أَهَّدهفَّ سوف لر

هلَّ أبل تد لألهضَّع هلَّت غي لر لَّ َّئتب.

 ي ه ففد لَّش ففََّر َحكف ف كهيس ففَ لَّجإ ففتَّسي لَّ ففهة لََّشف فريب لَّت ففؤورة  ،ا ففه طَّب ففب لَّهت ففل لَّض ففختب هه ففه لًَّئ ففب
لَّتس جب أإَّإَّ ي لَّتج تد.

 يهد لَّشََّر َحك كهيسَ لَّسًإي هه لَّ هة لَّصَّدرة َُّفِ لألتفَّ هَّيإف

لَّتشفدهدة َُّفِ لَّخلف

ههفه يتوفل

أيضَّ لَّ هة لَّت طهرة لَّ ي ال يأو تن لإلحََّط هلَّ ي ال ه ر َََّّجتهد هَّكساَّ ؤتن َََّّ غيير
( اترلن ه خرهن .)4111 ،
 لَّشففََّر َحك ف كهيسففَ لَّه لففي يتوففل أسشففط لَّه ففهل ففي لر يففَّده تجففَّال
َجديب هتوََّرة هلََّحل ان أ ضل لألهضَّع هأحإساَّ.

 ي ت د لَّشََّر َ درة هلضحب الِ لَّ هل د هلَّ كي
ُيجَّد لَّهالبَّ

هلَّ ًَّاال

تد تخ ل

لَّهل ف هلَّتهر ففب هلََّحففل هلَّد لرإففب

تد لألهضَّع لالج تَّايب لَّإفَّئدة  ،ههفه لَّ فَّدر الفِ

لَّت غي لر لالج تَّايب هلَّو َّ يب لَّإَّئدة ي لَّتج تد

(لَّجاَّم لَّتركمي َّل هَئب لَّهَّتب هلإلحصَّء.) 4118،
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ُ ن غيير أهضَّع أي أتب ي هب

الِ لَّدهر لَّذي ي ه ََ لَّشفََّر  ،هيفر َط َهايفَ هلد لركفَ َّتهبهفَ في

حركب لَّ د تتَّ يح َّج َُِّ و لَ ه داي جهد َ.
 ي ت د لَّشََّر َأن َّديا لالإف هدلد لَّفدلئ هلَّرََفب لَّت جفددة في اتفل كفل جديفد تفن شفأسَ أن يسًفد أت فَ
تن سَّحيب هسًإَ تن سَّحيب أخر .

 .3خصائص ومميزات الشباب:
هر

اتي ( )4118أن في لَّهبف

لَّفذي س طفرد يفَ َُّفِ هضفيو تًافه لَّشفََّر اليسفَّ أن سهضفو تفَّ

ي تيم ََ لَّشََّر ََّا ََّره لَّشريحب لألكور أهتيب ي لَّتج تد كََّّ ََّّي:

أ .الخصــائص الجســمية :تفن حيففل لَّستففه لَّإفريد ففي لَّجإف َ ،يستفَّ ال يصففَّحََ َففسًو لَّدرجفب لَّستففه لَّه لففي أه
لالسًهففََّّي أه لالج تففَّاي هيففؤدي هففذل َُّففِ اففد لسإففجَّ أجافمة لَّجإف ففي لَّستففه تتففَّ يففؤدي َُّففِ تميففد تففن
لَّ لد هلَّخه

هلَّصرلع.

ب.الخصــائص النفســية :لَّتإففأَّب لَّجههريففب أوسففَّء ترحلففب لَّشففََّر ههففي لَّ ففه ر َففين لَّففذل
لَّترحلففب يتيففل لَّشففََّر َُّففِ بَففهل هريًففَّ

هلَّتج تففد ،ه ففي لففي

تج ف تها اففسا َففأسا ت تففردين ههففَّرَين تففن لَّتدرإففب هأَطففَّال

ريَّضففيين ،ه ه ففد لَّهالبففب َففين لَّ ففي لَّتحففددة تففن بَففل لَّتج تففد تففن جاففب هلَّشففََّر تففن جاففب أخففر ه إ ف

َفََّّسًهذ هلَّصفرلع هافد بَفهل لَّهلبفد لالج تفَّاي في كويففر تفن لألحيفَّن ،هيكفَّ و لَّشفََّر َّكفي يحفدد تَّهي ففَ،
هيس ََّ ففَ أيض ففَّ ا ففدد ت ففن لَّتش ففَّار تو ففل لَّه ففمل ها ففد لَّهلبهي ففب هلَّإ ففخط ها ففد لالر َ ففَّط َََّّه ففََّّ لَّو ففَّهري
هلالج تَّاي هلَّشخصي ههذه لَّتشَّار َد تن لإلحإَّو لَّسًإي َهد لَّ هلمن َين لَّذل
ه شير اه

هلَّهََّّ لَّخَّرج.

( َُِّ )6221أن هسَّي تجتهاب تن لَّخصَّئص لَّسًإيب لَّ ي تيم ترحلب لَّشََّر،

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 ب لر لر َ َسًإَ.

 لإلحإَّو َََّّرضَّ َُِّ حد كَير ان لَّ لر لر لَّ ي ي خذهَّ.

 لإلحإَّو َََّّ لد ي تهو لألحيَّن حيستَّ يهلجَ لَّهديد تن هجاَّ
حهل تإ َلَ.

لَّكََّر تتن حهََّ  ،هكذَّي بل ب

 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 تساَّ.

ج .الخصـــائص العقليـــة  :ش ففير ات ففي ( َُّ )4118ففِ أس ففَ يتي ففل لَّش ففََّر ففي ه ففذه لَّترحل ففب سح ففه لَّست ففه لًَّك ففري
هلَّه لففي تففد تي فمه َطففََّد لَّخيففَّل هلَّج فرأة هلَّتغففَّترة  ،هيه ففم لَّشففََّر َ ًكي فره تففد لَّ ََّليففب َّإليحففَّء ففي َه ف
لألحيفَّن ،ه تيفم هففذه لَّترحلفب َي وفب ا ليففب كَيفرة ََّّ ،شفََّر يح ففَّج َّحريفب ا ليفب هيتيففل َُّفِ لَّحصفهل الففِ
هوي ب تن تصَّدر تهوهبب َاَّ.

تهلهتَّ

د .الخصــائص الجتماعيــة :يشففير هأَففه د  ،هلآلَففَّ ( )6222أسففَ يميفد َّففد لًَّففرد ففي ترحلففب لَّشففََّر لاله تففَّ
َتواف فره لَّخ ففَّرجي هلَّف فهالء َّجتَّا ففب لألص ففدبَّء هلألبف فرلن ،هلمدي ففَّد لَّ ففهاي َّدي ففَ َََّّتكَّس ففب لالج تَّاي ففب هلَّطَ ففب
لالج تَّايب.

َيستَّ شير أَه لَّهال ( )4118أن تن أه لَّخصَّئص لالج تَّايب لَّ ي ي تيم َاَّ لَّشََّر كتَّ يلي:
 لَّتوََّرة الِ أدلء أه لألاتَّل لَّ ي يكل َاَّ.
 ميَّدة و ب لَّشََّر َسًإَ الِ اكو ترحلب لَّترله ب.
 رََ َ ي حر لَّواهر هلحإَّإَ َأسَ ََّ تكَّسب لج تَّايب ي أإر َ هتج تهَ.
 رََ َ ي لَّ حرر تن لَّإلطب هحر لَّ ترد هس د لآلخرين.
 يص

َََّّ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.

 ي إففرع ففي لَّحصففهل الففِ لَّس ففَّئ تففن لَّتشففرهاَّ
لَّتشرهاَّ

لَّ ففي ي ففه َاففَّ هَّففذَّي أحيَّسففَّ ال ك تففل هففذه

ح ِ ساَّي اَّ.

 .4الخصائص العامة للطالب الجامعي على وجه الخصوص:
هيشففير هسففَّ ( )4112أساففَّ لففي لَّصففًَّ

لَّ ففي تيففم تهو ف لأل فرلد لَّففذين يس تففهن َُّففِ لَّترحلففب لَّجَّتهيففب دلخففل

تج تففد تهففين اففن َيففره تففن لأل فرلد هففذل تففد ت لراففَّة لح تففَّل هجففهد لخ ال ففَّ

َيففسا ففي لففي لَّصففًَّ

َّهجففهد

رهد َين هؤالء لَّطالر.
ه تول أه لَّخصَّئص لَّهَّتب َّلطََّّر لَّجَّتهي يتَّ يلي:
أ -النمو العقلي عالي المستوى :حيل ي تيم لَّطََّّر لَّجَّتهي َََّّ درة الِ لَّ يَّ َََّّهتليَّ

لَّه ليب لَّتخ لًب

تن ُدرلي ،ه ذكر ،هلس ََّه ،ه خيل ،ه ًكير ،هلَ كَّر ،ههه ي حَّجب دلئتب َُِّ لإ خدل هذه لَّ د لر .
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هال

صر حَّجب لَّطََّّر لَّجَّتهي َُِّ لإ خدل تَّ َّديَ تن طَّبفب ا ليفب الفِ لَّهلفه لَّ في يدرإفاَّ لَّطََّّفر

حإر َل َُِّ لإ خدل هذه لَّ د لر

ي حيَّ َ لَّهتليفب َّ،فذَّي افه يح فَّج َُّفِ ر فَّد يسَّبشفهسَ كحَّج فَ َُّفِ

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

يإ خد إلطَّ َ لَّهلتيب لَّ ليديب ي هجيَ طالََ.

لَّر فَّد َففل

ر -زيادة النمو الجتماعي :لَّطََّّر ي لَّترحلب لَّجَّتهيب إد دلئر َ لالج تَّايب هيمدلد ادد أصدبَّئَ
همتالئَ ،هتن أه توَّهر لَّسته لالج تَّاي َّلطََّّر لَّجَّتهي بدر َ الِ ُسشَّء االبَّ
لآلخرين هلَّ صر لَّحإن هلَّتالئ ي لَّتهلب

هلألصدبَّء هلَّ يي لَّصحيو َّلتسَّإََّ

لالج تَّايب لَّتخ لًب ،ه دير لَّوره

لَّخَّصب هلَّهَّتب هلدرلي تغملهَّ.

لج تَّايب تد

لالج تَّايب َّلمتالء

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 لآلخ فرين ففي َُففدلء لَّ فرأي

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

هب ففد أش ففَّر خليً ففب ( َُّ )4111ففِ أن لألسش ففطب لَّ ففي ت ففَّرو ت ففن خ ففالل لألإ ففر لَّطالَي ففب إ ففا ففي ستي ففب
لَّتإئهَّيب لالج تَّايب َّفد لَّطفالر لَّتشفَّركين في هفذه لألسشفطب ََّ ،إلضفَّ ب َُّفِ تإفَّهتب هفذه لألإفر في
ص ل هلي هتتَّرإب لَّديت رلطيب َّد لَّطالر.

ج -الرغبة في الوصول إلى أسلوب في الحياة يرضيهُ :ن خصَّئص لَّشََّر َصًب اَّتب ،هطالر لَّجَّتهب
َصًب خَّصب هه لَّشههر َََّّرََب ي لَّهصهل َُِّ لإًب حدد سور َ َّلحيَّة هدهره ياَّ ه ييتَ َّاَّ ،
حيل يحَّهل دلئتَّ لالإ ًإَّر حهل تن هه؟ هتَّذل يريد؟ هتَّ تهبهَ ي هإط لَّهََّّ لَّذي يهي

يَ؟،

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

هَّإب.

تساَّ يهي

ي

هَّذَّي إذل لإ طهسَّ أن سحدد َّاذل لَّشفَّر أإفلهََّ في لَّحيفَّة يرضفيَ هيسشفده لَّتج تفد تسفَ ،هلذل لإف طهسَّ أن
سجهل هذل لَّشَّر لَّجَّتهي ي لي لَّترحلب لَّاَّتب تن حيَّ َ أن يفدري أهتي فَ هدهره في لَّحيفَّة ،هلألهفدل

لَّ ي يسَغي أن يح اَّ ،سكهن َذَّي بد سجحسَّ ي رَيب ُسإَّن تو

هسَّ د َّسًإَ هَّتج تهَ.

د -تقدير الذات :حيل يشهر لَّطََّّ ر لَّجَّتهي ي هذه لَّترحلب َأسَ ُسإَّن ََّ بيت َ  ،هيإ طيد أن ي ه
َأاتَّل كويرة  ،هأن يسجمهَّ َسجَّح يجهلَ تهضد دير تن لَّتحيطين ََ ،هأسَ يشهر أسَ ُسإَّن رلشد
يإ حد تهَّتلب كََّّ ي يسََّّاَّ لألشخَّص لَّرلشدهن  ،إذل هجد أن هلَّديَ أه أإَّ ذ َ تَّملَّهل يهَّتلهسَ كطًل
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صغير اه ُتَّ أن يوهر الِ هذه لَّتهَّتلب هي ترد ،أه يإ إل َّاَّ يصَّر َََّّيأو هلإلحََّط هضه
لَّشخصيب.
ُن لَّطََّّففر لَّج ففَّتهي بففد ال ي ففدري تففَّ َّدي ففَ ت ففن ُتكَّسيففَّ
لَّجففَّتهي ففي أن يهلف لَّطََّّففر كيف

،هب ففد ال يففدري ح ففدهدهَّ ،ههسففَّ ي ففأ ي دهر لَّتهلف ف
،هكيف

يففدري هففذه لإلتكَّسيففَّ

ي َففل حففدهدهَّ  ،هاليففَ أيضففَّ أن يَففرم

َّطَََّّففَ أهتي ففَ هبيت ففَ هتكَّس ففَ  ،يففمدلد شففههر هففذل لَّطََّّففر َ ففدير ذل ففَ ،يهيسففَ ذَّففي الففِ تميففد تففن لَّ ففد
هتميد تن لَّسجَّح.
هـ .الثقة بالنفس :حيل ي ص

لَّطََّّر لَّجَّتهي َ در تفن لَّو فب َفََّّسًو هلالا تفَّد اليافَّ هلالإف الل َافَّ ،هبفد

ي ًَّخر َأن ََّ رأيَّ تإ ال  ،هأسَ ال يخضد آلرلء لآلخرين.

هذل هالشي أن حريفب لَّفرأي ،هلَّو فب َفََّّسًو ،هلالا تفَّد اليافَّ تفن لَّخصفَّئص لَّاَّتفب هلإليجََّيفب لَّ في يسَغفي
الِ لَّجَّتهب هالِ لألإ َّذ لَّجَّتهي أن يداتاَّ ،هيؤصلاَّ ي طالََ (هسَّ.)4112 ،

هبد سَّهَّ

لَََّّحوب خصَّئص هتتي لم لَّشََّر ههي:

 خصــائص جســمية :حيففل يستففه لَّجإ ف َدرجففب أإففرع تففن ستففه لَّه ففل تتففَّ يففؤد َُّففِ لَّشففههر َففََّّ لد
هلَّخه

هلَّصرلع.

 خصائص نفسية :ههِ لَّ ي يس

اساَّ لَّصرلاَّ

َين لَّذل

هلَّتج تد ،ه تول ي كفرة افد بَفهل

لَّتج تد َّلشَّر أه لَّهكو  ،ذَّي لَّذي ي َهفَ لَّهفمل ،هافد لَّهلبهيفب ،هلَّإفخط الفِ لَّهفََّّ لَّخفَّرجي،
ه توففل لَّخصففَّئص لَّسًإففيب ففي لَّ ففأَّد لَّففذهسي هلَّسض ف لَّسًإففي ،هلال جففَّه سحففه لالإ ف الَّيب ،هلَّرضففَّ
ان لَّ لر لر لَّ ي ي خفذهَّ َُّفِ حفد كَيفر ،هلالصفطدل َفََّّهلبد لَّخفَّرجي َهفد أحفال لَّي وفب ،هتحَّهَّ فَ

َّتهلجاب لَّتشَّكل َدال تن لَّارهر تساَّ.

 خصائص عقلية :حيل يتيفل لَّشفََّر سحفه لَّستفه لًَّكفري تفد لَّ تيفم َطفََّد لَّخيفَّل هلَّجفرأة هلالا فملم
َ ًكير.
 خصـــائص اجتماعيـــة :حي ففل لاله ت ففَّ َ ففََّّتوار لَّخ ففَّرجي هلَّف فهالء َُّ ففِ لألص ففدبَّء هلألبف فرلن همي ففَّدة
لَّ ًكيفر ففي لَّطَ ففب هلَّتكَّسففب لالج تَّايففب ،ه توففل لَّخصففَّئص لالج تَّايففب ففي لَّو ففب َففََّّسًو ،هرََ ففَ
ي حر لَّواهر ،هحر لَّ حرر تن لَّإلطب ،هميَّدة لَّحركب هلَّترهسب هلَّسشَّط.

 .5مشكالت الطالب الجامعي:
هب ففد أشفففَّر لرشفففد (َُّ )4188ف ففِ أن لَّطََّّفففر لَّجفففَّتهي لَّتو فففل َََّّتشفففكال
،ه ح يفد لألهفدل

لَّترجفهة تسفَ  ،حيفل أن لَّتشفكال

ه هربل كيًَ لَّسًإي هلَّدرلإي .

ال يإ ف ف طيد أن يف ففؤدي دهره

و فل كَّهلفَ ه هفهد حرك فَ هسشفَّطَ لَّفذهسي هلالج تفَّاي
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هيشير اطيب ( )2989س ال ان درلإب كال تن الي هسَّديب أن تشَّكل لَّشََّر تول ِ:
لألكوففر لس شففَّ لر َففين لَّشففََّر لَّجففَّتهي هففي لَّتشففكال

 لَّتشففكال

هديسيَّ ََّإلضَّ ب َُِّ لَّتشكال

لَّ ففي توففل جَّسَففَّ لج تَّايففَّ هأإ فريَّ هسًإففيَّ

لَّدرلإيب هلَّصحيب ،هتن أتولب هذه لَّتشكال :

أ .بلب لَّرهلَط لألإريب.
ر .لَّصرلع لَّدلئ َين تَّ يه ده لَّطالر هلَّ ي لَّإَّئدة ي لَّتج تد.
ج .صههَب تسَّبشب لَّتشكال

لَّخَّصب تد لَّهلَّدين.

د .لَّ لد هلَّ ه ر ،ه دلن لألتن لَّسًإي ،هلَّخه
ه .اد هضهح َه
هَيرهَّ تن لَّتشكال

تن لَّتجاهل.

لَّ ضَّيَّ لَّديسيب.

لَّشَّئهب هلَّتس شرة َفين طفالر لَّجَّتهفب ،هلَّ في يسَغفي أن يكفهن لألإف َّذ لَّجفَّتهي

الِ هاي َّ َاَّ هَكيًيب لَّ هَّتل تهاَّ َّ،كي يؤد دهره كتهل هترَفِ هبفدهة في هجيفَ هلرشفَّد طالَفَ ًََّاليفب
هكًَّءة.
هيفر لَّهجتففي ( )4111أن لَّطََّّفر لَّجففَّتهي في هففذه لًَّ فرة لَّهتريفب "ترحلففب لَّسضف " هلَّ ًف و هلَّرََففب

ي ح يد لَّذل  ،ههه يتول أرضَّ خصَب ه رَيفب صفََّّحب َّغفرو لأل كفَّر هلَّ في  .هَ فدر سجفَّح لألإف َّذ لَّجفَّتهي
ي ًا طَيهب لَّترحلب لَّهتريب هخصَّئصاَّ يكهن سجَّحَ ي ُافدلد جيفل تفن لَّشفََّر ي حتفل لَّتإفئهَّيب هيفدين
ََّالس تَّء َُِّ هطسَ هيه م َهلتَ هو َّ َ هبيتَ ،ههسفَّ كفهن لَّو فب في شفَََّسَّ كف لر هإفلهكَّ ،هس جسفر َافذل حفَّال
لَّجسهح هلإلسح لر

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
لَّسشَّط لَّطالَفي في لَّجَّتهفب ََّّ ،طََّّفر لَّجفَّتهي في َدليفب ترحلفب لَّشفََّر ههفِ توفل ترحلفب لَّحيهيفب هلَّسشفَّط
هلَّطَّبففب لَّ هيففب لَّكَي فرة هلَّ ففي الَففد تففن لإ ف غالَّاَّ َطري ففب إففليتب ه يتففَّ هففه تًيففد ،ذَّففي ُسسففَّ ُذل َّ ف سهجففَ لَّطََّّففر
لَّجفَّتهي َُّفِ لإف غالل طَّب فَ هسشففَّطَ إسفَ إفيهجااَّ َُّفِ أتفهر هإففلهكيَّ

هأإالاَّ ي هب سَّ لَّحََّّي.

ضفر سًإفَ هتج تهفَ  ،هتفَّ أكورهففَّ

هيش فير لرشففد (ُ )4188ن لَّتهل ف لَّجففَّتهي يسَغففي أن ي ففدري أن لَّسشففَّط لَّطالَففي َّففيو ر ففَّ أه تض ففيهب
َّلهب  ،هلستَّ هه اتليب التيب َّاَّ أإإاَّ هتََّدئاَّ لَّ ي فه اليافَّ ،هأهفدل اَّ لَّ في إفهِ َّافَّ  ،هأسفَ ُذل أحإفن
لإ غالََّ يصَو هإيلب إلملَّب لَّحهلجم لَّتصطسهب َين لَّطالر هأإَّ ذ ا  ،هلبَّتفب لَّهالبفَّ
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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لَّهوي فب َيفسا ،

فَّ

 مشكالت اجتماعيـة وأسـرية :هلفد َ لفب لَّفرهلَط لألإفريب  ،هلَّصفرلع لَّفدلئ َفين لَّشفََّر هلَّ في لَّإفَّئدة في
لَّتج تد ،هصههَب تسَّبشب لَّتشَّكل َين لَّشََّر هلَّهلَّدين.
 مشكالت نفسية :هلد َََّّ لد هلَّ ه ر ه دلن لإلحإَّو ََّألتن لَّسًإي هلَّخه
 مشـــكالت دينيـــة :هلففد َهففد هض ففهح َه ف

تن لَّتجاهل.

لَّ ض ففَّيَّ لَّديسيففب هبففد ي َ ففد هجففهد لففي لَّتش ففكال

ففي حي ففَّة

لَّشََّر (اهد حفرك ا هسشفَّطا لَّفذهسي هاربلفب كفيًا لَّسًإفي هلَّد لرإفي) هَّ جسفر لفي لَّتشفكال

يجفر

أهال الِ لألإ َّذ لَّجفَّتهي أن يكفهن الفِ هافِ فَّ َافَّ هَكيًيفب لَّ هَّتفل تهافَّ هكيًيفب ُبَّتفب االبفَّ

هوي فب

هل لمَّففب لففي لَّحفهلجم لَّتصففطسهب َيففسا َّكففي يففؤد دهره ََ لراففب هيصففَو بففدهة َّافؤالء لَّشففََّر  ،هأيضففَّ الَففد
هأن ي جسففر لَّشففََّر لَّجففَّتهي حففَّال

لَّجسففهح هلإلسح ف لر

هأن ي حتففل لَّتإففئهَّيب هيففدين ََّالس تففَّء َُّففِ هطسففَ

هيه م ََ هَهلتَ هبيتَ هو َّ َ.

 .2حاجات الشباب:
يشير ايد ( َُِّ )4111أن لَّشََّر ه تإ َل لَّتج تد هلألتفب هرصفيدهَّ لَّفذي يجفر أن يحفَّ و اليفَ

أتففال ففي حَّضففر لمهففر هتإ ف َل َففَّهر ،هلََّدليففب هففي ترحلففب لَّطًهَّففب حيففل أساففَّ هففي لَّداَّتففب لألإَّإففيب ََّسففَّء
كففهين لًَّففرد ،كففل تففَّ يهلجففَ لَّطًففل ففي حيَّ ففَ لََّففَّكرة تففن تهلب ف

هتففؤو لر يلهففر ده لر ففي كففهين شخصففي َ

هإلهكَ هل جَّهَّ .
ه ِ هذل لَّصدد ذكر لَّهرَفي ( )4111أن حَّجفَّ
هكذَّي َفَّخ ال
ذل

لَّهبف ف

لَّحَّجَّ

تكهسفَّ

َفَّخ ال

لَّترحلفب لَّ في يتفر َافَّ ،

لَّشفََّر خ لف

لََّيئفب لالج تَّايفب لَّ في يهيشفهن يافَّ ،هيهفد ُشفََّع حَّجفَّ

لَّشفََّر هفذه  ،هإفيلب في

حي ففل أن لَّش ففََّر ال يإف ف طيد لالإف ف ترلر هلَّحي ففَّة دهن ُش ففََّع ه ففذه لَّحَّج ففَّ

يكهن هإيلب َّيإ خدتاَّ ي ُادلد شََََّ ه سشئ َ هلكإَََّ لَّتهلطسب لَّصََّّحب.

هيشير تهإِ ه خرهن ( َُِّ )4111أن هسَّي لَّهديد تن حَّجَّ

أ .الحاجات النفسية وتشمل ما يلي:
 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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لَّشََّر تساَّ:

كت ففَّ أن ُش ففََّع ه ففذه

هبففد أكففد

س ففَّئ تركففم لَّد لرإففَّ

هلََّحففهل لَّشففَََّيب (ُ )6222ن لَّشففََّر يهففَّسهن تففن تشففكال

سًإففيب،

حي ففل أن ( )%46،2ت ففن تجتف ففهع ا ففدد لَّش ففََّر يهفففَّسهن ت ففن تشفففكال

اص ففَيب هسًإ ففيب َشف ففكل ا ففَّ  ،ت ََّف ففل

( )%11،4تسا يشهرهن َََّّ لد ،ه( )%6201يشهرهن َصفههَب لَّ كيف

تفد لآلخفرين ،ه( )%2204يشفهرهن

َصههَب ل خَّذ لَّ رلر لَّحَّم  )%2201( ،يشهرهن َََّّخه

ب .الحاجات الجتماعية وتشمل:

تن لًَّشل لَّدرلإي َهد لالت حَّن.

 لَّحَّجب َُِّ شغل تكَّسب لج تَّايب َّاَّ تهسِ هبيتب ي لَّتج تد.
 لَّحَّجب َُِّ لَّحصهل الِ تاسب سَّإر تد بد لر َ 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.
 لَّحَّجب َُِّ خَ لر لج تَّايب ي لَّتهلب

لَّتخ لًب كي جسََ لَّله هلَّس د تن لآلخرين.

 لَّحَّجب َُِّ كهين أإرة تإ لب ،ه كهين صدلبَّ

تد لآلخرين.

ج .الحاجات العقلية:
ههي لَّحَّجَّ


لَّ ي هلد َََّّسشَّط لَّه لي هلَّ ًكير هلَّو َّ ب ه تول هذه لَّحَّجَّ

لَّحَّجب َُِّ هإيد بَّادة لًَّكر هلَّإلهي ه ستيب تهلهتَّ َ.

يتَّ يلي:

 لَّحَّجب َُِّ حصيل لَّح َّئد ه ًإيرهَّ.
 لَّحَّجب َُِّ لَّ هَير لالَ كَّري ان رلئَ هل جَّهَّ َ.
 لَّحَّجب َُِّ ستيب لَّ درة الِ لإلدرلي هلالس ََّه َّ حليل لَّهالبَّ

 لَّحَّجب َُِّ مكيب رهح لََّحل هلإلطالع هلك إَّر لَّتهَّر .

َين لَّتهضهاَّ

هَهضاَّ لََّه

.

د .الحاجات الصحية والجسمية:
يشففير عبـــد الحميـــد (َُّ )4112ففِ أن لالا َففَّ لر لألإَّإففيب َّلصففحب ال ح ففد َّإلسإففَّن ُال ُذل ح ف
لَّجإ هلَّسًو تهَّ ،هإالتب لَّوره

إففالتب

لالج تَّايب لَّتحيطب ََ ،كتَّ أسَ ال يتكفن أن ي ح فد َّفَ لَّ هل فد هلَّ كَّتفل

هلالسإجَّ َين أجملئَ هأجام َ لَّدلخليب لَّتخ لًب و َيسَ هَين لََّيئب لَّتحيطب.
هتففن خصففَّئص ترحلففب لَّشففََّر لَّستففه لَّ كففهيسي لَّهضففهي ،حيففل أن لَّستففه لَّ كففهيسي يشففير َُّففِ والوففب
توَّهر ههي لَّسته لَّجإتي هلَّسته لًَّإيهَّهجي هلَّسته لَّحركي.
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هـ .الحاجات الترويحية:
هي لَّحَّجَّ

لَّت هل ب َإشفََّع لَّاهليفَّ

تتَّ ي ي لَّشََّر تن لالسح لر

ه تول هذه لَّحَّجَّ

 لَّحَّجب َُِّ تتَّرإب لَّاهليَّ


هتتَّرإفب لألسشفطب هبضفَّء هبف
يتَّ يلي:

هلألَّهَّر لَّريَّضيب هلألسشطب لَّو َّ يب هلالج تَّايب هلًَّسيب.

لَّحَّج ففب َُّ ففِ هج ففهد لألت ففَّكن هلَّتؤإإ ففَّ

هي ضي ياَّ هب

لَّتخ لً ففب لَّ ففي يت ففَّرو يا ففَّ لَّش ففََّر ههليَّ ففَ لَّتخ لً ففب

رلََ.

 لَّحَّجب َُِّ هجهد َرلت هأسشطب ت سهاب إ هار هب

و .الحاجات الدينية:

رلَا َأإلهر يهتل الِ ستي ا .

ههففي هففد سإ ف َّ هلطففَّ لر شففَّتال يهجففَ ،هيففسو اتليففب ُشففََّع لَّحَّجففَّ

لَّحَّجَّ

لًَّف لر َصفهرة إفليتب هتًيفدة

لإلسإففَّسيب لَّتخ لًففب ،ه شففتل هففذه

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

 لَّحَّجففب َُّففِ لًَّا ف هلَّ تإففي َتسوهتففب لَّتهففَّيير هلَّتَففَّدئ هلَّ ففي لَّخل يففب لَّتإ ف تدة تففن لَّففدين ،هلَّ ففي
ففسو االب ففب لَّش ففََّر َسًإ ففَ هَ ففَّآلخرين هَ ففََّّهلبد لَ ففدلء َََّّخ ففََّّد إ ففَحَّسَ ه ه ففََّّي ،كت ففَّ أسا ففَّ ك ففهن
لَّترشد هلَّتهجَ َّإلهكَ ي جتيد سهلحي لَّحيَّة ،أي أساَّ كهن َتوََّب لإًب يإير الياَّ ي لَّحيَّة

(الي ه خرهن .)4111
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الدراسات السابقة
 الدراسات التي تناولت إدارة الوقت والتحصيل الدراسي
 مناقشة الدراسات السابقة
 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة
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الدراسات السابقة :
هسففَّي لَّهديففد تففن لَّد لرإففَّ
تخ ل ف ف

لَّ ففي سَّهَّ ف

تهضففهع أوففر سوففي لَّهب ف

الففِ لَّ حصففيل َّففد لَّطففالر ففي

ت لرحف ففل د لرإ ف ف ا إ ف فهلء تف ففن حيف ففل لَّطف ففرد لَّتإ ف ف خدتب ف ففي لَّ ف ففدرير الف ففِ سوف ففي لَّهب ف ف

هلَّتجتهاَّ

لَّذين سَّهَّ ا لَّدرلإَّ

أه لأل ف فرلد

أه لَّههلتل لَّتؤورة هلَّت أورة َ سوي لَّهب .

دراسات تناولت إدارة الوقت والتحصيل الدراسي:
َّ يفَّو لالر َفَّط َفين سوفي لَّهبف

بفَّ ديبـوي وفيلـبس َ ، )2991( Dipboye , Phillipsد لرإفب "صفتت
َّففهب ا ه حصففيلا لألكففَّديتي هشففههره َففََّّ ه ر"  ،ههففد

هففذه لَّد لرإففب َُّففِ بيففَّو لالر َففَّط َففين سوففي لَّطلَففب

َّهب ا ه حصيلا لألكَّديتي هشههره َََّّ ه ر ،هبد أجري

لَّدرلإب الفِ ايسفب تكهسفب تفن  424فردل تفسا 61

تهلتَّ تشَّركين ي ده لر صيًيب ي لَّجَّتهب هلَََّّبي طلَب جَّتهيين  ،هبَّ أ فرلد لَّهيسفب ََّإلجََّفب الفِ لإف ََّسب
سوي لَّهب

لَّ ي ضتس

أرَهب اهلتل هي :هضد لألهدل

هلألهَّهيَّ

 ،لَّ خطفيط هلََّرتجفب  ،ضفَط لَّهبف

هلَّإففيطرة اليففًَ ،ضففيل اففد لَّ سوففي ( إففهء لَّ سوففي ) كتففَّ بففَّ أ فرلد لَّهيسففب ََّإف كتَّل إففَد لإف َيَّسَّ
أخففر َّاففَّ االبففب َففََّّ ه ر  ،هبففد أواففر س ففَّئ لَّد لرإففب أن لَّدرجففب لَّكليففب الففِ ت يففَّو سوففي لَّهب ف

ُضففَّ يب

لر َط ف

ُيجََّيفَّ هَشفكل بففهي الفِ كففل تفن لَّرضفَّ اففن لَّحيفَّة هلَّهتففل  ،هلَّ يفي لألكفَّديتي لَّففذل ي  ،هلَّتهفدل لَّ رلكتففي ،
كتففَّ لر َط ف

إففلَيَّ تففد لَّففدهر َيففر لَّهلضففو هلَّ ففه ر لَّجإففدي  ،هَََّّسإففَب َّلههلتففل لَّديتغ لر يففب ففد كففَّن هسففَّي

لر َففَّط ذه دالَّففب ُحصففَّئيب َففين لَّهتففر ه سوففي لَّهب ف

حيل أوار لَّسإَّء بدرة أكَر الِ سوي لَّهب
هبَّت
لَّهب ف

اسففد تإ ف ه دالَّففب  2024هَففين لَّجففسو ه سوففي لَّهب ف

تن لَّرجَّل.

مسمار (َ )4112درلإب َهسهلن " أور َرسفَّت ُرشفَّد جتهفي فدريَي في سوفي لَّهبف
هلَّ حصففيل َّففد طَََّّففَّ

لَّص ف

َّل ففدرير ال ففِ تا ففَّرة سو ففي لَّهبف ف
لإ ف خدت

هلدي لَّإير لَّوَّسهيب َّلَسَّ

 ،ه هصل

الفِ تافَّرة سوفي

لألهل لَّوففَّسهي ففي تديريففب اتففَّن لَّكَففر لَّوَّسيففب " َاففد

هلإ ص ففَّء َّالي ففب ه ففذل لََّرس ففَّت

لَََّّحوففب لَّتففسا لَّ جريَففي  ،هشففتل

،

ففي حإ ففين تا ففَّرة سو ففي لَّهبف ف

لَّهيسففب ( )22طَََّّففب تففن طَََّّففَّ

لَّس َّئ َُِّ هجهد رهد ذل

هلَّضففََّطب َّصففََّّو لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب  ،هاففد هجففهد ففرهد ذل

َسففَّء َرسففَّت

لَّص ف

 ،هب ففد

لألهل لَّوففَّسهي َتدرإففب

دالَّب ُحصفَّئيب َفين لَّتجتفها ين لَّ جريَيفب
دالَّففب َففين تجتففها ين لَّ جريَيففب هلَّضففََّطب

الففِ ت غيففر لَّ حصففيل لَّد لرإففي  ،ه َّاليففب لََّرسففَّت لَّتطَففد ففي حإففين تاففَّرة سوففي لَّهب ف

َّففد طَََّّففَّ

هَّ ف

يكن هَّال ي حإين حصيل لَّطََََّّّ .
كت ففَّ ب ففَّ دونالــــد َ )4111( Donaldد لرإ ففب افففن "لَّهالب ففب لالر ََّطيف ففب َّ سو ففي لَّف ففذل ي هلدلرة لَّهبف ف
لَّشخصيب تد لَّ حصيل لَّدرلإي" ُ ،ذ هد

هستف ففهذج

لَّدرلإب َُِّ ُتكَّسيب لَّ سَفؤ لَّد لرإفي تفن خفالل لَّ هفر الفِ تفد
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جففهدة لَّ سوففي لَّففذل ي هلدلرة لَّهب ف
الففِ لََّيَّسففَّ

 ،هستففهذج لَّشخصففيب َّهيسففب تففن طلَففب لَّ هلففي لَّجففَّتهي لألهَّففِ  ،هَّلحصففهل

لَّتسَّإففَب لإ ف خد لَََّّحففل أإففلهر لَّ شففكيل لَّففذل ي لَّتََّشففر َّلطلَففب َّل هففر الففِ تإ ف ه لَّ سوففي

هلَّإيطرة لَّذل يب ،كذَّي لإ ََّسب يو تإ ه ُدلرة لَّهب
هسففَّي االبففب لر ََّطي ففب بهيففب تهجَ ففب ذل

لَّشخصيب تد لَّ حصيل لَّدرلإي.
كففذَّي بَّتف

َّديا هت يَّو ستهذج لَّشخصفيب ،هأوافر لَّس فَّئ أن

دالَّففب ُحص ففَّئيب َففين كففل ت ففن لَّإففيطرة لَّذل ي ففب هلدلرة لَّهب ف

أبــو ســلطانة (َ )6222د لرإففب َهسفهلن " تاففَّرة سوففي لَّهبف

لَّت غي ف لر َّففد طلَففب جَّتهففب لَّيرتففهي"َ ،اففد
ط ف الر هطَََّّففَّ

جَّتهففب لَّيرتففهي تففن تخ ل ف

لَّ هففر الففِ تففد
لَّ خصصففَّ

هلَّ حصففيل لَّد لرإففي ففي ضففهء َه ف

فهل ر لَّ ففدرة الففِ سوففي هلدلرة لَّهب ف

هلَّكليففَّ

هطَََّّفَّ

لإ ف خدت

جتففد لََّيَّسففَّ

ففي أدهل

فأوير كفل تفن لَّت غيف لر

ايسفب لَّد لرإفب ( )121تفن طفالر

لََّكففََّّهريهو َّلًصفل لَّد لرإففي لألهل تففن لَّهفَّ لَّد لرإففي َ 11/18تخ لف

تاففَّرة سوففي لَّهب ف
لَّهب

لَََّّحوب لَّتسا لَّهصًي ،هبد شفتل

لالإ ف ََّسب ،هبففد هصففل

َّففد

ََّإلضففَّ ب َُّففِ تهر ففب لَّهالبففب َففين هففذه

لَّتاَّرة هلَّ حصفيل لَّد لرإفي في ضفهء ت غيفر لَّجفسو هلَّتإف ه لَّد لرإفي هلَّكليفب هتفد
الِ تاَّرة سوي لَّهب  ،هبد لإ خدت

هست ففهذج

لَّ خصصفَّ

هلَّكليففَّ  ،هبففد

س ففَّئ لَّد لرإففب َُّففِ أسففَ هسففَّي درجففب ت هإففطب تففن

َّففد لَّطلَففب ففي جَّتهففب لَّيرتففهي ،ههسففَّي لر َففَّط ُيجففََّي دلل ُحصففَّئيَّ َففين تاففَّرة سوففي

هلَّ حصيل لَّدرلإي  ،هأن هذل لالر ََّط يخ لف

اسفد فدخل َهف

لَّت غيف لر  ،هأيضفَّ ال هجفد فرهد ذل

دالَّب ُحصَّئيب ( )204 = αهم ألي تن ت غير لَّجسو أه لَّتإ ه لَّدرلإي أه لَّكليب.
كتففَّ بففَّ الدحادحــة ( َ )6228د لرإففب َهسفهلن " تإف ه تاففَّرة ُدلرة لَّهبف
هاالب اَّ َت غي لر لَّسهع  ،لَّكليفب  ،لَّتإف ه لَّد لرإفي  ،هلَّ حصفيل " َافد
َّف ففد طف ففالر جَّتهف ففب لَّإف ففلطَّن بف ففََّهو ف ففي ضف ففهء َه ف ف
لَّد لرإفي) ،هبفد لإف خد لَََّّحفل لَّتفسا لَّهصفًي  ،هشفتل
لَّإففلطَّن بففََّهو  ،ه هصففل

أ ضل تن طالر كليَّ
ُدلرة لَّهب ف
تا ففَّ لر

َّففد طففالر جَّتهففب لَّإففلطَّن بففََّهو
لك شفَّ

تإف ه تافَّرة ُدلرة لَّهبف

لَّت غي ف ف لر ( لَّسف ففهع  ،لَّكليف ففب ،لَّ حصف ففيل هلَّتإ ف ف ه
لَّهيسفب الفِ  121طَََّّفَّ تفن طفالر كليفَّ

لَّس ففَّئ َُّففِ حصففهل لَّطففالر ففي كليففب لآلدلر الففِ تاففَّ لر ُدلرة لَّهب ف

جَّتهفب

َشففكل

فَّر أ ضفل في
لَّ رَيب  ،هلَّاسدإب  ،هلَّطر ،هلَّم لرافب  ،هبفد طفالر كليفب لَّهلفه تا ل

ت ففن ط ففالر كلي ففب لَّ رَي ففب  ،هلَّاسدإ ففب هلَّط ففر  ،هلَّم لرا ففب ََّإلض ففَّ ب ففد أح ففرم طلَ ففب كلي ففب لَّ ج ففَّرة

ففي ُدلرة لَّهبف ف

هلَّخَّتإففب أالففِ تإ ف هيَّ

َش ففكل أ ض ففل ت ففن ط ففالر كلي ففب لَّم لرا ففب  ،هب ففد ط ففالر لَّإ ففسهل
تاففَّرة ُدلرة لَّهب ف

 ،هأُحففرم أالففِ تاففَّ لر ُدلرة لَّهب ف

لَّوَّسي ففب  ،لَّوََّّو ففب ،

تففن جَّسففر لَّطلَففب لَّ ففذين

ًهبهل ي لَّ حصيل.
هبَّ عبد العال (َ )6221درلإب َهسهلن " هََّّيب ُدلرة لَّهبف
لَّإففههديب هاالب ففَ َََّّ حصففيل لَّد لرإففي" ،هذَّففي َاففد

َّفد طفالر كليفب لَّتهلتفين َحَّئفل َََّّتتلكفب لَّهرَيفب

لَّ هففر الففِ ُدلرة لَّهب ف
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َّففد طففالر كليففَّ

لَّتهلتففين

َََّّتتلكففب لَّهرَيففب لَّإففههديب هاالب ففَ َََّّ حصففيل لَّد لرإففي ،هبففد لإ ف خد لَََّّحففل لَّتففسا لَّهصففًي لَّ حليلففي ،هبففد
لَّهيسفب الفِ طفالر كليفب لَّتهلتفين هبهلتافَّ ( )86طَََّّفَّ ،هلإف خد لَََّّحفل لالإف ََّسب كفأدلة َّل يفَّو  ،هبففد

شفتل
هصففل

س ففَّئ لَّد لرإففب َُّففِ هجففهد االبففب لر ََّطيففب َففين ُدلرة لَّهب ف

هََّّيب ُدلرة لَّهب

هَففين لَّ حصففيل لَّد لرإففي  ،كلتففَّ لر ًه ف

لر ًد تهاَّ لَّ حصيل لَّدرلإي ،ههسَّي ًَّه َين لألبإَّ ي كيًيب ُدلرة لَّهب .

مناقشة الدراسات السابقة:
ي ضو تن لَّدرلإَّ

لَّإََّ ب لَّ في لا تفد اَّ لَََّّحوفب أسافَّ ََّيسف

في أهفدل اَّ هايسَّ افَّ هلألدهل

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

لَّ في لإف خدت اَّ

َُّياففَّ تتففَّ أاطففِ تؤشف لر التيففب

تناولت هذه الدراسات التجاهات البحثية اآلتية :


هََّّيففب ُدلرة لَّهب ف

َّففد طففالر كليففب لَّتهلتففين َحَّئففل َََّّتتلكففب لَّهرَيففب لَّإففههديب ،هاالب ففَ َََّّ حصففيل

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

َّففد طففالر جَّتهففب لَّإففلطَّن بففََّهو هاالب اففَّ َت غي ف لر لَّسففهع  ،هلَّكليففب،

 تإ ف ه تاففَّرة ُدلرة لَّهب ف

هلَّتإ ه لَّدرلإي هلَّ حصيل ،كتَّ ي درلإب (لَّدحَّدحب.)6228،
 تاَّرة سوي لَّهب

هلَّ حصيل لَّدرلإي ي ضهء َه

درلإب (أَه إلطَّسب.)6222،

 لَّهالبففب لالر ََّطي ففب َّ سوففي لَّ ففذل ي هلدلرة لَّهب ف

لَّت غي لر َّد طلَفب جَّتهفب لَّيرتفهي ،كتفَّ في

هست ففهذج لَّشخص ففيب تففد لَّ حص ففيل لَّد لرإففي ،كت ففَّ ففي

درلإب ( دهسََّّد . (4111 ، Donald
 أوففر َرسففَّت ُرشففَّد جتهففي ففدريَي ففي سوففي لَّهبف
لَّص

الففِ تهففَّرة سوففي لَّهب ف

هلَّ حصففيل َّففد طَََّّففَّ

لألهل لَّوَّسهي ي تديريب اتَّن لَّكَر لَّوَّسيب ،كتَّ ي درلإب (تإتَّر.)4112،

 بي ففَّو لالر َ ففَّط َ ففين سو ففي لَّطلَ ففب َّ ففهب ا ه حص ففيلا لألك ففَّديتي هش ففههره َ ففََّّ ه ر ،كت ففَّ ففي د لرإ ففب
(ديَهي ه يلَو .)4112 ، Dipboye , Phillips

أوجه الستفادة من الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة:
 ه َففر هففذه لَّد لرإففَّ

ََّإلضففَّ ب َُّففِ لَّت لرجففد هلَّك ففر هلَّد لرإففَّ

َّلََّحوب ي رصد ههص

لَّتشكال

ه حليلاَّ.

لَّترجهيففب لَّهرَيففب هلألجسَيففب اهسففَّ كَي ف لر

 لَّهتل الفِ هضفد لألإفو لَّ في ي فه اليافَّ لإلرشفَّد لَّجتهفي لألتفر لَّفذي لإف طَّا
لَّ ه ففر ال ففِ هلب ففد لَّتش ففكال

لَََّّحوفب تفن خالَّافَّ

ه حليلا ففَّ هلَّ ه ففر ال ففِ لَّت ففدلخل لَّتخ لً ففب لَّ ففي تكسا ففَّ أن ففدرو ت ففن

خالَّاَّ تشكلب هذل لََّحل.
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 إَّهت
لََّيَّسَّ

هذه لَّدرلإَّ

ي هجيَ لَََّّحوب الخ يَّر لَّتشفكلب ه حديفد تساجي افَّ هايسفب لَّد لرإفب هأدهل

لَّتطلهَب َّلَحل هلَّتهََّّجَّ

 لَّ ه ففر ال ففِ خطف فهل

 لالإ ًَّدة تن لَّطرد هلإلجرلءل
 تسَّبشب َه

لإلحصَّئيب لَّتإ خدتب.

َس ففَّء لََّرس ففَّت لإلرش ففَّدي ه ففَّ َّسوري ففب لَّ ففَّئ اليا ففَّ ،هكيًي ففب هويف ف

لإلرشَّديب ي لَّجلإب.

جتفد

لَّ ي إَّر الياَّ هبد سَّإَ

لَّس َّئ  ،ه ًإيرهَّ.
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تد طَيهب لَّدرلإب لَّحََّّيب.

لألإ ففََّّير

الفصل الثالث
منهج البحث واج ارءاته
 أول :منهج الدراسة
 ثالثا  :عينة الدراسة
 ثانيا  :مجتمع الدراسة
 ثالثا  :عينة الدراسة
 رابعا :متغيرات الدراسة
 خامسا  :أدوات الدراسة
 سادسا :الخصائص السكيومترية للمقياس
 سابعا :تجانس مجموعتي الدراسة
 ثامنا :تكافؤ مجموعتي الدراسة
 ت يَّو سوي لَّهب
 لََّرسَّت لإلرشَّدي
 تاسعا :التصميم التجريبي للدراسة
 عاشرا  :الدراسة الستطالعية
 أحد عشر :التجربة األساسية

 اثنا عشر :المعالجات اإلحصائية

81

الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته
سفَّهل لَّد لرإففب ففي هفذل لًَّصففل تساجيففب لَّد لرإففب هلجرلءل اففَّ َففدء تففن لَّ هريف
هتساجاففَّ ،ههصف ف

أدهل

َتج تففد لَّد لرإففب هايس اففَّ

لَّد لرإ ففب هكيًي ففب ُاففدلدهَّ ،هط ففرد لَّ ح ففد ت ففن صففدباَّ هوََّ ا ففَّ ،هلجف فرلءل

هلس اَّء َأإََّّير لَّتهََّّجب لإلحصَّئيب.

طَي ا ففَّ،

أول :منهج الدراسة:
لا تد

لَّدرلإب لَّتسا

شََ لَّ جريَي ذه لَّ صتي لَّ جريَي ( تجتهاب ضفََّطب هتجتهافب جريَيفب )

سو لر َّتالئت َ َّطَيهب لَّدرلإب َّطلَب لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهلفه لَّ طَي يفب َّ حديفد َّاليفب َرسفَّت ُرشفَّد جتهفي
هر د تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإي َّد لَّتجتهاب لَّ جريَيب ت َّرسب َََّّتجتهاب

َّ حإين تاَّرة سوي لَّهب

لَّضففََّطب ،هبففد ف ُج فرلء لَّ يففَّو لَّ َلففي هلََّهففدي هبيففَّو لَّت ََّهففب الففِ لَّت غي فرين لَّ ففََّهين ،ه حففص

دالال

لًَّف ففرهد لإلحصف ففَّئيب َف ففين لَّ يف ففَّو لَّ َلف ففي هلَّ يف ففَّو لََّهف ففدي َّلتجتف ففها ين لَّ جريَيف ففب هلَّضف ففََّطب

َّتالحوففب حإففين تاففَّرة سوففي لَّهب ف

هر ففد تإ ف ه لَّ حصففيل َّصففََّّو لَّ يففَّو لََّهففدي هتففن و ف بيففَّو

لَّت ََّهفب ََّإف خدل لخ َفَّر"تفَّن ه سفي"( ، )Mann-Whitney-U Testهذَّفي َّصفغر حجف لَّهيسفب ،كتفَّ
لَّحإففََّيب ،هلالسح لر ففَّ

ف لإ ف خرلج لَّت هإففطَّ

لَّتهيَّريففب َّلتجتففها ين لَّضففََّطب هلَّ جريَيففب ،هبففد ف

طَيففد َرسففَّت لإلرشففَّد لَّجتهففي ففي والوففب أشففار تساففَّ شففارلن هأإففَهع َّ طَيففد لََّرسففَّت هوالوففب أإففََّيد

َّلت ََّهب .

ثانيا  :مجتمع الدراسة:

يشفتل تج تفد لَّد لرإففب الفِ طفالر هطَََّّففَّ

هبد َلغ ادده ( )621طََََّّّ هطَََّّفب تفن خصصفَّ

لَّإفسب لألهَّفِ َكليففب لَّهلفه لَّ طَي يفب َهَففري َإفلطسب اتففَّن،
لال صفَّال

د َلغ ادد لَّذكهر (  )411طََََّّّ ،يتَّ َلغ ادد لَّطََََّّّ

ثالثا  :عينة الدراسة:
لإ خدت

لَََّّحوب لَّطري ب لَّهتديب حيل

هلَّ صفتي هلدلرة لألاتفَّل ه سيفب لَّتهلهتفَّ ،

( )44طَََّّب.
لخ يفَّر طفالر هطَََّّفَّ

لَّ طَي يب َهَري َإلطسب اتَّن تتن حصلهل الِ أدسِ لَّدرجَّ

لَّإفسب لألهَّفِ َكليفب لَّهلفه

الِ ت يَّو سوي لَّهبف

ذَّي َُِّ أن َّديا س ص ي تافَّرة سوفي لَّهبف  ،هلَّحَّصفلين أيضفَّ الفِ أدسفِ لَّتهفدال

لَّ حص ففيلي َّلًص ففل لَّد لرإ ففي لألهل ،هذَّ ففي ت ففن خ ففالل لَّت ففََّال
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حيفل يشفير
في لَّتإف ه

لَّ ف في أجر ا ففَّ لَََّّحو ففب ت ففد لَّترش ففدين

لألك ففَّديتيين َّاف فؤالء لَّط ففالر هلَّطَََّّ ففَّ

َّلحص ففهل ال ففِ ته ففدال ا لًَّص ففليب َّلًص ففل لَّد لرإ ففي لألهل ،

هتهر ب تإ هيَّ ا لَّ حصيليب  ،هبد َلفغ بفهلتا ( )26طَََّّفَّ هطَََّّفب ت إفتين َُّفِ تجتفها ين تجتهافب
ضفََّطب هبهلتاففَّ(  )42طَََّّفَّ هطَََّّففب ،هتجتهاففب جريَيففب هبهلتاففَّ( )42طَََّّفَّ هطَََّّففب ،كتففَّ ي ضففو تففن
لَّجدهل لَّ ََّّي:

جدول ()2

توصيف مجتمع وعينة الدراسة
لَّ خصص َََّّكليب
4
6
2
1

لَّهيسب

خصص لال صَّال
صتي
ُدلرة لألاتَّل
سيب لَّتهلهتَّ
لإلجتََّّي
ُجتََّّي لَّهيسَّ

لَّهيسب لَّكليب
طالر
طََََّّّ
44
21
46
18
411

رابعا :متغيرات الدراسة:

621

44
62
41
44

لَّهيسب لألإَّإيب
طالر
طََََّّّ
2
1
6
2
48

26

2
2
4
41

حيل تول ت غي لر لَّدرلإب كتَّ يلي :
 المتغيرات المستقلة :اشتملت الدراسة على متغير مستقل وهو:
أَ .رسَّت لإلرشَّد لَّجتهي.

 المتغيرات التابعة :تضمنت الدراسة متغيرين تابعين وهما:
أ .سوي لَّهب .
ب .لَّ حصيل لَّدرلإي.

خامسا  :أدوات الدراسة:
لإ ف خدت

لَّجتهي" لَّذي بَّت

لَََّّحو ففب ففي ه ففذه لَّد لرإ ففب أدل ففَّن :لألهَّ ففِ "ت ي ففَّو سو ففي لَّهبف ف " ،هلَّوَّسي ففب "َرس ففَّت لإلرش ففَّد
لَََّّحوب ََسَّئَ ألَ لر

هذه لَّدرلإب ،ه يتَّ يلي ارضَّ ًصيليَّ َّاتَّ:

أ .مقياس تنظيم الوقت :
بَّتف

لَََّّحوفب ََّإف خدل "ت يفَّو سوفي لَّهبف " تفن ُافدلد لَََّّحوفب  ،هذَّفي َّجتفد لَّتهلهتفَّ

َََّّد لرإفب لَّحََّّيفب ،حيفل ه َفر تفن لألدهل

لَّتسَّإفَب إلجرلئافَّ حيفل أن لَّد لرإفب لَّحََّّيفب افد
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لَّت هل فب

َُّفِ تهر فب أوفر

َرسففَّت ُرشففَّدي جتهففي َّ حإففين تاففَّرة سوففي لَّهب ف

هر ففد لَّ حصففيل َّففد طلَففب لَّإففسب لألهَّ فِ َكليففب لَّهلففه

لَّ طَي يب َهَري.

 خطوات بناء المقياس :
لَََّّحوب َإادلد لَّت يَّو هلا تد

بَّت

 اتففل د لرإففب تإففحيب َّكَّ ففب لَّتً فردل

ي َسَّء تجَّال هاََّ لر لَّت يَّو الِ:

لَّ فهلردة ففي لَّت يففَّو ففي لَّهديففد تففن لَّت لرجففد لَّهلتيففب لَّهرَيففب

هلألجسَيب ه حليلاَّ.
 لإلطالع الِ لَّدرلإَّ
ُ ج فرلء اففدة ت ففََّال

لَّإََّ ب لَّتر َطب َتهضهع لَّدرلإب هَهد حديد لإلطَّر لَّترجهي َّلدرلإب.

تففد أإففَّ ذة ت خصصففين ففي لَّ يففَّو هلَّ ففهي هال ف لَّففسًو هلإلرشففَّد هلَّ هجيففَ

لَّسًإففي ففي كليففب لَّهلففه هلآلدلر بإ ف لَّ رَيففب هلَّد لرإففَّ
َجَّتهب لَّإفلطَّن بفََّهو ،هأكفَّديتيين هتحَّضفرين َفَه

لإلسإففَّسيب َجَّتهففب سففمه  ،هكليففب لَّ رَيففب
لَّجَّتهفَّ

لَّتخ لًفب َّالإف ًَّدة تفن رلئاف

ففي صففيََّب اَففَّ لر لَّت يففَّو َّتففَّ َّاف تففن خَفرة ففي هففذل لَّتجففَّل هَلففغ اففدد تجففَّال

تجَّال

طَ َّ آلرلء لَّخَرلء هطَ َّ َّخهتيب لَّسإَيب َّلخَرلء هه :

 -لَّتجَّل لألهل  :أهدل

سوي لَّهب

 -لَّتجَّل لَّوَّسي  :إلهكيَّ

 :هيشتل الِ (42اََّرة).

شخصيب  :هيشتل الِ ( 26اََّرة).

 لَّتجَّل لَّوََّّل  :إلهكيَّ -لَّتجَّل لَّرلَد ُ :تكَّسَّ

لَّت يففَّو ()1

لآلخرين  :هيشتل الِ (46اََّرة).

ت َّحب هيشتل الِ ( 8اََّ لر ).

سادسا :الخصائص السكيومترية للمقياس:

 صدق المقياس  :تم التأكد من صدق المقياس بالطرق التالية :
 .4لَّصدد لَّوَّهري ( صدد لَّتحكتين ).
 .6صدد لال إَّد لَّدلخلي.

 .2الصدق الظاهري (صدق المحكمين):
لا تد

لَََّّحوب الِ صدد لَّتحكتين ي لَّ ح د تن صدد لَّت يَّو هلَّ أكد تن أسَ ي يو تَّ هضد

تن أجلَ  ،حيل بَّت

لَََّّحوب َهر

لَّصهرة لَّتَدئيب َّلت يَّو الِ َّجسب تكهسب تن ( )1تن ذهي لَّخَرة

هلالخ صَّص ،تلحد( )4بَّئتب َأإتَّء َّجسب حكي ت يَّو سوي لَّهب  ،هطلر تسا لَّ كر ََّإلطالع
الِ لَّت يَّو لَّت رح هلَدلء رلئا هتالحوَّ ا حهل هري

لَّتجَّل ،هلس تَّء كل رة َّلتجَّل ،ههضهح لًَّ رة،

هصيََّ اَّ لَّإليتب ،هَهد لإلطالع الِ حكي لَّإَّدة لَّتحكتين ه هجياَّ ا ه رلئا هتالحوَّ ا هلب رلحَّ ا ،
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لإ َهد

لَََّّحوب أي اََّرة َّ ي ًد الياَّ أكور تن لوسين تن لَّتحكتين ،حيل أصَح
حذ

لَّتحكتين ( ، )%82هَسَّء الِ ذَّي

لَّهََّ لر

َه

ه هديل َه

لًَّ لر

سإَب لال ًَّد َين

كتَّ ي لَّجدهل لَّ ََّّي:

جدول ()1
يوضح آراء المحكمين عن مدى صدق محتوى مقياس تنظيم الوقت وابداء رايهم
فى تعديل أوحذف بعض العبارات
لَّهدد
42

لَّحذ
-

6

لَّتجَّل لَّوَّسي :إلهكيَّ

شخصيب

26

 4اََّرة رب
()61

2

لَّتجَّل لَّوََّّل :إلهكيَّ

لآلخرين  46

1

لَّتجَّل لَّرلَدُ :تكَّسَّ
لإلجتََّّي

 6اََّرة أربَّ
()42 ،2
2

4

لَّتجَّال
لَّتجَّل لألهل:أهدل سوي لَّهب

8
28

ت َّحب

وعلى هذا توصلت الباحثة بعد إجراء تعديالت الخبراء إلى :
 -لَّتجَّل لألهل :أهدل

لإلجتََّّي
لَّ هديل
42
 44اََّرة أربَّ (،1، 2، 4 ،1 ،2 ،6 ،4
)42 ،41 ،42 ،46 ،44 ،42 ،1 ،8
24
 64اََّرة أربَّ (،1 ،8 ،1، 2، 4 ،2 ،6
،41 ،42،41 ،41 ،42 ،46 ،44 ،42
)24 ،61 ،68 ،64 ،62 ،66
42
 4اََّ لر أربَّ ()1 ،8 ،4 ،2 ،6
2اََّ لر أربَّ ()8 ،1، 4 ،1 ،2 ،6
11

سوي لَّهب  :يشتل الِ ( )42اََّرة .

 -لَّتجَّل لَّوَّسي  :إلهكيَّ

شخصيب  :يشتل الِ ( )24اََّرة .

 -لَّتجَّل لَّوََّّل :إلهكيَّ

لآلخرين  :يشتل الِ ( )42اََّرة.

 -لَّتجَّل لَّرلَد ُ:تكَّسَّ

ت َّحب  :يشتل الِ ( )8اََّرة .

 ُجتََّّي ادد اََّ لر لَّت يَّو ( ، )24تلحد (.)1 .1صدق التجانس(التساق الداخلي)  :بَّت

لَََّّحوب َ طَيد لَّت يَّو الِ ايسب بهلتاَّ ( )22طَََّّفَّ

هطَََّّب تن َير ايسب لََّحل ،ه حإَّر لَّصدد لَّ كهيسي هذَّي َحإفَّر تهفَّتال
لَّكليففب َّلطففالر هلَّطَََّّففَّ

ففي كففل تجففَّل هلَّدرجففب لَّكليففب َّلت يففَّو ككففل هكَّس ف

لَّ ََّّي :
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لالر َفَّط َفين لَّدرجفب

لَّس ففَّئ كتففَّ ففي لَّجففدهل

8
24

جدول رقم ()3
معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال والدرجة الكلية
لمقياس تنظيم الوقت
ن =21
م

المجالت

2

لَّتجَّل لألهلأهدل

1

لَّتجَّل لَّوَّسيإلهكيَّ

شخصيب.

3

لَّتجَّل لَّوََّّلإلهكيَّ

لآلخرين.

4

لَّتجَّل لَّرلَدُتكَّسَّ

معامل الرتباط

سوي لَّهب .

16225
16828
16727
16841

ت َّحب.

بيتَ (ر) لَّجدهَّيب اسد تإ ه دالَّب ُحصَّئيب(  )2024هي ()20644
ي ضو تن لَّجدهل أن تهَّتال

لالر ََّط دلَّب َين لَّتجَّال

هلَّت يَّو ككل ذه دالَّفب ُحصفَّئيب ،تتفَّ

يدل الِ صدد لَّت يَّو ي بيَّو تَّ هضد ألجلَ هتسَّإر الإ خدلتَ ي هذه لَّدرلإب.

ذل

هكذَّي

لالر ََّطَّ

حإَّر تهَّتل لر ََّط َّكل َسد تن َسهد لَّت َّييو لَّتؤًَّب َاد

لَّكَيرة َََّّدرجب لَّكليب ،كتَّ ي لَّجدهل لَّ ََّّيب:
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لخ يَّر لََّسفهد

جدول()4
معامل صدق التساق الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل مجال لمقياس تنظيم الوقت
أهداف
تنظيم الوقت
عدد
العبارات
2
1
3
4
5
2
7
8
9
21
22
21
23
24
25
22
إجمالى

ن= 21
معامل
الرتباط
16471
16532
16512
16525
16338
16552
16585
16197
16593
16525
16419
16592
16384
16551
16717
16311
16223

سلوكيات شخصية
عدد العبارات
2
1
3
4
5
2
7
8
9
21
22
21
23
24
25
22
27
28
29
11
12
11
13
14
15
12
17
18
19
31
32
إجمالى

سلوكيات اآلخرين

معامل
الرتباط

عدد العبارات

16122
16354
16423
16377
16444
16525
16371
16454
16177
16491
16341
16397
16459
16185
16192
16413
16455
16192
165222
16147
16491
16399
16222
16383
16358
16138
16511
16427
16352
16412
16315
16828

2
1
3
4
5
2
7
8
9
21
إجمالى

معامل
الرتباط
16424
16432
16433
16322
16371
16177
16427
16351
16374
16127
16727

إمكانات متاحة
عدد العبارات
2
1
3
4
5
2
7
8
إجمالى

معامل
الرتباط
16392
16488
16552
16528
16545
16411
16475
16499
16481

قيمه (ر) الجدولية عند مستوى دللة إحصائية ( )1615هي ()16122
ي ضو تن لَّجدهل لَّإََّد أن تهَّتل لالر ََّط لَّدلل الِ صدد لال إَّد لَّدلخلي َّتجَّال
لَّهب

ذه دالَّب ُحصَّئيب تتَّ يجهل لَّت يَّو صََّّحَّ َّل طَيد َّل َّكد تن وََّ َ.
87

ت يَّو سوي

 ثبات المقياس تم إيجاد الثبات بطريقتين كما يلي :
 التطبيق واعادة التطبيق : Test Re Testف ف ُيجف ففَّد لَّوَف ففَّ

َطري ف ففب لَّ طَيف ففد هلاف ففَّدة لَّ طَيفففد خف ففالل لًَّ ف فرة تفففن َُّ 6242 /2/1ف ففِ /2 /62

 6242ه ففي ه ففذه لَّطري ففب ي ف ُا ففَّدة لَّت يففَّو ال ففِ سً ففو أ فرلد لَّهيس ففب َه ففد ( )41يهتففَّ َه ففد مهلل و ففَّر
لَّت يففَّو ح ففِ ال ي ففأور لَّطففالر أوسففَّء ُاففَّدة لَّ طَيففد أه ح ف

وففره

تشففََّاب بففدر لإلتكففَّن وف لإ ف خدل

تهَّتل لالر ََّط َين س َّئ لَّ طَي ين ،كتَّ ي لَّجدهل لَّ ََِّّ :
جدول رقم ()5
معامل الرتباط الدال على الثبات بين الدرجة الكلية لكل مجال والدرجة الكلية
لمقياس تنظيم الوقت
ن =21
م

المجالت

2

لَّتجَّل لألهلأهدل

1

لَّتجَّل لَّوَّسيإلهكيَّ

شخصيب.

3

لَّتجَّل لَّوََّّلإلهكيَّ

لآلخرين.

4

لَّتجَّل لَّرلَدُتكَّسَّ

معامل الرتباط

سوي لَّهب .

16971
16935
16927
16955

ت َّحب.

16898

ُجتََِّّ لَّت يَّو .
قيمه (ر) الجدولية عند مستوى دللة إحصائية( )1615هي ()16122

ي ضو تفن لَّجفدهل أن تهَّتفل لالر َفَّط َفين لَّ طَيفد لألهل هلَّوفَّسي لَّفدلل الفِ لَّوَفَّ

َّت يفَّو سوفي لَّهبف

دالَّب ُحصَّئيب.

 ثبات ال تساق الداخلي(معامل ألفا كرونباخ):بَّت

لَََّّحوب َإيجَّد تهَّتل أًََّّ كرهسََّخ َّل أكد تن وََّ
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تجَّال

لَّت يَّو كتَّ يلي:

ذه

جدول ()2
معامل ثبات ألفا كرونباخ
ن=21
م
4
6
2
1

ثبات ألفا كرونباخ

المجالت

16728
16781
16821
16842
16855

لَّتجَّل لألهل  :أهدل سوي لَّهب
لَّتجَّل لَّوَّسي  :إلهكيَّ شخصيب
لَّتجَّل لَّوََّّل  :إلهكيَّ لآلخرين
لَّتجَّل لَّرلَد ُ :تكَّسَّ ت َّحب
ُجتََّّي ت يَّو سوي لَّهب ككل

قيمه (ر) الجدولية عند مستوى دللة إحصائية ( )1615هي ()16122
هل ضففو تففن تهَّتففل وَففَّ

أًَّففَّ كرهسَففَّخ لَّففذي فرلهح تففَّ َففين( )20844، 20148أن بيتففب وَففَّ
لَّتجَّال

أوار َ لَّس َّئ ت َهَّب،كتَّ أن تهَّتال

لَّت يففَّو كتففَّ

هي أيضَّ ت َهَّب.

سابعا :تجانس مجموعات الدراسة:
بَّت

لَََّّحوب َ يَّو لَّت هإط لَّحإََّي هلالسح لر

هذَّي َّل أكد تن تد

لَّتهيَّري هلالَّ هلء الِ تجتها ي لََّحل لألإَّإيب

جَّسو لَّهيس ين :
جدول ()7
التجانس لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي على
مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية

لَّت يَّو
4

ت يَّو سوي لَّهب

6

ت يَّو لَّ حصيل لَّدرلإي

ي ض ففو ت ففن لَّج ففدهل أن لَّت هإ ففطَّ

لَّتجتهاب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب

لَّهإط لَّحإََّي
( َو)
2420264
2280142
60212
60222

لالسح لر لَّتهيَّري
(  ع)
410112
440162
20124
20222

ن=31
تهَّتل لالَّ هلء
20614
40212044420824-

ف فرلهح ت ففَّ َ ففين ( )24202 ،60222كت ففَّ أن ب ففي لالَّ ف فهلء ف فرلهح ت ففَّ َ ففين

( )4021- ،20614ههِ د تََّين  2 ±تتَّ يدل الِ جَّسو لَّهيسب.
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ثامنا :تكافؤ مجموعات الدراسة:
جدول ()8
التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي لمقياس
تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي
لَّتجَّال

لَّتجتهاب
سوي لَّهب

4

لَّتجَّل لألهل  :أهدل

6

لَّتجَّل لَّوَّسي  :إلهكيَّ

شخصيب

2

لَّتجَّل لَّوََّّل  :إلهكيَّ

لآلخرين

1

لَّتجَّل لَّرلَد ُ :تكَّسَّ

ت َّحب

ُجتََّّي ت يَّو سوي لَّهب
لَّ حصيل لَّدرلإي

لَّ جريَيب
لَّضََّطب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب
لَّ جريَيب
لَّضََّطب

ع
420142
420464
4260214
4260481
220142
210226
620121
680246
2420264
2280142
60212
60222

بيتب ( )Tلَّجدهَّيب اسد تإ ه دالَّب ُحصَّئيب ( )2024هي ()6021

ي ضو تن لَّجدهل ( )2اد هجفهد فرهد ذل
َّت يَّو سوي لَّهب

10862
10412
80144
80414
10282
20224
20282

20141
410112
440162
20124
20222

ن= 22

رد
لَّت هإطين

لَّدالَّب

20264

2021

2012

20481

2022

2014

20246

2064

2082

4021

4042

2062

4081

2024

2016

20212

2061

دالَّفب تهسهيفب َفين لَّتجتفها ين لَّضفََّطب هلَّ جريَيفب في لَّ يفَّو لَّ َلفي

هلَّ حصيل لَّدرلإي ،تتَّ يدل الِ كَّ ؤ تجتها ي لَّدرلإب ي لَّتجَّال

لَّتذكهرة.

تاسعا  :تصحيح المقياس:
ي ضتن ت يَّو سوي لَّهب

( )24اََّرة ان أرَد تجَّال

هي ه ََّإلجََّب الِ لَّهََّ لر

َََّّ درج تن

( سطَد الي دلئتَّ ،سطَد الي َََََّّّ ،سطَد الي أحيَّسَّ ،سطَد الي سَّدرل ،ال سطَد الي أَدل) ،هي
صحيو لَّت يَّو َّلهََّ لر

لإليجََّيب َََّّدرجَّ

لَّ ََّّيب "خمس درجات ( سطَد الي دلئتَّ) ،أربع درجات

( سطَد الي َََََّّّ) ،ثالث درجات ( سطَد الي أحيَّسَّ) ،درجتان ( سطَد الي سَّد لر) ،درجة واحدة (ال سطَد
الي أَدل)" أتَّ لَّهََّ لر

لَّإلَيب

2011

ََّل َدلئل لإلجََّب َََّّدرجَّ
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" درجة واحدة ( سطَد الي دلئتَّ) ،درجتان

( سطَد الي َََََّّّ) ،ثالث درجات ( سطَد الي أحيَّسَّ) ،أربع درجات( سطَد الي سَّد لر) ،خمس درجات (ال
سطَد الي أَدل)"  .هَهد ذَّي
لالإ جَََّّ

جتد درجَّ

صحيو لإ جَََّّ

الِ جتيد تجَّال

لَّ ي حصل الياَّ كل طََّّر هلا َر
َََّّت َّرسب َََّّتد

لَّهََّ لر

لَّسوري َّدرجَّ

لَّطالر (ايسب لَّدرلإب) الِ ت يَّو سوي لَّهب

ت يَّو سوي لَّهب

حيل

لََََّّّغ ( )24اََّرة َّ حديد لَّدرجب لَّكليب

هذه لَّدرجب لألإَّو ي حديد ُيجََّيب لَّطََّّر أه إلَي َ هذَّي

لَّطالر هلَّ ي رلهح َين ( ،)264 - 24هلَّجدهل لَّ ََّّي يهضو لربَّ

لاليجََّيب هلَّإلَيب:

جدول ()9
يوضح العبارات اليجابية والسلبية لمقياس تنظيم الوقت
لَّت يَّو
لَّتجَّل لألهل :أهدل

لَّهََّ لر لاليجََّيب
سوي لَّهب

لَّتجَّل لَّوَّسي :إلهكيَّ

شخصيب

لَّتجَّل لَّوََّّل :إلهكيَّ

لآلخرين

لَّتجَّل لَّرلَدُ :تكَّسَّ

لَّهََّ لر

لَّإلَيب

42 ،44 ،41 ،42 ،46 ،42 ،1 ،8 ،1 ،2 ،4 ،1 ،2 ،6 ،4
44
،61 ،62 ،64 ،61 ،44 ،4 ،46 ،42 ،1 ،1 ،2 ،4 ،1 ،2 ،6
24 ،68 ،41 ،48 ،41 ،42 ،44 ،41 ،42

ادد
لَّهََّ لر
42

24

22 ،61 ،62 ،66 ،64 ،62

ت َّحب

1 ،8 ،1 ،2 ،4 ،1 ،2

42 ،6 ،4

42

8 ،1 ،2 ،4 ،1

2 ،6 ،4

8

لإلجتََِّّ

ب .برنامج اإلرشاد الجمعي لقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي:
 أهداف البرنامج :

يعمل البرنامج على تحقيق األهداف التالية :
 .4لَّ هر الِ تًاه لَّهب

هتصَّدره هطرد حليلَ.

 .6لَّ هر الِ تًاه هأهتيب سوي لَّهب .
 .2لَّ هر الِ تههبَّ

سوي لَّهب .

 .1ستيب تاَّ لر هبد لر لَّطالر الِ سوي لَّهب .
 .4لَّ هر الِ تًاه لَّ حصيل لَّدرلإي.
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 .2ستيب لَّ درة الِ سوي لَّهب
 .1سوي هب

هلر ََّطَ َميَّدة لَّ حصيل لَّدرلإي.

لَّطالر هر د تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإي .

 أسس وضع البرنامج :
 .4أن ي سَّإفر لَّ إلإففل لَّتسط ففي َّتح هيففَّ
لَّإسب لألهَِّ َكليب لَّهله لَّ طَي يب.

لََّرسففَّت تففد أهدل ففَ هتففد خصففَّئص لَّطففالر هلَّطَََّّففَّ

 .6أن ي سَّإ ف ففر لََّرس ف ففَّت ت ف ففد ب ف ففد لر لَّط ف ففالر هلَّطَََّّ ف ففَّ

هت لرا ف ففَّة لًَّ ف ففرهد لًَّردي ف ففب َ ف ففين لَّط ف ففالر

هلَّطََََّّّ .

 .2ترلاَّة أن ي درج لََّرسَّت تن لَّإال َُِّ لَّصهر َتَّ ي سَّإر تد تإ ه كل طََّّر هطَََّّب.
 .1أن ي

دي لَّتهلهتَّ

لَّ ي ي ضتساَّ لََّرسَّت

 .4ترلاَّة ه ير لَّتكَّن لَّتسَّإر هلإلتكَّسيَّ
 .2أن يف
لَّاد

ي ُطَّر ت كَّتل هت رلَط ه هَّل.

لَّالمتب هاهلتل لألتن هلَّإالتب َّ سًيذ لََّرسَّت .

ففه ير لًَّرصفب َّكففل لَّطفالر هلَّطَََّّففَّ

َأإلهر ت ََّد.

هلَّهتففل في هبف

هلحفد هلَّ ففد في هلتاف َّ ح يففد

 .1لالإ ًَّدة تن لَّت ر لر لَّت َّحب هلَّت ه رة ي لََّيئب لَّتحيطب
 .8أن ي إ لََّرسَّت َََّّترهسب ،حيل يإتو َإدخَّل لَّ هديال ُذل َّم لألتر.
 .1لاله تَّ ًَ لر لَّرلحب أوسَّء سًيذ لََّرسَّت .

 .42ترلاَّة لَّحََّّب لَّسًإيب هلالج تَّايب َّلطالر أوسَّء سًيذ لََّرسَّت .
 .44حديد أهدل

َّكل جلإب تد تحَّهَّب ح ي اَّ خالل لَّمتن لَّتخصص َّاَّ.

 محتوى البرنامج :
بَّتف

لَََّّحوففب َ صففتي لََّرسففَّت

لَّهله لَّ طَي يب هبد رلا

ففي ضففهء لَّسوريفب لَّإففلهكيب َّطففالر هطَََّّففَّ

لَََّّحوب ادة خطهل

 حديد لَّخصَّئص هلَّت طلََّ -أن كهن لَّتهلهتَّ

اسد صتي تح ه لََّرسَّت كتَّ يلي :

لَّ رَهيب َّلطلَب ي هذه لَّترحلب.

 -حديد لَّتًَّهي لَّتالئتب الح يَّجَّ

لَّإففسب لألهَّ فِ َكليففب

سته لَّطلَب ي هذه لَّترحلب.

لَّهلتيب تسَّإَب َّلطلَب.
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 زمن البرنامج :
تدة لََّرسَّت

 4262دبي ب

ادد لَّشاهر

شارين هأإَهع

ادد لألإََّيد

 1أإََّيد
 41جلإب ( جلإ َّن ي لألإَهع )

ادد لَّجلإَّ

 12دبي ب

تدة لَّجلإب

 األساليب اإلرشادية المستخدمة في البرنامج :
لألإلهر لإلرشَّدي
4

لَّتحَّضرة
لَّتَإطب

س َّشيب .

6

حل َّ

2

طَي َّ

1

لالخ َ ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففَّ لر
هلَّت َّييو.

تهلب

لَّ هري

لالإ خدل ي لََّرسَّت لَّحََّّي

أحد لألإََّّير لَّتهر يب لَّذي ياد َُِّ مهيد لَّتإ رشد َََّّتهلهتَّ
 ،هلَّتهَّر ان لضطرلََّ ا هل جَّهَّ ا هطري ب ًكيره

هريف ف أاض ففَّء لَّتجتهاف ففب لإلرش ففَّديب َ سو ففي لَّهب ف ف
هأهتي َ هأإََّّير لك إَّر هذه لَّتاَّرة هتههبفَّ سوفي
لَّهب ،كتف ففَّ لإ ف ف خدت اَّ لَّترشف ففدة ف ففي هضف ففيو تًاف ففه
لَّ حصففيل لَّد لرإففي ،هلَّههلتففل لَّتففؤورة يففَ ،هطففرد ر ففد

هتل لَّتسَّبشب الِ لًَّ لَّتإ تر َّخ كَّر لَّخَّطئفب تفد لإلبسفَّع ،
تتَّ يإَّاد لًَّفرد الفِ لك شفَّ جهلسفر لَّخطفأ في لأل كفَّر لَّإفََّ ب،
كتففَّ تكسفَ تففن هلف طربففَّ جديففدة ففؤد َُّففِ ستيففب لَّ ففدرة الففِ حففل
لَّتش ففكال َّدي ف فَ  ،هلك شف ففَّ لَّطف ففرد لََّديل ففب َّ ح يف ففد أهف ففدل أكوف ففر
هلبهي ففب ،تتف ففَّ يإف ففَّاد لًَّف ففرد ال ففِ لَّ هف ففديل تف ففن إف ففلهكَ لالج تف ففَّاي
هلَّس ًإفي  ،هي توففل لَّتضففتهن لَّ طَي ففي َّافذه لًَّسيففب ففي َففَّدل لَّف أري

ميف ف ففَّدة لَّ ًَّا ف ف ففل لاليج ف ف ففََّي َف ف ففين أاض ف ف ففَّء لَّتجتها ف ف ففب
لإلرشف ففَّديب ه هيف ففب لَّ ف فرلَط يتف ففَّ َيف ففسا َّلهصف ففهل َُّف ففِ
ح ي ففد ه ففد تشف ف ري َّك ففي ي ض ففو ًكي ففر هل جَّه ففَّ
لألاضَّء ه إ وير لَّترشدة تشَّركب أاضفَّء لَّتجتهافب
لإلرش ففَّديب تف ففن خ ففالل طرحف ففَ َّ ففَه لألإف ففئلب لَّتوي ف فرة
َّل ًكي ف ف ف ففر ،هلَّتً هح ف ف ف ففب َّ ف ف ف ففد ها َّلتش ف ف ف ففَّركب هلَّ ًَّا ف ف ف ففل

لَّ حصف ففيل لَّد لرإف ففي،هاالبب سوف ففي لَّهب ف ف
لَّدرلإي

َََّّ حصف ففيل

هلَّ حَّهر حهل تهضهع لَّجلإب تتَّ يؤد َُِّ غييفر لَّتهر فب َشفكل لاليجََّي.
ديسففَّتي  ،ه هففديل لأل كففَّر لَّخَّطئففب ألاضففَّء لَّتجتهاففب لإلرشففَّديب،

اتليب.

ه هميم لَّ هلصل َين أاضَّء لَّتجتهاب لإلرشَّديب .

ي ف طَيففد َه ف لَّ ففدريََّ
تساَّ ي هضيو لأل كَّر.

أه لألسشففطب أوسففَّء لََّرسففَّت َّالإ ف ًَّدة

سً ففذ أوس ففَّء لَّجلإ ففب َه ف ف لَّ ففدريََّ هلألسش ففطب لَّ ف ففي
إَّاد الِ ا لَّطالر َّتَّ ل هه أوسَّء لَّجلإب هميفَّدة
ركيمه .

هي تجتهاب تن لالخ ََّ لر هلَّت َّييو لَّ ي ي هضهاَّ ان طريد طَ ففد ت ففن خ ففالل َهف ف لَّت ففَّييو هلالخ َ ففَّ لر لَّ ففي
لَََّّحوففب هي ف لالإ ف هَّسب َاففَّ َّ يففَّو تإ ف ه لَّطففالر هلَّطَََّّففَّ بَففل ه لَََّّحوب َ جايمهَّ هارضاَّ الِ لَّطالر ه سًيفذهَّ
َصهرة الء تها .
سًيذ لََّرسَّت هَهد لَّ سًيذ.
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لألإلهر لإلرشَّدي
4

لَّستذجب .
لَّذهسي.

2

لَّهص

1

أإلهر لالإ رخَّء.

8

لَّتسمَّيب.

لَّهلجََّ

تهلب

لَّ هري

لالإ خدل ي لََّرسَّت لَّحََّّي

أحد لألإََّّير لَّإلهكيب لَّ ي يهوًاَّ لَّترشفد َّ رإفيخ لَّتهلهتفب ف ف ففدرير أاضف ف ففَّء لَّتجتهاف ف ففب لإلرشف ف ففَّديب الف ف ففِ لالإ ف ف ف رخَّء ،
ففي ذهففن لَّتإ رشففد ففي صففهرة تهر يففب لَّ ففي شففير َُّففِ لَّ ف هل هَّلكش ان لأل كَّر لَّالا السيب هدحضاَّ.
َََّّتالحوب.
ه تف ففد َََّّدرجف ففب لألهَّف ففِ الف ففِ هَّيف ففد أكَف ففر اف ففدد تتكف ففن تف ففن
هه اتليب ت طهرة إلس َّج ه هَّيد أ كَّر جديدة ،هذَّي ََّإ خدل
تجتهاففب تففن لَّ هلاففد هلَّتَففَّدئ لَّتهيسففب لَّ ففي حًففم ه شففجد لأل كَّر ،هتن هذه لأل كَّر لَّتهَّفدة إف كهن هسفَّي رصفب كَيفرة
َّلهصهل َُِّ لأل كَّر لَّرلئهب .هتات سَّ هسفَّ أن س هفهد لصفطيَّد
لأل ك ففَّر لَّجدي ففدة لَّ ففي ال يف ف لَّحص ففهل اليا ففَّ ففي لَّو ففره
كففل لأل كففَّر ففي َيففر ًضففيل أه هص ف  ،هجتففد أكَففر بففدر
لَّته َّدة.
تساففََّّ ،السإففيَّر لَّت ففد د َّخ كففَّر ي لففل لَّرََففب ففي لَّ ففهي ،
هيإَّاد الِ د كهلَو لأل كَّر ،ه بد بيل ُن لأل كَّر لَّرلئهب
أ ي تفد لَّ فهلئ لَّكَيفرة َّخ كفَّر لَّتهَّفدة ،هلَّكف يهَّفد لَّكيف ه
لَّسهع.
تجتها ففب ت ففن لَّ ت ففَّرين لَّ ففي إ ففَّاد ال ففِ لَّش ففههر ََّالر ي ففَّح خًي لَّ ه ر لَّهضلي هلالسًهََّّي هلَّه لي.
ه حإففين لَّحََّّففب لَّتملجيففب لالسًهََّّيففب هخً ف لَّ ففه ر لَّهضففلي
هلالسًهََّّي هلَّه لي َّديَ.
ه هتل هذه لآلَّيب الِ هجيَ ه شجيد لَّطََّّر  /لَّطَََّّب الِ يتفَّرو أاضفَّء لَّتجتهافب لإلرشففَّديب تفَّ هلتفهه في لَّجلإففَّ
سًي ففذ َهف ف لَّهلجَف ففَّ لَّخَّرجي ففب َ ،ت ففَّ يتكف ففسا ت ففن هتف ففي لإلرشففَّديب تففن سيففَّ هأإففََّّير تهر يففب هلسًهََّّيففب هإففلهكيب ففي
لَّ غي لر لإليجََّيب لَّ ي يكهن بد أسجمهفَّ تفد لَّترشفد  ،هي توفل حيففَّ ا  ،ه ًففَّالا تففد لََّيئففب لَّتحيطففب تففن أجففل لالإ ف ت لرريب
لَّتضتهن لَّ طَي في َّافذه لآلَّيفب في كليف لَّطََّّفر  /لَّطَََّّفب ي لَّهتليب لإلرشَّديب ه ح يد س َّئ أ ضل.
َهلجَف ففَّ تسمَّيف ففب يإف ففهِ تف ففن خالَّا ف فَّ َُّف ففِ تتَّرإف ففب لأل ك ف ففَّر
لَّتسط يفب لَّ ففي لك إفَاَّ اتففدل ه فِ تهلبف حيفب  ،ففًََّّرد لَّففذي
يخشففِ تففن ر ف لآلخ فرين يشففجد الففِ لَّففدخهل ففي تهلب ف
كففأن ي ففه َس ففد ت هتففد َّ ف أر شففخص
حيففب بففد هرضففَ َّلففر
خر ،يهر أسَ بد ياَّجتَ س يجب َّاذل لَّس د .

 خطوات الجلسة اإلرشادية :
ح ه كل جلإب تن جلإَّ

لََّرسَّت الِ تَّ يلي :

َ -دء لَّجلإب َََّّ رحير َََّّطالر هلَّطََََّّّ .

 تسَّبشب لَّهلجر لَّتسمَّي ه دي لَّ غذيب لَّرلجهب. -تسَّبشب تهضهع لَّجلإب هلَّاد

تساَّ هتتَّرإب لألإََّّير لإلرشَّديب هلألسشطب لإلرشَّديب لَّتخ لًب.

ُ -ساَّء لَّجلإب َ لخيصاَّ ه دي لَّهلجر لَّتسمَّي.

 -إجيل تشَّار هلسطََّع أاضَّء لَّتجتهاب لإلرشَّديب ان لَّجلإب.

 مخطط الجلسة اإلرشادية :

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. -لألدهل

لَّتإ خدتب هلَّتإَّادة َّ ح يد أهدل

ُ -جرلءل

لَّ سًيذ.

لَّجلإب.

 لألسشطب هلَّ دريََّ . -لَّهلجر لَّتسمَّي.

 المراحل الزمنية لتنفيذ جلسات البرنامج :

4
6
2
1
4
2
1
8

1
42
44
46
42
41

44

لَّجلإب
جلإب تايديب
لألهَِّ

لَّيه ه َّريخ لالسه َّد
لألرَهَّء6242 / 1 / 1 ،
لَّإَ 6242 / 1 / 42 ،
لَّوالوَّء6242/1/42،
لَّإَ 6242 / 1 / 41،

لَّخَّتإب
لَّإَّدإب
لَّإََّهب

لَّإَ 6242/1/61،
لَّوالوَّء6242 / 1 / 61،

لَّوَّسيب
لَّوََّّوب
لَّرلَهب

لَّوَّتسب
لَّ َّإهب
لَّهَّشرة
لَّحَّديب اشر
لَّوَّسيب اشر
لَّوََّّوب اشر
لَّرلَهب اشر

 42لَّخَّتإب اشر
 41لَّإَّدإب اشر

لَّتهضهع
لال َّح
تهسِ لَّهب
تصَّدر لَّهب هطرد حليلَ
هري سوي لَّهب هأهدل َ

لَّوالوَّء2111 / 1 / 62،

لَّإَ 6242 / 4 / 4،

لَّوالوَّء6242/4/1،
لَّإَ 6242 / 4 / 8،
لَّوالوَّء6242 / 4 /44 ،
لَّإَ 6242 / 4 /44 ،
لَّوالوَّء6242 / 4 /48 ،
لَّإَ 6242 / 4 /66 ،
لَّوالوَّء6242/4/64،
لَّإَ 6242/4/ 61،
لَّوالوَّء6242 / 2 /4،

أإََّر اد سوي لَّهب

هتههبَّ َ

طرد لَّ غلر الِ تههبَّ سوي لَّهب
أإلهر لالإ رخَّء
أإََّّير هتاَّ لر

سوي لَّهب

الِ سوي لَّهب

هلَّ حصيل لَّدرلإي

ستيب تاَّ لر سوي لَّهب
لَّهص لَّذهسي
لَّ حصيل لَّدرلإي
أإََّر دسي لَّ حصيل لَّدرلإي
لَّهالبب َين سوي لَّهب هلَّ حصيل لَّدرلإي

دريََّ

لَّإلهكيَّ لَّخَّطئب لَّخَّصب َ سوي لَّهب
هلَّ حصيل لَّدرلإي
لَّ درير الِ سوي لَّهب هلَّ حصيل لَّدرلإي
لَّخ َّ
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لَّتدة لَّمتسيب
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د
12د

 12د
12د
 12د
12د

 صدق البرنامج اإلرشادي :

بَّت

لَََّّحوب َ هميد لََّرسَّت لإلرشَّدي الفِ تجتهافب تفن لَّتحكتفين تفن ذهي لَّخَفرة هلالخ صفَّص في تجفَّل

لإلرشففَّد لَّسًإففي هلَّ رَففهي تففن أإففَّ ذة جَّتهففب سففمه هجَّتهففب لَّإففلطَّن بففََّهو ،تلحففد( )6بَّئتففب َأإففتَّء َّجسففب
حكي لََّرسَّت  ،هطلر تفسا حكفي لََّرسفَّت تفن حيفل:تالئتفب لََّرسفَّت َّلافد

اففدد ه إلإ ففل لَّجلإ ففَّ

لإلرش ففَّديب هت ففد اَّ لَّمتسي ففب ،هلض ففَّ ب أي ففب تالحو ففَّ

تسَّإ ففَب .هَس ففَّء ال ففِ لَّتالحو ففَّ

لَّفذي هضفد تفن أجلفَ ،تالئتفب

أه لب لرح ففَّ

هلآلرلء لَّ ففي أَ ففدلهَّ أاض ففَّء َّجس ففب لَّ حك ففي بَّتف ف

أه ه ففديال

يرهسا ففَّ

لَََّّحو ففب َ ففإجرلء لَّ غييف ف لر

لَّالمتب.

تاسعا :التصميم التجريبي للدراسة:
ِ ضهء طَيهب هذه لَّدرلإب لإ خدت

لَََّّحوب لَّ صتي لَّ جريَي الِ ايسفب تفن طفالر هطَََّّفَّ

لألهَّف فِ َكلي ففب لَّهل ففه لَّ طَي ي ففب َهَ ففري َإ ففلطسب ات ففَّن ََّإف ف خدل تجت ففها ين ت ك ففَّ ئ ين ذل

لَّإفسب

لالخ َ ففَّر لَّ َل ففي

هلََّهففدي هذَّففي َّتهر ففب ففأوير لَّت غيففر لَّتإ ف ل الففِ لَّت غيففر لَّ ففََّد تففن خففالل ت َّرسففب س ففَّئ لالخ َففَّر لََّهففدي

هلَّ َلفي َّلتجتففها ين لَّ جريَيففب هلَّضففََّطب ُذ يف

طَيففد لَّت غيففر لَّتإف ل (لََّرسففَّت لالرشففَّدي) الففِ لَّتجتهاففب

لَّ جريَيب ي حين ري لَّتجتهاب لَّضََّطب دهن ُرشَّد هلَّجدهل( )42يهضو ذَّي :
جدول ()21
التصميم التجريبي ذو المجموعة التجريبية والضابطة

لَّضََّطب

لَّ يَّو لَّ َلي

لَّ جريَيب

لََّرسَّت لالرشَّد

ففف

لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب هففي لَّتجتهاففب لَّ ففي ي هففر

لَّضََّطب هي لَّتجتهاب لَّ ي ال ي هر

لَّ يَّو لََّهدي

لَّتجتهاب

لَّت غيرلن لَّ ََّهَّن
سوي لَّهب

لَّ حصيل لَّدرلإِ

طالَاففَّ َّلت غيففر لَّتإف ل (لََّرسففَّت لالرشففَّدي)  ،هلَّتجتهاففب

طالَاَّ َّلت غير لَّتإ ل (لََّرسَّت لالرشَّد ).

عاش ار  :الدراسة الستطالعية:
بَّت

لَََّّحوب َدرلإب لإف طالايب تفن لًَّ فرة َُّ 6242 /4/44فِ  6242 /2 /42الفِ افدد ( )22طَََّّفَّ

هطَََّّب تن سًو تج تد لََّحل َّل أكد تفن صفحب لَّهَفَّ لر لَّتهضفحب َت يفَّو سوفي لَّهبف
تالحوففب جايففم َه ف

لألدهل

همتفن لإف غرلبَ تفد

هلألبففال لَّتإ ف خدتب ففي إففجيل لَّت يففَّو ه ف سًيففذهَّ الففِ طففالر هطَََّّففَّ
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لَّإسب لألهَّفِ َكليفب لَّهلفه لَّ طَي يفب َهَفري َإفلطسب اتفَّن ،هيف َفذَّي هفديل ه س فيو ت يفَّو سوفي لَّهبف
َه

لَّهيهر َّ

تفن

َأإلهر التي يإال اتَ الِ لَّهيسب لالإ طالايب بيد لََّحل.

 الهدف من الدراسة الستطالعية :
هديل ه س يو ت يَّو سوي لَّهب

-

َّي

ي أ ضل صهرة تتكسب.

لَّ أكد تن إاهَّب ا لَّهيسب َّتح ه لَّت يَّو.
بيَّو هب

ه إجيل لَّت يَّو.

ا لَّطالر هلَّطََََّّّ

َّت يَّو سوي لَّهب .

ُجرلء لَّخصَّئص لَّإكيهت ريب ( لَّصدد ف لَّوََّ

أحدعشر :التجربة األساسية:
بَّتف ف

).

لَََّّحو ففب َ طَي ففد لَّ جرَ ففب لألإَّإ ففيب خ ففالل لًَّ ف فرة ت ففن  6242 /1 /4ح ففِ 6242 /2 /4

الِ ايسب لََّحل لألإَّإيب حيل
صحيو لالإ جَََّّ

ه ًريغ لَّس َّئ

طَيد ت يَّو سوي لَّهب
ي كشه

هلََّرسَّت اليا  ،هَهفد لالس افَّء تفن لَّ طَيفد

تهدة َّفذَّي تايفدل َّتهََّّج افَّ ُحصفَّئيَّ في ضفهء لَّخطفهل

لآل يب :
أ .القياس القبلي:
ف سًيففذ لَّ يففَّو لَّ َلففي الففِ تجتففها ي لََّحففل لَّ جريَيففب هلَّضففََّطب هاففدده ( )26طَََّّففَّ هطَََّّففب ففي
لَّتجَّال

بيد لََّحل هذَّي ي لًَّ رة .6242 /1/4 َُِّ 6242 /1 /4

ر .تنفيذ البرنامج:

طَيد َرسَّت لإلرشَّد لَّجتهي َّ حإين تافَّرة سوفي لَّهبف

هر فد تإف ه لَّ حصفيل الفِ لَّهيسفب بيفد

لََّحل هذَّي ي لًَّ رة تن .6242 /2 /4 َُِّ 6242 /1 /1
ج .القياس البعدي :
بَّت ف

لَََّّحوففب َهففد لس اففَّء لَّتففدة لَّتحففددة َّل طَيففد َففإجرلء لَّ يففَّو لََّهففدي َّل هففر الففِ تففد لَّ حإففن

لَّففذي بففد يط ف أر الففِ تجتففها ي لََّحففل تففن خففالل لَّت غي ف لر بيففد لََّحففل هلَّد لرإففب هذَّففي خففالل لًَّ فرة تففن /6
. 6242/2 /1 َُِّ 6242/2

د .قياس المتابعة :

َهففد تففرهر ختففو هاش فرين يهتففَّ تففن لالس اففَّء تففن لََّرسففَّت هخففالل لًَّ فرة تففن  6242/2/62ح ففِ
 6242/2/22بَّت ف
لَّ دريَي لَّذي

لَََّّحو ففب َ ي ففَّو تإ ف ه لَّط ففالر هلَّطَََّّ ففَّ

طَي َ.
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َّل هففر ال ففِ ت ففد لَّ حإففن ففي لََّرس ففَّت

اثناعشر :المعالجات اإلحصائية:
لإ خدت

لَََّّحوب ي ضهء أهدل

لَّدرلإب ه ره

لَّدرلإب لألإََّّير لإلحصَّئيب لآل يب :

 لَّت هإط لَّحإََّي.
 لالسح لر

لَّتهيَّري.

 تهَّتل لر ََّط َيرإهن.
 لًَّرهد ََّإ خدل بيتب " ." Z
 تهَّتل أًََّّ كرهسََّخ َّحإَّر وََّ

لإل إَّد لَّدلخلي.
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الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة

99

الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
ي ضتن هذل لًَّصل ارضَّ َّلس َّئ لَّ ي هصل
لَّحصهل الياَّ تن طَيد أدهل

َُّياَّ لَّدرلإب حإر رهضاَّ  ،هه َّ َّلَيَّسَّ

لَّ ي

لَّدرلإب الِ لَّهيسب هذَّي ََّإ خدل بيتب (َّ )Tحإَّر دالَّب لًَّرهد الِ لَّسحه

لَّ ََّّي:

أول .نتائج الفرض األول  :هجد رهد ذل

دالَّب ُحصَّئيب ي درجَّ

هلَّ حصيل لَّدرلإي َّد

سوي لَّهب

أ رلد لَّتجتها ي ن لَّ جريَيب هلَّضََّطب الِ لَّ يَّو لََّهدي َّصََّّو أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب يهم َّ طَيد
لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّتإ خد ِ هذه لَّدرلإب.
هإلخ ََّر صحب هذل لًَّر

حإَّر لَّت هإطَّ

لَّتهيَّريب ،و لإ خدل لخ ََّر(تَّن

لَّحإََّيب هلإلسح لر َّ

– ه سي َّ ) Mann- Whitney –U Testل ح د تن دالَّب لًَّرهد َين لَّتجتها ين لَّ جريَيب هلَّضََّطب
لَّ هصل َُّياَّ .

الِ لَّ يَّو لََّهدي  ،هلَّجدهل ( )44يهضو لَّس َّئ لَّ ِ

جدول ()22
دللة الفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي
لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي في كال المجموعتين
المجالت

م
2

المجال األول  :أهداف تنظيم الوقت

1

المجال الثاني  :سلوكيات شخصية

3

المجال الثالث  :سلوكيات اآلخرين

4

المجال الرابع  :إمكانات متاحة
إجمالي مقياس تنظيم الوقت
التحصيل الدراسي

المجموعة

م

ع

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

776215
586751
2386287
2126437
376215
356437

26321
36917
36381
96282
26742
16732

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

376287
316875
3776821
1886287
36875
36374

بيتب ( )Tلَّجدهَّيب اسد تإ ه دالَّب ُحصَّئيب ( )2024هي ()6021

ي َففين تففن لَّجففدهل ( )44أن تإ ف هيَّ

26825
16849
26215
256113
161949
16274

لَّدالَّففب لإلحصففَّئيب َّلًففرهد َففين درجففَّ

ن = 22

فرق
المتوسطين

ت

الداللة

286375

27672

1611

276151

7614

1611

16287

1629

1612

46821

5629

1611

896215

12659

1611

16512

1694

1612

سوففي لَّهب ف

 ،ت َّإففب َََّّدرجففب

لَّكليب َّلت يَّو هَّكل تجَّل تن تجَّال َ َّد أ رلد لَّتجتها ين لَّ جريَيب هلَّضََّطب هفي ( )2022ههفي أبفل تفن
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( )2024هك ففذَّي تإف ف ه لَّدالَّ ففب لإلحص ففَّئيب َّلً ففرهد َ ففين درج ففَّ

لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي َّ ففد أ ف فرلد لَّتجتف فها ين

لَّ جريَيب هلَّضََّطب هي ( ) 2024ههي أبل تن ( )2024تتَّ يشفير َُّفِ هجفهد فرهد ذل
درجَّ

سوي لَّهب

هلَّ حصيل لَّد لرإفي َّفد أ فرلد لَّتجتفها ين لَّ جريَيفب هلَّضفََّطب الفِ لَّ يفَّو لََّهفدي اسفد

تإ ه (َّ )2024صََّّو أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب .
ثانيا .نتائج الفرض الثاني :هجد رهد ذل

َّد

دالَّفب ُحصفَّئيب َفين

سوي لَّهب

دالَّب ُحصَّئيب ي درجَّ

هلَّ حصيل لَّدرلإي

أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّصََّّو لَّ يَّو لََّهدي يهم َّ طَيد َرسَّت

لإلرشَّد لَّجتهي لَّتإ خد
هلإلسح لر َّ

حإَّر لَّت هإطَّ

ي هذه لَّدرلإب ،هإلخ ََّر صحب هذل لًَّر

لَّحإََّيب

لَّتهيَّريب  ،و لإ خدل لخ ََّر( تَّن – ه سي َّ ) Mann- Whitney–U Testل ح د تن دالَّب

لًَّرهد ي درجَّ

سوي لَّهب

هلَّ حصيل لَّدرلإي َّد

هلََّهدي  ،هلَّجدهل ( )46يهضو لَّس َّئ لَّ ي

أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي

لَّ هصل َُّياَّ .
جدول ()21

دللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي
المجالت

م
2

المجال األول  :أهداف تنظيم الوقت

1

المجال الثاني  :سلوكيات شخصية

3

المجال الثالث  :سلوكيات اآلخرين

4

المجال الرابع  :إمكانات متاحة
إجمالي مقياس تنظيم الوقت
التحصيل الدراسي

المجموعة

م

ع

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

526751
776215
2116375
2386287
336751
376215
126937
376287
3216215
3776821
16272
36875

46813
26321
86755
36381
46283
26742
36182
26825
246491
26215
16722
16194

ن = 42

فرق
المتوسطين

ت

الداللة

46992

22631

1611

96515

25618

1611

46787

3613

16112

36522

21614

1611

276878

25613

1611

16737

2651

1611

بيتب ( )Tلَّجدهَّيب اسد تإ ه دالَّب ُحصَّئيب ( )2024هي ()6021
ي َففين تففن لَّجففدهل ( )46أن تإ ف هيَّ

لَّدالَّففب لالحصففَّئيب َّلًففرهد ففي درجففَّ

سوففي لَّهب ف

 ،ت َّإففب َََّّدرجففب

لَّكليففب َّلت يففَّو هَّكففل تجففَّل تففن تجَّال ففَ َّ ،ففد أ فرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب الففِ لَّ يَّإففين لَّ َلففي هلََّهففدي هففي
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( )2021( ، )2022ههففي أبففل تففن ( ،)2024هكففذَّي تإ ف ه لَّدالَّففب لإلحصففَّئيب َّلًففرهد َففين درجففَّ

لَّ حصففيل

لَّدرلإي َّد أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيفب الفِ لَّ يَّإفين لَّ َلفي هلََّهفدي هفي ( )2022ههفي أبفل تفن ( )2024تتفَّ
دالَّفب ُحصفَّئيب في درجفَّ

يشير َُِّ هجهد فرهد ذل

سوفي لَّهبف

هلَّ حصفيل لَّد لرإفِ َّفد أ فرلد لَّتجتهافب

لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي ه لََّهدي اسد تإ ه (َّ )2024صََّّو لَّ يَّو لََّهفديَ ،يستفَّ َّف هجفد فرهد في
لَّتجَّل لَّوََّّل " إلهكيَّ

لالخرين".

ثالثا  .نتائج الفرض الثالث :ال هجد رهد ذل

دالَّب ُحصَّئيب في درجفَّ

سوفي لَّهبف

هلَّ حصفيل لَّد لرإفي

َّد أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب .
هإلخ ََّر صحب هذل لًَّر

لَّحإفََّيب هلإلسح لر فَّ

ف حإفَّر لَّت هإفطَّ

لَّتهيَّريفب  ،وف لإف خدل لخ َفَّر( تفَّن

– ه سففي َّ ) Mann- Whitney–U Testل ح ففد تففن دالَّففب لًَّففرهد ففِ درجففَّ

سوففي لَّهب ف

هلَّ حصففيل

لَّد لرإففي َّففد أ فرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب الففِ لَّ يَّإففين لََّهففدي هلَّت ََّهففب  ،هلَّجففدهل ( )42يهضففو لَّس ففَّئ لَّ ففي
لَّ هصل َُّياَّ .
جدول ()23
دللة الفروق بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية وقياس المتابعة
لمقياس تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي
المجالت

م
2

المجال األول  :أهداف تنظيم الوقت

1

المجال الثاني  :سلوكيات شخصية

3

المجال الثالث  :سلوكيات اآلخرين

4

المجال الرابع  :إمكانات متاحة
إجمالي مقياس تنظيم الوقت
التحصيل الدراسي

المجموعة

م

ع

البعدي
المتابعة
البعدي
المتابعة
البعدي
المتابعة
البعدي
المتابعة
البعدي
المتابعة
البعدي
المتابعة

776215
786215
2386287
2416521
376215
386321
376287
386287
3776821
3776215
36875
36941

26321
26114
36381
16781
26742
26411
26825
26411
26215
26511
16194
16152

بيتب ( )Tلَّجدهَّيب اسد تإ ه دالَّب ُحصَّئيب ( )2024هي ()6021

ن = 22

فرق
المتوسطين

ت

الداللة

26131

5681

1611

16287

7618

1611

26351

1613

1612

26124

3622

16112

56299

1651

1621

161821

1699

16119

شففير س ففَّئ لَّجففدهل َُّ فِ هجففهد ففرهد دلَّفب ُحصففَّئيَّ َففين لَّ يففَّو لََّهففدي َّلتجتهاففب لَّ جريَيففب هبيففَّو لَّت ََّهففب يتففَّ

ادل لَّتحفهر لَّوََّّفل إفلهكيَّ

لآلخفرين ،هلَّتحفهر لَّ لرَفد ُتكَّسفَّ

لَّدرلإي.
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ت َّحفب ،هلجتفََّّي ت يفَّو سوفي لَّهبف  ،هلَّ حصفيل

الفصل الخامس

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
أولا :مناقشة نتائج الدراسة.
ثاني ا :التوصيات.

ثالثا :الدراسات والبحوث المقترحة.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
ي ضتن هذل لًَّصل تسَّبشب ه ًإير لَّس َّئ لَّ ِ ف لَّ هصفل لَّيافَّ هارضفَّ َّل هصفيَّ
خلص

هلَّت رحفَّ

َُّياَّ هذه لَّدرلإب .

هففذه لَّد لرإففب َُّففِ لَّ هففر الففِ أوففر َرس ففَّت ُرشففَّدي جتهففي َّ ستيففب تاففَّرة سوففي لَّهب ف

هففد

لَّ فِ

هر ففد تإف ف ه

لَّ حصيل لَّدرلإي الِ ايسب تن طلَب كليب لَّهله لَّ طَي يب َهاليفب اَفر  .ه يتفَّ يفأ ي تسَّبشفب لَّس فَّئ لَّ في ف
لَّ هصل َُّياَّ هلَّ هصيَّ

هلَّت رحَّ

اساَّ .

لَّ ِ لسَو

أولا :مناقشة نتائج الدراسة:

 مناقشة الفرض األول الذي ينص على :
هجهد رهد ذل

سوفي لَّهبف

دالَّب ُحصفَّئيب في درجفَّ

هلَّ حصفيل لَّد لرإفي َّفد أ فرلد لَّتجتفها ين

لَّ جريَيففب هلَّضففََّطب الففِ لَّ يففَّو لََّهففدي َّصففََّّو أ فرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب يهففم َّ طَيففد لََّرسففَّت لإلرشففَّدي

لَّتإ خد ِ هذه لَّدرلإب .

هيَففين لَّج ففدهل ( )44هج ففهد ففرهد تهسهي ففب ذل
َّتجَّال

ت يَّو سوي لَّهب

هَّصََّّو لَّ يَّإَّ

دالَّ ففب ُحص ففَّئيب َففين لَّتجتها ففَ لَّ جريَي ففب هلَّض ففََّطب

لََّهديب (أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب).

ه رج ففد لَََّّحو ففب ذَّ ففي َُّ ففِ هََّّي ففب لََّرس ففَّت لإلرش ففَّدي لَّتطَ ففد ال ففِ لَّتجتها ففب لَّ جريَي ففب حي ففل إ ففَّاد

لََّرسفَّت الفِ حديفد أهفدل
سوي لَّهب

سوفي لَّهبف

هلالإف ًَّدة تفن لَّهبف

هلإلسجفَّم في لألاتفَّل تتفَّ يكفهن َّفَ أوفر الفِ

َّد لَّطََّّر تن حيفل تتَّرإفب لألسشفطب لَّريَّضفيب هت ََّهفب َهف

َّلطََّّر رصب َّ حديد لَّتهلايد لَّالمتب إلسجَّم لَّتافَّ هلَّهلجَفَّ
إففَّاد لَّطََّّففر الففِ ليففل لَّهبف

لَّسشفَّطَّ

لَّتطلهَفب فِ لَّهبف

لَّحيَّ يفب كتفَّ أاطفِ

لَّتحفدد ،كتفَّ أن سويتفَ

لَّتإف غرد ففي لألسشففطب لَّ هليتيففب لَّت هففددة هأيضففَّ سوففي أهبففَّ

لَّتحَّض لر هلَّت ر لر لَّ ي ي ل ياَّ لَّ حصيل لَّدرلإي ي َه

َّل ركيففم الففِ

لَّت ر لر .

كتففَّ رجففد لَََّّحوففب أيضففَّ َُّففِ أن هََّّيففب لََّرسففَّت لإلرشففَّدي لَّتطَففد الففِ لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب إففَّاد

لَّطََّّر الِ هديل لَّإلهكيَّ
هلَّهلجَفَّ
هب

لَّيهتيفب هلَّسشفَّطَّ

لَّشخصيب تن حيل سوي لَّهب

لَّحيَّ يففب ههضفد هبف

هلَّ حصيل لَّدرلإي هتسافَّ هضفد بفهلئ َََّّتافَّ

تحففدد َّافَّ ه حديفد تهافد َدليففب لَّسشفَّط هساَّي فَ ه خصففيص

تحدد َّلترلجهب أوسَّء رة لالت حَّسَّ  ،هأيضَّ لالح ًَّو ََّألهرلد هلَّت لرجفد لَّد لرإفيب َطري فب تسوتفب َّ إفايل

اتليففب لَّرجففهع َُّياففَّ ففي أي هب ف  ،هأيضففَّ إففَّاد لََّرسففَّت لَّطََّّففر الففِ هضففد ض فهلَط َّ سوففي لَّإففلهكيَّ

لآلخ ف فرين ف ففسهكو الف ففِ سوف ففي لَّهب ف ف

أوسفففَّء لَّ حصف ففيل لَّد لرإف ففي تفففن حيفففل هضف ففد َه ف ف
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تففد

لَّض ف فهلَط الخ يف ففَّر

لألشخَّص لَّذين ي تصفَّدب ا هكفذَّي َفذل تجافهد َّ جسفر أي ميفَّ لر أه ليًهسفَّ

اَّرضفب هتماجفب  ،هكفذَّي

كورة ت ََّلب لألصدبَّء هلَّمهلر هلَّمتالء .
ه رجفد لَََّّحوففب أيضفَّ َُّففِ أن هََّّيفب لََّرسففَّت لإلرشفَّدي لَّتطَففد الفِ لَّتجتهاففب لَّ جريَيفب إففَّاد الففِ
لالإ غالل لالتول َّالتكَّسَّ

لَّت َّحب تن حيل سوي لَّهب

لَّت َّح ففب َّميفففَّدة لَّ حص ففيل لَّد لرإف ففي هلالا ت ففَّد الف ففي َهف ف

َفَّألهرلد لَّتدهسفب ياففَّ لألهَّهيفَّ
ُدلرة لَّهب ف

هلألهففدل

هتسافَّ لالإف هَّسب َفَه
لَّ طَي فففَّ

لَّهإفَّئل لَّ هليتيفب لألخفر

لَّخَّرجي ففب َّميفففَّدة لَّ حص ففيل هلالح ًف ففَّو

َطري فب تحففددة هلالح ًفَّو َإحففد لألدهل

توففل لََّرسففَّت لَّتففسو  ،هلَّتلًففَّ  ،هجاففَّم لَّاففَّ

سوي لَّهب .

لَّاَّتفب لَّ ففي إفَّاد الففِ

 ،هلَّتففذكرة هَيرهففَّ تففن لإلتكَّسففَّ

ههذل ي ًد تد تَّ هصل َُّيَ الكايد ( )4112حيل هصل َُِّ أن ُدلرة لَّهبف
لَّ في إف طيد َافَّ أن سجففم لَّتافَّ هلألهفدل
الففِ ت لرحففل ضففرهريب إ ف اد

هلَّتصَّدر لَّت َّحب أه لَّتح تلب.

لَّ ففي تففن شففأساَّ

هفي " ُحفد لَّهتليفَّ

لَّ ففي تكسفي تفن أن كففهن هفَّال في اتلففي" ،ه شفتل هفذه لَّهتليففب

حديففد لح يَّجَّ ففي ،هت طلَففَّ

كتففَّ يَففين لَّجففدهل ( )44أن هسففَّي ففرهد تهسهي فب ذل

لَّهويًففب حإففر أهتي اففَّ هتطََّ اففَّ تففد لَّهبف ف
دالَّففب ُحصففَّئيب َففين لَّ يَّإففَّ

لَّ َليففب هلََّهديففب

الخ َففَّر لَّ حص ففيل لَّد لرإففي هَّص ففََّّو لَّ ي ففَّو لََّهففدي (أ ف فرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَي ففب) ،ه رج ففد لَََّّحوففب ذَّ ففي َُّ ففِ
هََّّيب لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّتطَفد الفِ لَّتجتهافب لَّ جريَيفب حيفل أد لََّرسفَّت َُّفِ سوفي هبف

لَّطفالر هتفن

وف ميففَّدة بفدر ا الففِ لَّ حصفيل لَّد لرإففي حيفل ي توففل لَّ حصففيل لَّد لرإفي ففي لَّتهر فب لَّ ففي يحصفل الياففَّ لًَّففرد
درإففي  ،هي صففر ذَّففي الففِ تففَّ يحصففل
تففن خففالل َرسففَّت أه تففسا د لرإ في َ صففد كيًففَ تففد لَّهإففط هلَّهتففل لَّ ل
اليَ لَّطََّّر تن تهلهتَّ

ه فد َرسفَّت تهفد يافد

يس تي َُّيَ ََّ ،إلضَّ ب َُِّ ُادلده َّل كي

َُّفِ جهفل لَّطََّّفر أكوفر كيًفَّ تفد لَّهإفط لالج تفَّاي لَّفذي

درإي َصهرة اَّتب.
تد لَّهإط لَّ ل

ههففذل ي ًففد تففد تففَّ أشففَّر َُّيففَ غنـــيم (َُّ )6222ففِ أن لَّ حصففيل لَّد لرإففي ياففد
تهلهتفَّ

َُّففِ لَّحصففهل الففِ

هصففًيب َففين تفد تففَّ حصففلَ لَّطََّّفر تففن خَف لر تهيسفب َطري ففب تََّشفرة تفن تح هيففَّ

د لرإففيب تهيسففب

هكذَّي تهر ب تإ ه لَّطََّّر لَّ هليتفي أه لَّ حصفيلي هذَّفي َتهر فب تركفمة َََّّسإفَب َّتهفَّيير َّافَّ صفًب لَّهتهتيفب،
أي َََّّسإففَب َّلطََّّففر ففي رب ففَ لَّد لرإففيب أه ففي توففل إففسَ هال ي صففر هففد

لَّ حصففيل لَّد لرإففي الففِ ذَّففي هَّكففن

يت د َُِّ تحَّهَّب رإ صهرة سًإيب َّ د لر لَّطالر لَّه ليب هلَّتهر يب ه حصيلَ ي تخ ل
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لَّتهلد لَّدرلإيب.

وهذا يؤدي إلى قبـول الفرضـية األولـى والـذى يـنص علـى  :هجفد فرهد ذل
سوي لَّهب

دالَّفب ُحصفَّئيب في درجفَّ

هلَّ حصيل لَّدرلإي َّد أ فرلد لَّتجتفها ين لَّ جريَيفب هلَّضفََّطب الفِ لَّ يفَّو لََّهفدي َّصفََّّو أ فرلد

لَّتجتهاب لَّ جريَيب يهم َّ طَيد لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّتإ خد ِ هذه لَّدرلإب.

 مناقشة الفرض الثاني الذي ينص على :
هجففد ففرهد ذل

دالَّففب ُحصففَّئيب ففي درجففَّ

سوففي لَّهبف

هلَّ حصففيل لَّد لرإففي َّففد أ فرلد لَّتجتهاففب

لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لَّ َلي هلََّهدي َّصََّّو لَّ يَّو لََّهد يهم َّ طَيفد َرسفَّت لإلرشفَّد لَّجتهفي لَّتإف خد
ي هذه لَّدرلإب .
هيَين لَّجفدهل ( )46هجفهد فرهد تهسهيفب ذل

ت يففَّو سوففي لَّهب ف

هَّصففََّّو لَّ يَّإففَّ

لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّذي

لَّ َليفب هلََّهديفب َّتجفَّال

دالَّفب ُحصفَّئيب َفين لَّ يَّإفَّ

لََّهديففب (أ فرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب) ،ه رجففد لَََّّحوففب ذَّففي َُّففِ هََّّيففب

طَي َ الِ لَّتجتهاب لَّ جريَيفب حيفل أصفَو َّفد أ فرلد لَّتجتهافب لَّ جريَيفب ُدرلي

ألهتيب لَّهب  ،ه هلئده ،هكيًيب سوي أهبَّ ا  ،د أصَحهل تفن خفالل لَّ فدريََّ
هلففد َكففل جلإففب الففِ د لريففب َّتففب َتاففَّ لر

هلَّهلجَفَّ

أوسفَّء لَّجلإفَّ

لَّ في

سوففي لَّهب ف  ،ههففذل أد َُّففِ ر ففد تإ ف هله لالج تففَّاي ،هلر ًه ف

دل هيب لإلسجَّم َّد كل طََّّر هطَََّّب َهفد أن سوتفهل أهبفَّ ا لَّت هل فب َتخ لف
هالحو فهل تففَّ ف ح ي ففَ تففن طففهر ففي ُسجففَّم لَّهلجَففَّ

هلَّتاففَّ َهب ف

أسشفط ا لَّحيَّ يفب هلالج تَّايفب،

أبففل اففن لَّإففََّد هلسخًففَّ

لَّضففغهطَّ

لَّسًإيب هلَّدرلإيب هلَّحيَّ يب لَّ ي كَّسهل يترهن َاَّ َّكورة لألسشطب لَّتهكلب َُّيا .
ه رجففد لَََّّحوففب ذَّففي َُّففِ هََّّيففب لََّرسففَّت لإلرشففَّدي ففي حديففد لَّإففلهكيَّ
سوفي لَّهبف

هلَّ فِ توفل في رجتفب لألهَّهيفَّ

لَّضففغهط لَّد لرإففيب يجففر ل خففَّذ لالح يَّطففَّ
ترلجهففب لَّتحَّض ف لر

ففي لَّهب ف

هلَّخطففط َُّفِ أهفدل

لَّشخصففيب لَّ ففي تففن شففأساَّ

شفاريب هأإفَهايب هيهتيفب  ،هاسفد تهلجاففب

لَّالمتففب َّ ًففَّدي حص فهَّاَّ َََّّتإ ف َل  ،هكففذَّي لَّهتففل الففِ ُساففَّء

لَّتحففدد َّاففَّ تففد خصففيص فرة تسَّإففَب َّالإ ف رخَّء هلَّسففه أه لَّ لرحففب لَّجإففديب

َّميففَّدة لَّ ركيففم  ،هأيضففَّ بضففَّء هب ف

أطففهل ففي د لرإففب َه ف

لَّت ففر لر لَّصففهَب تففن لَّهب ف

د لرإففب لَّت ففر لر لَّإففالب  ،هلَّهتففل الففِ تإففَّادة لآلخ فرين ففي لَّ غل فر الففِ َه ف

لَّففذي ي ضففِ ففي

لَّتشففكال

لَّ ففي فهلجاا ،

هك ففذَّي لَّتحَّ و ففب ال ففِ لألهرلد هلَّت لرج ففد لَّد لرإ ففيب َطري ففب تسوت ففب َّإ ففاهَّب لَّرج ففهع َُّيا ففَََّّ ،الض ففَّ ب َُّ ففِ أن

لََّرسَّت لإلرشَّدي إَّاد لَّطََّّر فِ حديفد إفلهكيَّ
هضد َه
لَّتكََّّتَّ

لَّهلجَففَّ

لآلخفرين لَّ في ه َفر تفن تههبفَّ

سوفي لَّهبف

 ،هكفذَّي

لَّضهلَط لَّ ي حد تساَّ تول هضد ضهلَط الخ يفَّر لألصفدبَّء  ،ه حديفد تهلايفد َّلميفَّ لر أه ل في
لَّ لًهسيب  ،ه جسر أي تكََّّتفَّ

هأيضففَّ لالإف ًَّدة تففن لإلتكَّسففَّ

لَّحَّإففر لآلَّ ففي هسوف ف لَّتهلهت ففَّ

أه أي ميفَّ لر اَّرضفب هأيضفَّ تسفد لآلخفرين تفن لَّت َّطهفب أوسفَّء أدلء

لَّ ففي تففن شففأساَّ ميففَّدة لَّ ففدرة الففِ سوففي لَّهبف

لَّحديوففب  ،هك ففذَّي لالح ً ففَّو َ ففَه
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لألدهل

ه توففل ففي لإ ف خدل

لَّاَّتففب لَّ ففي إ ففَّاد ال ففِ ُدلرة

لَّهبف ف

تو ففل لإف ف خدل ذلكف فرة لَّا ففَّ

لَّس ففَّل َّل ففذكير ََّألات ففَّل لَّتطلهَ ففب هلالإف ف هَّسب َ ففَه

لألخففر لَّت َّحففب َّميففَّدة لَّ حصففيل لَّد لرإففي هلالا تففَّد الففِ لَّ طَي ففَّ

لَّهإ ففَّئل لَّ هليتي ففب

لَّخَّرجيففب َّميففَّدة لَّ حصففيل هب ف

لالس اففَّء

تن لألاتَّل لَّتحددة .
كت ففَّ يَ ففين لَّجفففدهل ( )46هج ففهد ففرهد تهسهيفففب ذل

الخ َففَّر لَّ حصففيل لَّد لرإففِ هَّصففََّّو لَّ يَّإففَّ

لَّ َلي ففب هلََّهديف ففب

دالَّ ففب ُحص ففَّئيب َف ففين لَّ يَّإ ففَّ

لََّهديففب (أ فرلد لَّتجتهاففب لَّ جريَيففب) ،ه رجففد لَََّّحوففب ذَّففي َُّففِ
لَّطالر د كفَّن َّفَ لألوفر في ميفَّدة لَّ حصفيل لَّد لرإفي حيفل

هََّّيب لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّتطَد ي سوي هب

إففَّاد لَّطََّّففر الففِ حديففد تر ك ف لم لَّتففَّدة لَّد لرإففيب هتًردل اففَّ لَّ هليتيففب ففي ضففهء تح ففه لَّتسففَّه هأهففدل اَّ،
درإ ففي َّت ففدلر لَّتهلهت ففَّ
هه ففه اَ ففَّرة ا ففن تإف ف ه ته ففين ت ففن لَّكً ففَّءة ففي لألدلء لَّ ل

لَّتهضهاَّ

لَّد لرإفيب  ،هلَّ في يف

هلَّهحفدل

ييتافَّ تفن بَفل لَّتدرإفين هلالخ َفَّ لر لَّ حصفيليب،حيفل حصفل

لَََّّحوففب َهففد لس اففَّء لألإففَّ ذة تففن صففحيو لالخ َففَّ لر
لَّد لرإففي لَّوففَّسي  ،و ف بَّرس ف
هجففد

لَّ ففي يف ف

حص ففيلاَّ ت ففن

الففِ لَّتهففدال

لًَّصففليب َّطففالر هطَََّّففَّ

لَّهيسففب َّلًصففل

لَََّّحوففب َففين ته ففدال ا لًَّصففليب َّلًصففل لَّد لرإففي لألهل هلًَّصففل لَّد لرإففي لَّو ففَّسي،
الففِ سوففي أهبففَّ ا هخَّصففب هب ف

لَََّّحوففب أن لََّرسففَّت إففَّاد لَّطففالر هلَّطَََّّففَّ

لَّد لرإففب  ،هَََّّ ففََّّي

إَّاد الِ ر د تإ هيَّ ا لَّ حصيليب.
ههذل ي ًد تد تَّ هصل
تاَّرة سوي لَّهب
لَّهب

َّد

َُّيَ أبو سلطانة ( )6222حيل هصل

َُِّ أن هسَّي درجب ت هإطب تن

لَّطلَب ي جَّتهب لَّيرتهي  ،ههسَّي لر ََّط ُيجََّي دلل ُحصَّئيَّ َين تاَّرة سوي
اسد دخل َه

هلَّ حصيل لَّدرلإي هأن هذل لالر ََّط يخ ل

لَّت غي لر .

وهــذا يــؤدي إلــى قبــول الفرضــية الثانيــة والــذى يــنص علــى  :هجففد فرهد ذل
درجَّ

سوي لَّهب

دالَّففب ُحصففَّئيب ففي

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.

 مناقشة الفرض الثالث الذي ينص على :
اد هجهد رهد ذل

سوي لَّهب

دالَّب ُحصَّئيب ي درجَّ

هلَّ حصيل لَّدرلإي َّد أ رلد لَّتجتهاب

لَّ جريَيب الِ لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب .
يَين لَّجدهل ( )42هجهد رهد دلَّب ُحصَّئيَّ َين لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب َّد أ رلد لَّتجتهاب لَّ جريَيب
َّصََّّو بيَّو لَّت ََّهب ي لَّتجَّل لألهل أهدل

سوي لَّهب

ه رجد لَََّّحوب ذَّي َُِّ هََّّيب لََّرسَّت لَّتطَد

الِ لَّتد لََّهيد حيل ال ملل اسد لَّطالر لَّ درة الِ ًا أهدل
لَّدرلإي ،تن خالل أهدل

هكذَّي لَّ هر

سوي لَّهب

سوي لَّهب

يكهن َّد لَّطالر بدرة الِ سوي هب

ال ِ أتَّكن لالإ ذكَّر ه حديد أهبَّ

هأهتي اَّ َّ حإين تإ هله

لَّتحَّض لر

َصهرة أ ضل

َّلرلحب َين لألاتَّل هكذَّي حديد لألهدل

117

ه حديد

تهلايد سًيذهَّ هلَّهتل الِ بيَّو تَّ
هلألهدل

ح ي َ تساَّ كتَّ هتل الِ هضد أجسدة هلضحب لَّتهََّّ َّلهب

لإلجرلئيب هلَّت هإطب هلَّترحليب هلَّتإ َليب َّلًرد هلَّطََّّر ،تتَّ يهتل الِ هضد أإََّّير َّل يَّو

هلَّ ح د هلَّ هر الِ إَل هديل لَّتإَّر َّ ح يد لَّاد .
كتَّ يَين لَّجدهل ( )42هجهد رهد دلَّب ُحصَّئيَّ َين لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب َّد

أ رلد لَّتجتهاب

لََّهيد إَّاد الِ لَّ ضَّء الِ لَّإلهكيَّ

لَّشخصيب لَّ ي

لَّ جريَيب َّصََّّو بيَّو لَّت ََّهب ي لَّتجَّل لَّوَّسي "لَّإلهكيَّ
لَََّّحوب ذَّي َُِّ أن لََّرسَّت لَّتطَد الِ لَّتد
تن شأساَّ ضيَّع لَّهب

لَّشخصيب" هلخ ََّر لَّ حصيل لَّدرلإي ،ه رجد

هتن و لَّ أوير الِ لَّ حصيل لَّدرلإيََّ ،الضَّ ب َُِّ أن لََّرسَّت لَّتطَد إَّاد

لَّطََّّر الِ ُدرلي لهتيب لَّهب

هأه لَّتههبَّ

لَّ ِ حد تن لالإ ًَّدة تسَ هلَّ ِ ؤور َشكل إلَي الِ

لإلسجَّم هلَّ حصيل لَّدرلإي.
هيَين لَّجدهل ( )42أيضَّ اد هجهد رهد دلَّب ُحصَّئيَّ َين لَّ يَّإين لََّهدي هلَّت ََّهب َّد

لَّتجتهاب لَّ جريَيب َّصََّّو بيَّو لَّت ََّهب ي لَّتجَّل لَّوََّّل "إلهكيَّ

لآلخرين" ،هلَّتجَّل لَّرلَد "ُتكَّسَّ

ت َّحب" ه رجد لَََّّحوب ذَّي َُِّ هََّّيب لََّرسَّت لإلرشَّدي هلحدلل إلهكيَّ
ألهتيب لَّهب

أ رلد

ليجََّيب تإ ترة ِ ُدرلي لَّطََّّر

ه سويتَ هلالإ ًَّدة تسَ َشكل ُيجََّي َهد رة لَّت ََّهب.

كتَّ رجد لَََّّحوب هذه لَّس َّئ َُِّ سجَّح لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّتإ خد ي س ل لَّتاَّ لر

اَّشههَّ ي لََّرسَّت لإلرشَّدي َُِّ تهلب

لَّحيَّة لَّهَّتب حيل كش

هلَّتهَّر

لَّ ي

لَّس َّئ َهضهح س ل لألور لإليجََّي

َّلتتَّرإب لإلرشَّديب لَّ ي شَّركهل ياَّ ه هلتهل تساَّ ه درَهل الياَّ ي لَّجلإَّ

لإلرشَّديب ه هتيتَ ي حيَّ ا

لَّدرلإيب هلالج تَّايب.

هه ففذل ي ً ففد ت ففد ت ففَّ أش ففَّر َُّي ففَ مســـمار ( َُّ )4112ففِ ا ففد هج ففهد ففرهد ذل

دالَّ ففب ُحص ففَّئيب َ ففين

لَّتجتفها ين لَّضففََّطب هلَّ جريَيففب الففِ ت غيففر لَّ حصففيل لَّد لرإفي ،ه َّاليففب لََّرسففَّت لَّتطَففد ففي حإففين تاففَّرة
سوي لَّهب

َّد لَّطََََّّّ  ،هَّ يكن هَّال ي ر د حصيل لَّطََََّّّ .

وبهذه النتيجة يتم تحقيق الفرضية الثالثة جزئيا هفذل َََّّسإفَب َّلتجفَّل لَّوََّّفل هلَّتجفَّل لَّ لرَفد في تافَّرة
سوففي لَّهب ف  ،هاففد ح ي اففَّ يتففَّ يخففص لَّتجففَّل لألهل هلَّتجففَّل لَّوففَّسي هلَّتجففَّل لَّخففَّتو ،هكففذَّي ففي تإ ف ه

لَّ حصيل لَّدرلإي.

ثانيا :التوصيات

َسَّء الِ تَّ هصل

َُّيَ لَّدرلإب لَّحََّّيب تن س َّئ  ،إن لَََّّحوب هصي َََّّ ََّّي:

118

 .4لالإ ًَّدة تن لََّرسَّت لإلرشَّدي لَّجتهي لَّذي
ُرشَّديب هلجرلءل
تاَّ لر

ُادلده ي هذه لَّدرلإب  ،هتَّ يش تل اليَ تن أإََّّير

تن بَل لألخصَّئيين لالج تَّايين هلَّترشدين لَّسًإيين هلَّت خصصين ي حإين

سوي لَّهب

َّد طالر لَّتدلرو هلَّتؤإإَّ

 .6ضرهرة ُواَّر أهتيب سوي لَّهب

لَّ هليتيب لَّتخ لًب .

َّلطالر تن خالل لََّرلت لالرشَّديب ََّا ََّره تهرد سَّدر ََّ هلئد يتكن
لَّتإ غرد ي لألسشطب لَّ هليتيب لَّت هددة ،كتَّ يهطي

لالإ ًَّدة تسَ حيل سويتَ يإَّاد الِ ليل لَّهب

لَّسشَّطَّ

َّلطََّّر هب َّ َّتتَّرإب لألسشطب لَّريَّضيب هت ََّهب َه

 .2ضرهرة لالإ هَّسب َََّّهإفَّئل لَّ هليتيفب لألخفر لَّت َّحفب توفل لَّ طَي فَّ
ياَّ لألهَّهيَّ

هلألهدل

 .1ضرهرة هري
هلَّسشَّطَّ

َطري ب تحددة َّميَّدة لَّ حصيل لَّدرلإي.

لَّطََّّر تن خالل لََّرلت

لَّحيَّ يب هيخصص َّاَّ هب

 .4ضرهرة لَّحًَّو الِ لإلتكَّسَّ

لَّخَّرجيفب هلالح ًفَّو َفَّألهرلد لَّتدهسفب

لالرشَّديب أن يكهن ََّ بَّئتب َََّّتاَّ هلَّهلجََّ

لَّيهتيب

تحدد ،تتَّ يجهلا بَّدرين الِ لالإ ًَّدة َشكل أكَر تن لَّهب .

لَّت َّحب هلَّهتل الِ ميَّد اَّ َّميَّدة تإ ه لَّ حصيل لَّدرلإي.

 .2ضرهرة لإ طالع رلء لَّطالر دهريَّ ي ضهء تإ هيَّ
 .1تإففَّادة لَّطََّّففر الففِ أن يضففد أتَّتففَ لألدهل
تول "لََّرسَّت لَّتسو  ،لَّتلًَّ  ،جاَّم لَّاَّ

 .8ضرهرة ُرشَّد لَّطََّّر َُِّ أهتيب سوفي لَّهبف
لَّرلحب هلَّهتل ه ليل لَّهب
ُ .1واَّر أهتيب سوي لَّهب

لَّحيَّ يب.

حصيلا هاالب اَّ َ سوي لَّهب .

لَّاَّتففب لَّ ففي تففن شففأساَّ سوففي هلدلرة لَّهب ف

َشففكل هففَّل

 ،لَّتذكرة ".

تتفَّ ي فيو َّفَ هب فَّ َّالإف ت َّع تفد لألصفدبَّء هتهر فب أهبفَّ

لَّتإ غرد ي لألسشطب لَّ هليتيب لَّت هددة.
هاالب َ َََّّ حصيل لَّدرلإي َّد لَّطََّّر.

ثالثا:الدراسات والبحوث المقترحة:

مــن خــالل مــا أســفرت عنــه نتــائج الدراســة الحاليــة ،ومــا توصــلت إليــه مــن توصــيات تقتــر الباحثــة
الدراسات والبحوث التالية:
َّ .4اليففب لََّرسففَّت لإلرشففَّدي لَّجتهففي لَّحففََّّي ففي حإففين تاففَّرة سوففي لَّهب ف  ،هر ففد تإ ف ه لَّ حصففيل
َّد طلَب تن كليَّ

جَّتهيب أخر .

 .6صتي َرلت ُرشَّديب أخر الك إَّر تاَّ لر
ُ .2ادلد َرلت
بضَّء هب

ُ .1جرلء درلإَّ

سوي لَّهب  ،ه طَي اَّ الِ ئَّ

دريَيب َّلطلَب لَّجدد ي لَّجَّتهَّ

هلَّكليَّ

لًَّ لر َّديا .

اتريب تخ لًب.

هلَّتهَّهد َّكيًيب سوفي هبف

تإ َليب َحل ي لَّههلتل لَّ ي إَّه ي ستيب تاَّرة سوي لَّهب .
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لَّد لرإفب  ،هكيًيفب

قائمــة المراجــع
أولا :المراجع العربية.

ثانيا :المراجع األجنبية.
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أول :المراجع العربية:

أَففَّ خيففل  ،هميففب تحتففد هلَّإففيد  ،جياففَّن كتففَّل تحتففد( . )6222فاعليــة الوســائط المتعــددة علــى التحصـــيل
الدراسي وتنمية مهارات استخدام نماذج الكرة األرضية في مادة الجغرافيـا لـدى طالبـات الصـف األول

المتوسط بمدينة الرياض  ،لَّجتهيب لَّتصريب َّلتسفَّه هطفرد لَّ فدريو ،ع  ، 12لَّريفَّ

.442

أَه لإهد ،أحتد اَد لَّلطي
أَه أإهد ،أحتد اَد لَّلطي

 ،ص -422

( . )6221اإلرشاد الجمعي ،اتَّن ،دلر لَّشرهد َّلسشر هلَّ هميد ،ص.11
( . )6221المهارات اإلرشادية ،دلر لَّتيإرة ،اتَّن .

أَه لَّهفال ،اهلطف ( . )4118التربيـة السياسـية للشـباب ودور التربيـة الرياضـية ،لَّ فَّهرة  ،دلر ساضفب تصفر
َّلطَد هلَّسشر.

أَففه َكففر ،د إففهيد( . ) 6226ل جَّهففَّ شففََّر لَّجسففهر سحففه لَّ ضففَّيَّ لًَّكريففب هلَّإيَّإففيب  ،رســالة ماجســتير
غير منشورة  ،جَّتهب أ ري يَّ لَّهََّّتيب ،تركم لََّحهل هلَّدرلإَّ

لال ري يب ،لَّخرطه  ،لَّإهدلن.

أَه جَّده ،صََّّو ( . )4118علم النفس التربوي ،كليب لَّهله لَّ رَهيب ،اتَّن  ،دلر لَّتإيرة.

أَه حطر ،ؤلد ه خرهن ( . )4111التقويم النفسي ،لَّ َّهرة  ،تك َب لألسجله لَّتصريب ،ط.1

أَفه د  ،تحتفهد هلآلَففَّ  ،تحتفد( . )6222لَّ لففهل لَّشفَََّي َّفد لَّشففََّر في لَّتج تففد لًَّلإفطيسي هدهر لَّ رَيففب
ي تهلجا ََ ،مة ،مجلة الجامعة اإلسالمية  ،1 ،ع.6

أَه إلطَّسب  ،سجالء إهيد ( . )6222تافَّرة سوفي لَّهبف

هلَّ حصفيل لَّد لرإفي في ضفهء َهف

لَّت غيف لر َّفد

طلَب جَّتهب لَّيرتهي  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كليب لَّ رَيب  ،جَّتهب لَّيرتهي  ،لألردن.

أَه شيخب ،سَّدر أحتفد هلَّ ريفه ي ،تحتفد(ُ . )4114دلرة لَّهبف

في لألجافمة لَّحكهتيفب لألردسيفبَ ،حفل تسشفهر،

جَّتهب لألردن ،اتَّن  ،مجلة الدراسات والعلوم اإلنسانية ،ع .62

أَه شيخب  ،سَّدر أحتد (  . ) 4114إدارة الوقت ،اتَّن  ،دلر تجدالهي َّلسشر هلَّ هميد.

أَه اََّدة ،صََّّو َفن اَفدل هسيفَّمي ،اَفد لَّتجيفد َفن طفَّ ( .)6224الرشـاد النفسـي والجتمـاعي ،لَّريفَّ
تك َب لَّهَيكَّن .

أَفه اَفَّدة ،صفََّّو هسيفَّمي ،اَدلَّتجيفد ( . )6222أساسـيات ممارسـة طريقـة العمـل مـع الجماعـات ،لَّريفَّ
لَّهَيكَّن َّلسشر هلَّ هميد.

أَه ايطب ،إاَّ درهي

( . )6226مبادئ اإلرشاد النفسي ،اتَّن  ،دلر لًَّكر َّلطََّاب هلَّسشر.
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أَفه هَّشف  ،لَّإفيد ( . )6222تحكفَّ

لَّ هفر الفِ لَّتههفهَين هلَّت ًفهبين "د لرإفب تإفحيب ََّحفهل لَّهرَيفب في

لًَّ رة تن اَّ  َُِّ 4112اَّ "  ، 6226المجلـة العربيـة للتربيـة الخاصـة ،ع ،2لَّريفَّ

 ،ص -24

.12

لحت ففد ،اَ ففد لََّ ففَّبِ د ففد ل  ،هاَ ففد ل  ،إ ففله اوت ففَّن (َّ . )6244الي ففب َرس ففَّت لرش ففَّدي جته ففي َّخًف ف
لَّضفغهط لَّسًإفيب التافَّ

نفسية ،ع ،1لَّخرطه .

لَّتهفَّبين ا ليفَّ َهاليفب لَّسيفل لالَفي

َََّّإفهدلنَ ،حفل تسشفهر ،مجلـة دراســات

أحتففد ،تحتففد تصففطًِ هَففدهي ،هسففَّء حففَّ و ( . )4111الخدمــة الجتماعيــة وتطبيقاتهــا فــي التعلــيم ورعايــة
الشباب ،لإلإكسدريب  ،لَّتك ر لَّجَّتهي لَّحديل لإلإكسدريب.

د َ ،إتَّء ( ،)1114لَّ حصيل لَّدرلإيَ ،حل تسشهر ،لَّكهي

 ،مجلة العربي ،ع .411

َفدهرَ ،يوفَّء الفي ( . )6224مســتوى الطمـو وعالقتــه بالتحصـيل الدراســي لـدى طلبـة التعلــيم الفنـي ،رإففََّّب
تَّجإ ير َير تسشهرة ،كليب لَّ رَيب ،جَّتهب دتشد ،دتشد.

َدهي ،اصَّ ( .) 6224موسوعة التنظيم واإلدارة في التربية البدنية والرياضية ،لَّ َّهرة  ،دلر لًَّكر لَّهرَي.
َالففهل َُ ،فرلهي أحتففد( . )6222هََّّيففب لإ ف خدل لَّتففهديال

لَّ هليتيففب ففي ففدريو تففَّدة لَّتسففَّه

لَّ حصفيل لَّد لرإفي ،هلال جفَّه سحفهلَّ هل لَّفذل ي ،ه ح يفد لَّففذل

ارَيب َكليَّ

َّفد طلَفب لَّد لرإففَّ

لَّ رَيب ،لَّ َّهرة  ،مجلة كلية التربية َََّّمبَّميد ،ع .12

ففي كففل تففن:

لَّهليفَّ خصفص َّغففب

يجففَّن ،اَففد لَّففرحتن( . )4112ضــغوط العمــل مـــنهج شــامل لدراســة مصــادرها ونتائجهــا وكيفيــة إدارتهــا ،
لَّريَّ

 ،تهاد لإلدلرة لَّهَّتب .

جَّإف ف  ،ت ففرهلن إ ففهيد هلألإ ففديَُ ،ف فرلهي ( . )6222اإلرش ــاد الترب ــوي مفهوم ــه وخصائص ــه وماهيت ــه ،ات ففَّن،
لَّدلر لَّهلتيب لَّدهَّيب َّلسشر هلَّ هميد  ،هدلر لَّو َّ ب َّلسشر هلَّ هميد .

جتل لَّليل ،تحتد جهًر ) . )6224مقدمة في اإلرشاد النفسي الجماعي  ،تطََّد َاَّدر ،تكب لَّتكرتب.

لَّجاَّم لَّتركمي َّل هَئب لَّهَّتب هلإلحصَّء ( . )4118الكتاب السنوي ،لَّ َّهرة  ،تك َب لَّجاَّم لَّتركمي.

لَّجهيرَُ ،رلهي تََّري ( . )4111الشباب وقضاياه المعاصرة  ،لَّريَّ

 ،تك َب لَّهَيكَّن .

لَّحَّتفد ،تحتفد َففن تهجفر ( . )4114لَّههلتفل لَّتففؤورة في دل هيفب لإلسجففَّم لَّتدرإفيَ ،حفل تسشففهر في لَّتتلكففب
لَّهرَيب لَّإههديب ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ع .41

حجي ،أحتد ُإتَّايل ( . )4111ال تعليم األساسـي اإلل ازمـي وتخفـيض سـنوات إل ازمـه فـي مصـر حـول نظريـة
وخبرات أجنبي  ،لَّ َّهرة  ،لَّساضب لَّتصريب.

حإين ،طَ اَد لَّهوي ( .) 6221اإلرشاد النفسي النظرية -التطبيق -التكنولوجيا ،دلر لًَّكر ،اتَّن.
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لَّحإف ففيسي ،هف ففد ( . )6222المرجـ ــع فـ ــي اإلرشـ ــاد التربـ ــوي ،الـ ــدليل الحـ ــديث للمربـ ــي والمعل ـــم  ،أكَّديتي ف فب
لس رسَّشهسَّل َّلسشر هلَّ هميد ََّ ،سَّن ،ص.81

حتدلن ،تحتد ميَّد ( . )4112التحصيل الدراسي ،دتشد  ،دلر لَّ رَيب لَّحديوب.

حت ففدلن ،هش ففَّ ( . )6222أو ففر لَّتهلف ف ففي تهََّّج ففب لَّ ففأخر لَّد لرإ ففي ،تجل ففب "َس ففَّة لألجي ففَّل" ،ع  ،11لَّتك ففر
لَّ سًيذي َّس ََّب لَّتهلتين ،إهريَّ.

حتهدي ،أحتد جتيل ( . )6221المتغيرات الجتماعية  ،غير المدرسية المرتبطة بكل مـن التحصـيل الدراسـي
والستبعاد الجتماعي  ،درلإب إإيهَّهجيب س ديب َ ،غدلد ،مجلة علوم إنسانية  ،ع .14

حهلشين ،تًيد هحهلشين ،ميَّد ( . )6226إرشاد الطفل وتوجيهه ،دلر لًَّكر َّلطََّاب هلَّسشر ،اتَّن.
لَّخََّّفدي  ،اطففَّ ل

فؤلد( . )6221علــم الــنفس اإلرشــادي الــدليل فــي اإلرشــاد الجمعــي  ،دلر لَّشففرهد َّلسشففر

هلَّ هميد  ،لألردن ،ص.46

لَّخضيري ،تحإن أحتد ( . )6222اإلدارة الثقافية للوقت ،لَّ َّهرة ُ ،ي رلي َّلطََّاب هلَّسشر هلَّ هميد.
لَّخطير ،هشَّ َُرلهي ( .)6224مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي  ،لَّدلر لَّهلتيب ،اتَّن .

لَّخهلجفَّ ،اَفدلًَّ َّح )  . (6222مقدمـة فـي بـرامج اإلرشـاد والعـالج الجمـاعي" بنـاء البـرامج اإلرشـادية ،دلر
لَّتإ َل َّلسشر هلَّ هميد ،اتَّن.

خليًفب ،اففَّط

خليًفب تحتففد ( . )4111العالقـة بــين مشــاركة الطــالب فـى األســر الطالبيــة وتنميــة المســئولية

الجتماعية لديهم ،رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة ،كليب لَّخدتب لالج تَّايب ،جَّتهب لًَّيه  ،لًَّيه .

خليففل ،سَيففل إففهد( . )4112فعاليــة إدارة الوقــت مــن وجهــة نظــر مــديري /نظــار مــدارس التعلــيم العــام" د لرإففب
حليليب تيدلسيب َتحَّ وب إههَّج" ،كليب لَّ رَيب ،جَّتهب إههَّج ،إههَّج .

لَّدلهري ،ههير هلَّكَيإي ،صََّّو( . )6222علم النفس العام  ،اتَّن  ،دلر لَّكسدي.

دسففدلرهي ،الففي اَففَّو( . )4111لَّتتَّرإففب لَّتاسيففب َّلخدتففب لالج تَّاي فب ه ستيففب بيتففب لَّهتففل لَّحففر َّففد لَّشففََّر

لَّج ففَّتهي  ،كلي ففب لَّخدت ففب لالج تَّاي ففب ،جَّته ففب حلف فهلن ،حلف فهلن  ،تص ففر ،مجل ــة دراس ــات ف ــي الخدم ــة
الجتماعية  ،ع. 2

رلشد ،الي ( . )4188الجامعة والتدريس الجامعي ،جدة  ،دلر لَّشرهد .

رَيففد  ،هففَّدي تشففهَّن( . )6222اإلرشــاد التربــوي " مبادئــه وأدواتــه األســاإففيب "  ،لَّففدلر لَّهلتيففب لَّدهَّيففب هدلر
لَّو َّ ب َّلسشر هلَّ هميد ،لألردن ،ص.26

رَيفد ،هفَّدي تشفهَّن ( . )6222اإلرشـاد التربـوي – مبادئـه وأدواره األساسـية ،دلر لًَّكفر َّلسشفر هلَّ هميفد،
اتَّن.
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رَيد ،هَّدي تشهَّن( . )6224اإلرشاد التربوي والنفسـي مـن المنظـور الحـديث  ،تك َفب لَّتجتفد لَّهرَفي َّلسشفر
هلَّ هميد  ،لألردن ،ص.21

لَّرشففيديَ ،شففير صففََّّو ،لَّإففال ،لرشففد الففي ( . )6226مقدمــة فــي اإلرشــاد النفســي ،لَّكهي ف  ،تك َففب لًَّففالح
َّلسشر هلَّ هميد.

لَّر َّاي ،سهي ( . )6226الصحة النفسية ،درلإب ي إيكهَّهجيب لَّ كي  ،دتشد  ،تسشه لر جَّتهب دتشد.

لالج تففَّاي لَّتدرإففي َّطلَففب لَّترحلففب لَّت هإففطب ففي تحَّ وففب سيسففهي،

رتففمي ،طففَّرد ( . )4182تإف ه لَّ كيّف
هاالب َ َ حصيلا لَّدرلإيَ ،حل تسشهر ،لَّكهي  ،مجلة العلوم الجتماعية.

لَّمََّدي هلَّخطير ،أحتد ههشَّ ( . )6222مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي ،ط ،6لألهليب َّلسشر هلَّ هميد،
ََّسَّن.

لَّماَي ،أحتد تحتد ( . )4111اإلرشاد النفسي ،دلر لَّحكتب لَّيتسيب ،صسهَّء ،لَّيتن.

مهرلن ،تحتد حَّتفد( . )6222اإلرشاد النفسي المصغر للتعامل مـع المشـكالت الدراسـية،افََّّ لَّك فر ،لَّ فَّهرة،
تصر ،ص .261 -262

مهرلن ،حَّتد اَدلَّإال )  . )6222دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ،اََّّ لَّك ر ،لَّ َّهرة .
مهرلن ،حَّتد اَد لَّإال ( . )6224التوجيه واإلرشاد النفسي ،لَّ َّهرة  ،تك َب اََّّ لَّك ر  ،ط.1

لَّميهد ،سَّدر اتي )  . )4118نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ،دلر لًَّكر لَّهرَي َّلسشر هلَّ هميد ،اتَّن.
إهًَّن ،تحتد أحتد ( . )6222اإلرشاد النفسي الجماعي ،دلر لَّك َّر لَّحديل ،لَّ َّهرة ،تصر.

لَّإًَّإًب ،تحتد َُرلهي ( . )6222أساسيات في اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربـوي ،تك َفب لًَّفالح ،لإلتفَّ لر
لَّهرَيب لَّت حدة.

لَّإًَّإًب ،تحتد َُفرلهي ) .)2113اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي ،لَّطَهفب لألهَّفي ،تك َفب لًَّفالح َّلسشفر،
لَّكهي .

إالتب ،تتدهحب تحتد ( . )4184اإلرشاد النفسي ( منظور إنمائي ) ،لَّ َّهرة  ،تطََّد جَّتهب لَّمبَّميد.

إفليتَّن ،اَفدل تحتفهد ( . )4111سحفه صفهر ُج لرئفي ََّرسفَّت الف لَّفسًو لإلرشفَّدي في لَّتدرإفب ،مجلـة
شؤون

اجتماعية ،لَّجَّتهب لألتريكيب ي لَّشَّربب ،ع .18 -12 ،26

إتَّرة ،اميم هلَّستر ،اصَّ )  . )4116محاضـرات فـي التوجيـه واإلرشـاد ،ط ،6دلر لًَّكفر َّلسشفر هلَّ هميفد،
اتَّن .
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إسَّري ،إهملن َدر( . )6222بعض أساليب اإلرشاد الجماعي اللعب والسـكودراما وفعاليتهـا فـي تنميـة سـمة
النبساطية لدى عينة من المعاقات عقلياا بمدينة جدة " درلإب جريَيفب " ،رإفََّّب تَّجإف ير َيفر تسشفهرة ،تكفب
لَّتكرتب ،جَّتهب أ لَّ ر  ،كليب لَّ رَيب.
لَّإيد ،تحتهد أحتد ( . )6226مشكالت النظام التربوي العربي ،دتشد.

شفحَّ َ ،جتفَّل ه خفرهن ( . )6222الممارسـة العامـة للخدمـة الجتماعيـة فـي مجـال رعايـة الشـباب والمجـال
المدرسي ،لَّ َّهرة  ،تركم سشر ه هميد لَّك َّر لَّجَّتهي َجَّتهب حلهلن.

لَّش ف فرَيسِ  ،مكريف ففَّ أحتف ففد  ،هَلً يف ففَ  ،سجيفففر تحًف ففهو( . )6221االبف ففب لَّ حصف ففيل ف ففي تف ففَّدة لَّهلف ففه َََّّهف ففَّدل
هلال جَّهففَّ

لَّد لرإففيب َّففد

العلمية .1 ،

التيففذ لَّص ف

لَّإففَّدو لإلَ ففدلئي ،لإلتففَّ لر لَّهرَيففب لَّت حففدة ،مجلــة التربيــة

لَّشرَيسي ،مكريَّ أحتد( . )4111المشكالت النفسية عند األطفال ،لَّ َّهرة  ،دلر لًَّكر لَّهرَي.

لَّشسَّهي ،تحتد تحرهو ( . )4112العملية اإلرشادية" ،لَّ َّهرة  ،دلر َرير َّلسشر هلَّ هميد .

لَّشسَّهي ،تحتد تحرهو ( . )4118نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،ط ،4دلر َرير َّلسشر هلَّطََّاب،
لَّ َّهرة .

شهلشرة ،افَّط

( . )6221فاعلية برنامج في اإلرشاد التربوي في استثارة دافعية اإلنجـاز لـدى طالـب يعـاني

مــن تــدني الدافعيــة فــي التحصــيل الدراســي (دراســة حالــة)  ،كليففب لَّد لرإففَّ

لَّ رَهيففب ،لَّجَّتهففب لَّهرَيففب

لَّتً هحب  ،اتَّن.

لَّصََّّو ،تصلو أحتد ( . )4112التكيف الجتماعي والتحصيل الدراسي( د لرإفب تيدلسيفب في لََّيئفب لَّجَّتهيفب)،
دلر لًَّيصل لَّو َّ يب ،لَّتتلكب لَّهرَيب لَّإههديب.

لَّصيخَّن ،همي اَد لَّهميم( . )6221برنامج إدارة الوقت ،ه لمرة لَّ رَيب هلَّ هلي  ،لَّتتلكب لَّهرَيب لَّإههديب.
لَّطريري ،اَد لَّرحتن إليتَّن( . )4111القياس النفسي والتربـوي " نظريتـه  ،أسسـه  ،تطبيقاتـه"  ،لَّريفَّ

،

تك َب لَّرشد.

لَّهَّإفتي ،ريفَّ

سَّيفل ( . )6228أهميـة بـرامج اإلرشـاد النفسـي فـي تحقيـق تفاعـل األدوار وتكاملهـا بـين

العاملين في معاهد اإلعاقة العقلية وذوي المعوقين  ،كليب لَّ رَيب  ،جَّتهب دتشد  ،إهريَّ ،ص.61

اَّشهر ،خ َّ اَد لَّرحتن أإهد ( . ) 6221فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسـين تحصـيل الطلبـة مـن

وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالـة الغـوث فـى محافظـات شـمال فلسـطين،
رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة ،كليب لَّدرلإَّ

لَّهليَّ ،جَّتهب لَّسجَّح لَّهطسيب ،سََّلو ،لإطين.
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اَ ففد لََّ ففَّري ،درة (ُ . )4114دلرة لَّهبف ف

تا ففَّرة أإَّإ ففيب ت ففن تا ففَّ لر لَّت ففدير لَّهرَ ففي لًَّه ففَّلَ ،ح ففل تسش ففهر،

َيره  ،مجلة المصارف العربية ،44 ،ع.61

اَد لَّحتيد ،اَد لَّحتيد اَد لَّتحإن ( . )4112الخدمة الجتماعية في مجال رعاية الشـباب ،لَّ فَّهرة  ،دلر
لَّو َّ ب َّلسشر هلَّ هميد.

اَففد لَّإففال  ،ففَّرهد ،ه خففرهن( . )4111مــدخل إلــي اإلرشــاد التربــوي والنفســي  ،دلر ُيففال

لَّففدلر لَّإففههديب

َّلسشر هلَّ هميد  ،لَّتتلكب لَّهرَيب لَّإههديب ،ص.86

اَففد لَّهففَّل ،اس ففر ( . )6221هََّّيففب ُدلرة لَّهب ف

َّففد طففالر كليففب لَّتهلتففين َحَّئففل َََّّتتلكففب لَّهرَيففب لَّإففههديب

هاالب ففَ َََّّ حصففيل لَّد لرإففيَ ،حففل تسشففهر  ،مجل ـة العلــوم اإلنســانية ،ع  ،12كليففب لَّ رَيففب  ،جَّتهففب

إههَّج  ،إههَّج ،ص .26-1

اَد لَّت صهد ،حإسيب َسيتي ) . )6224دراسات وبحوث في علم نفس الطفل ،اََّّ لَّك ر ،لَّ َّهرة .
اَد لَّتسه  ،اَد ل ). )4112التوجيه واإلرشاد النفسي والجتماعي والتربوي َ ،مة .
لَّه يَي ،سَّي
سَّي

َن مرلد ( . )4116إدارة الوقت في األجهزة األمنيـة  ،رإفََّّب تَّجإف ير َيفر تسشفهرة  ،أكَّديتيفب

لَّهرَيب َّلهله لألتسيب ،لَّريَّ

.

لَّهجتي ،أَه لَّيميد( . )4111المعلم الجامعي ،واجباته وعالقته بطالبـه ،تفؤ تر جَّتهفب لَّ فَّهرة َّ طفهير لَّ هلفي
لَّجَّتهي  ،رؤيب َّجَّتهب لَّتإ َل ،جَّتهب لَّ َّهرة  ،لَّ َّهرة .

ا لرَففي  ،تحتففهد ( . )6222تــأثير العولمــة علــى ثقافــة الشــباب  ،د لرإففب تيدلسيففب  ،لَّ ففَّهرة  ، ،لَّففدلر لَّو َّ يففب
َّلسشر.

لَّهرَي ،تديحب تحتد( . )4111علم نفس النمو ،كلية التربية بالفيوم ،جَّتهب لَّ َّهرة ،تصر.

لَّهمة ،إهيد حإين ،اَد لَّاَّدي ،جهدة افم ( . )4111نظريات اإلرشاد والعالج النفسـي ،تك َفب دلر لَّو َّ فب
َّسشر هلَّ هميد  ،اتَّن .

لَّهمة ،إهيد حإسي ( . )6221تمريض الصحة النفسية  ،دلر لَّو َّ ب  ،اتَّن .
اذلر ،صََّح سهتب ( . )4181أور لإلرشَّد لَّ رَهي ي تهََّّجب لَّ أخر لَّد لرإفي َّفد طلَفب لَّترحلفب لَّت هإفطب،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،لَّجَّتهب لَّتإ سصريب ،ص.44-42

اطيب ،أحتد شهََّن ( . )4181مشكالت مرحلة الشـباب الجامعي" د لرإفب تيدلسيب" ،تجلب لَّ رَيب لَّتهَّصفرة ،ع(،)42
جَّتهب لالإكسدريب ،لالإكسدريب  ،ص ص.412-444

عقل ،محمود عطا حسين(  . ) 1996اإلرشاد النفسي والتربوي " المداخل النظرية -الواقع-الممارسة" ،
الرياض،دار الخريجي للنشر والتوزيع.
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لَّه يلي ،أإهد صََّّو َهَكر( . )6221المعوقـات المـؤثرة فـي اسـتخدام األسـاليب العلميـة إلدارة الوقـت ،رإفََّّب
تَّجإ ير َير تسشهرة  ،كليب لإلدلرة هلالب صَّد ،لألكَّديتيب لَّهرَيب لَّتً هحب ي لَّدستَّري ،كهَساَّجن.

لَّهالدَ ،شير( . )6221أساسيات إدارة الوقت ،اتَّن  ،دلر لَََّّمهردي لَّهلتيب َّلسشر هلَّ هميد.

اففال  ،صففالح لَّففدين( . )6222بعــض التجاهــات المعاصــرة فــي مجــال إعــداد وبنــاء نظــم بنــو األســئلة ،

درإففيب ُبليتيففب ح ففهل
َرسففَّت لَّ جديففد لَّ رَففهي تففن أجففل لَّ ستيففب ففي لَّففدهل لَّهرَيففب ( ُييففدلو )  ،حل ففب ل
طهر سو لالت حَّسَّ

هَسَّء َسهي لألإئلب ي لَّدهل لَّهرَيب  ،لَّ َّهرة. .

اال  ،صالح لَّدين تحتهد( . )6221القيـاس والتقـويم التربـوي والنفسـي  ،أساسـياته وتطبيقاتـه وتوجيهاتـه
المعاصرة  ،لَّ َّهرة  ،دلر لًَّكر لَّهرَي.

اليَّن ،رَحي تصطًِ( . )6224إدارة الوقت النظرية والتطبيق ،اتَّن ،دلر جرير َّلسشر.

الي ،تَّهر أَه لَّتهَّطي ه خرهن( . )4111الممارسة العامة للخدمة الجتماعيـة فـي مجـال رعايـة الشـباب،
لَّ َّهرة  ،دلر لَّشرهد َّلطََّاب هلَّسشر.

اترلن ،سصر خليل ه خرهن( . )4111الخدمة الجتماعية فـي مجـال رعايـة الشـباب سلسـلة مجـالت الخدمـة
الجتماعية  ،لَّ َّهرةَ ،ل َرس

َّلطََّاب.

ايد ،تحتد اَد لَّهميم( . )4111مشكالت الشباب واتجاهاتهم وتوقعاتهم ،معهد التخطيط القومي ،لَّ َّهرة.

ايد ،يحيِ ترإي( . )4118اإلدرا المتغير للشباب المصري  ،لإلإكسدريب ،لََّطَّ
اه

إس ر َّلسشر هلَّ هميد.

 ،أتل جََّر( . ) 6221نحو برنامج مقتر في خدمـة الجماعـة لتنميـة وعـي الشـباب بحقـوق الشـباب،
رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة ،كليب لَّخدتب لالج تَّايب ،جَّتهب حلهلن ،لَّ َّهرة .لَّهرَيب.

لَّهيإفهي ،اَفد لَّفرحتن  ،هلَّفماَالهي ،تحتفد لَّإفيد تحتفد  ،هلَّجإفتَّسي ،اَفد لَّهلفي . ) 6222( ،القـدرات
العقليـة وعالقتهـا الجدليـة بالتحصـيل العلمـي ،تجلفب تدرإفب لَّهطيفب لَّخَّصفب ،تسشفه لر ه لمرة لَّ رَيفب
هلَّ هلي  ،اتَّن.

َسففي  ،تحت ففد أحتففد تحت ففد َُ فرلهي ( . )6222الحص ــيلة المعرفيــة العلميــة  ،رإ ففََّّب تَّجإ ف ير َي ففر تسش ففهرة،
جَّتهب لَّيرتهي ،أرَد.

َيفل ،تحتففد اففَّط

 ،ه خفرهن( . )4184قضــايا الطفولــة والشــباب فــي المجتمــع ،لإلإففكسدريب ،دلر لَّتهر ففب

لَّجَّتهيب  ،جَّتهب لإلإكسدريب ،تصر.

لَّغيوفي  ،افد تحتفد( . )6222أسـاليب إدارة الوقـت وممارسـتها التربويـة مـن وجهـة نظـر مـديري اإلدارات
األمنية ،رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة  ،جَّتهب أ لَّ ر  ،كليب لَّ رَيب  ،تكب لَّتكرتب.
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اتي ،سهرهَّن تسير حإن( . )4118التـدخل المهنـي للخدمـة الجتماعيـة فـي دعـم القـيم الدينيـة لـدي الطلبـة
الجامعيين ،رإََّّب دك هرله َير تسشهرة  ،كليب لآلدلر لالج تَّايب ،جَّتهب لًَّيه  ،لًَّيه  ،تصر.

لَّ َّئتي ،الي . )4118( ،األسرة وأطفال المدارسَ ،يره  ،دلر لَّسَالء.

لَّ رسي ،الي إفهيد ( . )4111إدارة الوقت  :دراسة ميدانية عـن مـدى اسـتغالل المـدير السـعودي للوقـت فـي
األجهزة الحكومية بمدينة الرياض  ،رإََّّب تَّجإ ير َير تسشهرة  ،جَّتهب لَّتلي إههد  ،لَّريَّ

لَّ هيدَُ ،رلهي حتد( . )6224العادات العشر للشخصية الناجحة ،لَّريَّ
لَّكَّيد ،مهير( ،)4112إدارة الوقت والذات  ،تهاد لإلدلرة لَّهَّتب ،لَّريَّ

.

 ،دلر لَّتهر ب َّل ستيب لََّشريب.

.

لَّكسدري ،اهيد هلَّهسمي ،اَد لَّفرحتن( . )6221لَّ حصفيل لَّد لرإفي هاالب فَ َََّّو فب َفََّّسًو َّفد طفالر لَّترحلفب
 ،مجلة العلوم الجتماعية ،ع.26

لَّوَّسهيب هطََََّّّ ََ ،حل تسشهر ،لَّكهي

كيهه ،جهرج هجيليَّن ،كيسمي ه خفرهن ( . )6222نجا الطالب في الجامعة تهيئة الظـروف المهمـة ،لَّريفَّ

،

تك َب لَّهَيكَّن.

ترإي ،كتَّل َُرلهي ( . )4181القلق وعالقتـه بالشخصـية فـي مرحلـة المراهقـة ،ط ،6دلر لَّساضفب لَّهرَيفب،
لَّ َّهرة.

لَّتفمين ،إفليتَّن حإفين تهإفِ (َّ . )6246اليفب ُدلرة لَّهبف
َََّّ حصفيل لَّد لرإفي في ضفهء َهف

َّفد

طلَفب لَّجَّتهفب لإلإفالتيب هاالب افَّ

لَّت غيف لر  ،كليفب لَّ رَيفب ،لَّجَّتهفب لإلإفالتيب  ،مجلـة الجامعـة

اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،لَّتجلد لَّهشرين ،عَ ،4مة ،لإطين ،ص .221-121

تإتَّرُ ،يسَّو َشير ( . )4112أثر برنـامج إرشـاد تـدريبي فـي تنظـيم الوقـت والتحصـيل لـدى طالبـات الصـف
األول الثـانوي فــي مديريـة عمــان الكبــرى الثانيـة ،رإففََّّب تَّجإف ير َيففر تسشفهرة ،كليففب لَّد لرإفَّ

لَّهليففَّ،

لَّجَّتهب لألردسيب ،اتَّن.

تغرَي ،الي أحتد هحلتي ،تحتد االء لَّدين ( . )4118إدارة معلمي اللغـة العربيـة للوقـت الصـفي بالمرحلـة
الثانوية بسلطنة عمان" دراسة ميدانيـة" ،مجلـة البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس ،كليفب لَّ رَيفب ،جَّتهفب

لَّتسيَّ ،لَّتسيَّ ،لَّتجلد لَّحَّدي اشر،ع.1

تلح  ،إَّتي تحتد ) . )6221مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي ،دلر لَّتإيرة ،.اتَّن.

تالئك ففب ،اَ ففد لَّهمي ففم تحت ففد( . )4114إدارة الوق ــت فـ ـي األعم ــال بالمملك ــة العربي ــة الس ــعوديةَ ،س ففي لَّ ففَّهرة
لَّإههدي ،جدة ،إلإلب ُصدل لر ُدلرة لََّحهل لالب صَّديب هلَّتهلهتَّ .

تسصهرَّ ،رهد حلتفي ( . )4112األجازة األسبوعية وتنظيم إدارة الوقت في وحدات الجهـاز اإلداري  ،مجلـة

اإلدارة ،لَّهدد لَّوَّسي ،لَّ َّھرة .
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تهإففِ ،فؤلد إففيد ه خففرهن( . )4111الخدمــة الجتماعيــة فــي مجــال رعايــة الشــباب ،لَّ ففَّهرة ،دلر لَّساض ففب
لَّهرَيب.

ل سففَّجي ،تحت ففد َففن اَ ففد ل ( . )6222اإلدارة المدرس ــية الفاعلــة لمدرس ــة المســتقبل ف ــي القــرن الح ــادي
والعشرين ،لَّتسوتب لَّهرَيب َّل رَيب هلَّو َّ ب هلَّهلفه ُ ،دلرة َفرلت لَّ رَيفب ،سفدهة لَّتهفََّّ لألإَّإفيب َّلتؤإإفب
لَّتدرإيب ي لَّ رن لَّحَّدي هلَّهشرين ،لَّدهحب.

ل س ففَّجي ،تحت ففد َ ففن اَ ففد ل ( . )6226د لرإ ففب لإ كش ففَّ يب َّ ففَه

لَّههلت ففل لَّت ففؤورة ففي لَّ حص ففيل لَّد لرإ ففي

َّطالر لَّجَّتهب ،دتشد  ،مجلة إتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم الـنفس،ع ،)2( ، 2كليفب لَّ رَيفب،
جَّتهب دتشد.

لَّسشهل ي ،اَد لَّتجيد ( . )4112علم النفس التربوي ،أرَد  ،دلر لًَّربَّن ،جَّتهب لَّيرتهي.

سصفر ل  ،اتفر اَفد لَّفرحي ( . )6221تـدني مسـتوى التحصـيل واإلنجـاز المدرسـي أسـبابه وعالجـه ،اتفَّن ،
تطَهب دلر هلئل َّلسشر.

لَّستر ،إههد ( . )4112إدارة الوقت ،اتَّن ،لَّتك َب لَّهطسيب.

سه فل َُ ،فرلهي  . )6224( :عالقـة التحصـيل التعليمـي بالنجــا الجتمـاعي ،رإفََّّب دك فهرلة َيفر تسشفهرة ،كليففب
لَّ رَيب ،جَّتهب دتشد  ،دتشد.

هالل ،تحتد اَد لَّغسي( . )4118مهارات إدارة الوقت ،لَّ َّهرة ،ط. 2

هتَّ  ،طله

( . )4181كيف تدرس وتتفوق ،اتَّن  ،دلر لًَّربَّن .

هسَّ ،اطيب تحتهد( . )4112خصائص الطالـب الجـامعي ومشـكالته وارشـاده النفسـي مجلـة العلـوم التربويـة،
جَّتهب لَّ َّهرة،تركم لَّدرلإَّ

لَّ رَهيب  ،لَّ َّهرة ، 4 ،ع.4

ثانيا :المراجع األجنبية:
Dahadha, Basem (2008). Time Management Skill Level Of Students At Sultan
Qaboos University And Its Relationship To Variables Of Type M College
Level Curriculm And Attainment, Qaboos University, Journal of administrative
,P 3-7.
Dipobye , Robert .L & Phillips (1990). Amanda Peek , College Students Time
Management : Correlation With Academic Performance And Stress , Journal
Of Educational Psychology
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Donald w. d.( 1997). Thirteen Timely Tips for more Effective Personal Time
Management. new York, Harper & Row
Joy Zimmermen (2001), How Much Does Time Affect Learning? Principal, Vol. 80,
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Roy Alexander (1992). Commnsese time Management , now york, amacom,
White, W. D (1998). Year-Round high Schools: Benefits to Students, Parents and
Teachers, NASSP Bulletin, Vol. 72, No.
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ملحق ( ) 2
أعضاء لجنة تحكيم مقياس تنظيم الوقت

م

السم

2

أ.د.صَحي اَد لَّلطي

1

د.أتجد تحتد هيَّجسب

ُرشَّد ه هجيَ

3

د.اَد لًَّ َّح إهيد لَّخهلجب

ُرشَّد ه هجيَ

4

د.اَّئشب اجهة

ُرشَّد ه هجيَ

5

د.هد لَّضهي

ُرشَّد ه هجيَ

2

د.طَّرد رتمي

بيَّو ه هي

7

اَد لَّحَّ و اَّتر

ُرشَّد ه هجيَ

8

د.اَّدل شكري

صحب سًإيب

9

د.إتيرة لَّاَّشتي

ُرشَّد ه هجيَ

التخصص
لَّتهره

ُرشَّد ه هجيَ
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الدرجة والرتبة العلمية وطبيعة العمل
لَّخَير َتركم لإلرشَّد لَّطالَي ي جَّتهب

لَّإلطَّن بََّهو

اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ
لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه
أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي

َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ

لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه

اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ

لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه

أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ

لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه (إََّ َّ)

أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو

ملحق ( ) 1

أعضاء لجنة تحكيم البرنامج اإلرشادي
م

السم

2

أ.د.صَحي اَد لَّلطي

1

د.أتجد تحتد هيَّجسب

ُرشَّد ه هجيَ

3

د.اَد لًَّ َّح إهيد لَّخهلجب

ُرشَّد ه هجيَ

4

د.اَّئشب اجهة

ُرشَّد ه هجيَ

5

د.هد لَّضهي

ُرشَّد ه هجيَ

2

د.إتيرة لَّاَّشتي

ُرشَّد ه هجيَ

7

اَد لَّحَّ و اَّتر

ُرشَّد ه هجيَ

8

د.اَّدل شكري

صحب سًإيب

التخصص
لَّتهره

ُرشَّد ه هجيَ
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الدرجة والرتبة العلمية وطبيعة العمل
لَّخَير َتركم لإلرشَّد لَّطالَي ي جَّتهب
لَّإلطَّن بََّهو
اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ
لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه
أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ
لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه
أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
أخصَّئي ُرشَّد ي تركم لإلرشَّد لَّطالَي
َجَّتهب لَّإلطَّن بََّهو
اضه هيئب دريو َ إ لَّ رَيب هلَّدرلإَّ
لإلسإَّسيب َجَّتهب سمه (إََّ َّ)

ملحق ()3

الصورة األولى لمقياس تنظيم الوقت
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سلطنة عمان
جامعة نزوى
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
ماجستير إرشاد وتوجيه نفسي

استبيان آراء الخبراء لمقياس مهارة تنظيم الوقت
حضرة األستاذ الدكتور/

المحترم

ه لَََّّحوب َ طهير ت يَّو سوي لَّهب ،لَّذي يهر ُجرلئيَّ َأسفَ لَّ فدرة الفِ لإف غالل لَّهبف
َحيفل يسف

لًَّفرد أكوفر في هبف

َكًفَّءة أالفِ

أبفل هَدرجفب تسَّإفَب تفن لإل َّن،هي فَّو ُجرلئيففَّ في هفذه لَّد لرإفب َََّّدرجفب لَّ ففي

يحصل الياَّ لَّطََّّر/لَّطَََّّب الِ ت يَّو سوي لَّهب .
هسوف لر َّتفَّ ت هففهن َفَ تفن خَفرة التيفب ،ففهد لَََّّحوفب لالإف ئسَّو َففآرلئك لَّ يتفب َّلحكف الففِ ف لر لَّت يففَّو

لَّ ف ففذي أاف ف ففده لَّ ف ففدك هر ََّإ ف ف ف لَّدحَّدحف ف ففب هليس ف ففَّو َشف ف ففير تإف ف ففتَّر هسج ف ففالء أَ ف ف فه إفف ففلطَّسب َّغ ف ففر
صالحي اَّ،ههضهحاَّ ،ه كرلرهَُّ،تكَّسيفب دتجافَّ أه هفديلاَّ ُذل كسف

َيف ف ففَّن تف ف ففد

فرهن ذَّفي ضفرهريَّ أه ُضفَّ ب ف لر أخفر

رهساَّ تسَّإَب أه س لاَّ تن تجَّل آلخر ،هبد هضد أتَّ كل رة(َ )6دلئل تول تاَّرة سوي لَّهب .

مع خالص الشكر والتقدير ،،،

الباحثة

فوزية بنت خلفان بن حميد الغافرية
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جدول يوضح عدد العبارات
المجالت

م

العدد

2

المجال األول:أهداف تنظيم الوقت

22

1

المجال الثاني :مهارات شخصية

31

3

المجال الثالث :سلوكيات اآلخرين

21

4
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أهداف تنظيم الوقت  :هي لَّتاَّ لر لَّإلهكيب لَّ ي ا َ درة لًَّرد الِ هديل إلهكَ ه غيير لَّهَّدل
لَّ ي يتَّرإاَّ ي حيَّ َ َّ دَير هب َ هلإ غالََّ لالإ غالل لألتول هلَّ غلر الِ لَّصههََّ
ح يد رإََّّ َ هأهدل َ.
م

2
6
2
1
4
2
1
8
1
42
44
46
42
41
44
42

لَّهََّ لر

لَّصيََّب لَّلغهيب
هلضحب

المجال األول  :أهداف تنظيم الوقت
إَّادسي اتليب سوي لَّهب الِ ُدلرة لألسشطب
لَّ هليتيب لَّتخ لًب.
سوي لَّهب يإَّادسي الِ حصيل لَّتحَّض لر
َصهرة أ ضل.
تن خالل اتليب سوي لَّهب ي تهر ب كي هت ِ
هأين أذلكر.
لَّت ر لر تن خالل سوي
ميَّدة لَّ حصيل ي َه
لَّهب .
سوي للَّهب ي يو َّي بد لر أطهل َّالإ ت َّع تد
لألصدبَّء.
هلجد أهبَّ َّل ركيم الِ لَّتحَّض لر هلَّت ر لر
لَّ ي ي ل ياَّ لَّ حصيل.
لَّجدهل لَّمتسي َّلهب يإَّادسي الِ تهر ب أهبَّ
لَّرلحب.
سوي لَّهب َصهرة أ ضل سحصر ي ليل لَّهب
لَّتإ غرد ي لألسشطب لَّ هليتيب لَّت هددة.
أإ طيد لَّ غلر الِ تشكلب لَّهب ان طريد َذل
جاد أكَر ي ُسجَّم هلجََّ ي
لاله تَّ ََّألهدل لَّ ي يجر ح ي اَّ.
لَّهتل الِ بيَّو تَّ ح ي َ تن تاَّ ههلجََّ .
لالإ طَّاب َ هل "ال "تد لَّطلََّ َير لَّتسَّإَب هلَّ ي
ؤور الِ اتليب سوي لَّهب .
أبه َ حديد أهَّهيَّ هأهدل لإلسجَّم.
أبه َ حديد تهلايد السجَّم لألهدل .
سوي لَّهب يإَّادسي الِ ت ََّهب سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب.
لألسشطب
يإَّادسي سوي لَّهب الِ تتَّرإب َه
لَّريَّضيب.
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مهارات شخصية  :هي لَّتاَّ لر

ؤور الِ هب

لَّصيََّب لَّلغهيب

لَّهََّ لر
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6
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1

هلضحب

المجال الثاني  :سلوكيات شخصية

أحَّ و الِ لَّتهلايد َدبب.

اد داهة أحد لألصدبَّء اسدتَّ أكهن ح ضغط
متسي إلادلد َه لَّ جاي لم لَّخَّصب َََّّتحَّض لر .

رجتب لألهَّهيَّ
هيهتيب.

هلَّخطط َُِّ أهدل

شاريب هأإَهايب

اسد تهلجاب لَّضغهط لَّدرلإيب أبه ََّ خَّذ 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

2

لَّ دير لَّمتسي َّلتحَّض لر لَّيهتيب.

1
8
1

هلَهاَّ.

أحدد أهبَّ

لَّخرهج تد لألصدبَّء.

ُساَّء ترلجهب لَّتحَّض لر

لَّخلهد َّلسه

ي لَّهب

رة تسَّإَب تن لَّهب .

لَّتحدد.

42

خصيص أهبَّ

46

بضَّء هب أطهل ي درلإب لَّت ر لر لَّصهَب تن
لَّهب لَّذي أبضيَ ي درلإب لَّت ر لر لَّإالب.

44

42
41

لإلسإَّن تن خالل أاتَََّّ هتإئهَّيَّ َ ي لَّحيَّة لَّيهتيب.

خطيط لَّهب

تحددة َّترلجهب لَّتحَّض لر لَّيهتيب.

َّل يَّ َََّّهلجََّ

ه َّ َّلتهلايد لَّتحددة.

أكَّ ئ سًإي اسد لالس اَّء تن لَّ ملتَّ ي ي لَّتهاد
لَّتحدد.
أإَّاد لآلخرين ي لَّ غلر الِ لَّتشكال لَّ ي
هلجاا هتساَّ اَّدة أجيل لألاتَّل لَّ ي يهَّسهن تساَّ.
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هلضحب

44

سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب يكهن َّاَّ جدهل تحدد لَّهب .

42

سشففَّطَّ ي لَّيهتيففب َففدأ ه س اففي حإففر لَّتهاففد لَّتحففدد
َّاَّ.

41

لَّتهلضيد لَّجديدة أؤجل لَّ يَّ َاَّ َُِّ هب

48

أُخصص هب َّ تحددل َّلترلجهب أوسَّء رة لالت حَّسَّ .

41

أحف ف ف ًو َ ف ففَّألهرلد هلَّت لرج ف ففد لَّد لرإ ف ففيب َطري ف ففب تسوت ف ففب

62

أتلي تاَّ لر لَّ رلءة لَّإريهب.

64

أَّ م َ سَّهل هجََّ ي لَّغذلئيب ي أهبَّ

66

خر.

َّ إايل اتليب لَّرجهع َُّياَّ.

ال أش ف ف ففجد طلف ف ف ففر لَّتهلهتف ف ف ففَّ

تحددة.

لَّ ف ف ففي ال االبف ف ف ففب َّاف ف ف ففَّ

ََّح يَّجَّ ي.
لَّيهتيب.

62

أضد بهلئ َََّّتاَّ هلَّهلجََّ

61

أاتل الِ طهير أهدل ي هطتهحَّ ي َشكل تإ تر.

64

أإ طد جمء تن هب ي يهتيَّ َّ سوي لَّيه لَّ ََّّي.

62

أك ر أهدل ي َشكل تحدد هتهاد ح ي اَّ.

61

أح ًو َجدهل متسي يهتي هأإَهاي.

68

اد لإلَّتَّ ََه

61

أب ففه َإا ففدلد ج ففدهل متس ففي َّخات ففَّل لَّيهتي ففب لَّتطل ففهر
لسجَّمهَّ ههب

لَّت ر لر يادر هب ي.

لالس اَّء تساَّ.

22

أبه َترلجهب لَّتحَّض لر أهال َأهل دهن رلك .

24

سوفي هب ففي أوسففَّء لَّد لرإففب يإفَّادسي الففِ لَّ غلففر الففِ

26

س ففَّط ضففهًي ففي لَّ حصففيل تففن خففالل

بلد لالت حَّسَّ .
أبففه ََّك شففَّ
سوي لَّهب

هأركم الياَّ.
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لَّ ي ؤور الِ هب

لَّهََّ لر

لإلسإَّن تن خالل لآلخرين .
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المجال الثالث  :سلوكيات اآلخرين
أاتل الِ ُملَّب تفَّ يشف ذهسفي توفل لَّإفتَّح
َّآلخ ف فرين َت ف ففَّطه ي أه لَّ ف ففأوير الف ففِ جف ففدهل
تهلايدي .
أَففذل كففل جاففدي َّتسففد لآلخ فرين تففن ت ففَّطه ي
أوسَّء بيَّتي َهلجََّ ي.
أتلفي لَّ ففدرة هلَّإففيطرة الففِ لَّضهضففَّء لَّترئيففب
هَيف ففر لَّترئيف ففب هلَّضهضف ففَّء هلَّتش ف ف َّ لَّ ف ففي
حد تن أدلئي َّتاَّتي.
أحف ف ًو ََ ففََّي تغل ففَّ ح ففِ ال أش ففجد لآلخف فرين
ال ف ف ف ففِ لَّتحَّدو ف ف ف ففَّ لَّجَّسَي ف ف ف ففب أوس ف ف ف ففَّء أدلئ ف ف ف ففي
َّهلجََّ ي.
فدي تاف ففَّ لر ُساف ففَّء لَّتحَّدوف ففَّ هلَّت َّطهف ففَّ
َّف ف ّ
لَّ ي ه رضفسي دهن أن أ إفَر في أي ُحفرلج
َّلغير.
كلتَّ ي هحهل لر ي هلضحب هتًاهتب َّلجتيد.

 1يحضر أصدبَّئي َّت ََّل ي دهن تيهَّد إََّد.
 8كويف ف لر ت ففَّ يض ففيد هب ففي ففي ت ََّل ففب لألص ففدبَّء
هلَّمهلر هلَّمتالء.
 1أبه َ ًهي كل شيء أبدر اليَ َّآلخرين .
 42أَ ففذل تجا ففهدل خَّص ففَّ أل جس ففر أي مي ففَّ لر أه
ليًهسَّ اَّرضب أه تماجب
 44اسدي لَّ فدرة ألبفهل "ال" َّطلَفَّ لآلخفرين لَّ في
بد تسهسي تن أدلء هلجََّ ي
 46أض ففد ضف فهلَط الخ ي ففَّر لَّش ففخص لَّ ففذي أب ففه
َتصَّدب َ.
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إمكانات متاحة  :هي سَّ ر َه

هَيرهَّ تن لألدهل

لإلتكَّسيَّ

لَّ ي إَّاد الِ سوي لَّهب

لَّ ي إَّاد الِ سوي لَّهب .

لَّصيََّب لَّلغهيب
لَّهََّ لر

م

هلضحب
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المجال الرابع  :إمكانات متاحة
4

6

لإ ف خد لَّحَّإففر هسو ف لَّتهلهتففَّ
ُن ه ر السجَّم أاتََّّي.
أبفه ََّالح ًففَّو َإحففد لألدهل

1
4
2
1

 ،جاَّم لَّاَّ

 ،تذكرة .

َّ سوي لَّهب .

َّدي تكَّن هلحد هتهره
ّ
أجهل تك َي الِ بدر اَّل تن لَّ سوي .
فدي أهرلد لحف ًو َافَّ تفدهن يافَّ لألهَّهيفَّ
َّ ّ
هلألهدل َطري ب تحددة.
لإ ف ف ف خد تف ف ففذكرة لَّاف ف ففَّ

لَّس ف ف ففَّل َّ ف ف ففذكيري

ََّألاتَّل لَّتطلهَب تسي.
أإف ف هين َ ففَه

لَّهإ ففَّئل لَّ هليتي ففب لألخ ففر

لَّت َّحب َّميَّدة لَّ حصيل.

لا ت ف ففد ال ف ففِ َهف ف ف
8

لَّاَّتففب لَّ ففي

إف ففَّادسي الف ففِ ُدلرة هب ف ففي توف ففل لََّرسف ففَّت

لَّتسو  ،تلًَّ
2

لَّحديوففب

لَّ طَي ف ففَّ

َّمي ففَّدة لَّ حص ففيل أوس ففَّء هبف ف

لَّخَّرجي ف ففب
لالس ا ففَّء ت ففن

لألاتَّل لَّتحددة.
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ملحق ()4

الصورة الثانية لمقياس تنظيم الوقت
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سلطنة عمان
جامعة نزوي
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
ماجستير إرشاد وتوجيه نفسي

استبيان آراء الخبراء لمقياس مهارة تنظيم الوقت
حضرة األستاذ الدكتور /المحترم
ه لَََّّحوب َ طهير ت يَّو سوي لَّهب ،لَّذي يهر ُجرلئيَّ َأسفَ لَّ فدرة الفِ لإف غالل لَّهبف
َحيفل يسف

لًَّفرد أكوفر في هبف

َكًفَّءة أالفِ

أبفل هَدرجفب تسَّإفَب تفن لإل َّن،هي فَّو ُجرلئيففَّ في هفذه لَّد لرإفب َََّّدرجفب لَّ ففي

يحصل الياَّ لَّطََّّر/لَّطَََّّب الِ ت يَّو سوي لَّهب .

هسو لر َّتَّ ت ههن ََ تن خَرة التيب ،هد لَََّّحوب لالإ ئسَّو َآرلئك لَّ يتب َّلحك الفِ ف لر

لَّ ففذي أا ففده لَّ ففدك هر ََّإف ف لَّدحَّدح ففب هليس ففَّو َش ففير تإ ففتَّر هسج ففالء أَ ففه إ ففلطَّسب َّغ ففر
ص ففالحي اَّ ،ههض ففهحاَّ ،ه كرلرهَُّ،تكَّسي ففب دتجا ففَّ أه ه ففديلاَّ ُذل كسف ف
لر

لَّت يفَّو

َي ففَّن ت ففد

ففرهن ذَّ ففي ض ففرهريَّ أه ُض ففَّ ب

أخر رهساَّ تسَّإَب أه س لاَّ تن تجفَّل آلخفر  ،هبفد هضفد أتفَّ كفل فرة(َ )6فدلئل توفل تافَّرة

سوي لَّهب .

مع خالص الشكر والتقدير ،،،

الباحثة

فوزية بنت خلفان بن حميد الغافرية
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أهداف تنظيم الوقت  :هي لَّتاَّ لر لَّإلهكيب لَّ ي ا َ درة لًَّرد الِ هديل إلهكَ ه غيير لَّهَّدل
لَّ ي يتَّرإاَّ ي حيَّ َ َّ دَير هب َ هلإ غالََّ لالإ غالل لألتول هلَّ غلر الِ لَّصههََّ
ح يد رإََّّ َ هأهدل َ.
لَّهََّ لر

4
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8
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42
44
46
42
41
44
42

لَّصيََّب لَّلغهيب
هلضحب

المجال األول  :أهداف تنظيم الوقت
** إَّادسي اتليب سوي لَّهب الِ ُدلرة لألسشطب
لَّ هليتيب لَّتخ لًب.
** سوي لَّهب يإَّادسي الِ حصيل لَّتحَّض لر
َصهرة أ ضل.
** تن خالل اتليب سوي لَّهب ي تهر ب كي هت ِ
هأين أذلكر.
** ميَّدة لَّ حصيل ي َضد لَّت ر لر تن خالل سوي
لَّهب .
** سوي لَّهب ي يو َّي لر أطهل َّالإ ت َّع تد
لألصدبَّء.
** هلجد أهبَّ َّل ركيم الِ لَّتحَّض لر هلَّت ر لر
لَّ ي ي ل ياَّ لَّ حصيل.
**لَّجدهل لَّمتسي َّلهب يإَّادسي الِ تهر ب أهبَّ
لَّرلحب.
** سوي لَّهب َصهرة أ ضل سحصر ي ليل لَّهب
لَّتإ غرد ي لألسشطب لَّ هليتيب لَّت هددة.
**أإ طيد لَّ غلر الِ تشكلب لَّهب ان طريد َذل
جاد أكَر ي ُسجَّم هلجََّ ي
**لاله تَّ ََّألهدل لَّ ي يجر ح ي اَّ.
**لَّهتل الِ بيَّو تَّ ح ي َ تن تاَّ ههلجََّ .
**لالإ طَّاب َ هل "ال "تد لَّطلََّ َير لَّتسَّإَب
هلَّ ي ؤور الِ اتليب سوي لَّهب .
** أبه َ حديد أهَّهيَّ هأهدل لإلسجَّم.
** أبه َ حديد تهلايد السجَّم لألهدل .
سوي لَّهب يإَّادسي الِ ت ََّهب سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب.
**يإَّادسي سوي لَّهب الِ تتَّرإب َه لألسشطب
لَّريَّضيب.
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42
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41
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لإلسإَّن تن خالل أاتَََّّ هتإئهَّيَّ َ ي لَّحيَّة لَّيهتيب.
لَّصيََّب لَّلغهيب
هلضحب

المجال الثاني  :سلوكيات شخصية
أحَّ و الِ لَّتهلايد َدبب.
** اد داهة أحد لألصدبَّء اسدتَّ أكهن ح ضغط
متسي إلادلد َه لَّ جاي لم لَّخَّصب َََّّتحَّض لر .
شاريب
** رجتب لألهَّهيَّ هلَّخطط َُِّ أهدل
هأإَهايب هيهتيب.
اسد تهلجاب لَّضغهط لَّدرلإيب أبه ََّ خَّذ
لالح يَّطَّ لَّالمتب َّ ًَّدي حصهَّاَّ َََّّتإ َل.
**أ هبد لَّتشكال هلألحدلل لَّخَّطئب لَّ ي حدل
أوسَّء لَّدرلإب هل خَّذ لإلجرلءل لَّإليتب َّتسهاَّ أه َّلحد
تن هلَهاَّ.
**لَّ دير لَّمتسي َّلتحَّض لر لَّيهتيب.
**أحدد أهبَّ لَّخرهج تد لألصدبَّء.
**ُساَّء ترلجهب لَّتحَّض لر ي لَّهب لَّتحدد.
**لَّخلهد َّلسه رة تسَّإَب تن لَّهب .
** خصيص أهبَّ تحددة َّترلجهب لَّتحَّض لر
لَّيهتيب.
** خطيط لَّهب َّل يَّ َََّّهلجََّ ه َّ َّلتهلايد
لَّتحددة.
**بضَّء هب أطهل ي درلإب لَّت ر لر لَّصهَب تن
لَّهب لَّذي أبضيَ ي درلإب لَّت ر لر لَّإالب.
** أكَّ ئ سًإي اسد لالس اَّء تن لَّ ملتَّ ي ي لَّتهاد
لَّتحدد.
**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 .
َدأ ه س اي حإر لَّتهاد
**سشَّطَّ ي لَّيهتيب
لَّتحدد َّاَّ.
**لَّتهلضيد لَّجديدة أؤجل لَّ يَّ َاَّ َُِّ هب خر.
أُخصص هب َّ تحددل َّلترلجهب أوسَّء رة لالت حَّسَّ .
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41

َير
هلضحب

هلضحب

**أحف ف ًو َف ففَّألهرلد هلَّت لرج ففد لَّد لرإف ففيب َطري ف ففب
تسوتب َّ إايل اتليب لَّرجهع َُّياَّ.

 62أتلي تاَّ لر لَّ رلءة لَّإريهب.
 64أَّ م َ سَّهل هجََّ ي لَّغذلئيب ي أهبَّ
66

**ال أش ففجد طلف ففر لَّتهلهتف ففَّ

64

لَّ ف ففي ال االبف ففب

َّاَّ ََّح يَّجَّ ي.

** 62أضد بهلئ َََّّتاَّ هلَّهلجََّ
61

تحددة.

لَّيهتيب.

أات ففل ال ففِ ط ففهير أه ففدل ي هطتهح ففَّ ي َش ففكل
تإ تر.
**أإ ف طد جففمء ت ففن هب ففي يهتي ففَّ َّ سو في لَّي ففه
لَّ ََّّي.

 62أك ر أهدل ي َشكل تحدد هتهاد ح ي اَّ.
* 61أح ًو َجدهل متسي يهتي هأإَهاي.
** 68اد لإلَّتَّ ََه
61

لَّت ر لر يادر هب ي.

**أب ففه َإا ففدلد ج ففدهل متس ففي َّخات ففَّل لَّيهتي ففب
لَّتطلهر ُسجَّمهَّ ههب

لالس اَّء تساَّ.

 22أبه َترلجهب لَّتحَّض لر أهال َأهل دهن رلك .
24
26

** سو ففي هب ففي أوس ففَّء لَّد لرإ ففب يإ ففَّادسي الف ففِ
لَّ غلر الِ بلد لالت حَّسَّ .
أبففه ََّك شففَّ

س ففَّط ضففهًي ففي لَّ حصففيل تففن

خالل سوي لَّهب

هأركم الياَّ.
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لإلسإَّن تن خالل لآلخرين .
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المجال الثالث  :سلوكيات اآلخرين
أات ففل ال ففِ ُ لمَّ ففب ت ففَّ يشف ف ذهس ففي تو ففل لَّإ ففتَّح َّآلخف فرين
َت َّطه ي أه لَّ أوير الِ جدهل تهلايدي.
** أَف ففذل كف ففل جاف ففدي َّتسف ففد لآلخ ف فرين تف ففن ت ف ففَّطه ي أوسف ففَّء
بيَّتي َهلجََّ ي.
**أتل ففي لَّ ففدرة هلَّإ ففيطرة ال ففِ لَّضهض ففَّء لَّترئي ففب هَي ففر
لَّترئيف ف ففب هلَّضهضف ف ففَّء هلَّتش ف ف ف َّ لَّ ف ف ففي حف ف ففد تف ف ففن أدلئف ف ففي
َّتاَّتي.
أح ًو ََََّي تغل َّ ح ِ ال أشجد لآلخفرين الفِ لَّتحَّدوفَّ
لَّجَّسَيب أوسَّء أدلئي َّهلجََّ ي.
فدي تاف ف ففَّ لر ُساف ف ففَّء لَّتحَّدوف ف ففَّ هلَّت َّطهف ف ففَّ لَّ ف ف ففي
**َّف ف ف ّ
ه رضسي دهن أن أ إَر ي أي ُحرلج َّلغير.
*كلتَّ ي هحهل لر ي هلضحب هتًاهتب َّلجتيد.

 1يحضر أصدبَّئي َّت ََّل ي دهن تيهَّد إََّد.
** 8كوي ف ف لر تف ففَّ يضف ففيد هب ف ففي ف ففي ت ََّلف ففب لألصف ففدبَّء هلَّف ففمهلر
هلَّمتالء.
 ** 1أبه َ ًهي كل شئ أبدر اليَ َّآلخرين .
* 42أَف ففذل تجاف ففهدل خَّصف ففَّ أل جسف ففر أي ميف ففَّ لر أه ليًهسف ففَّ
اَّرضب أه تماجب
 44اسففدي لَّ ففدرة ألبففهل "ال" َّطلَففَّ لآلخ فرين لَّ ففي بففد تسهسففي
تن أدلء هلجََّ ي
 46أضد ضهلَط الخ يَّر لَّشخص لَّذي أبه َتصَّدب َ.
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إمكانات متاحة  :هي سَّ ر َه
لألدهل

لإلتكَّسيَّ

لَّ ي إَّاد الِ سوي لَّهب

لَّ ي إَّاد الِ سوي لَّهب .
لَّصيََّب لَّلغهيب
لَّهََّ لر
هلضحب

المجال الرابع  :إمكانات متاحة
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لإ خد لَّحَّإفر هسوف لَّتهلهتفَّ
ه ر إلسجَّم أاتََّّي.

**أبف ف ففه ََّالح ًف ف ففَّو َإحف ف ففد لألدهل

َير
هلضحب

لَّحديوفب ُن
لَّاَّتف ف ففب

لَّ ففي إففَّادسي الففِ ُدلرة هب ففي توففل لََّرسففَّت
لَّتسو  ،تلًَّ  ،جاَّم لَّاَّ  ،تذكرة .
َّ سوي لَّهب .

َّدي تكَّن هلحد هتهره
** ّ
**أجهل تك َي الِ بدر اَّل تن لَّ سوي .

فدي أهرلد أحف ف ف ف ف ًو َا ف ف ف ففَّ ت ف ف ف ففدهن يا ف ف ف ففَّ
**َّ ف ف ف ف ّ
لألهَّهيَّ هلألهدل َطري ب تحددة.
أإ ف ف ف ف خد تف ف ف ففذكرة لَّاف ف ف ففَّ
ََّألاتَّل لَّتطلهَب تسي.

لَّس ف ف ف ففَّل َّ ف ف ف ففذكيري

**أإ ف هين َففَه لَّهإففَّئل لَّ هليتيففب لألخففر
لَّت َّحب َّميَّدة لَّ حصيل.

**أا تف ففد الف ففِ َه ف ف لَّ طَي ف ففَّ لَّخَّرجيف ففب
َّمي ف ففَّدة لَّ حص ف ففيل أوس ف ففَّء هبف ف ف لالس ا ف ففَّء ت ف ففن
لألاتَّل لَّتحددة.
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الِ ُدلرة لألسشطب لَّ هليتيب لَّتخ لًب

6

يإَّادسي سوي لَّهب

الِ حصيل لَّتحَّض لر َصهرة أ ضل

2

ي يو َّي سوي لَّهب

1

يميد حصيلي ي َضد لَّتإَّبَّ

4
2
1
8

سوي لَّهب

يإففَّادسي سوففي لَّهبف

تن خالل سوي لَّهب
تسَّإففر َّل ركيففم الففِ ترلجهففب

الففِ ففه ير هبف

هلإ ذكَّر لَّت ر لر لَّ ِ ي َل ياَّ حصيلِ.
يإَّادسي سوي لَّجدهل لَّمتسي َّلهب
سويت ففي َّلهب ف ف

ي حديد أهبَّ

َص ففهرة أ ضف ففل ي ل ففل لَّهب ف ف

لَّرلحب

لَّتإف ف غرد ف ففي لألسشف ففطب

لَّ هليتيب لَّت هددة

1
42

ي يو سوي لَّهب

46

تهر ب كي

ي يو َّي لر أطهل َّالإ ت َّع تد لألصدبَّء

ي لل سوي لَّهب

44

أذلكر

سوي لَّهب

تن لَّجاهد لَّتَذهََّ ِ ُسجَّم هلجَِ.
رصب لكَر َّاله تَّ ََّألهدل

يإَّادسي ي بيَّو تَّ

أإ ف طيد بففهل "ال" تففد لَّطلَففَّ

لَّ ِ يجر ح ي اَّ.

ح ي َ تن تاَّ ههلجََّ

َيففر لَّتسَّإففَب هلَّ ففي ففؤور الففِ اتليففب

سوي لَّهب .

42

يإَّادسي سوي لَّهب

الِ حديد أهَّهيَّ

41

يإَّادسي سوي لَّهب

الِ حديد تهلايد السجَّم لألهدل

44
42
41
48
41

سوي لَّهب

يإَّادسي الِ ت ََّهب سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب

يإف ففَّادسِ سوف ففي لَّهب ف ف
َه

هأهدل

لإلسجَّم

الف ففِ تتَّرإف ففب َه ف ف

لألسشف ففطب لَّريَّضف ففيب أه

لَّاهليَّ

أحَّ و الِ لَّتهلايد َدبب
ل داهل ِ ألصدبَّئِ اسدتَّ يكهن َّد أاََّء حصيليب كويرة.
أ رج أهَّهيَّ ي هخططي َُِّ أهدل

شاريب هأإَهايب هيهتيب
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لَّالمتففب

اسففد تهلجاففب لَّضففغهط لَّد لرإففيب أبففه ََّ خففَّذ لالح يَّطففَّ
َّ ًَّدي حصهَّاَّ َََّّتإ َل
أ هب ففد لَّتش ففكال هلألح ففدلل لَّخَّطئ ففب لَّ ففي ح ففدل أوس ففَّء لَّد لرإ ففب
هل خَّذ لإلجرلءل لَّإليتب َّتسهاَّ أه َّلحد تساَّ
أبه َ دير لَّهب لَّالم َّلتحَّض لر لَّيهتيب
أحدد أهبَّ لَّخرهج تد لألصدبَّء
لبه َإساَّء ترلجهب لَّتحَّض لر ي لَّهب لَّتحدد
خذ كًَّي ي تن لَّسه اسدتَّ لشهر َََّّ هر
أخصص أهبَّ َّ تحددة َّترلجهب لَّتحَّض لر لَّيهتيب
أخطط هب ي َّل يَّ َََّّهلجََّ ه َّ َّلتهلايد لَّتحددة
أبضففي هب ففَّ أطففهل ففي د لرإففب لَّتإففَّبَّ لَّصففهَب تففن لَّهب ف لَّففذي
أبضيَ ي درلإب لَّتإَّبَّ لَّإالب
أكَّ ئ سًإي اسد لالس اَّء تن لَّ ملتَّ ي ي لَّتهلايد لَّتحددة.
أإ ففَّاد لآلخف فرين ففي لَّ غل ففر ال ففِ لَّتش ففكال لَّ ففي ف فهلجاا ففِ
سويتا َّلهب .
سشَّطَّ ي لَّحيَّ يب يكهن َّاَّ جدهل تحدد لَّهب .
سشَّطَّ ي لَّيهتيب َدأ ه س اي حإر لَّتهايد لَّتحددة َّاَّ إَ َّ.
أبه َ أجيل لَّتهضهاَّ لَّجديدة َُِّ هب خر.
أُخصص هب َّ تحددل َّلترلجهب أوسَّء رة لالت حَّسَّ
أح ف ًو َففَّألهرلد هلَّت لرجففد لَّد لرإففيب َطري ففب تسوتففب َّ إففايل اتليففب
لَّرجهع َُّياَّ دهن ُهدلر لَّهب .
أت لي تاَّ لر لَّ رلءة لَّإريهب
أَّ م َ سَّهل هجََّ ي لَّغذلئيب ي أهبَّ تحددة
أ جَّهل طلر لَّتهلهتَّ لَّ ي ال االبب َّاَّ ََّح يَّجَّ ي
أخطط هب ي َّل يَّ َََّّهلجََّ ه َّ َّلتهلايد لَّتحددة
أاتل الِ طهير أهدل ي هطتهحَّ ي َشكل تإ تر
أإف طد جففمء تففن هب ففي يهتيففَّ َّ سوففي لَّتاففَّ هلألاتففَّل لَّ ففي إففأبه
َاَّ ي لَّيه لَّ ََّّي.
أك ر أهدل ي َشكل تحدد هتهاد ح ي اَّ.
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العبارات
يضَّي سي اد لإلَّتَّ ََه لَّتإَّبَّ لَّدرلإيب تتَّ يادر هب ي
أبه َإادلد جدهل متسي َّخاتفَّل لَّيهتيفب هلألإفَهايب لَّتطلفهر ُسجَّمهفَّ
ههب لالس اَّء تساَّ.
أبه َترلجهب لَّتحَّض لر أهال َأهل دهن رلك .
لَّتذلكرة لَّتإ ترة لل تن بلد لالت حَّن َّدي.
أب ففه ََّك ش ففَّ س ففَّط ض ففهًي ففي لَّ حص ففيل ت ففن خ ففالل سو ففي لَّهبف ف
هأركم الياَّ.
أاتففل الففِ ُ لمَّففب تففَّ يش ف ذهسففي توففل لَّإففتَّح َّآلخ فرين َت ففَّطه ي أه
لَّ أوير الِ جدهل تهلايدي
أَذل بصَّر جادي َّتسد لآلخرين تن ت َّطه ي أوسَّء بيَّتي َهلجََّ ي
أت لي لَّ درة َّل هَّتل تد تش َّ لالس ََّه تن حهَّي أوسَّء أدلئي َّتاَّتي
أح ف ًو ََففََّي تغل ففَّ ح ففِ ال أشففجد لآلخ فرين الففِ لَّتحَّدوففَّ لَّجَّسَيففب
أوسَّء أدلئي َّهلجََّ ي
أت لففي تا ففَّ لر ُساففَّء لَّتحَّدو ففَّ هلَّت َّطهففَّ لَّ ففي ه رض ففسي دهن أن
أ إَر ي ُحرلج لَّغير
يحضر أصدبَّئي َّت ََّل ي دهن تيهَّد إََّد
كوي لر تَّ يضيد هب ي ي ت ََّلب لألصدبَّء هلَّمتالء
َّد رََب رلئهب ِ هميد لَّهتل لَّتطلهر تسِ الِ لالخرين.
اس ففدي لَّ ففدرة ألب ففهل "ال" َّطلَ ففَّ لآلخف فرين لَّ ففي ب ففد تسهس ففي ت ففن أدلء
هلجََّ ي
أضد ضهلَط الخ يَّر لَّشخص لَّذي أبه َتصَّدب َ
لإ خد لَّحَّإر هسو لَّتهلهتَّ لَّحديوب ُن ه ر السجَّم أاتََّّي
لحف ًو َففَّألدهل لَّاَّتففب لَّ ففي إففَّادسي الففِ ُدلرة هب ففي توففل (لََّرسففَّت
لَّتسو  ،تلًَّ  ،جاَّم لَّاَّ  ،تذكرة )
أح ًو َسوَّ لَّ إجيل ي تكَّن هلحد هتذكرة هلحدة
أجهل تك َي الِ بدر اَّل تن لَّ سوي هلَّ ر ير
أح ًو ََّألهرلد لَّ ي أدهن ياَّ لألهَّهيَّ هلألهدل َطري ب تحددة
لإ خد تذكرة لَّاَّ لَّس َّل َّ ذكيري ََّألاتَّل لَّتطلهَب تسي
لإ ف خد هإ ففَّئل هليتيففب ( ليًمي ففهن – رلديففه – كتَي ففه ر) َّميففَّدة ب ففد لر ِ
الِ لَّ حصيل.
أا ت ففد ال ففِ َهف ف لَّ طَي ففَّ لَّخَّرجي ففب َّمي ففَّدة لَّ حص ففيل َه ففد هب ف ف
لالس اَّء تن لألاتَّل لَّتحددة
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البرنامج اإلرشادي الجمعي :
البرنا ا

ها ا

اإلرشا ا

اال وف خ نا إل

صا ا ر

ا اي ل ا ا ا خ ان ا ارل

(ب

 ،9002،ص.)77

قص

ااي ا ا

قا ا راوال

ش اام وال الو اار الا ا

اإلطار المرجعي للبرنامج:
يعد الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو " الو ر

ال

إرش

ثر برن

ل

ج ي لو

ا رخ

ونظلل ال قت ر ع الو صل ل ى طلبة ال نة األ ل بمللة ال ل ل الوطبلقلة ب بر ".
أهداف البرنامج:

يحاول البرنامج تحقيق األهداف التالية :
 .1الو ر ال

فا ل ال قت

 .9الو ر ال

فا ل ونظلل ال قت ه لوه.

 .3الو ر ال

ص ره طرق و للله.

ق ت ونظلل ال قت.

 .4ون لة ا رات ق رات الط ب ال ونظلل ال قت.
فا ل الو صل ال ار ي.

 .5الو ر ال

 .6ون لة الق رخ ال ونظلل ال قت اروب طه بزل خ الو صل ال ار ي.
 .7ونظلل قت الط ب ر ع

أسس وضع البرنامج :
.1

و ى الو صل ال ار ي .

لون اااب الو ل ا ا ال نطقا ااي ل و ل ا ا ت البرن ا ا

ا ااع ص ا ا ص الط ا ا ب

ا ااع ه ا ا ااه

الط لب ت ب ل نة األ ل بمللة ال ل ل الوطبلقلة.
.9

لون ب البرن

 .3اراا ا خ

ع ق رات الط ب الط لب ت

لوا ا رن البرنا ا

راا خ الفر ق الفر لة بلنال.

ا ا ال ااا إلا ا الصا ا ب ب ا ا لون ااب ااع

ااو ى ما ا ط ل ااب

ط لبة.
.4

لول وق لل ال ل ت الوي لوض نا البرن

 .5راا خ و لر ال م
.6

لااول و ا لر الفرصااة لم ا الط ا ب الط لب ا ت ال ا

لو قلق الا
 .7اال وف خ
.8

ي إط ر وم

ال ن ب اإل م نل ت ال ز ة ا ا

لو ل البرن

ورابط
ال

األ

ال قررات ال و ة ال و رخ ي البل ة ال لطة .

 .2االهو ل بفورات ال ار ة ثن ء ونفلذ البرن

الو ل ت إذا لزل األ ر.

.

 .10راا خ ال لة النف لة االجو الة للط ب ثن ء ونفلذ البرن
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ة لونفلذ البرن

.

ااي قاات ا ا الوق ا ل ااي و ل ااال

بأ ل ب وو بع.
ب ل ر نة ،لث ل ح بإ

.

.

 .11و ل ه ا

لة و قلقاا

لم جل ة ع

ا

ال صاص لاا (ال لا ،9002،

الاز

ص. )59
محتوى البرنامج :
قامتتت الباح تتة بتصتتميم البرنتتامج لط ت

وطالبتتات الستتنة األول تى بكليتتة العلتتوم التطبيقيتتة وقتتد

راعت الباح ة عدة خطوات عند تصميم محتوى البرنامج كما يلي :
 و ل ال ص ص ال وطلب ت الورب لة للط ب الط لب ت ي هذه ال ر لة .
 و ل ال ف هلل ال


وم

ة ال ول ج ت ن

الط ب الط لب ت ي هذه ال ر لة.

ال ل ت ال ل لة ن بة للط ب الط لب ت.

الخلفية النظرية والتطبيقية للبرنامج :
لبن م برن
النو ا

إرش

ي الغ لب ال

الوااي و ص ا إللا ا البرن ا

بني ال نظرلة

ا خ الب اث الا وقا لل وقلالل

س نظر  ،ذلك ل

البرن ا

ااي ثن ا ء ب ا االنوا ا ء ا وطبلقااه ،لااث

وو ث هذه النظرلة ي :

لجااب

لم ا

النظرية السلوكية :
و وبااار النظرلا ااة ال ا اال ملة إ ا ا ى نظرل ا ا ت الو جلا ااه اإلرش ا ا
اال ااوج بة  ،لو ث ا االهو ا ل الر ل ااي للنظرلااة ال اال ملة ااي مل ا

ي نفس ال قت اهو ل ر ل ي ي ا للاة اإلرشا الواي ووضا
ه
البشر

ر نظرل ت الو لل الوي و ر
واااول هااذه النظرلااة اهو

لل ص

لااو لل الفاار مل ا

ا للاة و لال

لا النظرلة ال ل ملة.

لوغلاار ال اال ك هااذا

ا و لال تااا خ و لال الاو لل

ا مبل ا ار ب لش صاالة ال ا ااوب ا ر نا ا ا ال ا ا ال ا ثرخ ال ا ال اال ك

ي ار ه آال ه ي ق وه ي ض فه مذلك ب ل ا ع الاذ ل وبار القا ى ال ا للاة ال رماة لل ال ك،

ال ا ا ع إ ا
و اا

لطلا ااق اللا ا ا لض ا ا نظرلا ااة ال ثلا اار

ر ثااة

للااة

ال ل جلة ث ا الجاانس  ،الج ا

ال ط ا  ،غل اره،

ث ن لااة ث ا ال ا

،

الا ا ا ع الف اال ل جلة ا ااع طرل ااة االجو ال ااة ال مو اابة ب ل جا ا ت وا ا ع ه ااذه ال جا ا ت الف اار
إل

ها .

ا ا ال فا ا هلل الا ااة ااي ه ااذه النظرل ااة فاا ا ل الوا ا الل ( لقصا ا ب ااه ن ااه إذا و اات ا ااوج بة ا ا

اال وج ب ت ثلب الفر اللا إ هذه اال وج ب ت وثبت و

هاذه النزااة إلا ومارار نفاس اال اوج بة إذا

النزااة إلا الو الل

إنااه ل ال اال ااوج بة

ومارر نفاس ال قا

 ،انا الفاار وا

ال و ل ااة ال ا ا ااوج ب ت

اارى لم ا

نااه إذا ومارر ال قا

بلنا ا باال اال ااوج بة ال و ل ااة وش ا به  ،و ضااع اال ااوج ب ت الوااي
اال وف ء(الشن

لو ل ا الفر إذا لل و رس و ال ب إلث بة إل ال

،1224،ص.)91

مفاهيم النظرية السلوكية :
تقوم النظرية السلوكية على مجموعة من المفاهيم من أهمها ما يلي :
.1سلوك اإلنسان متعلم :
541

إ الفر لو لل ال ل ك ال
هذا ال ل ك ال و لل ل م و لله

غلر ال

ال لقا ل باه الفار ،

 ،هاذا الاو لل نا و اا نشا ط

وغللره.

 .2الم ير واالستجابة :
ا لة،

ب جاب النظرلاة ال اال ملة اإ ما ال ك ا ا ااوج بة لاا ثلاار  ،تاذا م نات ش صاالة الفار
ره و لر بشم ص لح لما ال ال ك ا ل ال ماس صا ل الا هاذا األ ا س إناه البا اي اإلرشا
غل اره ا

الوربا

ا لو لا ذلااك ا ا ا ا

جا الت اإلرش ا النف ااي ضاار رخ ار ااة ال ثلاار اال ااوج بة

الش صلة ج ل اقلل انف لل اجو ال .
 .3الدافع :
الا ا ع شاارط ضاار ر لما و لاال  ،ا و لاال با

الااو لل

ث ا برخ ال ااو لل اللااه اهو

طرلق ال راثة البل ل جلة
مو اب ثا ن

ب ل اجب

ااه بااه ،

ا ااع  ،مل ا ما

ا هااذه ال ا ا ع ا ه ا

الا ا ع ق لا مل ا از ت اللااة

طاار

ل و ن الفر إلا و ل اه امو ا به ما ا ع الجا

ال طا

بروااه الل لااة ثنا ء وف الااه ااع بل وااه
لمو اابه الفاار نولجااة ل ا

ا طفة ا ورال الذات

ا خ الو ل

االنف

لااي لنوق ا إل ا الفاار ا ا

ناا ا ها

النا ل ،

صااة االجو الااة م لشا ر

ال ج .

.4التعزيز :
ا

ل وباار هااذا ال ب ا

اال ت ا للااة الااو لل اإلج ار ااي اإلرش ا ال اال مي ل ا

و ا ل ال اال ك ألنااه ل ا الا وق لااة النوا

ما

هن ا ك ا ث ا (نولجااة ) ل قااب إو ا ل ا ااوج بة ( اال ك) لااز ا ا و ا

ل

ال.

هذا ال ث ال

زز

ق

ا

ال رغ بااة لااذا لطلااق اللااه ا اال با (الث ا اب

هاال ب ا
الو زلااز) ااإذا

ا ث اال ااوج بة ارخ

اارى

.5االنطفاء :
ه ان ف ض ال ل ك ي ا
االنطفا ا ء

اإلغفا ا

بشام

اإلطفا ا ء  ،وفلا ا ااي وغلل اار ال اال ك و لل ااه وطا ا لره ل ااول ا ا

ال ل ك وج هله ا ل االنوب ه إلله
ال ل ك ل

الو زلاز ال البي ا اء ما

او ر ل نقطاع ل ا ث ال ا

ا طرلق ضع ص ب ت

قت

ل الفار

اا

إه ا ا

ا ل ا ق امو ا ب

ال و شله.

.6التعميم :
ل ث الو لل نولجة ألثر و الل ال ل ك

ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اابلاة با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ثلر األ

ش باة(ال ف فة،9003،ص()92ال

لا

إلا و الل ال ثلار الا

و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االل اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوج بة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
لني،9000،ص.)87
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اقا

اقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ارى ثلراواا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارى

خطوات اإلرشاد السلوكي :
إ

ط ات ا للة اإلرشا ال ال مي وبا بو لا ال ال ك ال طلا ب و للاه ثال و لا الظار

الواي

ل ا ث لاا ال اال ك ال ضااطرب ثاال و لا ال ا ا ال ا لة اا ا ااو رار ال اال ك ال ضااطرب  ،ثاال ا ولا ر
الوا ا ا ا ا ااي ل م ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا للا

ج اا ا ا ا ا ااة ا ا ا ا ا ا الظا ا ا ا ا اار

إلا ا ا ا ا ا ا خ

وغللره ا ا ا ا ا ا  ،ثا ا ا ا ا اال إا ا ا ا ا ا ا ا ج ا ا ا ا ا ا

الو لل(ربلع،9003،ص.)39

ويتم التركيز في اإلرشاد النفسي في النظريات السلوكية على ما يلي :
 و زلز ال ل ك ال


ال و ا ق.

ا خ ال ورش ي و لل ل ك ج ل
و لل قلقه ال

 ال لل لة بل ال ل

 وغللاار ال اال ك غلاار ال ا

ل ك غلر رغ ب له.

رغ ب له الو لص
ثلرات ج ل خ.

اق ا

 ،ذلااك بو ل ا ال اال ك ال ا ار وغلل اره و طاالط

لااول لا ا و لاال

و لل لو قلق الوغللر ال نش .
 ال ث الطلاب القا خ ال

انة ال مل ا األ ا ر ال ا اة الواي لجاب ذمرها

ن طا ا ا فلا ا ا خ ا ا ا ال ا اال ك اا ا ا طرل ا ااق

ال ومررخ(اب ال

ما ا ا خ ال رشا ا ا النف ا ااي ا ا ا

ا ل ال لا

وا لاو لل

الجل ا ا ا ت اإلرشا ا ا لة

ل آ ر  ،1227،ص.)89

تطبيقات النظرية السلوكية :
يقتوم المرشتتد بتحمتتل مستؤولياته فتي العمليتتة اإلرشتتادية وذلتتك لكونته أك تتر تفهمتتا للمسترشتتد متتن
خ ل قيامه باإلجراءات التالية:


رغا ا ب لاا ا لا ا ى ال ورشا ا

ض ااع ها ا ا

ه ا ه.


ر ة ال رش لل ا

األها ا

ل ااو ر ال رشا ا ب ل ا ا
ا

الواي لصاب إللاا ال ورشا

ا

ااه وا ا لصا ا إلا ا

ال قا ب ت األ للاة الواي واول

ع ال ورش .
 إ رامه بأ ال ل ك اإلن ني مو ب ا طرلق الو لل ق ب للوغلر.


رة

ال ورش
 صل غة

س الاو لل االجو ا اي وأثلرها الا ال ورشا

ا

ا

الوغلارات الواي وطار الا

ال ك

رن نط ق الجل ت اإلرش لة.
للب إرش لة إج ار لة ا ل خ ل

ا خ ال ورش ال

 و قلاات الو زلااز ال ن ااب ا قب ا ال رش ا للم ا

اا

شم وه.

ا ا ا ااي و ل ا ال اال ك ال طل ا ب ا

ال ورش  ،ق روه ال ا ونو ن هذا ال ل ك ال ار و زلزه (ربلع ،9005،ص.)34

541

أساسيات الع ج السلوكي :
ال
ذلك با

ن ال ل مي ه ا و ال طرق

ولفة ورجع ي ص لا إل

وغللر ل ك الفر غلر الص لح

ارس الل النفس
قب ال

غلر ال رغ ب له ا وب اله ب ل ك آ ر ص ل

اجو ال .
لو لل ل م جل ا ل

أص ب هذا االوج ه ل ن بأ ّ ال ل ك و لل ّ الفر بإ م نه
لم ال ل ك ال طئ
ل مه ال طئ  ،لمي لول و ل ل ك الفر لجب
قل ه مذلك ال
ال

ب لن بة لل ل ك الجل الب ل .

ل وبر ج

نه

اط

ال م إنو ن اإلن

ش ذا

ا لم

ظوه

 John Watsonه ال
ال م

رق ذلك

ذ

وأثلر البل ة الوي ل ل

طف

لاذا األ ل ب ال

س األ

ثل ج له طبلب

للل

جي لث م
ل

نن

لا .

يهدف الع ج السلوكي إلى تعديل السلوك الشاذ وذلك بتعلم سلوك جديد مرغو تبعا للخطوات
التالية:
 - 1و ل ال ل ك غلر ال رغ ب.
 - 9و ل الظر

الوي ل ث لا .

 - 3ضع ال طة ال جلة.
 - 4وطبلق ال طة ال جلة.
 - 5الوقللل

راج ة النو

(اق ،1226،ص.)91

صفات الع ج السلوكي :
يتميز الع ج السلوكي ببعض الصفات التي قلما تجدها في غيره من األسالي

الع جية أو

اإلرشادية  ،وفيما يلي أهم الصفات التي يتميز بها الع ج واإلرشاد السلوكي:
الرج

 .1لرمز ال ال قت ال ضر

إل ال ضي.

 .9لرمز ال ال ل ك الظ هر ال اضح ال
.3لاول هذا األ ل ب بو ضلح األه ا
 .4لاول هذا االوج ه بصل غة

ل ب ا جي

 .5لاول هذا األ ل ب ب ضع وقللل
.6هذا

األ ل ب

ال جي

النف ي(زه ار ،1280،ص.)49

الذ ل م

ال جلة.

لن ب ش م

ض اي ل صللة ال

ل وغرق

قو

ظوه قل ه.

قصل ار

ن

لنة .
اإلرش .

إذا

قر

بأ ل ب

الو لل

مسلمات النظرية السلوكية :
 .1ورى

ش صلة الفر

هي إال ونظلل

ال ات األ للب ال ل ملة لمو با الفر

ا طرلق ا للة الو لل .
511

ن ه

.9

االضطراب ت النف لة االن ار ت ال ل ملة
وملفي و ل ه الفر للقل

 .3لرمز ال
وب

هي إال ا ات و ل ة

طة

ل ك غلر

قلقه و وراوه .

ن ال ل مي ب جه ا ل ال

شملة ال رلض ال للة ال

األاراض ال رضلة مل

ال لب ث ي األ ب ب الم نة راء األاراض .

ف هلل الو لل النف ي ث ال ش ر ال برخ الذاولة الصراا ت ال ا للة ألنا

 .4لر ض ال ل مل

غلر ق بلة لل ار ة الو قق .
 .5لرى ال ل مل
نو ن البل ة

ي طبل ة اإلن

براوا (ال

 ،نه

ٍ

ي،9008،ص.)92

ال لر الشر ي طبل وه  ،تا ال ل ك ه

المقاييس المستعان بها في تنفيذ البرنامج :
 مقياس تنظيم الوقت من تصميم الباح ة وتتم ل محاوره في :ونظلل ال قت .



المحور األول  :ه ا



المحور ال اني  :ال ل مل ت الش صلة .



المحور ال الث  :ال ل مل ت ال روبطة ب ن رل .



المحور الرابع  :اإل م ن ت ال و ة .

زمن البرنامج :
مدة البرنامج  1441 :دقيقة

عدد الشهور  :شهرين وأسبوع
عدد األسابيع 9 :أسابيع
عدد الجلسات  16 :جلسة ( جلستان في األسبوع )
مدة الجلسة  91 :دقيقة
عينة ومكان البرنامج :
طبق هذا البرن

ال ط ب ط لب ت ال نة األ ل بمللة ال ل ل الوطبلقلة ب بر ب لطنة ا

.

األدوات المستخدمة في البرنامج :
ول وطبلق البرن
وار ا

بق ا ت جازخ للو رلب لونفلذ الب ار

األجازخ األ ات ا

م الو رلب اإلرش

الو رلبلة بمللة ال ل ل الوطبلقلة  ،الب
لث وش

هذه الق ا ت ال ( او ش ،

جا ز م بل ور  ،راق  ،ق ل  ،ب رخ  ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت  ،جا ز ل ل  ،جا ز و جل ،
م ل ار ،

ات

ا خ ).
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أسالي التدري أ ناء البرنامج :


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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برنامج إرشاد جمعي في تحسين مهارة تنظيم الوقت ورفع التحصيل الدراسي
( المحتوى والجلسات التدريبية )
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عدد الجلسات بكل أسبوع وزمن كل جلسة وأهداف كل جلسة
إجمالي
األسبوع

أهداف كل جلسة

الجلسات

رقم

زمن كل

زمن

الهدف

جلسة

الجلسات

مكان
التدري

باألسبوع
 وق ا لل شاار ا ا ال شااملة ا

ال ل ا ت

ا

ال و ا رخ للب ثة.
 إاطا ء مارخ للطا ب الط لبا ت اا البرنا

،

و ا ا ارلفال با ا ا إلجراءات ال وب ا ااة ا ااي الجل ا ا ا ت
جلسة تمهيدية
األول

ال ا ل ال طل بة نال.

 وشااجلع الطا ب الط لبا ت الا
لو قلق األه ا

وال اني

ه لااة الو ا

ال رج خ ا البرنا

االنوظا ا ل ال شا ا رمة ،و لا ا

اال وو

قاعات

20ق

 ،ه لاة

مجهزة
 970ق

االا ا الجل ا ا ت

الق ة.
الجلستتتتتتة األولتتتتتتى:معنتتتتتتى
الوقت
الجلستتتة ال انيتتتة :مصتتتادر
الوقت وطرق تحليله
الجلستتتة ال ال تتتة  :تعريتتتف
تنظيم الوقت وأهدافه
ال اني
وال الث

الجلستتتتتة الرابعتتتتتة:أستتتتتبا
عتتتتتتتتتدم تنظتتتتتتتتتيم الوقتتتتتتتتتت
ومعوقاته
الجلستتة الخامستتة  :طتترق
التغلتتتتتت علتتتتتتى معوقتتتتتتات
تنظيم الوقت

 الو ر ال
 الو ر ال
 الو ر ال

ن ال قت ه لوه.
ص ر ال قت طرق و للله.

 الو ر ال
 الو ر ال

ه لة ونظلل ال قت.

()9

ونظلل ال قت.

ب ب ا ل الق رخ ال ونظلل ال قت.

 الو ر ال

()1

20ق

مجهزة
قاعات
مجهزة

ن ونظلل ال قت
ها

و ل

()1

20ق

قاعات

ق ت ونظلل ال قت.

 الو ر ال طرق الوغلاب الا
ال ق

514

قا ت ونظالل

()3

()3

قاعات

20ق

20ق

20ق

مجهزة

 970ق

قاعات
مجهزة
قاعات
مجهزة

تابع عدد الجلسات بكل أسبوع وزمن كل جلسة وأهداف كل جلسة
نا ا

 الو ا اار ال ا ا

ه لا ااة الوا اانفس الص ا ا لح

ا ه.
الجلستتتتتتتتتتتة السادستتتتتتتتتتتة :
أسلو االسترخاء

ر وه.

 و ضاالح ه لااة

الجلستتتة الستتتابعة:أستتتالي
ومهارات تنظيم الوقت
الجلستتة ال امنتتة  :تنميتتة
مهارات تنظيم الوقت

 الو ار الا

الجلستتتتتتتتتتتتة التاستتتتتتتتتتتتعة :
العصف الذهني

الجلستتتتتتتتتتتتتة العاشتتتتتتتتتتتتترة :
التحصيل الدراسي

والسابع

ا للب ونظالل ال قاات الواي لوب اا

الو صل ال ار ي.

ا ا ا ا ا ه الا ا ا ا

()4

الجلستتتة الحاديتتتة عشتتتر :
أستتتتبا تتتتتدني التحصتتتتيل
الدراسي

قاعات

20ق

مجهزة

 الو ا ث ا ا ملفلااة ونظاالل ال قت ،ن قشااة ذلااك
بل الط ب الط لب ت و زلز ال ل ك الجل .

()4

قاعات

20ق

مجهزة

 ون لة ا رات ونظلل ال قت.
فا ا ل ال ص ا

الااذهني ه لوااه

ا ه.
 الو ر ال
 ال قا ا

الا ا

 الو ر ال

ط ات ال ص
ه ل ااة

الذهني.

اال ب ال صا ا

ال ااذهني

()4

قاعات

20ق

مجهزة
 180ق

فا ل الو صل ال ار ي.

 الو اار ال ا ال ا ا ع الوااي وزل ا

ا الو صاال

()5

قاعات

20ق

مجهزة

ل ى الط ب الط لب ت.
 ال قا ا

السادس

 970ق

ي ونظلل ال قت.

والسادس

مجهزة

اال ب اال ااور ء ااي إم ا بال

الطا ا ا ا ب الط لبا ا ا ا ت و لا ا ا ا

 الو اار ال ا

الخامس

20ق

ا رخ ونظلل ال قت.

الرابع
والخامس

 الو اار ال ا

فا ا ل اال ااور ء ن ااه ،ملفلااة

()4

قاعات

الا ا

ااب ب اا ا ل القا ا رخ الا ا الو ص اال

ال ار ي الوأ ر ال ار ي
 و ل الظر

ن قشوا ع الط ب.

الوي ت إل و ني الو صل .

 و لا ا األ ما ا ر ال روبط ااة ب ا ا ل القا ا رخ ال ااي ونظ االل
ال قت ل ى الط ب الط لب ت.
 الو ار الا الطارق الوااي و ا ا الطلبااة الا ر ااع
و اهل الو صللي.
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()5

20ق

 180ق

قاعات
مجهزة

تابع عدد الجلسات بكل أسبوع وزمن كل جلسة وأهداف كل جلسة
األسبوع

الجلسات

رقم الهدف

أهداف كل جلسة

زمن كل
جلسة

إجمالي زمن
الجلسات
باألسبوع

مكان
التدري

 و ضاالح ال قااة باال ونظاالل ال قاات
الجلستتتتة ال انيتتتتة عشتتتتر :

الو صل ال ار ي.

الع قتتة بتتين تنظتتيم الوقتتت  و ا ا رلب الط ا ا ب الط لب ا ا ت ال ا ا
والتحصيل الدراسي

ونظ ا ا ا االل ال قا ا ا ا اات لر ا ا ا ا ااع

السابع

تدريبات على تنظيم الوقت
والتحصيل الدراسي

20ق

مجهزة

ا ا ا ا ااو ى

الو صل ال ار ي ل لال.
 الو ا ا اار ال ا ا ا انطب ا ا ا

الجلستتتتتة ال ال تتتتتة عشتتتتتر:

()6

قاعات

ااا ى

ا ا ااوف خ الط ا ا ب الط لب ا ا ت ا ا ا
الجل ول ال بقول ..
 ون لا ا ااة ق ا ا ا رخ الط ا ا ا ب الط لب ا ا ا ت

()6

20ق

20ق

ال ونظالل ال قات اروب طاه بزلا خ

قاعات
مجهزة

الو صل ال ار ي.
الجلستتتتتة الرابعتتتتتة عشتتتتتر:
الستتتتتتتتتتتلوكيات الخاطئتتتتتتتتتتتة
الخاصتتتتتة بتنظتتتتتيم الوقتتتتتت
ال امن

والتحصيل الدراسي
الجلستتتتتتتتتتتتتة الخامستتتتتتتتتتتتتة
عشر:التدري

علتى تنظتيم

الوقت والتحصيل الدراسي

 ون لا ا ااة ق ا ا ا رخ الط ا ا ا ب الط لب ا ا ا ت
ال ا ا ونظا االل ال قا اات

ال ار ي بف اللة.

الو صا اال

()6

قاعات

20ق

مجهزة
180ق

 الو رلب ال ونظلل ال قات تانجا ز
الو صاال ال طل ا ب ااي ق ا
م .

قاات

()7

قاعات

20ق

مجهزة

 الو الا لل و ا ل اال ااوف خ القص ا ى
التاسع

الجلستتتتتتتتتتتتتتة السادستتتتتتتتتتتتتتة
عشر:إنهاء البرنامج

ا ااي ونظ ا االل ال ق ا اات

ا ا البرنا ا ا

الو صل ال ار ي.
 إنا ء البرن

اإلنا ء

.

 الوق لل.
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20ق

20ق

قاعات
مجهزة

م

األسبوع

1

األول
وال اني

2

ال اني
وال الث

محتوى برنامج تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي

الجلسة

عنوان الجلسة

تمهيدية

جلسة تمهيدية
الزمن  91 :ق

األولى
وال انية

معنى الوقت ومصادره
الزمن  181:ق

ال ال ة

تنظيم الوقت وأهدافه
الزمن  91 :ق

أهداف كل جلسة
ااا

الرابع
3
والخامس

الخامس
4
والسادس

 وقا ا ا لل ش ا اار اا ا ا ال ش ا ااملة ا ا ا
للب ثة.
 إاطا ا ا ء ما ا ارخ للطا ا ا ب الط لبا ا ا ت اا ا ا البرنا ا ا  ،و ا ا ارلفال
ب إلجراءات ال وب ة ي الجل ت ال ا ل ال طل بة نال.
 وشا ا ااجلع الط ا ا ا ب الط لب ا ا ا ت ال ا ا ا ه لا ا ااة الو ا ا ا لو قلا ا ااق
األه ا ا ال رج ا خ ا ا البرن ا  ،ه ل ااة االنوظ ا ل ال شا ا رمة،
و ل اال الجل ت الق ة.
 الو ر ال
 الو ر ال

ن ال قت ه لوه.
ص ر ال قت طرق و للله.

 الو ر ال
 الو ر ال
 الو ر ال

ن ونظلل ال قت
ه ا ونظلل ال قت.
ه لة ونظلل ال قت.

أسبا عدم تنظيم الوقت ومعوقاته  و ل ب ب ا ل الق رخ ال ونظلل ال قت.
الرابعة
ق ت ونظلل ال قت.
 الو ر ال
وطرق التغل عليها
والخامسة
ق ت ونظلل ال قت.
 الو ر ال طرق الوغلب ال
الزمن  181 :ق
ن ه لة الونفس الص لح ا ه.
 الو ر ال
 الو ر ال فا ل اال ور ء ن ااه ،ملفلة ر وه.
أسلو االسترخاء
السادسة
 و ض االح ه ل ااة اال ب اال ااور ء ااي إم ا ا بال اا ا رخ ونظ االل
الزمن  91 :ق
ال قت.
السابعة
وال امنة

أسالي ومهارات تنظيم الوقت
الزمن  181 :ق

التاسعة

العصف الذهني
الزمن  91 :ق

العاشرة

التحصيل الدراسي
الزمن  91 :ق

ا ا ا للب ونظ ا االل ال ق ا اات الو ا ااي لوب اا ا ا الطا ا ا ب
 الو ا اار الا ا ا
الط لب ت و ل ا ه ال الو صل ال ار ي.
 الو ا ا ث اا ا ملفل ااة ونظ االل ال قت ،ن قش ااة ذل ااك ب اال الطا ا ب
الط لب ت و زلز ال ل ك الجل .
 ون لة ا رات ونظلل ال قت.
 الو ر ال فا ل ال ص الذهني ه لوه ا ه.
 الو ر ال ط ات ال ص الذهني.
 ال ق ال ه لة ل ب ال ص الذهني ي ونظلل ال قت.
 الو ر ال فا ل الو صل ال ار ي.
 الو اار الا ا الا ا ا ع الو ااي وزلا ا ا ا الو ص اال لا ا ى الطا ا ب
الط لب ت.

تابع محتوى برنامج تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي
م

األسبوع

ال ل ا ا ا ت ال وا ا ا ا رخ

الجلسة

أهداف كل جلسة

عنوان الجلسة
511

 ال ق

ب ب ا ل الق رخ ال الو صال ال ار اي

ال

الوأ ر ال ار ي
الحادية عشر
5

السادس

أسبا التحصيل الدراسي
الزمن  91 :ق

 و ل الظر

ن قشوا ع الط ب.
الوي ت إل و ني الو صل .

 و ل ا األ م ا ر ال روبطااة ب ا ل الق ا رخ الااي ونظاالل ال قاات
ل ى الط ب الط لب ت.

 الو ا اار ال ا ا الطا اارق الوا ااي و ا ا ا الطلبا ااة ال ا ا ر ا ااع

والسابع

و اهل الو صللي.
الع قة بين تنظيم الوقت والتحصيل  و ضلح ال قة بل ونظلل ال قت الو صل ال ار ي.
ال انية عشر

 و ا ا رلب الط ا ا ب الط لب ا ا ت ال ا ا ونظا االل ال قا اات لر ا ااع

الدراسي

و ى الو صل ال ار ي ل لال.

الزمن  91 :ق

6

السابع

ال ال ة عشر

وال امن

والرابعة عشر

تدريبات على تنظيم الوقت
والتحصيل الدراسي

ا ا ى ا ا ااوف خ الط ا ا ب الط لب ا ا ت ا ا

 الو ا اار ال ا ا

الجل ول ال بقول ..

 ون ل ا ااة قا ا ا رخ الطا ا ا ب الط لبا ا ا ت الا ا ا ونظ ا االل ال ق ا اات

الزمن  181 :ق

اروب طه بزل خ الو صل ال ار ي.
 الو ا اار الا ا ا ال ا اال مل ت ال ط ا ااة ال ص ا ااة بإها ا ا ار
ال قت.

7

ال امن
والتاسع

الرابعة عشر

السلوكيات الخاطئة الخاصة بتنظيم

والخامسة

الوقت والتحصيل الدراسي

عشر

الزمن181:ق

السادسة

إنهاء البرنامج

عشر

الزمن91:ق

 الوا رلب الا ونظاالل ال قاات تانجا ز الو صاال ال طل ا ب
ي ق

م .

قت

 الو ا اار ال ا ا الق ا ا رات اإل م ن ا ا ت ال ولفا ااة للط ا ا ب
الط لب ا ا ت

ا ا وا ااأثلر ها ااذه اإل م ن ا ا ت الق ا ا رات ال ا ا

و ى و صل الط ب الط لب ت
 الو ال ا ا لل و ا ا ل اال ا ااوف خ القص ا ا ى ا ا البرن ا ا
8

التاسع

ونظلل ال قت الو صل ال ار ي.

 إنا ء البرن
 الوق لل.
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.

ا ااي

زمن تنفيذ كل هدف
عدد الجلسات

زمن التنفيذ

رقم الهدف
1

التعرف على مفهوم تنظيم الوقت وأهميته.

 2جلسة

 181ق

2

التعرف على معوقات تنظيم الوقت.

 2جلسة

 181ق

 4جلسة

 361ق

جلسة

 91ق

 3جلسة

 271ق

2جلسة

 181ق

3
4
5
6

الهدف

تنميتتتتة مهتتتتارات وقتتتتدرات الطتتتت

علتتتتى تنظتتتتيم

الوقت.
التعرف على مفهوم التحصيل الدراسي.
تنمية القدرة على تنظتيم الوقتت وارتباطته بزيتادة
التحصيل الدراسي.
تنظتتتتتتيم وقتتتتتتت الطتتتتتت

وع قتتتتتتته بالتحصتتتتتتيل

الدراسي.

511

المشك ت والعقبات المتوقع حدو ها واإلجراءات االحترازية
م

األسبوع

الجلسة

المشك ت والعقبات
 عدم اإلنصتات الجيتد للباح تة أ نتاء التعريتف

التمهيدية
1

األول
وال اني

األولى
وال انية

ال ال ة
2

الرابعة
والخامسة

3

الرابع
والخامس

السادسة
السابعة
وال امنة
التاسعة

4

بالبرنتتتتامج وتحديتتتتد مواعيتتتتد الجلستتتتات متتتتع
المجموعة

وحضور بعض القيادات األكاديمية.
 التركيتتتتز علتتتتى ضتتتترورة االلتتتتتزام بحضتتتتور

 عدم االهتمام بحضور جلسات البرنامج.

الجلسات وتوضيح االستفادة متن البرنتامج
 ،ووجود سج ت للحضور

 عتتدم القتتدرة علتتى التحديتتد التتدقيق للتوقيتتتات
الزمنية لألنشطة المختلفة.

 االهتمتتام بمعرفتتة أستتبا عتتدم القتتدرة علتتى
التحديد الدقيق للتوقيتات الزمنيتة وترتيبهتا
مع الط

 عتتدم اإلنصتتات إلرشتتادات الباح تتة لتوضتتيح
كيفيتتتة اإلجابتتتة علتتتى التتتتدريبات المصتتتاحبة
للجلسة

والطالبات.

 شرح مضتمون التتدريبات للطت

بوستلو

بستتتيط وستتتهل واالهتمتتتام بمعرفتتتة متتتن لتتتم
يستتتتطيع القتتتدرة علتتتى فهتتتم واعتتتادة شتتترح
المضمون إذا لزم األمر.

 عتتتتدم القتتتتدرة علتتتتى الفصتتتتل بتتتتين األنشتتتتطة
الضرورية وغير الضرورية.

 التركيتتتز علتتتتى ترتيتتت األولويتتتتات وتحديتتتتد
الوقت المخصص لكل نشاط واالنتهاء منه
كام .

 عتتتدم القتتتدرة علتتتى تقتتتدير الوقتتتت المطلتتتو
اختزانه.

 التركيز على عدم ضياع الوقت واالستتفادة
من التدريبات المتاحة في الجلسات.

 عدم القدرة على تحديد األنشطة اليومية.

 مستتتتاعدة الطتتتت

فتتتتي تنظتتتتيم األنشتتتتطة

اليومية المطلو تنفيذها خ ل البرنامج
 التركيز على أهمية تطبيق األنشتطة خت ل

الخامس
والسادس

 التركيتتتتتز علتتتتتى مشتتتتتاركة جميتتتتتع الطتتتتت
والطالبتتتات فتتتي تحديتتتد مواعيتتتد الجلستتتات

ال اني
وال الث

اإلجراءات االحترازية

العاشرة

 ضياع التركيز أ ناء التدريبات.

البرنامج والوقوف علتى مستتوى كتل طالت

 عتتدم القتتدرة علتتى تقتتدير الوقتتت المحتتدد لكتتل

في المجموعة.
 مستتتتاعدة الطتتتت

نشاط

نشاط.
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فتتتتي تحديتتتتد وقتتتتت كتتتتل

المشك ت والعقبات المتوقع حدو ها واإلجراءات االحترازية
م

األسبوع

الجلسة

اإلجراءات االحترازية

المشك ت والعقبات

 إهمتتتال بعتتتض الفتتتترات الزمنيتتتة لعتتتدم  التركيز على ضرورة االستفادة القصوى من جميع
الحادية عشر
5

القتتتتدرة علتتتتى فهتتتتم طبيعتهتتتتا ستتتتواء

األوقات في اليوم واألسبوع والشهر.

ضرورية أم غير ضرورية.

السادس

 عتدم االلتتزام بمتتا هتتو مخطتتط لتته فتتي  التركيتتز علتتتى مشتتتاركة جميتتتع الطتتت

والسابع
ال انية عشر

كل جلسة

فتتتي تنفيتتتذ

الجلسة ومتابعة الواجبات المطلوبة في كل جلستة

 عتتتدم القتتتدرة علتتتى تنفيتتتذ الواجبتتتتات

والتوكيد على تنفيذ ذلك.

المطلوبة في كل جلسة
 التركيتتز علتتى مشتتاركة جميتتع الط ت
 عتتتتتدم االهتمتتتتتام بالمشتتتتتاركة أ نتتتتتاء
ال ال ة عشر
السابع
6

الجلسات وتنفيذ التدريبات المطلوبة

والرابعة عشر  عتتتدم االهتمتتتتام بتطبيتتتق التتتتتدريبات
وضياع وقت التطبيق.

وال امن

فتتي تنفيتتذ

الجلستتتة ومتابعتتتتة الواجبتتتات المطلوبتتتتة فتتتي كتتتتل
جلسة والتوكيد على تنفيذ ذلك.
 التوكيتد علتتى ضتترورة تطبيتق التتتدريبات وتوضتتيح
كيفية اإلجابة على التدريبات.
 التوكيتتتتتتتد علتتتتتتتى ضتتتتتتترورة تطبيتتتتتتتق التتتتتتتتدريبات
التحصيلية.

والتاسع
الرابعة عشر
والخامسة
عشر

 قتتتتر االختبتتتتارات النهائيتتتتة للفصتتتتل  التركيتتتز علتتتى ضتتترورة االلتتتتزام بحضتتتور جميتتتع
الدراستتتتتي ال تتتتتاني ،وعتتتتتدم حضتتتتتور
بعتتض الط ت

الجلسات ل ستفادة من البرنامج كله.

والطالبتتات للجلستتات

النهائية للبرنامج.
 عتتتتتتدم االهتمتتتتتتام بتوضتتتتتتيح متتتتتتدى  التركيتتز علتتى أن البرنتتامج يطبتتق للبحتتث العلمتتي

7

التاسع

السادسة
عشر

االستتتتفادة متتتن البرنتتتامج ودوره فتتتي
دعم التعليم.

وأن جميع البيانات تكون سرية.
 توضتتيح أهميتتة ذلتتك لبيتتان متتدى نجتتاح البرنتتامج

 عدم االهتمام بتقويم البرنامج
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في تحقيق أهدافه.

جلسة ما قبل البرنامج اإلرشادي
(الجلسة التمهيدية)
 اليوم والتاريخ:األربعاء2111 / 4 / 7 ،
 الساعة) 1:31_12( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
األهداف العامة للجلسة:
 .1الو ر

بن ء الثقة.

الو ق ت األه ا

 .2الوال ااة النف االة الب نلااة للط ا ب الط لب ا ت بااث ال ا س لل ش ا رمة اإللج بلااة الف لااة ااي جل ا ت
 ،م لول لا و ظل

البرن

النش ط الور ل ي االجو اي ا

ارض ش ار ط الفل ل لألنشطة الور ل لة ال ولفة.

اللقا ءات ال ن قشاة ال ا ار

ا

األهداف الفرعية :
الهدف األول:
 وق لل شر ا ال شملة
 بنا ء ال

ال ل ت ال و ا رخ للب ثة.

قاة اإلرشا لة الق ااة الا اال وارال الااوفال الوقبا ب إلضا ة إلا الو ار الا األها ا
ال ن قشة ال ار.

الو ق ت ذلك

 .1المدة الزمنية ) 50 ( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية:
 ال ن قشة ال ار .
 .3األدوات:
" راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز و جل  ،م ل ار ،بط قة رلطة ال ل خ".
 .4إجراءات التنفيذ:
ق ت الب ثة ب لور لب ب لط ب الط لب ت شمرهل ال ال ض ر ،ثال ق ات بو ارلفال بنف اا

لث ا ا

ظلفوا جاة ا لا و صاص ال ج اولر الاذ و ر اه ذلاك لبنا ء ج ا ر الثقاة

بلنا بل ال ج اة بأم  ،ثل موبت ان ا ال ار ة ال ال ب رخ ق ت ب ن قشوال اي ال نا ا
اإلرش ا الج ااي

لااث و رل ا

الطا ب" ل ا ذا ق وااي ب ول رنا
ال قت

ا

و ب ااة اال ااوبل

أ ضا ت لااال األ ااب ب ها ل جا

اال اوبل  ،ثال ق ات بو زلاع اال اوبل

ضا

ا

ااألا " ا

لا لال ااي اا رخ ونظاالل

الا ال ج ا اول الضا بطة الوجرلبلاة ب ا

طلباات ا ال ج اااة الض ا بطة غ ا رخ الق ا اة شاامروال ال ا

ق اات ب ا لو ر ال ا الط ا ب ا
الطا ب جا

ااه

شااملة الب ااث لااث ورماات لااال ج ا

النق ا

و زلااع بط قااة و ا

ا و ا نال ،ثاال

با ا ( بط قااة رلطااة ال ل ا خ ) اطاات

لو ب ااة البط قااة ب ا االنواا ء ا و ب واا  ،شا رت إلا الطا ب الط لبا ت
511

ا

لنوباا ا

الط لب الذ

لا  ،ثل طلبت

ي الل ل

لذمر م البل ن ت الوي ذمره الط لاب األ

ل ر ال بنف ه ب ا ه طلبات ا ز للاه الاذ بج نباه
اا نف اه ثال الط لاب الاذ لللاه  ،هماذا ا او ر الطا ب

الط لب ت ب لو ر ال ب ضال الب ض.
بطاقة خريطة الحياة

العمر :

اإلسم:

عنوان مكان السكن:

ولى األمر:

ترتيبة فى األسرة:

عدد أفراد األسرة
ذكور

( )

الصف الدراسى

إناث

( )

الهوايات :

الهدف ال اني:
 إاط ء مرخ للط ب الط لب ت ا البرن
ال طل بة نال.

 وشااجلع الط ا ب الط لبا ت ال ا

 ،و رلفال ب إلجراءات ال وب اة اي الجل ا ت ال اا ل

ه لااة الو ا

االنوظ ل ال ش رمة.


و ل

اال الجل ت اإلرش لة الق ة.
511

لو قلااق األها ا

ال رج ا خ ا البرن ا

 ،ه لااة

 .1المدة الزمنية ) 40 ( :قلقة.
 .2األسالي اإلرشادية:
 ال ن قشة ال ار.
ضرخ.

 ال
 .3األدوات:

" راق ،ق ل ،ب رخ"

 .4اجراءات التنفيذ:

ون قشت الب ثة

ال ا

اا الجل اة ،اول االوفا ق الا اقا جل اول

ما

اي األ اب

و رلخ  9010/ 4/ 7إل و رلخ  9010/6 /1اي و ا ل ال ا اة  19ظاا ار ،شا رت إلا الطلباة
الا

ضاار رخ االلوازال ب ل ض ا ر ااي ال ا ا ال م ا

ال ا

الطلبة بط قة اق االوف ق طلبت نال قاراءخ القا انل

بم ا قا انل الجل ااة ،ثاال زااات ال ا

الو قلاع الا االلوازال ب ل قا ثال

ب ن ا الجل ة الق ة شمروال ال ال ض ر ال ا قة ال ال ش رمة ي البرن
بطاقة قواعد السلوك الجيد في البرنامج اإلرشادي :
.1
.9
.3
.4

ن ورل آراء ان رل و تا ا ولفت ا آ ار ن الش صلة .
بم قة .
نلوزل ب اال جل ت البرن اإلرش
لوملل ش ص ا

.

ي ال قت ال ا

نصغي ن و ع لآل رل لمي لصغ ا ل و

 .5ن

ل

جل

ا نج

ا إللن ب ل ث .
.

ش البرن

 .6ال و ج مل ة " ن " ي ا لل الفرلق .
.7

 .8ال
.2

.10
.11

نلوزل بوأ لة ال اجب البلوي م ال اجب ت ال ملة لن
قة بل

اض ء ال ج اة اإلرش لة ق ة ال الو

نظ نشلطل

نو

قب ال رش .
.

نوبال ل و ب ة جرل ت الجل ة اإلرش لة.

ب نوا الثقة الص ق الص ار ة ع ب ضن الب ض .

نضع نصب النن النج

 .19ال رلة الو ة ي م

لق

لل ا ة الوي ن
ل ث ا

جلا .
الجل ة اإلرش لة .
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.

بارت الطلباة

عقد اتفاق إرشادي
بين المرشد وأعضاء المجموعة اإلرشادية
أنا الموقع أدناه ..........
أتعهتتتد بتتتااللتزام بمعتتتايير المجموعتتتة اإلرشتتتادية  ،وبحضتتتور الجلستتتات اإلرشتتتادية فتتتي موعتتتدها
ومكانها المحددين ،وأن ألتزم بتعليمات وقوانين وأنظمة البرنامج اإلرشادي وبقواعد السلوك الجيد منها:
.1
.9
.3
.4
.5
 .6ن

ورل آراء ان رل و تا ا ولفت ا ر الش صي .
بم قة .
لوزل ب اال جل ت البرن اإلرش
ا

ش رك بشم

لوملل ش ص ا

ع ال ج اة اإلرش لة .
.

ي ال قت ال ا

صغ

و ع لآل رل لمي لصغ ا ل و

جل

ش البرن

ل

ا نج

 .7ال و ج مل ة " ن " ي ا لل الفرلق .
.8
.2

.10

.

لوزل بوأ لة ال اجب البلوي  ،م ال اجب ت ال ملة إلي
ظ ال ا قة ق ة ال الو

بق نشلط ،

قب ال رش .

بلني اض ء ال ج اة اإلرش لة .

ولقظ  ،ل و ب ة جرل ت الجل ة اإلرش لة .

.11

و

.19

ضع نصب الني النج

.13

ا إلي ب ل ث .

ب نوا الثقة  ،الص ق  ،الص ار ة ع ز
لل ا ة الوي ن

ظ ال ال رلة الو ة ي م

لق

ي ي ال ج اة اإلرش لة .
جلا .

ل ث ا

الجل ة اإلرش لة .

اسم الطال  /...............................:التوقيع .............................:
توقيع المرشدة  /...........................:التاريخ 2111.....................:
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الجلسة اإلرشادية األولى
(معنى الوقت)
 اليوم والتاريخ:السبت2111 / 4 / 11 ،
 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة:
لو ر الط ب الط لب ت ال

فا ل ال قت ه لوه .

 .1األسالي اإلرشادية
"ال ن قشة ال ار ،ال اجب ال نزلي ،الو رلب ،الن ذجة".
 .2األدوات:
" او ش  ،جا ز م بل ور ،راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز و جل  ،م ل ار،
بط ق ت ال قت،برن

ال رض الوق ل ي".

 .3اجراءات التنفيذ:
ق ت الب ثة ب لور لب ب لط ب الط لب ت شمرهل الا ال شا رمة االلوازال ب ل ضا ر اي ال اا
ال م

لث ب ت الجل ة ب راج ة

ال

ول االوف ق اللاه ا

الجل اة ال ا بقة واذملر الطا ب

الط لب ا ت بق اا ا اإلرش ا الج ااي  ،ثاال ق اات بوشااغل برن ا

ب ا ر ب لناات ل اارض

لاث وال ااارض انا ا الجل ااة ها (ال قات) ،ثاال لبا النقا

بال الطا ب الط لبا ت باإ ارخ الب ثااة

هلة ال قات و رلفاه ،ثال ورمات الب ثاة ال جا
ال قت

ا ل الطا ب الط لبا ت للو ا ث ما

ذا ل ث انصر ال قات ب لن ابة لاال ال صا

إلا الو رلا

ب اارض بط قا ت لو اار الا ال قاات ه لوااه ااي ل ونا ااارض ن ا ذن ا
اإلج بااة اللاا ا ثاال ن قشا اوال ل ا ا و صاال ا إللا اه ث اال ا ااو

ص النوا ا

الو رلب األ :
-

جه لنف ك األ لة الو للة:
و ب ت القل ل ب ل

 -ه م

بإ م نك

 ه شغلك -ه م

ي ه ك األ

وب قب ذلك

شيء ا إو

ب ق رك وجنب

ه
شغلك انه

 ب جر انشغ لك ،ه ا ت ب شرخ إل ا لك األ511

اقب ذلك

ا ا

انال

الصا لح ،ثال ق ات الب ثاة
لا خ شا ص ال ل ا رم

ه لة ال قت ض ا ه ل ال ج ى نه تااط ء الط ب الطلبة رصة الوفملر اي
ال ب رخ.

ضا

الجل ااة

ا لة ما وا رلب

ق اات الب ثااة بوا ا لنا الا ا

- 1

ورخ ا لت

ط

لق ط ك

لا

 - 9هي الفورخ الوي او ت بأمبر إنو جلة
- 3إل

لا (

بل قب

ب ق ت الص خ الط ل )
هي الفورخ الوي او ت بأق إنو جله

ى منك و قلق ه ا ك الر ل لة لاذا الل ل
الو لي:

و أل الج

الهدف

- 4ه منت وو بع طة
- 5ه منت وق ل ب ل
 - 6الشيء الذ
- 7مل

نه ا

ل ل ت الل ل

ال ن ب ي ال قت ال ن ب

لوه م

ل منك اء

النسبة المنفذة

اللك ال وف له

منت وق ل به بطرلقة ض

-8ه م نت ال ق ط ت ب بب

ر مثر ه لة

-2قاال بإ ص ا ء ال ق ط ا ت ااي م ا ا ا

بب طة مثر بوف صل
ال

ق

الذ منت وق ل به

ه ا م ناات ال ق ط ا ت :وللف ا  ،ز ار ،ز ا ت ،نف ااك،

اض ء ا  ،اجو ا ت ط للة  ----الخ.
ا

-10ه وق ل ب ق ط ة ان رل

-11ه ان رل ب أله لة الوي و و ق اوص لك بال
-19ه و وغرق قو ط ل
-13ه م

اوص لك ا لل األثر

_14ه الونظلل الر ء لألا

ال موبلة لملفك قو ي الب ث ا ال ل ت.

-15ه ق ت بقض ء قوك بص رخ وون ب ع ل ل وك.
- 16ه لو ل إا خ ب ض األا

ب بب ال راة
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ب بب ان ال الصبر.

التدري ال اني :
تعليمتتتات  :اقتتترأ الحالتتتة التاليتتتة المتعلقتتتة بستتتجل الوقتتتت الختتتاص بتتتالموظف ( ستتتعود بتتتن مستتتعود ) .
طلاب ر االس الق اال ا ال ظا

( ا

ا و للل هذه ال ار ط ب
ي الل ل ت ال صة ب

) قبا

ااب ال

راج واا  ،لال ل اوطع ا
.

لنجاز ذلاك  ،ل ا للاي اج صار ال قات

سجل الوقت في اليوميات الخاصة بت (سعود)

الساعة

البيتتتتتتتتتتتان

7000

لق ل (

7015

ل ق جرس الا و ..لطلاب

7090

(ص) قبا

7095

شر (

بأ

ا

ا ( ا

) ج اع ب اض

ال طة .

اا الغا اء  ،لقبا ( ا

.

) ب ل ا اة لصا اقوه

) ي الب ث اي لفا ت موباه اا ال ل ا ت

الوي طلبا
ال لج (
لو قا

أ

) ب راج ة الر ل رقل ()1

البل ن ت ا ط قة ال ض ة

7030

ل ارجااع ( )50رلطاة وصا لل با ني ،اللا ل ها

.
) ال ل ت ا ال ضا ة  ،با لجا جرلا خ

للطا لع نو ا

ا ر األ ااال

ال ب رلا ت الرل ضاالة

ال ن ات .
ثن ا ء ذلااك و ااو اي انوب هااه ر ا لة ا

الصا ا اا ا

ا خ نااع الو م ا

نبا ا ب ج لا ا  ،لا اار ب لر ا ا لة إلا ا ر ل ااه

ل ن قشوا .
7035
7،40

ا ااي طرلق ا ااه لو قا ا ا

لص

وج اار

للونا ا ا

ز لله( هل)ان

م

نج نا ا ا ا ا ا القاا ا ا خ ل ا ااث

ب ع القا خ .

ث ااة بلنا ا ا ل ا ا خ اشا ارل

قلق ااة اا ا الرل ض ااة

األ ال ال ن ات .

511

ج

د

سجل الوقت في اليوميات الخاصة بت (سعود)
الساعة

البيتتتتتتتتتتتان

8،00

الاار لس غلاار

لااث

الر لس لو ث
8،45

ج ،لو جااه ا

ها

إل ا

اا

اصف ت األنب ب.

ثن ا ء ذلااك لص ا

الاار لس ل ا ااق ال ا القل ا ل

ا

ب ار ااة شا ا لة لألنبا ا ب الج لا ا  ،ل
ابق

أ

بذامرو ااه إلا ا

ق ل ااة

قرها اي إ ا ى ال جا ت اي ال موباة الفنلاة اا

هذا ال ض .
2،00

لقرر

2،15

ب ا قض ا ء  10ق ا ق ااي الب ااث ااي ال موبااة الفنلة،لج ا
اا

ط ل ة ال ق لة ي ال جلة ال ذم رخ .
ال جل ااة لق اار ال ق ل ااة اا ا األنبا ا ب الج لا ا ث اال لق اار

ق لول ا و م ال
10،00

ل اا

10،90

اا

إلا ا

ز ل ا لااه ا ا الن ا

.
موب ااه ل ارج ااع الر اال رق اال 9ث اال ل ا ا ث
الج ل ا

ا األن بلااب الااذ لقاار انااه

نذ قلل .
لقا ا ل ب راج ااة الر ا ا ل رق اال ، 3رق اال 4لجا ا

11،00

الر اال رق اال 4لطل ااب الر ا ا ل ا ا لجا ا ه ألن ااه ذه ااب لونا ا
ط ل الغ اء.

11،95

لذهب

 قلل مل

 اموب مل
 مل

ش ااملة ااي

صر (
م

لون

ط ل الغ اء.
) قوه بن ء ال

ال فر ض

بق ذمره .

لز

منت وقضي قوك ل منت م

قوه.

(

).

511

ج

د

الجلسة ال انية
(مصادر الوقت وطرق تحليله)
اء2111 / 4 / 13 ،

 اليوم والتاريخ:ال

 الساعة)2:31-1 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة:
ص ر ن ا ال قت طرق و للله.

لو ر الط ب الط لب ت ال
.2األسالي اإلرشادية:

"ال ن قشة ال ار ،ال اجب ال نزلي ،جا ز ال رض الوق ل ي ".
.3األدوات:
" او ش  ،جا ز م بل ور ،راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز و جل  ،م ل ار".
.4إجراءات التنفيذ:

ق ت الب ثة بإلق ء
ال قت

نا ا ال قات ثال الونبلاه بأه لاة الو اجل

ضره قصالرخ اا

شار

للبه طرق و للله ،ونفلاذ ب اض الوا رلب ت ال صاة ب صا ر ال قات اوح جا

ثل ول ول لص

ج ء ي الجل ة

ال قت" ،ول االوف ق ال

م

ز

ض

و ا بو ل

صا ر
النقا

،

للجل ة الق ة ها ب نا ا " نا ونظالل

اق الجل ت اإلرش لة ،مذلك وال و ضالح ال قات ال صاص

لم جل ة ،ب لث و وغرق م جل ة ( )20قلقة ثل اطوال ال اجب ال نزلي.
التدري األول:
 ال ااظ و ا رلخ الل ا ل
إنج زه .


ج م األا



ج ال قت الذ



ااج

ا ث ثااة إل ا

للل ا ل وو لااق ب ل ا ا ل الوااي لو اال اللااك

ااوة ه ا ا

األنشطة الوي وق ل با ثن ء الل ل ا م نت ض لة ذلك النش ط.
ضلوه ي م بن

ل لة م بن ال

 -ه ل ا ج (لجب )

بن

ال

خ ذلك بن ء ال م نه

 ه ل غلر ا ج ( لنبغي ) غلر ه ل غلر ا ج (ال لجب ا له ) -غلر ه ل ا ج ( ض ع )
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.

الو رلب الث ني:
ا وم

األنشطة الو للة الوي و ر ا ي ل ك ال

وق لرك لل قت الذ و
ا و ا ك ل ك ال
مجموعات
عامة

ل صص لم
ال شو

ع وق لرك لل قت ال و ل ب لف

نا (ال وا

)،

ي م نش ط

هل ال شم ت الن وجة ا

ال  94اة .
تقديرات الوقت
المستخدم
بالفعل

أنشطة

تقدير الوقت
والذي تتمنى
أن تخصصه

ملخص مشك ت
استخدام الوقت
في يوم واحد

 .األم
 .1أعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
ب .الن ل
شخصية
ن .اللبس
 .ال ض ء الص خ
ه .و لر ا ول ج ت األ رخ
 .رى ( ه )
 .قت و مل له
 شر ا ت وق رلر ه ة
 .2أعمال ؟؟؟
 ا ر ولنلة
 البرل
 .قت ال و مل له
 م ل ت وللف نلة
 زل رات غلر و ق ة
 ق ب ت اجو ا ت
 قت ع الز ء
 شم ت ز ت
.3وقت مع
األسرة
 القراءخ .4تنمية
 اإلنورنتشخصية
 ر ة رل ضة لنة ش ه خ الوللفزل .5الترفية
 ش ه خ الفل لوالتسلية
ر ت .6وقت بدون -
استخدام

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
ال بت

ال اة

األ

االثنل

الث ث ء

األرب ء

ال لس

الج ة

 6صب
7
8
2
10
11
 19ظا ار
1ب

الظار

9
3
4
5
6
7
8
2
10
11

ء

ان ب ا ا

ااجلت قض االت قو ااك أن اات ان جا ا ه از ل ق رن ااة الق ااة الو ااي ن اات بصا ا ه ااع ل ل و ااك

ال قلقلة ،ها هنا ك ان اج ل ل ها هنا ك و ا رض

اع ولاك األ ل لا ت .ا هنا إناك قا ر الا

وقارر

ا ه ااي الوغللا ارات الوااي ورغ ااب ب لاا ا إلاط ا ء جا ا لك ال ا ا لي صاافة االن لا ا ز الورمل ااز ب ا لون ااب ااع
ه ا ك قل ك ،الوغلب ال

ب ات ال قت ل لك ي ج ال قت الل ي
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الجلسة اإلرشادية ال ال ة
(تنظيم الوقت)
 اليوم والتاريخ :السبت2111 / 4 / 17،
 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
الو ر ال

ه لة ونظلل ال قت.

فا ل ه ا

األهداف الفرعية :
الهدف األول:
لو ر الط ب الط لب ت ال

فا ل ونظلل ال قت.

 .1المدة الزمنية ) 90 ( :قلقة.
 .2األسالي اإلرشادية:
"ال ن قشة ال ار".
 .3األدوات:
" اوا ا شا ا  ،جاا ا ز م بلا ا ور ،راق ،ا ا ل ،ااب رخ ،ق اا ا  ،ط ل ااه اجو اا ا ت ،جاا ا ز لا ا ل  ،جاا ا ز

و جل  ،م ل ار".

 .4اجراءات التنفيذ:
ق اات الب ث ااة ب لور ل ااب با ا لط ب الط لبا ا ت ،ث اال ن قش ااوال ااي ال اج ااب ال نزل ااي ا ا
ال ق ا

الجل ة

ال ا

هاال ضاال ت ال قاات و ا لنا ا قب ا الب ثااة ،ب ا ه ق اات بو ضاالح الا ا
شر

فاا ل ونظالل ال قات ،لاث

ا للاة ونظالل ال قات لاا

اا
اا

ر مبلار اي و الع

ال قت أل اء ال ا ل بص رخ وم لة.
الهدف ال اني:
لو ر الط ب الط لب ت ال

ه لة ونظلل ال قت ه ا ه.

 .1المدة الزمنية ) 70 ( :قلقة.
 .2األسالي اإلرشادية:

"ال ن قشة ال ار".
 .3األدوات:
" اوا ا شا ا  ،جاا ا ز م بلا ا ور ،راق ،قا ا ل ،ااب رخ ،ق اا ا  ،ط ل ااه اجو اا ا ت ،جاا ا ز لا ا ل  ،جاا ا ز
و جل  ،م ل ار".
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 .4اجراءات التنفيذ:
ق ت الب ثة ب
لن ا

لااث

شر

فا ل ونظلل ال قت  ،الورملز ال

الش ا ص الااذ ال ل ا رك ه لااة ال قاات ال ل و ا ن إل ا

بإ ارخ ال ن قشة ال ار بل الطا ب الط لبا ت ا
و ا

الاالال ا ونظاالل ق ا وال ملا

لنظ ا

ا

اإلج بااة ال ا الو ا رلب ل ا و صاال ا إللااه ا

ه لة ال قت اي ل ونا

ا ذا ل ثا

لاانظل قوااه ،ثاال ب ا ت ال رش ا خ

ا ذا ل ثا ال قات ب لن ابة لاال  ،ا الف ا ا الواي
قا وال ا

ا

الو ا رلب ا ا

ونظلل ال قت ،ثل إاط هل ال اجب ال نزلي االوف ق ال

ض

الوا رلب الوا لي ،ثاال ن قشااوال ب ا
ه لااة ونظاالل ال قاات هاال ه ا ا

الجل ة الق ة

ا ه.

التدري :
ضا ا ااع ا ا ااي الج ا ا ا

الوا ا ا ا لي األا ا ا ا ا

ال ا ا ا ا ل

ه لوه ،الص ب ت الوي و اجاك ثن ء القل ل ب ل

األنش ا ا ااطة الو ا ا ااي و ر ا ا ااا ا ا ااي الل ل ،رج ا ا ااة
و بب ي إه ار قوك

( السجل اليومي للوقت )
الساعة

األهمية

النشاط

8000

54391

8030

54391

2000

54391

2030

54391

10000

54391

10030

54391

11000

54391

11030

54391

19000

54391

19030

54391

1000

54391

1030

54391

9000

54391

9030

54391

3000

54391

ي نا لة الجل ة طلبت الب ثة

ما يحدث من مقاطعات

الط ب الط لب ت ول لص هل النق ط ا هاذه الجل اة ثال قا ت لاال

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
الواجبات أو المهمة أو

م

النشاط

هل هو

هل يمكن تفويضه

هل هناك طريقة

ضروري

لآلخرين

أفضل

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 ا ه ا ولااك األا ا
ذ


و لص ار

ه لم

لم


ال ا ا ل

لق ل بولك األا

لق ل به إال نت .ا ذ
ها الطرلقاة

اللة ل ال ثل

ال اللة الواي وا

وب

األنشااطة ضاار رلة ل ال ثاال بااق الضاار رلة نا ا ،

الغلر ضر رلة.

الطرق ال

األنشاطة

ال اا ل

و لص ار

ا غلارك(وفا لض) ل ال ثال باق ا ال

ال ا ل الوي ل م وف لضا لآل رل .

باا ولاك األا ا
األق

ال اا ل

األنشاطة هاي األ ار األمثار

اللة ،ب ث لأل ارى اا طارق

اللة.
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قا

ا

مثار اراة

الجلسة اإلرشادية الرابعة
(أسبا عدم تنظيم الوقت ومعوقاته)
اء1151 / 4 /90 ،

 اليوم والتاريخ:ال

 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة:
لو ا اار الط ا ا ب الط لب ا ا ت الاا ا
ال

ا ااب ب ا ا ا ل ونظ ا االل ال قا اات

ق وا ااه واا ا لا ااول وجنا ااب ه ا ااذه

ق ت.
 .1األسالي اإلرشادية" :ال ن قشة ال ار ،ال

ضرخ ،ال اجب ال نزلي".

 .2األدوات ":جا ا ز م بل ا ور ،راق ،ا ل ،ااب رخ ،ق ا ا  ،ط لااة اجو ا ا ت ،جا ا ز ل ا ل  ،جا ا ز
و جل  ،م لرا،

 .3اجراءات التنفيذ:

خ ص ت".

وب الب ثة الجل ة ب راج ة ا وال االوفا ق اللاه ا
ال اجب ال نزلي
الط لب ت ي

و ضلح

ى اال وف خ

الجل اة ال ا بقة ،ثال ن قشاوال اي

ونظالل ال قات ثال اال او

إلا آراء الطا ب

ول الو ص إللاه ،ثال ون لات الب ثاة ظا هر اا ل القا رخ الا ونظالل ال قات ،هال

ا ااب ب ا ا ا ل الق ا ا رخ ال ا ا اإل

و له و ل

ا ا س ب ل قا اات ونظل ا ااه ،ماااذلك و ضا االح

قلق ب الشوراك ع الط ب الط لب ت .

ق ا ا ت ونظا االل ال قا اات

التدري األول:
 حدد اآلن أهم المضيعات (الخارجيتة)والمضتيعات (الشخصتية) فتي القائمتة التتالي توختذ الك يترمن وقتك وتهدر الك ير من جهدك؟
مضيعات الوقت (الشخصية  ،والخارجية)

)1
)9
)3
)4
)5
)6

ال ضل ت الش صلة

)1
)9
)3
)4
)5
)6

ال ضل ت ال رجلة

ااي نا ل ااة الجل ااة طلب اات الب ث ااة ا ا الطا ا ب الط لبا ا ت ول االص ا ا و اال ن قش ااوه ااي الجل ااة ،
االوف ق ال

ض

الجل ة الق ة.
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الجلسة الخامسة
(طرق التغل على معوقات تنظيم الوقت)
 اليوم والتاريخ:السبت1151 / 4 /94،
 الساعة) 2:31-1 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة:
لو ر الط ب الط لب ت ال طرق الوغلب

ق ت ال قت.

 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار ،ال

ضرخ ،الو رلب ،ال اجب ال نزلي".

 .3األدوات:
" جا ا ز م بل ا ور ،راق ،ا ل ،ااب رخ ،ق ا ا  ،ط لااة اجو ا ا ت ،جا ا ز ل ا ل  ،جا ا ز و ااجل ،
م لرا،

ه ص ت".

 .4إجراءات التنفيذ:
ب
ال

ون لت الب ثة ن قشة
ق ت الوي وج

ض

هل

ب ب ا ل الق رخ الا اإل

ا س ب ل قات ونظل اه

ا للة ونظلل ال قت شيء ص ب ،ق ت الب ثاة ب ا وا رلب ت للطا ب

الط لب ا ت ل ر ااة الطاارق الوااي و ا ا هل ال ا الوغلااب ال ا
ل لر بشم ن جح:

511

ق ا ت ونظاالل ال قاات ج ا ل ا ال

نموذج تحليل مضيعات الوقت خ ل أسبوع
من  211 / /إلى 211 / /
مضيع الوقت

م

كمية الوقت الضائع عدد مرات تكراره

الشخص المسئول

كيفية تجن ذلك في

عن إضاعة الوقت

المستقبل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
التدري ال اني:
حدد اآلن أهم

ة مضيعات (شخصية) في القائمتة توختذ الك يتر متن وقتتك وتهتدر الك يتر متن جهتدك؟

م حدد ما تستطيع أن تفعله حيالها؟
و وطلع

ال ضل ت الش صلة
)1

)1

)9

)9

)3

)3
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وف له ل لا

ال ضل ت ال رجلة

ان

و وطلع

)1

)1

)9

)9

)3

)3

وو لص

بومرار ولك ال ط ول

ال ضل ت األ رى (الش صلة  ،ال رجلة) الوي

ع ال ضل ت (الش صلة  ،ال رجلة) األ رى إل

وف له ل لا

نوا ي ال ط ول ال بقول  ،قل

وقضي ال م ة ضل ت

ال قت ل لك .
التدري ال الث:
حدد األنشطة التي كنت ترغ في إنجازها في يوم ما والوقت الذي استغرقته في إنجاز كل واحد من
هذه األنشطة م حدد العوائق التي واجهتك وسببت في ضياع وقتك والطرق التي استخدمتها في
التخلص من هذه العوائق.
اليوم :
التاريخ :
الوقت

النشاط

مضيعات الوقت وكيفية التخلص منها
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الم حظة

ااي نا ل ااة الجل ااة ق اات الب ث ااة ب ا ا ول االص شا ا

ل ا ا ار ا ا

الجل ااة ث اال قا ا ت لا اال ال اج ااب

ال نزلي :الواج المنزلي:
فيما يلي مجموعة من القيم تم ترتيبها حس األهمية من األهم إلى األقل أهمية فكانت كما يلي:
.1

وم ل ال لة

.9

األ

ال لي

.4

الوج ل

.5

بن ء بلت ج ل

.6

بن ء ص اق ت

.8

األ نة

.3

.7

الص ة

ال فر الر ت

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
وفي نهاية الجلسة طلبت الباح ة من الطت

والطالبتات تلختيص متا تتم مناقشتته فتي الجلستة ،واالتفتاق

على موضوع الجلسة القادمة.
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الجلسة اإلرشادية السادسة
(أسلوب االسترخاء)
اء2111 / 4 / 27،

 اليوم والتاريخ:ال

 الساعة) 2:31-1 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
إتقان أعضاء المجموعة اإلرشادية ممارسة االسترخاء التنفسي.
األهداف الفرعية:
الهدف األول:


لو ر الط ب الط لب ت ال أهمية التنفس الصحيح وفوائده.

.1المدة الزمنية ) 30 ( :قلقة.
.2األسالي اإلرشادية:
"ال ن قشة ال ار ،ال

.3األدوات:

ضرخ ".

" جا ا ز م بل ا ور ،راق ،ق ا ل ،ااب رخ ،ق ا ا  ،ط لااة اجو ا ا ت ،جا ا ز ل ا ل  ،جا ا ز و ااجل ،
م لرا،

خ ص ت".

.5إجراءات التنفيذ:
رحب ت المرش دة ب الالب والالالب ا  ،وش ررتهم عل الحض ور ف ي الموع د المح دد،ثم ناقش ت
أعضاء المجموعة في الواجب البيتي ،وق دمت له م التغذي ة الراجع ة المناس بة ،بع دها حث تهم عل
التفاع ف ي الجلس ة اإلرش ادية بع د تش ويقهم له ا م خ ب اس تددامها ل بع ال با رات الوشا لقلة
ل ر ة ان ا الجل ة ،ث (:الل ل إ شا ء ا

انو لل وا رلب ل انح ج ا ن ال ار اة الج ا لة الط قاة

ااي نف ااس ال ق اات لقلنا ا ا ا المثل اار ا ا األ ا اراض

ااوقب ).ب ا ا ذل ااك قا ا ت ال رشا ا خ

ضا ارخ

ب طة ،ضا ا ت لاا ا الو اانفس الصا ا ي  ،ه لو ااه الصا ا لة الج ا ا لة النف االة .ب ا ا ذل ااك و اات
ا األاضا ء اا ملا

الفرصاة للطلباة لل ن قشاة ال ار ،لاث اأ

ل مننا الوانفس الصا لح اي

ظا ا الو ا ا ر ااي ال ل خ  ،ش اامروه ال رشا ا خ الا ا ه ااذا ال ا ا ا الجل  ،ج بو ااه اا ا طرل ااق
الرل ضة

ا طرلق اال ور ء الونف ي هذا

نو ث انه ب

قلل .

الهدف ال اني وال الث:
o

أن يتعرف الط

 oأن يتبين لط

والطالبات على أسلو االسترخاء وكيفية ممارسته.
والطالبات أهمية أسلو االسترخاء في إكسابهم مهارة تنظيم الوقت.

 .1المدة الزمنية ) 60 ( :قلقة
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ر ااة

ضا ارخ ،الوا ا رلب ،الن ذج ااة ،اال ااور ء ،الو زلز

 .2األستتتالي اإلرشتتتادية " :ال ن قش ااة ال ا ا ار ،ال
اإللج بي"

 .3األدوات ":جا ا ز م بل ا ور ،راق ،ا ل ،ااب رخ ،ق اا ا  ،ط لااة اجو ا ا ت ،جا ا ز ل ا ل  ،جاا ا ز
ه ص ت  ،بط قة ط ات اال ور ء".

و جل  ،م لرا،
 .4إجراءات التنفيذ:

وب ال رش خ ب لو ث ا

النف لة الج لة
اال ور ء

فا ل اال ور ء الونف ي ال ضلي

اء الش ص ال للل

نا :ا ول ر ال م

ال رلض.ثل و ثت ا

الن ب

لة ،ض لة الجل س ال ن بة ل

لث وا لوه
ور ء ،غلره

بط قة ط ات الونفس اال ور ي ال

ره  ،ه لوا

ي الص ة

ملفلة اال و ا لل

رجة ارروه

رة

شغ ت بصرلة

وطلب ت اال ور ء الص لح،ثل زات

الط ب الط لب ت

ن ال الفرصة لقراءوا ،

ثل ق ت

بشر ا و ضل ا الون ق

لا ،ثل ق ت ال رش خ بن ذجة اال ور ء بن اله

ل الطلبة ،ثل اطوال

ر ة اال ور ء

ال ضلي  ،و ضلح ش ر م

رة

رصة ل

اء م

الونف ي

اال ور ء ،وق لل الو زلز ال ن ب لال.ب ه

زات ال رش خ ال

ر نال ب

الطلبة و رلب ال

اال ور ء ،ملفلة وطبلقه إلم ب الط ب الط لب ت ا رخ ونظلل ال قت،ثل ن قشوال ي ش ر م
ر نال ب

ر ة اال ور ء ،تاظا ر

ى ه لة اال ور ء ي ونظلل ال قت،ثل ا و

ار ي الجل ة ،شمر الط ب الط لب ت ال

وف الال.

ى ا وج بوال لم

صم

ار ي الجل ة

بطاقة خطوات التنفس االسترخائي
 .1ارجع ظارك لل ل  ،ر موفلك لل ل  ،اج

ر ك ال

و ى قي ن ب

 .9غ ض النلك. .
 .3ا ونشااق الا ا اء ا ا طرلااق األن ا (الشااالق)باابطء ل ا خ ربااع ث ا ا وقرلب  ،اش ا ر ب ا لا اء ،ه ل ا
إل ر ولك و و ولئ ر ولك لنوفخ بطنك.

 .4ا بس الا اء ل خ ت اشرخ ث نلة وقرلب .
 .5ا رن الا اء
 .6اب

الفل(الز لر) ل خ ث ا وقرلب .

ي الو ل  ،ا ورجع ل وك ال ضلة.
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ى

التدري األول:
غلق النلك ،ذ نف
ل منك

ا لق لب ض ال قت ،ثل ا ورخ ان  ،و ل نف ك ي م

و صص قو للوفملر ،ال قت ه ا

لزل ا  20ا  .قل ان بوذمر ل وك ال ضلة
ال الل الو للل :
-1

-1
ارجع ان

هي مثر ال برات الوي ق ت با م نت

هي مثر األشل ء
رخ

رى إل

ي هذا ال قت نت

األا

بب ب لث

ال ن ات الق ة ،نك ق اشت ا ار ط ل
الل ظة الوي صلت إللا

لرا ،ثل جب ال

وة

الوي ق ت با م نت ذات قل ة ا للة وق لر

ضع اال ور ء الذ منت الله و ل نف ك رخ

زلت ي ا رك ال لي ،ق

برك الطبلب بأنك

رى ي م

ل ول

بب.

إال ل خ وة

شا ر قط .بن ء ال هذل ال الل :
 - 1هي ال برات

ال ا ل الوي ورل ال ص

اللا

 - 9هي األا الوي ورغب بونفلذه تانا ا بأ ر قت ،اموب إج ب وك ا ذلك.
وفي نهاية الجلسة طلبت الباح ة من الط والطالبات تلخيص ما تم مناقشته في الجلستة ،تم
تم االتفاق على موضوع الجلسة القادمة.
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الجلسة اإلرشادية السابعة
(أسالي ومهارات تنظيم الوقت)
 اليوم والتاريخ:السبت2111 / 5 / 1،
 الساعة)1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة :
لو ر الط ب الط لب ت ال

للب

 .1األسالي اإلرشادية  ":ال ن قشة ال ار ال

ا رات ونظلل ال قت.

ضرخ".

 .2األدوات " :او ش  ،جا ز م بل ور  ،راق  ،ق ل ،ب رخ  ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل ،
جا ز و جل  ،م ل ار".
 .3إجراءات التنفيذ:
البرن

ق ا اات الب ثا ااة ب لور لا ااب ب ا ا لط ب الط لب ا ا ت ال شا اامرهل ال ا ا اال ا ااو رار ا ااي ال ش ا ا رمة ا ااي

قا وما

 ،ثل بوذملر الط ب الط لب ت بأه لة ه ا

ا ا ق ا ل ونظاالل ال قاات ل ر ااة ا ى إ راك ما ط لااب ط لبااة ملا

إها اره وا وااو م الب ثااة ا ا ااو
الطاارق

ونظلل ال قت ثل ال ق

ص ب ااض النقا ط ا

األ ا للب الوااي ل م ا ا ااو ا ا

ه الو ر ال

للب

ا

هال ال

الا

ل ااوفل

ا ال قاات ا ا ل

ارها ااع الطا ب الط لبا ت ا ا

ااي ونظاالل ق ا وال ،و ا ل م ا و قلااق ه ا

ا رات ونظلل ال قت

قا ت الواي

هااذه الجل ااة

ن قشوا ع الط ب الط لب ت.

التدري األول:
الرقم الهدف الرئيسي

األهداف الفرعية

خطوات العمل
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الوقت المطلو

نقاط التقييم

ب

ان

جلت قضالت قواك أنات ان جا ه از ل ق رناة الق اة الواي نات بصا ه اع

ار ت مل

ل ل وك ال قلقلة  ،ه هن ك ان ج ل ل ه هنا ك و ا رض

اع ولاك األ ل لا ت .ا هنا إناك قا ر الا

وقارر ا هااي الوغللارات الوااي ورغاب ب لاا إلاطا ء جا لك ال ا لي صاافة اإلنجا ز الورملااز ب ا لون ااب
ااع ه ا ا ك قل ااك،

جب ال األ لة الو للة:

اال وث ا

إل ا ا ااوج ب ت ان ارل  .ارجااع ان

هي النش ط ت ي ج ل ك لل قت الوي هي



ض

ارخ

قل ك ه ا ك

 ضع نج ة ال هذه النش ط ت.

هي النش ط ت ي ج ل ك لل قت الوي هي لل ت ض



اارى إل ا

ااجلك الل ا ي ثاال

قل ك ه ا ك ضع ا رخ ال

هذه النش ط ت


ا ج لة نظ ك لل قت با

 ه هن ك قلل ه ا
 مل

ل م لك

فض

لنة ول وج هلا

إلغ ء النش ط ت األق
ا وب ه

ومو ب ال ا رخ لوغللر ال ل ك الذ لوض

ه لة ي ج ل ك لل قت.
وج ه القلل األه ا

الا ة.

ي نا لة الجل ة طلبت الب ثاة ا الطا ب الط لبا ت ول الص ا وال ن قشاوه اي الجل اة ثال وال االوفا ق
ال

ض

الجل ة الق ة.
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الجلسة ال امنة
(تنمية مهارات تنظيم الوقت)
اء2111 / 5 / 4،

 اليوم والتاريخ:ال

 الساعة)2:31-1 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة :
و رلب الط ب الط لب ت ال ون لة ا رات ونظلل ال قت.
 .1األسالي اإلرشادية :
" ال ن قشة ال ار  ،الو رلب  ،ال

ضرخ ،الن ذجة ".

 .2األدوات:
" او ش  ،جا ز م بل ور ،راق  ،ق ل ،ب رخ  ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز
و جل  ،م ل ار ".

 .3إجراءات التنفيذ:

ض ارخ صااغلرخ للو اار ال ا الطاارق ال وب لنااة للطلبااة ا

ق اات الب ثااة بإلق ا ء

ا رات ونظالل ال قات  ،اال ال ال ك الجلا
لو ا رلبال ال ا

ملفلااة امو ا ب

لاة وقل اه،ثل زاات وا رلب ت الا الطا ب الط لبا ت

ا ا رات ونظ الل ال قاات ،ارض ن ا ذن ألش ا ص اوب ا ا ط ا ات امو ا ب ا ا رات ونظاالل

ال قت نج ا ي ونظالل قا وال و قلاق ها ا ال،ثل ن قشاوال اي ا ى ا اوف وال ا الجل اة
لا ،

و صل ا إلله

ا وال

نو .

التدري األول:
ق ل ط لب ج

ي صر ال

ال :و ل نف ه ق

الو زلز

ص ال

ال رس الوشجلع

ل ص ال ا
هذه ال

ة (  )Aي ال اجب الذ ه بص القل ل به.

ة ال روف ة ق ولق

الوا ني الوبرلم ت

األه  ----الخ .ثل ب لفمر ب ل ط ات الوي ل م

األص ق ء
و اه

ال و قلق ه ا ه ،ل للي هذه ال ط ات:
 -1ق ل بنف ه و رم ن
و رمه إل

-1
ال ل

ال موبة لل ص

ال موبة وب رت إل

.

 - 1ق ش ر ب ل و ة للمو بة ا هذا ال ض

 - 4ق ل بمو بة ال ط ط ال رلضة لاذه القصة
 - 1ثل موب

خ ل لاذه القصة
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ال

ض

ذهنه مرخ

لمو بة وقرلره

لموب قصة قصلرخ ا

ك

 - 1ثل راجع هذه ال
 - 1طلب

خ ،ق ل بإض ة ال زل

األص ق ء

 - 1راجع القصة رخ
 - 1ق ل بإ ران الن

و

ل اللغة غلر ذلك

لقر ا هذه القصة ،شج ه بو للق ت إلج بلة
عا آ ر

رى و

األص ق ء أل ذ اقو ار وال

ة النا لة للقصة

.10ق ل بإنا ء القصة ب ل قت ال

بناء على خطوات قاسم في اختيار خطة وطريقة العمل اتبع خطوات معينة في تحقيق هدف التخطيط
لنزهة األسبوع القادم
.....................................................................................
.......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................
التدري ال اني:
بناء على ما سبق قم بتحديد أهدافك المنب قة من أولوياتتك ،ويمكنتك أن تضتع أهتدافك ضتمن المجتاالت
ال

ة التالية:
ها

-

ط للة ال ى ( هي ه ا

وأ ذ

س ن ات ال األق لو قلقا )

-

-

ها

و طة ال ى ( هي ه ا

وأ ذ بل

س ن ات )

نة

-

ها

قصلرخ ال ى ( هي األه ا

الوي وأ ذ ورخ
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ب

ق

نة )

ثل قل ب ضع طة ال

الوي و ا ك ال و قلق ج لع ه ا ك بم

وفتي نهايتتة الجلستتة طلبتتت الباح تتة متن الطت

قة.

والطالبتتات تلختتيص متتا تتتم مناقشتتته فتتي الجلستتة تتم

قدمت لهم الواج المنزلي واالتفاق على موضوع الجلسة القادمة.
الواج المنزلي:
اكت عقدا بينك وبين نفسك على تحقيق الهدف من خ ل النموذج رقم ()1
نموذج (: )1كتابة العقد
ن(--------------
أذهب للقل ل ب  (--------------الا

ك)
)

ذلك ل خ ( -----------------------ال قت ال وغرق)
راقب نف ي وق ي ( --------------------ا و ر الطرلقة ال ن بة لذلك)
ذلك ب ج

ش ص اا ل

شج ل لي هل (-------------------

هل)

اازز نف ي  ( -----------------------هي ال ززات ال ن بة له) .
الو رلخ:

الو قلع :
الشا :
اال ل:

الو قلع:

اال ل:

الو قلع
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الجلسة اإلرشادية التاسعة
(العصف الذهني)
 اليوم والتاريخ:السبت 2111 / 5 / 8
 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
فا ل ال ص

 .1الو ر ال

ط ات وطبلقه .

الذهني ه ا ه ه لوه

األهداف الفرعية :
الهدف األول:
لو ر الط ب الط لب ت ال



فا ل ال ص

الذهني ه ا ه ه لوه.

 .1المدة الزمنية  )95( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار".
 .3األدوات المستخدمة :
" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار" .

 .4إجراءات التنفيذ:

ق ات الب ثاة ب لور لااب با لط ب الط لبا ت شامرهل الا ال ضا ر ال اظباة ،ثاال ق ات ب ن قشااة
ال اجااب ال نزلااي ثاال ب ا ت الجل ااة ب ن قشااة فا ا ل ال ص ا
الطا ب الط لبا ت  ،ب ا ال ن قشااة ال ا ار الاذ
ا

لل ص ا

ار ا

الااذهني لااث لقص ا بااه(ا ااو ال ال ق ا

ب ن قشة ه لة ال ص

الذهني للفر ال جو ع ه ا ه

الااذهني و ل ا ه ،اال ااو
فاا ل ال صا

ااي الوص ا

الااذهني ،واال ضااع و رلا

النشااط ل ا ال شااملة).ثاال ق اات

ب ه.

الهدف ال اني وال الث:



لو ر الط ب الط لب ت ال
لو ر الط ب الط لب ت ال

ط ات ال ص

ه لة

الذهني.

ل ب ال ص

 .1المدة الزمنية  )65( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار الو رلب الن ذجة ".
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إل ا و رلف ا ت

الذهني ي ونظلل ال قت.

 .3األدوات المستخدمة :
راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

" او ش  ،جا ز م بل ور،
و جل  ،م ل ار" .
 .4إجراءات التنفيذ:

ق ت الب ثة بو ضلح فا ل ال ص

ب

ه لة ال ص
لو قلق

الذهني ،ه لوه ،ب ه ،ه ا ه ،ار ت ال ق

الذهني ي ونظلل ال قت و قلق األه ا

لق طة ال

لث لق ل الفر بمو بة ه ا ه ال

األشل ء الوي لرغب ب ر وا  ،ا لا  ،ذلك با
لق ل بإا خ مو بة ال ط ات ال
ط ات ال ص

ا

ا و ال ال ص
ال ص

لث ش رت إل

خ الوي ب جة لا

نه ه الطرلقة الث نلة

رقة ،ثل لب ل أ نف ه

و قلق ه ا ه ،ان
ان

ال

لنواي

لة ا م

الذهني

ال ص

و ل قق األه ا ،ثل انوقلت لو ث

الذهني،ثل ا و نت ال رش خ بب ض الو رلب ت ثن ء الجل ة لو رلبال ال

الذهني ي و قلق ه ا ال ونظلل

ق وال  ،ارضت ن ذن أل ار ا و

ا

الذهني ي و قلق ه ا ال.

التدري األول:
لى( ج )ه

م

ل ذا رل هذه الو رل

با

مل

و لل هذه الو رل

ل منني

هي الو رل الوي ل منني القل ل با

ذلك
ال

القل ل بو لل الو رل الا ا لة  Aerobicب ت ب ا نف ا األ لة الو للة:

ذا

ه ال قت ال ص ر الوي و ا ني ال و قلق

و ن مي ق ل باذه الو رل بأم

ا ات

للو رل ،ان

هي ن

جه ب ل قت ال

هذه األشرطة

ذهب إل الو رل مل

ه ن

الو رل الوي ارغب ب لقل ل

هي ن

إذا م نت شرطة ال
ال بس األ ذلة الوي

ل منني زل خ ا لوي  ،مل

لق
أ و

ل منني راقبة ذاوي .

ل للي :طة ( ج ) لونفلذ الو رل ا لل :
 و ل

و رل

 و لل مثر

نا  ،ال

الو رل  ،الا

القراءخ بشأ الو رل الا ا لة ل ر ة

 ال لث ا ذلك ألص ق ي ا م
 الب ث ا

ظة ال

ها

و رل

جوي لا

نوظ ة

له ا قة باذه الو رل

ار آ رل لش رم نني باذه الو رل ( هي ط خ غلر ضر رلة )
بس الرل ضلة ال ن بة

 ا وش رخ الب ل ا ال

 وجرلب ب ض شرطة ال

لق

ذات ال

قة ب لو رل

الرل ضلة

اا ان الب ل قب شراءه
 القل ل ب لو رل


راقبة نف ي

ص لي إل البلت
ضع نج ة

ا

511

ة و زلز لذاوي ان

ناي الل ل بنج

ا و روا

ا

 وقللل برن جي
 و زلز ذاوي بشراء
الش ر بشم

بس

رى ج ل خ ،ال ش رمة ي نشطة

رى ،شراء شرطة ج ل خ.

ض .

بناء على خطة سجى العملية ما هي الخطوات العملية التي تساعد حمزة على تعلم قيادة السيارة؟
..........................................................................................

..........................................................................................
...................................................................................... ....
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
............................................. .............................................
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الجلسة اإلرشادية العاشرة
(التحصيل الدراسي)
اء 2111 / 5 /11

 اليوم والتاريخ:ال

 الساعة) 2:31-1 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
فا ل الو صل ال ار ي.

 .1الو ر ال
األهداف الفرعية :
الهدف األول:


لو ر الط ب الط لب ت ال

فا ل الو صل ال ار ي.

 .1المدة الزمنية  )90( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار ".
 .3األدوات المستخدمة :
" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار" .

 .4إجراءات التنفيذ:

ق اات الب ثااة ب لور لااب ب ا لط ب الط لب ا ت شاامرهل ال ا ال ض ا ر ال اظبااة ،ثاال ب ا ت الجل ااة
ب ن قشة فا ل الو صل ال ار ي و ل ه ،اال و
ال ار الذ

ار

إل و رلفا ت الطا ب الط لبا ت  ،ب ا ال ن قشاة

فا ل الو صل ال ار ي ،وال ضاع و رلا

ب ن قشة ه لة الو صل ال ار ي للفر ال جو ع.

ا

للو صال ال ار اي.ثال ق ات

الهدف ال اني:


لو ر الط ب الط لب ت ال ال ا ع الوي وزل

الو صل ال ار ي ل لال.

 .1المدة الزمنية  )70( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار الو رلب".
 .3األدوات المستخدمة :
" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار" .
511

 .4إجراءات التنفيذ:
ب
وزل ا

ق ت الب ثة بو ضلح فا ل الو صل ال ار اي ،ه لوه ،ار ت ال قا
ا الو صاال ال ار ااي ل ا ى الطلبااة لااث ش ا رت إل ا
ا

الط لااب نااه

ا ا نوا

شاله ،ل ما ذلاك ا

جاا ه ،انا
إاا ا

ا

لا

ل لااه

لم ا

الا الا ا ع الواي

نااه ل م ا إث ا رخ هااذه ال ا ا ع ان ا
ر ااة ب لنوا

اإلنجا ز للط لاب وا ل ما ال قا

ل اار

الوااي لو ا باا نج ااه
الا نقا ط القا خ لا ى

الط ب وطا ر ال صاللة ال ل لاة لا لال ،ثال ا او نت ال رشا خ باب ض الوا رلب ت ثنا ء الجل اة لل اونو
الوي وزل

الطلبة ال ا

ر لة ار لة لو قلق

ا لة الطلبة ي

البيئة الم الية للمذاكرة:
ما هي أفضل طريقة لتلقى المعلومات :
 .1ال ن

ري

ال ن

في الفصل يتحتم على :
 .9الورملز ال و ل ال

ظت

الورملز ال اال و

 .3الجل س ي ق ة الفص
الجل س ي آ ر الفص
الجل س ب لقرب

الشر ة

الب ب

كيف تذاكر ؟
ما هو أفضل مكان للمذاكرة ؟
 .4ي ال نز

ي ال موبة
ي م

آ ر

ما هو أفضل وقت للمذاكرة ؟
 .5م لللة ع ال ذامرخ ال ن

طفل

ال ذامرخ ي ال ط ت األ ب الة بشم
و زلع قت ال ذامرخ ال

ي ال ط ت األ ب الة
ي

ل ل األ ب

 .6قب ال ش ء
ب

ال ش ء

ما هي أفضل طريقة للمذاكرة :
 .7ب فر
511

و ا و صللل ا لل :

ع ص لق
ع ج اة
 .8و ت ضغط ال قت
قب

 .2ع

نني أضطر لذلك

ار

لق

ل الوللفزل
ي غر ة ه ة

 .11ونظلل ذامرخ اللللة ملا قب الب ء
ذامرخ

خ

إنني أحتاج إلى راحة :
 .11م نص
م

اة

م

اول

م .........

لنة تانا ه ي م

اة

لقرب

رخ
ذلك

اة

514

الجلسة اإلرشادية الحادية عشر
(أسبا تدني مستوى التحصيل الدراسي)
 اليوم والتاريخ:السبت 2111 / 5 /15
 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
 .1الو ر ال

و ى الو صل ال ار ي.

ب ب و ني

األهداف الفرعية :
الهدف األول:


لو اار الط ا ب الط لب ا ت ال ا

ااب ب ا ا ل الق ا رخ ال ا الو صاال ال ار ااي الوااأ ر ال ار ااي

ن قشوا ع الط ب.

 .1المدة الزمنية )30( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار".
 .3األدوات المستخدمة :

" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل،

ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار".
 .4إجراءات التنفيذ:
ق اات الب ثااة ب لور لااب الطلبااة الط لب ا ت شاامرهل الا ال ض ا ر االلوازال ،ب ا ت ب راج ااة ا
وال الو صا إللاه ،ااي الجل اة ال ا بقة ثال با ت ااي ن قشاة
الو ااأ ر ال ار ااي ،ش اار ا بش اام

الط ب الوي وم
االنوب ه لب

الهدف ال اني:

ا

فصا ا  ،الو ااي قا ا و ا ا

ي ر ل ي الن ف ض

ي ا ل الق رخ ال الورملز

ااب ب اا ل القا رخ الا الو صاال ال ار ااي

إلا ا ان فا ا ض رج ااة ال ااذم ء لا ا ى ب ااض

و ى الو صال ال ار اي لا لال،

ا ل ونظلل ال قت.

 الو ر ال الطرق الوي و ا الطلبة ال ر ع
 .1المدة الزمنية )60( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية " :ال ن قشة ال ار الو رلب ".
511

و اهل الو صللي

ضا

اي

.3األدوات المستخدمة  " :او ش  ،جا ز م بل ور ،راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز
ل ل  ،جا ز و جل  ،م ل ار".
 .4إجراءات التنفيذ:
ب ا

ا ق اات الب ثااة بشاار

فصا أل ااب ب وا ني الو صاال ال ار ااي

الوااأ ر ال ار ااي ق اات

بو زلااع ب ااض الو ا رلب ت الوااي و ضااح لطلبااة الطاارق الوااي و ا ا هل ال ا ر ااع
ن قشاوال بشاام

فصا

ااي هاذه الطاارق وشااجل ال الا االلوازال باا

و اهل الو صللي.ب ه طلبت الب ثة

الطلبة ول لص

ااوقب ،

ول ي الجل ة بل

ااو اهل الو صااللي ،ثاال
ظاة ا ى و

ا

اال وف خ نا .

التدري األول :
دون في الجدول التالي أهم المهام والمسئوليات والواجبات التي يمكنك القيام بها في كل من أوقات
الذروة وأوقات الخمول ؟
ا

ا

ل منك القل ل با ي ق ت الذر خ

)1
)9
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)2
)10

511

ل منك القل ل با ي ق ت ال

التدري ال اني:
قتم بمتلء الجتدول التتتالي بالمهتام التتي تريتد إنجازهتتا فتي هتذا األستبوع ستواء أكتان فتي بدايتة األستتبوع أو
نهايته ،م بين معدل أولوية كل مهمة من المهام:
أولوية المهام في هذا األسبوع

معدل األولوية
ب الة األ ب

نا لة األ ب

:

511

:

الجلسة اإلرشادية ال انية عشر
(الع قة بين تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي)
 اليوم والتاريخ:ال

اء 2111 / 5 /18

 الساعة) 2:31-1( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
 .1ونظلل قت الط ب ا قوه ب لو صل ال ار ي.
األهداف الفرعية :
الهدف األول:


لو ر الط ب الط لب ت ال الصلة بل ونظلل ال قت الو صل ال ار ي.

 .1المدة الزمنية )30( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار".
 .3األدوات المستخدمة :

" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل،

ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار".
 .4إجراءات التنفيذ:
ااي ب الااة الجل اة ق اات الب ثااة ب لور لااب با لط ب الط لب ا ت شاامرهل ال ا ال ضا ر ا ااو اررلة
ال ش رمة ي البرن

ال

،ثل ب ت ب راج ة

قااة باال ال قاات الو صاال

ول ن قشاوه اي الجل اة ال ا بقة ،ثال با ت الب ثاة بإلضا

لااث شا رت إلا

ال قاات ل وباار

ا هاال ال ا ا الف لااة الوااي و ا ثر

ال الو صل ال ار ي للط ب.
الهدف ال اني:
 و رلب الط ب الط لب ت ال

 .1المدة الزمنية )60( :قلقة

ونظلل ال قت لر ع الو صل ال ار ي.

 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار الو رلب".
 .3األدوات المستخدمة :
" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل،

ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار".
511

.4إجراءات التنفيذ:
ون لت الب ثة شر ال

ب

ى ا وف وال

ل رة

قة بل ونظلل ال قت الو صل ال ار ي ق ت بوطبلق ب ض الو رلب ت

الجل ة ب ه ق ت بإاط ال ال اجب ال نزلي و ل

ا الجل ة

ض

الق ة:
التدري األول:

تطوير خطة التحصيل وتنظيم الوقت :
إ ال بب الر ل ي راء ا ل و م األ ار

لال آللة ونفلذ األه ا
هذا لب ك ا
وذهب مثر

ط خ ب ط خ ،ب
ل ل وك ،

ر لة

األه ا .

ونفلذ طة ه ا ال ه ا ل ج
طة ال

و

إ

ه ا ك وب

ل وب  ،ب وص ر إنك

ل اللقظة قط ،لذا

طة ا

وص

مبلرخ ج ا ب ل خ ال ن
وبق و ل

بأ

ط ات ونظلل ال قت ضع إجراءات

ك ل
خ لو قلق

وهذا يعني أن خطة العمل الجيدة تعني:
م ر ظ هرخ ال ال طح ،جل خ ،ه ا




ص

 م

لم ال ص ر الوي وم

ط خ لجب

خ

ب جة لا الوي لا ا قة بو قلق األه ا

وأ ذ األ ر الص لح ال ن ب لونفلذه

 لجب

لم

 إ راك

األ ب ب الم نة راء ا ل الونفلذ هي ي الغ لب الو ل

ل لك إ راك



ل لك آللة ل راقبة وق ك
ر ي ل ذا الو ل

هي ال ززات الوي ل م

ل لك مل

ه

وو

ب لو لي لجب

لم

و هل ي زل خ ا لوك لإلنج ز

التدري ال اني:
ضااع ااي الج ا
و ل

الوا لي ا ااة () 

قت الفورخ ي

ااف الفو ارخ ال ن اابة ل قاات الااذر خ ل ا لك ااي الل ا ل اللللااة (ل م ا

لة ا ل ال ن بة)

الفترة الصباحية

فترة ما بعد الظهر

الفترة المسائية

11-7

2-1225

9 -7

511

فترة أخرى

،

دراسة حالة :
 اسم الطال المتفوق .......................... : المستوى الدراسي .............................: المجمتوع ....................................: مستوى التفوق ...............................: التخصص ................................... :س :1لكتتل إنستتان مجموعتتة متتن الطموحتتات واألهتتداف فتتي الحيتتاة ،فمتتا هتتي طموحتتاتكم التتتي تتمنتتتون
تحقيقهتا (المجال العملي)  .ولمتاذا ؟
ط

ي الذ

رغب له  " ،ار ة  ، " ........ألني لا إل هذا الو صص.

س :2ما هو دور تنظيم الوقت في تنظتيم عمليتة المتذاكرة لتديك ؟ ومتا هتي األوقتتات التتي تنصتح الطلبتة
بالدراسة فيهتا ؟
الط لاب ب ا

إ ونظالل ال قات ل اا ا للاة ال اذامرخ لا ى الط لاب ،تاذا ما
إل ا ا إرب ا ا ك ا للاااة ال اااذامرخ  ،ال لأو ا ااي الط لا ااب ب صا االلة
ا للاااة ال راج اااة اش ا ا ا لة األ ااار الاااذ ل ا ا
ب ااو ى جلا

ونظالل قات

ااوم

ا ال ذام ارخ ،ذلااك ملااه لا ثر الا الوفا ق ال ار ااي ،ا ب لن اابة إلا األ ق ا ت الوااي نصااح

الطلبة ب ل ار ة لا إ ذلك ل و ا ال م ش ص طرلقواه ي ا ول ر األ قا ت ال ن بة لل راج ة .
س :3متا هتتو أ تتر ال قتتة بتتالن فس فتتي التفتتوق الدراستتي ؟ وهتتل متتن كلمتتة أو نصتتائح توجههتتتا إلتتى الطلبتتة
تساعدهم على التفتوق ؟
إذا لاال وو ا ر الثقااة ب ا لنفس ل ا ى الط لااب  ،ل ا ل ااوطلع

النص ح الوي جاا إل الطلبة مل اة ا ا خ " ال ل ا ج شايء
ملال باشر  ،و وطلع ب ل ق الو ص إل

ل ا ا شاال

ااي شااو ال ج ا الت  ،ا ا

او ل "  ..الاذل وف قا ا الاذل لال لوف قا ا

و ى ورلا ه .

س :4هناك بعض اإليحتاءات الستلبية نجتدها عنتد بعتض الطلبتة م تل :أنتتا ضتعيف فتي الدراستة  .أنتتا ال
أفهم شيئا .أنتا ال يمكنني أن أنجح في هذه المتادة  .أنتا ال يمكنني أن أحصتل علتى أك تر متن مقبتول
 .أنتا ال أريد إال ع متة النجاح  .أنتا ال أحتاج إلتى متذاكرة متن اآلن  ...التخ متا التذي توجهته لهتؤالء
الطلبة لع ج م ل هذه اإليحاءات ؟
ه ااذا ن ا

ا اا ا ل الثقااة ب ا لنفس ل ا ى الط لااب  ،الااذ لق ا

نف ااه  ،ل ا الط لااب

ااث هااذه اإلل ا ءات إن ااه ل اابط ا

لواارك هااذه اإلل ا ءات  ،إنا ا جاار ها ا ل  ..الل ااه ال ا ي ثاال الو م ا ال ا ا

ب نه و ل .
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الجلسة اإلرشادية ال ال ة عشر
(تدريبات على تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي)
 اليوم والتاريخ:السبت 2111 / 5 /22
 الساعة) 1:31-12( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
 .1ون لة ق رخ الط ب ال ونظلل ال قت اروب طه بزل خ الو صل ال ار ي.
األهداف الفرعية :
الهدف األول:
 الو ر ال انطب

ى ا وف خ الط ب الط لب ت

الجل ول ال بقول .

 .1المدة الزمنية )30( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار".
 .3األدوات المستخدمة :
" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل،

ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار".
 .4إجراءات التنفيذ:
ق اات الب ثااة ب لور لااب ب ا لط ب الط لب ا ت شاامرهل ال ا ال ض ا ر ،ثاال ب ا ت ب ن قشااة الو ا رلب

الذ ول ي الجل ة ال بقة با
الط لب ت ب

قل س األ اء إل

ول لص للجل ول ال بقول

ي

ا ى قا

صا

نق ط ل ر ة

اال  ،ثال طلبات ا الطا ب

ى ا ول بال

ن قشوال.

الهدف ال اني:
 الو ر ال الق رات اإل م ن ت ال ولفة للط ب الط لب ت

 .1المدة الزمنية )60( :قلقة

الو رلب ت.

 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار الو رلب".
 .3األدوات المستخدمة :
" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل،

ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار".
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.4إجراءات التنفيذ:
ق ت الب ثة ب

و رلب ت ل ر ة ق رات م ط لب ط لبة الا ونظالل ال قات
ت

الجل ت ال بقة ،تااط هل ال اجب ال نزلي ،ثل
نشاط أ ناء الجلسة :

ض

كيف تنظم وقتك ؟
الجدول اليومي

التاريخ :

المهام التي يلزم تنفيذها

جميع المهام

مهام يج تنفيذها

الواجبات المنزلية
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الجل ة الق ة

ر اة ا اوف وال ا
ا ه:

خطة الفصل الدراسي :
قتتم بمتتلء مواعيتتد تستتليم المقتتاالت وتتواريخ االمتحانتتات  /االختبتتارات واألحتتداث واألنشتتطة غيتتر المرتبطتتة
بالمنهج .
الشهر

السبت

األحد

اال نين

ال
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اء

األربعاء

الخميس

الجمعة

الجلسة اإلرشادية الرابعة عشر
( السلوكيات الخاطئة الخاصة بتنظيم الوقت والتحصيل الدراسي)
 اليوم والتاريخ:ال

اء 2111 / 5 /25

 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
 .1ون لة ق رخ الط ب الط لب ت ال ونظلل ال قت الو صل ال ار ي بف اللة .
األهداف الفرعية :
الهدف األول:
لو ر الط ب الط لب ت ال ب ض ال ل مل ت ال ط ة ال و لقة بونظلل ال قت .



 .1المدة الزمنية )60( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية " :ال ن قشة ال ار ".
 .3األدوات المستخدمة  " :او ش  ،جا ز م بل ور ،راق ،ق ل ،ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت،
جا ز ل ل  ،جا ز و جل  ،م ل ار".

 .4إجراءات التنفيذ:

ق اات الب ث ااة ب لور ل ااب با ا لط ب الط لبا ا ت ش اامرهل الاا ال ضا ا ر با ا ت ب راج ااة ال اجبا ا ت
ال نزللااة لض ا ق اات ب راج ااة الو ا رلب ت ال ا بقة و ضاالح ا ى اال ااوف خ نا ا  ،ا

ا ا هل ال ا

ونظاالل ال قاات لم ا ذلااك ل و ا ن إل ا إص ارار ا ااو اررلة ،ثاال ب ا ت الب ثااة ب اارض ال اال مل ت ال ط ااة
ي ل مل ت ش صلة

بونظلل ال قت وو ث

ل مل ت و لقة ب ن رل .

التدري األول :نظم وقتك . Organizing your Time
وصبح مثر ونظل للذات وفيما يلي عدد من االقتراحات لتنظيم الوقت والتركيز على قدرتك
في خلق قرار جديد منظم لحياتك :
ال

 .1االاو
 .9ا

ا

 .3م

وأم ا

ي ال اق

ذمرخ

نظل ل ي

ا لن خ ال مو بة لم

ب اي شار

قل ك ه ا ك  ،طة ال

األ م الوي وو اج لا ث ال نز
ق ة األه ا

ا و ا ه ي م ل ل.
م

المللة.

ل لك ال ق

الذاولة ذلك

الل لة ي ذمروك و مس ه ا ك الط للة ال و طة القصلرخ

األ .
.4

طط بف للة

الرل ضة

ال

ربط األنشطة الوي ل م

لق .
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وق ل با ي نفس ال قت ث

رة

 .5قل

ب ات ال قت ث اإلق

 .6و لل مل
 .7اا

وق

ال.

ق ة ب ألشل ء الوي ووطلب نك القل ل با ض ا ال ق ة االنوظ ر.

 .8ضع قو
النش ط.

 .2ان

ش ه خ الولف ز ،ال م ل ت الوللف نلة ،الز ار ال ف ج

.

لن بل م

ورخ

لظار ل لك نش ط ذ

رى ل

ور ء الا ء ا ل

ل لة ا للة رمز م اهو

رة

نش ط ذلك ال و خ

ك به اطه ال قت الم ي لونفلذه.

 .10ا ورولب بل وك مي و ال نظ ك القل ي ه ا ك
 .11ازز نف ك ان
 .19ي ب الة م

ووق ل وو

لل ا

ب ل ا ل لجب

ي ونظلل ال قت.

ق ة

ذا

أ

الوي و و

و طي هذه األنشطة صفة األ ل لة ذلك ض

هاك م

ال

هي

ت ث ثة هي:

 مهام وأنشطة مهمة وهي في القمة :هي ال اضلع األا

الوي ووطلب القل ل با

وأجل .
 مهام وأنشطة متوسطة األهمية  :هي األنشطة الوي ل م وأجللا لمنا ا ة
 مهام وأنشطة قليلة األهمية  :ل م ا وب ه ألنا ال و ثر ال األ اء.
ي نا لة الجل ة طلبت الب ثة ول لص الف خ
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ض ة

الجل ة و جل انطب اال ا الجل ة.

الجلسة الخامسة عشر
( التدري على تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي)
اء 2111 / 5 /29

 اليوم والتاريخ:ال

 الساعة) 1:31-12 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
هدف الجلسة:
الو رلب ال ونظلل ال قت تانج ز الو صل ال طل ب ي ق

 .1األسالي اإلرشادية " :ال ن قشة ال ار الو رلب ال

م .

قت
ضرخ.

 .2األدوات " :او ش  ،جا ز م بل ور  ،راق  ،ق ل  ،ب رخ  ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت  ،جا ز
ل ل  ،جا ز و جل  ،م ل ار ".
 .3إجراءات التنفيذ :
ق ت الب ثة بو رلب الط ب الط لب ت ال ونظالل قا وال ا

ال ونظلل قوال

له ثر الج بي ال و صللال ال ار ي.

لم

ا

إاطا ال وا رلب ت و ا ا هل

التدري ال اني :
تنظيم الوقت هو إتباع جدول معين لتنظيم المذاكرة في نطاق المشاغل العائلية والحياتية.
توجيهات:


راقب قوك .
وقضي قوك .



ال ظ مل



اموب ا لك ي ج

رلص ال ا وث ر قوك .

ُ م
معرفة كيفية قضاء وقتك سيساعدك على تخطيط واستكمال واجباتك:
 ،روبا

و له ار

ب األه لة .ق ل ا لك إل

ا

قت ال ق .








ا رص ال
اموب

ج

اال ك

ا

ال

ُم
ا رص ال

ج

ا

ذمرخ ل لة(

ضراوك اجو ا وك

بج

ب الة ).

ر ة بأا لك الل لة  ,ال ونل ل
ج

ج

ا

ُذ ق ط م ل

ور

اجب وك للل ل الو لي .

لل ى الب ل .

ا و ل ج ال شارل لوُ طط لل وقب .
الو طلط ال ال و ى الب ل ُل ا ك ي اال وف خ
ال ار ة،

ز ني.

قت راغك .

ونس قو لل ر الور لح لض .
الغذاء الص ي  ،ال َ
111

او له اي



روب ال اجب ت
للنق

ب األ ل ل ت .



ا و

األ لة الفصللة قب ال



روب قو ل راج ة

ضراوك بشم

ضرخ .
ال

ر ب

ضرخ.

م حظة :النسيان يكون أك ر بعد مرور ال 24ساعة األولى.



روب ورات لل ذامرخ
ٍ
ذامر ي م

وا

اإلزا ن .



طط ال و ال قت راغك .



ق ت ار وك

وج



راجع ج



إ الرض الذ

ا لك

ب ال

قلقة .

ا ت النا ر مل
وم

رص ال

م .

اب ا له .

و ظ به نولجة إو ل ا لك  ،لش رك بنولجة إنج زك .

إرشادات عامة لزيادة التحصيل الدراسي واالستذكار :
)1
)9
)3

و ل الغرض
ال رص ال
ا ااو ال

ا وذم ر ال قررات لو ال ا للة ا ا و صللا .
ونظل ا ا ل االنقط

ال ال قررات ال ل لة

اال ب الوما ارار ااي الو ص اال ،

ال ولفة لل

اإلاا ا خ الو ا ارل

ا خ ال ور لخ ال ل ت ي الذه .

)4

الو ر ال

)5

لنبغاي الا الط لاب لق ّالل و صالله بنف اه،
شر ال ل ت لآل رل ث الز ء .

راقبة هذا الوق ل.
نف اه شاف ل مو بلا

ا

ا

ق رواه الا

)6
)8

ا ااوذم ر ال ق ااررات الصا ا بة الو ااي و وا ا ن إلا ا ا للا ا ت ذهنل ااة ااي وا ارخ وف ااوح ال ااذه قبا ا الشا ا ر

)2

الط لب لن صرل

ل ااو

اا

ا ا الو ا ا رل

الوطبلقا ا ت

لنبغي

)7

لم

ى الوق ل ي الو صل (الوق لل الذاوي)،

اا

ا و صللا .

ع نف ه ل لوص ب ى ا ول به ا ه لل خ ال ل لة.

نق الط لب لطرلقوه ي ال ذامرخ ل ا ال وط لره و

ب إلره ق.

مل ا و لت مثر

لنا .

ة ا خ ي ال ذامرخ ى ذلك إلا زلا خ اال اول ب وثبلات ال ل ا ت

ي الذه .
 )10اال و نة ب لقلل ال رقة ثن ء اال وذم ر.
 )11ضع ان صر لل ض

ثل ربطا ع ب ضا بب ض لوظار

 )19اال ااوف خ ا ج لااع ال ا ط ال ر لااة ال و ااة ااي ال ص ا
الااز ء ا ا

ا رن الفص ا

ا ا ل ال ج ا

ا االاو ا ار

ج ل ا طرلق اال و نة ب لموب الن س البل ة ال لطة.
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خ ال ض

ووم

م ره.

ال ا ال ل ا ت ب ا لا ا ال
باانقص ال ل ا ت  ،و لاال م ا

ضاار
ا ها

 )13ال الط لب وط لر اهو
ال النج

ه

رن نط ق المللة .لاث

ي ال ار ة بف ا ه ال ن لة الف خ
ا

 )14اا ل االنوقا

اار قبا

رس إل ا

ر اة األنشاطة ال ولفاة و ا ا

و ال

لول و ل ه.

ااال الا رس األ

ا ااول به ل قا بنااي الموا ب الا الو ل ا

ي ال ر ة  ،ورامل ال برات ال ا رات .

 )15الو

ال القراءخ الص وة اي و ا ال و قلق ا ول ب ض ل لقر .

 )16ان الش ر ب لو ب لنبغي ورك ال راج ة ،
 )17وجنب راج ة

وش باول

ول

 )18راج ة ال ر س لنبغي
الز

 )12ا ول ر ال م

رة

لة

بب للط لب.

نش ط

ي نفس الل ل.

وم

ورات وق ربة.

ال

ال ن بل للو لل اال وذم ر.

عوامل تطوير المقدرة على التركيز الذهني أ ناء التحصيل الدراسي :
وج




خ اال و و .

و ى ال قرر ص ار لل

ا ااذ ال ق ااررات با اال

ار ااة ال وا ا ى ال ار ا ااي ل ا ا بلا ا ل ،ا ا ا ل و اارك صا ا ز نا ااي مبل اار ب اال
راج وا .

 ربااط ال ل ا ت الوااي واال ال ص ا
ااذلك اا لوثبلواا ااي الااذه
ش ه ات

اللا ا ثن ا ء ال

ض ارخ ب ل ل ا ت ال

و ااال وااذمره  ،الونبااه ل ا قا وما

رن المللة

ااة ا رن نط ا ق ال ار ااة

لااه ا قااة با ل قرر ا ق اراءات

 قراءخ المل ت ب ن لة و ة ووبع م ر الم وب.
 الب ث ا ال ب

 وغللاار ال قاارر ن ا

ال

ة ي الجزء ال ر س

النش ا ط مااأ وم ا

المو ب.

الق اراءخ ااي ا اة المو بااة ااي

ا اة

اارى لوجنااب ال ل ا

زل خ الورملز.
 و ل ه ا قصلرخ ال ى للجزء الاذ
( للس ب لقصلر ال الط ل ج ا).
ذ ورخ


 الو

 وجنب و

ال ار ة وو ار

 ال ار ة ق ج

نظ ل

ا ل

بل  10-5ق ق ب

ع ال شوو ت ب م ة ثل ال
القلق ال

اوذم ر ب ا لون اب اع ال قات ال صاص لو قلقاا
م  50-45قلقة

خ إل ال

ي الورملز الذهني ب ل لق و قلق األه ا

ل ل ا ال وم ل ا ات ار لة ن ة.

 ونظاالل ال ار ااة ب لااث و ضااع ال قااررات الصا بة األق ا
ق ار له ال الورملز ب ا لة.


م أخ الط لب لنف ه بأ ذ ق ط

ال ار ة.

ال ار ة ب

و ااة ب لن اابة للط لااب ااي ال قاات الااذ لم ا

إنج ز ذامرخ جزء
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ال ار لة.

ل بنج

ال قررات.

 ال ل ا ا ت الو ااي قا ا وبا ا

وثب اات ه لواا ا ااي ال ااوقب  ،ل ااذا لنبغ ااي

قللل ااة األه ل ااة ان ل و ا ا

و صلص قو لل ار ة و ذ لا ج ع ال ل ت بنفس األه لة.
لث ا بر ط ا ا الشااا ر ال ا الق اراءخ ال ااو رخ ل ضا ا ت ال ن ا ه ،

 الا الط لااب

بطل  ،باذه الطرلقة لرمز لفال مثر.

 و ا ل ب ااض األ م ا ر ال ا ني الر ل الة ااي ال ض ا
ا ول ب ج لع ال ن صر األ

المو ب للوأم
 ال الط لب
إل

ل

ل ص وه

 القل ل بنفس ال
ي وذمر

ظ وه ثل الوأم

ل ة

 الوم ارار ل ا ه ب ا
الا ة
وق

ص وا ب لرج

راج ة جازء ا ال قارر

إل هذه ال

ظت ب

الرجا

ذلك.

ال قارر اإ

لرجع إلي المو ب ال قرر قراءخ ذلك الجزء

و ار قااه ا لل ا ت اقللااة

و لا

 لم ا

االنوا ء

و لا ت

.

ال ذم ر ي الفقرخ ال بقة لفقرات م ان ا ر ل ي
لله

وا

ال ا شاام نق ا ط  ،ثاال ق رنوااه ااع

لة ي ال ض

وذمر األ م ر الر ل لة ب

لا ما

جا صا بة

جل.

اارى ق ا لفق ا الط لااب الق ا رخ ال ا اموش ا

النق ا ط

ظوا .

فااظ ال قاارر
 ،ثل االنوق

و ااذ م ارخ ا ااة ا ا ال قاارر ذلااك بقراءوااه ارخ

اار وااذمره ق ا ى ان ا

إل قراءخ جزاء ال قرر ب قة الو ر ال ن ا ي الق خ الض

 الو ا لع الااذاوي باال ال اال

ان اار

ضا

النظاار إل ا الاانص

ل ى الط لب.

ال ار ااة ل ا ا ال ا ورملااز

ال قرر ال ار ي ي الذه .
خطوات تصميم جدول المذاكرة :
 و ل ز


صل ا

األنشطة الل لة ال لة ل خ
ا ت ولك األنشطة

الوي لنبغي و صلصا لل
 و صلص

اول

ا

الج

ي لللول

ا ت األ ب

المللاة هاي  168ا اة ،ل ر اة ال ا ا ت

ال ذامرخ ال رمزخ.
م

وهناك طريقة أخرى وتتلخص في :

ب .

للقراءخ ال رجلة.

ب

 و ل األنشطة الوي لق ل با الط لب.
 و ل



قت االنوا ء لم نش ط

هذه األنشطة ي م ل ل

ل ل األ ب .

ب ال قت ال وغرق أل اء م نش ط ق ل به الط لب ط ا الل ل.

إلج ا الن ا و اإلج ا لي ل ر ااة األنشااطة الوااي و ااوغرق قو ا مثاار للم ا
ال ز ة ال وغ له بص رخ ن بة.

أمور ينبغي تجنبها أ ناء عملية التحصيل الدراسي :
 .1ال ذامرخ ال ال رلر ألنه

ا خ لو رب الن س الن ل .

 .9ال ذامرخ بطرلقة ج الة ي ج اة وضل ا ا مبل ار
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الط ب.

لن ا ال ا او ا ذ ال ط ا ات

.3

ا

االق

ال

غلرها ثن ا ء ال ااذامرخ ألنا ا وشااوت الااذه

األغ ا ني الصا بة

وا

إلا ا ا ل

ا ول ب ال ذامرخ
 .4اإلمثا ر ا ون ا
الو

ال نبا ا ت م لش ا

تاره ق الذه

 .5ا و ال الض ء ال

الج ل.

ت.

 .6ال ذامرخ ي األ م ال
 .7االاو

القا ا خ

ون ا

ال ب ا ب ال نباااة اااذا ل ا

ة مل ق ث .

ال ال ذمرات ال ل ص ت الوي ل ه ان ر

 .8الغل ب ي األل ل األ لرخ
 .2وأجل اال وذم ر إل
 .10ا ل الو

إل ا اإل ا

ال ل ال ار ي.

قت وأ ر

ب صة الوج رلة نا .

ال ل ال ار ي.

ع اال و ن ت الوجرلبلة ب لص رخ ال ن بة.

ي نا لة الجل ة طلبت الب ثة ول لص الف خ

الجل ة و جل انطب اال ا الجل اة ،ثال قا ت لاال

ال اجب ال نزلي
الواج المنزلي:
تدري  :تنظيم الوقت.
أهداف  /أهداف وأولويات:
1
9
3
ما مقدار الوقت الكافي للهدف الموضوع خ لّ أ ناء أسبوعك؟
1
9
3
أج عما يلي :
ِ
أهداف ِك؟
كس أولوية
ه ْل تخصيص وقتك ي ْع ُ
ِ
أولوياتك؟
لمقابلة
ه ّل باإلمكان أ ْن تُ ّ
غي ُر التزاماتك ساعة بساعة ُ

ِ
العطتتل لنهايتتة
أيهمتتا عنتتدك يكتتون أك تتر مرونتتة :أيتتام العمتتل أو ُ
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أسبوع؟
تغي ُر واحد أو اآلخر؟ أو ك منهما؟
ه ّل باإلمكان أ ْن ّ
غي ُر أهدافك؟
ه ّل باإلمكان أ ْن تُ ّ
ما خياراتك؟
أي أهداف حتى أيام العطلة ؟
ه ّل باإلمكان أ ْن تُ ّ
ؤج ُل ّ
صيص ِ
ِ
وقت ِك؟
كيف تؤ ر المهام واالختبارات على تخ
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الجلسة اإلرشادية السادسة عشر
(إنهتتاء البرنامتتج)
 اليوم والتاريخ :ال

اء2111 / 6 /1

 الساعة) 12:31-11 ( :
 المدة الزمنية )91( :دقيقة.
الهدف العام للجلسة:
اال وف خ

 .1الو ال لل و ل تالض

ي ونظلل ال قت الو صل ال ار ي.

البرن

 .9الوق لل.

األهداف الفرعية :
الهدف األول:
اال وف خ

 إلض

ي ونظلل ال قت الو صل ال ار ي

البرن

 .1المدة الزمنية )45( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية :
"ال ن قشة ال ار"
 .3األدوات المستخدمة :

" او ش  ،جا ز م بل ور،

راق ،ق ل،

ب رخ ،ق ا  ،ط لة اجو ا ت ،جا ز ل ل  ،جا ز

و جل  ،م ل ار".
 .4إجراءات التنفيذ:
ق اات الب ثااة ب لور لااب ب ا لط ب الط لب ا ت شاامروال ال ا جا ا هل و اصاالال الف ا ا
طا ا

ونفل ااذ البرنا ا

البرن

اإلرش

اإلرشا ا

و ف اازهل الو اصا ا

ااي البا ا ار

اإللج ا بي

اإلرشا ا لة  ،ث اال ن قش ااوال ااي ال اج ااب

ال نزلي قا ت الوغذلاة الراج اة ال ن ابة لاال ،ثال ق ات ب ر اة ا ى شا رهل ب لرضا اال اوف خ ا
و الل ظة
 .1هل ال اق

تالج بل وه ،ثل طلبت ب

ذلك نال الو ث اا الفوارخ ا ب الاة البرنا

لث:

األ اث الوي و رضول لا  ،مل

 .9ا ا ى اال اوف خ ا البرنا

اإلرشا

ا

و

لول

ا

لااث زلا خ القا رخ الا ونظالل ال قات  ،ر اع

الو صل .
الهدف ال اني:

اإلرشا

لجلب الط ب الط لب ت ال ا و رخ الوق لل ال و ي للبرن

 .1المدة الزمنية )45( :قلقة
 .2األسالي اإلرشادية " :ال ن قشة ال ار"
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اإلرش

.

ااو ى

 .3إجراءات التنفيذ:
و ت الب ثة برن جا بو لع طلبوا ق ق ت ب رض ا او رخ وقا لل الا الطا ب الط لبا ت للوقلالل
ال و ي للبرن

اإلرش

.
نموذج تقويم البرنامج
العبارة

ه
ه

نعم

نت راض ا البرن
نت راض ا

ه الق ا ت ال و
ه الق ا ت ال و

اال ونفلذ البرن
ة جازخ لون ب وطبلق البرن
ة ي ونفلذ البرن

ه ول اال و نة بأ ات
ه هن ك ا وج بة
ه ول و قلق ه ا

وون ب ع ا الط ب

رجلة ثن ء ونفلذ البرن

الق ل ال البرن
البرن

الوي و ر ت اللا قب وطبلق البرن

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
ه وون ب ال

لولبلة ا ول ج وك

الو لل لة ال و

و ى الجل ة
ة ع البرن

ضع نسبة مئوية لمدى استفادتك من البرنامج ()%......
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ال

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
a

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.

b

