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 ادللخص 
عػػدين وبػػألان اوً  ظلحتػػاض ربيمػػ  ذلػػ  دؼ البحػػا ايلػػىل  ام م ػػانمج وػػًا ل ظريػػىلً لسرتايػػ   ظ م ػػ    ميهػػ

( درسػػىلً محت ػػع دوعػػىلد وبػػألان اوً ظبع السبػػألان الا ػػمأللألإلعت السبػػألان ابإلتانػػىل عت السبػػألان 02البىلحثتػػىلف وبسػػىل   قىل ػ 
( 02السا ػػع ابواعػػػىل ت السبػػألان اوعػػػا (ت ظ  ح ػػىلان عػػػدؽ الػػًو ل وعاخلػػػ   بػػغ عانأل ػػػ   ػػ  ا ػػػوا  البػػىلل   ػػػددبج 

   إلىل ع  اوألعػن لبعػىلـ  ( طىللبىلً ظطىللب   02 ات البحا بع قمىلـ البىلحثتىلف وتجاو  إست ال م   بغ  خبرياًت ظ   دبج إإلاا
نكػػ  دف متعػػاض بػػىل البىلحثتػػىلف دهمسػػىل  ميػػدظمهج لبػػًو ل ظم( بػػدر  إم  عارػػ  دبػػج العيبػػىلت الػػ  0200-0202الدراسػػع  

  :ظ سهىل    التألعمىلت ظخلع  البىلحثتىلف  دداً  ظ .ظكىلو  وتىلئل البحا بع   م انمج الًو ل ال وألي و محتت  السهىلئم 

  بغ إدارة اجلىل ع  االستاىلدة    درظس الًو ل وت بمي   بغ  مسىلت خمتبا     طبب  اجلىل ع  .  -

 كانىل   إق اح دراس  وعسألاف   دهما الًو ل اوي ح   معدين وبألان اوً لدى طبب  إلىل ع  اوألعن( -
 ال وألي. *ورتاي   ظي  . *وبألان اوً*الًو ل : الكلمات ادلفتاحية

Abstract: 
The current study aimed at designing a program according to 

Baomister's theory to modify the ego depletion. In order to achieve this, the 

two researchers constructed (20) lessons that cover the dimension of ego 

depletion, which involve (the physiological depletion, the social depletion, 

the psychological-emotional depletion and the cognitive depletion . the 

validity of the program was calculated by submitting it to a group of 

experts (25 experts). The most important procedures of the research is that 

the two researchers conducted an exploratory experiment on (30) male and 

female students at Mosul University for the academic year (2021/2022). 

This experiment aimed at identifying the most important obstacles that the 

researchers might encounter during the presentation of the program. The 

results of the research was represented by designing the educational 

program. The researchers put forward a set of recommendations, most 

prominent of which are:  

- Mosul university management should make use of the lessons of the 

program by applying it to various samples of university students and 

eventually the effect of this program will be evident in term of their 

psychological health.  

- A study entitled: (The effect of the proposed program on modifying the 

ego depletion for the student of Mosul University). 
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Keyword: * the educational program. Baomister's theory. * ego 

depletion. 
 مشكلة البحث:

يبيغ ضمدث وبألان اوً كستمج  لساىلد الألقألد    اوخ حما مسبب ال ىلق  وشنكن مدرصمع ظال يساد هنىلئمىًلحما 
وببط آلذات  سد إاثرة دارعمت . ظدشىلر وعض البىلحثني ام دف مسىلظؿ إلا      .لدى الااد كانم     ال ىلق  الالـز لبيمىلـ

 (Baumeister & ELghamdy, 2014, 148)النكبألكألز ظمنكس  اف ضم      ددا  الااد اوسبألان

خلبط الذات الالحي  لبانهان  اوظم دبىل   يتانثن اورتها اوسىلسع لسبألان اوً   ازماىلض اودا  لبيمىلـ دبهىلـ 
ذل  ازماىلض اليدرة  بغ ازبىلذ الياارت ظععألو     يىلظ   الدظارع آوثريةت كانىل مشانن او ااض اوخاى التعب ظابإلهىلد 

عانبمىلت الذايت ظال ببم  ذبىله الذات. ومسانىل سبمن ال بألكمىلت اوامب   وسبألان اوً ام دف م بح دكثا مبيىلئم  ظمعتاند  بغ ال
 . (Farncis,2014, 2)اوعارم  التبيىلئم 

 بغ الااد ظمتبخص اوشنكب  إبح ىلس البىلحثتىلف  أتهمري سببمىل ال  بىل   اوشنكالت السا م  .وبألان اوً دُّ عي  
 وباظرة م انمج وًا ل ماوألي قىلئج  بغ ورتاي   ظ م     معدين وبألان اوً لدى طبب  إلىل ع  اوألعن.

 أمهية البحث 
حديثىلً   هج س ىلً اببتانىلـ   الا ة اوخرية ودراس  طبب  اجلىل ع ت رهج ظمثبألف  س ااً  هانىلً   اجملتانع ظيألاإل  وعب زاد

ظوتمج  بزماىلض قدرهتج  بغ خلبط الذات .ظال اا ىلت ال  مؤهما  بغ حمىلهتج أتهمريًا سببمىلًت.كثريًا    ابغاا ات ظالبحتألط
ىلت ظابغاا ات ظالدظارع الداخبم  ظاورنكىلر ظاوشىل ا دمىل م بب   اوحتانىلسهج رهج صمدظف ععألو     يىلظ   بذه ال اا 

ل بألكمىلت غري ال ألي  ظ سهىل آرمنكىلمهج جلاائج اليتن ظال اق  ظالعس  ظمسىلظؿ النكحألؿ ظابد ىلف ظابغت ىلان ظال بألؾ  
ال بألكمىلت ظاورنكىلر ظاوشىل ا العدظاين ظالنكذان ظاليب  ظا ألؼ ظابكتئىلان ظغريبىلت كانىل م تسزؼ  يىلظ   ظكبح  ثن بذه 

 & Duckworth) رااغ خزف ال ىلق  الداخبم  احملدظدة رم ىلان الااد وسبألان اوً.إقدراً    طىلق  اوً دمىل يؤدي ام 

Seligman,2005,939-944) 
  يعد  اهأـل وبألان اوً    اواىلبمج ال  استحألذت  بغ ابتانىلـ البىلحثني    بج الساس ظي عد  ظ م   دظؿ  

عىلغ    بح وبألان اوً ظالذي يشري ام حىلل     ابزماىلض اوؤق    قدرة الذات ظبأل يعتو ال بب الائم ع 
 ,Tangney, et al) لألوش   ابإلاا م  ظاوتهىلؾ اليألاوني ظال بألكمىلت الشىلذة ظالشعألر  لذوب ظا جن.

2004,279-282)  
دف طمتىلر دظ يتجىلظز دظ يتألق  دظ يحتري حىللت  اوزاإلم  دظ ظقد ظإَلد البىلحثألف دو    دي ظق  ضمىلظؿ رم  الااد 

رغبىلم  دظ مانكريه دظ سبألك  رإف ذل  ظمنك  دف يَؤدي ام إستسزاؼ ظ لتىل  رإو  َسم ؤدي ام سم اة َدخلع   بغ الذات 
  (Baumeister et al., 1998,1258)او ا الذي يؤهما ودظره  بغ ابرادة ايلاة
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الياارات ا ىلطئ  ل بب  اجلىل ع  رإف طبب  اجلىل ع  ييأل ألف إبزبىلذ قاارات وشأف  ظلسبألان اوً دظر   عسع
مبعهج بذه الياارات     ىلرات الياغبألبىل الحيىلً ظقد ينكألف    ال عب محتمري بذا او ىلر   ظق  الح   ظقد معبمانهج

الياار ظقألة ابرادة يعتانداف  بغ  ظقد منكألف بذه الياارات غري  ثىللم  دمىل يؤدي ام  شىلكن ظ دـ رخلىل الحيىلًت وف عسع
 ألردا لب ىلق  حمدظد ظلذل   سد ىل يتعاض ال بب  وألاق   عمس  ظبج   تسزرني منكألف قااراهتج دقن  ثىللم     اوعتىلدت ظبسىلؾ 

 & Duckworth) ( دة  ألا ن م هج   إخلعىلؼ ال ىلق  ظبع   ابإلهىلد ػػػػ قب  السأـل ػػػػ سأل  التحتذي 

Seligman,2005,939-944)  ت ظو ألرة  ىل   يبدظ اورااد او تسزرني يتحانبألف خمىلطا دكو ظي سعألف قاارات
  (Muraven,2010,175)دريا ظياشبألف   السرتا   مجمع البدائن  ويىلرو   ع اورااد غري او تسزرني

ة   امبىلع   ذباوتني  بغ طبب  اجلىل ع  اف مس  خلبط الساس بىل دشمم  كبري  (2011)ظدهمب  ديبألوأل ظز الئ  
اوعىليري ابإلتانىل م  ظمبني اف اورااد الذي  استسزر  قألهتج لببط الساس دقن احتانىلالً لأللتزاـ  وعىليري ابإلتانىل م ت دمىل يؤدي 

 .Debono, et al )ام سبألكمىلت خمىللا  لبانعىليري االإلتانىل م ت ربدث  بغ سبمن اوثىلؿ   حـا اجلىل عىلت.

2011,143-144)       

مؤدي ودظربىل ام وبألان اوًت ظبسىلؾ عىلؿ    اجملىلالت اوهان  قد     ال بألكمىلت داً ىلث  ددظهات اوحب
دف السىلس الذي  دإلوظا  بغ  0222ظز الئ   (Vohs)احملددة بأل طبمع  التاىل ن وني اوشخىلصت  بغ سبمن اوثىلؿ دهمب  

قدرة  بغ مسرتمج اواعىلالهتج ظخلبط دوا هج    دف ييد ألا دوا هج وشنكن  سىلقض ل بىل هج لعدد    السىلس الحتا   كىلوألا دقن
اوهان  الالحي   ويىلرو   ع اورااد الذي  طبب  سهج الت اؼ وشنكن طبمعع ظبذا يدؿ  بغ اف ابزمااط   التاىل الت 

    . (Vohs, et al. 2005,32)الشخ م  ال عب  مؤدي ام إستسزاؼ ظوبألان اوً

ف العالج    وبألان اوً ضمتىلج ام اوزيد        ألارد خلبط الساست ( أب0222ظيشري  ألررني ظمشأل  ظواكبع  
دكثا   دمىل صمعب تالشخص   تسزؼ  لاعن رإو  سألؼ ضمتىلج ام اوزيد    اوألارد دف اي اف التسرتمج الذايت  بغ الاغج   

 (Muraven et al.,2006,265)     استسزارىلً وعد ذل ت ظالذي ظمنك  دف يسعنكس   اودا  البعم  الحيىلً.

يتج خلبط وبألان اوً وشنكن مدرصمع    طاي  ال م اة  بغ التانكري ظالتأهمري  بغ التسرتمج ظابرادة ظخلبط 
ستانا العانن مهىل مؤدي إم وبألان الذات دمىل صمعن مسىلقص اليألة إاوعىليري ابإلتانىل م  ظاوعىلجل  اوعارم ت ظبذه اوهىلـ إذا 

لالحي ت ظظمنك  التحنكج رمهىل و ألرة و م      طاي  اوهىلـ ال  ال مت بب التحنكج ظاودا  ظازماىلض طىلق  الااد   اوهىلـ ا
 (Hagger et al., 2010: 495-525) الذايت    خالؿ ميدمي التسىلزالت.

اوهىلـ غري احملبب  إلم ت  خبىلع ً ال ظمنك  لإلو ىلف دف ضمي  ديَّ  هان      هىلـ حمىلم   ىلمل ينك  لدي  قألة   ابرادة ظ 
قألة ابرادة يتعبج الااد كم  يببط ذام  ون يتحتج  بم  او ا دف يتعبج كم  يبين قألة ابرادة ظكم  ضمىلرظ ظ   خالؿ 

 بمهىل   البحرتىلت ال عب  رعبم  دف يبع دبدارىًل عحمح  ظي تعانن دربن التيسمىلت ايلديث  وااقب   ااحن الت ألر لدي  
 ىلدات عحمح  لذام ت رت بح قألة ابرادة دسهن لدي  ظبذا  ظدبجاد دف يتعبج الااد بذه التيسمىلت وشنكن عحمح ينكأّلف

 . (Baumeister, et al. 2006,411 )يت بب ظإلألد طىلق  لدى الااد حىت يتجسب ال عأل ت ال  مألاإله 
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إف اوهىلـ ال  منكألف حمبب  لبااد ال مت بب قألة ابرادة لعانبهىلت إذ اف قألة االرادة ضمتىلإلهىل الااد  سد دمىلرس اوهىلـ 
 احملبب  لذام  دظ خلد رغبىلم  لمحي  مهىل   بح   ىل دظ بدؼ  عني ظبع قدرة ذبسم  وا م     خ ىلئ هىل منكألف غريغري 

 (Baumeister, et al. 2006,421) اثوت  دبيدار حمدد ظقىلوب  لبزايدة ظمتأهما  لعألاط 

ىلـ ينكألف ددائهج دربن    رىلورااد الذي  لديهج قألة إرادة   العانن ظالدراس  ظاو تألى ال حع ظايلمىلة وشنكن  
اورااد الذي  ال يتانتعألف ويألة ابرادة ظبذه وتمج   س يم  ران  يتانتع وس ب   ىللم     قألة ابرادة لدي  عو ظقدرة ربانن  
 بغ ابإلهىلد ظالتعب ظ ابغاا   نكس    يبع  د ىلـ رغبىلم  الألقتم  ظيتجىلبن الستىلئل   او تيبن ال     خلانسهىل 

  (Baumeister, et al. 2007,351)حدظث وبألان اوً 
 أىداف البحث:

 يهدؼ البحا إم  م انمج وًا ل ماوألي ظريىلً لسرتاي   ظ م     معدين وبألان اوً لدى طبب  إلىل ع  اوألعن( 

 حدود البحث
 ميكن حتديد حدود البحث بـ:

 ظمشانن طبب  إلىل ع  اوألعن احلدود البشرية: .3
 (0200-0202سع  ظمشانن العىلـ الدرا احلدود الزمانية: .4
 كبمىلت إلىل ع  اوألعن  احلدود ادلكانية: .5
 م انمج وًا ل ظريىلً لسرتاي   ظ م   لتعدين وبألان اوً احلدود ادلعرفية: .6

 حتديد ادلصطلحات
 الربانمج الرتبوي 

  ار  كن   :
 (4232الربزجني)-3

  ظر  ورتاي  حمددة لحتاض ربيم  "بأل عانأل      الدرظس ظاووش   او تيب     اوسىلبل الدراسم  د دهتىل البىلحث
 (22: 0222بدؼ حمدد   بيىلً دهمسىل   دة ز سم  حمددة"  الوزذمعت

 (4243طو )-4
"عانأل   البيىل ات ال وألي  اوبىلشاة اوخ ط بىل ظاوسرتان  ز سمىًل ظمشانن سب ب     اووش   ظا وات ميد هىل 

 هج   إاثرة التعبج ظالتانكري    خالؿ التاىل الت البىلحث     خالؿ درظس معبمانم  ظ ألاق  ق  م  أبسبألان  شألؽ ي
 ( 02: 0202ظااتح  ايلاي "  ط ت

 -التعريف النظري للربانمج :
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 ب تانىلد  "عانأل      ا وات ظاووش   اوخ ط بىل ظاوبسم   بغ دسس  بانم   رباًل    د ثب  ظسبىلري   تسأل   
 الًو ل" ميدـ لب بب     دإلن ربيم  بدؼ   بغ ورتاي   ظ م  

 -التعريف اإلجرائي للربانمج :
"بأل عانأل      الدرظس ظاو ثب  ظالامديألات ظسبىلري  حمددة قىل   البىلحث  وت انمانهىل لتحيم  دبداؼ الدرظس 

 ا ىلع  ظ لتىل  ربيم  ابدؼ العىلـ لبًو ل"
 Ego depletion       نضوب األان

 عرفها كل من: 
 (Baumeister, 1998)ابوميسرت  .3

ىلل     مسىلقص   ىلدر ال ىلق  السا م  السىلمل    ابسااؼ   قمىلـ خلبط الذات دظ  سد  ألاإله  ععألو  دة "ح
 مشت    االوتبىله رمؤدي ام  دـ اليدرة   خلبط الذات ظالشعألر  بستسزاؼ"

(Baumeister,1998: 1252-1253) 
 (Baumeister & Vohs , 2007)ابوميسرت وفوس  .4

ق  لب ىلق  الالز   لببط الذات ت ظال  يتج استهالكهىل وشنكن طبمعع دهمسىل  ددا  الذات "حىلل     االزماىلض اوؤ 
لألظىلئاهىل التسامذي ت ظال  متانثن   عانأل   دوش   كىللتسرتمج الذايت ظاوبىلدرة السش   ظاالختمىلر ال عبت ظبذه ال ىلق  بىل 

 (Baumeister &Vohs,2007: 116)                          عانأل      اوألارد احملدظدة معتاند  بمهىل"

 (Hagger, Wood , Stiff & Chatzisarantis ,2010)ىاكر وود وستف وجاتزارانتس  .5

"حىلل     مسىلقص طىلق  الااد السا م  ال  ربدد قدرم   بغ التحنكج دبشىل اه ظاواعىلالم  ظال م اة  بغ ردظد درعىلل  
 (Hagger et al., 2010, 459)ظا بألع لبتأهمريات ال ببم  ظالتعب ظخلع  ابدراؾ"

 Salmon, Adriaanes, De Vet, Fennis) سادلون واديرانسي ودي فيت وفانيس ودي ريدر .6

& De Rideer, 2014) 

"استساىلد اليألة ال  متحتبب  بغ اورنكىلر غري اواغألان مهىل ظاوشىل ا ظاالودرىلع   ال بألؾ ظظمنك  دف م بب خمتب  
 ((Salmon et al., 2014: 205ال انىلت اوز ج " 

 ((Ekker, 2015إيكر  .7

"إستساىلد او در الداخبع لألً ظالالـز ب داد ابرادة ظخلبط الذات  ل ىلق  الالز   بدا  اوهىلـ اوختبا " 
(Ekker, 2015: 8) 

 التعريف النظري لنضوب األان
 ) (Roy Baumeister 1998معاي  رظي   م   تىلفإ تاندت البىلحث
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 األانالتعريف اإلجرائي لنضوب 

  بع الدرإلىلت ال  ضم ن  بمهىل ال ىللب    خالؿ إإلىلوت   بغ  يمىلس وبألان اوً الذي قىلـ وبسىلئ  البىلحثىلف(.     

 ) (Roy Baumeister’s theory 1998 سرتيابوم روي نظرية -
ف    إم دمت ظدشىلر  ظ  2992دظؿ    ظخلع    بح وبألان اوً العىلمل السا ع الااو ع رظي  ظ  تري  ىلـ 

رنكاة قألة اوً معتاند  بغ   ىلدر حمدظدة ت ظماإلع إم العىلمل السا ع راظيدت الذي د تيد أبف اوً ربتىلج إم كانم     
     وبألان اوً أبو  حىلل     ابزماىلض مال ىلق  بسبىلـ  هىل هىل ظربيم  االستياار وني ابأل ظاوً او بغ ت ظ و  ظ 

  (Baumeister et al., 1998,4) إستهالؾ ال ىلق  السا ع اوؤق    قألة ابرادة السىلذب    

لمهج مث وعد ذل  يتبني ظإلألد  هىلـ دخاى إكانبألا اوهىلـ اوألكب  دهنج يسشأ وبألان االً    ا تيىلد اورااد أب  
 (Hagger et al., 2010, 14-15)ن دداؤبجتي   بمهج دف ييأل ألا مهىل    وعد اوهىلـ اوظم ت رم

ظاوعارم  كألهنىل مت بب خلب ىل ذاممىل ظ   ظالسا م   سد قمىلـ الااد دبجانأل      اوهىلـ اجل دي  ظضمدث وبألان اوً 
خالؿ بذه اوهىلـ ظاورعىلؿ ظمنك  التعاؼ  بغ وبألان اوً ظربديده ظقمىلس ت ظبذا يدؿ  بغ دف اورااد الذي  لديهج 

دظ التحنكج الذايت كىلوهىلـ  يتم الببط الذاوبألان يرتهاظف  دـ قدرهتج  بغ إكانىلؿ وعض اوهىلـ ظاورعىلؿ ال  ربتىلج ا
 (Allmond, 2013, 15) . ظحن اولحتىلز ظالتحنكج   ال بألؾ العدظاين البدوم 

إف ابسااؼ   إستعانىلؿ العانبمىلت اوعارم  ظالسا م  اوختبا  يؤدي إم إستسزاؼ ال ىلق  السا م  ظضمدث وبألان 
  حىت ي م ا  بم ت ظ ع ابسااؼ   ابستهالؾ متسىلقص بذه ال ىلق  مدرصممىلاوًت ظضمتىلج الااد ام كانم  كبرية    ال ىلق  

(Maranger, 2014, 8-9).   دكد راظيد  دف طىلق  اوً مسبع      در حمدظد ظظمنك  دف مبع  ظمسبب وتمج
   (Baumeister, et al. 1998,5)ال اا ىلت ظالببط اونكث  ظاليانع الداخبع لبذات

 أنواع نضوب األان
 وبألان اوً  بغ دروع  دوألاع : ي س  
( دقمي  يعيبهىل ر ة    ابوتعىلش  2-0ر ات ق رية    السبألان م تانا وني   "السبألان الب مط:  ار  رااو مس  .2

 ,Francis, 2014) "لبااد او ىلان ظبأل دقن ظاو ط دوألاع السبألان ظظمنك  ال م اة  بم  ظالشاىل   س  و هألل 

15) 

وعد ددا  اوهان   بىلشاة  أظيسش.م خلبط الذاتتإدا  اورااد وهان   ىل ضمتىلج رمهىل السبألان اوعتدؿ: ظضمدث وعد دَ  .0
ظإف دكثا البحألث ظالدراسىلت ربدهم     بذا السألع كألف دغبب اوشخىلص .( دقمي ت 22-2ظي اظح ظقت       

   طاي ظال م اة  بغ حدم    لديهج وبألان  تألسط اظ  ىل ي انغ    لسبألان اوعتدؿ ( ظظمنك  التخام   س   
( ظإلدظا    خالؿ الدراسىلت ال  دإلاظبىل  بغ عانأل    0222   ظدخاي    مالتعزيز اوعا ت ظإف  ظ  التحامز ظ

   اواحألعني دو  ظمنك   عىلجل  بذه ايلىلل     السبألان    خالؿ زايدة   تألى ال نكا   الدـ رإو  ييبع  بغ 
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بىلشاة إبزماىلض   تألى ال نكا   الدـ ت ظالتحامز ظالتعزيز السبألان اوعتدؿ دظ اوتألسط يامبط   السبألان اوتألسطت
 (Ainsowrth, et al. 2014) اوعا  ييبن    زايدة شدة السبألان .

ر ة حدظهم  دطألؿ    اوظؿ ت منكألف ظ  ت تسزؼ اوً ظمسبب ترعدة  هىلـ دا  الااد ل  السبألان الشديد: يسشأ وعد دَ  .0
 ظ ألاإلهت . م  ظكذل     ال عب بزظمت  دظ الت دي الم   ظبأل دشد ظدقألى    اوعتدؿ ظي عب التحتبب  ب

2.  
 
يعاقن شد دوألاع السبألان ظدععبهىل ظيتزا    ع او ااض اوز س ت ظبذا السألع    السبألان ز  : بأل    دَ السبألان او

 (Wang, et al. 2015)يعم  اورااد    التان   إببدارهج ظيامبط وبع  ال بألؾ اوألإل  لبهدؼ.ظ 
 :أعراض نضوب األان 

 ظإلألد رغب  لبااد   إواىلؽ اوىلؿ إبودرىل م  ظهتألر .2

 إرماىلع و ب  ال بألكمىلت العدظاوم  .  .0

ت ظازماىلض النكاىل ة الذامم  . .0  التشىلـؤ

التانكري اوب اان ظ دـ  -ابرمالؿ اوخالقع ظ   مىلف اوظا ا .  -إزماىلض   تألى اودا   .2
    (Baumeister & Vohs,2016, 77)ابوتبىله.

 ان : نضوب األأبعاد   
 ( عىلالت وبألان االً ام  ىل اييت : 2015:   ظ م   ظلألوزعس   

السبألان ابإلتانىل ع: مرتها داثر السبألان   ال بألكمىلت ابإلتانىل م  ظإف رغب  اورااد ودا  اورعىلؿ ال  مت بب  .2
ظإزماىلض    ظ دـ اوشىلرك  اوشىلرك  ابإلتانىل م  مسخاضت ظيتانثن السبألان ابإلتانىل ع   ابو حىلان ابإلتانىل ع

 ظسأل  العالق  ابإلتانىل م  .  العالقىلت الشخ م

السبألان السا ع : صمد اورااد ععألو    ربدي ظ يىلظ   رغبىلت ابأل ظإمبىلع قألا د اوً او بغ ال  متانثن   العىلدات  .0
ت ظال اا ىلتت ظاوثرياتت ظالتيىللمد ظاليألاوني ظالبانري ت ظيتانثن السبألان السا ع   إزماىلض ال ىلق  ال  مألاإل  الاغبىلت

ظكب  الدظارعت ظالشعألر  بهنىلؾ السا عت ظععألو    خلبط الذات ت ظ دـ اليدرة  بغ إزبىلذ الياارات ت ظازماىلض 
 الاغب      ىل دة اآلخاي  .

رادة  السبألان الا مأللألإلع: إف ابزمااط   ال بألكمىلت الشىلذة ظابخل اا ت اجلس م  ال  ييأـل رمهىل الااد لعدـ ظإلألد إ .0
  ددا  اوهان  الثىلوم  كألهنىل ربتىلج خلب ىل ذاممىل   اوهىلـ وكىلرم  لببط ذام ت ظيتانثن السبألان الا مأللألإلع   ععأل 

زماىلض اظ  ظزايدة خلا ت اليبب  اوزدظإل ت ظشعألر الااد  بإلهىلد ظضم ن ل  إرماىلع   خلحتط الدـ ظايلا ىلف    السأـل
 النكبألكألز   الدـ.

رااد الذي  لديهج وبألان اوً ععأل ت    دة د ألر  سهىل ععألو  التان   أببدارهج السبألان اوعا : يألاإل  او .2
الشخ م  ظ دـ ابح ىلس  لز   ظالاشن الدراسع ظالتانكري ال بيب ظالتىلخري الدراسعت ظيتانثن السبألان اوعا    
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ه ظابدراؾ ظغريبىل ظععألو  حن ابزماىلض الألاخلح   قدرة اورااد  سد قمىل هج وعانبمىلت  عارم   يبم  خمتبا  كىلبوتبىل
 (Baumister & Lopez, 2015, 44 )اوشنكالت ال  مألاإلههج ظععألو    ابختمىلر ظال كمز 

 ات سابقةــدراس
ظلنك  ح ب  وعد البحا    قبن البىلحثتىلف ظ بغ حد  بانهانىل مل معثاا  بغ دراسىلت  اوم  دظ دإلسبم  ذبايبم ت 

 . بغ دراسىلت ظعام   شىلمه  لعمس  البحا
 أواًل: دراسات عربية

 (4232دراسة عبد الاله ونبيل)
 )عالقة نضوب األان بكل من النوع والعمر لدى عينة من طالب اجلامعة(

هدؼ بذا البحا إم التعاؼ  بغ وبألان اوً ظدهماه  بغ كن    السألع ظالعانا لدى طالان اجلىل ع ت ي
( سس ت ظاستخدـ 02-29اظح د انىلربج  ىلوني  (    طالان إلىل ع  سألبىلجت دم  م  022ظمنكألو   مس  البحا     

البحا  يمىلس وبألان اوً  إ داد البىلحث (ت ظدساات الستىلئل    ظإلألد راظؽ ذات دالل  إح ىلئم   ألإلب  وني  تألس ىلت 
( سس ت كانىل كشا     ظإلألد 02-29درإلىلت د انىلر  مس  الدراس  بغ  يمىلس وبألان اوً كنكن ل ىلحل العانا     

ىلئم  وني  تألس ع درإلىلت  مس  البحا    اجلس ني  بغ  يمىلس وبألان اوً ظكىلو  بذه الااظؽ راظؽ ذات دالل  إح 
 ل ىلحل الذكألر.

 (0229  بد الاله ظدخاظفت 
 اثنياً: دراسات أجنبية 

 (Dang, et al, 2014دراسة )

(The role of  organizing tasks in mitigating the impact of  ego depletion ) 

 م ادلهام يف التخفيف من أتثري نضوب األان لدى طالب اجلامعة""دور تنظي 
( 22بدر  الدراس  ام التعاؼ  بغ دظر مسرتمج اوهىلـ   زبام  آاثر وبألان اوًتظأتلا   مس  الدراس      

(إًثتظاشتانب  الدراس   بغ  يمىلس مألإلم  الاعن ظ يمىلس خلبط الذات 09( ذكا ظ 02طىللبىًل ظطىللبً  ظاشتانب   بغ 
م : مل م(.ظ يمىلس رحص اوزاج اوخت ا. ظمألعب  الدراس  لبستىلئل اآلJostman & Koole, 2007   ا داد  

يتأهما ددا  اورااد    هىلـ خلبط الذات الثىلوم  وعد ددا   هىلـ خلبط الذات اوظمت إف الااد اذا قىلـ وتسرتمج  هىل   ي بح دقن 
 (Dang, et al, 2014) معاخلىلً لإلعىلو  وسبألان اوً.
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 إجراءات البحث
  Populaction of Research رلتمع البحث .1

 بمهىل الستىلئل اوامب    ي ي د دبجتانع البحا اجملانأل   النكبم     العسىلعا ال  ي عغ البىلحا إم دف يعانج
(  02(. يتحدد عتانع البحا مجمع كبمىلت إلىل ع  اوألعن  ال بىلحم ( ظالبىللحت   229ت 2990 وشنكب  اودرظس    ألدةت 

 كبم .
 Research Saampleعينة البحث .6

  بىلس (بع إلز     عتانع البحات ظدمثب  لعسىلعا اجملتانع دربن سبثمن  ظمنك  معاي   مس  البحا
 حما يي د مهىل العمس  ال  سمتج م بم  الًو ل ال وألي  بمهىل رباًل    اجملانأل   البىلو  تظ  (ت020ت 0229ظآخاظفت

 (0200-0202( طىللبىلً ظطىللبً     إلىل ع  اوألعن لبعىلـ الدراسع  02   بغ  قىل   البىلحثتىلف وتجاو  إست ال م
 ربانمجتصميم ال 

ع ام ورتاي   ظ م      دإلن معدين وبألان اوً لدى طبب  اجلىل ع    اً   تسد ماوألايً  ىلً عانان  البىلحثتىلف وًا
ألي ظالدراسىلت ال ىلوي  ال  مسىلظل  كأحد دبداؼ بذا البحات ظ   دإلن بذه الحتىلي  دطبع  البىلحثتىلف  بغ اودان ال و

إال اهنىل مجمعىلً متا   بغ  تبذا التعدد   اغج  بغ الم انمج وًا ل ماوألي رألإلد دف سمىلذج م انمج الوا ل ال وألي   تعددة ظ 
 وعض ا  ألات 

 ظ   اوسس ال  إ تاندهتىل البىلحثتىلف   م انمج الًو ل ال وألي:
 وبألان اوً االستسىلد ام ورتاي   ظي     معدين .1

  اا ىلة  بدد التسرتمج ال منكأللألإلع ظاوس يع   متىلوع الًو ل .2

 التسألع   اووش   ظاالس اممجمىلت   مدريس حمتألى الًو ل  .3

  اا ىلة خ ىلئص ال بب  .4

ال ىللب بأل حمألر دسىلسع   الًو ل ال وألي لذل  ال ود    ال كمز  بغ ددظاره ظاشااك    خمتب  دوش   ظرعىللمىلت  .5
 ًو ل.ال

 الفئة ادلستهدفة ابلرانمج
   ربديد الائ  او تهدر   لًو ل ظبج طبب  إلىل ع  اوألعن.   

 وصف الربانمج
 ظكن درس ظمثن ظاحدة    اووعىلد ال  دكد  بمهىل   ظ م  ( ظبع: ( درس02يتنكألف الًو ل         

 الدرس اوظؿ: التعىلرؼ وني البىلحثتىلف ظال بب  -

  ىلبع اوً ظدمىل متنكألفالدرس الثىلين:  -
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 الدرس الثىللا: وبألان اوً -

 الدرس الااوع: السبألان الا مأللألإلع -

 الدرس ا ىل س ظال ىلدس: السبألان السا ع ابواعىل  -

 الدرس ال ىلوع ظالثىل  : السبألان ابإلتانىل ع -

 الدرس التىلسع ظالعىلشا ظايلىلدي  شا: السبألان اوعا  -

 ألة ابرادةالدرس الثىلين  شا ظالثىللا  شا ظالااوع  شا: ق -

 الدرس ا ىل س  شا: كم  ميألي إرادم  -

 ال ىلدس  شا:االس خىل  -

 الدرس ال ىلوع  شا ظالثىل    شا: مسرتمج الألق  -

 الدرس التىلسع  شا: كم  منكألف  بدع   إدارة ظمسرتمج الألق  -

 الدرس العشاظف: ا تىل ع -
  ت لحتاض ربيم  دبداؼ الًو ل ظسىلئن  سهىل احملىلخلاة ظاوسىلقش  ظاو ثب  ظسبىلري  االس خىل الًو ل ظيتبان 

 ىل تأيت:دمالدرظس منكألو  
  سألاف الدرس .2

 االبداؼ العىل   .0

 االبداؼ ا ىلع  ظلنكن درس بدؼ طمتب     بدؼ الدرس اآلخا .0

 اويد  : ا  ىل   يد       ألخلألع الدرس .2

 ا  ىل  ا ثب  ظق ص ح ب  ألخلألع الدرس  .2

  بب  اوسىلقش : ا  ىل  اسئب  ظرتح  ان السيىلش ايلا  ع مجمع ال .2

 العانبم  .7

 سبىلري  االس خىل : م ىلبج   م ام  الذب  ظرب ني اوزاج .2

 الألاإلب البم : يتج ا  ىل  اسئب  لب الان لإلإلىلو   بمهىل ظ سىلقشتهىل   وداي  الدرس الالح   .9

 سبىلري  ال  خىل  ي ع غ  ع الألاإلب البم  .22
 الامديألات

 وألي  ظال  مد ج درظس الًو ل اويد     قسىلة ارأتت البىلحث  اليمىلـ وتيدمي وعض الامديألات التثيمام  ال 
 المألممألان
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  ثىلؿ وحد الدرظس
 الدرس اخلامس: النضوب النفسي االنفعايل 

 ظبع حىلل     االهنىلؾ السا ع ظاالواعىل  ظالعىلطاع مسجج    االإلهىلد اوااط ظاو ألؿ. ظضمدث ذل   سد ىل  
 و ىللب اوتألاعب (.يشعا الشخص  بربىلؽ ظينكألف غري قىلدر  بغ مببم  ا

 اذلدف العام 
 معاي  ال بب  دباهأـل وبألان السا ع االواعىل  

 اذلدف اخلاص 
 دف يعاؼ ال ىللب السبألان السا ع االواعىل  ظكمام  معديب  .

 ادلقدمة  
السبألان السا ع بأل حىلل     االهنىلؾ السا ع ظالعىلطاع مسجج    االإلهىلد اوااط ظاو ألؿ ظضمدث ذل   سد ىل 

شخص  بربىلؽ  وتمج  واظره خبوات غري سىلرة اظ  شنكالت  تعددة رمحس أبو  غري قىلدر  بغ مببم  او ىللب يشعا ال
دهنىل ميبن    ابوتىلإلم  ظال ىلق  ت اترك  الشخص وشعألر    العجز ظالمأس ظاالستمىل  ت ربال     رباًل   اوتألاعب  . 

 ال ىلو   ابح ىلس وعدـ اليدرة  بغ االتحانن دكثا دمىل قد ربانن  
 مثـــال

 
( سس    وداي  اال ا مل يرتها حزو   ظدو   ون 22دحد الاإلىلؿ مألرم  اوست  الألحمدة ال  ضمبهىل كثريا ظبع وعانا  

دخذ ي ىل د السىلس ظيذبب ام اجلىل ع ظيزاظؿ  انب  إال دف السىلس احملم ني و  كىلوألا دائانىل ي ألألو  بن دو  خبري ت بن ربتىلج 
  وألرىلة اوست  حىت ظعن و  اال ا ام دو   مل يعد يتحانن اوشمىل  ظاو ىلك  ظاوشخىلص الذي  يذكاظو  مهىل شمئىل . ظكأو  يذكاظو

ام اف ظعن ام حد مل معد ل  طىلق  لم تانا  يلمىلة العىلدي  ت ظكأو  خ ا كن طىلقت  ت لذا قار ال اا ام د ىلك  دخاى 
 لالس خىل  لشهألر ظإ ىلدة وسىل  طىلقت  السا م  

  ادلناقشة
   حىلل  ح ألؿ ظرىلة دحد اوياوني وادينكج :
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 بن  بغ الشخص اف طماع حزو  ؟ .1

 دـ  بم  دف يعو    حزو  أبي طايي  كىلو    .2

 بن االس خىل  سم ىل ده  بغ استعىلدة طىلقت   السا م  .3

 العملية 
    شىل اه      خالؿ اوثىلؿ ظاوسىلقش  ظمنك  دف وتألعن ام اف ايلاىلظ  بغ طىلق  االً م بب اف يعو االو ىلف

 ظحزو   وف كب  اوشىل ا م بب اخل اا ت وا م  قد ال يتحانبهىل االو ىلف 
 مترين االسرتخاء النفسي )عضالت الظهر(  

   بالت الرتها مث اس خ  ظ د ورتهاؾ  لشدّ اهم  ظهاؾ  حمىلظال وس دعىلوع قد م  أبعىلوع يدي  حىت مشعا  
 لبألخلعم  ال بمعم  .
 الواجب البييت 

 حث     كن طىللب  دف ينكتب  بغ در  الألاإلب البم   ددا    اوألاق  ايلمىلمم  ال   َا مهىل م بب البىل
 مترين يساعد على االسرتخاء

 
  اركع  بغ إحدى ركبتم  . خلع اليدـ اويىلوب     ح  د ىل   حما م بح الاخذ او ىل م   ألازي  لألرخلم  ت

 ظالنكىلحن دسان الاكب  

 نكأ لأل ىلـ لتحيم  اوزيد    التاندد ت    خالؿ  د رخذي  رمأل اورخلم    ظاحاص استانا  بغ مب  الألخلعم  دظ دم
  بغ اف ال متعدى ركبت   بغ كىلحب  ( .

 . ظلتحيم  سبديد د ان  ت   د ذرا    بغ اجلىلوب وا   الذي سبتد  بم  ركبت  د بغ اورخلم 

     ظكار التاناي . اثوم  ت مث ودؿ إلىلوبم  22- 02استانا  بغ مب  الألخلعم  ودى م اظح 
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 صدق الربانمج
ا تاندت البىلحثتىلف ال دؽ الرتىلباي    عار   دى عدؽ الًو لت رعاض الًو ل و محتت  اوظلم  اوتنكألو     

( درسىلً بغ عانأل      احملنكانني   ال وم  ظ بج الساس لبمىلف ارائهج    دى عالحم  الًو ل    حما حمتألى 02 
ي    الدرظس ظقد و ىلً   ارائهج ظ الحرتىلهتج   كن درس ظمعدين  ىلياظو   سىلسبىًل اخلىلر  دظ حذرالدرظس ظالامديألات ظاودا

 اوألاري   بغ مجمع درظس الًو ل.    دودى احملنكانألف  الحرتىلهتج ظسب
 التجربة اإلستطالعية للربانمج

( 02 وسبألع   بغ  دإلات البىلحثتىلف ذباو  است ال م  وت بم   درظس الًو ل ال وألي وألاقع مخ   درظس 
طىللبىًل ظطىللب     خىلرج العمس  اوسىلسم    إختمىلربج    كبم  ابسدس  ق ج النكها   لبًو ل ظالحتىلي   س  التعاؼ  بغ 
ظخلألح الدرظس ظ دى ميبن ال بب  لبانألخلألع ظكذل  لببط ز   الدرس رألإلدت البىلحثتىلف قبألاًل كبرياً  سد ال بب  ت ظ   

 ( دقمي .  22-22 م  ظإلد اف ز   م بم  الدرس الألاحد ي تحتاؽ خالؿ التجاو  االست ال
 الصورة النهائية للربانمج

( درسىلً ظكن درس ضمتألي دبدارىلً  ىل   ظخىلع  ظ يد   لبانألخلألع ربالً 02يتنكألف الًو ل و محتت  السهىلئم      
 بت بم  ظالتجاو .   او ثب  ظالامديألات ظالتاناي  ظالألاإلب البم ت ظمهذا ينكألف الًو ل عىليلىلً ل

  :ومنها من التوصيات وضعت الباحثتان عدداً و 
  بغ إدارة اجلىل ع  االستاىلدة    درظس الًو ل وت بمي   بغ  مسىلت خمتبا     طبب  اجلىل ع .  -

 كانىل   إق اح دراس  وعسألاف   دهما الًو ل اوي ح   معدين وبألان اوً لدى طبب  إلىل ع  اوألعن( -
 ادلصـــــادر:

 صادر العربيةادل 

فاعليــة بــرانمج تربــوي مســتند إت نظريــة تــوم بــوزان يف تنميــة التفكــري ا ــوري لــدى طلبــة (ت 0222الوزذمػعت لمبػػغ  بػػع  ثانػىلف  انػػا  .3
  ت رسىلل   ىلإل تري    بج الساس ال وأليتكبم  ال وم  ت إلىل ع  منكاي .ادلرحلة االعدادية

يف تنميــة فــلف الــتعلم والتفكــري ادلفعــم ابألمــل لــدى طالبــات ادلرحلــة ادلتوســطة يف  أثــر بــرانمج تربــوي(ت0202طػػ ت دوػػألار غػػىل  ضمػػ   .4
 دطاظح  دكتألراه  غري  سشألرة(ت كبم  ال وم ت إلىل ع  اوألعن.مدينة ادلوصل،

 دار اوم اةت  انىلفت اوردف.مدخل إت مناىج البحث يف الرتبية وعلم النفس، (ت 0229 بىلست دمحم خبمن ظدخاظف  .5

 
رللـــة (ت  القػػػ  وبػػػألان اوً ونكػػػن  ػػػ  السػػػألع ظالعانػػػا لػػػدى  مسػػػ   ػػػ  طػػػالان اجلىل عػػػ ت 0229ت يألسػػػ   بػػػد ال ػػػبألر ظآخػػػاظف  بػػػد الػػػاله .6

 (ت كبم  ال وم  إلىل ع  سألبىلج.2(ت اجملبد  2العدد  الشباب الباحثني يف العلوم الرتبوية، 

ت  نكتبػ  النكتػىلينت 0طة والعلـوم اإلنسـانية، أساسـيات البحـث العلمـي يف الرتبيـ(ت 2990 ألدةت دمحػد سػبانىلف ظرتحػع ح ػ   بنكػىلظي  .7
 درود.
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