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 الذاتفي تحسين تأكيد ( نموذج الزاروس)فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى العالج متعدد الوسائل 
 وخفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر 
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 ملخص 
نمدددوذج )يسدددتند إلدددى العدددالج متعددددد الوسدددائلفاعليدددة برندددامج إرشدددادي  تقصددديهددددفت الدراسدددة الدددى      

 باسدددتخدام ، فدددي تحسدددين تأكيدددد الدددذات وخفدددض قلدددق المسدددتقبل لددددى طالبدددات الصدددف العاشدددر( الزاروس
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مناصدفة إلدى مجمدوعتين إحدداهما تجريبيدة واألخدرى  قسدموا المسدتقبل، قالدذات ومرتفعدة علدى مقيداس قلد

، وصدددمم ألضدددراض الدراسدددة تأكيدددد الدددذات و قلدددق المسدددتقبل لجمدددع البياندددات يمقياسددد  اسدددتخدم ،ضدددابطة

، ُطبدق علدى المجموعدة التجريبيدة، (الزاروسنمدوذج )العدالج متعددد الوسدائلبرنامجدًا إرشداديًا يسدتند إلدى 

أظهدرت نتدائج  .دقيقدة( 54)جلسة، بواقع جلستين أسدبوييًا، مددة كدل منهدا ( 02)في جلسات بلغ عددها 

 لمقيدداسالدراسددة وجددود فددروق دالددة إحصددائيًا بددين المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي القيدداس البعدددي 

المجموعدددة التجريبيدددة، وكاندددت الفدددروق دالدددة أيضدددًا بدددين  لصدددالح قلدددق المسدددتقبللمقيددداس تأكيدددد الدددذات و 

القياسددين القبلددي والبعدددي علددى المجموعددة التجريبيددة لصددالح القيدداس البعدددي، فددي حددين لددم تظهددر فددروق 

ممددا يشددير إلددى فاعليددة البرنددامج ، عددي لدددى أفددراد المجموعددة التجريبيددةالبعدددي والتتب دالددة بددين القياسددين

، واسددتمرارية فاعليتدده بعددد فتددرة تتبددع أكيددد الددذات وخفددض قلددق المسددتقبلتحسددين تاإلرشددادي المطبددق فددي 

فددي تحسددين  (853.)حجددم األثددر للبرنددامج اإلرشددادي قددد بلددغ كمددا بينددت النتددائج أن  .أسددابيع سددتةمدددتها 

 .في خض قلق المستقبل( 910.)تأكيد الذات، و

أكياد الاذات، قلاق المساتقبل، ، تحساين ت(نماوذج الزاروس)العالج متعدد الوساائل: الكلمات المفتاحية

 .طالبات الصف العاشر
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Abstract 

 

     This study aimed to investigate The Effectiveness of a counseling program based on 

Multimodal Treatment (Lazarus model) in improving self-assertion and reducing Future 

Anxiety Among a sample of  Tenth Grade Students. The study used the semi- 

experimental approach through a sample of 24 students (females) who recorded low 

degrees on the Self- Assertion Scale and high degrees on Future Anxiety Scale. The 

sample was divided into two groups: experimental group and controlling group. The Self- 

Assertion Scale and The Social Anxiety Scale were used to collect the data, while a 

counseling program based on the Effectiveness of a counseling program based on 

Multimodal Treatment (Lazarus model) in improving self-assertion and reducing Future 

Anxiety Among a sample of  Tenth Grade Students, and was applied on the experimental 

group, in 12 sessions, by two session per week of 45 minutes each.  

     The results of the study showed statistically significant differences between the 

experimental and the controlling groups in the post measurement of the Self- Assertion 

Scale and the Social Anxiety Scale, in favor of the experimental group. And the 

differences between the pre and post measurement in the experimental group were also 

statistically significant, in favor of the post measurement. Additionally, there were no 

differences between the post and the long term measurements in the experimental group, 

which indicates the effectiveness of the applied counseling program in improving self- 

assertion and decreasing the social anxiety after a six week tracking period. The results 

also showed that the impact of the counseling program reached (.853) .in self assertion 

and (.910) in future anxiety. 

      Based on the results, the study recommends to applied the developed counseling 

program to other communities, and for similar or different indicative purposes. 

Keywords: Multimodal Treatment, Improving Self- Assertion, Future Anxiety, Tenth 

grade students. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها  

 المقدمة 1.1

فدي والتفاعالت المصحوبة بالتعقيدات والضغوط  من التغيرات في هذا العصر يعيش اإلنسان كثيراً     

، ومددا يرافقهددا مددن اضددطرابات نفسددية وسددلوكية كافددة مختلددف المجدداالت، والتددي تددؤثر فددي مظدداهر الحيدداة

نتيجة لهذه الضغوط، فمع تقدم الحياة وتطورها بشكل سدريع أصدبح اإلنسدان يواجده العديدد مدن المواقدف 

، وهذه المواقف واألحداث تزيدد مدن قلقده تجداه مدا يخبئده المسدتقبل لده، وخوفده التي تهدد حياته ومستقبله

مددن أحددداث ال يسددتطيع مواجهتهددا، حيددث أن قلددق المسددتقبل فددي هددذه الحالددة يشددكل خطددرًا علددى صددحة 

يدؤدي األمدر الدذي قدد األفراد النفسدية،  فيدنعكس ذلدك علدى سدلوكهم فدي حدال كاندت درجدة القلدق عاليدة، 

وازن الحياة لدى الفرد من الناحية النفسية والجسمية وعلى مستوى تأكيد الذات، ويؤثر إلى اختالل في ت

 .ذلك على طريقة تفاعله مع البيئة من حوله

وفقددان الهددف فدي  القلدقجرائية المستعملة في عدالج حدى الوسائل السلوكية اإلإالذات  ويعد توكيد    

فكارهم والمطالبة بحقدوقهم أعلى التعبير عن مشاعرهم و فراد سلوب مساعدة األويستهدف هذا األ ،الحياة

 (.2335عبد الهادي والعزة،) ير اإليجابي نحو المستقبلكويساعدهم على التف

وعلددى مشدداعره وهرائدده _ لفظددًا وسددلوكًا _ وتأكيددد الددذات يتمثددل فددي قدددرة الفددرد علددى التعبيددر المالئددم     

قوقه دون ظلم أو اعتداء على اآلخرين، ويرتكز تقدير ومواقفه تجاه األشخاص واألحداث، والمطالبة بح

الفرد لذاته، عن مدى رضاه عن نفسه وقدراته وعلدى اإلحسداس بالتقددير لده مدن قبدل اآلخدرين، ومكانتده 

لفظددًا : كمددا يعنددي تأكيددد الددذات التعبيددر عددن الحاجددات واالنفعدداالت والمشدداعر والمعتقدددات. واحتددرامهم لدده
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لحقوق الشخصية المشروعة بطرق مناسبة دون محاولدة السديطرة علدى اآلخدر وسلوكًا بحرية والتمسك با

 (.0995عوض، ) أو التحكم به أو التقليل من شأنه

واإلنسان في بحثه المستمر عن ذاته وكيانه الفردي واالجتماعي ال يحتاج إلدى مفهدوم ايجدابي عدن     

ابلدده مددن تحددديات وصددعوبات حتددى ال الددذات فقددل، بددل يحتدداج أيضددًا إلددى تأكيددد ذاتدده فددي مواجهددة مددا يق

 (.2331عمر،) يستسلم للضغوط الشديدة الواقعة عليه

 طور والتقددددم الحضددداري والتكنولددددوجيفددددالت ر،المسددددتقبل سدددمة مدددن سددددمات هدددذا العصدددقلدددق يعتبدددر و     

وسدل هدذه  قلقداً  سداهمت فدي جعدل اإلنسدان يقدف ،والتغيرات السدريعة المتالحقدة فدي شدتى منداحي الحيداة

إلدى تحقيدق هدفده فدي  لحضارية يبحث عن الطمأنينة وسكينة النفس فال يجدها، ويسعى جاهداً الموجة ا

الحيددداة مدددع صدددعوبة وجدددود اإلمكاندددات والظدددروف المناسدددبة لتحقيدددق ذلدددك، ممدددا يترتدددب عليددده الكثيدددر مدددن 

ضروب الضيق واالضطراب الذي يقلل من كفاءته، ويزيد من حدة القلق والشعور بالتهديد بالخطر من 

مدن أندواع القلدق الدذي يشدكل خطدرًا علدى صدحة األفدراد  مستقبل، لدذلك يعتبدر القلدق مدن المسدتقبل نوعداً ال

الناحيدة  كدان مدنسدواء ، إلدى اخدتالل فدي تدوازن الفدردأيضدًا  يدؤديوانتاجيتهم وخاصة المدراهقين مدنهم، و 

 (.2339المشيخي،) العقلية أو الجسمية أو السلوكية

القلدق بمجموعدة مدن  ن القلدق العدام ويتصدف ذو أصدحاب هدذا الندوع مدنويعد قلدق المسدتقبل جدزء مد    

التأكد من المستقبل، وهو أحدد  وعدم ،وفقدان السيطرة على الحاضر ،دراك العجزإو  ،فات كالتشاؤمالص

 (.2331عشري، )واضح وملموس أنظمة القلق التي بدأت تظهر على واقع الحياة بشكل

كدداديمي األالمسددتقبل  راهقين والشددباب شددعورهم بعدددم وضددوح صددورةن أضلددب مددا يثيددر القلددق لدددى المددإ    

 م،علدى ذواتهدم ومسدتقبل وجدوده حبداط والقلدقباإلوعدم تحديد المستقبل المهني، وهذا يولد لديهم شدعور 

الصددف العاشددر فددي مرحلددة  ذلددكسدديما عندددما يكددون وهددذا بدددوره يددؤثر علددى مسددتوى تأكيددد الددذات لددديهم، 
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منصدددور )التخصدددص األكددداديمي والدددذي علدددى أساسددده يختدددار مهندددة المسدددتقبل الطالدددب التدددي يحددددد فيهدددا

 (.    2303وهخرون، 

ويعد العالج متعدد الوسائل طريقة نسقية وشاملة للعالج النفسي، ففي حين تخدم النظرية الفرضية     

، فدنن النظريدة التي تدعو إلى التزام الممارسدة بقواعدد وأسداليب ونتدائج علدم الدنفس باعتبداره علمدًا تجريبيداً 

تتفدوق علدى التقليدد السدلوكي بنضددافة أسداليب قيداس وتقدويم متفدردة، وكددذلك فدي تعاملهدا بعمدق وتفصدديل 

مدددع العوامدددل الحسدددية والتخيليدددة والمعرفيدددة وجواندددب العالقدددات الشخصدددية، باعتبارهدددا عوامدددل مدددؤثرة فدددي 

يعدددانون عدددادة نتيجدددة  تفاعلهدددا مدددع بعضدددها الدددبعض، ومدددن الفدددروض األساسدددية للنظريدددة أن المسترشددددين

بمجموعددة مددن العالجددات  مجموعددة مددن مشددكالت معينددة، والتددي يجددب علددى المرشددد أن يتناولهددا أيضدداً 

المحددة، وفي التقويم الذي يتم في هذا النوع من العالج فنن كل جانب من جوانب القياس يجيب علدى 

جوانب لخصها الزاروس سؤال عن ماذا يصلح؟ ولمن؟ وتحت أي ظروف؟ وهذا بشكل إجرائي، وهذه ال

 ((BASIC-ID Gorey,2013"في الحروف التالية 

بطالبدددات الصدددف العاشدددر وتطبيدددق البرندددامج دراسدددة الإلدددى حصدددر لتدددي دعدددت ومدددن بدددين األسدددباب ا    

مرحلدة المراهقدة التدي تعتبدر مدن أخطدر المراحدل بدايدة ، أن هذه المرحلة تعتبدر اإلرشادي المقترح عليهن

التي تمر  سريعةالفسيولوجية الجسمية و التغيرات ال باإلضافة إلى، نموهل مراحل التي يمر بها الفرد خال

فهددن يددواجهن كددذلك ، فيهددا الطالبددات فددي هددذه المرحلددة وتأثيراتهددا الكبيددرة علددى مفهددوم وتأكيددد الددذات لدددين

 .تحديات وصعوبات في تحديد اختيارتهن واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بمستقبلهن

الدراسددددة فدددي محاولددددة لتطددددوير برندددامج إرشددددادي يسددددتند إلدددى العددددالج متعدددددد هددددذه  جددداءتهنددددا  ومدددن    

ت وخفض مستوى قلق المسدتقبل لمساعدة طالبات الصف العاشر لتحسين تأكيد الذا (الزاروس)لالوسائ

 .لديهن

 



5 
 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة  0.1

ها فدي مدرسدة بندات لحالية خالل تددريببدأت مشكلة الدراسة من خالل إحساس الباحثة بالمشكلة ا      

وجددود نقددص فددي تأكيددد الددذات وقلددق مددن المسددتقبل لدددى طالبددات الصددف حيددث الحظددت البيددرة الثانويددة، 

 .العاشر

من الفشل الدراسدي، بدل يتجداوز القلدق نحدو خوفهن  قلق الطالبات من أهم األسباب التي تزيد من      

وعددم الثقدة بأنفسدهن،  ،، وهدذا يدؤثر علدى تأكيدد الدذات لهدنما يحملده المسدتقبل لهدن بعدد مرحلدة الدراسدة

تنميدة مهدارات  علدى أهميدة( 2302)، وناصدر(2335)سدعيددراسدتي فقد أكدت العديد من الدراسات ومنها 

وخاصدددة مهدددارات توكيدددد الدددذات التدددي تسدددهم بددددورها فدددي بنددداء  ،والنفسدددية والمعرفيدددة الطدددالب االجتماييدددة

خفض قلق المستقبل لديده، ممدا يسدتدعي تصدميم البدرامج اإلرشدادية التدي و الشخصية المتوازنة للطالب، 

وتناسب الفئة المستهدفة كنظرية العالج متعدد الوسائل للتعامل مع  ،تستند إلى نظريات تتسم بالشمولية

 .هذه المشكالت

 :اآلتي الرئيس تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال ،وبناء على ما تقدم

فاي تحساين توكياد ( نماوذج الزاروس)دي يساتند إلاى العاالج متعادد الوساائل ما فاعلية برنامج إرشاا

 الذات وخفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر؟

 :عن األسئلة اآلتيةلإلجابة هذه الدراسة سعت وبناًء عليه، 

 هل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات درجدات أفدراد المجموعدة التجريبيدة: السؤال األول

 بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟ توكيد الذاتوأفراد المجموعة الضابطة على مقياس 

هل توجد فروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات درجدات أفدراد المجموعدة التجريبيدة : السؤال الثاني

 قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟توكيد الذات على مقياس 
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لة إحصدائية بدين متوسدطات درجدات أفدراد المجموعدة التجريبيدة هل توجد فروق ذات دال: السؤال الثالث

 في القياسين البعدي والتتبعي؟ توكيد الذاتعلى مقياس 

هدل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات درجدات أفدراد المجموعدة التجريبيدة : السؤال الرابع

 امج اإلرشادي؟بعد تطبيق البرن قلق المستقبل وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس

هدددل توجددددد فددددروق ذات داللدددة إحصددددائية بددددين متوسدددطات درجددددات أفددددراد المجموعددددة : السااااؤال الخااااامس

 قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟ قلق المستقبلالتجريبية على مقياس 

هددددل توجددددد فدددروق ذات داللددددة إحصدددائية بددددين متوسددددطات درجدددات أفددددراد المجموعددددة : الساااؤال السااااادس

 في القياسين البعدي والتتبعي؟ قلق المستقبلاس التجريبية على مقي

 

 فرضيات الدراسة  3.1

 :اآلتية الصفرية صيغت الفرضيات لإلجابة عن أسئلة الدراسة،

بددين متوسددطات  (α≤3.35) توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ال: الفرضااية األولااى

بعدددد تطبيدددق توكيدددد الدددذات لضددابطة علدددى مقيددداس درجددات أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة وأفدددراد المجموعدددة ا

 .البرنامج اإلرشادي

بددين متوسددطات  (α≤3.35) توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ال: الفرضااية الثانيااة

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي توكيد الذات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس و 

بدين متوسدطات   (α≤3.35)جدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة ال تو : الفرضية الثالثاة

ر بعددد مددرو ي فددي القياسددين البعدددي والتتبعدد توكيددد الددذاتدرجددات أفددراد المجموعددة التجريبيددة علددى مقيدداس 

 .أسابيع( 6)
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بدين متوسدطات   (α≤3.35)توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة  ال: الفرضية الرابعاة

بعددد تطبيددق  قلددق المسددتقبلدرجددات أفددراد المجموعددة التجريبيددة وأفددراد المجموعددة الضددابطة علددى مقيدداس 

 .البرنامج اإلرشادي

بدين متوسدطات  (α≤3.35) توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى الداللدة ال: الفرضية الخامسة

 .د تطبيق البرنامج اإلرشاديقبل وبع قلق المستقبلدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس و 

بدين متوسدطات  (α≤3.35) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى الداللدة: الفرضية السادسة

ر بعدد مدرو  فدي القياسدين البعددي والتتبعدي قلدق المسدتقبلدرجات أفراد المجموعة التجريبيدة علدى مقيداس 

 .أسابيع( 6)

 

 أهداف الدراسة 4.1

 :اآلتيةإلى تحقيق األهداف الدراسة الحالية  سعت

إلدددى الفدددروق بدددين درجدددات أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة فدددي التطبيقدددين القبلدددي والبعددددي علدددى التعدددرف  .0

 . توكيد الذاتمقياس 

إلدددى الفدددروق بدددين درجدددات أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة فدددي التطبيقدددين القبلدددي والبعددددي علدددى التعدددرف  .2

 .قلق المستقبلمقياس 

فددي ( نمددوذج الزاروس)إلددى العددالج متعدددد الوسددائلالمسددتند برنددامج اإلرشددادي التعددرف إلددى فاعليددة ال .0

 .تحسين تأكيد الذات لدى طالبات الصف العاشر

فددي ( نمددوذج الزاروس)المسددتند إلددى العددالج متعدددد الوسددائل إلددى فاعليددة البرنددامج اإلرشدداديالتعددرف  .1

 .لدى طالبات الصف العاشر قلق المستقبل خفض
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فدي ( نمدوذج الزاروس)برنامج اإلرشادي المستند إلى العالج متعدد الوسدائلالالكشف عن حجم أثر  .5

 .لدى طالبات الصف العاشرتحسين توكيد الذات 

فدي ( نمدوذج الزاروس)أثر البرنامج اإلرشادي المستند إلى العالج متعدد الوسدائلالكشف عن حجم  .6

 .لدى طالبات الصف العاشر خفض قلق المستقبل

نمددوذج )البرنددامج اإلرشددادي المسددتند إلددى العددالج متعدددد الوسددائلفاعليددة ار اسددتمر التعددرف إلددى مدددى  .1

أسدابيع مدن ( 6)بعد مدرور  لدى طالبات الصف العاشر تحسين مستوى توكيد الذاتفي ( الزاروس

 .انتهاء البرنامج اإلرشادي

نمددوذج )التعددرف إلددى مدددى اسددتمرار فاعليددة البرنددامج اإلرشددادي المسددتند إلددى العددالج متعدددد الوسددائل .8
أسدابيع مدن انتهداء ( 6)في خفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر بعدد مدرور ( الزاروس

 .البرنامج اإلرشادي

 

  أهمية الدراسة 5.1 

وخفدض قلدق  طالبات الصف العاشرلدى  بتوكيد الذاتبع أهمية الدراسة من موضوعها والمتعلق نت    

 : وهما من ناحيتين الدراسةه تحدد أهمية هذ ويمكن أن ،لديهن المستقبل

 األهمية النظرية 1.5.1

، طالبدددات الصدددف العاشدددرلددددى  تأكيدددد الدددذات وخفدددض قلدددق المسدددتقبلتقدددديم برندددامج إرشدددادي لتعزيدددز . 0

التدددي تمكدددنهن مدددن والنفسدددية والمعرفيدددة أحدددد مكوندددات المهدددارات االجتماييدددة  أن تأكيدددد الدددذات، باعتبدددار

 .خاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بمستقبلهنالتعامل مع المشكالت التي تواجهن وات

المجدددال، فعلدددى الدددرضم مدددن تعددددد جديددددة للمعرفدددة اإلنسدددانية وللمكتبدددة العربيدددة فدددي هدددذا تعدددد إضدددافة  .2

–الدراسددات التددي تناولددت مجددال تحسددين توكيددد الددذات وخفددض قلددق المسددتقبل، إال أندده لددم تجددرى دراسددة 

، لتحسددين (الزاروس)يسددتند إلددى العددالج متعدددد الوسددائل تناولددت برنددامج إرشددادي  -حسددب علددم الباحثددة
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توكيدددد الدددذات وخفدددض قلدددق المسدددتقبل للفئدددة المسدددتهدفة، ومدددن هندددا جددداءت الحاجدددة لمثدددل هدددذا الندددوع مدددن 

 .الدراسات 

البددرامج فددي توجيدده البدداحثين إلددى المزيددد مددن البحددث فددي مجددال بندداء الدراسددة تسدداهم مددن المتوقددع أن . 0

 .بهذا المجالوإثراء المكتبة العربية  ،فئة المراهقين اإلرشادية التي تستهدف

 .تأكيد الذات وقلق المستقبل لدى طلبة الثانوية العامةلقياس  مطورة اييستزود الباحثين بمق .1

 

 األهمية التطبيقية 0.5.1

 :أما من الناحية التطبيقية، فنن أهمية الدراسة الحالية تتمثل في

فدددي تحسدددين توكيدددد الدددذات، ( الزاروس)إلدددى العدددالج متعددددد الوسدددائل  تطدددوير برندددامج إرشدددادي يسدددتند. 1

 .وخفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر في مدرسة بنات البيرة الثانوية 

تأكيدد الدذات، وخفدض قلدق التربدويين إلدى أهميدة تنميدة المرشدين تساهم هذه الدراسة في توجيه انتباه  .2

  .الثانوية المستقبل  لدى الطلبة في المدارس

مهددارات فددي تطددوير  البرنددامج اإلرشددادي المقتددرحالجهددات المعنيددة مددن اإلسددتفادة مددن الدراسددة تمّكددن  -3

 .تأكيد الذات وخفض قلق المستقبل لدى فئة الطلبة المراهقين

 

 ومحدداتها حدود الدراسة 6.1

 :الدراسة الحالية في اآلتيومحددات تتمثل حدود 

راسة في مدرسة بنات البيرة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم في الد طبقت :الحدود المكانية .0

 .محافظة رام هللا والبيرة 

 .2323العام الفصل الثاني في  هذه الدراسة في طبقت: الحدود الزمانية .2
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 .فيها والمصطلحات الواردة على المفاهيم اقتصرت نتائج هذه الدراسة :المحددات المفاهيمية .0

طالبددات الصددف العاشددر فددي مدرسددة بنددات البيددرة هددذه الدراسددة علددى  اقتصددرت: شااريةالحاادود الب .1

 .الثانوية

 .تتحدد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة ومدى صدقها وثباتها: دد اإلجرائيالمح .5

 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات 7.1

الخطدددوات المحدددددة يمكدددن تعريدددن البرندددامج اإلرشدددادي علدددى أنددده مجموعدددة مدددن " :البرناااامج اإلرشاااادي

تتضدددمن ا و كمددد اإلرشددداد النفسدددي، ومبددداد والتدددي تسدددتند فدددي أساسدددها علدددى نظريدددات وفنيدددات  ،والمنظمدددة

بهددف  والتي تقدم لألفراد فدي فتدرة زمنيدة محدددة، ،مجموعة من الخبرات والمعلومات واألنشطة المختلفة

 ،لهدددم جتمددداعيواالنفسدددي تعدددديل سدددلوكهم وإكسدددابهم سدددلوكيات جديددددة تحقدددق التوافدددق ال فدددي مسددداعدتهم

ومددددن هنددددا يمكددددن القددددول بددددأن البرنددددامج  .(280ص: 2331حسددددين، ) "وتسدددداعدهم علددددى حددددل مشددددكالتهم

 .نمائي وعالجي ووقائي اإلرشادي هو برنامج

مجموعددة مدن الطددرق واإلجدراءات اإلرشددادية المنظمدة والمرتبددة مدن خددالل : ويعدرف إجرائيدًا علددى أنده    

تتضددمن فعاليددات ومناقشددات  ،متعدددد الوسددائل بحسددب نمددوذج الزروسللعددالج  تسددتند جلسددات إرشددادية

بتوكيددد وتحسددين  قلددق المسددتقبلإرشددادية تسددعى إلددى تحقيددق األهددداف اإلرشددادية المرجددوة، وهددي خفددض 

 .الذات لدى طالبات الصف العاشر

وهدو يحتدوي علدى  ((BASIC_ID سلوب عالجي متعددد الوسدائل، ويرمدز لده بأهو : نموذج الزاروس 

( C) الجواندب معرفيدة_5( I) التخيدل_1( S) إلحسداسا_ A))0 لوجددانا_2( B)السدلوك_ 0 :وسائل هي سبع

 (.0988,Lasarus) (D) العقاقير_1( I) العالقات الشخصية_6
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قددرة الفدرد علدى التعبيدر عدن انفعاالتده، وهرائده، ووجهدات نظدره حدول أي أمدر مدن األمدور،  :تأكيد الذات

و بدداآلخرين، وذلددك بصددورة سددوية وإيجابيددة، بحيددث تكددون مقبولددة فددي المجتمددع سددواء كددان متعلقددًا بذاتدده أ

 (.Merna&john,2006) الذي يعيش فيه

كيددد الددذات، تحصددل عليهددا الطالبددة علددى مقيدداس تأ التددي الدرجددة الكليددة: ويعددرف إجرائيددًا علددى أندده     

 .ألضراض الدراسة بعد الرجوع لألدب النظري والمقاييس السابقةور طُ الذي 

 

المستقبل، والنظرة السلبية للحيداة، وعددم ه االسلبي تجوالتفكير  احرتياالدم هو الشعور بع" :قلق الستقبل

من مدع عددم ألعور با، وفقدان الشذاتالحياتية الضاضطة، وتدني اعتبار ال األحداثة القدرة على مواجه

 (.1102339المشيخي،) "فسنالثقة بال

التدي تحصدل عليهدا الطالبدات وفقدًا إلجدابتهن علدى مقيداس قلدق  الكليدةالدرجدة : ويعرف إجرائيًا على أنده

 .المستقبل المستخدم في الدراسة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري  1.0

  تأكيد الذات  1.1.0

 قلق المستقبل 0.1.0

 العالج متعدد الوسائل 3.1.0

  الدراسات السابقة 0.0

 التي تناولت برامج إرشادية تستند إلى العالج متعدد الوسائلات دراسال 1.0.0

 الدراسات التي تناولت توكيد الذات  0.0.0

 الدراسات التي تناولت قلق المستقبل 3.0.0
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 اإلطار النظري   1.0

 تمهيد

 ،المستقبل من أهم الموضوعات التي شغلت بال العلماء يعتبر موضوع كل من تأكيد الذات وقلق     

ألن الفرد كائن  والصحة النفسية وعلم النفس ومختلف العلوم اإلنسانية، ،والباحثين في مجاالت اإلرشاد

اجتمداعي يعدديش فددي بيئددة يددؤثر ويتدأثر فيهددا، ويبحددث عددن أقصددى درجدات الصددحة النفسددية والتوافددق مددع 

ن اإلطددار النظددري للدراسددة شددرح وتوضدديح المفدداهيم األساسددية التددي ذاتدده ومددع مجتمعدده، وسددوف يتضددم

 :تضمنها عنوان الدراسة على النحو اآلتي

  .تأكيد الذات 0

 .قلق المستقبل 2

 (.سو الزار )العالج متعدد الوسائل 0

 طالبات الصف العاشرتواجهها المشكالت النفسية التي  1
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 تأكيد الذات 1.1.0

و  القلق، و النفسية الضغوط ذات من أهم الطرق التي تمكن الفرد من التعامل معال يعتبر تأكيد      

من حفظ  اإلنسان الشعور بقلة الحيلة أمام اآلخرين، لذا فهي من أهم المهارات التي تمكنالتوتر و 

شعر بالحرج أو القلق يقول ال دون أن يعلى أن  هتساعد، و اآلخرينعدم التعدي على حقوق ، و هحقوق

من  الفرد التي تمكنارات المهيعد من الذات  أكيدتستياء اآلخرين منه، و وا اآلخرين من ضضب

و البعض  ،ذاته بشكل عدائي أو هجومي أكيديحاول ت فالبعض ،نفسهحتفاظ بصورة جيدة عن اال

ختيار الطريقة التي يتمكن بها من اذاته، و البعض يمكنه  أكيدمن ت فيه يتجنب أي موقف يكون البدّ 

 .ذاته دتأكي

 تأكيد الذاتمفهوم   1.1.1.0

سواء كانت رائه هعن  والتعبير ،خرينلى المحادثة مع اآلبأنه قدرة الفرد ع تأكيد الذاتويعرف      

 ،حيالهم (الغضب)أو السلبية  (المدح) واإلفصاح عن مشاعره اإليجابية ،خرينمتفقة أو مختلفة مع اآل

جتمايية، وتتضمن مهارة ستمرار في إنهاء التفاعالت االاالة و ر الدفاع عن حقوقه الخاصة، والمبادو 

   (.2302عكاشة وعبد المجيد،) جتمايية المختلفةي ومهارة المحادثة في المواقف االالتعبير عن الرأ

ثقة الفرد بأنه يبارة عن المهارة االجتمايية في مواقف الحياة، والتي تشير إلى  وعرف تأكيد     

ومقاومة  ،بصورة مالئمة( ضضب)والسلبية ( تقدير) اإليجابيةتعبير عن مشاعره بنفسه، والقدرة على ال

عن فعل ما يرببه والمبادرة  الكف جباره على إتيان ال ما يرببه أوإل ؛للضغوط التي يمارسها اآلخرون 

، اكها، والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهفي إنهاء التفاعالت االجتماييةاالستمرار أو  أو ببدء

يحمله  ام وأذات هو تعبير الفرد عن ذاته جوهر توكيد الفنن  لذا ،ريطة عدم انتهاك حقوق اآلخرينش

نتهاك للقيم والمعايير االجتمايية السائدة، وبذلك نجد أن توكيد الذات معامل مهم في اراء، دون همن 

 (Merrell, 1998). النزاعات قدرة الفرد على حل 
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سواء  نه التعبير عن النفس بثقة وبدون مبالغة وأن يعبر عن مشاعرهعلى أ الذات تأكيدويعرف     

 .(king, 1997)هراءه  وعنكانت إيجابية أو سلبية 

بأنه استثمار للطاقة العدوانية السوية لصالح ضرائز الحياة بما : تأكيد الذات سبيلجر وعرف    

شمس، ) قوق اآلخرينيتضمنه ذلك الدفاع عن الحقوق أو الحصول على هدف دون المساس بح

0992.) 

تأكيد الذات بأنه التعبير بشكل إيجابي عن المشاعر اإليجابية مثل االستحسان،  عليان ويرى     

واالهتمام، الوّد، المشاركة، صداقة، اإلعجاب، أو عن المشاعر السلبية مثل الرفض، عم التقبل، 

لتردد أو التراجع أو المرور بأي قدر من اآللم، االستياء، الحزن، الشك، الريبة، اآلسى، وذلك دون ا

 (.0990عليان، )القلق، وذلك دون اإلضرار باآلخرين أو بالذات 

 :هناك ثالث وجهات من النظر لمفهوم تأكيد الذات

وفقا لبافلوف، فنن الفرد ينشأ توكيدًا أو ضير توكيدي تبعًا لعمليات الدعم أو القمع التي : األولى   

 (.0998إبراهيم، )ر انفعاالته أو التعبير عن نفسه يتعرض لها عندما يظه

رائدًا لمفهوم تأكيد الذات وإن لم يشر لها بطريقة مباشرة، فقد صنف Salter) )تعتبر سالتر :الثانية   

المستثارة وهي التي تتصرف بتلقائية ولديها القدرة : سالتر الشخصيات إلى اثنتين، الشخصية األولى 

المكفوفة هي شخصية حبيسة النفعاالتها : ها وانفعاالتها، أما الشخصية الثانيةعلى التعبير عن مشاعر 

 (.0992شمس، ) وال تستطيع التعبير عنها

المؤسس لمفهوم تأكيد الذات فهو أول من استخدم مصطلح تأكيد ( wolpe)تعتبر ولبي : الثالثة   

ث استجابات نقيضة للقلق في الذات واستبدله بمصطلح االستثارة، وذلك من خالل استخدامه لثال

إبراهيم، )عالجه بالكف بالنقيض وهي استجابة التوكيدية واالستجابة الحبيسة واالستجابة االسترخائية 

0998.) 
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 :تأكيد الذاتأسلوب   األهداف التي يسعى إليها  0.1.1.0

 .لمزعجةالقدرة على التعبير الصادق عن جميع أشكال األفكار والمشاعر لدى الشخص السارة وا .0

 .أن السلوك المؤكد سلوك مقبول اجتمايياً  .2

 .القدرة على ممارسة الحق الشخصي دون االعتداء على حقوق اآلخرين .0

 .الثقة بالقدرة على الدفاع عن الذات دون قلق وتوتر ضير مبرر .1

حرية أن يكون الفرد قادرًا على أن يختار ماهو الظرف المناسب لكي يمارس سلوكًا لتاكيد  .5

 (.Shelton,2014)ذاته

 

 :أبعاد تأكيد الذات  3.1.1.0 

: هو من العناصر األساسية الكتمال السلوك التوكيدي وينقسم إلى قسمين: البعد غير لفظي .1

: عمليات فسيولوجية داخلية مثل النبض وضغل الدم وتقلصات المعدة، ومظاهر سلوكية خارجية

أحمد، )بدني واإلشارات والتعبيرات الوجهية مثل التقاء العين واالبتسامات ووضع الجسم واالتصال ال

2339.) 

هو يبارة عن جوانب يتم استخراجها من خالل التحليل العاملي لبنود المقاييس : أما البعد اللفظي .0

ظي؛ مثل التسليم بصحبة الشيء التي من المفترض أنها تقيس التوكيدية بطريقة التقرير اللف

قدم بطلبات لتغير السلوك، وتوجيه النقد المناسب في الموقف، وعدم اإلذعان والت( التقدير)متنانواال

 (.0992 الخليفي،) والمساومة في عمليات البيع والشراء، وطلب تفسيرات أكثر في حالة عدم الفهم
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 خصائص تأكيد الذات   4.1.1.0

 :وهي تتمتع الشخصية التوكيدية بعدد من الخصائص

ه قيمة أمام نفسه واآلخرين، ويرفض أن يتم تخويفة أو أن يكون الشخص صادقًا ومنفتحًا ول_ 

االعتداء على حقوقه، ويتساوى مع اآلخرين، بينما يحافظ على التفرد بشخصيته الخاصة، ويستمع 

 (.Garner, 2012)ويتفهم اآلخرين 

 ، والتأذياالحتراق و لحد األمور التي تصل إيقاف  علىالقدرة  ويكون لديه حدوده الذاتية يعرف_ 

ويعطي لنفسه ، اآلخرين بل تتساوى معهمية من حاجات همليست أكثر أو أقل أ  هيدرك أن حاجات

 (.Phillips, 2002)الوقت لتجديد طاقاته 

بدون نظره بشكل مباشر  جهة، ويشرح و اآلخرينحقوق  ال ينتهك فيهابطريقة  هيدافع عن حقوق  _

 (.Potts & potts, 2013)ة قة متبادلة حقيقيبطري والتفاعل معهم اآلخرين فهمويسعى لتالعب أو ضش، 

بما فيها أن يقول الشخص نعم )القدرة على التعبير عن النفس عن طريق الكلمات والتصرفات _ 

 (.عندما يريد الموافقة وال في حالة الرفض

 (.المحبة، واإلعجاب)القدرة على التعبير عن المشاعر اإليجابية بما فيها _ 

دما لتحقيق ما تهدف إليه فهي عكس الشخصية السلبية التي تنتظر األشياء اإليجابية والمضي ق_ 

 .لتحدث

 .القدرة على المطالبة بالحقوق دون المساس بحقوق اآلخرين_ 

عسلية )القدرة على استخدام لغة جسد توكيدية تساعد في التعبير عن صدق المشاعر واالنفعاالت _ 

 (.2302وجودة، 
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 لذاتمعوقات تأكيد ا 5.1.1.2

من األسباب التي تعيق تأكيد الفرد لذاته، أفكاره الالعقالنيدة المرتبطدة أن ( 2338)أشار الدحادحة      

يكددون الفددرد فعددااًل وأن ينجددز  وأنبسددلوك تأكيددد الددذات، كددأن يكددون محبددوب ومقبددول مددن قبددل اآلخددرين، 

بهدددا اآلخدددرون ويسدددتطيع بشدددكل كامدددل مدددايقوم بددده وأن سدددعادة اإلنسدددان تندددتج عدددن الطريقدددة التدددي يعاملددده 

عمددل أقددل عمددل مددايمكن عملدده واسددتمتع بحياتدده علددى النحددو الدددذي اإلنسددان أن يكددون أكثددر سددعادة اذا 

والقلدق مددن نتدائج تأكيددد الدذات، قددد يعدوق القلدق بشددأن المواقدف السددلبية الفدرد مددن تأكيدد ذاتدده، . يسدتطيعه

عنده أو الخدوف مدن رفدض اآلخدرين  تأكيد ذاته خوفًا من نقدد اآلخدرين لده وعددم رضداهم نفهو يحجم ع

 (.2102حجازي، ) له

ه وترى الباحثة أن ضعف الثقة بالنفس يولد لديده الشدعور بدالنقص والخجدل والدونيدة، ممدا يسدبب لد     

رائه ومشاعره بحرية، ويؤدي ذلك إلى ابتعاده عن مواجهة اآلخرين صعوبة في التعبير عن نفسه وعن ه

 .بعدم األمانوالتواصل معهم، وشعوره أيضًا 

 النتائج المترتبة على عدم تأكيد الذات 6.1.1.2

عددالق فددي تختلددف العواقددب مددن فددرد إلددى هخددر فددالبعض يصدداب باالكئتدداب والقلددق، فددالبعض يشددعر بأندده 

إذا تجددرأ علددى قددول بحيددث يشددعر بعدددم السددعادة أو عدددم الراحددة، ويخشددى الفددرد مددن العواقددب  ،المواقددف

إلددى قددول نعددم بسددهولة جدددًا، ممددا يددؤدي إلددى شددعوره بالغضددب فيمددا بعددد، مايشددعر بدده، وينتهددي بدده األمددر 

ع لالخدددمات السدديئة، الغددذاء ضيددر الجيددد، السددك ،السددلوكات الغيددر مقبولددةوالفددرد سددوف يددذعن حتددى مددع 

 (.Carr, 2012)يخلق مشاكل وصراعات ة أو يريد أن يسبب ضجّ  ألنه الالمعيبة 

 طرق المستخدمة لتأكيد الذات  7.1.1.2

 2335عبدددددد الهدددددادي والعدددددزة،)طددددرق تأكيدددددد سدددددلوكيات األفددددراد لدددددذواتهم كمدددددا أشددددار إليهدددددا كددددداًل مددددن      

 .(2339والخواجا، 2303وبطرس،
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عن طريق تشجيع الوالددين ألبندائهم أن يكوندوا اجتمداعيين، وزرع الثقدة : عن طريق الوقاية منها _أوالا  

 .بأنفسهم

 :ءات العالجية السلوكية التاليةعن طريق العالج وذلك بإتباع اإلجرا_  ثانياا 

يخبر المرشد المسترشدد بدأن عليده أن يسدتجيب لمثيدرات بنسدتخدام وسدائل : تقديم التعليمات للمسترشد_ 

 .اإلتصال لبصري والتحدث بصوت مسموع

يعرض المرشد استجابات سلوكية أمام المسترشد حيث يقوم المسترشد بتقليدها أو بتعريضه : النمذجة_ 

 .ورة تشتمل على استجابات مؤكدةلنماذج مص

يتم تقديم المديح والثناء للمسترشد في حال إتقانه الستعمال االستجابات المؤكدة : التعزيز االجتماعي_ 

 .المراد تعلمها

عددددن طريددددق تدددددريب المسترشددددد علددددى االسددددترخاء العضددددلي وإشددددراكه فددددي : تقليددددل االحساسددددية للخجددددل_ 

 .المناسبات االجتمايية

وذلددك عددن طريددق قيددام المرشددد بنعددداد هرمددًا يشددتمل علددى مشددكالت المسترشددد ضيددر : هددرماسددتخدام ال_ 

 .المؤكدة والتي تثير الخوف والقلق لديه

يجابيددة والسددلبية وعددن راجعددة للمسترشددد عددن السددلوكيات اإل عددن طريددق تقددديم تغذيددة: التغذيددة الراجعددة_ 

 .سلبيات ويستمر في االيجابياتاستخدامه للسلوكيات المؤكدة وضير المؤكدة لكي يبتعد عن ال

أن يقددوم المرشددد بدددور األهددل أو المدددرس أو الصددديق أو أي دور يشددعر فيدده المسترشددد  :لعددب الدددور_ 

بالضدديق بالتعامددل معدده، ويعلددب المسترشددد دوره كطفددل ويمكددن عكددس الدددور بحيددث يقددوم المرشددد بدددور 

 .ساب مهارات التعامل مع اآلخرينالطفل والمسترشد بدور المرشد، بهدف تدريب المسترشد على اكت

مسداعدة المسترشدد علدى اسدتبدال حديثده الغيدر ايجدابي بحدديث ايجدابي : الحديث اإليجابي مدع الدذات_ 

 .عن ذاته مثل أن يقول أنا جيد، ال أحب أن أكون خجول، استطيع مشاركة اآلخرين نشاطاتهم
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 الفرق بين الجنسين في تأكيد الذات  8.1.1.2

معات تختلف في نظرتها لدك مدن الجنسدين، فدي حدين تنظدر بعدض الثقافدات الشدرقية إلدى المجتإن      

تميدددز الدددذكور بدددبعص الخصدددائص والسدددمات التدددي ينفدددردون بهدددا كالتنفددداس والتوكيديدددة واإلنجددداز وبعدددض 

المهام اإلدارية، في حين تنظر بعض الثقافدات الغربيدة إلدى أن تللدك الخصدائص والسدمات ال ينفدرد بهدا 

وحدددهم، بددل تشددترك معهددم اإلندداث بددبعض الخصددائص، بددل وربمددا يكددون لإلندداث نصدديب كبيددر الددذكور ل

فيهددا، وبددالطبع ال يرجددع ذلددك إلددى التكددوين أو البندداء االجتمدداعي لتلددك المجتمعددات، وقددد بينددت كثيددر مددن 

سدددتجابة التوكيديدددة، فالدددذكور يسدددتجيبون بطريقدددة أكثدددر أن هنددداك فدددروق بدددين الجنسدددين فدددي اال الدراسدددات

وأكثددر صددراحة، بددل وأكثددر موضددويية مددن اإلندداث، فددي حددين أن اإلندداث يملددن إلددى اإلنغالقيددة  حدداً انفتا

، بل وينظر إلى اإلناث التوكيديات والتركز وعدم الموضويية والعاطفة الزائدة المسيطرة على االستجابة

جيب فدي البدايدة وقد قيدل أن المدرأة تسدت ،على أنهن أكثر عدوانية وأقل ذكاء من الذكور ضير التوكيديين

ومدددن الممكدددن أن يكدددون السدددلوك التوكيددددي صدددفة . بطريقدددة عدوانيدددة، ثدددم بعددددها قدددد تندددتج سدددلوكًا توكيدددداً 

مرضددوب فيهددا للددذكور وضيددر مرضددوب فيهددا لإلندداث، والصددفات التوكيديددة مقبددول لهددا أن تكددون فددي الرجددال 

لددى أن التوكيديددة هددي صددفة اتفقددت ع نجددد أن الدراسددات وهنددا .فددي النسدداء أكثددر مددن قابليتهددا ألن تكددون 

يجابيددة تخددص الددذكور أكثددر ممددا تخددص اإلنددداث، وأن اإلندداث إن أظهددرن سددلوكًا توكيددديًا فننمددا يسدددبقه إ

 (.0996اآلضا، )بسلوك عدواني

علدى  فقدل قتصدرتتوكيدد الدذات هندا مدع الدراسدات السدابقة التدي اعتبدرت أن صدفة الباحثة  وتختلف     

لدددبعض األفدددراد الشدددرقيين ال تعمدددم علدددى الجميدددع، فدددالمرهة لهدددا كيانهدددا وهدددذه نظدددرة الدددذكور دون اإلنددداث، 

 .وقيمتها في المجمتع
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 :النظريات المفسرة لتأكيد الذات 9.1.1.2

 النظرية التحليلية 

وقددد أعطددى فرويددد لألنددا مكانددة بددارزة فددي نظريتدده لبندداء الشخصددية ويددرى فرويددد أن األنددا تقددوم بدددور "    

صية إضافة على أنها تقوم باالحتفاظ بالدوافع النفسية بين متطلبات الصراع وظيفي وتنفيذي تجاه الشخ

األخالقدددي للشخصدددية وبدددين الددددوافع الطبيعيدددة وتقدددوم األندددا بددددور فعدددال حتدددى أنهدددا تمتلدددك االحتفددداظ بدددين 

 (.2202331زبيدة،")الدوافع والضمير

، فالددذات الالشددعورالشددعور و تضددم أيضددًا  بددل أنهددا ، قددلالددذات ليسددت مركددز الدددائرة ف نيددونج أ يددرى     

فدي  تكدون والدذات ، ناحيدة أخدرى تكون من الوعي بطبيعتها الفريدة من جهة وبعالقتنا بالحيداة كلهدا مدن ت

للشخصدية كلهدا، حيدث  ن ى إعطداء التدواز لدقدادرة ع بين الشعور والالشعور، وبذلك تكدون وضع الوسل ب

ي للددذات، والوحدددة للددنفس، ويسدداعد علددى ، فهددو يحقددق الددوعالددذاتتفاعددل الددداخل هددو ل مسددتوً  أّن أعلددى

 (.0915ضنيم، )تكامل كل من الشعور والالشعور

 نظرية الذات عند روجرز

يددرى روجددرز اإلنسددان لديدده نزعددة فطريددة لتحقيددق وتوكيددد الددذات، وأن األحددداث تكتسددب معناهددا مددن "    

ث يقدوم الفدرد بعمدل تقيديم خالل ما يدركده ويفهمده الفدرد مدن خدالل كيديدة إداركده وفهمده لهدذا الواقدع، حيد

لخبراته، هل هي ذات قيمة إيجابية أم ال؟ فالفرد يدرك الخبدرة التدي تتماشدى وتنسدجم مدع نزعتده لتحقيدق 

يجابية والعكس صحيح، وبذلك يتكدون عندد الفدرد حاجدة إلدى التقددير الذات باعتبارها خبرات ذات قيمة إ

 (.13900999كفافي، " )الموجب للذات

روجرز أن مفهوم الذات ثابت إلى حدّد كبيدر، لكدن يمكدن تغييدره وتعديلده، حيدث يرجدع  ويرى كارل"     

سلوك الفدرد إلدى محاولدة توكيدد الدذات، ممدا يدؤدي بده إلدى تعدديل سدلوكه بمدا يتناسدب مدع مدا يحديل بده، 

فددنذا كانددت البيئددة ضيددر داعمددة، فددنن مشددكالت هددذا الفددرد سددتزيد، وكعددالج لهددذه المشددكالت يجددب  تزويددد 
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د بجٍو اجتماعي يمّكنه من التعبير عن مشاعره، ثم قبول تلك المشاعر واتخاذ القدرار المناسدب لهدا، الفر 

  (.0311: 2338الزعبي وهخرون، " )وبالتالي سيؤدي ذلك إلى مزيد من الصحة والقوة

 (.Albert Ellis)نظرية العالج العقالني االنفعالي 

، حيددث أن (التفكيددر والمشدداعر)بددين العقددل والعاطفددة إلدديس ركددز فددي نظريتدده إلددى أن هندداك تشددارك      

البشددر يميلددون إلددى أن يفكددروا ويتصددرفوا ويتعدداطفوا فددي هن واحددد، أو فددي وقددت واحددد، فددننهم ذوي رببددة 

وحركددة وإدراك، وبالنددادر مددا يتصددرفون بدددون إدراك مادامددت أحساسدديهم وأعمددالهم الحاليددة تددم فهمهددا مددن 

واالسدتنتاجات، وبالندادر أيضدًا مدا يتعداطفون دون تفكيدر مدا دامدت خالل شبكة من التجدارب والدذكريات 

مشددداعرهم محدددددة بموقدددف معدددين، ويدددرى إلددديس أن األحدددداث التدددي تحصدددل مدددع األفدددراد تتضدددمن عوامدددل 

خارجية تمثل أسبابًا، لكن األفراد أو البشر ليسوا مسيرين بشكل كلي وأن بنمكدانهم أن يتجداوزوا جواندب 

يولوجيدددة، والتفكيدددر الصدددعب ويتصدددرفوا بطريقدددة وأسدددلوب مدددن شدددأنه أن يغيدددر القصدددور االجتماييدددة والب

 (.2302أبو أسعد، )ويضبل المستقبل لهم 
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 : لقلق المستقب 0.1.0

لمجتمعدات، للتغيدرات التدي عصدفت با اً نظدر  األفدراد؛يعتبر قلق المستقبل أحدد الهدواجس التدي تدؤرق      

مدا نجدد النظدرة العامدة للمسدتقبل  وضالبداً  ،شداه النداس هدو المجهدولمدا يخ ، فأكثرالمستقبل مبهماً وجعلت 

حدداث السياسدية، والضدغوط األ، وازدياد حدة المشداكل الحياتيدة، وتسدارع ظل اضطراب الحياةسلبية في 

ال يمكددن الحددديث عددن ، الحيداة المختلفدةي جواندب بهدا فد حباطدات التدي نمدرّ اإلإضافة إلي  ،قتصاديةاال

ل إال بعد فهددم القلددق بشددكل عددام، لدذا قامدت الباحثدة بتعريدن القلدق  بصدفة عامدة مدن أجدل قلدق المسدتقب

 . الوصول إلى تعرين قلق المستقبل

 مفهوم قلق المستقبل 1.0.1.0

 فهدو قلدق مدن بداب تعدب  قلدق قلقداً "كما عرفه صداحب المصدباح المنيدر فيقدول  :القلق لغتاا  تعريف

 .)060  2333المقر ، ) "وضيره باأللف أزعجه  اضدطرب، وأقلقه الهم

للتكيددن، الفددرد ت الاعات الددددوافع ومحددداو نشدددأ نتيجدددة صدددر ي الددذيبأندده حالدددة مدددن التدددوتر الشدددامل : القلااق

حبداط والصدراع، ويمكدن اعتبدار اإل اللالمتداخلدة التدي تحددث خد االنفعاليةوالقلق يعتبر مظهر للعمليات 

 (.2332إبراهيم، )ن الخوف وتوقع الخطرم مركباً  نفعاالً القلق ا

تددوفلر مصددطلح ق علددى السددطح، حيددث أطلددد وفدددأت تطدق التددي بددة القلددحدددد أنظمددأو هددد :تقبلقلاااااق المساا

 عابيالسددتددة المطالددب المتعدد تددوترًا خطيددرًا يسددببيخلدددق ألندده  ؛ر الحددداليصدددمة المسددتقبل علددى العصدد

يمكدن القدول  ذلكالمسدتقبل، لددمة ن الناس يعدانون مدن صدن الكثير مأتنتج تغيراته والسديطرة عليها، واس

ة فتددرة زمنيدد اللالمسددتقبلية خدد األحددداثرد فددع البددأن قلددق المسددتقبل هددو نددوع مددن أنددواع القلددق المددرتبل بتوقدد

فالماضدددي  ،ىمعنددد ذايه ويجعدددل ماضددد ه،ر تمدددل حاضددده يحنسدددان مسدددتقبله فننددداإلرض يفتددددما كبدددر، وعندددأ

 (.2331عشري، ) المستقبلية واألعمالداث حاألب ؤفي التنب النداخوالحاضر يت
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بل علدددى بأنددده التوقعدددات الددددسالبة تجدددداه المسدددتققلدددق المسدددتقبل   (Zaleski,1996)يويعدددرف زاليسدددك     

 . والعالمي يالمستوى الشخصي والمحل

 العجمدددي،)  كيددددر المسددددتمر فددددي المسددددتقبل ومددددا سدددديحدث فيدددهفاتج عددددن التنددد إال ومدددا هددد: قلددددق المسددددتقبل

2004.) 

قلددق ( 2338)المشددار إليهددا فددي بلكيالنددي قلددق المسددتقبل  الجمعيددة األمريكيددة السدديكولوجية وعرفددت     

خوف أو توتر أو ضيق ينبع من توقع خطر مدا يكدون مصددره مجهدواًل إلدى درجدة كبيدرة : بأنهالمستقبل 

ساس والشعور أو ضير واضح المصدر، ويصاحب كل من القلق والخوف متغيرات تسهم في تنمية اإلح

 .بالخطر

خلل أو اضطراب نفسي المنشأ يدنجم عدن خبدرات ماضدية "بأنه  قلق المستقبل( 2335)يروتعرف شق    

ن إدراكي معرفدي للواقدع وللدذات مدن خدالل استحضدار للدذكريات والخبدرات يضير سارة، مع تشويه وتحر 

بالددددذات والواقدددع، تجعدددل حدددض لإليجابيدددات الخاصددددة ودضيدددر السدددارة، مدددع تضدددخيم للسدددلبيات  الماضدددية

صاحبها في حالة من التوتر وعدم األمن، ممدا قدد يدفعده لتددمير الدذات والعجدز الواضددح وتعمديم الفشدل 

وتوقع الكوارث، وتدؤدي بده إلدى حالدة التشداؤم مدن المسدتقبل، وقلدق التفكيدر فدي المددستقبل، والخدوف مدن 

 ."واألفكار الوسواسية وقلق الموت واليأس المشكالت االجتمايية واالقتصادية المستقبلية المتوقعة،

تكمددن  ، والددذيجددزء مددن القلددق المعمددم علددى المسددتقبل هددوكمددا ورد عنددد زيدددان  المسددتقبل قلددقعددرف    

جددذوره فددي الواقددع الددراهن، ويتمثددل فددي مجموعددة مددن البنددى كالتشدداؤم وإدراك العجددز فددي تحقيددق األهددداف 

 (.2331زيدان، )تأكد من المستقبل وفقدان السيطرة على الحاضر وعدم ال ،الهامة

فكار أأن قلق المستقبل بأنه حالة انفعالية ضير سارة تكون نتيجة  وترى الباحثة من خالل التعريفات    

 ،رتبدداك والتدددشاؤممددا تدددفع الفددرد ليكددون بحالددة مددن االعقالنيددة  الترقددب والددوهم و البيئددة األسددرية، م ضيددر
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ن، والخدددوف مدددن المشدددكالت األسدددرية واالجتماعيددددة واالقتددددصادية وتوقدددع الكدددوارث وفقددددان الشدددعور بددداألم

 .والسياسية المتوقع حدوثها في المستقبل

  مظاهر قلق المستقبل 0.0.1.0

هي حالة من القلق تتعلق باألفكار التي تدور في خلجدات الشدخص وتفكيدره وتكدون : مظاهر معرفية1. 

 . من فقدان السيطرة على وظائفه الجسدية أو العقلية، أو التخوف بذبة لتجعل منه متشائم من الحياةمتذ

مختلفة تتمثل في سلوك الفدرد، مثدل أن  مظاهر نابعة من أعماق الفرد تتخذ أشكاالً : مظاهر سلوكية2. 

 .يتجنب الفرد المواقف المحرجة و المواقف المثيرة للقلق

 ردود أفعددال بيولوجيددةويمكددن مالحظددة ذلددك مددن خددالل مددا يظهددر علددى الفددرد مددن : مظدداهر جسدددية3. 

، وبدددرودة األطددددراف، وارتفددداع ضدددغل الدددددم، وتدددوتر عضدددلي، وعسددددر ضدددديق الدددنفس: وفسددديولوجية، مثدددل

حياته اليوميدة مددركًا عددم منطقيدة الهضم، فالقلق ال يجعل الفرد يفقد اتصاله بالواقع بل يمكنه ممارسة 

 .ب على مخاوفه ولكن دون فائدةللتغلفنن الفرد يقضي أضلب وقته  أما في الحاالت الحادةتصرفاته، 

 أسباب قلق المستقبل 3.0.1.0

التحدوالت التغيدرات و يعد قلدق المسدتقبل مدن األمدور التدي انتشدرت فدي العصدر الحدديث وخاصدة بعدد     

ممدددا جعلدددت  ،والتكنولوجيدددة وضيرهدددا جتماييدددة والثقافيدددةواالالتدددي شدددهدها العدددالم مدددن الناحيدددة االقتصدددادية 

 : هذه األسباب هذههتم بالبحث عن أسباب قلق المستقبل ومن العديد من الدراسات ت

 .ينشأ قلق المستقبل المهني من اإلدراك الخاطئ لألحداث المحتملة في المستقبل -0

وإذا وجدددها الددبعض نجدددهم يعدددانون مددن قلددة الدددخل الدددذي ال  ،صددعوبة إيجدداد فددرص عمددل مناسدددبة -2

 .حتياجاتهم األساسيةايتناسب مع 

لهددا  نتيجددة عدددم وجددود مكددانٍ  ،ن التخصصددات العلميددة مددع الواقددع االقتصدداديعدددم تناسددب العديددد مدد -0

 . الستثمارها في سوق العمل
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رتفاع نسبة القلدق، وعنددما يشدعر الفدرد أن إوإلى  ،يقود إلى العجز ،الغموض وعدم معرفة المستقبل -1

يسدتطيع ال  هفنند من جهة أخدرى، ورؤيته المشوشة للمستقبل ،مستقبله ليس تحت سيطرته من جهة

 .(2300والحلح، بالن ) يخطل للمستقبل مما يزيد من قلقه أن يفكر أو

هندداك العديددد مددن المصددادر المسددببة لقلددق المسددتقبل ومددن أهمهددا توقعددات الفددرد بوجددود تهديددد علددى      

حياتددده المسدددتقبلية، سدددواء كدددان التهديدددد ظددداهرًا أو ضدددامض، وقدددد يكدددون مبنيدددُا علدددى التوقعدددات المسدددتقبلية 

ث التددي يمددر بهددا، والقلددق مددن هددذه التوقعددات ممددا يحملدده المسددتقبل لدده مددن تهديدددات قددد تواجهدده، لألحدددا

وبالتدددالي ينشدددأ الخدددوف مدددن المسدددتقبل، ومدددن أمدددور وأحدددداث يتوقدددع الفدددرد حددددوثها أو اتجددداه ماسددديحدث 

ومددايمكن أن يحدددث مسددتقباًل، وقددد يصددبح قلددق المسددتقبل مصدددر قلددق وتددوتر نتيجددة لددإلدارك الخدداطىء 

حتملدددة فدددي المسدددتقبل، وتكدددون هدددذه التوقعدددات مصدددحوبة بحالدددة مدددن التدددوجس الشدددديد وعددددم الثقدددة فدددي الم

التعامل مع هذه األحداث، مما يصعب على الفرد التعامل، ممدا بسدبب زيدادة القلدق لديده نحدو المسدتقبل 

(Barlow,2000). 

د الشخصدي وعددم قددرة الفدرد وعددم االسدتعدا أسباب قلق المدستقبل هددي األفكدارأن أهم  الباحثة ترى     

زهددا أو يستسددلم لهددا ويتعامددل هددو إمددا أن يتقبلهددا أو يحدداول تجاو ف ،التفاعددل مددع األحددداث المسددتقبلية ىعلدد

 .قلقاً  معها على أساس أنه ال يمكدن التغلدب عليها فيصبح إنساناً 

 المستقبل آثار قلقأعراض و  4.0.1.0

 : يليما  القلق إلىوتصنف هثار الفرد،  دة لحياةمدمرة ومهدأعراض وهثار سلبية لقلق المستقبل  

 ،وتقرحدددددات الجهددددداز الهضدددددمي ،الشدددددهية وفقددددددان ،وتشدددددمل ارتفددددداع ضدددددغل الددددددم :جسدددددميةعدددددراض أ  . 1

 .واإلنهاك الجسمي والصداع ،ضطرابات الهضماو 

 ،قوالقلد ،واالكتئداب واألرق  والملل ،للعملواإلرهاق وانخفاض الميل  ،وتشمل التعب :نفسيةعراض أ   .0

 .وانخفاض تقدير الذات
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وانعدددام القدددرة علددى قبددول وتحمددل  ،إنهدداء العالقددات ، وواالنسددحاب ،وتشددمل العزلددة :هثددار اجتماييددة  .3

 .داء الواجبات اليومية المعتادةأوالفشل في  ،المسؤولية

فددي  وتغيددرات ،واللعثمددة فددي الكددالم ،وتشددمل االرتجدداف وزيددادة التقلصددات العضددلية :هثددار فسدديولوجية  .4

النوم ونقدص الميدول والحمداس والشدك فدي الدزمالء  ضطراب عاداتواتعبيرات الوجه واألقدام واإلحجام، 

 .والنظرة السوداوية للحياة

وصعوبة في التنبدؤ وزيدادة األخطداء  ،في االنتباه والتركيز والذاكرة ضطراباتوتشمل ا :هثار معرفية  .5

 (.2339،و أبو أسعدالغرير ) والتخطيلوسوء التنظيم 

 

 سمات و صفات ذوي قلق المستقبل ......5

قلدددق المسدددتقبل لددده العديدددد مدددن االنعكاسدددات التدددي تظهدددر علدددى األفدددراد مسدددتقبل فهدددو يحجدددب رؤيدددة      

االمكانيات لهم، ويشل القدرات، وبالتالي يعيق األهداف واقعية تتفق مع الرؤية مع الطموحات وتحقيدق 

 (.   2338السبعاوي، )دة والرضى األهداف المستقبلية التي تحقق السعا

 :وهناك سمات أخرى لذوي قلق المستقبل     

 .أنهم يتعاملون مع أمور الحياة المستقبل بمرح أقل .0

 .االنسحاب من األشطة البناءة ودون المخاطرة .2

 .االنتظار السلبي لما قد يقع .0

 .م من أجل الموافقأنهم ال يعتنون بصحتهم وأجسامهم، فهم ال يحافظون على قوته .1

 .االنطواء وظهور عالمات الحزن والشك والتردد .5

 .صالبة الرأي والتعنت .6

 .ظهور االنفعاالت ألدنى األسباب. 1
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 .الحفاظ على ظروف الروتينية والطرق المعروفة في التعامل مع مواقف الحياة. 8

 .عدم الثقة في أحد مما يؤدي االصطدام باآلخرين. 9

 (.2333حسانين، )لشديد على أحداث الوقت الحاضر أو الهروب نحو الماضيالتركيز ا. 03

  .واقعية وخيالية ضيرأشياء  يتبنىيكون بعيد عن المنطق و  الشخص القلق تفكير    

 

  التعامل مع قلق المستقبلطرق عالج أو   6.0.1.0

السددلوكي الج نيددات العدالمسددتقبل باسدتخدام فة والتغلدب علددى الخدوف والقلددق مدن لمواجهدد طدرق  هنداك    

 :والتي يمكن عرضها كما يلي

ة المواجهدة التدريجيدوسديلة ترتكدز علدى هدي و  (التحصاين التادريجي) الاتخلص مان الحساساية أو: أوالا 

الة حتى إذا تم إز اًل في الخيال، ، يصحبها استرخاء عميق للعضالت، وتكون المواجهة أو اوفلتلك المخ

 .مواجهة المخاوف على أرض الواقع إذا حدثت مكن بعد ذلكي هننل، فياتلك المخاوف تمامًا من الخ

 الت،سددترخاء  العضدداسددتعانة بفعليدده للمخدداوف فددي الخيددال دون اال أسددلوب مواجهددةهددو  اإلغااراق :ثانياااا 

فاإلنسدان المصدداب بددالقلق والخددوف مدن المسددتقبل يجددب أن يتخيددل الحدد األقصددى مددن المخدداوف أمامدده، 

في هدذا التصدور  معها تماما ويستمرويتكين ها األقصى قد حدثت فعاًل ويتخيل أن تلك المخاوف بحد

 ألنده ؛يقلقده واليثيدره  ذيالمخداوف أمدام عينيده أصدبح الد قصدىاألإلى أن يشعر أن تكدرار مشداهدة الحدد 

قددد تعلددم ذهنيددًا كيددن يواجدده أسددوأ تقددديرات  ألسددلوبا بهددذاخص ذلددك الشددد وهكددذا نجدد ،اعتدداد علددى تصددوره

 .لمواجهتها في الواقع لو حدثتون مؤهاًل ويك الهخي يف امعه تعامللق ويوف القالخ

مالحظدة  وحققدت نجاحدات كثيدرة، بعدد اسدتخدامها الطريقة العلميدة تدم هذه إعادة التنظيم المعرفي :ثالثاا 

وهو مدا يدؤدي  ،يشغلون أنفسهم دائما بالتفكير السلبي من القلق والخوف من المستقبل نون ان الذين يعأ

ة من القلق والخوف، وعلى هذا األساس فنن هدذه الطريقدة قائمدة علدى اسدتبدال األفكدار السدلبية إلى حال
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بأفكار ايجابيدة، وعدّد التفكيدر السدلبي فدي األشدياء التدي تثيدر القلدق والمخداوف، فلمداذا اليدتم التفكيدر بعدد 

ظدديم التفكيدددر ذلددك مباشددرة فدددي عكددس فددي ذلدددك فددي توقدددع إيجابيددات بددل السدددلبيات، وهددذه اإلعددادة فدددي تن

واسددتبدال النتددائج اإليجابيددة المتوقعددة لتحددل محددل النتددائج السددلبية المقلقددة هددي التنظدديم المعرفددي لإلنسددان 

السددوي الددذي البددّد لدده أن يتوقددع النجدداج تمامددا، كمددا يتوقددع الفشددل، فالهدددف األساسددي مددن طريقددة إعددادة 

األقصدري، )ار اإليجابيدة المتفائلدة مكانهداالتنظيم المعرفي هو تعديل أنماط التفكير السلبي وإحالل األفكد

2332.) 

      

 المستقبللنظريات المفسرة للقلق ا 7.0.1.0

قلددق بمجاالتده وأنواعدده، ومنده  الدنفس إن لددم يكدن جميعهدا تفسددير القلدقعلدم حاولدت معظدم نظريددات      

 :، ومن هذه النظرياتالمستقبل

 :النظرية السلوكية

لوك مدددتعلم يكتسدددبه الفدددرد مدددن البيئدددة التدددي يعددديش فيهدددا تحدددت شدددروط يدددرى السدددلوكين بدددأن القلدددق سددد     

التدددييم اإليجددابي والتدددييم السددلبي، وهددي وجهددة نظددر مخالفددة مددع التحليلددين ألن السددلوكّين ال يؤمنددون 

 (.Servant, 2005)بالدوافع الالشعورية، بل يفسرون في اإلشراط الكالسيكي

 :النظرية المعرفية

فين، أن العامدل األسدداس فدي نشدوء القلددق واسدتمراره وتفاقمده ينبددع مدن عمليددة مدن وجهدة نظددر المعدر      

التفكيددر، ويددرى أيضددًا المعددرفيين أن أسدداس المشددكلة فددي اضددطرابات القلددق يكمددن فددي أسددلوب الفددرد فددي 

تفسددير الواقددع وأن المعلومددات لدددى الفددرد عددن العددالم وعددن بيئتدده وعددن المسددتقبل يددتم اسددتيعابها عددن أنهددا 

 (.2335السعود، )طرمصادر للخ
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 :نظرية التحليل النفسي

يرى فرويد أن األنا هي دائما موطن القلق، فهي تستجيب إلى التهديدات التي تواجهها من خالل       

 (.2335صادق، ) الهو وقوة األنا األعلى، بحالة من القلقواللبيد،  البيئة الخارجية،: مصادر ثالثة

ذلددددك، حيددددث بددددين أن القلددددق يكددددون  بسددددبب القصددددور العضددددوي  مددددع" Adler" ختلددددف أدلددددراوقددددد       

  (.0990عبد الفتاح، )االجتماعي، وذلك بسبب عدم اإلحساس باألمن، والشعور بالكراهية 

نظريدددداتهم  خدددداللأمددددا التحليليددددون الجدددددد كهددددورني وفددددروم وسددددوليفان فقددددد أشدددداروا إلددددى القلددددق مددددن       

إن القلق هو رد فعدل لخطدر ضدامض ضيدر معدروف حيدث ، تقول هورني (الشخصية المتبادلة القاتالع(

، وتهدددتم هدددورني بهدددذا العامدددل الدددذاتي المصددداحب للقلدددق الدددذي يميدددزه عدددن أو متوهمددداً  يكدددون الخطدددر ذاتيددداً 

  .الخوف

يدرى أن القلدق ينشدأ عدن الصدراع بدين  الً أما فروم فننه يؤكدد علدى أهميدة البيئدة فدي نشدوء القلدق فمدث     

 العالقاتة كبيرة على يأما سوليفان فيعلق أهم ،االستقالللدين وبين الحاجة إلى الحاجة إلى التقرب للوا

 ،المهمين للفرد نفسه وأن أية خبرة تهددد هدذا النظدام تدؤدي إلدى القلدق األشخاصواستحسان  االجتمايية

تدي يستطيع أن يدرك مدا يحددث لده بوضدوح وبرأيده أن القلدق هدو الوسديلة الال  وإذا ظهر القلق فنن الفرد

 (.2332 إبراهيم،)اإلدراكهذا  إلضعافتلجأ إليها النفس 

 : نسانيةالنظرية اإل 

ترى النظرية اإلنسانية أن القلق يأتي نتيجة  الخوف من المسدتقبل، والتفكيدر باألحدداث التدي تهددد      

يحدرص  وجود الفرد وإدراك اإلنسدان إلدى انتهداء الحيداة، وحتميدة المدوت هدو المثيدر األسداس للقلدق، فننده

علدددى الوجدددود، ويدددزداد القلدددق عندددد الفدددرد إذا مدددا فقدددد بعدددض مدددن قدرتددده، أو وظائفددده نتيجدددة اإلهمدددال، أو 

 .(0916عبد السالم، )المرض، أو التقدم في السن يعني عند انخفاض الفرص المتاحة له 
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علدى سدلوك رشاد يحاول التدأثير متكاملة، فاإل أن النظريات التي فسرت قلق المستقبل ترى الباحثةو     

الفرد من خالل التأثير على أفكاره، وتعلمه وإدراك الواقع بشكل سدليم بعيدد عدن األفكدار ضيدر العقالنيدة، 

 . لهذا فهي تحدث تغيرات إيجابية في شخصية الفرد وسلوكه

 العالج متعدد الوسائل 3.1.0

ه للتكين والتوافق يهدف العالج متعدد الوسائل إلى تخليص الفرد من اآلمه النفسية وتحقيق      

النفسي الذي يضمن له الصحة النفسية، ويعتبر العالج متعدد الوسائل أسلوب عالج وليس نظرية، 

كما ويهتم العالج متعدد الوسائل بالمشكالت النويية أو الصعوبات ضمن وظيفة معينة، إضافة إلى 

 (.2332وس، الزار )التفاعل القائم بين هذه الوظيفة وكل وظيفة من الوظائف األخرى 

كما وينبثق من مدخل االنتقائية الفنية أحد مداخل العالج اإلنتقائي، ومؤسسه أرنولد الزاروس      

نتيجة عدم رضاه عن العالج السلوكي، وينتقي فنيات عالجية من المجاالت السبعة التي حددها 

لشخصية، والجانب المعرفي، والسلوكي، واالنفعالي، والتخيلي، والحسي، والعالقات ا: الزاروس

 (.Stricker & Cold, 2011) العقاقير وينتقي هذه الفنيات وفقًا لألمبريقية والخبرة الكلينيكية/ البيولوجي

 مفهوم العالج متعدد الوسائل 1.3.1.0

ار والدمج للمالمح المتآلفة من المصادر ياالخت وبناء نظري منظم فه"أنجلش بأنه و  أنجلش عرفه     

ر المؤتلفة، وهي الجهد المبذول من أجل العثور على يات واألنظمة ضيانًا من النظر يالمختلفة، وأح

ات ودمجها بتناضم، والنظام الناتج عن ذلك مفتوح للمراجعة الدائمة يع النظر يعناصر صادقة في جم

 . "بما في ذلك محتواه األساسي

ة العالج النفسي االنتقائي، يظر شكل من أشكال العالج النفسي القائم على ن" عرف أيضا بأنه ي     

ة يات النفسة الفعالة في العالجيات األساسيجيستراتد المباد  وااليقوم على تحديامًا عد نظيوالذي 
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" لياتها في عالج المشكالت، وتالئم حاجات العميات التي ثبت فعاليجيستراتاألخرى، وخاصة تلك اال

 (.2338الخميس، )

ة يث افترض أن شخصي، ح"باالنتقاء التقني" الوسائلجي متعدد الزاروس أسلوبه العالعرف      

ل والجوانب يالسلوك والوجدان واإلحساس والتخ: ة هييديتنتظم وفق سبعة أنماط وظ المسترشد

ما ية تتفاعل فيأن هذه األنماط البشر  أيضاً  رى ي، و ةيو ية والوظائف الحية والعالقات الشخصيالمعرف

متعدد  عتبر هذا األسلوب أسلوباً يؤثر كل نمل على اآلخر، و يث يلسلي بحو تترتب في نظام تس ،نهايب

واجهون ي الذين نينيمعالمسترشدين الر على األنماط لدى يستخدم مهارات متعددة للتأثيو  الوسائل

 .(Donald A.Biggs,1994,p85) اتهميصعوبات في حل مشكالت في ح

 ن طرق العالج المختلفة، والبدّ يب ونسقية ةيقيقة توفير ، طأن العالج متعدد الوسائل وترى الباحثة     

هذه  فنّياتو  ،ة في العالجيات النفسير من النظر يعلى عدد كب واطلعيأن  للمرشد والمعالج النفسي

 .نهايق بيكون قادرًا على استخدامها، واالنتقال من إحداها إلى األخرى، والتوفيوأن  اتيالنظر 

 عالج متعدد الوسائلالخلفية النظرية لل 0.3.1.0

رى يولكنه  ،عة اإلنسانيإلى موقف محدد له عن طبال يشير الزاروس " :ةيعة اإلنسانيلنظر للطبا. .

 قرر أن للوراثة دوراً يئة فهو ية، باإلضافة إلى عوامل البيتأثر بعدة عوامل داخليأن سلوك اإلنسان 

تم من يضا وبصفة خاصة التعلم الذي يمهمَا أ ولوجي للفرد، وأن للتعلم دوراَ ين البيمهمَا، وكذلك للتكو 

 (.092: 2305أبو أسعد وعربيات، ")خالل التفاعل مع اآلخرين

رمز لها وي جوانبج من سبعة يمز  فنن الشخصية من وجهة نظر الزاروس :ةيالنظر إلى الشخص..

 (.(BASIC_ID غةيمن خالل الص

B   :كللسلو  ترمز (Behavior):ات يوضع ،األفعال: الواضحة الظاهرة مثلت ايدل هذا على السلوكي

 .اسيقابلة للقوهي األفعال التي تالحظ  دودور  ،واالستجابات ،الجسم
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: A  ترمز للوجدان (Affect) شعر بها الفردية التي يالمشاعر القو ر إلى االنفعاالت و يتش. 

 : Sترمز لإلحساس (Sensation) : ونقصد به  ، و السمع، و اللمس، والتذوق، والشمالبصرأي

 .ةيالحواس الخمس األساس

 : Iترمز للتخيل (Imagery) بها الفرد ذاته أي  رى يقة التي يات، الطر يقظة المتكررة، الذكر يأحالم ال

 (.صورة الذات)

: C  ترمز للمعرفة (Cognition) عتنقها الفرديم و اآلراء والمواقف التي يتمثل كل االفكار والق .  

 : Iةيصترمز للعالقات الشخ (Interpersonal Relationships) ةيالعالقات االجتماي. 

: D   رية والعقداقيددترمددز لألدو (Drugs) ةيدولوجيوكددذلك للجوانددب الب(Biology)   ترمددز إلددى النظددام

الخددولي، ) ة للفددرديالحالددة الصددح بمعنددى هخددر تناولهددا الفددرد،ية التددي يدداضددي والددى كددل األدو يالغددذائي والر 

0999.) 

ئدة يحملده الفدرد مدن الوراثدة والبية تنبدع مدن التفاعدل الدذي يأن الشخصديدرى بد الزاروس : ةينمو الشخص

ه يددخل فيدرى أن مثلدث الدتعلم االجتمداعي الدذي يدخده االجتمداعي، و يجدة تار ينت أيضاً ها، و يش فيعيالتي 

هم الندداس بوسددع أنأخددذ بالحسددبان يال و  (كي واإلجرائددي و النمذجددةياإلشددراط الكالسدد)الفددرد والمتمثددل فددي 

ة يرات، وكدددذلك بدددندراكهم للنمددداذج السدددلوكي، أو ربطددده بدددالمثياتهمز سدددلوكيدددتجددداوز الخطدددل التدددي تعدددد لتعز 

 اً يدئدة المدركدة ذاتيبون للبيسدتجينمدا إ ،ة حدولهميدئدة الواقعيبون للبيسدتجيالمعروضة لهم، والنداس عدادة ال 

ز واالنتبدددداه يددددوالترم شددددتمل ذلدددك علددددى االسددددتخدام الشخصدددي للغددددة والمعدددداني والتوقعددداتيمدددن جددددانبهم، و 

 (.2300 دي،يالزب)م والمعتقداتير القياألداء وتأث ريياالنتقائي ومهارات حل المشكالت واألهداف و معا
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  المبادئ التي ينطلق منها العالج متعدد الوسائل كما بينها الزاروس  3.3.1.0

ة مددع يفددي العالقددات الشخصدد ة تتمثددليددئية وبيددولوجية وبيددتددأثر بعوامددل وراثيإن السددلوك اإلنسدداني   1.

  .نية التعلم من خالل اآلخر يطة به، وفي عملية المحية واالجتماييالثقافو ة يئين وفي الظروف البياآلخر 

دراك لنمدداذج وإ ،ر مناسددبيددفددة ترجددع إلددى تعلددم ضير المتكيددة ضين االضددطراب النفسددي أو الشخصددإ .2

نهددا تجعددل ي، و أي تصددارع بهددايخطددأ ف نقددص فددي المعلومددات أو الخبددرات أو وإلددىة ير سددو يددة ضيسددلوك

االضددطرابات  المختلفدة، وتظهدرة يدذاكدرة الفدرد عداجزة عدن إمدداده بطدرق التعامددل مدع المواقدف االجتماي

 .ةير توافقيض

تطلب التعامدل مدع كدل مشدكلة أو يعانون من مشكالت متعددة ومحددة، وأنه ي اً ين نفسيإن المضطرب .0

ات يدددب إلدددى النظر يا بغدددض النظدددر عدددن انتمددداءات هدددذه األسدددالتهدددية تثبدددت فاعليدددب عالجيعدددرض بأسدددال

ب لحاجددات المتعددالج يسددتجيالمختلفددة، بمعنددى اسددتخدام الطددرق الفاعلددة الصددادقة مددن كددل المدددارس، بمددا 

 .مكنه من حل مشكالتهيو 

ة لشدخص مدا، وال تصدلح لشدخص يدقدة عالجيدًا مدن نوعده، فقدد تصدلح طر يدعتبر فر يض يإن كل مر  .1 

تبددع هددذا يزه فددي خصائصدده وأسددباب اضددطرابه، لددذلك يددفددس المشددكلة، وذلددك لتفددرده وتمعدداني مددن نيهخددر 

ة باسددتخدام المقابلددة ووسددائل يم الشخصدديدديص االضددطراب وعالجدده أسددلوب تقياألسددلوب العالجددي لتشددخ

 :هيو  ة سبعةيسياألخرى تبعًا لجوانب رئاس يالق

 السلوك :(Behavior) باته وعاداتهشمل سلوك الفرد الظاهر ممثاًل في استجاي. 

 الوجدددانAffect)  :)ة، مددن ضضددب وقلددق ومشدداعر يددشددمل انفعدداالت الفددرد ومشدداعره وحالتدده المزاجي

 .ذنب

 اإلحسداس :(Sensation) ق والدوخدة وخفقدان القلدب ة مثدل التعدر ية والنفسديس العضدو ياسدشدمل األحي

 .والخجل والتوتر
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 ليدالتخ(Imagerie)  :ة عدن الدذات التدي تسدبب لده يت السدلبالت الفدرد وتوقعاتده واالتجاهدايشدمل تخدي

الت الخطدددر الدددداهم ين، وتخددديالت المدددوت واالضدددطهاد مدددن قبدددل اآلخدددر ياالضدددطراب، ومدددن ذلدددك تخددد

 الت أنه مكروه ومظلوميوتخ

 المعرفدددةCognition)  :) ومدددن ذلدددك المعتقددددات ؤمن بهدددا الفدددرد ، يدددشدددمل اآلراء والمعتقددددات التدددي يو

 . والفشلة والعجز يعتقاد بالدونالخاطئة أو اإل

   ةيشخص نيالعالقات الب Interpersonal Relationships) :) وتشمل أنماط العالقدة مدع أفدراد األسدرة

 .ترك أثرًا واضحًا على األبعاد األخرى يأن هذا البعد ( الزاروس)عتقد يوالزمالء واآلخرين، و 

 ةيدولوجير والندواحي البيالعقداق (Drugs) ة يالج والمشدكالت الصدحتناولهدا المتعدير التدي يتشدمل العقداق

ة، وقددد جمعددت هددذه الجوانددب السددبعة فددي يعدداني منهددا مثددل السددمنة أو فقدددان الشددهية التددي يددولوجيالب

 73)0 2338 ،وهخرون  كورني) : BASIC_ID.غةيالص

 غةيمن هدذه الصد جانبعتقاد أن كل اإل (BASIC_ID) جاندب مدن الجواندب تدأثر بددوره بكدل يؤثر و يد 

  .غةيالستة المؤلفة للص

 جاندب مدن جواندبن نمدوذجي لكدل يحتاج إلدى تثمدي ،ص الكامليالتشخأو ق يم الدقييعتقاد أن التقاإل 

 .نهايما بيالسبعة ف الجوانبو تفاعالت  (BASIC_ID ) غةيالص

  غةيح الندددوعي لكدددل مشدددكلة فدددي الصددديتطلدددب التصدددحيالعدددالج الشدددمولي) (BASIC_ID) ،الزاروس

23320002.) 
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 ج متعدد الوسائلأساليب العال  4.3.1.0

بأن أساليب في العالج متعدد الوسائل التي يمكن ( 2333)وسري ( 2305)أورد أبو أسعد وعربيات

 :استخدامها في أكثر من طريقة وسيلة كما يلي 

 .ستجابة، العالج باإلضافةاالنطفاء، الممارسة السلبية، منح اال: في الجانب السلوكي .0

 .سلبيتقليل الحاسية التدريجي، التعزيز ال .2

 .نفعالية المخزونة في وجود عالقة مساندةديس عن الجوانب االنالت: الوجداني الجانب .0

خالل التغذية الراجعة الحيوية، االسترخاء، التدريبات  نتحرير التوتر وذلك م: جانب اإلحساس .1

 .والتمارين البدنية

 .ضغوطيجابية للمواقف والصورة الذات وتخيالت المواجهة اإل تغير: جانب التخيل .5

 .إعادة البناء المعرفي والفكري للشخص: الجانب المعرفي .6

 .النمذجة والتقبل الغير مشروط : جانب العالقات الشخصية .1

ية والتمارين الرياضية واإلقالع عن تعاطي المواد الضارة الفحوص الطبية التغذ: جاب العقاقير .8

 .دوية النفسيةواأل

 .تغير المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية .9

 .تغير السلوك السلبي إلى سلوكيات إيجابية وفعالة .03

 .يجابيتغير اإلحساس السلبي إلى إحساس إ .00

 .وتصحيح األفكار الخاطئة ،خرى منطقيةجوانب المرضية الغير منطقية إلى أتغير ال .02

 .إكساب المسترشد المهارة في تكوين عالقات اجتمايية طيبة .00

 .يجابيةة إلبية للذات إلى صور تغيير الصورة العقلية الس .01
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 مميزات العالج متعدد الوسائل  5.3.1.0

 :يتميز العالج متعدد الوسائل عن األساليب اآلخرى 

 .يركز على السلوك الظاهر للمسترشد ومشاكله الحالية .0

 .الدقة والتوضيح في تحديد األهداف العالجية .2

 .صياضة أسلوب عالجي مالئم لمشاكل معينة .0

 .موضوعي لحصيلة العالج نتثمي .1

 .ل المسترشد عن السلوك الذي يرضب في تغييره ويحدده بكل وضوح ، ألن الغموض مرفوضسؤا .5

 .سلوب على المباد  المستمدة تجريبيًا من التعلمهذا األيعتمد  .6

 .اإلجراءات السلوكية وضعت لتناسب الحاجات الفردية لكل مسترشد .1

 .أخد أسلوب العالج متعدد الوسائل من عدة نظريات إرشادية .8

م سلوب التنوين أاستفاد هذا النموذج م سلوب التغذية الراجعة والتعاقدات السلوكية، وأيضاً أ استخدام .9

 .( 2300أبو أسعد،) يجابي والتعزيز االيجابي واالسترخاء والكرسي الفارغالمغاطيس والتخيل اإل

 متعدد الوسائل عالجالنقد الذي وجه إلى ال  6.3.1.0

 . يغير المشاعر يغير السلوك وال .0

 .لمتغيرات العالقة تصال في العالج وال يقيم وزناً تجاهل أهمية عوامل االو  .2

 .ال يزود بالتبصر .0

 .يتجاهل األسباب التاريخية للسلوك الحالي .1

 (.2300،أبو أسعد) م الضبل لسلوك المسترشديستخد .5
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 .المشكالت النفسية التي تواجهها طالبات الصف العاشر 4.1.0

الدوافع النفسية  ضطراب النفسي بسببمن اال (ةالمراهق)المرحلة تعاني الطالبات في هذه      

التناقض الوجداني أو ثنائية  مشاعرن مما يسبب له ،ال يتم التناسق والتكامل بينها المتضاربة التي

باالنجذاب والنفور والحب  ن ، كأن يشعر نوعدم استقرار مشاعره ،المشاعر التي تتلخص في التذبذب

 (.0991 معوض،)خل إزاء الموضوعات والمواقف والكره والرضا والس

 العزلة: أوالا 

هدي مدن و المتوسدطة  المرحلة فدي الباتعداني منهدا الطتالتدي  النفسية إحددى المشدكالتالعزلة      

تكيفيدة وهدي لدى سدلوكيات ضيدر إن تدؤدي أويمكدن  ،المشدكالت النمائيدة التدي تدرتبل بمرحلدة المراهقدة

تمدرين علدى لدى الإنهددم يحتداجون أو  ،الدتعلم االجتمداعي والتجربدة لدىإواالفتقدار خدرين فاعدل مدع اآلعددم ت

هي ه المرحلة العمرية أهم سمات هدذ ومن .(2330العزة وعبد الهادي،)خدرين خلدق عالقدات مدع اآل

جاالت الخارجية، والتفكير االنطواء واالكتئاب والعزلة السلبية والخجل والشعور بدالنقص، نقص الم

 (.0999عبدالسالم، ) المتمركز حول الذات، والثورة على تربية الوالدين واالستغراق في أحالم اليقظة

 عدم التوافق النفسي: ثانياا 

من أهم المشاكل التي تتخبل فيها الطالبات، مما يترتب عليه أحاسيس يعد عدم التوافق النفسي      

ل، وعدم األمان، لقلق، والضيق، واالرتباك، والحزن، والبكائية، وشدة اإلنفعاا: ومشاعر سلبية، مثل

وال شك أن  راب العالقة مع اآلخرين، وكثرة المخاوف الذاتية والموضويية،طواض وبياب االستقرار

نعزال الوجداني والعاطفي، ويقوي اإلحساس بفراغ الحياة، وفقدان التوازن الذاتي هذا االضطراب يولد اال

وهذا يعني أن مشكلة عدم التوافق النفسي والذاتي الذي يؤثر على األنواع اآلخرى من التوافق، . النفسي

 (.2338حسن، ال) العضوي  التوافق االجتماعي، التوافق التربوي، التوافق: مثل

 



39 
 

 مشكلة الخوف: ثالثاا 

ن المدرسات، الخوف من الوالدين، والخوف م: تعاني الطالبات من مخاوف عدة من أهمها    

والخوف اإلدارة، والخوف من الفشل التربوي، والخوف من اإلخفاق في الحياة، وخوفها من حاضرها 

تكابده من المشاكل  ومستقبلها، ناهيك عن مخاوف أخرى تتعلق بدراستها ومشاكل ُأسرتها وما

بة، وشعورها بالندم أو قتصادية والفراغ الديني والروحي، ونظرات المجتمع الساخرة والكائدة والمعاتاال

وإما متحان، وإما بسبب اإلساءة للوالدين والصديقات واآلخرين، في االوخز الضمير إما بسبب الغش 

 (.2303الزعبي، )خرى الرتكاب خطيئة ما، وألسباب أ

 الكآباة والضيق: رابعاا 

دال واألحالم كثير ما يعترى الطالبات شعور باأللم والحزن نتيجة عجدزهن عدن تحقيدق اآلم     

يزداد شعورهن بالكآبة والضيق نتيجة كثرة اآلمال واألحدالم التي ال تستطيع أن " حيث  ،العريضة

 .(0991معوض، ) تحقيقها أو تحقيق بعضها

  والتذباذب التقلب: خامساا 

ت تمق أحياناً  يعلى وجه العمدوم فه ةمتناقض انراهخر بسرعة فقد همن انفعال إلى  الطالبة تنتقل    

 ابنفسه ةعن الحياة سعيد ةراضي اأشد النقد وفي وقت هخر قدد تدراه انفسه دنتقتتمناها، أو تو  أو الحياة

ميل تجنح للعزلة، وأحيانا ت وأحياناً  ةوأخدرى منشرح ةكون منقبضتبها أشد اإلعجاب، وأحيانا  ةومعجب

 .(0993 جدادو،.) اإلدى االجتمداع بغيدره

الشعور بالوحدة والعزلة ك من مشكلة تعاني منه الطالبات بهذا العمر أكثر بأن هناكويمكن القول     

ن ويعمق من األزمة ويجعله ،بمضاعفات االكتئاب نمجتمع المحيل، مما يصيبهالواالضتراب عن 

، وحب الوحدة واالنعزالية المرضية، والشعور بالكآبة والحزن يكالتوتر المرض، عرضة ألمراض نفسية

الفتاة  كرهتإلى الشعور بعدم الرببة فى مواصلة الحياة، و  بهنكما قد يصل  ،دون أسباب واضحة
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لفترات عمرية  افى اضطرابات نفسية مزمنة ومستمرة معه اتقبلها مما يتسبب لهتوال  عنفها،تو  نفسها

 وإضافة إلى أنها، الواقعيةعن الحياة  العيش مع الخيال والتحليق بعيداً خرى كهناك مشكلة أمتقدمة، 

 هذه المرحلة من العمربأكملها، وألن طبيعة  اوحياته اعانى من مشكالت خارجية تؤثر على نفسيتهتد ق

مما يولد الشعور  بالمبالغة واإلفراط، وحتى في شعورها بالمشكالت أو العقبات يكون مبالغًا بهتتسم 

 .بقلق المستقبل وتدني مستوى توكيد الذات لديها
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 ت السابقةالدراسا  0.0

والتدي طبقدت  طالع على العديد من الدراسدات والبحدوث المتعلقدة بالموضدوع،باالالباحثة  قامتلقد      

ختارت الدراسات التي لها عالقة مباشدرة بمتغيدرات هدذه ربية والفلسطينية واألجنبية، ثم إعلى البيئات الع

راسدات إلدى محدورين األول يتعلدق بالدراسدات م تقسيم الدبظروفها أو الفئة المستهدفة فيها، وت الدراسة أو

والثاني تمثل في الدراسات التي تناولت متغيرات  تستند إلى العالج متعدد الوسائل،التي تناولت البرامج 

 .طلبة الثانوية العامةلدى  وقلق المستقبل تأكيد الذات

 سائلالعالج متعدد الو الدراسات التي تناولت برامج إرشادية تستند إلى : 1.0.0

إلددى التعددرف علددى أثددر برنددامج تدددريبي يسددتند إلددى نمددوذج الزاورس  (2309)دراسااة الشااوبكي سددعت     

طالبددًا  (63)فددي تحسددين تأكيددد الددذات وخفددض العزلددة لدددى الطلبددة المددراهقين، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن 

تجريبيددة مددن الصددف العاشددر فددي مدرسددة ثانويددة فددي مدينددة عمددان، حيددث تددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتين؛ 

أسدابيع، بمعددل لقداء واحدد أسدبوييًا، مددة  (03)تلقت برنامج لتحسين تأكيدد الدذات وخفدض العزلدة، لمددة 

بينما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج، واستخدمت الباحثة مقياس تأكيد . دقيقة (63)كل لقاء

رنددامج التدددريبي علددى أفددراد الددذات ومقيدداس العزلددة علددى جميددع أفددراد الدراسددة كقيدداس قبلددي ثددم طّبددق الب

وبعددد انتهددداء تطبيددق البرندددامج تدددم إعددادة تطبيدددق أداتددّي الدراسدددة علددى جميدددع أفدددراد . المجموعددة التجريبيدددة

الدراسة كاختبار بعدّي، واستخدم التحليل التباين المشدترك الستقصداء أثدر المعالجدة التجريبيدة بدين أفدراد 

ئج الدراسدددة أن البرندددامج التددددريبي كدددان فددداعاًل فدددي المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة، حيدددث أظهدددرت نتدددا

تحسددين تأكيددد الددذات علددى مقيدداس البعدددّي، لدددى الطلبددة الددذين تلقددوا برنددامج التدددريب، وأظهددرت النتددائج 

 .كذلك انخفاض درجات الغزلة إال أنه انخفاٌض لم يكن دال احصائياً 
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اسددتخدام العددالج متعدددد المددداخل إلددى التحقددق مددن مدددى  (2306) البحيااري وآخاارون  دراسااة هدددفت    

لدددالزاروس كمدددددخل مددددن مددددداخل العددددالج النفسددددي االنتقدددائي فددددي تعددددديل فددددرط االسددددتثارات النفسددددية لدددددى 

، وأظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود أثددر كبيددر لبرنددامج العددالج تجريبدديالشددبه المددنهج  الموهددوبين، واسددتخدم

الموهددوبين فددي المجموعددة التجريبيددة، حيددث النفسددي االنتقددائي فددي تعددديل فددرط االسددتثارات النفسددية لدددى 

وهي قيمة مرتفعة واإلشارة السالبة تدل على نجاح البرندامج فدي تعدديل  (00.31-)بلغت قيمة حجم األثر

 .فرط االستثارات النفسية لدى عينة الدراسة الموهوبين

نمدوذج  –بعداد برنامج عالجي نفسدي انتقدائي متعددد األ اعليةاختبار ف (2301)يحياوي  دراسةسعت     

ذات السددنة يددتكددون مجتمددع الدراسددة مددن تلم، االكتئدداب لدددى المراهقددة المتمدرسددةلعددالج  -أرنولددد الزاروس

 ( 03=ن) ةيدددبيمدددن المجموعدددة التجر  ندددة الدراسدددةيدي عقبدددة، تكوندددت عية ثدددانوي بددددائرة سددديددداألولدددى والثان

ث تدم يدالثداني لالكتئداب، بح كيدة مدن خدالل نتدائجهن علدى سدلم بيقدة قصدديارهن بطر يتم اخت ،ذاتيلمالت

ة يتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائ: أوالً وأظهددرت نتددائج الدراسددة بددأن،  .ديار درجددات االكتئدداب الشددديدداخت

اس األفكدار يدن القبلدي و البعددي علدى مقياسدية علدى القيدبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجر يب

اس يددق البرنددامج العالجددي لصددالح القيدداء مددن تطببعددد االنتهدد ،( α= 3.35) ة عنددديددة والالعقالنيددالعقالن

ة علددى يددبين متوسددطات درجددات أفددراد المجموعددة التجر ية بدديتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائ: ثانيدداً .القبلددي

ق البرنامج يبعد االنتهاء من تطب، ( α= 3.35)ر الذات عند ياس تقدين القبلي و البعدي على مقياسيالق

ة على متوسطات درجدات أفدراد يتوجد فروق ذات داللة إحصائ: اً ثالث .اس البعدييالعالجي، لصالح الق

بعددد ، (α= 3.35)د الددذات عنددد يدداس توكيددن القبلددي و البعدددي علددى مقياسددين القية بدديددبيالمجموعددة التجر 

  . اس البعدييق البرنامج العالجي، لصالح القياالنتهاء من تطب

ي متعددد األبعداد فعدال فدي عدالج االكتئداب لددى البرندامج العالجدي االنتقدائأظهدر بدأن  ملخص الدراسدة 

 .أفراد المجموعة التجريبية
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إلى معرفة أثر التدريب على استخدام العالج  (,2300Perri&Richard)بيري وريشارد دراسةهدفت     

متعدد الوسائل بحسب نموذج الزاروس على الضبل الذاتي لخفدض مسدتوى الخجدل لددى طلبدة المرحلدة 

الل مقارنددة مجمددوعتين، األولددى تجريبيددة دربددت علددى مهددارات الضددبل الددذاتي، والثانيددة الثانويددة، فمددن خدد

ضددابطة، حيددث أشددارت النتددائج إلددى انخفدداض الخجددل لدددى الطلبددة الددذين تلقددوا البرنددامج التدددريبي، حيددث 

تحّسددن السددلوك االجتمدداعي لددديهم، بينمددا لددم تظهددر النتددائج للمجموعددة الضددابطة سددوى ضددعف الدافعيددة 

وعليددده اسدددتنتجت الدراسدددة أن نمدددوذج الزاورس هدددو النمدددوذج الدددذي يمكدددن أن يسددداعد علدددى . ابيةواالنسدددح

 .تخديض السلوكات الالجتمايية عند الطلبة

 الدراسات التي تناولت توكيد الذات  0.0.0

نفعدالي سدلوكي فدي ف على أثر برنامج إرشادي عقالني اإلى التعر ( 2309) الملهوف دراسةهدفت     

ت توكيدددد الدددذات وتحسدددين جدددودة الحيددداة، حيدددث تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن طالبدددات الصدددف تنميدددة مهدددارا

( 03)طالبدددة تددددم تقسددديمهن إلددددى مجمدددوعتين ضددددابطة( 20)العاشدددر والحددددادي عشدددر بدولددددة الكويدددت مددددن 

عنددد  وأظهدرت نتددائج الدراسدة عددن وجدود فدروق دالددة احصدائياً . طالبدة( 00)طالبدات، ومجموعدة تجريبيددة 

بدددين متوسدددطي المجموعدددة التجريبيدددة لددددرجات توكيدددد الدددذات بعدددد تطبيدددق برندددامج ( 3.30)مسدددتوى الداللدددة

اإلرشاد العقالني اإلنفعالي السلوكي وقبل تطبيقه لصالح التطبيق البعددي، ووجدود فدروق دالدة احصدائيًا 

لددرجات توكيدد الدذات بعدد تطبيدق التجريبيدة  الضدابطة و بين متوسطي المجمدوعتين (3.30)عند مستوى 

ج اإلرشدداد العقالنددي اإلنفعددالي السددلوكي لصددالح لمجموعددة التجريبيددة، ووجددود فددروق دالددة إحصددائيًا برنددام

بددين متوسددطي المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة لدددرجات جددودة الحيدداة بعددد تطبيددق ( 3.30)عنددد مسددتوى 

دالدددة  برندددامج اإلرشددداد العقالندددي اإلننفعدددالي السدددلوكي لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة، وعددددم وجدددود فدددروق 

بددين متوسددطي القيدداس البعدددي والقبلددي فددي المجموعددة الضددابطة لدددرجات ( 3.35)عنددد مسددتوى  حصددائياً إ

 .توكيد الذات، وجودة الحياة
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إلددى التحقددق مددن فاعليددة بددرامج إرشددادي يسددتند إلددى  (2308)مصااطفى ونشااأت بنااي دراسااة هدددفت     

حيددث . للمددراهقين الالجئددين السددورييناسددتراتجية الخدمددة المعرفيددة ولعددب دور فددي تحسددين توكيددد الددذات 

السددوريين فددي مخدديم األزرق وتتددرواح أعمددارهم بددين مراهقددًا مددن الالجئددين ( 03)تكونددت عينددة الدراسددة مددن 

سدنة، تدم تحديددهم بعدد أن تدم تطبيدق مقيداس راندوس للتعدرف علدى مسدتوى التحسدن فدي توكيددد ( 02/01)

مراهقدًا، ( 05)ومجموعدة تجريبيدة( 05)ضدابطةالذات، وقسمت عينة الدراسدة علدى مجمدوعتين، مجموعدة 

وأظهدرت النتددائج وجددود . دقيقددة( 63)أسدابيع بمعدددل جلسددتين أسدبوييًا، ومدددة كدل جلسددة( 6)ومددة الدراسددة

بين متوسطات أفراد المجوعتين التجريبية والضابطة مما يشير إلى فاعلية البرنامج  فروق دالة إحصائياً 

 .ذاتاإلرشادي في تحسين مهارة توكيد ال

النددي ليدة برنددامج إرشدادي عقاعإلددى التحقدق مددن مددى ف (2306) عماارة وعبااد الوهااب دراسااة سدعت    

وأثدددره فدددي تنميدددة مهدددارات اتخددداذ القدددرار لددددى طالبدددات جامعدددة الطدددائف،  ،انفعدددالي لتحسدددين تأكيدددد الدددذات

الددذات، و  مقيدداس تأكيددد ق علدديهنّ طالبددة طّبدد (23)تجريبددي علددى عينددة قوامهددا الشددبه مسددتخدمة المددنهج 

شادي في تحسين إلر البرنامج ا اعليةأظهرت النتائج ف حيث شادي،اإلر مقياس اتخاذ القرار، و البرنامج 

 .تأكيد الذات في تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طالبات جامعة الطائف

ة إلدى التعدرف علدى فاعليدة برندامج إرشدادي يسدتند إلدى النظريد هددفت (2301)دراسة أباو حماادأما      

المعرفية السلوكية في اإلرتقاء بمستوى السلوك التوكيدي لدى طلبة جامعة سلمان عبد العزيز، وتكونت 

، (63)ضابطة قوامها: طالبًا من طالب كلية التربية، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين( 023)العينة من 

جلسدة ( 01)ادي مكدون مدنطالبدًا، وخضدعت المجموعدة التجريبيدة إلدى برندامج إرشد( 63)وتجريبية قوامها

، ( (Rathous,1973مقيداس السدلوك التوكيددي لراثدوس: تدريبية، واسدتخدم الباحدث أداتدين للقيداس األولدى

والثانيددة البرنددامج اإلرشددادي لالرتقدداء بمسددتوى السددلوك التوكيدددي، وتوصددلت نتددائج الدراسددة إلددى فاعليددة 

 .البرنامج اإلرشادي المستخدم في تحسين السلوك التوكيدي
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إلى قياس فاعلية التددريب فدي تحسدين توكيدد الدذات لددى  (2301)دراسة طنوس والخوالدةتوصّلت      

مشاركًا من طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن ( 21)الطلبة ضحايا االستقواء، وتكونت العينة من 

جريبيدة، وخضدع في مدرسة الركابي تابعة لمحافظة عمان، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ضدابطة وت

لبرنددامج إرشددادي تدددريبي حددول مهددارات توكيددد الددذات، ( 02)المشدداركين فددي المجموعددة التجريبيددة وعددددهم

جلسدددة ولمددددة سددددبعة أسدددابيع، وأشدددارت نتدددائج الدراسددددة إلدددى فاعليدددة برندددامج التدددددريب (  02)مكدددون مدددن 

النتدائج فدروق دالدة  التوكيدي فدي تحسدين توكيدد الدذات، والتكيدن لددى ضدحايا االسدتقواء، حيدث أظهدرت

إحصدائيًا لصدالح المجموعدة التجريبيدة بالمقارنددة مدع المجموعدة الضدابطة فددي توكيدد الدذات وفدي مسددتوى 

 .التكين

إلدى التحقدق مدن فاعليدة برندامج إرشدادي معرفدي سدلوكي لتنميدة توكيدد ( 2302)دراسة عازبخلصت     

البددًا مدددن طدددالب كليددة التربيدددة مدددن ط( 23)الددذات لددددى عيندددة مددن الشدددباب الجدددامعي، تكونددت العيدددة مدددن 

ومجموعدددددة تجريبيدددددة ( 03)جامعددددة عدددددين شددددمس، وتدددددم تقسدددديم العيندددددة إلدددددى مجمددددوعتين ضدددددابطة قوامهددددا

مددن الطددالب، واسددتخدم الباحددث مقيدداس مددن إعددداده، وبرنددامج إرشددادي كعرفددي سددلوكي قددائم ( 03)قوامهددا

إلدددى وجدددود فدددروق ذات داللدددة علدددى النظريدددة المعرفيدددة السدددلوكية مدددن إعدددداد الباحدددث، وأشدددارت النتدددائج 

إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية، وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس توكيد الذات قبدل وبعدد 

تطبيددق البرنددامج لصددالح أفددراد المجموعددة التجريبيددة ممددا يدددلل علددى فاعليددة البددرامج اإلرشددادي المعرفددي 

 .السلوكي في تنيمة توكيد الذات لدى طالب الجامعة

للمقارنددة بددين اسددتراتيجية ضددبل الددذات واسددتراتيجية التدددريب  سعع   (Rehm,2012) دراسااة ريهاامأمددا     

ترواحدت ( 21)على توكيدد الدذات، وتكدوت العيندة مدن الطالبدات اللدواتي يعدانين مدن العزلدة، وبلدغ عدددهن

الجددة سددتة وّزعددن عشددوائيًا إلددى أربددع مجموعددات عالجيددة واسددتغرقت المع (.سعع   20_ 21)أعمددارهن بددين 

وأظهرت النتدائج . أسابيع، وقّيمن قبليًا وبعديًا على مقياس لضبل الذات، ومقياس المهارات االجتمايية
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أن الطالبات في مجموعة التدريب على توكيد الذات تعّلمن مهارة ضدبل الدذات، وقدل السدلوك االنعزالدي 

 .لديهنّ 

ن انخفاضدددددًا واضدددددحًا فدددددي السدددددلوك وكدددددذلك طالبدددددات مجموعدددددة الدددددذات والمهدددددارة االجتماييدددددة أظهدددددر    

 .االنسحابي، واستمر هذا التحسن في أثناء فترة المتابعة التي استغرقت ستة أشهر

إلدددى الكشدددف عدددن فاعليدددة برندددامج قدددائم علدددى الددددراما  (Gundordu,2012)دراساااة جانااادورودهددددفت     

لتربيدددة فددي جامعدددة أكسددداري اإلبداييددة لزيدددادة مهددارة التوكيديدددة لدددى طلبدددة قسدددم اإلرشدداد والتوجيدددة بكليددة ا

مدن طلبدة األولدى مدن قسدم اإلرشداد والتوجيده، وتدم تقسديم العيندة ( 20)بتركيا، وتكونت عينة الدراسة من 

، واسدتخدمت الباحثدة مقيداس راثدوس طالبداً ( 00)، وتجريبيدة قوامهدا(02) إلدى مجمدوعتين ضدابطة قوامهدا

اكددار، وبرنددامج قددائم علددى الدددراما اإلبداييددة _ لتددانالددذي قددام بنعددداده للبيئددة التركيددة فو  (RAS) للتوكيدية

دقيقدة، وأظهدرت ( 93)جلسدات مددة كدل جلسدة ( 03)لتنمية التوكيدية من إعددادها، وتكدون البرندامج مدن 

 .النتائج فاعلية استخدام الدراما اإلبدايية في زيادة التوكيدية لدى أفراد العينة التجريبية

إلدى التعدرف علدى أثدر التددريب علدى ( ,2303Kashani & bayat) كاشااني وباياات دراساةهددفت      

طالبدددة مدددن ( 23)المهدددارات االجتماييدددة فدددي زيدددادة التوكيديدددة وتقددددير الدددذات، وقدددد بلغدددت عيندددة الدراسدددة 

طالبدددات الصدددفين الثالدددث والخدددامس االبتددددائي، وتدددم تقسددديم العيندددة علدددى مجمدددوعتين ضدددابطة وتجريبيدددة، 

مددن الطالبددات الالتددي حصددلن علددى توكيديددة منخفضددة مددن مدرسددتين  طالبددات اختيددرت العينددة( 03)منهددا

( Richi&Gambrill,1975)تابعات لمنطقة طهران التعليمية، واستخدم الباحثان مقياس رتشدي وجامبريدل

للتعبيددر عددن الددذات، وبرنددامج للتدددريب علددى المهددارات االجتماييددة مددن اعدددادهما، وتكددون البرنددامج مددن 

البرنددامج وإجددراء التتبعددي علددى المجموعددة التجريبيددة فاعليددة البرنددامج فددي  جلسددات، تددم مددن تطبيددق( 03)

 .زيادة التوكيدية وتقدير الذات لدى أفراد العينة التجريبية
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اآلثدار النوييدة لندوعين مدن التددريب التوكيددي علدى تأكيدد  (langeller,2010)النجيار دراساةوبينت      

الدراسدة إلدى الكشدف عدن تدأثير التددريب التوكيددي علدى الذات والقلق وتحقيق الدذات، حيدث هددفت هدذه 

تأكيددد الددذات وتحقيدددق الددذات، حيدددث اسددتخدم الباحدددث مجموعددة مدددن األدوات، كمددا بلغدددت عينددة الدراسدددة 

طالبًا وطالبة من طلبة الكليات النظريدة والتطبيقيدة، ولقدد توصدلت الدراسدة إلدى وجدود فدروق فدي ( 206)

النظرية، كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين طلبة الكليات توكيد الذات لصالح طلبة الكليات 

كما أشارت نتائج الدراسة إلدى مسدتوى مرتفدع لددى عيندة البحدث فدي . النظرية والتطبيقة في تقدير الذات

 .توكيد الذات

 قلق المستقبل  الدراسات التي تناولت 3.0.0

فسدي الدديني فدي اإلرشداد النعلى برنامج قائم  من التحقق من فاعلية (2309)يحيى  دراسةهدفت       

طالدب (03)من قلق المستقبل لدى طلبة جامعدة دمحم بوضدياف، وقدد تكوندت عيندة الدراسدة مدن  التخدين

وطالبددة مددن جامعددة بوضددياف، وقددد اسددتخدمت الباحثددة المددنهج الوصددفي والمددنهج التجريبددي ذو تصددميم 

لغالددب لددق المسددتقبل المعلومددات تددم اسددتخدام مقيدداس قالمجموعددة الواحدددة بقياسددين قبلددي وبعدددي، ولجمددع 

وقد تم استخدام األدوات اإلحصدائية . ، وبرنامج إرشادي نفسي ديني من إعداد الباحثة(2339)المشيخي

للفددروق معادلددة كددوهين ( ت)المتوسددل الحسددابي، اإلنحددراف المعيدداري، مجدداالت التقيدديم، اختبددار: التاليددة

وقدد توصدلت نتدائج الدراسدة إلدى أن أفدراد عيندة الدراسدة يعدانون مدن ( Cohen s d)السدتخراج حجدم األثدر

قلق المستقبل، وللبرنامج اإلرشادي النفسي الديني فاعلية كبيرة فدي التخديدن مدن قلدق المسدتقبل وأبعداده 

فددي مسددتوى قلددق المسددتقبل وأبعدداده لدددى أفددراد عينددة  حصددائياً بددة الجامعددة، وال توجددد فددروق دالددة إلدددى طل

فددي مسددتوى قلددق المسددتقبل  لجددنس، وال توجددد فددروق دالددة إحصددائياً فددي القيدداس البعدددي تعددزى لالدراسددة 

 .وأبعاده لدى أفراد عينة الدراسة في القياس البعدي تعزى لمتغير السن
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الكشدددف عدددن أثدددر برندددامج إرشددداد جمعدددي فدددي خفدددض قلدددق إلدددى ( 2308) دراساااة الحرافشاااةهددددفت      

وقددد تددم اختيددار . طالبددات المرحلددة الثانويدة فددي محافظددة المفدرق المسدتقبل وتحسددين مسددتوى الطمدوح لدددى 

عينة الدراسة من الطالبات اللواتي أظهرت، نتائج التقديرات الذواتية أّنهّن يعانين من مستوى مرتفع مدن 

طالبددة تراوحدددت  06وتددألف أفددراد الدراسدددة مددن . قلددق المسددتقبل، ومسددتوى مدددنخفض مددن مسددتوى الطمدددوح

 08=المجموعدددة التجريبيددددة ن: إلددددى مجمدددوعتين سددددنة، تدددم تدددوزيعهن عشدددوائياً  10 -06أعمدددارهن مدددا بدددين 

، جلسدة إرشداد جمعدي، بواقدع جلسدتين أسدبويياً  02وقد تألف البرنامج من . 08=والمجموعة الضابطة ن

وجددود فددروق : أوالً : وأشددارت التحلدديالت اإلحصددائية إلددى النتددائج اآلتيددة. دقيقددة 93وتراوحددت مددّدة الجلسددة 

بين متوسل درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة  α= 3.35عند مستوى الداللة  ئياً دالة إحصا

الضدابطة فددي القيدداس البعدددي علددى مقيدداس قلددق المسدتقبل لصددالح المجموعددة التجريبيددة، ممددا يشددير إلددى 

عندد  اً تبدّين وجدود فدروق دالدة إحصدائي: ثانيدا. كفاءة برنامج اإلرشاد الجمعدي المسدتخدم فدي هدذه الدراسدة

بددين متوسددل درجددات المجموعددة التجريبيددة ودرجددات المجموعددة الضددابطة فددي  α= 3.35مسددتوى الداللددة 

القياس البعدي على مقياس مستوى الطموح لصالح المجموعة التجريبيدة، ممدا يشدير إلدى كفداءة برندامج 

ائية عندد مسدتوى عدم وجدود فدروق ذوات داللدة إحصد: ثالثاً . اإلرشاد الجمعي المستخدم في هذه الدراسة

بدددين متوسدددطات درجدددات أفدددراد عيندددة الدراسدددة التجريبيدددة علدددى مقيددداس قلدددق المسدددتقبل  α=3.35الداللدددة 

. بمجاالتده األربعدة بددين القياسدين البعددي والتتبعددي، علدى الدرجددة الكليدة والفرييدة لمقيدداس قلدق المسددتقبل

بدددين متوسدددطات درجدددات أفدددراد  ،α=3.35عندددد مسدددتوى الداللدددة  عددددم وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائياً : رابعددداً 

المجموعة التجريبية في القياس البعددي والتتبعدي، علدى الدرجدة الكليدة لمقيداس مسدتوى الطمدوح، وتشدير 

 .هذه النتائج إلى استمرارية فاعلية البرنامج اإلرشادي بعد مرور شهر على تطبيق البرنامج

في خفض قلق المستقبل لدى طالب  فاعلية برنامج إرشادي واقعي (2301)دراسة الطخيس  بينت     

طالبدًا مدن طالدب المرحلدة الثانويدة ممدن حصدلوا علدى  (23)وتكوندت عيندة البحدث مدن  ،المرحلة الثانوية
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المجموعدة : درجات متدنية في مستوى قلق المستقبل في مدينة الددوادمي، وتدم تقسديمهم إلدى مجمدوعتين

طالدب، وتدم تطبيدق مقيداس  (03)وتكوندت مدن  والمجموعة التجريبيدة طالب (03) الضابطة وتكونت من

إضدافة إلدى برندامج إرشدادي مدن إعدداد الباحدث، والدذي تدألف  (2339المشديخي،)قلق المستقبل من إعداد

 .ةدقيق (63_15)جلسات إرشادية على مدى أربعة أسابيع، مدة الجلسة  (8)من

رتددددب درجددددات أفددددراد  إحصددددائية بددددين متوسددددطي اللددددةوجددددود فددددروق ذات دنتددددائج البحددددث  ظهددددرتوأ     

موعددة رشددادي، وجدداءت الفددروق لصددالح المجاإلوالضددابطة بعددد تطبيددق البرنددامج  المجمددوعتين التجريبيددة

فددي خفددض قلددق المسددتقبل، وأوصددى الباحددث بضددرورة أن  فاعليددة رشددادي لددهاإلالتجريبيددة، وإن البرنددامج 

ع مراحل عمرية مختلفة، بل مشادية المتعلقة بخفض قلق المستقاإلر كون هناك تكثين وتطوير للبرامج ي

 .يضاً أرشادية مختلفة إوبأساليب 

إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في  (2300)دراسة الوليدي سعت      

خفددض مسددتوى قلددق المسددتقبل لدددى عينددة مددن طلبددة المرحلددة الثانويددة بمنطقددة عسددير ومدددى اسددتمرارية 

لك على عينة نهائية مكونة من ور خمسين يوم من نهاية تنفيذ البرنامج، وذفاعلية هذا البرنامج بعد مر 

 عقالنيدداً  اسددتخدم الباحددث برنددامج إرشددادياً . طالددب تددم تددوزيعهم إلددى مجمددوعتين تجريبيددة وضددابطة (28)

توصدلت نتدائج هدذه . لقلق المستقبل، واستمارة للبيانات الشخصية واالجتماييدة ، ومقياساً سلوكياً  انفعالياً 

بددددين متوسددددطي رتددددب درجددددات أفددددراد المجمددددوعتين التجريبيددددة  لدراسددددة إلددددى وجددددود فددددروق دالددددة إحصددددائياً ا

بعد االنتهاء من تطبيق البرندامج ( الدرجة الكلية واألبعاد الفريية)والضابطة على مقياس قلق المستقبل 

ي رتدددب بدددين متوسدددط اإلرشدددادي لصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة، كمدددا كاندددت هنددداك فدددروق دالدددة إحصدددائياً 

فدددي ( الدرجدددة الكليدددة واألبعددداد الفرييدددة)المجموعدددة التجريبيدددة علدددى مقيددداس قلدددق المسدددتقبل  أفدددراددرجدددات 

البعددي، ولدم تكدن القياسين القبلي والبعدي بعدد االنتهداء مدن تطبيدق البرندامج اإلرشدادي لصدالح القيداس 

يدددة علددى مقيددداس قلدددق بددين متوسدددطي رتدددب درجددات أفدددراد المجموعددة التجريب حصدددائياً إهندداك فدددروق دالددة 
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فدددي القياسدددين البعددددي والمتابعدددة، وهدددذا يشدددير إلدددى فاعليدددة ( الدرجدددة الكليدددة واألبعددداد الفرييدددة)المسدددتقبل 

ومحافظتده علدى هدذا  ،سدتقبلرشدادي العقالندي االنفعدالي السدلوكي فدي تقليدل مسدتوى قلدق المامج اإلالبرن

 .من تنفيذ البرنامج يجابي بعد خمسين يوماً األثر اإل

إلدددى فحدددص فاعليدددة برندددامج إرشدددادي معرفدددي فدددي خفدددض قلدددق  (2302) دراساااة القرعااااوي  وسدددعت      

طالبددًا مددن  (53)المسددتقبل لدددى التالميددذ األيتددام فددي منطقددة القصدديم، وقددد بلغددت العينددة األوليددة للبحددث 

والثانيدددة مجموعدددة ضدددابطة  (05)المرحلدددة المتوسدددطة وقدددام الباحدددث مجمدددوعتين األولدددى تجريبيدددة وعدددددها

، وقددام الباحددث بالتجددانس بددنجراء التجددانس بينهمددا، واسددتخدم الباحددث فددي دراسددته أداتددين، (05)ها وعدددد

مقيداس قلددق المسددتقبل مددع القيدام بتقنيندده علددى البيئددة السددعودية، حيدث أظهددرت النتددائج فددروق ذات داللددة 

يبيددة، وذلددك إحصددائية فددي مسددتوى قلددق المسددتقبل بددين القياسددين القبلددي والبعدددي ألفددراد المجموعددة التجر 

لصالح القياس البعدي، حيث انخفض مستوى قلق المستقبل بعد تطبيدق البرندامج العالجدي، كمدا أكددت 

النتددددائج وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية فددددي مسددددتوى قلددددق المسددددتقبل، بددددين المجمددددوعتين التجريبيددددة 

البرندامج اإلرشدادي والضابطة في القياس البعدي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، ممدا يؤكدد فاعليدة 

 .المعرفي المستخدم في هذه الدراسة

فاعليدة برندامج إرشدادي نفسدي مقتدرح لتخديدن قلدق المسدتقبل وأثدره  (2302) دراساة حنتاولوبينت       

علددى دافعيددة اإلنجدداز ومسددتوى الطمددوح، والتددي هدددفت إلددى معرفددة فاعليددة البرنددامج اإلرشددادي، وتكونددت 

ان باسددتخدام مقيدداس قلددق المسددتقبل، وتوصددلت الدراسددة إلددى وجددود عينددة البحددث مددن طددالب جامعددة جدداز 

فاعليددة للبرنددامج اإلرشددادي فددي تخديددن قلددق المسددتقبل علددى المجموعددة التجريبيددة بعددد تطبيددق البرنددامج 

 .اإلرشادي

التعددرف علددى مسددتوى قلددق المسددتقبل لدددى طلبددة جامعددة  إلددى (2300)دراسااة البنااا وعسااليههدددفت      

للتنظيمات بمحافظدة ضدزة، وكدذلك التعدرف علدى فاعليدة برندامج فدي البرمجدة اللغويدة األقصى المنتسبين 
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طالددب مدن الددذي حصددلوا علدى أعلددى درجددات علددى  (51)طالدب، وتددم اختيددار ( 083)علدى عينددة تكونددت 

طالبدًا، وتدم  (23)مقياس قلق المستقبل، وتم توزيعهم على مجمدوعتين ضدابطة وتجريبيدة، كدل مجموعدة 

قلق المستقبل وبرنامج في البرمجدة اللغويدة العصدبية لخفدض قلدق المسدتقبل، وتوصدلت استخدام مقياس 

نتائج الدراسة إلى أن نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصدائيًا فدي متوسدطات درجدات قلدق المسدتقبل، بدل 

تطبيق البرنامج وبعده ولصالح التطبيق البعدي، كما كاندت هنداك فدروق دالدة إحصدائيًا بدين مجمدوعتين 

 .لضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعديا

التعددرف علددى قلددق المسددتقبل والهويددة النفسددية وأنمدداط التعدداطف لدددى  (Ari,2011)دراسااة أري وهدددفت   

طالبدددا وطالبدددة، وأظهدددرت نتدددائج ( 0525)طلبدددة المددددارس الثانويدددة العليدددا والكليدددات وبلغدددت عيندددة الدراسدددة 

ك فدروق جوهريدة فدي قلدق المسدتقبل وفقدًا للجدنس لصدالح اإلنداث، واختالفدات بدين بعددي الدراسة أن هندا

 .االستكشاف وااللتزام في ضوء الحميمية والقلق من المستقبل 

إلى التعرف على أثر برندامج عالجدي معرفدي سدلوكي فدي تقليدل  (2303)عبد العال وهدفت دراسة      

الجدامعي واتبدع الباحدث المدنهج الشدبه تجريبدي القدائم علدى  مستوى قلق المستقبل لدى عينة مدن الشدباب

شابًا جامعيدًا ممدن حصدلوا علدى درجدات  (22)تجريبية وضابطة، وتكونت عينة الدراسة من: مجموعتين

كمجموعدددة  (00)كمجموعددة ضددابطة و (00) مرتفعددة علددى مقيدداس القلددق، تددم تقسدديمهن إلددى مجمددوعتين

هنددي باسددتخدام العددالج المعرفددي السددلوكي علدديهم وتحدددددت أداة تجريبيددة، تددم تطبيددق برنددامج التدددخل الم

ومربددع إيتددا، وتوصددلت " ت"الدراسددة فددي مقيدداس قلددق المسددتقبل واسددتخدم الباحددث األسدداليب اإلحصددائية 

نتدددائج الدراسدددة إلدددى وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين القيددداس القبلدددي والبعددددي، وفاعليدددة البرندددامج 

ي تقليل مستوى قلق المستقبل مدع المجموعدة التجريبيدة دون الضدابطة مدن العالجي المعرفي السلوكي ف

 . الشباب الجامعي
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ويتضدددح مدددن خدددالل الدراسدددات السدددابقة محدوديدددة الدراسدددات التدددي تناولدددت اسدددتخدام نمدددوذج العدددالج      

التددي أجريددت علددى عينددة ( 2309الشددوبكي، )كدراسددة ، فددي البددرامج اإلرشددادية( الزاورس)متعدددد الوسددائل 

بتدائيدة، التدي طبقدت علدى طدالب المرحلدة اال (2306البحيدري وهخدرون، )من الطلبدة المدراهقين، ودراسدة 

كتئددددددداب، ودراسدددددددة علدددددددى عيندددددددة مدددددددن المدددددددراهقين لعدددددددالج اال التدددددددي أجريدددددددت(2301يحيددددددداوي، ) ودراسدددددددة

(2339Perri&Richard,) التي أجريت على عينة من الطلبة المرحلة الثانوية الذين يعانون من الخجل.     

وتبددين مددن خددالل مراجعددة الدراسددات السددابقة، أن جميددع الدراسددات أكدددت فاعليددة البددرامج اإلرشددادية      

أجريدت علدى  في تحسين توكيد الذات لدى األفراد واستمراية أثره، ويالحظ من خالل المراجعة الدراسات

طالبات الصف العاشر  التي أجريت على عينة من (2309ملهوف، )كدراسة عينات مختلفة من األفراد 

التدي أجريدت علدى عيندة مدن المدراهقين مدن الالجئدين (2308مصطفى ونشأت، )ودراسة  والحادي عشر،

أبدو )ودراسدة ، طالبات جامعة الطدائفأجريت على التي  (2306عمارة وعبد الوهاب، )كدراسةالسورين، 

والتي أجريت ( 2301والدة، طنوس وخ)التي أجريت على طالب من كلية التربية، ودراسة (2301حماد، 

والتدي أجريدت علدى ( 2302عدزب، )سدادس، والسدابع، والثدامن فدي عمدان، ودراسدةعلى طلبة الصدفوف ال

التدددي أجريدددت الطالبدددات اللدددواتي  (Rehm,2012)، ودراسدددة طلبدددة كليدددة التربيدددة مدددن جامعدددة عدددين شدددمس،

سددم اإلرشدداد والتوجيددة بكليددة التددي أجريددت علددى طلبددة ق (Gundordu,2012) يعددانين مددن العزلددة، ودراسددة 

ى طالبدات الصدفين التدي أجريدت علد (Kashani & bayat, 2010)ودراسدة  ،التربيدة لزيداد مهدارة التوكيديدة

التددي أجريددت علددى عينددة مددن  (Langeller,2010)دراسددةو بتدددائي لتأكيددد الددذات لددديهن، الثالددث والخددامس ا

 .طلبة كليات النظرية التطبيقية

رشادي في خفض قلدق ج اإلخالل الدراسات المتعلقة بقلق المستقبل فاعلية البرناموتبين أيضًا من      

لتحقددق ل ،التددي أجريددت علددى عينددة مددن طلبددة جامعددة دمحم بوضددياف( 2119يحيدداوي، )كدراسددة المسددتقبل، 

التدددي أجريدددت علدددى  (2308الخرافشدددة،)مدددن فاعليدددة برندددامج قدددائم علدددى اإلرشددداد النفسدددي الدددديني، ودراسدددة 
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رحلددة الثانويددة للكشددف علددى أثددر برنددامج إرشدداد جمعددي فددي خفددض قلددق المسددتقبل وتحسددين طالبددات الم

التددي أجريددت علددى طددالب المرحلددة الثانويددة لتخديددن قلددق  (2301الطخدديس، )دراسددة و مسددتوى الطمددوح، 

 يندة مدن طلبدة المرحلدة الثانويدة بمنطقدة عسديرعالتي أجريدت علدى  (2300الوليدي، )ودراسة المستقبل، 

التددي أجريددت  (2302حنتددول، ) التددي أجريددت علددى التالميددذ األيتددام، ودراسددة ( 2302لقرعدداوي، ا)دراسددة و 

طلبدددة المددددارس الثانويدددة العليدددا التدددي أجريدددت علدددى  (Ari,2011)ودراسدددة علدددى طدددالب جامعدددة جدددازان، 

فددي جامعددة  الطلبددة المنتسددبين للتنظيمدداتالتددي أجريددت علددى  (2300البنددا وعسددلية، ) ودراسددة، والكليددات

 .عينة من الشباب الجامعيالتي أجريت على  (2303عبد العال، )ودراسة قصى، األ

وتتميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات بتناولها عينة مهمدة جديددة وهدي طالبدات الصدف العاشدر،      

ومسدداعدتهن علددى تحسددين توكيددد الددذات وخفددض قلددق المسددتقبل، وبالتددالي اإلسددهام فددي تحقيددق الصددحة 

 (.الزاورس)، وتتميز أيضًا الدراسة باستخدام أسلوب متعدد الوسائلالنفسية لديهنّ 

وتحديددد التصددميم  ،الدراسددة الحاليددة مددن الدراسددات السددابقة فددي اختيددار المنهجيددة المالئمددة اسددتفادت    

واألدوات، وبنداء ، هذه الدراسة، بخاصة فدي مجدال العيندة التي طبقت علىالمناسب، وكذلك اإلجراءات 

ُطبدق علدى المجموعدة الدذي ( الزاورس)رشادي التي يستند إلى نموذج العالج متعدد الوسائلالبرنامج اإل

 .تضمنه من أنشطة وفعاليات لتحقيق أهداف الدراسةالتجريبية، وما 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منهجية الدراسة 

متبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في تطوير وبناء ال

أدوات الدراسة وخصائصها، ثم شرح مخطل تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات 

 .اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة

 الدراسة يةمنهج 1.3

، ولتحقيدق أهددفها بالشدكل والمعلومات المراد الحصول عليها الدراسة الحالية من طبيعة انطالقاً   

 برندددامج فاعليدددة تقصدددي أجدددل مدددن التجريبدددي شدددبة المدددنهج اسدددتخدامالدددذي يتضدددمن الدقدددة والموضدددويية، 

 طالبدات لددى المسدتقبل قلدق وخفدض الدذات تأكيدد تحسدين فدي الوسائل متعدد العالج إلى يستند إرشادي

ويحقدق أهددافها بالشدكل  ،األنسدب لهدذه الدراسدة شدبه التجريبدي هدوالمدنهج ، وباعتبار أن لعاشرا الصف

 .في نتائجها الذي يضمن الدقة والموضويية

 مجتمع الدراسة وعينتها 0.3

والبالغ  مدرسة بنات البيرة الثانوية في العاشر الصف طالباتجميع من مجتمع الدراسة  تكون  

 .مصادر وزارة التربية والتعليمطالبة وفق  (033)م عدده
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 :وفيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد اختيرت حسب المراحل اآلتية

 عينة الدراسة االستطالعية   1.0.3

، ُطبق المستقبل قلقو  الذات تأكيدمن أجل التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياسين 

مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها على عينة استطاليية من  المستقبل وقلق الذات تأكيد مقياسين

 .العاشر الصف طالباتمن ( 00)، وقد بلغت (الميدانية)األصلية 

 التجريبيةعينة الدراسة   0.0.3

 الدرجات أعلى على الحاصالت من العاشر الصف طالباتمن ( 21)دراسة في تمثل أفراد ال

قد قسموا بالمزاوجة حسب ، و الذات تأكيدوأقل الدرجات على مقياس  قلق المستقبل مقياس على

 لكل طالبة( 02)درجاتهم على المقياسين مناصفة إلى مجموعتين، إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، 

 .مجموعة

 أدوات الدراسة 3.3

من أجل إنجاز مهام الدراسة وتحقيقًا ألهدافها، ُطورت أدوات الدراسة، وذلك بعد الرجوع إلى 

 :ي هذا المجال، همااألدب النظري والدراسات السابقة ف

  :الذات تأكيدمقياس  -اوالا 

وبعد اطالع الباحثة على االدب التربوي والدراسات لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، 

، (2306)دراسة عبد الوهاب: المستخدمة في بعض الدراسات ومنها الذات تأكيدالسابقة وعلى مقاييس 

قامت الباحثة بتطوير ، و (Rehm, 2012)، ودراسة(2300)م، ودراسة هل هاش(2300)ودراسة ناصر

 .استنادًا إلى هذه الدراسات الذات تأكيدمقياس 

 

 



57 
 

 الذات تأكيدالخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقياس  ( أ

 :استخدمت الباحثة نوعان من الصدق كما يلي

 (Face validity)الصدق الظاهري : أوالا 

عرض  الذات تأكيد أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس للتحقق من الصدق الظاهري 

المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه في اإلرشاد 

، وقد (ج)محكمين، كما هو موضح في ملحق ( 02)النفسي والتربوي، وعلم النفس، وقد بلغ عددهم 

كحد أدنى لقبول ( %83)فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاق ( 05)تشكل المقياس في صورته األولية من 

الفقرة، وبناًء على مالحظات وهراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، واستنادًا إلى مالحظات 

فقرة، كما هو مبين في الملحق ( 01)المحكمين، فقد حذفت فقرة واحدة وأصبح عدد فقرات المقياس 

 ( .ح)

 Construct Validity) )صدق البناء : ثانياا 
من أجل التحقق من الصدق للمقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدق البناء على عينة 

، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، العاشر الصف طالباتمن ( 00)استطاليية مكونة من 

ت مع الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرا (Pearson Correlation)واستّخدم معامل ارتباط بيرسون 

 (:0.0)، كما هو مبين في الجدول (الذات تأكيد)الدرجة الكلية لمقياس
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 (:33=ن)مع الدرجة الكلية للمقياس  الذات تأكيديوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس : (0.0)جدول 
االرتباط مع  الفقرة

 الدرجة الكلية
االرتباط مع  الفقرة

 الكلية الدرجة
االرتباط مع  الفقرة

 لكليةا الدرجة
 الذات تأكيدمقياس 

0 38*. 13 34*. 05 38*. 

2 34*. 14 20. 06 48**. 

0 34*. 15 29. 07 04. 

1 44*. 16 40*. 08 39*. 

5 45**. 17 61**. 09 27. 

6 41*. 18 26. 32 41*. 

1 32*. 19 34*. 31 27. 

8 37*. 02 43*. 30 31*. 

9 49**. 01 20. 33 37*. 

03 47**. 00 31*. 34 34*. 

00 32*. 03 35*. - - 

02 49**. 04 48**.  - -

 (≤0.01)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا **    (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا *  
 

، 21، 20، 08، 05، 01)أن معامل ارتباط الفقرات ( 0.0)يالحظ من البيانات الواردة في الجدول 

، وتحتاج إلى حذف، أما باقي الفقرات فقد اً حصائيّ إ   ةً دالّ ضير و  مقبولةٍ ضير  ةذات درج تكان ،(00، 29

، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة (.19_ . 03)بين ما تراوحت 

تعتبر ( .03)أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن ( (Garcia, 2011إحصائيًا، إذ ذكر جارسيا 

تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد ( .13أقل أو يساوي  -.03)ي تقع ضمن المدى ضعيفة، والقيم الت

وأصبح عدد فقرات  ،(00، 29، 21، 20، 08، 05، 01)الفقراتتعتبر قوية، لذلك حذفت ( .13)عن 

  .فقرة، (21)المقياس 

 : الذات تأكيدثبات مقياس ( ب

من ( 00)استطاليية مكونة من  ، وزع المقياس على عينةالذات تأكيد للتأكد من ثبات مقياس

وبهدف التحقق من ثبات االتساق  ، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة،العاشر الصف طالبات

على بيانات العينة ( Cronbach's Alpha)الداخلي للمقياس، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 
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، وتعتبر هذه (.80) نباخ ألفاكرو وقد بلغ معامل ثبات  ،فقرة( 21)االستطاليية بعد قياس الصدق 

 .األصليةالقيمة مناسبة وعليه يمكن التطبيق على العينة 

 :المستقبل قلقمقياس  -ثانياا 

استنادًا  المستقبل قلقلتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قامت الباحثة بتطوير مقياس 

دراسة ومنها : الدراسات السابقة هيإلى األدب النظري الذي تناول الموضوع، وبالرجوع إلى عدد من 

ومن خالل االطالع على المقاييس  ،(2300)ودراسة عسلية( 2302)ودراسة حنتول( 2302)القرعاوي 

 .المستقبل قلقالمستخدمة في هذه الدراسات السابقة ُطور مقياس 

 المستقبل قلقالخصائص السيكومترية لمقياس 2.3.3 

 صدق المقياس  ( أ

 :ن من الصدق كما يلياستخدمت الباحثة نوعا

 (Face validity)الصدق الظاهري : أوالا 

عرض  المستقبل قلق للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس

المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه في اإلرشاد 

، وقد (ج)محكمين، كما هو موضح في ملحق ( 02) النفسي والتربوي، وعلم النفس، وقد بلغ عددهم

كحد أدنى لقبول ( %83)فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاق ( 05)تشكل المقياس في صورته األولية من 

الفقرة، وبناًء على مالحظات وهراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، واستنادًا إلى مالحظات 

، كما هو مبين في الملحق فقرة( 01)عدد فقرات المقياس  فقد حذفت فقرة واحدة وأصبحالمحكمين، 

 ( .ح)
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 Construct Validity) )صدق البناء : ثانياا 
من أجل التحقق من الصدق للمقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدق البناء على عينة 

، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، العاشر الصف طالباتمن ( 00)استطاليية مكونة من 

الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات مع  (Pearson Correlation)تّخدم معامل ارتباط بيرسون واس

 (:2.0)، كما هو مبين في الجدول (المستقبل قلق)الدرجة الكلية لمقياس

 (:33=ن)مع الدرجة الكلية للمقياس  المستقبل قلقيوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس : (2.0)جدول 
رتباط مع اال الفقرة

 الدرجة الكلية
االرتباط مع  الفقرة

 الكلية الدرجة
االرتباط مع  الفقرة

 الكلية الدرجة

 المستقبل قلقمقياس 

0 78**. 13 78**. 05 14. 

2 59**. 14 77**. 06 73**. 

0 72**. 15 74**. 07 74**. 

1 64**. 16 56**. 08 81**. 

5 40*. 17 36*. 09 75**. 

6 65**. 18 74*.* 32 86**. 

1 49**. 19 65**. 31 75**. 

8 61**. 02 73**. 30 80**. 

9 79**. 01 83**. 33 73**. 

03 69**. 00 48**. 34 84**. 

00 68**. 03 23. - - 

02 75**. 04 53**.  - -

 (≤0.01)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا **    (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا *  

ذات  تكان, (25، 20)أن معامل ارتباط الفقرات ( 2.0)حظ من البيانات الواردة في الجدول يال

. 06)بين ما تراوحت ، وتحتاج إلى حذف، أما باقي الفقرات فقد اً حصائيّ إ   ةً دالّ ضير و  مقبولةٍ ضير  ةدرج
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ذكر جارسيا  ، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ(.86_ 

Garcia, 2011) ) تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن ( .03)أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن

تعتبر قوية، لذلك ( .13)تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن ( .13أقل أو يساوي  -.03)المدى 

 .فقرة ،(02)وأصبح عدد فقرات المقياس   ،(25، 20)الفقراتحذفت 

 : المستقبل قلقاس ثبات مقي( ب

( 00)، وزع المقياس على عينة استطاليية مكونة من المستقبل قلق للتأكد من ثبات مقياس

وبهدف التحقق من ثبات االتساق  ، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة،العاشر الصف طالباتمن 

يانات العينة على ب( Cronbach's Alpha)الداخلي للمقياس، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 

، وتعتبر هذه (.96) كرونباخ ألفاوقد بلغ معامل ثبات  ،فقرة( 02)االستطاليية بعد قياس الصدق 

 .األصليةوعليه يمكن التطبيق على العينة  مرتفعةالقيمة 

 الدراسة يسايمق تصحيح

، (21)من  في صورته النهائية بعد قياس الصدق الذات تأكيدتكون مقياس  :الذات تأكيدمقياس  -أوالا 

باستثناء  الذات تأكيد، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي ل(خ)فقرة كما هو موضح في ملحق 

وذلك لصياضتها  عند تصحيها، األوزانإذ عكست ، (25 ،22 ،23 ،00 ،02 ،00 ،1 ،0: )الفقرات

 .باالتجاه السلبي

صورته النهائية بعد قياس الصدق من في  المستقبل قلقتكون مقياس  :المستقبل قلقمقياس  -ثانياا 

 . المستقبل قلق، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي ل(خ)، فقرة، كما هو موضح في ملحق (02)

وأعطيت األوزان خماسي، ( Likert)ويطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت 

 (2)موافق  درجات، ضير( 0)درجات، محايد ( 1) أوافقدرجات، ( 5) بشدة أوافق :للفقرات كما يلي

 . ، درجة واحدة(0)بشدة  موافق ، ضيردرجتان
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 المستقبل قلقو  الذات تأكيدسمات  شيوعولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى 

درجات وتصنين المستوى ( 5-0)لدى عينة الدراسة، حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح من 

 :مرتفع، ومتوسطة ومنخفض، وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية: ة مستوياتإلى ثالث

 =  طول الفئة        
 (لتدرج)الحد األدنى _ الحد األعلى        

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 

 : وبناًء على ذلك، فنّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي

 المستقبل وقلق الذات تأكيد سمات شيوعضح درجات احتساب مستوى يو (: 3.3)جدول 
 فأقل 0.33 مستوى منخفض 
 3..3 - 0.34 مستوى متوسط 

 5 -3.68 مستوى مرتفع 
 

 الوسائل متعددالبرنامج اإلرشادي  :ثالثاا 

 في الوسائل متعدد العالج مستند إلى إشرافي إرشاديستخدم في هذه الدراسة برنامج ا

البرنامج استنادًا إلى  وُطور العاشر ، الصف طالبات لدى المستقبل قلق وخفض الذات كيدتأ تحسين

الدراسات السابقة  المستخدمة فيالبرنامج  أضافة إلى ،الزاروسبنموذج اإلطار النظري المتعلق 

 (.2309)الشوبكيدراسة  :منها ،المتعلقة بالموضوع

من الخبراء والمتخصصين في ( 5)على برنامج بصورته األولية ُعرض الالبرنامج وبعد إعداد 

البرنامج اإلرشادي  إذ تكون  .مجال اإلرشاد النفسي للتأكد من صدق البرنامج واستراتيجياته وإجراءاته

خالل الفصل  ابيعأس( 6)البرنامج مدة  أسبوييًا، وأستمر جلستينجلسة إرشادية بواقع ( 02)من 

، وذلك دقيقة( 15)كل جلسة إرشدية حوالي  واستغرقت مدة ،م2309/2323من العام  الثانياالدراسي 
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وبعد فترة المتابعة وفقًا  ،بعد تطبيق البرنامج المشاركينعلى  اإلرشاديتعرف إلى فاعلية البرنامج لل

 . الدراسة مقاييسلإلجابة على 

 يوضح محتويات الجلسات اإلرشادية(: 4.3)جدول 

 أهدافها عنوانها الجلسة
 .التعارف، بناء الثقة، االحترام، االتفاق على حدود وموعد الجلسات التعارف وبناء الثقة الجلسة األولى
 .تعرين الطالبات بتأكيد الذات وسبل الوصول إليه تأكيد الذات الجلسة الثانية

 .تعرين الطالبات بقلق المستقبل وأسبابه وهثاره قلق المستقبل الجلسة الثالثة   

 الجلسة الرابعة
B = Behavior 

 السلوك
 التعرف على السلوك الظاهر وردود الفعل التي يمكن مالحظتها

 على مراقبة سلوكهن وأقوالهن وأفعالهن وتدريب الطالبات .وقياسها

 (الوجدان)االستجابة الوجدانية  الجلسة الخامسة
التعرف إلى العواطف واالنفعاالت واستخدام التفرسغ االنفعالي 

 .والتخيل العقلي 

 جلسة السادسةال
S = Sensations 

 األحاسيس
 تدريب الطابات على الجوانب المفضلة وضير المفضلة

 في توظين األحساسيس

 الجلسة السابعة
I – Images 

 التخيالت

 تدريب الطالبات على الطرق التي من خاللها
 .يتخيلن أنفسهن وتشمل، األحالم، الذاكرة

 

 الجلسة الثامنة
C = Cognition 

 المعرفة
تدريب على تفنيد األفكار الغير عقالنية لدى الطالبات  

 .وتصحيحها

 الجلسة التاسعة

I = 
Interpersonal 
Relationship 

 العالقات الشخصية

تدريب الطالبات على كيدية التفاعل مع اآلخرين وبناء العالقات 
  .االجتمايية 

 الجلسة العاشرة

D=Drugs 
 األدوية  والوظائف

 ية الحيوية والتغذ
 والتمارين

 تدريب الطالبات على عادات التغذية،
 .االسترخاء العضلي، النشاط الجسمي

الجلسة الحادية 
 عشر

 .تدريب الطالبات على كيدية حديثهن اإليجابي مع ذواتهن الحديث اإليجابي مع الذات

 .التحقق من مدى تحقيق األهداف اإلرشادية الختامية الجلسة الثانية عشر
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  ومتغيراتها الدراسة تصميم 4.3

استخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبدي الدذي يعتمدد علدى المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة 

 :ضير المتكافئتين، قياس قبلي وبعدي، وأجريت القياسات اآلتية لمجموعتي الدراسة

ي بعدد قيداس تتبعد -قيداس بعددي  -تطبيدق البرندامج اإلرشدادي  -قيداس قبلدي : المجموعة التجريبياة

 أسابيع ( 6)

 .قياس بعدي  -ال معالجة  -قياس قبلي:  المجموعة الضابطة

 (:5.0)ويمكن التعبير عن تصميم الدراسة من خالل الجدول  

 يوضح تصميم الدراسة(: 5.3)جدول 
 المعالجة Gالمجموعة 

 القياس التتبعي القياس البعدي البرنامج اإلرشادي القياس القبلي

G1 O X O O 

G2 O _ O _ 

 

، (قبلي، بعدي، تتبعي)قياس ( (Oالمجموعة الضابطة،  (G2)المجموعة التجريبية، ( (G1: حيث
X) ) ،عدم وجود معالجة( -)المعالجة. 
 

 متغيرات الدراسة 1.4.3

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية

 .الزاروس نموذجإلى مستند الدي رشااإلرنامج الب (:المعالجة)المستقل  المتغير -أوالا 

 .المستقبل قلقمقياس ( 2. الذات تأكيدمقياس ( 0 (:النتاج)المتغيرات التابعة  -ثانياا 
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 إجراءات تنفيذ الدراسة 5.3

 :جرت خطوات تنفيذ الدراسة حسب اآلتي

 تطوير أدوات الدراسة .0

 .ومن ثم تحديد عينتها واختيارهاتحديد مجتمع الدراسة  .2

على األدب النظري والدراسات السابقة والمتعلقة بهذه  االطالعالدراسة من خالل بناء أدوات  .0

 .الدراسة

 .تقسيم عينة الدراسة لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة لتحقيق هدف الدراسة .1

 .تطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية .5

للمجموعتين التجريبية  ياس القبلي والبعديوقلق المستقبل على الق الذات تأكيدمقياسي تطبيق  .6

 .والضابطة

من إنتهاء  ستة أسابيع كقياس تتبعي بعد التجريبية، ةتطبيق مقاييس الدراسة على المجموع .1

 .البرنامج اإلرشادي

 (.SPSS)االحصائيةم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب ومعالجتها بنستخدام برنامج الرز  .8

 

 اإلحصائيةالمعالجات  6.3

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتمايية استخدمت الباحثة من أجل معالجة البيانات      

(SPSS)، اآلتيةالمعالجات اإلحصائية  وذلك باستخدام: 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية .0

اط بين الفقرة والدرجة الكلية لمعرفة العالقة أو االرتب( Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  .2

 .للمقياس
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 .لفحص الثبات  (Cronbach's Alpha" )كرونباخ ألفا"معادلة  .0

لمعرفة ما إذا كانت البيانات ، ((Shapiro-Wilkشبيرو وليك  اختبار: اختبار التوزيع الطبيعي وهو .1

 .تتبع التوزيع المعتدل الطبيعي

للمجموعات ( ت)اختبار ، و (Independent Samples t-test)المستقلة  للمجموعات( ت)اختبار  .5

 (.  Paired Samples t-test)المترابطة 

 . (ANCOVA)اختبار تحليل التباين المصاحب  .6
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 بفرضيات الدراسةالمتعلقة  النتائج 1..

 األولى الفرضية نتائج 1.4

 الثانية الفرضية نتائج 0.4

 ثالثةال الفرضية نتائج 3.4

 رابعة ال الفرضية نتائج 4.4

 خامسةال الفرضية نتائج 5.4

 سادسةال الفرضية نتائج 6.4
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 الفصل الرابع

 الدراسة نتائج عرض

للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء فرضيتها التي تم يتناول هذا الفصل عرضًا 

ويتمثل ذلك  ،في ضوء فرضيتها حيث عرضت ،وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة في العرض ،طرحها

ثم  ،يلي ذلك مباشرة اإلشارة إلى نوع المعالجات اإلحصائية المستخدمة ،في عرض نص الفرضية

، يلي ذلك تعليقات على أبرز النتائج المستخلصة ،ووضعها تحت عناوين مناسبة ،جدولة البيانات

 .وهكذا يتم عرض النتائج المرتبطة بكل فرضية على حدة

 Normal Distributionلتوزيع الطبيعي اختبار ا
اختبار شبيرو استخدم  ،(Normal Distribution)باع البيانات للتوزيع الطبيعي لتأكد من إتّ ل

بهدف تحديد الطرق اإلحصائية التي اختبار ضروري  وه، للتوزيع الطبيعي و (Shapiro-Wilk)وليك 

أم اختبارات ال ، (Parametric Test)ميه هل هي اختبارات معل الدراسة،الختبار فرضيات  ستستخدم

، إذ إن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات (Non Parametric Test)معلميه 

-Shapiro)أنه يفضل استخدام اختبار شبيرو وليك  (,Yap & Sim 2300)وسيم  طبيعيًا، فقد أكد ياب

Wilk) يبين اختبار التوزيع الطبيعي ( 0.1)والجدول (. 53أقل أو يساوي )، في حال حجم عينات

 :للمتغيرات

 Shapiro Wilk -شبيرو وليك نتائج اختبار يوضح (: 1..)جدول 
 Shapiro-Wilk Sig ال دد المجموعة المتغير

 005. 776. 02 ضابطة بعدي تأكيد الذات

 472. 938. 02 تجريبية بعدي تأكيد الذات

 087. 880. 02 ضابطة بعدي قلق المستقبل

 933. 972. 02 تجريبية بعدي قلق المستقبل
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 Shapiro-Wilk) )الختبار وشبيرو وليك أن قيم الداللة اإلحصائية  (0.1)يتبين من الجدول 

على  لتأكيد الذاتباستثناء القياس البعدي  (α≤3.35)أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية كانت 

كما تم التأكد من قيم  ،تتبع التوزيع الطبيعيالبيانات ن يدل على أ مماكانت،  الضابطةالمجموعة 

 وكانت ضمن المدى المقبول حسب( 0.6)إذ لم تتجاوز ( Kurtosis & Skewness) والتفرطح االلتواء

  .ةستتبع الدراسة االختبارات المعلمي هوعلي، (Tabachick, & Fidell, 2007) وفيديل تاباتشيك

 : وقلق المستقبل الذات دتأكي يالمجموعات لمقياس تكافؤ

للتحقق من تكافؤ المجموعات استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تبعًا لمتغير المجموعة  ،القبلي وقلق المستقبل الذات تأكيد يالستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس

( ت)اختبارالحسابية استخدم ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات  ،(ضابطة, تجريبية)

 :يوضح ذلك( 2.1)والجدول  ، (Independent Samples t-test)مستقلتين لمجموعتين 

تبعاا لمتغير المجموعة على ( ت)اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و يوضح  :(0.4)الجدول 
 في القياس القبلي  وقلق المستقبل  تأكيد الذات يمقياس

 مستوى الداللة (ت)قيمة  االنحراف المتوسل العدد المجموعة رالمتغي

 الذات تأكيد
 212. 1.285- 0.384 2.97 12 ضابطة

   0.681 3.26 12 تجريبية

 المستقبل قلق
 364. 0.927 0.300 3.42 12 ضابطة

   0.233 3.32 12 تجريبية

 

ند مستوى الداللة ع ذات داللة إحصائيةوجود فروق عدم ( 2.1)يالحظ من الجدول 

(3.35≥α) تغير تبعًا لموقلق المستقبل  الذات تأكيد يبين المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس

 .المجموعات تكافؤوهذا يشير إلى ( ضابطة، تجريبية)المجموعة 
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 : األولى بالفرضية المتعلقة النتائج 1.4

بين متوسطات درجات أفراد  ( α> 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بعد تطبيق البرنامج  الذات تأكيدالمجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس 

 .اإلرشادي

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة  ،لفحص الفرضية

 :تبين ذلك( 0.1)ج الجدول نتائالبعدي و  في القياس الذات تأكيدعلى مقياس 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس يوضح  :(3.4)الجدول 
 البعدي في القياس  الذات تأكيد

 العدد المجموعة
 القياس الب دي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 0.380 2.98 12 ضابطة

 0.391 3.87 12 تجريبية

التجريبية : وجود فروق ظاهرية بين متوسطي اداء المجموعتين( 0.1)يتضح من الجدول 

حيث بلغ متوسل اداء المجموعة التجريبية على االختبار ( البعدي) الذات تأكيدوالضابطة على مقياس 

شير إلى فروق بين وهذا ي( 2.98)داء المجموعة الضابطة في حين بلغ متوسل أ( 3.87)البعدي 

 (ANCOVA)وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛ استخدم تحليل التباين المصاحب, المتوسطين

بعد تحييد أثر القياس القبلي وفقًا للمجموعة  العاشر الصف طالبات لدى الذات تأكيدلللقياس البعدي 

  (:1.1)وذلك كما هو مبين في الجدول , لديهم

وفقاا . العاشر الصف طالبات لدى الذات تأكيدلل التباين المصاحب للقياس البعدي تحلييوضح (: 4.4)الجدول 
 بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهمللمجموعة 

 درجات المربعات مجموع مصدر التباين
 الحرية

متوسل 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 853. 000. 122.086 2.795 1 2.795 ( مصاحب)القبلي 

 853. 000. 122.254 2.798 1 2.798 المجموعة 

    023. 21 481. الخطأ
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تعدددزى  (α≤3.35)وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى الداللدددة ( 1.1)يتضدددح مدددن الجددددول 

 ( .000.)بداللة احصائية , (022.251)المحسوبة ( ف)للمجموعة حيث بلغت قيمة 

فقددد ُحسددبت المتوسددطات الحسددابية  ،الفددروق  ولتحديددد لصددالح أي مددن مجموعدداتي الدراسددة كانددت

واالخطدداء وفقددًا للمجموعددة  العاشددر الصددف طالبددات لدددى الددذات تأكيدددالمعدلددة للقيدداس البعدددي لمقيدداس 

 (5.1)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،المعيارية لها

وفقاا  العاشر الصف الباتط لدى الذات تأكيد االوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياسيوضح  :(5.1)الجدول 
 واالخطاء المعيارية لهاللمجموعة 

 الخطأ المعياري  الوسل الحسابي المعدل المجموعة
 044. 3.069 ضابطة

 044. 3.777 تجريبية

 

 خضددعتللمجموعددة التجريبيددة التددي  المعدددل ابيالحسدد لالمتوسددأّن  (5.1)يالحددظ مددن الجدددول 

إذ بلددغ  األكبددركددان  العاشددر الصددف طالبددات لدددى يددد الددذاتتأك تحسددين فددي المطبددق اإلرشددادي برنددامجلل

الفددددرق كدددان لصددددالح  أنّ وهدددذا يشددددير إلدددى ( 3.069)فدددي حدددين بلددددغ لددددى المجموعددددة الضدددابطة ( 3.777)

 لدى الذات تأكيد تحسينالبرنامج اإلرشادي المطبق كان له فاعلية في  أنّ المجموعة التجريبية؛ بمعنى 

  ( .853.)جم األثر للبرنامج اإلرشادي قد بلغت قيمتهعلمًا أن ح. العاشر الصف طالبات

 :بالفرضية الثانية المتعلقة النتائج 0.4

بين متوسطات درجات أفراد  ( α> 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

تعزى للبرنامج  الذات تأكيدالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس 

 .إلرشاديا

ألداء أفراد المجموعة  ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لفحص الفرضية

 Paired)للمجموعات المترابطة ( ت)استخدم اختبارو  ،التجريبية على االختبار القبلي واالختبار البعدي
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Sample t-test)،  طالبات لدى لذاتا تأكيد تحسينذلك للكشف عن فاعلية البرنامج اإلرشادي في و 

 :بين ذلكي( 6.1)الجدول و  ،العاشر الصف

للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس ( ت)نتائج اختبار يوضح  :(6.4)الجدول 
 لدى افراد المجموعة التجريبية الذات تأكيد

المتوسل  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ات درج
 الحرية

 الداللة (ت)قيمة 

 الذات تأكيد
 *000. 6.090- 10 681. 3.26 12 قبلي

    391. 3.87 12 بعدي

   (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا * 

 قددد بلغددت الددذات تأكيدددلمقيدداس أن قيمددة مسددتوى الداللددة المحسددوب ( 6.1)يتضددح مددن الجدددول 

، وبالتالي وجود فدروق فدي (≥3.35)ى الداللة المحدد للدراسة من قيمة مستو  ة أقلوهذه القيم ،(000.)

المتوسطات الحسدابية يظهدر  إلىوبالرجوع  ،لدى أفراد الدراسة بين القياسين القبلي والبعدي الذات تأكيد

وعلددى المقيدداس البعدددي بلددغ ( 3.26)أن متوسددل أداء أفددراد المجموعددة التجريبيددة فددي القيدداس القبلددي بلددغ 

 الصف طالبات لدى الذات تأكيد تحسينالمطبق في اإلرشادي ؤكد وجود فاعلية للبرنامج مما ي( 3.87)

 .العاشر

 :بالفرضية الثالثة المتعلقة النتائج 3.4

بين متوسطات درجات أفراد  ( α> 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 .ستة أسابيعبعد ي ياسين البعدي والتتبعفي الق الذات تأكيدالمجموعة التجريبية على مقياس 

ألداء أفراد المجموعة  ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لفحص الفرضية

 Paired)للمجموعات المترابطة ( ت)استخدم اختبارو  ،التجريبية على االختبار البعدي والمتابعة

Sample t-test) ، لدى الذات تأكيدالبعدي والمتابعة لمقياس  ذلك للكشف عن الفروق بين القياسينو 

 :تبين ذلك( 1.1)نتائج الجدول و  ،العاشر الصف طالبات
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 والمتابعة البعدي القياسين بين الفروق  عن للكشفللعينات المترابطة ( ت)نتائج اختبار يوضح  :(7.4)الجدول 
 .العاشر الصف طالبات لدى الذات تأكيدلمقياس 

المتوسل  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة (ت)قيمة 

 الذات تأكيد
 053. 2.171- 00 0.391 3.87 12 بعدي

    0.388 3.94 12 متابعة

 
عددددددم وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتوى الداللدددددة ( 1.1)يظهدددددر مدددددن الجددددددول 

(3.35≥α) بلددغ المتوسددل الحسددابي  إذ ،راد المجموعددة التجريبيددةبددين القياسددين البعدددي والمتابعددة لدددى أفدد

وهذا ُيشير إلى استمرار ( 3.94)في حين بلغ المتوسل الحسابي لقياس المتابعة ( 3.87)للقياس البعدي 

أي أن التحسددن الددذي تلقدداه أفددراد بعددد فتددرة المتابعددة؛  الددذات تأكيددد تحسددينفاعليددة البرنددامج المطبددق فددي 

اإلرشدددادي  البرندددامجفاعليدددة  ممددا يؤكدددد علدددى اسدددتمرارية ر بعدددد فتدددرة المتابعدددة،المجموعددة التجريبيدددة أسدددتم

 .العاشر الصف طالبات لدى الذات تأكيد تحسينالمطبق في 

 :بالفرضية الرابعة المتعلقة النتائج 4.4

بين متوسطات درجات أفراد  ( α> 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بعد تطبيق البرنامج  قلق المستقبلجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس المجموعة الت

 .اإلرشادي

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة ، لفحص الفرضية

 :تبين ذلك( 8.1)نتائج الجدول البعدي و  في القياس المستقبل قلقعلى مقياس 

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس اليوضح  :(8.4)الجدول 
 البعديفي القياس  المستقبل قلق

 العدد المجموعة
 القياس الب دي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 295. 3.42 12 ضابطة

 085. 2.60 12 تجريبية
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التجريبية : د فروق ظاهرية بين متوسطي اداء المجموعتينوجو ( 8.1)يتضح من الجدول 

حيث بلغ متوسل اداء المجموعة التجريبية على ( البعدي) المستقبل قلقوالضابطة على مقياس 

وهذا يشير إلى فروق ( 3.42)في حين بلغ متوسل اداء المجموعة الضابطة ( 2.60)االختبار البعدي 

 (ANCOVA)الفرق الظاهري؛ استخدم تحليل التباين المصاحبوللتحقق من جوهرية  ،بين المتوسطين

بعد تحييد أثر القياس القبلي وفقًا للمجموعة  العاشر الصف طالبات لدى المستقبل قلقلللقياس البعدي 

  (:9.1)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،لديهم

وفقاا . العاشر الصف طالبات لدى المستقبل قلقلتحليل التباين المصاحب للقياس البعدي يوضح (: 9.4)الجدول 
 بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهمللمجموعة 

 درجات المربعات مجموع مصدر التباين
 الحرية

متوسل 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 690. 000. 46.768 0.717 1 0.717  ( مصاحب)القبلي 

 910. 000. 212.859 3.265 1 3.265 المجموعة 

    0.015 21 0.322 الخطأ

 

تعدددزى  (α≤3.35)وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى الداللدددة ( 9.1)يتضدددح مدددن الجددددول 

 ( .000.)بداللة احصائية  ،(212.859)المحسوبة ( ف)للمجموعة حيث بلغت قيمة 

فقددد ُحسددبت المتوسددطات الحسددابية ، ولتحديددد لصددالح أي مددن مجموعدداتي الدراسددة كانددت الفددروق 

واالخطدداء وفقددًا للمجموعددة  العاشددر الصددف طالبددات لدددى المسددتقبل قلددقعدلددة للقيدداس البعدددي لمقيدداس الم

 (03.1)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،المعيارية لها

وفقاا  العاشر الصف طالبات لدى المستقبل قلق االوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياسيوضح  :(1.1.)الجدول 
 خطاء المعيارية لهاواألللمجموعة 

 الخطأ المعياري  الوسل الحسابي المعدل المجموعة
 036. 3.385 ضابطة

 036. 2.633 تجريبية
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 خضددعتللمجموعددة التجريبيددة التددي  المعدددل ابيالحسدد لالمتوسددأّن  (03.1)يالحددظ مددن الجدددول 

إذ بلددغ  قددلاألكددان  العاشددر الصددف طالبددات لدددى قلددق المسددتقبل خفددض فددي المطبددق اإلرشددادي برنددامجلل

الفددددرق كدددان لصددددالح  أنّ وهدددذا يشددددير إلدددى ( 3.385)فدددي حدددين بلددددغ لددددى المجموعددددة الضدددابطة ( 2.633)

 المسددتقبل قلددق خفددضالبرنددامج اإلرشددادي المطبددق كددان لدده فاعليددة فددي  أنّ المجموعددة التجريبيددة؛ بمعنددى 

  ( .910.)علمًا أن حجم األثر للبرنامج اإلرشادي قد بلغت قيمته. العاشر الصف طالبات لدى

  : بالفرضية الخامسة المتعلقة النتائج 5.4

بين متوسطات درجات أفراد  ( α> 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

تعزى للبرنامج  قلق المستقبلالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس 

 .اإلرشادي

ألداء أفراد المجموعة  ت الحسابية واالنحرافات المعياريةُحسبت المتوسطا, لفحص الفرضية

 Paired)للمجموعات المترابطة ( ت)استخدم اختبارو  ،التجريبية على االختبار القبلي واالختبار البعدي

Sample t-test)،  طالبات لدى المستقبل قلق خفضذلك للكشف عن فاعلية البرنامج اإلرشادي في و 

 :بين ذلكي( 00.1)الجدول و  ،العاشر الصف

للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس ( ت)نتائج اختبار يوضح  :(11.4)الجدول 
 فراد المجموعة التجريبيةلدى أ المستقبل قلق

المتوسل  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة (ت)قيمة 

 ستقبلالم قلق
 *000. 11.764 10 0.233 3.32 12 قبلي

    0.085 2.60 12 بعدي

   (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا * 

 قدد بلغدت لمقيداس قلدق المسدتقبلأن قيمة مستوى الداللدة المحسدوب ( 00.1)يتضح من الجدول 

، وبالتالي وجود فدروق فدي (≥3.35)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  ة أقلوهذه القيم ،(000.)

المتوسددطات الحسددابية  إلددىوبددالرجوع  ،لدددى أفددراد الدراسددة بددين القياسددين القبلددي والبعدددي قلددق المسددتقبل
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وعلدى المقيداس البعددي ( 3.32)يظهر أن متوسل أداء أفراد المجموعة التجريبية فدي القيداس القبلدي بلدغ 

 طالبدات لددى قلدق المسدتقبل خفدضالمطبدق فدي شدادي اإلر مما يؤكد وجدود فاعليدة للبرندامج ( 2.60)بلغ 

 .العاشر الصف

 :بالفرضية السادسة المتعلقة النتائج 6.4

بين متوسطات درجات أفراد  ( α> 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ستة ر بعد مرو ي في القياسين البعدي والتتبع المستقبل قلقالمجموعة التجريبية على مقياس 

 .أسابيع

ألداء أفراد المجموعة  ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لفحص الفرضية

 Paired)للمجموعات المترابطة ( ت)استخدم اختبارو  ،التجريبية على االختبار البعدي والمتابعة

Sample t-test) ، لدى المستقبل قلق ذلك للكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة لمقياسو 

 :تبين ذلك( 02.1)نتائج الجدول و , العاشر الصف طالبات

 والمتابعة البعدي القياسين بين الفروق  عن للكشفللعينات المترابطة ( ت)نتائج اختبار يوضح  :(10.4)الجدول 
 .العاشر الصف طالبات لدى المستقبل قلقلمقياس 

المتوسل  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة (ت)قيمة 

 المستقبل قلق
 *007. 3.339 00 0.085 2.60 12 بعدي

    0.089 2.54 12 متابعة

   (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياا *

بين  (α≤3.35)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 02.1)يظهر من الجدول 

بلغ المتوسل الحسابي للقياس البعدي  إذ ،عدي والمتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبيةالقياسين الب

 قلق المستقبلوهذا ُيشير إلى خفض ( 2.54)في حين بلغ المتوسل الحسابي لقياس المتابعة ( 2.60)

 لدى المستقبل قلقخفض البرنامج اإلرشادي في  فاعليةمما يؤكد على استمرارية  ،بعد فترة المتابعة

 .أي أن التحسن الذي تلقاه أفراد المجموعة التجريبية أستمر بعد فترة المتابعة  ،العاشر الصف طالبات
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

 فرضيات الدراسة نتائج مناقشة 1.5

 الفرضية األولىنتائج مناقشة  1.1.5

 الفرضية الثانيةنتائج مناقشة  0.1.5

 الفرضية الثالثة نتائج مناقشة 3.1.5

 الرابعةمناقشة نتائج الفرضية  4.1.5

 الخامسةمناقشة نتائج الفرضية  5.1.5

 السادسةمناقشة نتائج الفرضية  6.1.5

 والمقترحاتتوصيات ال 0.5
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 الفصل الخامس

ومدا انبثدق  ،، مدن خدالل أسدئلتهاليهدا الدراسدةإتوصدلت النتدائج التدي هذا الفصل مناقشة  تضمن

ي هدددذه الدددواردة فدددليهدددا الدراسدددات السدددابقة إوذلدددك بمقارنتهدددا بالنتدددائج التدددي توصدددلت  فرضددديات، عنهدددا مدددن

 .نتائجهذه الي ضوء يمكن طرحها فالتوصيات التي إضافة إلى تفسير النتائج، وصواًل إلى الدراسة، 

 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة 1.5
 مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.1.5

بددين متوسددطات  (α≤3.35) توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ال: الفرضااية األولااى

بعدددد تطبيدددق توكيدددد الدددذات درجددات أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة وأفدددراد المجموعدددة الضددابطة علدددى مقيددداس 

 .البرنامج اإلرشادي

فددددي المتوسددددطات الحسددددابية بددددين إلددددى أن هندددداك فددددروق  تددددائج تحليددددل تبدددداين المصدددداحبنأشددددارت      

لمجموعتين التجريبية والضابطة بلغت مستوى الداللدة اإلحصدائية، إذ أظهدر أفدراد المجموعدة التجريبيدة ا

ًا ملموسددًا فددي مسددتوى تأكيددد الددذات لددديهم بددين القيدداس القبلددي نالددذين تعرضددوا للبرنددامج اإلرشددادي تحسدد

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة ،والبعدي

دلدددة فدددي نتدددائج الدراسدددة أن الفدددروق كاندددت لصدددالح أفدددراد المتوسدددطات الحسدددابية المع ويالحدددظ مدددن     

المجموعة التجريبية، وهذا يشدير إلدى فاعليدة البرندامج اإلرشدادي المطبدق فدي تأكيدد الدذات لددى طالبدات 

 (.859.)الصف العاشر، وقد بلغ حجم األثر للبرنامج اإلرشادي

، ودراسدة (2308)صدطفى ونشدأت ، ودراسدة م(2309)الملهدوف  النتيجدة مدع دراسدة ههدذوقدد اتفقدت      

، ودراسدددددة (2301)، ودراسدددددة طندددددوس والخوالددددددة(2301)ودراسدددددة حمددددداد ،(2306)عمدددددارة وعبدددددد الوهددددداب 

 ,Gundordu) ودراسددة، (,2303Kashani & bayat) ، ودراسددة(Rehm, 2012)، ودراسددة (2302)عددزب
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 اإلرشداديةالبدرامج  عليدةفاإلى  تجميعها أشار الدراسات أن  حيث، (Langeller, 2010)، ودراسة (2012

 .في تحسين تأكيد الذات

وإلدددى ماتضدددمنه البرندددامج  ،ويمكدددن عدددزو هدددذه النتيجدددة المرتفعدددة فدددي حجدددم األثدددر للبرندددامج المطبدددق     

السدددترخاء، اإلرشدددادي مدددن فنيدددات العدددالج متعددددد الوسدددائل، ومنهدددا المناقشدددة الجماييدددة، والمحاضدددرة، وا

يدات سداعدت نوجميع هدذه الفلدور، والحديث اإليجابي مع الذات، يجابي، ولعب اوالنمذجة، والتعزيز اإل

المشددداركات علدددى تحسدددين تأكيدددد الدددذات لدددديهن، كمدددا وأن األنشدددطة والفعاليدددات التدددي تضدددمنت الجلسدددات 

البرندامج تسلسداًل فدي عدرض جلسداته، واالهتمدام  الدقدة والتندوع والمروندة، وقدد تضدمناإلرشادية تميدزت ب

 .ل جسلة، مما ساعد في تحسين تأكيد الذات لدى طالبات الصف العاشركذلك بالتسلسل في عرض ك

 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 0.1.5

بددين متوسددطات  (α≤3.35) توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ال: الفرضااية الثانيااة

 .برنامج اإلرشاديقبل وبعد تطبيق ال توكيد الذات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

أشارت نتائج التحليل إلى وجود فروق في توكيد الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياسين      

القبلي والبعدي على مقياس توكيد الذات تعزى للبرنامج، وهذا يوكد فاعلية البرنامج اإلرشادي وجلسداته 

 .ها ومدى استجابتها للبرنامج اإلرشادياإلرشادية، ولفاعلية المجموعة اإلرشادية نفسها ووعي

سددددتخدم مددددن مكونددددات البرنددددامج متعلقددددة بفاعليددددة البرنددددامج إلددددى مددددا اويمكددددن تعليددددل هددددذه النتيجددددة ال     

اإلرشدددادي التدددي تضدددمنت فنيدددات إرشدددادية التدددي سددداعدت علدددى تحسدددين تأكيدددد الدددذات، كمدددا أن التددددريب 

جلسدة إرشدادية عدزز لدديهن اكتسداب سدلوكات ( 02)الخاص الذي تلقته المجموعة التجريبية على مددار 

الثقدة بدالنفس، وتعزيدز القددرات وقدد ركدز البرندامج علدى العالقدة  وتعزيز مبددأ ،ومهارات اجتمايية جديدة

 .بين األفكار والمشاعر والسلوك، وتأثيرها على الطالبات
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تشداف األسدباب المؤديددة كمدا ركدز البرندامج اإلرشدادي المطبدق علدى كيديدة تعلدم الطالبدات كيديدة اك     

ضددعف الددذات والتددي تتمثددل فددي األفكددار الغيددر عقالنيددة، ومددن ثددم تعلدديمهن طددرق ومهددارات وأسدداليب فددي 

وركددز البرنددامج كددذلك علددى النمذجددة ولعددب . مواجهددة هددذه األفكددار واسددتبدالها بددأخرى إيجابيددة وعقالنيددة

ي مددن الطدددرق المهمددة للدددتعلم وتعدددديل الدددور والتندددديس اإلنفعددالي، والتعزيدددز، والحددديث الدددذاتي، والتددي هددد

ًا واكتسددداب الطالبدددات سدددلوكًا جديددددًا، فاإلرشددداد الجمعدددي لددده أهميدددة خاصدددة فدددي الحدددد مدددن يدددالسدددلوك إيجاب

 . المشكالت المختلفة

واكتساب العديد من المهارات  ،فيها حدوث التعلم اتللمشارك أتاحت كما أن المجموعة اإلرشادية      

دي إلددى شددعور الفددرد بددالوعي واإليجابيددة فيكتسددب مهددارات وسددلوكات جديدددة، وتبددادل الخبددرات، ممددا يددؤ 

 . وبالتالي الحد من المشكالت المشتركة لديهم والتقليل من السلوكات ضير المرضوبة

، علدددى فاعليدددة البرندددامج اإلرشدددادي فدددي تنميدددة مهدددارات توكيدددد (2309) الملهدددوف وقدددد أكددددت دراسدددة     

باحثة لم تجد دراسات سابقة استخدمت العالج متعددد الوسدائل فدي تحسدين الذات، وتجدر اإلشارة بأن ال

 .تأكيد الذات لدى الفئة المستهدفة أو ضيرها

 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.1.5

بدين متوسدطات   (α≤3.35)ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة : الفرضية الثالثاة

ر بعددد مددرو ي فددي القياسددين البعدددي والتتبعدد توكيددد الددذاتيبيددة علددى مقيدداس درجددات أفددراد المجموعددة التجر 

 .أسابيع( 6)

لدددى أفددراد  البعدددي والتتبعدديإحصددائية بددين القياسددين داللددة  ذات عدددم وجددود فددروق  النتددائج تأظهددر      

ت ي تحسدين تأكيدد الدذافداإلرشدادي ى استمرارية أثدر البرندامج لح عضوهذا دليل وا ،المجموعة التجريبية

 .لدى طالبات الصف العاشر



81 
 

 المشدددداركات تلقتهدددداوتؤكددددد هددددذه النتيجددددة علددددى فاعليددددة البرنددددامج اإلرشددددادي فددددي اسددددتمرار الخبددددرة التددددي 

اليوميددددة وإلددددى المواقددددف التددددي  نقلهددددا إلددددى حيدددداتهنو  ،خددددالل الجلسددددات اإلرشددددادية (المجموعددددة التجريبددددة)

جلسدات البرندامج اإلرشدادي، والتدي تدم  كما أن المواقف واألمثلة الهادفدة التدي عرضدت خدالل تواجههن،

مناقشتها وطرح األسئلة حولها، وتقييم سلبياتها وايجابياتها، مما ساعد على اسدتمرار الخبدرة التدي تلقتهدا 

 .المشاركات ونقلها إلى موقف حياتهن اليومية

ركات على نقل والتي من شأنها مساعدة المشا ،حتواء البرنامج اإلرشادي على الواجبات البيتيةكما أن إ

فدددي الخبدددرة التدددي تلقينهدددا خدددالل الجلسدددات اإلرشدددادية إلدددى البيدددت وخدددارج الجلسدددات اإلرشدددادية وتطبيقهدددا 

هن، ومراجعدددة الواجبدددات البيتيدددة فدددي بدايدددة كدددل جلسدددة هة التدددي تدددواجمجددداالت حيددداتهن ومدددواقفهن اليوميددد

ر أثر البرنامج اإلرشادي ومناقشتها، والعمل على تعزيز وتشجيع المشاركات، كل ذلك ساهم في استمرا

 .المطبق في تحسين تأكيد الذات لدى طالبات الصف العاشر

  

 الرابعةمناقشة نتائج الفرضية  4.1.5

بدين متوسدطات   (α≤3.35)توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة  ال: الفرضية الرابعاة

بعددد تطبيددق  قلددق المسددتقبلعلددى مقيدداس درجددات أفددراد المجموعددة التجريبيددة وأفددراد المجموعددة الضددابطة 

 .البرنامج اإلرشادي

درجدات أفدراد المجموعدة  تمتوسدطا بدين نتائج إلى أن هناك فروق ظاهرية ودالة إحصدائياً ال تأشار     

التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس قلق المستقبل بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي، ويالحظ 

المجموعدددة  رادكاندددت لصدددالح أفدددالمعدلدددة فدددي النتدددائج إلدددى أن هدددذه الفدددروق  مدددن المتوسدددطات الحسدددابية

خفددض  يفد ليدةالمطبدق فاع للبرندامج اإلرشددادي، بمعندى أن عرضدوا للبرنددامج اإلرشداديالتجريبيدة الدذين ت

 .(910.)اإلرشادي األثر للبرنامج حجم ، إذ بلغ قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر
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، ودراسدددة الحرافشدددة (2309)يحيدددىمدددع مجموعدددة مدددن الدراسدددات ؛ مثدددل دراسدددة واتفقدددت هدددذ النتيجدددة     

، ودراسددددددة (2302)، ودراسددددددة القرعدددددداوي (2300)ودراسددددددة الوليدددددددي، (2301)، ودراسددددددة طخدددددديس (2308)

إلددى  تأشددار ، (2303)، ودراسددة (Ari, 2011)، ودراسددة (2300) ، ودراسددة البنددا وعسددلية(2302)حنتددول

 .خفض قلق المستقبلفي  رشاديةإلة البرامج اليفاع

 

 الخامسةمناقشة نتائج الفرضية  5.1.5

بدين متوسدطات  (α≤3.35) توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى الداللدة ال: الفرضية الخامسة

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي قلق المستقبلدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

القبلدي  التطبيقدين يالمجموعدة التجريبيدة فدفي قلق المستقبل لدى أفراد ق وجود فرو  أظهرت النتائج     

المطبددق فددي  اإلرشدداديالبرنددامج  عليددةيؤكددد فا ممدا، للبرنددامجتعددزى قلددق المسددتقبل ى مقيدداس لددع والبعددي

 .خفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر

عاته التدددي تناولهدددا إلدددى جلسددداته وموضددو لبرندددامج اإلرشددادي وتعددزى هدددذه النتدددائج المتعلقددة بفاعليدددة ا     

خدالل هدذه الجلسدات اإلرشدادية، والدذي ( المجموعدة التجريبيدة)والتدريب الخاص الذي تلقتده المشداركات 

خالل التركيز على األنشطة والفنيات التي  نالثقة بالنفس وخفض الشعور بقلق المستقبل م نعزز لديه

والدذي يسداهم فدي تحفيدز الدذات  ،يجدابي مدع الدذاتاإل ، وخاصة تنمية الذات، والحدديثساهمت في ذلك

يح لهن الددفاع عدن حقهدن ريب على السلوك التوكيدي الذي يتوزيادة الدافعية للتقدم والتطور، كذلك التد

التخيددل والتمثيددل، باإلضددافة إلددى إحتددواء والتمسددك بدده، والتدددريب علددى المهددارات االجتماييددة مددن خددالل 

تحسين قدراتهن فدي مواجهدة التعلم، و الذي بدوره ساعد المشاركات على  سلوب النمذجةالجلسات على أ

 .وتعلم مهارات وسلوكيات جديدة ،قلق المستقبل
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، ودراسددة طخدديس (2308)، ودراسددة الحرافشددة (2309)يحيددىمثددل دراسددة الدراسددات السددابقة واتفقددت      

ض قلدددق المسدددتقبل، وتشدددير علدددى فاعليدددة البرندددامج اإلرشدددادي فدددي خفددد(2300)، ودراسدددة الوليددددي(2301)

الباحثددة بأنهددا لددم تجددد دراسددات سددابقة اسددتخدمت العددالج متعدددد الوسددائل فددي خفددض قلددق المسددتقبل لدددى 

 .الفئة المستهدفة أو ضيرها

 السادسةمناقشة نتائج الفرضية  6.1.5

 بدين متوسدطات (α≤3.35) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى الداللدة: الفرضية السادسة

ر بعدد مدرو  فدي القياسدين البعددي والتتبعدي قلدق المسدتقبلدرجات أفراد المجموعة التجريبيدة علدى مقيداس 

 .أسابيع( 6)

البعددي والتتبعدي بعدد إحصدائية بدين القياسدين  ذات داللدةارسدة عددم وجدود فدروق نتدائج الد تظهر أ     

ى اسددتمرارية أثددر البرنددامج لددع ، وهددذا دليددلعلددى مقيدداس قلددق المسددتقبللدددى أفددراد المجموعددة التجريبيددة 

  .ي خفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشرفاإلرشادي 

اتفقت هذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي أشارت نتائجهدا إلدى اسدتمرارية أثدر البرندامج مدن وقد      

 .خالل عدم وجود فروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي على أفراد المجموعة

والتددي تضددمنت بعددض  اإلرشدداديمنهددا البرنددامج  تكددون شددادية التددي اإلر ويعددزى ذلددك إلددى الجلسددات      

اإلرشدادية  واألسداليباسدتخدام بعدض الفنيدات  اللوالتدي تدم تناولهدا وعرضدها مدن خد ،فالخبرات والمواقد

لواجبددات سددترخاء، والتلخدديص، والتغذيددة الراجعددة، وااالوتمددارين ، والتخيددل،  لعددب الدددور، والنمذجددة: مثددل

 قلق المسدتقبل لددى في خفض اإلرشاديفي استمرارية أثر البرنامج  األكبر األثرالبيتية، والتي كان لها 

ومدا بجميدع الجلسدات وحضدورها ومتابعتهدا،  االلتزاممن حرص على ته المشاركات ما قدمو  المشاركات،

 تعرضدنالتي  فات والمواقالخبر  نتساب مهارات وسلوكات جديدة، ومشاركتهالكمن دافعية  نكان لديه

رشدادية داخدل و خدارج اإلنشدطة والفنيدات لأل نالمجموعدة، وتطبديقهومناقشدتها مدع تهن بدالقلق ر وأشعلها 
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اليومية، كل ذلك ساهم فدي اسدتمرارية  ن، وفي حياتهاألسرية، وممارستها في الحياة اإلرشاديةالجلسات 

القيدداس لدددى طالبددات الصددف العاشددر فددي  بقلددق المسددتقبلفددي خفددض الشددعور  اإلرشدداديأثددر البرنددامج 

 .التتبعي مقارنة بالقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية
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 التوصيات والمقترحات 0.5

 : وصي بما يأتيت ةفي ضوء ما توصلت إلية الدراسة من نتائج، فنن الباحث

ادية مشابهة أم مغدايرة، لمدا تطبيق البرنامج اإلرشادي المطور على مجتمعات أخرى، وألضراض إرش .0

له من أثر إيجابي في التخديدن مدن أعدراض قلدق المسدتقبل وتحسدين تأكيدد الدذات كمدا دلدت الدراسدة 

 . الحالية

 بشدكل عدام والمدراهقين بشدكل خداص، هتمام بنعداد برامج إرشادية هخرى تستهدف طلبدة المددارساال .2

 .ق منهجية علميةاحتياجاتهم اإلرشادية بعد تحديدها وفأساس تبنى على 

تستهدف تحسين تأكيد تضمين الخطل اإلرشادية للمرشدين التربويين بالمدارس ببرامج إرشادية  .0

 .الذات وخفض قلق المستقبل

عقد ورش عمل توعوية ألولياء األمور بضرورة تعليم أبنائهم الثقة بالنفس وتأكيد الذات  والجرأة في  .1

 .ضرورة التحاور معهم، واالستماع إليهمالمواقف االجتمايية التي يتعرضون لها، و 

في  تعاني منها الطالباتإجراء دراسات أخرى تتناول تأكيد الذات وقلق المستقبل ومشكالت أخرى  .5

 .المرحلة الثانوية
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 العربية واألجنبية المصادر والمراجع
 

 :المصادر والمراجع العربية واألجنبية

  العربيةباللغة المصادر  :أوالا 
العااااالج النفسااااي الساااالوكي المعرفااااي الحااااديث أساااااليبه وحيادتيااااه         (. 0998.)هيم، عبددددد السددددتارإبددددرا 

 .القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع.التطبيقية

قدده، أسدداليبه وميددادين تطبي: العااالج النفسااي الساالوكي المعرفااي الحااديث(. 2300).إبددراهيم، عبددد السددتار

 .لكتابالهيئة المصرية ل: القاهرة(. 5)ط

 .المصرية األنجلو، القاهرة، مكتبة القلق قيود من الوهم(. 2332.)رإبراهيم، عبدالستا

جامعدة عدين شدمس، القداهرة، محاضرات في الصحة النفسية، كلياة التربياة،  (.2332.)إبراهيم، فيوليت 

 .مصر

، (0)ط النفساي،نظرياات اإلرشااد (. 2305. )أحمد عبدد الحلديم وعربيات، طينلبو أسعد، أحمد عبد الأ

 .ر والتوزيعدار المسيرة للنش: عمان

 .عالم الكتب الحديث: ، عماناإلرشاد الجمعي (.2339).أبو أسعد، أحمد عبد اللطين

 .دار المسيرة: ، األردن1، طالعملية اإلرشادية. (2300).أبو أسعد، أحمد عبد اللطين

ليددة العلددوم التربويددة، جامعددة مؤتددة، كعلاام الاانفس اإلرشااادي، (. 2302.)أبددو أسددعد، أحمددد عبددد اللطيددن

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع. األردن

دار المسددرة  :عمدداننظريااات اإلرشاااد النفسااي والتربااوي، (. 2302) .وعربيددات، أحمددد أحمدددأبددو أسددعد، 

 . للنشر والتوزيع والطباعة
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 دار :عمددان، 2ط، والتربااوي  النفسااي اإلرشاااد نظريااات). 2301(. أحمددد وعربيددات، أسددعد، أحمددد أبددو

  .للنشر والتوزيع المسيرة

فاعليدددة برندددامج إرشدددادي يسدددتند إلدددى النظريدددة السدددلوكية المعرفيدددة فدددي .(2301).أبدددو حمددداد، ناصدددر الددددين

مجلاااة اإلرتقددداء بمسدددتوى السدددلوك التوكيددددي لددددى طلبدددة جامعدددة سدددلمان بدددن عبدددد العزيدددز، 

 .050_029 (0)،22، الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية النفسية

القداهرة، ابتدراك للطباعدة  .توكيد الاذات باين الرياف والحضار (.2339.)أحمد، صابر أحمد عبد الموجود

 .والنشر والتوزيع

اإلسلوب متعدد األشكال والمختصارة،العالج : العالج النفسي الشامل الحديث(. 2332.)أرنولدد الزاروس

دمحم حمددددي : جمدددةتر اإلسااالوب متعااادد األشاااكال والمختصااارة، : النفساااي الشاااامل الحاااديث

 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت1الحجار، ط

رسالة دكتوراه ضير منشورة في كلية  .العاملية لبعض المتغيرات الدافعية البنية(. 0996.)اآلضا، عاطف

 .التربية، جامعة الزقازيق، القاهرة

الطددائف  ، القدداهرة، دارتقبلكيااف تااتخلص ماان الخااوف والقلااق ماان المساا(. 2332.)، يوسددفاألقصددري 

 .للنشر والتوزيع

اسدتخدام العدالج  (.2306.)البحيري، عبد الرقيب أحمد وعمدر، ندور الهددى دمحم وعمدران، فاطمدة دمحم علدي

متعدددد المددداخل لددالزاروس كمدددخل مددن مددداخل العددالج النفسددي االنتقددائي فددي تعددديل فددرط 

كليددة التربيددة، جامعددة لااة العلميااة، المج ،(بحددث فعددل)االسددتثارات الفسددية لدددى الموهددوبين 

 .086_060، (2)، 02أسيوط، 

 .، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيعتعديل وبناء السلوك األطفال(. 2303.)بطرس، بطرس حافظ 
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         قلددددق المسددددتقبل والتوافددددق النفسددددي لدددددى عينددددة مددددن  نالعالقددددة بددددي(. 2300.)بددددالن، كمددددال والحلددددح، سددددمر

مجلاااة جامعااااة تشااارين للبحااااوث  نوي بمحافظددددة ريدددن دمشدددق،طدددالب الصدددف الثددداني ثدددا

 .062_015(0 00)0والدراسات العلمية، 

تقدبر الذات وعالقته بقلق المستقبل لدى الجالية العربياة المقيماة بمديناة (. 2338.)بلكيالني، إبدراهيم

رسدددالة ماجسدددتير ضيدددر منشدددورة، األكاديميدددة العربيدددة المفتوحدددة فدددي أوسااالو فاااي النااارويج، 

 .ارك، الدنماركالدنم

فاعلية برنامج في البرمجة اللغويدة العصدبية فدي خفدض قلدق المسدتقبل . (2300).البنا، أنور ودمحم عسلية

مجلااة جامعااة النجااا   ،لدددى طلبددة جامعددة األقصددى المنتسددبين للتنظيمددات بمحافظددة ضددزة

 .0058_0009، (5)، 25، لالبحاث

نددامج إرشددادي يسددتند إلددى اسددتراتجيتي النمذجددة فاعليددة بر (. 2308.)بنددي مصددطفى، منددار ونشددأت، دمحم 

مجلاة المناارة المعرفية ولعب الدور في تحسين توكيد الذات للمدراهقين الالجئدين السدورين، 

 (.1)، 21،للبحوث والدراسات

مجلددة محكمددة مجلاااة التربيااة، (. المراهقدددة ) سدديكولوجية الطفددل وتربيتددده (. 0993).جددادو، عبددد العزيددز 

 .201_238 ،(95)، 23 الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم،تصدر عن اللجنة 

ه فاي عصار ال مكاان فيا هعالياا ومحقاق لذاتاه التوكيدي الواثاق بنفسا(. 2300.)حجازي، أحمد توفيدق

 .دار كنوز المعرفة: عمان. ينلغير التوكيد

مساتقبل وتحساين أثار برناامج إرشااد جمعاي فاي خفاض قلاق ال(. 2308.)الحرافشة، أالء زيتدون منيدزل

رسالة ماجسدتير ضيدر )مستوى الطمو  لدى طالبات المرحلة الثانوية في محافظة المفرق 

 .، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن(منشورة
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قلق المستقبل وقلق اإلمتحان في عالقتهماا بابعض المتغيارات النفساية لادى (. 2333.)حسانين، أحمد

رسددالة ماجسددتير ضيددر منشددورة، كليددة األداب عينااة ماان طااالب الصااف الثااانني الثااانوي، 

 .جامعة المنيا، مصر

 سيكولوجية العالقة بين مفهوم الاذات والتوافاق النفساي لادى الماراهقين،(. 2338.)الحسن، سيدي دمحم

 .،منشورات الرباط ، المغرب(0)ط

 .دار الفكر :،عمانالتكنولوجيا_ اإلرشاد النفسي النظرية، التطبيق  (.2331).حسين، طه عبد المنعم

دار : ، عمدداناسااتراتيجيات إدارة الضااغوط النفسااية والتربويااة(. 2336). حسددين، طدده وحسددين، سددالمة

 .الفكر

فاعلية برنامج إرشادي نفسي مقتر  لتخفيف قلق المستقبل أثاره علاى . (2302).حنتول، أحمد موسى

سالة دكتوراه ر ، دافعية اإلنجاز ومستوى الطمو  لدى طالب كلية المجتمع بجامعة حازان

 .، كلية العلوم اإلجتمايية، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالميةضير منشورة

العالقة بين التوكيدياة وبعاض متغيارات الشخصاية لادى بعاض شارائح (. 0992.)الخليفي، مريم ييسدى

 .رسالة ماجستير، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة. المجتمع القطري 

 .دار الفكر العربي: ، مصرمو الطفولة والمراهقةنسيولوجية (. 0991).خليل، مخائيل معوض

، رسدالة ماجسدتير، جامعدة (اإلنتقائية)نظريات العالج متعدد األبعاد(. 2338)الخميس، دالل بنت طاهر

 .الملك فيصل باإلحساء

الباارامج  مقدمااة فااي باارامج اإلرشاااد والعااالج الجماااعي بناااء(. 2339.)الخواجددا، عبددد الفتدداح دمحم سددعيد

 .ُعمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع. اإلرشادية

رسدالة ماجسدتير ضيدر . فاعلية برنامج إرشادي جمعي فاي التقليال مان الخجال (.0999.)الخولي، توفيق

 .األردن_ منشورة، الجامعة األردنية، عمان
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ر الالعقالنيددة وتأكيددد فعاليددة برنددامج ارشدداد جمعددي فددي تفنيددد األفكددا(. 2338.) ، باسددم دمحم علدديةالدحادحدد

مجلااة . الدذات فددي خفدض مسددتوى االكتئداب وتحسددين مد دوم الددذات لددى الطلبددة المكتئبددين 

 .02_8 ،(0)،2. جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية والنفسية

عالقة تقدير الذات للمراهق بمشكالته وحاجاته اإلرشادية دراساة مقارناة فاي (. 2331.)زبيدة، أمزيان 

 .جامعة الحاج خضر، الجزائر(. رسالة ماجستير ضير منشورة)ء متغير الجنسضو 

تدددم اسدددترجاعها بتددداريخ . أرنولاااد الزاروس_ نظرياااة العاااالج متعااادد الوساااائل(. 2300.)الزبيددددي، طدددالل

 http://www.acofps.com/vb/archive/index.php/t-8952.htmlمن   2332/1/2

 . دار زهران: عمان، (0)طالمراهقة،  سيكولوجية (.2303.)الزعبي، أحمد دمحم

مفهوم الذات لدى العبي واليبات (. 2338.)الزعبي، زهير و متاملة، محمود و أبو طبنجة، عبد المنعم

مجلة النجاا  لببحااث العلاوم  .المنتخبات الوطنية من ذوي التحديات الحركية فدي األردن

 .0362_0390، (1)22، نسانيةماإل

دراسة ميدانية علدى طدالب جامعدة دمشدق كليدة ، هواجس المستقبل عند الشباب. (2331) .زيدان، سها

 .التربية، جامعة دمشق، سوريا

 قلددددق المسددددتقبل لدددددى طلبددددة كليددددة التربيددددة وعالقتدددده بددددالجنس والتخصددددص. (2338.)السددددبعاوي، فضدددديلة

 .253_211(0 05) ، مجلة التربية والعلم بجامعة الموصلالدراسي

 .عالم الكتب :،القاهرة (2) ط ،علم النفس العالجي(.2333). إجالل دمحم سرى،

رسدددالة دكتدددوراة، قلاااق المساااتقبل وعالقتاااه بسااامتي التفاااا ل والتشاااا م، (. 2335.)السددعود، ناهدددد شدددرين

 .جامعة دمشق، سوريا
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أثاار توكيااد الااذات فااي تنميااة فاعليااة الااذات للطلبااة ذوي االجتماااعي فااي (. 2335.)سددعيد، أسددوا صددالح

رسددالة ماجسددتير ضيددر منشددورة، كليددة التربيددة، الجامعددة المستنصددرية،  .المرحلااة الجامعيااة

 .العراق

 .االنجلو المصرية" القاهرة "  مقياس قلق المستقبل (2335)زينب محمود  ،شقير

دراساااة لمساااتوى التوكيدياااة لااادى األطفاااال فاااي الحلقاااة األولاااى التعلااايم (. 0992.)شدددمس، حسدددني دمحم

 .ماجستير، كلية التربية، جامعة الزقازيق، القاهرةرسالة  .األساسي في الريف والحضر

أثر برنامج تدريبي يستند إلى نموذج الزاورس في تحسين تأكيدد الدذات         . (2309).الشوبكي، نايفة حمدان

عمددادة البحددث مجلااة الدراسااات العلااوم التربويااة، وخفددض العزلددة لدددى الطلبددة المددراهقين، 

 .263_218(0 2)، 16العلمي، الجامعة األردنية، 

 .دار الصحوة: القاهرة .الطب النفسي(. 2335.)صادق، عادل

فاعلياة برناامج إرشاادي واقعاي فاي خفاض قلاق المساتقبل لادى . (2301).الطخيس، إبراهيم سعد علدي

رسدالة ماجسددتير ضيدر منشددورة، الدراسدات العليددا التربويدة، جامعددة  طاالب المرحلااة الثانويااة،

 .الملك عبد العزيز، السعودية

فاعليدة التددريب التوكيددي فدي تحسدين تقددير الدذات . (2301).طنوس، عادل جدورج والخوالددة، دمحم خلدف

 .111-120. (01)0، ملحقدراسات العلوم التربوية، والتكين لدى طلبة ضحايا اإلستقواء

 . بعالم الكت: ، القاهرة علم نفاس النماو والطفولاة والمراهقة. (0988).حامدعبد السالم، زهران 

 . دار النهضة: ، القاهرةمقدمة في الصحة النفسية(. 0916). غفار، عبد السالمعبد ال

العالقة بين ممارسة العالج المعرفي السلوكي ومستوى قلدق المسدتقبل لددى : (2303). عبد العال، أيمن 

 .2081_2001. مصر. دراسة في االجتماعية والعلوم اإلسانية. طالب الجامعة

 .مكتبة االنجلو المصرية: ، القاهرةنسان وصحته النفسيةاإل (. 0990). طفىعبد الفتاح، مص
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دليل االباء والمرشدين التربويين  –تعديل السلوك االنساني  .(2335).عزت والعزة، سدعيد عبد الهادي،

ار الثقافددة للنشددر د :عمددان، األردن ،1، طفااي القضااايا التعليميااة والنفسااية واالجتماعيااة

 .والتوزيع

بناء أداة لقياس قلق المستقبل لادى طاالب وطالباات جامعاة الملاك ساعود، (. 2331.)، نجدالءالعجمي

 .رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، السعودية

برنامج إرشادي معرفي سدلوكي لتنميدة توكيدد الدذات لددى عيندة مدن  .(2302).عزب، حسام الدين محمود

 .51، مصر،مجلة دراسات الطفولةالشباب الجامعي، 

، الددددار رشااااد النفساااي واسااااليبه وفنياتاااهاإل .(2001).، جددودت عدددزتلعددزة، سدددعيد حسددني وعبدددد الهددداديا

 .عمان فة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة،الثقا والتوزيع، دار العلمية الدولية للنشر

جامعددددة األقصددددى، ضددددزة، مكتبددددة الطالددددب  علاااام الاااانفس اإليجااااابي،(. 2302.)عسددددلية، دمحم وجودة،أمددددال

 .الجامعي

دراساة حضاارية  مقارناة  قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات الثقافياة، (.2331.)عشري، محمود

، المدؤتمر السدنوي الحدادي عشدر ماانبين طاالب بعاض كلياات التربياة بمصار وسالطنة ع  

 .لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، مصر

هددارات االجتماييددة لألطفددال الموهددوبين تنميددة الم(.2302.)عكاشددة، محمددود فتحددي وعبددد المجيددد، فرحددات

 (.1) ،0 المجلة العربية لتطوير التفوق،. ذوي المشكالت السلوكية المدرسية

دراسة العالقة بين القبول والرفض الوالدي وتوكيد الدذات والعدوانيدة (. 0990.)عليان، إبراهيم أحمد السيد

 .90_93 ،(27)مجلة علم النفس،. لدى المراهقين
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فاعلية برامج إرشادي عقالني انفعالي لتحسين تأكيد الذات  (.2306).ب وعبد الوهاب، شرينعمارة، نجي

مجلاااة اإلرشااااد النفساااي، وأثدددره فدددي تنميدددة مهدددارات إتخددداذ لددددى طالبدددات جامعدددة الطدددائف، 

 .028_050 16مصر، ع

ين والمهملااا_ دراساااة مقارناااة لمساااتوى العدائياااة لااادى األطفاااال المسااااء إلااايهم (.2331).عمر،طددده دمحم

 .كلية التربية . رسالة ماجستير، جامعة بنها.والعاديين 

أثر االستجابات التوكيدية فاي خفاض حادة السالوك العادواني لادى . (0995).عوض، عبد القادر، ناهدد

 .رسالة ماجستير ضير منشورة، جامعة جنوب الوادي . األطفال المعاقين حركيا

دار : األردن. التعامل مع الضغوط النفسية(. 2339.)الغرير، أحمد نائل وأبو أسعد، أحمد عبد اللطيدن

 .الشروق للنشر والتوزيع

 .دار النهضة العربية: القاهرة. سيكولوجية الشخصية محددات قياسها ونظرياتها(. 0919.)ضنيم، سيد

فاعلية برنامج إرشادي معرفدي لخدف قلدق المسدتقبل لددى التالميدذ األيتدام . (2302). القرعاوي، أديب دمحم

بددرامج الدراسددات التربويددة العليددا، جامعددة الملددك عبددد  مشااروع بحثااي ماجسااتير،ي عنيددزة، فدد

 .السعودية. العزيز

: القداهرة. المنظاور النساقي االتصاالي: اإلرشاد والعاالج النفساي األساري (. 0999.)كفافي، عالء الدين
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 كتاب تسهيل المهمة (:أ) ملحقال
 
 

 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 التحكيم كتاب (:ب) حقملال
 

 املحترم /.................................................... دكتور الفاضلال

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

في إلارشاد النفس ي  املاجستير الستكمال متطلبات الحصول على درجة بدراسة  ةوم الباحثتق

 في( الزاروس نموذج) الوسائل متعدد العالج إلى يستند إرشادي برنامج فاعلية"  بعنوان  والتربوي 
 جل ذلك تم تطوير أومن " العاشر الصف طالبات لدى المستقبل قلق وخفض الذات تأكيد تحسين

طلب من الشخص الذي ، وي قلق املستقبلمقياس : ، والثانيتأكيد الذاتمقياس  :مقياسين للدراسة، ألاول 

حيث يبين مدى موافقته على ب ،داخل املربع الذي يناسبه(x)عالمة أن يضع تنطبق عليه هذه املقاييس 

 .العبارة التي تصفه كما يرى 

وملا كنتم من أهل العلم والدراية والاهتمام بهذا املوضوع، فأنني أتوجه إليكم بإبداء أرائكم من 

أم غير مناسبة ، وبيان ما إذا كانت الفقرة مناسبة املقاييس املرفقةخالل قراءة كل فقرة من فقرات 

ن كانت سليمة إ، و من حيث انتمائها للمجال الذي وضعت فيه للقياس، وإذا كانت مالئمة أم غير مالئمة

 
 
ن كان هناك فقرات إالفقرة بحاجة إلى تعديل أم ال، و أم غير سليمة، وإبداء اقتراحاتكم في ما إذا كانت  لغويا

 .   يمكن إضافتها

 

 
 
  شاكرا

 
 ،،،ملكم حسن تعاونك ومقدرا

 

 رنا خطاب / ةالباحث           

 د حسني عوض.أ/إشراف
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم (:ت) ملحقال 
 

 
ا
 :تأكيد الذاتمقياس : أول

 أي حرررول  نظرررره ووجهرررات وآرائررره، انفعاالتررره، عرررن التعبيررر علرررى الفررررد قررردرة  بأنررره الرررذات  تأكيررردف عررر  ي        

  كان سواء ألامور، من أمر
 
 مقبولرة تكرون  بحيرث يجابيرة،وا سروية بصورة وذلك باآلخرين، أو بذاته متعلقا

 .(Merna&john,2006) فيه يعيش الذي املجتمع في

 الررذات، تأكيرد مقيرراس علرى الطالبررة عليهرا تحصررل التري الررذات تأكيرد درجررة  : ف إجرائيرا علررى أ هراوتعرر         

 .السابقة ملقاييسوا النظري  لألدب الرجوع بعد الدراسة ألغراض سيطور  الذي

ومنها  ،إلى عدد من املراجع والدراسات السابقة تأكيد الذاتفي تطوير مقياس  ةالباحث توقد استند        

 شمل وقد، (9109)ناصرو ( 9102) هاشم آلدراسة و ( 9102) الوهاب وعبد عمارةو ( 9102)الشوبكي دراسة

علما أن  ،الطالبات في املرحلة الثانوية لدى لذاتا تأكيد على ركزت فقرة،( 23) ألاولية صورته في املقياس

 
 
 : لتدرج ليكرت الخماس ي على النحو التالي إلاجابة على فقرات املقياس ستكون وفقا

 ضير موافق بشدةً  ضير موافق محايد أوافق أوافق بشدة

5 4 3 2 1 
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 ل املقترحالتعدي

 غير مناسبة مناسبة  غير مالئمة  مالئمة

      + .عن مشاعري بصراحة ووضوحأع  .0

9.  
أستطيع التعبير عن  رأيي بصراحة  في 

 .تصرفات شخص مقرب 

+   
   

2.  
أشعر باالرتباك عنما اتحدث مع 

 . معلماتي

_   
   

4.  
أكافح كباقي زميالتي من أجل النجاح 

 . والتفوق 

+   
   

      + . ي إعجابي بزي إحدى زميالتيأبد  .3

2.  
عندما يتم الحديث أمامي عن معلومات 

 .خاطئة، أقوم بتصحيحها

+   
   

7.  

املديرة، : عندما أتحدث مع آلاخرين مثل 

املعلمات، زميالتي ال أستطيع التركيز في 

 .عيو هم 

 

_   

   

8.  
سمع حديث أو اأبدي إعجابي عندما 

 .فكرة جميلة من آلاخرين

+   
   

2.  
إذا  ،أستطيع أن أوجه ألاسئلة للمعلمة 

 .لم افهم الشرح

+   
   

01.  
 لزميلتي أو آلاخرين عن خطأ  

 
أعتذر علنا

 .ارتكبته في حقهم

+   
   

      _ . أتردد في إظهار غضبي لزميلة أساءت لي  .00

09.  
يصعب علي  الاعتذار لآلخرين عندما 

 .أخطئ في حقهم

_   
   

02.  
ياتي غير أشعر أن كل ألامور في ح

 .واضحة

_   
   

04.  
أشعر في أوقات كثيرة بالضيق، وأنا في 

 .املدرسة

_   
   

      + . أتنازل عن رأيي في حالة عدم صحته  .03

02.  
يمكنني عرض وجهة نظري املخالفة، أمام 

 . مجموعة من الزميالت غير املتقنعات بها

+ 

 

  
   

07.  
أستفسر من معلمتي عن بعض النقاط 

 . ثهاالغير واضحة في حدي

+   
   

08.  
يصعب علي  أن أتكلم أمام زميالتي في 

 .الصف

_   
   

02.  
أعاتب صديقتي، في حال تأخرها عن 

 .موعدها معي، بدون عذر مبرر

+   
   

91.  
يسهل علي  إخبار صديقتي بمكانتها 

 .الخاصة لدي  

+   
   

      +أحرص على تجنب إيذاء مشاعر   .90
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 ل املقترحالتعدي صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 

آلاخرين، حتى عندما أشعر بأ هم جرحوا 

 .مشاعري 

99.  
أدافع عن وجهة نظري عندما أرى  أ ها  

 . صائبة، حتى وأن انتقدتها املعلمة

+   
   

92.  
 ، أطلب من آلاخرين عدم التشويش علي 

 .وأنا أعرض وجهة نظري 

+   
   

94.  
 أكتم  في نفس ي عندما أرى من زميلتي ما

 .يغضبني

_   
   

93.  

 من املال، 
 
أرفض إقراض صديقتي مبلغا

سدادها للديون، التي معروف عنها عدم 

 .تأخذها من الزميالت

+   

   

92.  

 من أن أبدو 
 
أتجنب توجيه ألاسئلة خوفا

 .غبية

 

_   

   

97.  
يصعب توريطي في أفعال ال أقبلها  تحت 

 .الضغط أو الحرج

+   
   

98.  

أخبر إحدى صديقاتي، بأني  معجبة 

 حدة الذكاء أو) بصفة معينة فيها 

 (.اللباقة

+   

   

92.  

مع آلاخرين، وأجدهم  غير  عندما أتحدث

 بإ هاء مهتمين بحديثي، فأني أقوم

 .الحديث

+   

   

21.  
أواجه صديقة لي، استعملت ش يء 

 .               يخصني دون علمي

+   
   

20.  
من مطالبة زميلتي أشعر باإلحراج 

 .بتسديدها مبلغ أخذته مني

_   
   

      _ .ألجأ إلى إخفاء مشاعري بدل إظهارها  .29

      + .جد أي ش يء ممكن أن يضايقنيال يو   .22

24.  
أوجه اللوم لصديقة حين تقوم بإفشاء 

 .سر ائتمنتها عليه

+   
   

23.  
أؤمن بأنه ليس على الجميع أن يقتنع 

 . بوجهة نظري 

+   
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ا
 :قلق املستقبلمقياس : ثانيا

 وعرردم للحيرررراة، السرررلبية والنظررررة املسررررتقبل، رررراهتج السرررلبي والتفكير الارتيرررراح بعررردم الشرررعور  هررررو"           

 عدم مع باألمن الشرررعور  وفقررردان الرررذات، اعتبرررار وتررردني الضررراغطة، الحياتيرررة ألاحداث مواجهررة علرررى القررردرة

 (.47:9112املشيخي،")بالنفس الثقة

 على أنه
 
املستخدم في هذه  قلق املستقبلفي مقياس  الطالباتعليها  الدرجات التي تحصل: ويعرف إجرائيا

  .الدراسة

إلى عدد من املراجع والدراسات السابقة ومنها قلق املستقبل  في تطوير مقياس  ةالباحث توقد استند            

  .(9109)القرعاوي ، (9101)الوليدي ، (9104) الطخيسو ( 9102)بركات دراسة 

طالبات الصف  لدى  املستقبل قلق على ركزت فقرة،( 23) ألاولية صورته في املقياس شمل وقد             

 العاشر
 
  ،علما

 
 : لتدرج ليكرت الخماس ي على النحو التالي أن إلاجابة على فقرات املقياس ستكون وفقا

 ضير موافق بشدةاً  ضير موافق محايد أوافق أوافق بشدة

5 4 3 2 1 
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 
 التعديل املقترح

 غير مناسبة مناسبة  غير مالئمة  مالئمة

      + .أخش ى من الفشل في املستقبل  .0

9.  
أشك في إمكانية تحقيق أحالمي في 

 .املستقبل

+   
   

2.  
أخاف أن تتغير حياتي إلى ألاسوأ في 

 .املستقبل

+   
   

      + .استطيع تحقيق ذاتي أشعر بأنني لن  .4

      + .أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار  .3

2.  
خوفي من املستقبل يضعف دوافعي 

 .نحو استكمال دراستي

+   
   

7.  
صعوبة الدراسة قد تؤدي بي إلى 

 .الفشل

+   
   

8.  
صعوبة املناهج الدراسية قد تؤدي بي 

 .إلى الفشل

+   
   

      + .ر بخيرأرى أن مستقبلي مبهم وال يبش  .2

01.  
فس بمجرد نأعاني من ضيق في الت

 .التفكير باملستقبل

+   
   

      + .أشعر أن املستقبل غامض  .00

      + .أجد صعوبة في التخطيط للمستقبل  .09

      + .أشعر بالتوتر وعدم الاستقرار  .02

      + .أشعر بالضعف العام وعدم الحيوية  .04

      + .أعاني من اضطراب في النوم  .03

02.  
رات التي تحدث في  يخفيني التغي 

 .العالم

+   
   

  سأموتتنتابني وساوس أنني .  .07
 
      + قريبا

      + .أشك في تحقيق طموحي الدراس ي  .08

02.  
من العبث وغير أرى أن دراستي نوع 

 مجدية في املستقبل

+   
   

91.  
أشعر أنني سيئة الحظ ألان، وسيكون 

 حظي أسوأ في املستقبل

+   
   

90.  
ر مشكالتي املاضية في من تكرا أخش ى

 املستقبل

+   
   

99.  

أشعر بتغيرات مستمرة في مظهري  

، تجعلني أخاف أن أكون غير (شكلي)

 جذابة في املستقبل

+   

   

92.  
  يضايقني الحديث عن املوت

 

+   
   

94.  

شعور بالخوف والوهم من  ينتابني

إصابتي بمرض خطير، أو حادث في أي 

 وقت

+   
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 التعديل املقترح صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 

93.  
ف عندما يموت أحد أشعر بالخو 

 .املقربين مني

+   
   

      + . أشعر بأن املستقبل هو مشكلتي  .92

97.  
تنتابني حالة من التوتر عندما أفكر 

 .مور املستقبلأفي 

+   
   

 سيحدث لي  .98
 
 سيئا

ُ
      + .أشعر أن شيئا

92.  
يدفعني الفشل في الدراسة إلى اليأس، 

 .في تحقيق مستقبل أفضل

+   
   

21.  
ؤم عندما أفكر في أشعر بالتشا

 . املستقبل

+   
   

20.  
أخش ى من عدم تحقيق نتائج جيدة في 

 . دراستي

+   
   

29.  
 
 
على غيري في  أخش ى أن أكون عبئا

 .املستقبل

+   
   

22.  
أخش ى في املستقبل أن أحرم من 

 . إكمال تعليمي الجامعي

+   
   

24.  

أنا غير راٍض من مستوى معيشتي 

بوجه عام، مما يشعرني بالفشل 

 مس
 
 تقبال

+   

   

23.  
أشعر بالفراغ واليأس وفقدان ألامل 

  وصعولةمن الحياة 
 
 تحسنها مستقبال

+   
   

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم معي
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 ي المحكمينأخذ بر الفقرات المعدلة بعد األ (:ث)الملحق 
 مقياس تأكيد الذات 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات بعد التحكيم الفقرات قبل التحكيم

 أعبر عن مشاعري بصراحة  عن مشاعري بصراحة ووضوحأعبر  0
أستطيع التعبير عن  رأيي بصراحة  في تصرفات  2

 شخص مقرب 
أعبر عن  رأيي بصراحة في تصرفات 

 شخص مقرب
المديرة، : عندما أتحدث مع اآلخرين مثل  0

 المعلمات، زميالتي ال أستطيع التركيز في عيونهم 
 

:  عندما أتحدث مع اآلخرين مثل
المديرة، المعلمات، زميالتي أتجنب 

 التركيز في عيونهم
أبدي إعجابي عندما أسمع حديث أو فكرة جميلة  1

 من اآلخرين
أبدي إعجابي عندما أسمع حديثًا أو 

 فكرة جميلة من اآلخرين
أستطيع أن أوجه األسئلة للمعلمة ، إذا لم افهم  5

 الشرح
أوجه األسئلة للمعلمة، إذا لم أفهم 

 هاشرح
أعتذر علنًا لزميلتي أو اآلخرين عن خطأ ارتكبته   6

 في حقهم
أعتذر علنًا لزميالتي عن خطأ ارتكبته  

 في حقهن
زعاجي لزميلة إظهار إ أتردد في أتردد في إظهار ضضبي لزميلة أساءت لي 1

 أساءت لي
 رسةأشعر في الضيق وأنا في المد أشعر في أوقات كثيرة بالضيق، وأنا في المدرسة 8
عندما أتحدث مع اآلخرين، وأجدهم  ضير مهتمين  9

 بحديثي، فأني أقوم بننهاء الحديث
الحديث عندما أتحدث مع  أقوم بننهاء

 اآلخرين، وأجدهم ضير مهتمين بحديثي
 حذف أن يضايقني نال يوجد أي شيء ممك 03
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  قلق المستقبلمقياس 
رقم 
 الفقرة

 عد التحكيمالفقرات ب الفقرات قبل التحكيم

أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرارات  أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار 0
 المناسبة

 تخفيني التغّيرات التي تحدث في العالم يخفيني التغّيرات التي تحدث في العالم 2
أنا ضير راٍض من مستوى معيشتي بوجه عام، مما  0

 يشعرني بالفشل مستقبالً 
 حذف
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 دراسةال دواتأل المحكمين(: ج)الملحق 
 البرنامج المقياس مكان العمل الرتبة التخصص االسم الرقم
   جامعة القدس المفتوحة أستاذ إرشاد نفسي وتربوي  دمحم شاهين .د. أ1
   جامعة القدس المفتوحة شاركأستاذ م ارشاد نفسي وتربوي  كمال سالمة. د0
   جامعة القدس المفتوحة مساعد استاذ دمة اجتماييةخ إياد أبو بكر .د3
   جامعة القدس أستاذ مشارك علم نفس عمر الريماوي  .د4
5

6

7

 إبراهيم المصري  .د
 مجدي الجيوسي. د
 هشام شناعة.د

 إرشاد نفسي
 علم نفس تربوي 
 علم نفس تربوي 

 مساعدأستاذ 
 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد

 الخليلجامعة 
 لسطين التقنيةجامعة ف

 جامعة خضوري 

 
 
 
 
 

 

   جامعة القدس المفتوحة استاذ مساعد دارة تربويةإ حسين حمايل .د8
صحة نفسية وإرشاد  رحاب السعدي. د9

 نفسي
   اإلستقاللجامعة  مساعد أستاذ

   القدس المفتوحةجامعة  أستاذ إدارة وتخطيل تربوي  دمحم الطيطي. د. أ12
11

10



 سائد ربايعة .د
 خالد كتلو.د

 تدريسمناهج وطرق ال
 قياس وتقويم نفسي 

 ستاذ مشاركأ
 أستاذ ساعد

 جامعة القدس المفتوحة
 جامعة القدس المفتوحة
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 بعد التحكيممقياس الدراسة (:  )الملحق 

 

 

 

 جامعة القدس المفتوحة
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 

 
 المحترمة،،،طالبة عزيزتي ال

 
 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

فدددي اإلرشددداد النفسدددي الماجسدددتير السدددتكمال متطلبدددات الحصدددول علدددى درجدددة بدراسدددة  ةوم الباحثدددتقددد    
فاعلية برنامج إرشادي يساتند إلاى العاالج متعادد الوساائل فاي تحساين تأكياد الاذات " بعندوان والتربوي 

مقياسددين للدراسددة، تطددوير  تددم ك جددل ذلددأومددن  "ات الصااف العاشااروخفااض قلااق المسااتقبل لاادى طالباا
 .قلق المستقبلمقياس : ، والثانيتأكيد الذاتمقياس  :األول
أرجدددو مندددك مشدددكورًة التكدددرم بالموافقدددة علدددى المشددداركة واإلجابدددة علدددى األسدددئلة المدرجدددة فدددي هدددذه       

ث العلمددي فقددل وسدديتم التعامددل معهددا االسددتبانة، مددع العلددم أن هددذه االسددتبانات ستسددتخدم ألضددراض البحدد
 .بسرية تامة

 
 ،،،لك حسن تعاونك رةً ومقد ةً شاكر 

 
 رنا خطاب: ةالباحث

 حسني عوض. د. أ: بإشراف
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 تأكيد الذاتمقياس : أوالا 
 :في المكان الذي ترينه مناسب( ×)ضعي إشارة 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      أعبر عن مشاعري بصراحة  .0
      أعبر عن  رأيي بصراحة في تصرفات شخص مقرب .2
      أشعر باالرتباك عنما اتحدث مع معلماتي  .0
      أكافح كباقي زميالتي من أجل النجاح والتفوق  .1
      أبدي إعجابي بزي إحدى زميالتي  .5
ات خاطئة، أقوم عندما يتم الحديث أمامي عن معلوم .6

 بتصحيحها
     

املديرة، املعلمات، زميالتي : عندما أتحدث مع آلاخرين مثل  .1

 عيو همالتركيز في أتجنب 
     

 أبدي إعجابي عندما أسمع حديث .8
 
      أو فكرة جميلة من آلاخرين ا

      أوجه ألاسئلة للمعلمة، إذا لم أفهم شرحها .9
 لزمي  .03

 
      ي عن خطأ ارتكبته في حقهنالتأعتذر علنا

      لزميلة أساءت لي انزعاجيأتردد في إظهار  .00
      يصعب علي  الاعتذار لآلخرين عندما أخطئ في حقهم .02
      أشعر أن كل ألامور في حياتي غير واضحة .00
      وأنا في املدرسة الضيقأشعر في  .01
      تهأتنازل عن رأيي في حالة عدم صح .05
يمكنني عرض وجهة نظري املخالفة، أمام مجموعة من  .06

 . الزميالت غير املتقنعات بها
     

      ستفسر من معلمتي عن بعض النقاط غير واضحة في حديثها أ .01
      يصعب علي  أن أتكلم أمام زميالتي في الصف .08
ن عذر أعاتب صديقتي، في حال تأخرها عن موعدها معي، بدو  .09

 مبرر
     

      يسهل علي  إخبار صديقتي بمكانتها الخاصة لدي   .23
أحرص على تجنب إيذاء مشاعر آلاخرين، حتى عندما أشعر  .20

 .بأ هم جرحوا مشاعري 
     

ن إأدافع عن وجهة نظري عندما أرى  أ ها صائبة، حتى و   .22

 انتقدتها املعلمة 
     

، وأنا أعرض وجهة أطلب من آلاخرين عدم ال .20 تشويش علي 

 نظري 
     

      يغضبني أكتم  في نفس ي عندما أرى من زميلتي ما .21
 من املال، معروف عنها عدم  .25

 
     أرفض إقراض صديقتي مبلغا
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 سدادها للديون، التي تأخذها من الزميالت

 من أن أبدو غبية .26
 
      أتجنب توجيه ألاسئلة خوفا

      طي في أفعال ال أقبلها  تحت الضغط أو الحرجيصعب توري .21
حدة )أخبر إحدى صديقاتي، بأني  معجبة بصفة معينة فيها  .28

 (اللباقة الذكاء أو
     

الحديث عندما أتحدث مع آلاخرين، وأجدهم غير  أقوم بإ هاء .29

 مهتمين بحديثي
     

               أواجه صديقة لي، استعملت ش يء يخصني دون علمي    .03
      من مطالبة زميلتي بتسديدها مبلغ أخذته منيأشعر باإلحراج  .00
      ألجأ إلى إخفاء مشاعري بدل إظهارها .02
      .أوجه اللوم لصديقة حين تقوم بإفشاء سر ائتمنتها عليه .00
      أؤمن بأنه ليس على الجميع أن يقتنع بوجهة نظري  .01
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 قلق المستقبلمقياس : الا أو : ثانياا 
 :في المكان الذي ترينه مناسب( ×)ضعي إشارة 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      أخش ى من الفشل في املستقبل .0
      أشك في إمكانية تحقيق أحالمي في املستقبل .2
      املستقبل أخاف أن تتغير حياتي إلى ألاسوأ في .0
      أشعر بأنني لن استطيع تحقيق ذاتي .1
      ات املناسبةأشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار  .5
      خوفي من املستقبل يضعف دوافعي نحو استكمال دراستي .6
      صعوبة الدراسة قد تؤدي بي إلى الفشل .1
      لصعوبة املناهج الدراسية قد تؤدي بي إلى الفش .8
      أرى أن مستقبلي مبهم وال يبشر بخير .9

      بلفس بمجرد التفكير باملستقنأعاني من ضيق في الت .03
      أشعر أن املستقبل غامض .00
      أجد صعوبة في التخطيط للمستقبل .02
      أشعر بالتوتر وعدم الاستقرار .00
      أشعر بالضعف العام وعدم الحيوية .01
      أعاني من اضطراب في النوم .05
رات التي تحدث في العالمت .06       خفيني التغي 
  سأموتتنتابني وساوس أنني  .01

 
      قريبا

      أشك في تحقيق طموحي الدراس ي .08
      أرى أن دراستي نوع من العبث وغير مجدية في املستقبل .09
      يكون حظي أسوأ في املستقبلأشعر أنني سيئة الحظ ألان، وس .23
      أخش ى من تكرار مشكالتي املاضية في املستقبل .20
، تجعلني أخاف أن (شكلي)أشعر بتغيرات مستمرة في مظهري   .22

 أكون غير جذابة في املستقبل
     

      يضايقني الحديث عن املوت  .20
طير، أو شعور بالخوف والوهم من إصابتي بمرض خ ينتابني .21

 حادث في أي وقت
     

      .أشعر بالخوف عندما يموت أحد املقربين مني .25
      . أشعر بأن املستقبل هو مشكلتي .26
      مور املستقبلأتنتابني حالة من التوتر عندما أفكر في  .21
 سيحدث لي .28

 
 سيئا

ُ
      أشعر أن شيئا
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س، في تحقيق مستقبل يدفعني الفشل في الدراسة إلى اليأ .29

 أفضل
     

      أشعر بالتشاؤم عندما أفكر في املستقبل  .03
      أخش ى من عدم تحقيق نتائج جيدة في دراستي  .00
 أخش ى أن أكو  .02

 
      لعلى غيري في املستقب ن عبئا

      أخش ى في املستقبل أن أحرم من إكمال تعليمي الجامعي  .00
 وصعوبةاليأس وفقدان ألامل من الحياة أشعر بالفراغ و  .01

 
 
 تحسنها مستقبال

     
 

 

 
 أشكر لك حسن تعاونك معي 
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 الصدق في صورته النهائيةبعد مقياس الدراسة (: خ)الملحق 
 

 جامعة القدس المفتوحة
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 

 
 المحترمة،،،عزيزتي الطالبة 

 
 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

فدددي اإلرشددداد النفسدددي الماجسدددتير السدددتكمال متطلبدددات الحصدددول علدددى درجدددة بدراسدددة  ةوم الباحثدددتقددد    
فاعلية برنامج إرشادي يساتند إلاى العاالج متعادد الوساائل فاي تحساين تأكياد الاذات " بعندوان والتربوي 

مقياسددين للدراسددة، تطددوير  تددم ك جددل ذلددأ ومددن "وخفااض قلااق المسااتقبل لاادى طالبااات الصااف العاشاار
 .قلق المستقبلمقياس : ، والثانيتأكيد الذاتمقياس  :األول
أرجدددو مندددك مشدددكورًة التكدددرم بالموافقدددة علدددى المشددداركة واإلجابدددة علدددى األسدددئلة المدرجدددة فدددي هدددذه       

التعامددل معهددا االسددتبانة، مددع العلددم أن هددذه االسددتبانات ستسددتخدم ألضددراض البحددث العلمددي فقددل وسدديتم 
 .بسرية تامة

 
 ،،،لك حسن تعاونك رةً ومقد ةً شاكر 

 
 رنا خطاب: ةالباحث

 حسني عوض. د. أ: بإشراف
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 تأكيد الذاتمقياس : أوالا 
 :في المكان الذي ترينه مناسب( ×)ضعي إشارة 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      ي بصراحة أعبر عن مشاعر  .0
      أعبر عن  رأيي بصراحة في تصرفات شخص مقرب .2
      أشعر باالرتباك عنما اتحدث مع معلماتي  .0
      أكافح كباقي زميالتي من أجل النجاح والتفوق  .1
      أبدي إعجابي بزي إحدى زميالتي  .5
عندما يتم الحديث أمامي عن معلومات خاطئة، أقوم  .6

 يحهابتصح
     

املديرة، املعلمات، زميالتي : عندما أتحدث مع آلاخرين مثل  .1

 عيو همالتركيز في أتجنب 
     

 أبدي إعجابي عندما أسمع حديث .8
 
      أو فكرة جميلة من آلاخرين ا

      أوجه ألاسئلة للمعلمة، إذا لم أفهم شرحها .9
 لزمي  .03

 
      حقهن التي عن خطأ ارتكبته فيأعتذر علنا

      لزميلة أساءت لي انزعاجيأتردد في إظهار  .00
      يصعب علي  الاعتذار لآلخرين عندما أخطئ في حقهم .02
      أشعر أن كل ألامور في حياتي غير واضحة .00
يمكنني عرض وجهة نظري املخالفة، أمام مجموعة من  .01

 . الزميالت غير املتقنعات بها
     

      فسر من معلمتي عن بعض النقاط غير واضحة في حديثها أست .05
أعاتب صديقتي، في حال تأخرها عن موعدها معي، بدون عذر  .06

 مبرر
     

      يسهل علي  إخبار صديقتي بمكانتها الخاصة لدي   .01
ن إأدافع عن وجهة نظري عندما أرى  أ ها صائبة، حتى و   .08

 انتقدتها املعلمة 
     

، وأنا أعرض وجهة  .09 أطلب من آلاخرين عدم التشويش علي 

 نظري 
     

      يغضبني أكتم  في نفس ي عندما أرى من زميلتي ما .23
 من املال، معروف عنها عدم  .20

 
أرفض إقراض صديقتي مبلغا

 سدادها للديون، التي تأخذها من الزميالت
     

 من أن أبدو .22
 
      غبية أتجنب توجيه ألاسئلة خوفا

حدة )أخبر إحدى صديقاتي، بأني  معجبة بصفة معينة فيها  .20

 (اللباقة الذكاء أو
     

      أواجه صديقة لي، استعملت ش يء يخصني دون علمي             .21
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      ألجأ إلى إخفاء مشاعري بدل إظهارها .25
      .أوجه اللوم لصديقة حين تقوم بإفشاء سر ائتمنتها عليه .26
      أؤمن بأنه ليس على الجميع أن يقتنع بوجهة نظري  .21
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 قلق المستقبلمقياس : أوالا : ثانياا 
 :في المكان الذي ترينه مناسب( ×)ضعي إشارة 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      أخش ى من الفشل في املستقبل .0
      ي إمكانية تحقيق أحالمي في املستقبلأشك ف .2
      أخاف أن تتغير حياتي إلى ألاسوأ في املستقبل .0
      أشعر بأنني لن استطيع تحقيق ذاتي .1
      ات املناسبةأشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار  .5
      خوفي من املستقبل يضعف دوافعي نحو استكمال دراستي .6
      راسة قد تؤدي بي إلى الفشلصعوبة الد .1
      صعوبة املناهج الدراسية قد تؤدي بي إلى الفشل .8
      أرى أن مستقبلي مبهم وال يبشر بخير .9

      بلفس بمجرد التفكير باملستقنأعاني من ضيق في الت .03
      أشعر أن املستقبل غامض .00
      أجد صعوبة في التخطيط للمستقبل .02
      أشعر بالتوتر وعدم الاستقرار .00
      أشعر بالضعف العام وعدم الحيوية .01
      أعاني من اضطراب في النوم .05
رات التي تحدث في العالمت .06       خفيني التغي 
  سأموتتنتابني وساوس أنني  .01

 
      قريبا

      أشك في تحقيق طموحي الدراس ي .08
      تي نوع من العبث وغير مجدية في املستقبلأرى أن دراس .09
      أشعر أنني سيئة الحظ ألان، وسيكون حظي أسوأ في املستقبل .23
      أخش ى من تكرار مشكالتي املاضية في املستقبل .20
، تجعلني أخاف أن (شكلي)أشعر بتغيرات مستمرة في مظهري   .22

 أكون غير جذابة في املستقبل
     

شعور بالخوف والوهم من إصابتي بمرض خطير، أو  نتابنيي .20

 حادث في أي وقت
     

      . أشعر بأن املستقبل هو مشكلتي .21
      مور املستقبلأتنتابني حالة من التوتر عندما أفكر في  .25
 سيحدث لي .26

 
 سيئا

ُ
      أشعر أن شيئا

يق مستقبل يدفعني الفشل في الدراسة إلى اليأس، في تحق .21

 أفضل
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      أشعر بالتشاؤم عندما أفكر في املستقبل  .28
      أخش ى من عدم تحقيق نتائج جيدة في دراستي  .29
      لأخش ى أن أكون عبئا على غيري في املستقب .03
      أخش ى في املستقبل أن أحرم من إكمال تعليمي الجامعي  .00
 وصعوبةان ألامل من الحياة أشعر بالفراغ واليأس وفقد .02

 
 
 تحسنها مستقبال

     
 

 

 
 أشكر لك حسن تعاونك معي 
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  بعد التحكيم البرنامج اإلرشادي في صورته النهائية(: د)الملحق 
 

 رشادي البرنامج اإل 
 

الذات في تحسين تأكيد ( نموذج الزاروس)يستند إلى العالج متعدد الوسائل البرنامج اإلرشادي 

 "وخفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر

 

 :إعداد

 رناخطاب دمحم سليمان خطاب

 :إشراف

 حسني عوض. د. أ
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 ج استمارة تحكيم البرنامج اإلرشاديذنمو 
 

                         المحترم                                 ....................................................الدكتور الفاضل

 : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  في اإلرشاد النفسي بدراسة  تقوم الباحثة      
فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى العالج متعدد الوسائل في تحسين تأكيد الذات "  بعنوان والتربوي 

. "لدى طالبات الصف العاشروخفض قلق المستقبل   

لما كنتم من أهل العلم والدراية وفي ما يلي أرفق لكم البرنامج اإلرشادي بصيغته األولية،       
واالهتمام بهذا الموضوع، فننني أتوجه إليكم بنبداء هرائكم، والحكم على مدى صالحية محتوى البرنامج 

:من حيث  

.ات وخفض قلق المستقبلفي تحسين تأكيد الذمدى مناسبة الجلسات    .1   
.أهداف البرنامج       .2 

.وضوح الجلسات   .3 
. عدد الجلسات   .4  

.االقتراحات التي ترونها مناسبة   .5 

 ،،،شاكرًا ومقدرًا لكم حسن تعاونكم

 

 رنا خطاب/ الباحثة 

 د حسني عوض.أ /إشراف
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 بيانات المحكم 

 التخصص الرتبة الجامعة اسم المحكم
    

 
 

 رشادياستمارة تحكيم البرنامج اإل 
 المالحظات التحكيم الموضوع الرقم

 غير مناسب مناسب
    العنوان 0
    أهداف البرنامج 2
    الفترة الزمنية 0
    عدد الجلسات 1
    ترتيب الجلسات 5
    محتوى الجلسات 6
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 القدس المفتوحةجامعة 

 العليا والبحث العلميعمادة الدراسات 
 

في تحسين ( نموذج الزاروس)يستند إلى العالج متعدد الوسائل البرنامج اإلرشادي 

 "تأكيد الذات وخفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف العاشر

 :المقدمة

 العالج متعدد الوسائل، وهو منبثق عن االتجاه االنتقائي من الحالي اإلرشادي البرنامج ينطلق      

 ال أنه فكرة على اعتماًدا جاءت والتي ،النفسي لإلرشاد الرئيسية االتجاهات من اتجاًها أصبح الذي

 الكفاءة من الدرجة بنفس التعامل على بمفردها قادرة واحدة إرشادية نظرية أو إرشادًيا اتجاًها يوجد

    .  وشخصياتهم المسترشدين لمشكالت المتعددة الجوانب مع والفعالية

العالج متعدد الوسائل طريقة نسقية وشاملة للعالج النفسي، ففي حين تخدم النظرية  ويعد     

الفرضية التي تدعو إلى التزام الممارسة بقواعد وأساليب ونتائج علم النفس باعتباره علمًا تجريبيًا، فنن 

ملها بعمق النظرية تتفوق على التقليد السلوكي بنضافة أساليب قياس وتقويم متفردة، وكذلك في تعا

وتفصيل مع العوامل الحسية والتخيلية والمعرفية وجوانب العالقات الشخصية، باعتبارها عوامل مؤثرة 

في تفاعلها مع بعضها البعض، ومن الفروض األساسية للنظرية أن المسترشدين يعانون عادة نتيجة 

وعة من العالجات مجموعة من مشكالت معينة، والتي يجب على المرشد أن يتناولها أيضًا بمجم

المحددة، وفي التقويم الذي يتم في هذا النوع من العالج، فنن كل جانب من جوانب القياس يجيب 

على سؤال عن ماذا يصلح؟ ولمن؟ وتحت أي ظروف؟ وهذا بشكل إجرائي، وهذه الجوانب لخصها 

 (.2305،أبو أسعد وعربيات) (BASIC-ID) :الزاروس في الحروف التالية
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 تخطيًطا والمتناسقة المنظمة، اإلرشادية الممارسة ليكون  الدراسة هذه في اإلرشادي البرنامج جاء ولهذا

 وفنيات ساليبباستخدام أ( الزاروس نموذج) الوسائل متعدد العالج من والمستمدة ،وتنفيًذا وتقييًما

 لتشكل متتابع زمني جدول وفق وإجراءاتها وخبراتها، وأنشطتها، مراحلها، تنسيق ثم متنوعة، إرشادية

 نفسي، وجو إرشادية، عالقة ضوء وفي جمايية، إرشادية جلسات صورة في تقدم تكاملية منظومة

تحسين  بهدف المثمر والتفاعل اإليجابية، المشاركة اإلرشادية المجموعة ألعضاء تتيح همن واجتماعي

 .الدراسة عينة المستقبل قلق مستوى  من التقليلتأكيد الذات و 

 المستقبل قلق مستوى  من والتقليل الذات تأكيد تحسينلجلسة إرشادية ( 02)البرنامج من  تألفيو      

تطبيقها  سيتم، أسبويياً  جلستين بواقع دقيقة (15-13)من ، مدة كل جلسة لدى طالبات الصف العاشر

 العالج من إرشادية مستمدةتطبيق البرنامج باستخدام أساليب وسيتم . أسابيع متواصلة (6) خالل

، المناقشة النمذجة ،التعزيز اإليجابي :مثل (BASIC-ID)وفق قاعدة ( الزاروس نموذج) الوسائل متعدد

الواجب  واالبتسامة، الدعابة ،التعبير عن المشاعر واألحاسيس، سئلةأسلوب األ الجمايية والحوار،

، الذات مراقبة، االنفعالي التنديس، االسترخاء ،العقالنية ضير األفكار تفنيد، نشطةاستخدام األ، البيتي

 .السيكودراما، الذات مع اإليجابي الحديث، المشكالت حل أسلوب

 :أهداف البرنامج اإلرشادي 

تحسين تأكيد الذات وخفض قلق المستقبل لدى طالبات الصف : الهدف العام من البرنامج     

 (.نموذج الزاروس) العاشر باستخدام العالج متعدد الوسائل

 :للبرنامج رعيةالف األهداف

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى اإلرشادي البرنامجيسعى  

قلق  خفضتوكيد الذات و  تحسين في نموذج الزاروس اتفنيّ  استخدام الطالبات تستطيع أن. 0 

 .لديهن المستقبل
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 وبين المشاركات الطالبات بين ما والتعاون  واالحترام الثقة على مبنية إرشادية عالقة بناء .2 

 .البرنامج منفذة حثةالبا

 . البرنامج إليه يستند التي نموذج الزاروس حول بمعلومات الطالبات تزويد .0 

  .مواجهته وسبل قلق المستقبل عن بمعلومات المشاركات الطالبات تزويد .1 

  . إليه الوصول وسبل تأكيد الذات عن بمعلومات المشاركات الطالبات تزويد .5 

 .بعضاً  بعضهن خبرات من لمشاركاتاالطالبات  استفادة .6

 .طالبات الصف العاشر في مدرسة بنات البيرة الثانوية: الفئة المستهدفة من البرنامج

 :المستخدمة واألساليب اتالفني  

 واألساليب الفنيات من مجموعة الحالية الدراسة في المستخدم اإلرشادي البرنامج يتضمن     

 الفنيات هذه باستعراض الباحثة وستقوم ،(الزاورس)متعدد الوسائلالتي تستند على العالج  العالجية

 :اآلتي النحو على المستخدمة واألساليب

تمثل المحاضرة توجيهًا مباشرًا وإعطاء للمعلومات وتثقيفًا حول مكونات البرنامج  :المحاضرة .0

ال يعرف البدائل وأهدافه، فالفرد قد يفكر بطريقة انهزامية تدعو إلى اليأس أو االكتئاب، ألنه 

الصحيحة من التفكير البناء، ويجب أن تحتوي المحاضرة على أسئلة متبادلة ونقاشات هادفة 

 .(Gory,2013)بصورة مشوقة، تسهم في تبصير المسترشدين وإدراك ذواتهم ومشكالتهم 

المتعدد  جالعال في والضرورية ،المهمة الفنيات من الجمايية المناقشات تعد :الجماعية المناقشات .2

 المهارات من بعدد المسترشدين تزويد يتم اإلرشادية الجلسات خالل فمن ،(الزاروس)الوسائل 

 بين هادفة وحوارات مناقشاتوالمفاهيم  والمعلومات المهارات هذه ويتبع والمفاهيم، والمعلومات

 أذهان في وترسيخها والمهارات والمعلومات المفاهيم هذه لتوضيح المسترشدين؛ وبين المرشد

 موضوع حول الرأي وتبادل التحاور في األكبر األثر الفنية لهذه بأن القول ويمكن. المسترشدين
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 التي الصحيحة باألفكار وإقناعه الفرد لدى الخاطئة األفكار لنقد تستخدم ألنها اإلرشادية؛ الجلسات

 (.2301، بياتأبو أسعد وعر ) واالجتماعي النفسي سلوكه في اإليجابي التعديل إلى تقوده

 يسعى خاللها فمن المعرفية اإلدراكية األساليب أهم من الفنية هذه تعد :العقالنية غير األفكار تفنيد .0

 وحدوث نشأة في ساهمت والتي ،العقالنية وضير الخاطئة األفكار حول المسترشد لمجادلة المرشد

 واختبار ألفكاره المسترشد إعادة في كبير أثر لها الفنية وهذه منها، يعاني التي المشكالت

 .(Ellis, 1979) حياته على تأثيرها ومدى مصداقيتها

 أساليب وتقوم والضغوط، والقلق للتوتر المضادة األساليب أهم من االسترخاء يعد :االسترخاء .1

 والنفس الجسم إراحة إلى تهدف التي البسيطة والتدريبات التمارين من عدد على الحديثة االسترخاء

 .(2301، أبو أسعد وعربيات) العميق والنفس العضلي االسترخاء تمارين في ثلوتتم

 إخراجها يصعب والتي والمكبوتة المؤلمة المشاعر إخراج في مهمة فنية تعد :االنفعالي التنفيس .5

 لدرجة الفرد ويصل الفرد، داخل السالبة الشحنات تفرغ االنفعالي التنديس ففي عنها، والحديث

 .(2302،أبو أسعد وعربيات)المشاعر لتلك والمسببة لديه الخاطئة باألفكار ومعرفته عرهبمشا الوعي

 ،(الزاورس)العالج المتعدد الوسائل  في المستخدمة الفنيات من الذات مراقبة تعد :الذات مراقبة .6

 السلوكات وتحديد وتوثيقها، بالمسترشد الخاصة والسلوكات المعلومات تسجيل يتم خاللها فمن

 والخاطئة المرضوبة ضير السلوكات تكرار في انخفاض ذلك ويتبع المرضوبة، وضير المرضوبة

 (.Ellis, 1979) مرضوبة صحيحة بسلوكات واستبدالها

 على وتدريبهم األفراد تعليم في تكمن كبيرة أهمية األسلوب لهذا بأن القول يمكن هنا ومن         

 بها ويمرون  يواجهونها قد التي المشكالت على لتغلبا في تساعدهم التي، الخطوات من مجموعة

 .وبناءة إيجابية بطريقة
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 سلوكات األفراد يتعلم النمذجة خالل فمن الفعالة، المهمة الفنيات من النمذجة تعتبر :النمذجة .8

 النماذج تقليد ويحاولون  ضيرهم، أفراد وسلوك وتصرفات لطبيعة مالحظتهم خالل من جديدة

 (.Ellis, 1979) لهم والمناسبة عقولةوالم اإليجابية

أو ضمنيًا، ويقوم هذا النوع من التعزيز على تقديم  قد يكون التعزيز صريحاً :  :اإليجابي التعزيز .9

التعزيز اإليجابي بعد ظهور االستجابة المطلوبة، وتساعد هذه الفنية في إدراك الفرد لقدرته على 

دة الوعي باألفكار السلبية التي تؤثر في سلوكه ضبل البيئة المحيطة به وتساعده على زيا

 (.2336حسين وحسين، )واستجاباته تجاه األحداث والمواقف التي يتعرض لها 

 وفي لباندورا، االجتماعي التعلم نظرية إلى األسلوب هذا وينتمي فني، أسلوب وهو :الدور لعب .03

، إبراهيم) والمعارف المهارات اكتساب خالله من يتم معين موقف تمثيل يجرى  األسلوب هذا

2300.) 

 من شكل وهو أنفسنا، وبين بيننا يدور الذي المستمر الحوار وهو :الذات مع اإليجابي الحديث .00

 أن منطلق ومن واالنفعاالت، والصور الكلمات على يقوم الذي األبعاد ثالثي التفكير أشكال

 إيجابياً  الذاتي الحديث هذا يكون  أن ضروري ال فمن أنفسنا، مع الذاتي حديثنا على مبنية أفكارنا

 (.Ellis, 1979) سلبًيا ال

 وهي المسرحي، النفسي التمثيل أو النفسية الدراما من نوع بأنها تعريفها يمكن :السيكودراما .02

 المسترشدين مشاعر عن الكشف خالله من يتم الوقت، نفس في عالجي تشخيصي أسلوب

 .(2339، أبو أسعد) االنفعالي التنديس من نوع فهي وبذلك هموصراعات وربباتهم وانفعاالتهم

 حلقة وهو اإلرشادي، للبرنامج األساسية المكونات أهم من المنزلي الواجب يعد :المنزلية الواجبات .00

 المرشد بها يكلف التي اإلرشادية والمهمات الوظائف في ويتمثل اإلرشادية، الجلسات بين الوصل

 األهداف تحقيق على تعمل التي اإلرشادية، الجلسات حدود خارج رشاديةاإل المجموعة أعضاء
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 والعملية األسرية، الحياة في وممارستها اإليجابية هثارها واستمرارية عليها، والتدريب اإلرشادية،

 (.2301، أبو أسعد وعربيات) واالجتمايية

  :األسس اإلجرائية للبرنامج

 :الدراسة الحالية على ما يليفي  المنوي استخدامهيعتمد البرنامج 

تعد هذه المناقشة ضرورية خصوصًا حينما يتطلب األمر تقوية العالقة : المناقشة المفتوحة .0

اإلرشادية بين الباحث وبين المبحوث؛ لتحديد طبيعة المشكلة وتقويمها ووضع األهداف اإلرشادية 

 .األولية

ونات األساسية التي تضمنتها الجلسة وذلك من خالل استدعاء المك: مراجعة الجلسة السابقة  .2

المشاركات، ومراجعة الواجبات المنزلية، والتأكد من إتمامها، وهو يعد  الطالباتالسابقة بمشاركة 

 .بمثابة التغذية الراجعة للجلسة وربطها بالجلسة الحالية

ء أمثلة من خالل شرح األسس النظرية للفنية الجديدة، ومن خالل إعطا: تعليم الفنية الجديدة .0

الطالبات عليها، والتدريب على الفنية الجديدة، والتدرج في مدى صعوبتها، وبمشاركة  ةتوضيحي

 .أو باستخدام أدوات عرض أخرى فعالةالمشاركات 

عن توقعاتها بالنسبة الطالبة ويتم عن طريق سؤال الباحثة (: تغذية مرتدة)التقويم الذاتي للجلسة  .1

 نها، وما المتوقع في الجلسة القادمة؟ للجلسة، وما مدى االستفادة م

الطالبات ، ويطلب من (عدا الجلسة األخيرة)تحديد واجب منزلي في كل جلسة: الواجبات المنزلية .5

 .تطبيق ما تم اكتسابه من مهارات

ملخصًا وافيًا سريعًا لما  قد تم تناوله في  المشاركات طالباتتقدم الباحثة ل: مراجعة محتوى الجلسة .6

 .التدريب عليهالجلسة و 
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 :تصميم البرنامج

 من يتكون  الحالي البرنامج فنن البرنامج، في الجلسات ومحتوى  البحث، عينة خصائص لمراعاة نظراً 

 تطبيق ويستغرق  أسبوييًا، جلستين بواقع رشاديةاإل الغرفة في جلسة كل تقديم يتم جلسة، (02)

 .دقيقة( 15-13) الواحدة الجلسة تستغرقها التي زمنيةال والفترة أسابيع، (6) مقدارها زمنية فترة البرنامج

 :األسس التي يقوم عليها البرنامج

 :األسس العامة

ثبات السلوك اإلنساني : مراعاة األسس العامة التي يقوم عليها اإلرشاد النفسي، والتي منها      

ي مختلف مراحل النسبي، ومرونته، وحق الفرد في الحصول على الخدمات اإلرشادية والنفسية ف

 .العمر، وحق المسترشد في تقرير المصير، وتقبله كما هو دون قيود أو شروط

 :األسس النفسية

مراعاة مناسبة محتويات البرنامج مع خصائص النمو للمشاركين في البرنامج، واألخذ بالحسبان       

ة، ممن يتميزون االجتماييالية، و الفروق الفردية بين المشاركين في القدرات العقلية، والمعرفية، واالنفع

ة، االجتماييلديهم، والعمل على إشباع الحاجات النفسية  قلق المستقبلبارتفاع ملحوظ في مستوى 

وتوفير ظروف مالئمة بعيدة كل البعد عن أجواء القلق والتوتر، وتنمية أجواء من الثقة، وتشجيع 

 .في عملية اإلرشاد وتقبل المرشدة له ةالمسترشد

 :س الفلسفيةاألس

على فلسفة علم النفس اإليجابي التي تركز على الجوانب اإليجابية في  تعتمد فلسفة هذا البرنامج     

العالج متعدد شخصية اإلنسان، وتنميتها، وتعتمد مرجعية البرنامج المقترح على مباد  وفنيات 

ف إلى السلوكات ضير المرضوب من خالل تحديد األفكار الحالية للمسترشد، والتعر ( الزاروس)الوسائل 
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، وبعد ذلك التعرف إلى ةأفكار المسترشدعلى فيها، والتعرف كذلك إلى العوامل المرسبة التي أثرت 

 .الذي يقوم من خالله بتفسير الحوادث التي يتعرض لها ةاألسلوب المعرفي لدى المسترشد

 :األسس الفسيولوجية

ل الفسيولوجية والبيولوجية، واالضطرابات النفسية، التي من منطلق وجود عالقة قوية بين العوام     

 .يعاني منها الفرد، فقد أخذ بعين االعتبار وجود تمارين االسترخاء النفسي

 : األدوات المستخدمة

 : من األدوات وهيًا الباحثة عدد سوف تستخدم     

ن ملونة، وحاسوب، وباللي ،  وشاشة عرض جدارية،(Data show)رسومات،  وجهاز عرض البيانات 

 (.مشروبات، مأكوالت خديفة)وأقالم حبر، وأقالم سبورة، وأوراق بيضاء، وسبورة، وقصص، وضيافة

 : خطوات بناء وتطبيق البرنامج اإلرشادي

  :تتلخص فيما يليالباحثة بالعديد من الخطوات إلعداد وبناء وتطبيق البرنامج اإلرشادي،  ستقوم

 : خطوات بناء البرنامج: أوالا 

 :وتتلخص هذه الخطوات بما يلي

اعتمدت الباحثة في إعداد وبناء البرنامج اإلرشادي على اإلطار النظري للدراسة الذي تناول  -

 .المفاهيم والنظريات المختلفة المتعلقة بمتغيراتها

االطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي اتبعت المنهج التجريبي واستخدمت  -

ودراسة ( 2309)الشوبكيبرامج اإلرشادية لالستفادة منها في إعداد وبناء البرنامج الحالي ومنها دراسة ال

 .(,Perri & Richard 2011) بيري وريشارد
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بشكل  (الزاروس)متعدد الوسائلاالطالع على بعض البرامج اإلرشادية المتعلقة باستخدام العالج  -

م الفنيات، ونوع األساليب التي استخدمتها تلك البرامج، عام حتى تتمكن الباحثة من معرفة أه

 .واالستفادة منها في بناء البرنامج الحالي

 .تحديد الهدف العام للبرنامج المراد تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية -

اف تحديد أهم االحتياجات، واللوازم التي يتطلبها تطبيق البرنامج وتسهم بشكل فعلي في تحقيق أهد -

 .البرنامج

عرض البرنامج على مجموعة من الخبراء وأصحاب االختصاص في ميدان اإلرشاد النفسي إلبداء  -

 .هرائهم، وأخذ التغذية الراجعة منهم، والتعديل على البرنامج لتطويره، وتجويد مكوناته

 :خطوات تطبيق البرنامج: ثانياا 

 من جهة بالطالبات المشاركاتعة التجريبية المتمثلة االتفاق بين الباحثة من جهة وبين أفراد المجمو  .0

أخرى على أهمية االلتزام بجلسات البرنامج، وتحمل المسئولية الفردية تجاه االنتظام والتفاعدل، 

 .يضاح األهداف وخطة التنفيذاثة ببعدد قيدام الباح

 .ترك أفراد المجموعة الضابطة دون أي تدخل إرشادي .2

 .م2323-2309امج في الفصل الصيفي من العام تم تطبيق البرنسي. 0

جلسة بواقع جلستين أسبوييًا، والمدة ( 02)تم تنفيذ الجلسات اإلرشادية حسب الخطة وعددها سي. 1

 .دقيقة( 15-13)الزمنية لكل جلسة

 .سيتم تنفيذ الجلسات اإلرشادية بشكل جماعي .5

 :البرنامج تقويم

 :اآلتية مالتقوي البرنامج إجراءاتسوف يتضمن   
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 مجال في ختصاصاال وأصحاب الخبراء من عدد على البرنامج عرض في ويتمثل :األولي التقويم .0

 .للبحث التابعة المتغيرات في الطالبات مستوى  لتحديد القبلي القياس ثم والتربوي، النفسي اإلرشاد

 جلسة كل نتهاءا عقب رشادياإل البرنامج تطبيق لعملية المصاحب بالتقويم ويتمثل :البنائي التقويم .2

 .المستهدفة الفئة تناسب الجلسات لتقويم خاصة استبانة خالل من

 البرنامج فاعلية عن للكشف اإلرشادي البرنامج تطبيق من االنتهاء بعد وينفذ :النهائي التقويم .0

 خالل من وذلك ،مستوى تأكيد الذات وتحسين قلق المستقبل، مستوى  تخديض في ،اإلرشادي

 في البرنامج أثر بقاء عن للكشف التتبعي؛ والقياس البعدي، القياس لتسجيل الدراسة مقاييس يقتطب

( 1) مرور بعد وذلك ،لدى الطالبات كيد الذاتأوتحسين مستوى ت ،مستوى قلق المستقبل خفض

 .البعدي القياس من أسابيع

 :حدود البرنامج

 :اآلتية بالحدود البرنامج التزم    

 .أسابيع ستة خالل البرنامج بتطبيق الباحثة ستقوم: انيالزم الحد .0 

مدرسة البيرة الثانوية  في النشاطات قاعة في اإلرشادي البرنامج سوف يطبق: المكاني الحد .2 

 .للبنات

طالبات  في المتمثلة التجريبية المجموعة على اإلرشادي البرنامج تم تطبيق: البشري  الحد .0 

 في الدرجات وأقل قلق المستقبل، مقياس في الدرجات أعلى على لنحص الصف العاشر، اللواتي

 . تأكيد الذات مقياس
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:مراحل تطبيق البرنامج  

.مرحلة البدء  .1 

.مرحلة االنتقال  .2 

.مرحلة العمل والبناء    .3 

.مرحلة اإلنهاء  .4 

 :آلية تنفيذ البرنامج

رشادي من حيث عنوان الجلسة، بنعداد ملخص يوضح مضمون البرنامج اإل باحثةالقامت      

وفيما يلي توضيح لجلسات . وأهدافها واألساليب والفنيات المستخدمة فيها، ومدتها الزمنية، وإجراءاتها

عنوان الجلسة، وأهدافها، ومدتها الزمنية، واألدوات المستخدمة، والفنيات المطبقة : البرنامج، من حيث

 . وإجراءات تنفيذها
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رنامج اإلرشادجلسات الب  

ىالجلسة األول  

دقيقة( 13):مدة الجلسة                    (اإلرشادية بناء العالقة و تعارف ):عنوان الجلسة  

.رشاديةالعالقة االء بنا :رشاديةأهداف الجلسة اال   

.الباحثة والطالبات المشاركاتالتعارف بين . 0  

 نبعضه اتمن جهة وبين المشارك ركاتالطالبات المشاو  الباحثةكسر الحاجز النفسي بين  .2

.البعض  

  .توضيح أهداف البرنامج ومناقشتها. 0

الحضور وفي ىبعدد الجلسات ومواعيدها وااللتزام بذلك من خالل المواظبة علالبات تزويد الط. 1  

.الموعد والمكان المحدد  

.(واحترام هراء اآلخرينكالمشاركة وااللتزام بمواعيد الجلسات، ) قوانين الجلسات  ىاالتفاق عل .5  

. هداف التي تتوقع الطالبات تحقيقها خالل البرنامجتحديد األ. 6  

.تأكيد الذات وقلق المستقبلعطاء تصور واضح حول إ  .1  

.دقيقة  (42)المدة الزمنية  

.تعارف ونشاط ترفيهي: دقائق  (5) 

.التعرين بالبرنامج: دقائق (03)  

.لمالحظاتاالستماع للطالبات وتسجيل ا: دقائق  (10) 
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. استراحة وتقدم الباحثة الضيافة على الطالبات: دقائق( 03)  

.نشاط ختامي وشرح الواجب البيتي: دقائق  (5) 

المحاضرة، المناقشات الجمايية، االستماع، الواجب البيتي، : المستخدمة والفنيات االستراتيجيات

.التعزيز  

(.عصير وحلوى )فةالسبورة، أوراق وأقالم، ضيا: األدوات المستخدمة  

:إجراءات الجلسة                                          

ت المجال للمشاركا تركعن نفسها، وت، وبالتعرين اتبالترحيب بالمشاركتقوم الباحثة  في البداية _ 

.للتعارف والتعرين بأنفسهم                                              

رشادي، وما يحتويه من جلسات، وهليات العمل فكرة عن ماهية البرنامج اإل بنعطاء الباحثة تقوم _  

تحسين تأكيد  كمن أهميته فيتداخله، واألنشطة التي سوف تستخدمها، وأهمية تنفيذ البرنامج الذي 

هداف العامة والخاصة للبرنامج ، وتحديد النقاط الهامة في هذه الجلسة األالذات وخفض قلق المستقبل

  .تحسين تأكيد الذات وخفض قلق المستقبل لدى الطالباتالبرنامج في وأهمية 

                         . إعطاء استراحة للطالبات مع تعزيز لهن، وهو الحلوى والعصير_ 

وعدد الجلسات وكذلك قوانين العمل الجماعي التي  ،المشاركات مواعيد تقوم الباحثة بمناقشةوأخيرا ً  _

مجموعات صغيرة وأن تختار كل مجموعة  ىلإتقسيم المشاركات  وخاصة بالبرنامج، تسود الجلسات ال

 .جابة عن جميع التساؤالت بصراحة وصدقباسمها ومن ثم اإل ةمتحدث

 (تعزيز لفظي)وهو لعبة البالون من تسبق بنفخ البالون، ومن ثم قول كلمة إيجابية : نشاط ختامي_   

 .مع فقع البالون 
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 .الطلب من المشاركات كتابة التوقعات التي يأملن تحقيقها من خالل البرنامج  .0 :الواجب البيتي

                                .عن تأكيد الذاتكتابة تعرين وتصور واضح  .2 

  
 :تقوم الباحثة بتوزيع نموذج تقييم الجلسات على المشاركات بالشكل اآلتي :الجلسة ييمتق 

الى حد 

 ما
 بارةالع نعم ال

 هل أحببت الجلسة؟   

 هل وقت الجلسة مناسب؟   

 جيد؟الباحثة هل أسلوب    

 على استفساراتك؟الباحثة هل تجيب    
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الثانية الجلسة  

 دقيقة( 13):مدة الجلسة                    ( الذات أكيداستخدام أسلوب ت ):عنوان الجلسة

 :هداف الجلسة اإلرشاديةأ

 .لواجب البيتيمناقشة ا

 .المشاركاتتعزيز مبدأ الثقة بالنفس عند أن يتم  .0

 .ى المشاركاتتعزيز القدرات واإلمكانيات لد أن يتم .2

 .التعرف على مفهوم توكيد الذات .0

 .التعرف على أهمية توكيد الذات .1

 .التعرف على صفات المؤكد لذاته. 4

 .التعرف على خطوات تقوية الثقة بالنفس .6

المحاضرة،  الحوار والمناقشة، التنديس االنفعالي، النمذجة،  :ستراتيجيات والفنيات المستخدمةاال

 .العصف الذهني، الواجبات البيتية

 .، حلوى، عصير(LCD)السبورة، أقالم، أوراق، جهاز العرض :األدوات المستخدمة 

 دقيقة ( 13): المدة الزمنية

 .دقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 5)

.توكيد الذاتدقيقة للحديث عن مفهوم  ( 10) 

 .الضيافة للطالبات لباحثةفيها ا قدمدقائق استراحة وت( 5)
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 .عرض فيديو( 03)

 https://www.youtube.com/watch?v=OutxmoHM9Oc 

 .دقائق لشرح الواجب البيتي( 5)

  . الجلسة وتقييم إنهاءدقائق ( 5)

 :اجراءات الجلسة

 . ، ومن ثم مناقشة الواجب البيتيوشكرهن على حسن التزامهن مشاركاتبالتقوم الباحثة بالترحيب _  

  .ناقشتهن في أفكارهنمو  تأكيد الذات وأهمية  مفهومتقوم بتوضيح الباحثة بشرح وبعد ذلك  _

ذاتك؟  يوتوكد يكين تستطيع أن تحقق: و كالتاليطالبات المشاركات وهطرح سؤال واحد على ال_ 

 .االستماع إلى إجابات كل المشاركات ومن ثم

 .إعطاء استراحة للطالبات مع تعزيز لهن، وهو الحلوى والعصير_ 

ن خالل النقاش صفات المؤكد م تقوم بتحديدعن صفات المؤكد لذاته و  وتناقش مع المشاركات_ 

يترك مجال  مشاعره الحقيقية، العن  و ذاته، ويعبرأع عن حقوقه يتصرف بثقة فهو يداف: لذات وهي

، وقبل انتهاء خرينضضاب اآلإ ويحصل على مايريد دون  خريناآل ويهتم بمشاعر ،ن يستغلوهأخرين لآل

 .الجلسة حددنا موعد الجلسة القادمة، وطلبت من المشاركات واجب بيتي

خص استطاع أن يحقق ذاته والمراحل التي مر فيديو يوضح فيه نموذج لش وتقوم الباحثة بعرض_ 

بتعزيز  باحثةال تقومبها والخطوات التي قام بها من أجل أن يوكد ذاته، بعد انتهاء العرض وبعدها 

 .وتأكيد الذات لهن لزيادة ثقتهن بأنفسهن وذلك لخفض القلق ،الطالبات

 

https://www.youtube.com/watch?v=OutxmoHM9Oc
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  :الواجب البيتي

ات تقوية الثقة بالنفس من أجل مناقشتها في الجلسة تقوم الباحثة بتكلين المشاركات بتحديد خطو . 0

.القادمة  

.فيها بعدم القدرة على إثبات نفسك أمام اآلخرين ي تحديد المواقف التي تشعر  .2   

تلخص الباحثة ماورد في الجلسة، وتشكر الطالبات على االلتزام والمشاركة، وتحدد : إنهاء الجلسة

.موعد الجلسة القادمة  

 :تقوم الباحثة بتوزيع نموذج تقييم الجلسات على المشاركات بالشكل اآلتي :الجلسة ييمتق

 إلى حد ما

 

 ال

 

 نعم

 

 العبارة

  هل استفدتي من الجلسة؟   

هل تجيب الباحثة عن    
 استفسارك؟

هل أسلوب الباحثة جيد    
 في طرح الموضوع ؟
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الثالثةالجلسة   

دقيقة( 13):مدة الجلسة               (أسبابه وهثارهو  المستقبل مفهوم قلق ):عنوان الجلسة  

هداف الجلسة اإلرشاديةأ  

.مناقشة الواجب البيتي  

.بشكل خاص المستقبلإعطاء تصور واضح وشامل عن مفهوم القلق بشكل عام وقلق  .0  

.الحديث عن أنواع وأشكال قلق ومصادره .2  

.المترتبة عليه اآلثارى مسببات قلق المستقبل و الوقوف عل .0  

  (.عقليةال/ االجتمايية / الجسمية / النفسية )  المستقبلمناقشة األعراض الناتجة عن قلق  .1

المناقشة الجمايية، االسترخاء، التنديس اإلنفعالي،  المحاضرة،:االستراتيجيات والفنيات المستخدمة 

.الواجب البيتي  

                                      أوراق، أقالم، سبورة، جهاز العرض :األدوات المستخدمة

.(LCD)  

 دقيقة ( 13): المدة الزمنية

 .ومناقشة للواجب البيتيدقائق ترحيب ( 5)

.القلق وقلق المستقبل وعرض فيديو قصير دقيقة للحديث عن مفهوم ( 20) 

https://www.youtube.com/watch?v=e3dgINWuQGI  

  .الحلوى والعصير لباحثةدقائق استراحة وتوزع فيها ا( 5)

http://vb1.alwazer.com/t34093.html?s=c6852ccf0b906d0cc91ea9fb1bfafb68
http://vb1.alwazer.com/t34093.html?s=c6852ccf0b906d0cc91ea9fb1bfafb68
https://www.youtube.com/watch?v=e3dgINWuQGI
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 .شرح الواجب البيتيدقائق ل( 5) 

 . الجلسة وتقييم دقائق إنهاء( 5)

ومن ثم تم مناقشة الواجب البيتي  بالمشاركات الترحيب تقوم الباحثةالجلسة  ايةبد : إجراءات الجلسة

 ياكتب. 2 طاقاتك اإليجابية ياكتشف.0 :النفس وهيتحديد خطوات تقوية الثقة ب وهوبشكل سريع 

 ي أن تتغير  ياجتهد.1 ذاتك كما هي يتقبل. 0 تميزك عن ضيرك التيوة الجوانب اإليجابية ونقاط الق

عن  يتوقف. 1 نفسك مقارنة سلبية باآلخرين يال تقارن. 6 نفسك ونيك. 5 نقاط ضعفك ي لألفضل وتقو 

. 03ء األشيافي أحد  ي تميز . 9 بمظهرك ياهتم. 8 ظرة دونيةن إلى نفسك ي ازدراء ذاتك وال تنظر 

تدريبات  يمارس. 02ء سترخاتدريبات اال يمارس. 00 على الثقة بالنفسواعي عقلك الال يبرمج

 .التنفس

ثم طرح عدة أسئلة للتعرف على مفهوم القلق وأعراضه من خالل استثارة أفكار الطالبات ومن _ 

:األسئلة خالل اإلجاب وتعديل بعض هذه المفاهيم من  

؟ني القلق لكل طالبة ما مفهوم القلق لدى كل واحدة من المشاركات؟ ماذا يع .0  

؟بشكل خاص المستقبل قلقبشكل عام ما هي األعراض التي تشعر بها الطالبة عند حدوث القلق  .2  

؟ المستقبلما هي اآلثار السلبية الناتجة عن قلق . 0  

وتقوم الباحثة بشرح مفهوم القلق وقلق المستقبل وأعرضه واآلثار السلبية الناتجة، ومن ثم عرض      

.تحفيزي لطالبات لتخلص من قلق المستقبلفيديو   

.إعطاء استراحة للطالبات مع تعزيز لهن، وهو الحلوى والعصير_   

  .المستقبل  نواع القلق وتوضيح مفهوم القلقأكتابة : الواجب البيتي 
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ن، وتحدد مع نتيجة مشاركته نوالثناء عليه باحثة بشكر المشاركاتتقوم ال : :إنهاء الجلسة

.وعد الجلسة القادمةالمشاركات م  

بالجلسة ما هو اإليجابي بها وما  نعن رأيه نأن يتحدث المشاركات  من الباحثة تطلب: تقويم الجلسة

 .هو السلبي
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الرابعةالجلسة   

 

دقيقة( 13):مدة الجلسة                    (استخدام فنيات تعديل السلوك):عنوان الجلسة  

:رشاديةأهداف الجلسة اال   

 1. تدريب الطالبات على اكتساب سلوكيات جديدة لم تكن موجودة لديهن.

2. تشجيع الطالبات على القيام بالسلوكيات المقبولة اجتماييًا، وُمساعدتهن على الحد من السلوكيات 

 .ضير المقبولة.

.التعرف على السلوك الظاهر وردود الفعل التي يمكن مالحظتها وقياسها  .3  

.بات على مراقبة سلوكهن وأقوالهن وأفعالهنتدريب الطال.  4 

.ر، النمذجة، التعزيز، الواجب البيتيالمناقشة والحواالمحاضرة، : االستراتيجيات والفنيات المستخدمة   

.أوراق، أقالم، السبورة :األدوات المستخدمة  

دقيقة ( 13): المدة الزمنية  

.دقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 5)  

. .تدريب الطالبات على مراقبة سلوكهن وأقوالهن وأفعالهن السلوك و حديث عن مفهومدقيقة لل ( 15) 

  .الحلوى والعصير لباحثةدقائق استراحة وتوزع فيها ا( 03)

.دقائق لشرح الواجب البيتي( 5)   
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. الجلسة وتقييم دقائق إنهاء( 5)  

:إجراءات الجلسة  

  .بشكل سريعشة الواجب البيتي مناقو  بالمشاركات الترحيبفي بداية الجلسة _ 

تقوم الباحثة بتقديم محاضرة عن السلوك والقيام بالسلوكيات المقبولة وطريقة الحد من السلوكيات _ 

.الغير مقبولة  

الباحثة بتقسيم الطالبات إلى مجموعات وتطرح على المشاركات األسئلة ما السلوك  تقومبعد ذلك _ 

عيتك ونشاطك للقيام بذلك؟ ما الذي ترضبين في البدء به؟ ماهي الذي ترضبين في تعديله؟ مامدى داف

 .جوانب القوة ذات العالقة بالسلوك المستهدف؟ ومن ثم النقاش بنجابات المشاركات

.الحلوى والعصير لباحثةاستراحة وتوزع فيها اإعطاء الطالبات _   

.لمراقبة السلوك لديهنوفي نهاية الجلسة يتم إعطاء المشاركات واجب بيتي يبارة عن جدول _   

 :الواجب البيتي

 السلوك المراد تغيره تعبئة نموذج لمراقبة 

 الرقم سلوك العصبية الزمن السبب ما ترتب عليه
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.في المكان الذي يناسبك     (x) ضعي إشارة :الجلسة ييمتق   

 إلى حد ما

 

 ال

 

 نعم

 

 العبارة

 هل وقت الجلسة مناسب؟   

  هل استفدتي من الجلسة؟   

هل أسلوب الباحثة جيد    
 في طرح الموضوع ؟
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خامسةالالجلسة   

( 13):مدة الجلسة                       (التعرف إلى العواطف واالنفعاالت ،الوجدان):عنوان الجلسة

     دقيقة

:رشاديةأهداف الجلسة اال   

.مناقشة الواجب البيتي السابق  .1 

.لتعرف إلى االنفعاالت واستخدام التفريغ االنفعالي والتخيل العقليا  .2 

.التعرف على مستوى االستجابة االنفعالية للمشاركات     .3 

.ر، النمذجة، التعزيز، الواجب البيتيالمناقشة والحواالمحاضرة، : االستراتيجيات والفنيات المستخدمة   

.سبورة أوراق ملونة، أقالم، :األدوات المستخدمة  

.دقيقة( 13)المدة الزمنية  

 .دقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 5) 

التعرف إلى االنفعاالت واستخدام التفريغ االنفعالي والتخيل العقلي، التعرف إلى  ائقدق (05) 

 .االنفعاالت واستخدام التفريغ والتخيل العقلي

  .يرالحلوى والعص لباحثةدقائق استراحة وتوزع فيها ا( 03) 

 .دقائق لشرح الواجب البيتي( 5) 

                     .الجلسة وتقييم إنهاءدقائق ( 5) 
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في بداية الجلسة يتم الترحيب بالمشاركات وشكرهن على التزامهن، ومن ثم مناقشة : إجراءات الجلسة

شاركات وبعد ذلك المشاركات في الواجب البيتي السابق، بعد ذلك تقوم الباحثة بعمل تمرين لتنشيل الم

تقوم الباحثة بشرح معنى االنفعال واالستجابة االنفعالية، وأيضًا تقوم بتوضيح السمات النفسية التي 

، الرببة، اإلصرار، الحساسية، ضبل التوتر، (الخاصية) السمة : تتضمنها االستجابة األنفعالية وهي

المشاركات اختيار الشعور التي تشعر من تطلب الباحثة المسؤولية الشخصية، الضبل الذاتي، من ثم 

 .به من خالل الورق الموجود

 

.الحلوى والعصير لباحثةاستراحة وتوزع فيها ا  _  

تقوم بتوجيه بعض األسئلة للمشاركات، ماهي االنفعاالت التي تشعرين بها اآلن؟ وما الذي يساعدك _ 

وبعد ذلك سيتم مناقشة المشاركات أن تشعرين بالسعادة؟ وماهي االنفعاالت التي تسبب لك مشكلة؟ 

كان شعورهن قبل وكين  ن،مشاعره عنالحديث في إجابتهن، وتطلب الباحثة من المشاركات 

 .الجلسة

تحديد موعد الجلسة إعطاء الواجب البيتي، و  تلخيص الجلسة وب تقوم الباحثة :إنهاء الجلسة 

 .القادمة
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 .نفعاالت السلبيةتدوين أهم األفكار التي تسبب اال :الواجب البيتي

 
 .في المكان الذي يناسبك( x)ضعي إشارة  :الجلسة ييمتق 

 ال

 

 نعم

 

 العبارة

 هل أتيح للجميع تبادل األفكار والمعلومات؟  

 هل استفدتي من الجلسة؟  

هل أسلوب الباحثة جيد في طرح الموضوع   
 ؟
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السادسةالجلسة   

(13):مدة الجلسة                                              (األحاسيس):عنوان الجلسة  

:رشاديةأهداف الجلسة اال   

.مناقشة الواجب البيتي  .1 

.تدريب الطالبات على الجوانب المفضلة وضير المفضلة في توظين اإلحساس  .2 

.جب البيتير، النمذجة، التعزيز، الواالمناقشة والحواالمحاضرة، : االستراتيجيات والفنيات المستخدمة   

.(LCD) أوراق، أقالم، سبورة، جهاز العرض :األدوات المستخدمة                                       

 دقيقة ( 13): المدة الزمنية

 .، وتمرين تفريغيدقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 03)

ضير المفضلة في شرح مفهوم األحاسيس وتدريب الطالبات على الجوانب المفضلة و  دقيقة (05) 

 .توظين اإلحساس وعرض فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=PADehc_REJE&list=UU5ypEsFyszNNjY

GKBWqFXgQ&index=56  

 .الحلوى والعصير حثةلبادقائق استراحة وتوزع فيها ا( 03)

.وإعطاء واجب بيتي   الجلسة وتقييم دقائق إنهاء( 5)   

https://www.youtube.com/watch?v=PADehc_REJE&list=UU5ypEsFyszNNjYGKBWqFXgQ&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=PADehc_REJE&list=UU5ypEsFyszNNjYGKBWqFXgQ&index=56
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في بداية الجلسة تم الترحيب بالمشاركات وشكرهن على التزامهن، ومن ثم مناقشة  :إجراءات الجلسة  

بعمل تمرين تفريغي وهو الحبل المربوط،  باحثةتقوم الالمشاركات في الواجب البيتي السابق، ومن 

دف تفريغ يتم ربل الحبل بعدة عقد، وتحديد وقت معين لفكها مع جو من الموسيقى الهادئة بهحيث 

، ومن ثم تطرح عدة (الحواس الخمسة)وتقوم الباحثة بشرح األحساسيسطالبات، االنفعاالت والترفيه لل

ما مدى تركيزك على . 2هل تعانين من شعورك بأحاسيس ضير سارة؟  .0أسئلة على المشاركات،

ماهي الجوانب المفضلة وضير المفضلة لديك في توظين أحاسيسك؟ بعد ذلك تقوم . 0حاسيسك؟ أ

للمشاركات لمدة عشر دقائق، وفي نهاية ستراحة الباحثة بمناقشة المشاركات في إجابتهن، إعطاء ا

.الجلسة تقوم الباحثة بعرض فيديو يوضح طريقة التحكم في الشعور واألحاسيس  

.تحديد موعد الجلسة القادمةإعطاء الواجب البيتي، و يص الجلسة و تلخ: إنهاء الجلسة  

 .جوانب مفضلة وضير مفضلة لديكاكتبي ثالثة  :الواجب البيتي
 :تقويم الجلسة 

 إلى حد ما

 

 ال

 

 نعم

 

 العبارة

 هل موضوع الجلسة مهم ؟   

  هل استفدتي من الجلسة؟   

هل أسلوب الباحثة جيد في     
 ؟طرح الموضوع 
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سابعةالالجلسة   

(13):مدة الجلسة .                                          (التخيالت  ) :عنوان الجلسة  

:رشاديةأهداف الجلسة اال   

.مناقشة الواجب البيتي  .1 

.تدريب الطالبات على الطرق التي من خاللها يتخيلن أنفسهن وتشمل، األحالم، الذاكرة. 2  

المحاضرة، التنديس االنفعالي، الحوار والمناقشة، الواجبات  :ات المستخدمةاالستراتيجيات والفني

.البيتية، التدييم اإليجابي  

. (LCD) أوراق، أقالم، سبورة، جهاز العرض  :األدوات المستخدمة  

.دقيقة (13)المدة الزمنية  

.دقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 5)   

ق التي من خاللها يتخيلن أنفسهن وتشمل، األحالم، الذاكرة، تدريب الطالبات على الطر  ائقدق( 05) 

 .وعرض فيديو

 https://www.youtube.com/watch?v=D6YwjLg0eaA 

  .الحلوى والعصير لباحثةدقائق استراحة وتوزع فيها ا( 03) 

.دقائق لشرح الواجب البيتي( 5)   

. الجلسة وتقييم دقائق إنهاء( 5)  

https://www.youtube.com/watch?v=D6YwjLg0eaA
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في بداية الجلسة تقوم الباحثة بالترحيب بالمشاركات وشكرهن على التزامهن، ومن  :إجراءات الجلسة

ثم مناقشة المشاركات في الواجب البيتي السابق، وتقوم الباحثة بعرض فيديو يوضح أن استخدام 

ن وبعد ذلك تقوم الباحثة بشرح الطرق التي من الخيال بشكل إيجابي من أجل الوصول إلى النجاح، ع

 .يتخيلن الطالبات من خالل أنفسهن وتشمل األحالم والذاكرة

 :ومن ثم تقوم الباحثة بتقسيم المشاركات لثالث مجموعات وتقوم بطرح األسئلة على المجموعة وهي

 هل تغرقين في التخيالت وأحالم اليقظة؟ .0 

 ال؟هل تركزين كثيرًا على الخي .2 

كين ترين نفسك اآلن وكين تحبين أن تري في المستقبل؟ وبعد انتهاء الطالبات من إجابتهن  .0 

 .تقوم الباحثة بمناقشة إجابات الطالبات

، ومن فيها بعدم القدرة على إثبات نفسك أمام اآلخرين ينتحديد المواقف التي تشعر  :الواجب البيتي

 .ذه المواقفخالل التخيل كين تستطيعين التغلب على ه

 .تقوم الباحثة بتلخيص مادار بالجلسة، وتطلب من المشاركات تقييم الجلسة: إنهاء الجلسة

 .تشكر الطالبات على االلتزام والمشاركة وتحدد موعد الجلسة القادمة
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 .في المكان الذي يعبر عنك( x)ضعي إشارة  :تقويم الجلسة 

 إلى حد ما

 

 ال

 

 نعم

 

 العبارة

 ت راضية عن الجلسة؟هل أن   

  هل المعلومات كانت قيمة؟   

هل أسلوب الباحثة جيد في    
 طرح الموضوع ؟
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 الجلسة الثامنة

 (13):ماادة الجلسااة                    (المعرفااة، تفنيااد األفكااار الغياار عقالنيااة ) :عنااوان الجلسااة

 :رشاديةأهداف الجلسة اإل 

.مناقشة الواجب البيتي .0  

.رين الطالبات بكيدية تفنيد األفكار الغير عقالنيةتع  .2  

.تعرين الطالبات بماهية األفكار الغير عقالنية من خالل استخدام فنية السيكودراما  .0 

.المحاضرة، التنديس االنفعالي، الواجبات البيتية :االستراتيجيات والفنيات المستخدمة  

.(LCD)  بورة، جهاز العرضأوراق، أقالم، س :األدوات المستخدمة  

 دقيقة ( 13): المدة الزمنية

 .دقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 5)

تعرين الطالبات بماهية األفكار ة تفنيد األفكار الغير عقالنية، دقيقة، تعرين الطالبات بكيدي ((20

             .الغير عقالنية من خالل استخدام فنية السيكودراما

  .الحلوى والعصير لباحثةزع فيها اتو دقائق استراحة ( 5)

 .دقائق لشرح الواجب البيتي( 5) 

.الجلسة وتقييم دقائق إنهاء( 5)  
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في بداية الجلسة تقوم الباحثة بالترحيب بالمشاركات وشكرهن على االلتزام : إجراءات الجلسة

ك تقوم الباحثة بالحضور، من ثم مناقشة الواجب البيتي الذي تم إعطاءه في الجلسة السابقة، بعد ذل

 .بعرض صور ومناقشة مضمون الصور مع المشاركات

 

.الحلوى والعصير لباحثةتوزع فيها ااستراحة   

، تطلب الباحثة من طالبتين القيام بمشهد تمثيلي بحيث تينوبعد مناقشة المشاركات بالصور       

تغير حياتها لألفضل، بعد إحدى الطالبات عن نفسها ومستقبلها بسلبية، وأنها تفقد األمل في أن ت

عرض المشهد التمثيلي تقوم الباحثة بمناقشة المشاركات بالمشهد وتطلب من المشاركات إبداء رأيهن 

 .في أفكار الطالبة، وكيدية تغير تفكيرها من أفكار ضير عقالنية إلى أفكار عقالنية وإيجابية 

بشكل سريع، وتطلب من المشاركات بتقييم وفي نهاية الجلسة تقوم الباحثة بتلخيص كل مادار بالجلسة 

.الجلسة من خالل نموذج التقييم   
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 .كتابة بعض األفكار الغير عقالنية لدى الطالبات التي يواجهنها في البيت والمدرسة :الواجب البيتي

 .تقوم الباحثة بتلخيص مادار بالجلسة، وتطلب من المشاركات تقييم الجلسة :إنهاء الجلسة

 .على االلتزام والمشاركة وتحدد موعد الجلسة القادمة تشكر الطالبات

 تأملي الصورة واكتبي ثالثة أفكار إيجابية عن نفسك تدور بذهنك: عزيزتي الطالبة :الجلسة ييمتق

 

1 

2 

3 
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التاسعةالجلسة   

(13):مدة الجلسة                              (العالقات الشخصية):عنوان الجلسة  

:رشاديةاف الجلسة اال أهد  

 .تدريب الطالبات على كيدية التفاعل مع اآلخرين وبناء العالقات االجتمايية. 0

  .تطبيق المهارات االجتمايية في الحياة اليومية .2

 .التدريب على مهارات االتصال والتواصل .0

مناقشة، النمذجة، المحاضرة، التنديس االنفعالي،الحوار وال :االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

.الواجبات البيتية، التعزيز  

.(LCD)  أوراق، أقالم، سبورة، جهاز العرض :األدوات المستخدمة 

 دقيقة ( 13): المدة الزمنية

 .دقائق ترحيب ومناقشة للواجب البيتي( 5)

ن تدريب الطالبات على كيدية التفاعل مع اآلخرين وبناء العالقات االجتمايية وعرض فيديو ع (23)

 .اإلتصال والتواصل

 https://www.youtube.com/watch?v=PgEw0lGoWF0 

  .الحلوى والعصير لباحثةدقائق استراحة وتوزع فيها ا( 5) 

 .دقائق لشرح الواجب البيتي( 5) 

.الجلسة وتقييم دقائق إنهاء( 5)  

https://www.youtube.com/watch?v=PgEw0lGoWF0
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:إجراءات الجلسة  

، وبعد ذلك تقوم مناقشة الواجب البيتيالمشاركات  ومن ثم الترحيب بفي بداية الجلسة تقوم الباحثة ب_ 

كاالتصال والتواصل  همية المهارات االجتماييةالباحثة بشرح مفهوم العالقات االجتمايية، وأيضا أ 

لتي تسبب الت ااخاصة في المج و ،في الحياة اليومية ومهارة اإلنصات والحوار واإلصغاء

المختلفة في الحياة اليومية  جتماييةالرات ااعلى المهالمشاركات  ذلك من خالل تدريبو ، المشكالت

التجاوب مع  و ،عتماد على الذاتالوا ،ستقالليةواال، خرينستماع لألواال ،صغاءواإل، نصاتإلا مثل

الباحثة بعرض فيديو عن اآلخرين، ومهارات االتصال والتواصل والتفاعل مع اآلخرين، ومن ثم تقوم 

 .االتصال والتواصل

  .استراحة وتوزع فيها الباحثة الحلوى والعصير_ 

 .من خالل الجلسة في المدرسة والبيت اتتطبيق ما تعلمته المشارك :الواجب البيتي

أن  ن، وتطلب منهننتيجة مشاركته نوالثناء عليه الباتبشكر الط باحثةتقوم ال :الجلسة وإنهاء تقويم 

 .يجابي بها وما هو السلبي، ومن ثم تحدد موعد للجلسة القادمةن بالجلسة ما هو اإلعن رأيه نحدثيت

 سلبيات الجلسة إيجابيات الجلسة
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العاشرةالجلسة   

.دقيقة (13):مدة الجلسة                                                      :عنوان الجلسة  

.(دات التغذية، االسترخاء العضلي، النشاط الجسميتدريب الطالبات على عا)  

 أهداف الجلسة اإلرشادية

.الثقة بالنفسوتعزيز لديهن نفسيًا وانفعاليًا وجسميًا  الطالباتإعداد  .0  

.لمهارة االسترخاء والهدوء واالتزان االنفعالي في المستقبل اتإتقان الطالب .2  

.يحةتدريب الطالبات على عادات التغذية الصح .0  

.إبعاد الطالبات عن جو التوتر والقلق وخصوصًا في المواقف االختبارية .1  

تطبيق عملي )  ، التنديس االنفعالي، الحوار والمناقشة،النمذجة االستراتيجيات والفنيات المستخدمة 

(.لالسترخاء علي أحد المشاركين   

(.لالسترخاءمسجل عليها نموذج عملي ) األقراص المسجلة  األدوات المستخدمة  

.و، أقالم، أوراق، عصير وحلوى شرائل فيدي+ شرائل موسيقي هادئة + مسجل    

دقيقة ( 13: )المدة الزمنية  

.دقائق ترحيب، ومناقشة الواجب البيتي( 5)  

التمارين الرياضية لتخدين القلق والتوتر، وعرض  وضح  فيهي فيديوعرض بدقائق ( 03)

.حيحفيديو هخر يوضح أسلوب التغدية الص  

.مع تقديم عصير وحلوى لهم استراحة( 03)  
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، ومناقشدة الطالبدات بأسدلوب التغذيدة الصدحيح الطالبات على تنفيذ هذا األسدلوب ثم تدريب دقائق( 03)

 .وأهمية ممارسة الرياضة للجسم

 MhuRiv4https://www.youtube.com/watch?v=h7FB 

 6gGvzV0-https://www.youtube.com/watch?v=8ZC 

 .دقائق تكلين بيتي وإنهاء الجلسة( 5)

:إجراءات الجلسة  

الحددددديث مددددع الطالبددددات بشددددكل يبعددددث علددددى الثقددددة  تقددددوم الباحثددددة بالترحيددددب بالطالبددددات، ومددددن ثددددم      

ومناقشدددة الواجدددب البيتدددي وحدددث الطالبدددات علدددى  ،ئندددان وتلخددديص مدددا حددددث فدددي الجلسدددة السدددابقةواالطم

 ،لى تركيدز النظدر علدى االشدياء التدي يحببنهداإجيه الطالبات والعقل وذلك بتو  ،التخيل الذي يريح النفس

 . بعث بالنفس االطمئنان والهدوءوالتي ت

 لخفددض والتمددارين سددتخدام أسددلوب االسددترخاءفيدده هليددة ا وضددحي فدديلمعددرض مددن ثددم تقددوم الباحثددة ب_  

 .، ومددددددددددددددددن ثددددددددددددددددم عددددددددددددددددرض فيددددددددددددددددديو هخددددددددددددددددر يوضددددددددددددددددح طريقددددددددددددددددة التغذيددددددددددددددددة الصددددددددددددددددحيحةالقلددددددددددددددددق

 ر النداتج عدنكيدية استخدامه في خفض التوتو وتعريفهن عليه  االسترخاءمناقشة الطالبات بأسلوب _  

طلددددب مددددن بدددداقي أعضدددداء والالمشدددداركات  ىحدددددإ ىمددددع تطبيددددق نمددددوذج االسددددترخاء علدددد قلددددق المسددددتقبل،

الطالبدددات علدددى تنفيدددذ هدددذا  ومدددن ثدددم تددددريب. أثنددداء عمليدددة االسدددترخاء نالمجموعدددة تسدددجيل مالحظددداته

               . ، ومناقشة الطالبات بأسلوب التغذية الصحيح وأهمية ممارسة الرياضة للجسدماألسلوب

 .سلوبذا األن لهتطبيق مهارة االسترخاء وتسجيل المالحظات قبل وبعد استخدامه: الواجب البيتي

  :الجلسةإنهاء 

 .الجلسةما دار في  باحثةتلخص ال -

 .على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة باحثة الطالباتتشكر ال -

https://www.youtube.com/watch?v=h7FBMhuRiv4
https://www.youtube.com/watch?v=8ZC-6gGvzV0
http://vb1.alwazer.com/t34093.html?s=c6852ccf0b906d0cc91ea9fb1bfafb68
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 .المكان الذي يعبر عنك في( x)ضعي إشارة  :تقويم الجلسة

 إلى حد ما

 

 ال

 

 نعم

 

 العبارة

 هل أنت راضية عن الجلسة؟   

  هل المعلومات كانت قيمة؟   

هل أسلوب الباحثة جيد في    
 طرح الموضوع ؟
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الحادية عشرالجلسة   

 (13):الجلسةمدة      (تدريب الطالبات على كيدية حديثهن اإليجابي مع ذواتهن):عنوان الجلسة

.دقيقة  

:رشاديةأهداف الجلسة اال   

 .مناقشة الواجب البيتي .0

 .اإليجابي مع ذاتهن على الحديث تدريب الطالبات .2

 .تبصير الطالبات بأهمية الحديث اإليجابي مع الذات .0

.عند االستفزاز( المقوالت االيجابية الذاتية) يث الذاتي داستخدام الح. 1  

المحاضرة، المناقشات الجمايية، الواجبات البيتية، التعزي : يات المستخدمةاالستراتيجيات والفن  

.(LCD) أوراق، أقالم، سبورة، أقالم، جهاز العرض :األدوات المستخدمة  

 دقيقة ( 13: )المدة الزمنية

 .دقائق ترحيب، ومناقشة الواجب البيتي( 5) 

مية الحديث الذاتي واآلثار المترتبة عرض فيديو يوضح فيه مفهوم الحديث الذاتي وأه دقائق( 05)

 .وبعد االنتهاء من عرض الفيديو تقوم الباحثة بمناقشة الفيديو الذي تم عرضه. عليه

https://www.youtube.com/watch?v=X8vQFo4USQE 

 .هماستراحة للطلبة مع تقديم عصير وحلوى ل( 03)

 .الطلبةالباحثة و  من قبل وحوار دقائق تلخيص( 5)

https://www.youtube.com/watch?v=X8vQFo4USQE
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 .وإنهاء الجلسة دقائق إعطاء واجب بيتي( 5)

وبعد ذلك   تقوم الباحثة بالترحيب بالمشاركات وشكرهن على التزامهن بالجلسات، :إجراءات الجلسة 

الحديث الذاتي السابق، ومن ثم تقوم الباحثة بعرض فيديو يوضح فيه مفهوم مناقشة الواجب البيتي 

وأهمية الحديث الذاتي واألثار المترتبة عليه، وبعد االنتهاء من عرض الفيديو تقوم الباحثة بمناقشة 

الفيديو الذي تم عرضه، وفي نهاية الجلسة تطلب الباحثة من المشاركات تقييم الجلسة وتعطي 

 .المشاركات واجب بيتي

اليوم في دفتر صغير، سواء كان الحديث سلبي أو تدوين األحاديث الذاتية خالل : الواجب البيتي

.إيجابي ومناقشته في الجلسة القادمة  

 .في المكان الذي يعبر عنك( x)ضعي إشارة  :تقويم الجلسة

 العبارة  نعم ال إلى حد ما

 هل استمتعت خالل الجلسة؟   

  هل كانت الجلسة مرتبطة بموضوعها؟   

 لموضوع ؟هل أسلوب الباحثة جيد في طرح ا   
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 الجلسة الثانية عشرة

 .دقيقة (13):مدة الجلسة                     .(نهاء والتقويماإل / الجلسة الختامية: )عنوان الجلسة

 : هداف الجلسةأ

 .رشاديبرنامج اإلللوتلخيص  مراجعة _0 

 .إلجابة على األسئلةاو  ،االستماع إلى أي مالحظات _2

واالستماع إلى  ،الخاصة بذلكبانة االست بمليءبرنامج اإلرشادي تقييم أعضاء المجموعة لل _0

 .على المشاركة وااللتزام بالبرنامج ن، وشكرهجميعاً  الباتانطباعات الط

 .البعدي االجتماعيتطبيق مقياس القلق  _1

 دقيقة ( 13: )المدة الزمنية

 .، ومناقشة الواجب البيتيالباتدقائق ترحيب بالط( 5)

 .ن حركي األطواق، والكراتدقائق تمري( 5)

 .ركاتدقائق تلخيص للبرنامج، وتقييم من قبل المشا( 03)

 (.عصير وحلوى )دقائق استراحة مع تقديم التعزيز ( 5)

 .دقائق إجراء التقييم البعدي( 03)

 .، وتحديد موعد القياس التتبعين، وتقديم التعزيز لهن، ووداعهالباتدقائق شكر الط( 5)

 .عصير-حلوى -بالتقييمخاصة  استبانة-ورق وأقالم : ةدوات المستخدماأل

 .التغذية الراجعة-االستماع  –التعزيز -نهاءواإل التلخيص :الفنيات المستخدمة
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 : جراءات تنفيذ الجلسةإ

على المشاركة في البرنامج،  نالواجب البيتي، وتشكره ن، وتناقش معهالباتبالط الباحثةترحب  -

 .والمهام وااللتزام بتنفيذ األنشطة

وهو يبارة عن الحركة والقفز داخل األطواق مع نقل  كاتبعمل تمرين حركي للمشار  باحثةتقوم ال -

تشكل منها الطالبات الكرات حيث يكتب على الكرات يبارات إيجابية، وهذه العبارات يجب أن 

ب ت، وتك(بنفسيوأثق  أنا شخص ضير قلق: )ه بالبرنامج، مثالً تجملة مفيدة لها عالقة بما تم تعلم

إلى فريقين كل فريق مكون من  ، وتلصق على كرة، ويتم توزيع الطالباتعلى ورق كل كلمة منها

عن كلمات  نيبحث اتداخل األطواق من كل فريق واآلخري طالبتينتحرك ت، و الباتخمسة ط

 . لتشكيل الجملة، ويتم نقلها أثناء القفز بالطوق إلى الجهة المقابلة بتعاون الفريق

بشكل سريع أهم النقاط في البرنامج، والفنيات التي استخدمت والصعوبات التي  باحثةتلخص ال -

، نعلى اشتراكه كاتالمشار الباحثة عليها، وتشكر  ت الطالباتواجهت تطبيق البرنامج، وكين تغلب

ه كل تمطبق ما تعلتالتوفيق والنجاح، وأن  نالفاعلة في البرنامج، وتتمنى له نومشاركته نوالتزامه

في التعامل مع  اتمن مهارات في حياته العملية، وتتمنى أن يكون البرنامج قد أفاد المشارك نمنه

 .في المستقبل نالمواقف الحياتية المختلفة التي يمكن أن تواجه

حول  اتالنقاط اإليجابية في البرنامج، وتستمع إلى هراء وانطباعات المشارك باحثةتناقش ال -

توقعه من البرنامج، وكين أسهم تفي التحدث عما كان  ةالفرصة لكل مشارك البرنامج، وتعطي

 .االبرنامج في إفادته

 (.عصير وحلوى )استراحة قصيرة تقدم خاللها التعزيز وهو يبارة عن  الباحثة الطالباتتعطي  -

 .تعبئتها بصدق وتروي  نأداة التقييم، وتطلب منه الباحثة على الطالبات توزع -
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، وتحدد موعد الجلسة القادمة للقياس التتبعي، الذي احثة االختبار البعدي على الطالباتالبتطبق  -

 .سوف يكون بعد ستة أسابيع من إنهاء البرنامج

ل لزم األمر المساعدة بالمستقبل في حا الباتاالستعداد للتواصل مع الط لباحثةاتبدي : نهاء الجلسةإ

 .نووداعه ن، والتسليم عليهالباتات الشكر للط، ومن ثم تنهي البرنامج بعبار منها، وذلك
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 استبانة تقيم للجلسات
 : أمام اإلجابة التي تمثلك( ×)عزيزتي الطالبة، ضع إشارة 

الى حد 

 ما

ال

 

نعم

 

 الرقم العبارة

 1 المستوى العام للجلسات كان ممتازاً    

رتباط وثيق دية على اشاالموضوعات التي تم تقديمها في الجلسات اإلر    

 بأهدافها

2 

 3 تضمنت الجلسات اإلرشادية موضوعات قيمة ومفيدة   

 4 تحققت جميع أهداف البرنامج اإلرشادي   

 5 المعلومات التي تم تقديمها كانت متنوعة ومفيدة   

 6 البرنامج اإلرشادي كان متكاماًل وشاماًل لجميع المحاور   

 7 خبرة للمشاركات مناسبةالمستوى العلمي وال   

 8 أتيحت الفرصة لتبادل األفكار واآلراء خالل الجلسات اإلرشادية   

 9 الزمن الذي تم تخصيصه لكل جلسة كان مناسباً    

 10 األنشطة والواجبات المنزلية كانت جيدة ومناسبة للجلسات اإلرشادية   
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 محتويات الجلسات اإلرشادية

 دافهاأه عنوانها الجلسة

 .التعارف، بناء الثقة، االحترام، االتفاق على حدود وموعد الجلسات التعارف وبناء الثقة الجلسة األولى

 .تعرين الطالبات بتأكيد الذات وسبل الوصول إليه تأكيد الذات الجلسة الثانية

 .بقلق المستقبل وأسبابه وهثاره الطالباتتعرين  قلق المستقبل الجلسة الثالثة

 لسة الرابعةالج
B = Behavior 

 السلوك

 مالحظتها يمكنالفعل التي  على السلوك الظاهر وردودالتعرف 

 على مراقبة سلوكهن وأقوالهن وأفعالهن وتدريب الطالبات .قياسهاو 

 (الوجدان)االستجابة الوجدانية  الجلسة الخامسة
واستخدام التفريغ االنفعالي  لى العواطف واالنفعاالتالتعرف إ

 .تخيل العقلي وال

 الجلسة السادسة
S = Sensations 

 حاسيساأل

 المفضلة ريلجوانب المفضلة وضاعلى  الطاباتتدريب 

 .األحساسيس نيفي توظ

 الجلسة السابعة
I – Images 

 التخيالت

 التي من خاللهاق الطر على  الطالباتتدريب 

 .الذاكرة األحالم، وتشمل، هنأنفس يتخيلن

 

 الجلسة الثامنة
C = Cognition 

 المعرفة

 الطالبات على تفنيد األفكار الغير عقالنية لدى تدريب 

 .وتصحيحها

 الجلسة التاسعة

I = 

Interpersonal 

Relationship 

 يةالعالقات الشخص

التفاعل مع اآلخرين وبناء العالقات على كيدية  الطالباتتدريب 

 .االجتمايية 

 الجلسة العاشرة

D=Drugs 

 فوالوظائ األدوية

 الحيوية والتغذية والتمارين

 

 عادات التغذية،على  الطالباتتدريب 

 .النشاط الجسمي، االسترخاء العضلي
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 دافهاأه عنوانها الجلسة

الجلسة الحادية 

 عشر
 .على كيدية حديثهن اإليجابي مع ذواتهنالطالبات تدريب  الحديث اإليجابي مع الذات

 .اديةالتحقق من مدى تحقيق األهداف اإلرش الختامية الجلسة الثانية عشر

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


