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 مقدمة الدراسة: أواًل:

تعيييا الريييرلة اليييوا مخزقييًا خطيييرًا فييي طيي  عولميية تسييلطية ط يي  في ييا الميياد  علييي 
فكي  الروح، وانحسرت مع ا القيم اإلنسانية واألخالقيية تتيي اسيت ين بحييا  اإلنسيان وكرامتي ، 

شيء في هذا الزمان أصرح في غير محل  وغيير شيكل ، تييث انحطي  القييم الرفيعية والن يلية، 
، وكخن ركي  اإلنسيانية يسيير أو يسيار بي  إليي ر المصالح وسادت العادات الفاسد وعم  معايي

  هو  الفناء وال الك، وأن ك  عي  من عيوب الجي  الحاضر يتطل  إصالح تياه كاملة.

، يرغييي  فيييي التواجيييد وسيييك جماعييية، ييييدرك ا وتدركييي ، اجتماعيييياً  كائنييياً لعيييد اإلنسيييان و 
جتماعيية ميا ارخيرلن تسي م فييي إولتفاعي  مع يا، كميا يسيعى منيذ مييالده إليى تكيولن عالقيات 

 ع ر مرات  النمو المختلفة. ي نموه النفسي السو 

تعييد الجامعيية إتييدل معاقيي  العلييم، ف ييي المسييطولة عيين إعييداد طالب ييا بمييا يتناسيي  و 
تضيات العصر، وأصرح من واجرات الجامعات النظر للظروف التي تحيك بيالطالب، وبخاصية مق

والميييكالت الطلريية الجييدد فييي الكليييات والمعاهييد الييذين يخضييعون ألنييواو مختلفيية ميين الضيي و  
 جتماعي لدي م.التي تزلد من القلق اإل

 اً ضيرورل وشير ً  جتماعية السليمة،جتماعي من أهم مقومات الحيا  اإلالتفاع  اإل ولعد
جتماعي التيي يتيدرب في يا لتحقيق التوافق النفسي؛ فإن الجامعة تعد من أهم بيطات التفاع  اإل

نميا  جتماعية المستق لية، بحيث تتيك  شخصيات م، وتتعزز ليدي م األ ى أدوارهم اإلالطالب عل
فيييي بدايييية  جتماعيييية، ونظيييرا ألن الطيييالبإ، وإكسييياب م م يييارات اً جتماعييييإالسيييلوكية المق ولييية 

االلتحاق بالجامعة ينخرطون في تيا  جديد  تختلف في كثير من جوان  ا عين سيابقت ا، تييث 
يمر الطالب الجدد بكثير من الميكالت أكثر من غيرهم لحداثة ع دهم بالجامعة، وانتقال م إلى 

 بيطة جديد  علي م، وغير مخلوفة بالنسرة ل م.

ة إنسييانية، وتتطليي  عملييية تنمي ييا وتعلم ييا وتتميييز عملييية التفكييير أيضييا بخن ييا عملييي
متميز  من أطراف عديد  في مرات  العمير المختلفية، وهيى ذات صيلة بيالنواتي الوراثيية  ج وداً 

، وإذا كيان وال يطية من تيث المجاالت المختلفية، واإلنسيان يوليد ولديي  الية التفكيير وهيى العقي 
، فإن  يعطى أواميره مراشير  إليى األتاسييس يركز على التفكير في إتداث السعاد  ي العق  الرير 

والحركات الداخلية والخارجية لإلبقاء على الخ يرات السيار  وإل ياء الخ يرات غيير السيار  ، ول يذا 
، لتحوليي  كيي  أفكيياره وأتاسيسيي  يى تنمييية م ييارات التفكيير اإليجييابيجي  أن يتييدرب اإلنسييان عليي

 .ضده أن تكون  تكون في خدمة مصالح  وتاجات ، بدالً  يلك
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 ميكلة الدراسة:ثانيًا: 
 تكيرلس هيو أهيداف ا أهم من التي الطال  تيا  في م مة مرتلة الجامعية المرتلة تعد

 وبنائ يا، ن ضيت ا فيي الييعوب علي م تعتمد الذين اليراب من والطالرات الطلرة إلعداد الج ود
 يتمكنيوا تتيى الالزمية اإلجتماعيية الم ارات برعض مسلحين يكونوا أن الطالب من تتطل  تيث
 الجاني  عليى اهتمامي  جعي  الجيامعي التعليم يركز تيث المرتلة، تلك متطلرات ما التكيف من

 الم ييارات مقييدمت ا وفييي وم ييارات م قييدرات م لتنمييية الطييالب بتخهييي  االهتميياا دون  األكيياديمي
 للتفاعي  توجي  م في دور من ل ا لما الجامعي، نجات م في هاماً  عنصراً  تعد التي اإلجتماعية

 ليذا اإليجيابي التكييف عمليية فيي تسي م والتيي اإليجابيية اإلجتماعيية العالقات وتكولن اإليجابي
 تحقييق فيي األسيا  وهم والمنتجة الفعالة طاقت  ومركز المجتما عماد الجامعيين الطلرة يعت ر

 الموضوعة وال رامج الخطك تنفيذ يتم طرلق م فعن وغيرها،...  قتصاديةواإل اإلجتماعية التنمية
 . ال رض هذا أج  من

 ينيتج التي الجامعات طلرة بين اليائعة النفسية الموضوعات من القلق موضوو لعت رو 
 أن إليى باإلضيافة هيذا أفعال م، وردود إتجاهات م في واضحاً  ذلك ول دو التوترات من كثير عن ا

 عين تزاييده يالتي  ولكين ب يا المسيموح تيدود فيي كيان إذا ط يعيياً  أميراً  يكيون  قد القلق موضوو
 . الجامعات لطلرة بالنسرة الحد

 عليى تيثثر أن يمكين التيي اإلضطرابات تدلإ من واتد اإلجتماعي القلق إضطراب فيعد
 فيي الفعالية الميياركة تجني  إليى الييخص وتيدفا للفيرد، واإلجتمياعي والم نيي الوطيفي ارداء

 أدوار انخفياض ثيم ومين شيديدتين ووتيد  عزلية مين ينييخ لميا نظيراً  للحييا ، المتعيدد  المجاالت
 الفيرد، عليى شديداً  ض طاً  يمث  اإلجتماعية المواقف في القلق أن عن فضالً  اإلجتماعية، الفرد
 أكثير مين جتمياعياإل القليق ولعيد النياجح، اإلجتمياعي التفاعي  من ولمنع  انتراه  ييت  تيث

 ع دالسييتار.)مصر في ييا بمييا العربييية الجامعييات طييالب بييين شيييوعاً  النفسييي اإلضييطراب أنييواو
 (90 ا،1996إبراهيم، ورضول  إبراهيم،

 الحييييادي القيييرن  خييييال  والتحيييديات الصييييعوبات مييين الكثييييير تواجييي  الفطيييية هيييذه أن إال
 شيعورهم إليى الن ايية فيي الصيعوبات هيذه وتيثدي الثاليث، العيالم دو  شيراب خاصية والعيرون 

 الطاليي  لييدل إيجابييية شخصييية سييمات تتطليي  الجميية التحييديات هييذه ولعيي  اإلجتميياعي، بييالقلق
 التحيديات هيذه مواج ية مين تمكين م التيي السيمات كتلي لحيات ، معنى وإيجاد اإليجابي كالتفكير
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 النفسية، الصحة من مناس  مستول  تحقيق ب دف المختلفة، الحيا  مجاالت نحو قدماً  والسير
 . اإلجتماعي القلق رأس ا وعلى واإلضطرابات الض و  كافة ومواج ة

 والخصييا  السيمات تنميية إليى تسيعى التيي اإليجيابي الينفس عليم مت ييرات إليى وبيالنظر
 ومعوقيات مصياع  عليى الت لي  خالل يا مين يسيتطيا كيي اإلنسيان، داخ  توجد التي اإليجابية

 أهييم ميين ُيعييد الييذي( اإليجييابي التفكييير) المت يييرات هييذه بييين وميين أنواع ييا، بييإختالف الحيييا 
 مع ييا والتوافييق والعقريات المصيياع  تليك تخطييي علييى اإلنسيان تسيياعد التيي اإليجابييية الجواني 
 النفسيييي والتوافيييق النفسيييية الصيييحة إليييى الفيييرد وصيييو  عليييى يسييياعد مميييا إيجابيييية، بطرلقييية

 .للحيا  تقيقي معنى يجد وبالتالي واإلجتماعي،

فالعالج بالمعني يعتمد على مخاطرة عق  صيات  المييكلة عليى اعتريار أن العقي  قيو  
بييرلة توضيا مقابي  اإلنفعيا  أو العاطفية وهيو بمثابية القيو  المضياد  للسيلطة بييتى مظاهرهيا 

)سيييد محمييد  .والتييي تحيياو  جاهييد  الييتخلص ميين كيي  اثييار التفكييير األسييطوري )الالعقالنييي(
 (113ا، 2003صرحي، 

 القليييق خفيييض فيييي اإلرشيييادية ال يييرامج فعاليييية أثييير إليييى عيييد  دراسيييات أشيييارت تييييث
 السييد، فيوزل  عاطف) دراسة ،(ا2017 محمد، الرتمن ع د بكر أبو) دراسة ومن ا اإلجتماعي

لمياء ع د الحمييد بييومى وسيليمان ) دراسةا(، 2014دراسة )أسامة فاروق سالم،  ،(ا2016
 موسيي عليي) دراسية ،(ا2012 اسيكندر، كييرلس إيف ) دراسةا(، 2013ع د الواتد يوسف، 

 خفيض فيي اإلرشيادي لل رنيامج إيجيابي أثير وجيود إليى نتائج يا أشارت تيث( ا2011 دبابا،
 فعاليييية وداللييية الضيييابطة بالمجموعييية مقارنييية التجرل يييية المجموعييية ليييدل اإلجتمييياعي القليييق

 بيين إتصيائية داللية ذات فيروق  وجيود إليى يعيود المسيتول  هيذا في اختالفات ووجود ال رنامج،
 ع ييد الم ييدي محمييد) دراسيية وأكييدت اإلجتميياعي، القلييق إضييطراب فييي( إنيياث/ ذكييور) الجنسييين
 مسييتول  فييي فييروق  وجييود علييى( ا2013 غنييايم، تيياتم ياسييمين) دراسيية ،(ا 2016 الكييرلم،

 الييحات شييماء) دراسية مع م واختلف الذكور، لصالح( اإلناث/ الذكور) بين اإلجتماعي القلق
)  الجنسييين بييين إتصييائية دالليية ذات فييروق  وجييود إلييى الدراسيية أث تيي  التييي( ا2016 محمييد،

 2012 الرميادي، أتميد نيور) دراسيةو  ،اإلجتمياعي القليق إضطراب اإلناث لصالح( إناث/ ذكور
 اليخصيييية سيييمات وبعيييض اإلجتمييياعي القليييق بيييين إرتريييا  وجيييود عييين النتيييائج وأشيييارت( ا

 كميا باليذن ، والييعور والخجي  اإلجتمياعي والتجن  اإلجتماعي والتكتم الحرج وهي اإلجتماعية
 القليق عملية في ك ير دور للجنس أن يثكد وهذا الطالب من قلقاً  أكثر الطالرات أن إلى أشارت
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 قلقييياً  واألقيي  إجتماعييياً  قلقيياً  األكثيير المجميييوعتين بييين جوهرليية فييروق  هنيياك وأن اإلجتميياعي،
 بالتجنيي  قلقيياً  األكثيير المجموعيية إتسييم  تيييث اإلجتماعييية اليخصييية مت يييرات فييي اجتماعييياً 

 تمييدان، أبيو الحمييد ع يد يوسيف) دراسية وفي والحرج، والخج  اإلجتماعي والتكتم اإلجتماعي
بييدرجات متفاوتيية تيييث ت ييين أن مييا  جتميياعيأط ييرت النتييائج عيين وجييود القلييق اإل (ا 2010
( %83.96( من أفراد العينة يعانون من قلق إجتمياعي مرتفيا، وميا نسي ت  )%4.28نس ت  )

 ( يعانون من مستول قلق إجتماعي متدني.%11.76يعانون من قلق متوسك، وأن )

 الجامعية طيالب ليدل اإليجيابي التفكيير تنميية إليى عيد  دراسيات نتيائج أشيارت تين في
 ،(ا 2016 العزلييز، ع ييد سييالم نادييية) دراسيية ،(ا2016 عثمييان، تميييد رونيياك) دراسيية ومن ييا
 دراسيية ،(ا 2014 ،محمييد الييرتمن ع ييد عييال) دراسيية ،(ا2015 عنتيير، صييالح سييالي) دراسيية

 عظيمييةدراسية ) ،(ا2013 عصيفور، تسينين إيمييان) دراسية ،(ا 2014 الخيولي، عليى منيا )
 نتائج يا أشيارت تيث( ا2006 سالم، سيد سعيد  أمانى) دراسة ،(ا2010 السلطاني، عرا 

  دراسيات وهنياك الجامعيات، طيالب ليدل اإليجيابي التفكير تنمية في المقترح ال رنامج فعالية إلى
 درجييات متوسييطات بييين إتصييائياً  داليية فييروق  وجييود( ا 2017 خلييي ، إبييراهيم دعيياء) دراسيية
 أثر وجود وعدا والتخصص النوو من ك  تخثير إلى تعزي  اإليجابي التفكير مقيا  على الطالب

 وجييود( ا2016 تميييدات، وميلييود األسييلمي عمييا  خديجيية) دراسيية ودراسيية ،بين مييا للتفاعيي 
 وجيود المييك ، عليى القائمية الض و  مواج ة وإستراتيجية اإليجابي التفكير بين موجرة عالقة
 وفيى اإلنفعيا ، عليى القائمية المواج ية وإسيتراتيجية اإليجيابي التفكير بين سالرة عكسية عالقة
 التجن ، على القائمة المواج ة وإستراتيجية اإليجابي التفكير بين عالقة وجود عدا ث   األخير

ا( وتوصل  النتائج إلى عدا وجود عالقية إيجابيية دالية 2016دراسة )مرو  ع د القادر ال ري، 
( ا2016 تييييا، صييالح مييرو ) دراسييةإتصييائية بييين التفكييير اإليجييابي والمعييد  الدراسييي، 

 يفيي الجييامعيين والطالرييات الطييالب درجييات متوسييطات بييين فييروق  وجييود عييدا: كالتييالي النتييائج
 للذات، اإليجابي الحديث يبعد عدا ما واألبعاد، الكلية الدرجة والسل ي اإليجابي التفكير مقيا 
 شحاتة، محمد غاد ) دراسة الطالب، لصالح بين ما فرق  وجود ت ين وكذلك اإلنفعالي، والتفكير
 -اليييذكور) مييين كييي  درجيييات متوسيييطات بيييين إتصيييائية داللييية ذات فيييروق  يوجيييد ال( ا 2015
 الطيالب درجيات متوسيطات بيين فيروق  يوجيد وال اإليجيابي، والتفكيير الكليية الدرجية فيى( اإلناث
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 زلني ) دراسية، الزقيازلق جامعية طلرية دلل اإليجابي التفكير( األدبي – العلمي) التخصص ذول 
 الحيييا ، معنييى بيين طردييية عالقية وجييود النتييائج إليى الدراسيية أسيفرت (ا 2013 تسيين، محميد

 الحيييا ، معنييى بييين إتصييائية دالليية ذات فييروق  وجييود الجامعيية، طييالب لييدل اإليجييابي والتفكييير
 بيين إتصيائية داللة ذات فروق  وجود الرابعة، الفرقة اتجاه يف الذكور لصالح اإليجابي التفكير

 إتجيياه يفيي( أدبييي – علمييي) التخصييص بييإختالف فييى اإليجييابي التفكييير الحيييا ، معنييى ميين كيي 
 .العلمية األقساا

 بالمعنى العالج على القائمة اإلرشادي ال رنامج فعالية إلى أخرل  دراسات كذلك وأشارت
 ال رنيامج بي  جياء ميا تحقق إلى أشارت التي( ا2017 جياووك، ع دهللا سيروان) دراسة ومن ا
محمد تسن األبيض، ) ودراسة الجامعة، طلرة لدل اإلجتماعي القلق خفض في بالمعنى العالج

خفييض درجيية  يفاعلييية برنييامج العييالج بييالمعنى فييا( والتييي كيييف  نتييائج الدراسيية إلييى 2012
وتحسين معنى الحيا  لدل طالب كلية التربيية جامعية عيين شيمس، ودراسية  الرهاب اإلجتماعي

 ا(  مما يث   2015ا(، دراسة )إبراهيم على السيد، 2016)فاطمة الزهراء الدمردا  محمد، 
تنميية الييعور باإلنتمياء اليوطني وتحقييق درجية عاليية مين  يفعالية برنامج العيالج بيالمعنى في

دل طالب كليية التربيية مميا ييد  عليى إسيتمرارلة فعاليية ال رنيامج التوافق النفسي واإلجتماعي ل
 .وبالتالي تقق  الدراسة هدف ا

لذا تسعي هذه الدراسة إلى تناو  أتد أهم شرائح المجتميا وهيي الييراب الجيامعي بميا 
لدي  من قدرات وإمكانات ستكون نواه ال د وأم  المستق   وستعم  على تنمية التفكير اإليجابي 

من خال  برنامج إرشادي قائم على العالج بالمعني والذي من أهم ركائزه ترلة اإلراد  وما لدي  
تترع ا من مسطولية لتضرك هذه الحرلة ثم إراد  معني لحيات  شخصييًا ثيم اليتمعن والتعميق فيي 
ف م السر اإلل ي لوجوده ومعني تيات  وه  سيثثر تنمية التفكير اإليجيابي عليى خفيض القليق 

 .عياإلجتما
 أدت والتيي الجامعية طيالب تواجي  التيي الميكالت من العديد وجود يتضح السابق العرض ومن
 توسيك أو انخفياض إليى باإلضيافة اإلجتماعيية، المواقيف تجياه بيالقلق شعورهم إلى الن اية في

 السييابق الدراسييات ذلييك إلييى أشييارت كمييا الحيييا ، ميين المعنييى وفقييدان اإليجييابي التفكييير مسييتول 
 أثنياء الييراب مين الفطية ب يذه المراشير االتتكياك خيال  مين الراتثية ليدل توليد ميا وهيذا ذكرها،

 ميياعر فيي واضيح تنياقض مين التظي  وميا مصير، جامعيات بإتدل العليا لدراست ا استكمال ا
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 فييي ارخييرلن مييا التواصيي  علييى القييدر  عييدا ميين الييدائم والخييوف اإلجتميياعي والقلييق الفطيية هييذه
ولييعرون بييخن م عرضيي  لالنتقيياد  اإلجتميياعي التفاعيي  ميين م تتطلي  التييي اإلجتماعييية المواقيف

والنظر  السل ية من ارخيرلن األمير اليذي يجعل يم يتجن يون مثي  هيذه المواقيف كيي ال يتعرضيوا 
أعيراض  ضيطرابشخاص الذين يعانون من مث  هذا اإللمث  هذا األذي النفسي، وتظ ر لدل األ

نفسييية وجسييدية واضييحة، وهييذا يحتيياج لكيييف عيين مييدل انتيييار هييذا اإلضييطراب بييين طييالب 
 :التالية األسطلة على اإلجابة خال  من الميكلة هذه دراسة الراتثة رغ   وعلي االجامعة 

 :التالي الرئيسي السثا  فى الدراسة ميكلة صياغة تم ذلك على وبناء

 خفيض فى وأثره اإليجابي التفكير تنمية فى بالمعنى العالج على قائم إرشادي برنامج فعالية ما
 الجامعة؟ طالب لدل اإلجتماعي القلق

 :التالية الفرعية األسطلة عن باإلجابة الراتثة إلتزم  السثا  على ولإلجابة
 يفيي والضييابطة التجرل ييية: المجمييوعتين ميين كيي  طييالب درجييات رتيي  متوسييطي يختلييف هيي  -1

 بالمعنى؟ العالج على القائم اإلرشادي ال رنامج لفعالية ترعاً  اإلجتماعى للقلق الرعدي القيا 
 والرعدي الق لي القياسين بين التجرل ية المجموعة طالب درجات رت  متوسطي يختلف ه  -2

 بالمعنى؟ العالج على القائم اإلرشادي ال رنامج لفعالية ترعاً  اإلجتماعي القلق لمقيا 
 للقليق الرعيدي القييا  يفي التجرل يية المجموعية طيالب درجيات رتي  متوسيطي يختلف ه  -3

 العيالج عليى القيائم اإلرشيادي ال رنيامج لفعاليية ترعياً ( إنياث – ذكور) النوو بخختالف ياإلجتماع
 بالمعنى؟

 للقليق الرعيدي القييا  يفي التجرل يية المجموعية طيالب درجيات رتي  متوسيطي يختلف ه  -4
 علييى القييائم اإلرشييادي ال رنييامج لفعالييية ترعيياً ( أدبييي – علمييي) التخصييص بييخختالف اإلجتميياعي

 بالمعنى؟ العالج
 الرعيييدي القياسييين بييين التجرل ييية المجموعيية طييالب درجييات رتيي  متوسييطي يختلييف هيي  -5

 بيالمعنى العيالج عليى القيائم اإلرشادي ال رنامج لفعالية ترعاً  اإلجتماعي القلق لمقيا  والتترعي
 ؟ تخثيره واستمرارلة

/ ذكييور) النيوو لمت ييرات ترعياً  التربيية كليية طيالب ليدل اإليجيابي التفكيير درجية تختليف هي  -6
( مينخفض/ مرتفيا) اإلجتمياعي القليق ومسيتول  ،(أدبيي/ علميي) األكياديمي والتخصيص ،(إناث

 بين م؟ والتفاع 
 اإليجيابي التفكيير تنمية في بالمعنى العالج على القائم اإلرشادي لل رنامج فعالية توجد ه  -7

 العينة؟ ألفراد اإلجتماعي القلق خفض في وأثره
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:     الدراسة أهداف: ثالثاً   
 : يلى ما إلى الحالية الدراسة هدف 

تنميية التفكيير  يرشادي قيائم عليى العيالج بيالمعنى فيفعالية برنامج إالكيف عن 
 .جتماعي لدل طالب الجامعةخفض القلق اإل ياإليجابي وأثره ف

:الدراسة أهمية: رابعاً   
 النظرلة األهمية: أوالً 

 :وهي علي ا الضوء تلقى التي الجوان  من الرسالة ل ذه النظرلة األهمية تنرا

 تييث الجامعية، طيالب فطية وهيم المجتميا يفي فطية أهيم يتنياو  الحالية الدراسة موضوو إن -1
 .والتقدا والن ضة التطور يف المجتما علي ا يعتمد التي الركائز أهم من الفطة هذه تعد
 النفسيي واإلرشياد النفسية الصحة بمجا  الم تمين أنظار توجي  يف الحالية الدراسة تس م -2

 .اإلجتماعي القلق خفض على تساعد التي الحديثة المداخ  ألهم
 التييي والنفسييية والتربوليية والوقائييية العالجييية ال ييرامج تخطيييك فييي الدراسيية هييذه تسيياهم قييد -3

 مختليف عليى الضيوء إلقياء خيال  من الجامعي للطال  النفسية الصحة مستوي  رفا في تساعد
 وغيير ميارك غير وتجعل  اإلجتماعي القلق موقف في الطال  تضا التي اإلجتماعية المواقف

 .ارخرلن علي ومعتمداً  وسل ي المجتما في فعا 
 التط يقية األهمية: ثانياً 

 إعداد مقيا  القلق اإلجتماعي. -1
 ليدل اإلجتماعي القلق لخفض كمدخ  اإليجابي التفكير م ارات بعض لتنمية برنامج إعداد -2

 .الجامعة طالب
تصييميم برنييامج إرشييادي لتنمييية التفكييير اإليجييابي باسييتخداا العييالج بييالمعني مييا اليييراب  -3

 .الجامعي وإط ار أثر ذلك في خفض القلق اإلجتماعي
 مين ترفيا شيخن ا مين التيي والوسيائ  األسس بعض معرفة من أنفس م العينة أفراد استفاد  -4

 .لدي م اإليجابي التفكير مستول 
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:الدراسة مصطلحات: اً خامس  
 Effectiveness فعالية

 أو إلييى ُيضيياف مقييدار: "بخن ييا الفعالييية( ا2010" )عييالا محمييود الييدين صييالح" ُيعييرف
 المت ييير مسييتولات ميين معييين مسييتول  لفعيي  نتيجيية التجرل ييية المجموعيية درجييات ميين يطييرح

 جمعي  خديجية) فيي أورد. العياا للمتوسيك بالنسيرة التيخثير بحجم الفعالية هذه وتقا  المستق ،
 (16 ا،2015 النجار،

 :وتعرف الفعالية إجرائيًا في هذه الدراسة بخن ا
 قدر  ال رنامج اإلرشادي القائم على العالج بالمعنى على إتداث ت ييرات للطالب. -
تقييا  هييذه الت ييييرات بدرجيية الفييروق بييين القياسييين الق لييي والرعييدي علييى مقيييا  التفكييير  -

 اإليجابي، مقيا  القلق اإلجتماعي.
 Counseling Program Based on: بيالمعنى العيالج عليى القيائم اإلرشيادي ال رنيامج

Logo therapy        

 مين مجموعية: اإلرشادي ال رنامج أن إلى( ا2002" )الخالق ع د أتمد شادية" أشارت
 أو الفيرد لمسياعد  الخيدمات تقيديم إليى ت يدف علميية، أسس على والقائمة المنظمة، الخطوات

 لتحقييق وقيدرات م، م يارات م وتنميية بييخن ا، تليو  إليى والتواصي  مييكالت م، لف م الجماعات
 عالقية مين إطيار فيي منظمية جلسيات صيور  فيي وليتم تييات م، مجياالت شتى في السوي  النمو

 (87 ا،2002 ع دالخالق، أتمد شادية. )والمسترشد المرشد بين متف مة مترادلة
 تربولية خ يرات: أني  على بالمعنى العالج على القائم اإلرشادي ال رنامج الراتثة وُتعرف

 علييى ترتكييز التييي وهييى الجامعيية، لطييالب والجماعييية الفردييية اإلرشييادية الخييدمات ُتقييدا منظميية
 إتجاهات زلاد  إلى ي دف الذي الوجودي العالج أنما  أتد وهو بالمعنى، العالج وفنيات أسس

 وثقتيي  الحيييا ، بخهمييية اإلتسييا  وتنمييية المختلفيية، بخبعادهييا الحيييا  نحييو اإليجابييية الطاليي 
 نحيو ب يا والتسيامي ذاتي  وتق ي  المسيطولية، تحم  على الطال  وإمكانات قدرات وزلاد  بنفس ،

 .اإلجتماعي القلق من ُيعانية ما تخفيف يوبالتال تيات ، عن رضاه وتحقيق ارخرلن،

 Positive thinking: اإليجابي التفكير
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 :اإلصطالتي التعرلف
 عليى اإلراديية الفيرد قيدر : بخن  اإليجابي التفكير(  ا2006" )سالم سعيد  أماني" تعرف

 سيعيد  أمياني. )ناجحية نتيائج مين يتوقعي  ميا تحقيق تجاه في ا والتحكم وتقولم ا أفكاره توجي 
 (9 ا،2006 سالم،

" سيييتالرد بيييو " و ،(ا2006) سيييالم سيييعيد  أمييياني مييين كيييالً  تعرليييف الراتثييية وت نييي 
 التكيفيي المنطقيي التفكيير أنميا  مين نمك بخن : اإليجابي التفكير أن إلى أشار الذي( ا2002)

 التييي المعتقييدات بعييض فييي يحمل ييا والتييي ال داميية، التفكييير أخطيياء عيين الفييرد فييي  ي تعييد الييذي
 فيي غيرهيا عين األفكيار ليرعض ارليية السييطر  يييم  وهو سل ية، وج   ومياعره أفكاره توج 

 والنقيائص، األخطياء رؤلية فيي المرال ية مثي  من يا، الت لي  يصيع  والتيي الفرد، مياعر توجي 
 نظيراً . الممييزات تجيم مين واإلقيال  العيوب إلى والنظر الشئ أو الك  لق و  المس ق واالستعداد

 .اإليجابي التفكير وصف في وأشم  أعم  التعرلف هذا وجدت ألن ا
هو استخداا العق  الريري بطرلقة فعالة وإيجابية، وقدر  الطال  على تنميية  التعرلف اإلجرائي:

الم ارات والقيدرات التيي تسياعده عليى تي  المييكالت، وتحقييق أهدافي  مين أجي  الوصيو  إليى 
مكان  عالية في المجتما تتناس  ما قدرات  وإمكانات ، واستمرار الطال  في التدرل  عليى تليك 

ي الحيا ، تتى يكون لدي  القدر  على مواج ة وتجاوز المواقف الصعرة الم ارات اإلجتماعية ف
بفاعليييية وعقالنيييية، والقيييدر  عليييى التواصييي  ميييا ارخيييرلن وتكيييولن عالقيييات إجتماعيييية واقعيييية 

 على مقيا  التفكير اإليجابي. وإيجابية، ولقا  بمجموو الدرجات التي يحص  علي ا الطال 
 Social anxiety: اإلجتماعي القلق

 : اإلجتماعي للقلق اإلصطالتي المف وا
 أش ر لستة مستمر وقلق خوف: أن  على اإلجتماعي القلق( DSM-5, 2010) يعرف

 المواقيييف تجنييي  إلييى يدفعييي  معقييو  وغيييير مريييال  وبيييك  اإلجتماعيييية المواقييف مييين أكثيير أو
 (Bo, gels,et al,2010,168- 189. )ارخرلن أماا واألدائية اإلجتماعية

 مسيتمر خيوف: بخن ( NICE,2013) المتميز  الصحية للرعاية الوطني المع د ولعرف 
 الت دييد ميا متناسي  وهو موقف من أكثر أو معين موقف في اإلجتماعي األداء في القلق من

 (NICE, 2013, 4).الوضا يمثل  الذي الفعلي
 التعرلف اإلجرائي:

رترك ، يي، وقي  تعرضي  لموقيف إجتمياعي ميزعجطالي تالة إنفعالية غير سار  تنتياب ال
، مميا يجعلي  فيي مواقيف التفاعي  اإلجتمياعي وارداء العياا ال يامض باليعور بالت ديد والخيوف

غييير مجموعيية ميين األفكييار الخاططيية و ييي  فييي تاليية ميين عييدا اإلسييتقرار، علييى إثرهييا تتولييد لد
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عليي ، ولتضيح تخثيرهيا السيل ي سيل ية سيابقة ميرت  وتراكميات عقالنية، التي قد تيرترك بخ يراتال
الضرك والسيطر  على مياعره وأفكاره العقالنية وتدفع  إلى توقيا ميا  الطال على الذات، فيفقد 
دائمييًا إلييى تقييييم هييو مييا يحييدث لييدل طييالب الجامعيية تينمييا ينظييرون هييذا و  .هييو سيييء تدوثيي 

ثدي ب يم إليى عيدا مميا يسيود ليدي م تالية مين التيوتر والضييق واالنزعياج مميا ييارخرلن ل م، 
القليق ولتم قياس  بالدرجة التيي يحصي  علي يا الطالي  عليى مقييا   ،الثقة بذات م وال بقدرات م

تييث أن الدرجيية المرتفعيية تييد  ، ةالمسييتخدا فييي الدراسيية الحاليية ميين إعييداد الراتثيي اإلجتمياعي
مسييتول القلييق والدرجيية المنخفضيية تييد  علييى إنخفيياض  القلييق اإلجتميياعي علييى إرتفيياو مسييتول 

  .اإلجتماعي
 :الدراسة محددات: سادساً 

 تحدد الدراسة الحالية بالمحددات ارتية:
تم اختيار عينة التط يق األساسية من طيالب كليية التربيية بجامعية مدينية  المحددات الج رافية:

 .السادات
 كلييةوطالرية، مين طيالب  اً ( طالري1650بل  تجم مجتما الدراسة الحالية ) المحددات الريرلة:

وطالرية، تيم اختييار  اً ( طالري100التربية بجامعة مدينة السادات، وبل   تجيم العينية الم دئيية )
  .(ي/ أدبي( )ذكور / إناث(، )علم44عينة الدراسة األساسية وعددها )

ي ستم تط يق أدوات الدراسة على عينة الدراسة األساسية خال  الفص  الدرا لمحددات الزمنية:ا
 .ا2018ا/ 2017 ين العاا الدراسم األو 

 المحددات المن جية تتمث  في:

 من ج الدراسة : -أ
، التجرل يي للتحقيق مين فيروض الدراسيةاعتمدت الراتثة في هذه الدراسة على المن ج 

المجميوعتين  وراسية الحاليية هيو تصيميم النميوذج ذوالتصميم التجرل يي المسيتخدا فيي هيذه الد
 لطالب الجامعة.  التترعي –الرعدي -القيا  الق لي )التجرل ية والضابطة( ما  

 مجتما الدراسة :  -ب
جامعيية مدينيية  –بكلييية التربييية  ولييىراسيية ميين جميييا طييالب الفرقيية األ تكييون مجتمييا الد       

 ( طال .1650،  والرال  عددهم )ا2018/ ا2017السادات بالعاا الدراسي 
 :المياركون في الدراسة -جي    
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( طالرييًا وطالريية تييم اختيييارهم ميين المجتمييا 44تكونيي  عينيية الدراسيية األساسييية ميين )
جامعة مدينة السادات، وهم الطالب منخفضيي  –التربية بكلية  األولىاألصلي من طالب الفرقة 

، نلدراسية، تيم تقسييم م إليى مجميوعتييجيابي تسي  إجيابت م عليى أسيطلة مقياييس االتفكير اإل
( طالريًا وطالرية 22، ومجموعية ضيابطة قوام يا )( طالريًا وطالرية22رل يية قوام يا )مجموعة تج

يجييابي والضييابطة " فييي مقيييا  التفكييير اإل التجرل ييية خكييد ميين التكييافث بييين المجمييوعتين "وللت
، اإلرشييادياسييتخدم  الراتثيية اخترييار )ت( للكيييف عيين دالليية الفييروق ق يي  تط يييق ال رنييامج 

 ( توضح ذلك :2( ، و)1والجداو  )
 (1جدو  )

لمجموعة الضابطة في القيا  المجموعة التجرل ية واداللة الفروق بين متوسطات درجات 
 يجابياإل لمقيا  التفكير يالق ل

جموعة التجرل ية الم يجابيمقيا  التفكير اإل
 يفي القيا  الق ل

 (22)ن=

لمجموعة الضابطة ا
 يفي القيا  الق ل

 (22)ن=

قيمة 
 ت

مستول 
 الداللة

 و ا و ا
 غير دالة 0.36 2.79 27.77 3.10 27.45 م ار  تديث الذات اإليجابي

 غير دالة 0.33 2.74 27.45 2.83 27.72 م ار  التوقا اإليجابي
 غير دالة 0.22 2.77 28.14 2.61 28.32 م ار  التخي  العقلي

 غير دالة 0.07 6.29 83.37 6.42 83.49 الدرجة الكلية
السيابق عيدا وجيود فيروق دالي  إتصيائيًا بيين متوسيطات درجيات  (1يتضح مين جيدو  )

يجابي أبعاد مقيا  التفكير اإل يف يلمجموعة الضابطة في القيا  الق لالمجموعة التجرل ية وا
 يجابي.تكافث المجموعتين في التفكير اإل ، مما يد  على تحقق شر والدرجة الكلية للمقيا 

 : للتحقق من صحة فروض الدراسة تم استخداا األدوات التالية أدوات الدراسة: -د
 )إعداد/ الراتثة(                         يجابي.                    مقيا  التفكير اإل -1
 مقيا  القلق اإلجتماعي.                                             )إعداد/ الراتثة( -2
 )إعداد /الراتثة(                           إرشادي قائم على العالج بالمعنى.  برنامج  -3

وفيمييا يلييى وصييف لإلجييراءات التييى قاميي  ب ييا الراتثيية إلعييداد كيي  أدا  ميين تلييك األدوات 
 وكيفية ضرط ا : 

 )إعداد / الراتثة(        يجابي لطالب الجامعة            مقيا  التفكير اإل -1
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 المقيا  عد  خطوات نوضح ا فيما يلي:تضمن إعداد 
ال ييدف ميين المقيييا  : تييم إعييداد المقيييا  الحييالي ب ييدف تييوفير أدا  سيييكومترلة تديثيية  -أ

 تناس  أهداف الدراسة الحالية وخصائص الفتر  العمرلة للعينة.
يجييابي فييي ضييوء التييراث تييم تحديييد مف ييوا التفكييير اإلتحديييد مف ييوا الظيياهر  المقاسيية:   -ب

ن توقا النجاح في القيدر  عليى معالجية المييكالت بتوجيي  ميواإلم رلقي على أن : النظري 
سترايتيجات القياد  التي تزليد مين إميداد الفيرد بثقتي  فيي إقناعات عقلية بناء  وباستخداا 

 .أدائ  وسيطرت  وإدارت  لعمليات التفكير لدي 
 من خال  المصادر التالية:تحديد مصادر عرارات المقيا : تم اشتقاق عرارات المقيا   -جي
يجيييابي وأهيييم قيييي وثييييق الصيييلة بمف يييوا التفكيييير اإلاالطيييالو عليييى التيييراث النظيييري واإلم رل -1

 مكونات .
، التييي أتيييح وج ييات نظيير علميياء اليينفس المختلفيية يجييابي ميينالرجييوو لتعرلفييات التفكييير اإل -2

 للراتثة اإلطالو على ارائ م.
ت الراتثية تنوعيًا فيي يجيابي وقيد وجيدالتفكير اإلالمقاييس التي تناول  طالو على بعض اإل -3

 الرجوو إلي ا ما يلي: تم التي المقاييس ومن ،هذه األدوات
 ( وكان  عينية الدراسية التيي 2016) تييا صالح / مرو يجابي إعدادمقيا  التفكير اإل

( طالييي  جيييامعي ممييين تتيييراوح 480للمقييييا  ) تييم التحقيييق مييين الخصيييائص السييييكومترلة
 ( عاا.20.5( عاا إلى )17أعمارهم ما بين )

 ( وكاني  عينية الدراسية 2016ع يد العزليز )سيالم ناديية  /يجيابي إعيدادمقييا  التفكيير اإل
( طالي  جيامعي ممين تتيراوح 102التي تم التحقق من الخصائص السييكومترلة للمقييا  )

 ( عاا.19.11لى )( عاا إ18.6أعمارهم ما بين )
 يجابي إعداد / جونجمقيا  التفكير اإل (Jung S K, 2007)  وكاني  عينية الدراسية التيي

( طالييي  جيييامعي ممييين تتيييراوح 215تييم التحقيييق مييين الخصيييائص السييييكومترلة للمقييييا  )
 ( عاا.19.10( عاا إلى )17.11أعمارهم ما ما بين )

 ( وكان  عينة الدراسة التي تم 2006سعيد  سالم ) أمانى /يجابي إعدادمقيا  التفكير اإل
( طال  جيامعي ممين تتيراوح أعميارهم 215التحقق من الخصائص السيكومترلة للمقيا  )

 ( عاا.19.9( عاا إلى )17.04ما ما بين )
و عليييى المقييياييس ، واالطيييالمييين االسيييتجابات التيييي ذكرهيييا الطيييالبومييين خيييال  االسيييتفاد  

يجيييابي، وأهيييم ميييا خلصييي  إليييي  الرحيييوث اهتمييي  بقييييا  التفكيييير اإلواألدوات المتاتييية، التيييي 
ي، يجيابالتي رأت أن ا تيرترك بيالتفكير اإلوالدراسات السابقة، صاغ  الراتثة عدد من العرارات 
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"( 2يجيابي )أنظير ملحيق " ( عرار ، تمثي  عريارات مقييا  التفكيير اإل48وكان عدد العرارات )
 ا  ق   التحكيم.والذي يتضمن الصور  األولية للمقي

الكفاء  السيكومترلة للمقيا : قامي  الراتثية فيي الدراسية الحاليية بيالتحقق مين صيالتية  -د
 ؛ وذلك كما يلي:ا  لالستخداا في ضوء ثرات  وصدق المقي
ريات المقييا  عليى عينية الدراسية ثرات المقيا  : قام  الراتثة الحالية بالتحقق مين ث أواًل :

؛ تييث قاميي  بتقسيييم المقيييا  ككي  إلييى نصييفين كمييا بطرلقيية التجزئيية النصييفية سيتطالعيةاإل
 (3قسمة ك  ُبعد إلى نصفين، وتم تسياب معامي  ارتريا  بيرسيون بيين كي  قسيمين، وجيدو  )

 يوضح النتائج:
 (100)ن= يجابي عن طرلق التجزئة النصفيةثرات مقيا  التفكير اإل :(3)جدو            

 الدرجة الكلية م ار  التخي  العقلي م ار  التوقا اإليجابي م ار  تديث الذات اإليجابي يجابيالتفكير اإل

 **0,694 **0,725 **0,626 **0,717 معام  االرترا 

 0,01** دالة عند 
، تيييث أن جميييا ا  ككيي  وأبعيياده بيييك  مسييتق  مرتفييا( أن ثرييات المقييي3يتضييح ميين جييدو  )

 مما ُييير إلى أن المقيا  بخبعاده يتسم بثرات مالئم.، معامالت االرترا  مرتفعة ومناسرة
؛ ن صيدق المقييا  عين طرليق صيدق المحيكقامي  الراتثية بيالتحقق مي ثانيًا: صدق المقيا :

اعتريياره با( 2006سييعيد  سيالم،    التفكييير االيجيابي إعييداد )أميانيتييث قامي  بتط يييق مقييا
مكونة مين  الحالية على عينة من طالب الجامعةيجابي المعد للدراسة محًكا لمقيا  التفكير اإل

بمتوسيك عميري قيدره  ( عياا،22.7( عياا إليى )20.1، تتراوح أعمارهم ما بيين )( طال 100)
( بميا يييير 0,87( شي ور ف لي  معامي  االرتريا  )0.9( عاا وانحراف معيياري قيدره )21.11)

 إلى صدق المقيا .
مين ثالثية  -فيي صيورت  الن ائيية  -يجيابي يتكيون مقييا  التفكيير اإلوصف المقييا  :  -ه

 أبعاد لك  بعد مجموعة من العرارات وهى كالتالي :
  :  ولقصد ب ا نظر  الفرد اإليجابية نحو ما يمتلكي   :اإليجابي م ار  تديث الذاتالُرعد األو

، 4، 1الُرعيد بالعريارات التاليية : ) ، وُلقيا  هيذامن أفكار وقول ومعتقيدات وقيدرات متنوعية
( المجميييييييييييييييوو 46، 43، 40، 37، 34، 31، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10 ،7
 ( عرار .16)

 يجييابي بتحقيييق مكاسيي  فييي ولقصييد بيي  : التوقييا اإل: م ييار  التوقييا اإليجييابي: الُرعييد الثيياني
، وُلقيا  هيذا الُرعيد بالعريارات جتماعية والم نييةتلف جوان  تيا  اليخص الصحية واإلمخ
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، 44، 41، 38، 35، 32، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5،  2التالييييية : )
 ( عرار .16( المجموو )47

 : استدعاء لصور أو تصورات ذهنية بطرلقة ولقصد ب : : م ار  التخي  العقلي الُرعد الثالث
يجيابي ميا مواج ة الميكالت، وتحقيق النجياح، والتواصي  اإلإيجابية تعزز قدر  الفرد على 

، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6،  3: )التاليييية الُرعيييد بالعريييارات، وُلقيييا  هيييذا ارخيييرلن
 ( عرار .16( المجموو )48، 45، 42، 39، 36، 33، 30، 27

طرلقييية تصيييحيح المقييييا : تيييم وضيييا مفتييياح لتصيييحيح المقييييا  وفيييق السيييلم الخماسيييي  -و
نييادرًا جييدًا( ، يحييدث  -يحييدث نييادرًا  –يحييدث أتيانييًا  –يحييدث غالرييًا  –)ليكييرت(، )يحييدث دائمييًا 

تتسياب اليدرجات عليي  كميا يليي : وتيث أن المقيا  ب  عرارات موجر  وأخرل سالرة فقد تم ا
 (  للعرارات السالرة.5، 4،  3،  2، 1( للعرارات الموجرة، و )1،  2، 3، 4، 5)

ستطالعية التي قام  ب يا الراتثية تيم تسياب اليزمن من خال  الدراسة اإل: زمن المقيا  -ي
إلجراء المقيا ؛ بحساب المجموو الكلي للزمن الذي است رق  ك  طال  في اإلجابة على  الالزا

 ( دقيقة22المقيا ، وتم تساب متوسك الزمن ف ل  )
 )إعداد / الراتثة(              اإلرشادي القائم على العالج بالمعنىال رنامج  -2 

 : أهداف ال رنامج :أوالً 
أن ي نييى ال رنييامج بنيياء محييددًا ييييتم  علييى أهييداف  تتييى تضييمن لل رنييامج النجيياح يجيي 

د التدرل يية، ، الميوامنييةز هيى: الميد  ال إرشادييد عد  أشياء لك  موقف محدد ، كما يج  تحد
ال رنيامج الوسائ  التعليميية، ال يدف العياا، أهيداف الجلسية الخاصية، إجيراءات الجلسية، فنييات 

أهيداف رئيسية  إرشاديالنيا  المنزلي، ولك  برنامج و ، المناقيات، األسا  النظري  ،اإلرشادي
 ، وفيما يلي عرض ل ذه األهداف :اف إجرائيةوأهد
 : يجابي.ال رنامج إلى تنمية التفكير اإلي دف  ال دف العاا لل رنامج 
 :مصادر بناء ال رنامج 

 :ناء ال رنامج على عدد من المصادر، والتي تتمث  فياعتمدت الراتثة في ب
على التراث الثقافي في بحوث ودراسات سابقة ل ناء تصيور عياا عين خصيائص  اإلطالو -1

 الظاهر  موضوو الدراسة.
  :اإلطالو على -2
/ إلنتمياء ليدل طيالب الجامعية. إعيدادبرنامج قائم على العالج بالمعنيى لتنميية اليعور با  -

 (.ا2016محمد ) الزهراء الدمردا  فاطمة
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نية مين م يارات التوافقيية والرضيا عين الحييا  ليدل عيبرنامج لإلرشاد بالمعنى فيي تنميية   -
 (.ا2015المسلماني ) ع دالرتمن / أم المطلقات بدولة قطر. إعداد

ل عينية برنامج إرشادي بالمعنى لتنمية اليعور باإلنتماء وأثيره عليى التوافيق النفسيي ليد  -
 (.ا2015السيد )علي / إبراهيم من اليراب الجامعي. إعداد

العالج بالمعنى في تحسن جود  الحيا  لدل عينة من الييراب الجيامعي. إعيداد / صيالح   -
 (.ا2015اليعراوي )فثاد 

برنييامج للعييالج بييالمعنى فييي خفييض تييد  اإلضييطرابات السيكوسييوماتية للقولييون العصيي ي   -
 (.ا2015أتمد ) محمد لدل الراشدين . إعداد/ فاطمة

لمعنى لزليياد  معنييى الحيييا  لييدل الطييالب. إعييداد برنييامج التييدرل  علييى مفيياهيم العييالج بييا  -
Haditabar, Far& Amani,2013)     ) 

عليى عدييد مين  اإلرشيادياعتميدت الراتثية فيي بنياء ال رنيامج خطيوات إعيداد ال رنيامج :  ثانيًا:
، تيث إن  تم التخطييك العياا لل رنيامج بناء ال رنامج عددًا من الخطوات وقد است رق ، المصادر

راشير  وغيير المراشير  عن طرلق تحديد ال دف من ال رنامج في مسيتول األهيداف المالمستخدا 
الفلسييفة، والمحكييات التييي فييي إعييداده، تصييميم ، معرفيية تييدوده، محتييواه، األسييا  والمعيييار، 

، ووسائ  تقولم  تم مين خيال  ئ  واألنيطة المستخدمة في تنفيذهراعت ا معد  ال رنامج في بنا
 التالي:

 جتمياعي بصيفة جيابي والقليق اإليلسييكولوجي اليذي تنياو  التفكيير اإلالتيراث ا االطالو عليى
ستراتيجيات المقترتة في ال رنامج بصفة خاصة، والمتاتة في تيدود اإلمكانييات ، واإلعامة

 المتاتة للراتثة.
  ومادتيي  العلمييية وفنياتيي  ميين الدراسييات  اإلرشييادياشييتق  الراتثيية اإلطييار النظييري لل رنييامج

يجابي والقلق ، والتفكير اإلوالعالج عموماً  اإلرشاد التجرل ية التي أجرل  في مجا والرحوث 
جتماعي خصوصًا، وهذا ما استعرضت  الراتثة من خال  عرض اإلطار النظيري للدراسية، اإل

 وال رنامج ، والدراسات السابقة.
  تي تم ذكرها في والعالجية ال اإلرشاديةاالطالو على الدراسات السابقة التي اهتم  بال رامج

، وكييذلك االطييالو جتميياعييجييابي، والقلييق اإلالدراسييات السييابقة، والتييي اهتميي  بييالتفكير اإل
، والتيي سي ق ذكرهيا فيي مصيادر العتماد علي يا عنيد بنياء ال رنيامجعلى المصادر التي تم ا

 بناء ال رنامج.
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  يث الزمان المناسي  لعينية من تاهتم  الراتثة بت يطة الظروف المناسرة لتط يق ال رنامج
جيييو ميييرلح  ، وتيييوفير المييييروبات السييياخنة والريييارد ، وتيييوفيرالدراسييية، والمكيييان المناسييي 

 ، ما شكرها إلدار  الكلية التي وفرت ل ا قاعة مناسرة ومج ز .ومناس  لتنفيذ ال رنامج
 تم تط يق ال رنامج على أربعة مرات  كاألتي:مرات  تط يق ال رنامج: ثالثًا: 

اهتم  الراتثة بتوفير قدرًا مين األلفية والميود  والتماسيك مرتلة الت يطة وبداية ال رنامج :  -1
ن الراتثية والميياركين فيي التجربية، وبيين بعضي م منذ اللحظات األولى فيي أو  جلسية بيي

 رنييامج لتنمييية سييتراتيجيات التييي يييتم اسييتخدام ا فييي ال، وزليياد  التركيييز علييى اإلالييرعض
قاميي  الراتثيية ب ييدء  جتميياعي لييدي م، وقييدالقلييق اإل يييفيجييابي وتخفاإل م ييارات التفكييير

( كميا قامي  الراتثية بتوزليا المقياييس عليى المجموعية ا2017/ 10/  1) ال رنامج ييوا
التجرل ييية والمجموعيية الضييابطة فييي الجلسيية األولييى الييذي تييم في ييا التعييارف بييين الراتثيية 

ه الجلسة توزلا مقييا  التفكيير في هذ ، وتم، والتعرف على بعض م الرعضسترشدينوالم
امج بواقييا ثييالث يجييابي ومقيييا  القلييق االجتميياعي، واسييتمرت الراتثيية فييي تنفيييذ ال رنيياإل

 أسابيا. ثمانية، وهكذا تتى أخر جلسة في ن اية المد  المحدد  وهى جلسات في األس وو

( وتتيى 2017/  10/ 1مرتلة التط يق: قام  الراتثة بتط يق ال رنامج في الفتير  مين ) -2
يجييابي ومقيييا  لتط يق الق لييي لمقيييا  التفكييير اإل(  وبعييد القييياا بييا2017/  11/ 29)

 يحتيوي عليى تعليميات عامية للطيالب لكي، قامي  الراتثية بتوزليا ورقية تجتمياعيالقلق اإل
ر  تقيييم الجلسية ، ولترعون ا أثناء الجلسات، كما قام  الراتثة بتوزليا اسيتماب ا يلتزمون 

، واسييتمرت الراتثيية فييي تنفيييذ واتفقيي  مع ييم علييى الجلسيية القادميية ،الجلسيية فييي ن اييية
 يييرت الراتثييية تتيييى الجلسييية جلسيييات ال رنيييامج وسيييك تفاعييي  الطيييالب وجيييديت م التيييي أب

، تيييث تييم فييي الجلسيية ق يي  فييي الجلسييات التييي تضييمن ا ال رنييامج، وفييق مييا ورد الختامييية
ات ال رنيامج ميا ، وكاني  تراجيا جلسيالبتمار  تقييم ال رنامج عليى الطيالختامية توزلا اس

، وتحدييد الجلسيية التيي كيانوا يجيدون في ييا صيعوبة فيي نقل يا للحيييا  الطيالب بصيفة عامية
ق يي  الطييالب بعضيي م الواقعييية ميين اإلسييتراتيجيات التييي تييم اسييتخدام ا وتوضيييح ا ميين 

ا  القلق يجابي ومقيتامية تم توزلا مقيا  التفكير اإل، وفي الجلسة الخالرعض والراتثة
تفاق ما الطالب على موعيد القييا  بعدي" ، وفي ن اية الجلسة تم األ  جتماعي "قيا اإل

 التترعي للمقياسين. 
 مقسم  إلى ثالث أقساا كالتالي: ةجلس 24امج في صورت  الن ائية من وتكون ال رن

 مناس  بيين الراتثية  إرشادي: وتم في ا التعرف على الطالب وخلق جو جلسة تم يدية
 ، وتم  هذه الجلسة في أو  جلسة.والطالب وبين الطالب بعض م الرعض
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 جلسيات العيالج بيالمعنى والتيي تمي  مين الجلسية الثانيية وتتيى الجلسية القسم الثاني :
 الثالثة والعيرون.

 القيييا  الرعييدي لمقيييا  م في ييا مراجعيية ال رنييامج و تيي: و جلسيية ختامييية :لثالييثالقسييم ا
 ب على التعاون ما الراتثة.يجابي وشكر الطالالتفكير اإل

نجيياز الييذي تحقييق ميين ال رنييامج فييي هييذه المرتليية معرفيية مييدل اإل تييم : مرتليية التقييييم -3
ابي ليدل الميياركون فيي يجيليتي  فيي تنميية م يارات التفكيير اإلمدل أثر ال رنيامج" وفاع"

خيال  يجابي من رعدي والتترعي لمقيا  التفكير اإل، وذلك بعد التط يق الق لي والالدراسة
يية التيي األسالي  اإلتصائية المناسرة على ال يانات الخاصة بيدرجات المجموعية التجرل 

 ، والمجموعة الضابطة التي لم يط ق علي ا ال رنامج.تم تط يق ال رنامج علي ا
: بعييد مييرور شيي ر ونصييف قامي  الراتثيية باالتصييا  بالمييياركون فييي  مرتلية المتابعيية -4

، وقيد تضير جمييا ن للتخكد عليى الموعيد المتفيق عليي ميالدراسة ق   الموعد المحدد بيو 
قييد تضيير أفييراد المجموعيية ، و نفسيي ا لضييمان تييوافر الظييروف نفسيي ا الطييالب إلييى القاعيية

، وبعيد جميا االسيتمارات الخاصية يجيابي عليي متفكيير اإل، وتم توزلا مقيا  الالتجرل ية
رغ ت م فيي تكيرار التجربية بالمقياسين قام  الراتثة بيكر المياركون في الدراسة وسك 

 مر  أخرل ولكن في جوان  مختلفة.
 تييث يذا الجزء نتائج التحلي  اإلتصائتعرض الراتثة في ه: نتائج الدراسة وتفسيرها ،

 ت دأ بعرض النتائج المتعلقة بفروض الدراسة.
فيروق ذات داللية إتصيائية  توجيد: " ينص الفرض األو  عليى أني الفرض األو  ونتائج :  -1

بييين متوسييطات درجييات المجموعيية التجرل ييية والمجموعيية الضييابطة فييي القيييا  الرعييدي فييي 
. "تجرل ييةيجابي وفي ك  بعيد مين أبعياده لصيالح المجموعية الالدرجة الكلية لمقيا  التفكير اإل

( ي يين 4وجدو  )، قلةوالخترار صحة هذا الفرض استخدم  الراتثة اخترار "ت" للعينات المست
 ذلك :

القياسيين الق ليي  يسطات درجات المجموعة التجرل يية في( داللة الفروق بين متو 4جدو  )
 يجابيلمقيا  التفكير اإلوالرعدي 

المجموعة التجرل ية  يجابيمقيا  التفكير اإل
في القيا  الرعدي 

 (22)ن=

المجموعة الضابطة 
في القيا  الرعدي 

 (22)ن=

تجم  قيمة ت
 األثر

مستول 
داللة 
تجم 
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 األثر و ا و ا

 متوسك 0,75 **20.36 2.62 28.00 6.11 56.45 م ار  تديث الذات اإليجابي
 مرتفا 0,82 **28.55 2.61 27.36 4.67 59.95 م ار  التوقا اإليجابي
 مرتفا 0,83 **28.71 2.56 28.09 4.11 57.77 م ار  التخي  العقلي

 مرتفا 0,90 **34.0 5.80 83.45 11.12 174.59 الدرجة الكلية

**0.01 
( بييين 0,01السييابق وجييود فييروق داليي  إتصييائيًا عنييد مسييتول ) (4يتضييح ميين جييدو  )

الدرجيية  يالقيييا  الرعييدي فيي ية التجرل ييية والمجموعيية الضييابطة فييمتوسييطات درجييات المجموعيي
لصييالح المجموعيية التجرل ييية، كمييا  يجييابي وفييي كيي  بعييد ميين أبعييادهلمقيييا  التفكييير اإلالكلييية 

يتضح من الجدو  وجود تجم أثر لل رنامج ، وذلك األثر يتراوح ما بين متوسك ومرتفا ؛ تيث 
( فييإن 0,20( ، وتيييث أن جميييا القيييم أكثيير ميين )0,90 – 0,75تييراوح تجييم األثيير مييا بييين )

 ال رنامج المستخدا ذو كفاء  عالية.
الفيييرض الثييياني ونتائجييي  : يييينص الفيييرض الثييياني عليييى أنييي  : " توجيييد فيييروق ذات داللييية  -2

الدرجية إتصائية بين متوسطات درجات القياسين الق لي والرعدي للمجموعة التجرل يية فيي 
والختريار يجابي وفي ك  بعد من أبعاده لصيالح القييا  الرعيدي". الكلية لمقيا  التفكير اإل

( يوضيح 5الراتثية اختريار "ت" للعينيات المرترطية ، وجيدو  )صحة هذا الفرض اسيتخدم  
 نتيجة هذا اإلجراء :

( : داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجرل ية فى القياسين الق لي 5جدو  )
 لمقيا  التفكير االيجابيوالرعدي 

المجموعة  يجابيمقيا  التفكير اإل
التجرل ية في 
القيا  الق لى 

 (22)ن=

المجموعة التجرل ية 
في القيا  الرعدي 

 (22)ن=

تجم  قيمة ت
 األثر

مستول 
داللة 
تجم 
 األثر

 و ا و ا

م ار  تديث الذات 
 اإليجابي

 متوسك 0,77 **23.80 6.11 56.45 3.10 27.45
 مرتفا 0,80 **27.69 4.67 59.95 2.83 27.72 م ار  التوقا اإليجابي
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 مرتفا 0,85 **29.28 4.11 57.77 2.61 28.32 م ار  التخي  العقلي
 مرتفا 0,91 **35.20 11.12 174.59 6.42 83.49 الدرجة الكلية

 0.01** دال  عند 
( بييين 0,01إتصييائيًا عنييد مسييتول ) ة(السييابق وجييود فييروق داليي5يتضييح ميين جييدو  )

جميييا أبعيياد مقيييا   يلييي والرعييدي للمجموعيية التجرل ييية فييمتوسييطات درجييات القياسييين الق 
من الجدو  وجود يجابي والدرجة الكلية للمقيا  لصالح القيا  الرعدي، كما يتضح التفكير اإل

؛ تييث تيراوح تجيم األثير ميا بيين األثر يتيراوح ميا بيين متوسيك مرتفيا، وذلك تجم أثر لل رنامج
( فإن ال رنامج المستخدا ذو كفاء  0,20( ، وتيث أن جميا القيم أكثر من )0,91 – 0,77)

 معقولة.
 تفسير نتائج الفرض األو  والثاني:

إتصيائيًا  ةنتيائج الفيرض األو  وجيود فيروق داليالسيابق والخياص ب (4يتضح مين جيدو  )
 يموعيية الضييابطة فييى القيييا  الرعييدي فييبييين متوسييطات درجييات المجموعيية التجرل ييية والمج

لصيالح المجموعية التجرل يية.  يجابي وفي ك  بعد مين أبعيادهلمقيا  التفكير اإلالدرجة الكلية 
هيذه الدراسية المستخدا فيي  اإلرشاديكما يتضح من الجدو  السابق وجود تجم أثر لل رنامج 

تيائج الفيرض الثياني وجيود ( والخياص بن5يجابي. كما يتضح مين جيدو  )في تنمية التفكير اإل
الق ليي والرعيدي  القياسيين يسطات درجات المجموعة التجرل ية فإتصائيًا بين متو  ةفروق دال

لصيالح القييا  الرعيدي،  يجابي وفيي كي  بعيد مين أبعيادهلمقيا  التفكير اإلالدرجة الكلية  يف
هييذه الدراسيية فييي المسييتخدا فييي  اإلرشيياديكمييا يتضييح ميين الجييدو  وجييود تجييم أثيير لل رنييامج 

 يجابي. تنمية التفكير اإل
مج القيائم عليى المعنيي قيد لل رنياولمكن إرجاو ذلك إلى أن استخداا المجموعة التجرل يية 

، واالسييتمتاو بالحيييا  والق ييو  علي ييا سييعاد ، والتقلييي  ميين تيياالت التييوتراليييعور بالسيياعدهم 
القرارات الصائرة،  تحقيق النجاح الدراسي، زلاد  الثقة بالنفس، القدر  على إتخاذ، بطرق أفض 

سييمو وتنظيييم األفكييار، القييياد  الحكيميية وتحميي  المسييطولية، واليييعور بالتفيياؤ  نتيجيية لتوقييا 
مييدهم بييالقو  الكامنيية لمواج يية المواقييف أييية فييي مختلييف المواقييف واألتييداث، و النتييائج اإليجاب

التعييامالت التحلييي بالصيي ر والمثييابر  فييي ، و الضيياغطة، واالستريييار بييالخير فييي جوانيي  الحيييا 
مواج ييية األزميييات والت لييي  ، و الحياتييية والتعليميييية والم نيييية، اليييتحكم فيييي اإلنفعيياالت والسيييلوك

والتميز بقدرات معرفية وإبداعية جيد ، والتركيز على ت  الميكالت بداًل مين اإلسيت راق ، علي ا
الت التعييرف علييى التعييرف علييى مييياعر وإنفعييا كمييا أن ال رنييامج سيياعدهم علييى، فييي الميييكالت

ارخييرلن بالقييدر الييذي يجعل ييم مح ييوبين أكثيير مميين يحيطييون ب ييم سييواء كييان داخيي  األسيير  أو 
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خارج ييا، كيي  هييذا يعميي  علييى سيييطر  تاليية ميين اإلتييزان اإلنفعييالي وصييفاء الييذهن لييدي م، ممييا 
أبعدهم ك  الرعد عن مختلف مصادر القليق والضي و  ومواج ت يا بكي  ثقية وشيجاعة، مميا أثير 

ج از المناعي لدي م ومن ثم قدر  أفض  على اليفاء من كافة األمراض التي قيد إيجابيًا على ال
وتقليييي  تعرضييي م لاميييراض النفسيييية أو جسيييمية والتمتيييا بقيييدرًا كيييافي مييين الصيييحة  تيييواج  م،

كمييا سيياعدهم علييى فعيي  مييا يرلييدون، وكييذلك جعل ييم ييييعرون بييالقول واإليجابييية ميين ، النفسييية
سي  ، والييتخلص مين األفكييار قيوي وأأجسييمانية والروتانيية وجعي  تخيييل م النيواتي العاطفيية وال

هم فييي تنمييية التفكييير اسييتقرا  األفكييار اإليجابييية ممييا سييأار المحرطيية و وطييرد األفكيي ،السييل ية
 االيجابي لدل طالب المجموعة التجرل ية.

التجربييية  ومن خال  ما س ق يمكن القو  بإن المت ير الذي تم إدخالي  عليى المجموعية       
 يالتط يييق الق لييالقيائم علييى المعنييى، تعيزل إلييي  الفييروق الناتجية بييين  اإلرشيياديوهيو ال رنييامج 
والتترعيي ليدل طيالب  يلدل طالب المجموعة التجرل يية، وبيين التط ييق الرعيد يوالتط يق الرعد

 فعالييية يجييابي، وهييذا يييد  علييي اسييتمرار، وذلييك فييي مقيييا  التفكييير اإلل يييةالمجموعيية التجر 
 يجابي لدل طالب الجامعة.الية في تنمية م ارات التفكير اإلال رنامج المستخدا في الدراسة الح

(  والتيي توصيل  إليى ا2016عثمان )تميد دراسة روناك وتتفق نتائج هذه الدراسة ما 
تفوقيي  المجموعيية التجرل ييية علييى المجموعيية الضييابطة فييي التط يييق الرعييدي لمقيييا  التفكييير 
اإليجابي، وهذا ما يثكد فاعلية اإلستراتيجية المقترتة القائمة على م ارات الذكاء الوجداني في 

السييد  جميا  هيدل تنمية م ارات التفكير اإليجابي لدل طلرة جامعة سوران في العراق، ودراسة
( والتي توصل  إلى: وجود تحسين في مستول التفكير اإليجابي لدل أم يات األطفيا  ا2015)

ع يييد اليييرتمن مصيييطفى المعيياقين عقلييييًا بعيييد التعيييرض لل رنيييامج اإلرشيييادي، ودراسييية الييييافعي 
( والتي توصل  إلى  وجود فروق ذات داللة إتصائية بين متوسك درجات المجموعة ا2013)

يجابي بعد تط يق الح القيا  الرعدي في التفكير اإلرل ية بين القياسين الق لي والرعدي لصالتج
( والتيي توصيل  ا2012رضيوان ) أتميد ال رنامج لصالح المجموعة التجرل ية، ودراسة إنتصيار

إلييى وجييود فييروق داليية إتصييائية فييي التفكييير اإليجييابي بييين متوسييك رتيي  المجموعيية الضييابطة 
يجييابي فييي القيييا  الرعييدي لصييالح المجموعيية رل ييية فييي مقيييا  التفكييير اإلة التجوالمجموعيي

التيي توصيل  إليى فاعليية ال رنيامج التيدرل ي و  ،(ا2011ج ير ) عليي التجرل ية، ودراسية أتيالا
التوقيا اإليجيابي(، كميا توصيل   –التخيي   –في تنمية م ارات التفكير اإليجيابي )تيديث اليذات 

إيجيابي ل رنيامج تنميية م يارات التفكيير اإليجيابي فيي تنميية بعيض  الدراسة إلى وجود تخثير دا 
 –األصييالة  –التفيياؤ ( والخصييائص العقلييية ) الطالقيية  –الخصييائص النفسييية )الثقيية بييالنفس 



  
22 

 
  

م يارات التفكيير  العيالج بيالمعني فيي تنميية المرونية (، مميا ُيييير فعاليية ال رنيامج القيائم عليي
 خصائص العقلية والنفسية. اإليجابي في تنمية العديد من ال

 :التوصيات التربولة المن ثقة عن الدراسة 
 ضوء النتائج التي توصل  إلي ا الدراسة الحالية بما يلي: يتوصي الراتثة ف       

 يجابية.إيجابي لجعل م يفكرون بطرلقة االهتماا بالطالب منخفضي التفكير اإل -1
يجيابي عليى الطيالب فيي جمييا التفكيير اإلإجراء المزلد من الرحوث والدراسات فيي مجيا   -2

 المرات  الدراسية.
مرتليية ترجيية وهييى  ييجييابي لييدل طييالب المرتليية الجامعيية ألن ييم فيياالهتميياا بييالتفكير اإل -3

يحتاجون في ا إلى كثير من م ارات التعامي  ميا ارخيرلن  يمرتلة المراهقة المتخخر  والت
 بما ينعكس على تخفيف القلق االجتماعي لدي م.

يجابي وتخفيف القلق االهتماا بال رامج واألنيطة اإلرشادية التي ت تم بتحقيق التفكير اإل -4
 جتماعي لدل الطالب.اإل

 يجابي في ال رامج والمقررات الدراسية لدل الطالب.تضمين م ارات التفكير اإل -5

يجييابي والتعاميي  مييا ارخيير وكيفييية عقييد النييدوات والمييثتمرات لتنمييية ثقافيية التفكييير اإل -6
 جتماعي لدل طالب المرات  الدراسية المختلفة.تخفيف القلق اإل

 

 

 المراجا

ا(. برنييامج إرشييادل بييالمعنى لتنمييية اليييعور باالنتميياء وأثييره  2015إبييراهيم علييى السيييد. ) -
. كليية دكتيورا على التوافق النفسى لدل عينة من اليراب الجيامعى. 

 جامعة عين شمس، مصر.التربية، 
ا(. ممارسة العالج العقالنى فى خدمة الفرد فى تخفيف 2017أبوبكر ع د الرتمن محمد. ) -

. دكتييورا تييد  القلييق اإلجتميياعى لمرضييى اإللت يياب الك ييدل الوبييائى. 
 كلية الخدمة اإلجتماعية، جامعة أسيو ، مصر.
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ت التفكييير اإليجييابى وأثييره فييى ا(. فاعلييية برنييامج تييدرل ى لم ييارا2011أتييالا علييى ج يير. ) -
. مع يد دكتيورا تنمية بعض الخصائص النفسية والعقلية لدل الطف . 

 الدراسات التربولة، جامعة القاهر ، مصر.
ا(. فعالييية برنييامج إرشيياد أسييرل معرفييى سييلوكى فييى خفييض 2014أسييامة فيياروق سييالم. ) -

ليييدل األنرييياء ذول  القليييق االجتمييياعى وتحسيييين التفاعييي  االجتمييياعى
، مصيير -مجليية كلييية التربييية )جامعيية بن ييا(اضييطراب طيييف التوتييد. 

25(97 ،)31– 98. 
ا(. أثير برنيامج التفكيير اإليجيابي والتيدعيم اليذاتي 2013اليافعي مصطفى ع يد اليرتمن. ) -

في ضوء ال رمجة الل ولة العص ية عليى األداء األكياديمي ليدل عينية 
. ماجسيتيرمن تالميذ )الحلقة الثانيية( مين مرتلية التعلييم األساسيي. 

 .كلية التربية، جامعة طنطا، مصر
ا(. فاعلييية برنييامج لتنمييية التفكييير اإليجييابى لييدل الطالرييات 2006أمييانى سييعيد  سييالم. ) -

مجليية المعرضييات للضيي و  النفسييية )فييى ضييوء النمييوذج المعرفييى(. 
(، 4، )مصييير -كليييية التربيييية باإلسيييماعيلية. جامعييية قنيييا  السيييولس

105-169. 
تنميييية  ا(. فاعليييية برنيييامج لإلرشييياد بيييالمعنى فيييى 2015أمييي  ع يييد اليييرتمن المسيييلمانى. ) -

م ارات التوافقية والرضا عن الحييا  ليدل عينية مين المطلقيات بدولية 
 كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر. .دكتورا  قطر.

ا(. أثر تنمية التفكير اإليجابي فيي خفيض الضي و  النفسيية 2012إنتصار أتمد رضوان. ) -
. ماجسيتير لدي ذوي صيعوبات اليتعلم مين تالمييذ المرتلية اإلعداديية.

 .لية التربية، جامعة قنا  السولس، مصرك
تنيييييك المناعييية النفسيييية لتنميييية م يييارات التفكيييير  ا(.2013إيميييان تسييينين عصيييفور. ) -

االيجيييابى وخفيييض قليييق التيييدرلس ليييدل الطالريييات المعلميييات شيييعرة 
دراسييات عربييية فييى التربييية وعلييم اليينفس مجليية  الفلسييفة واالجتميياو .
 .             63 -11( 42)3، مصر -)جامعة عين شمس(

ا(. فعالية برنامج إرشادل قائم على نظرلية العيالج بيالمعنى  2015خديجة جمعة النجار. ) -
فى خفيض اإلتتيراق النفسيى األكياديمي ليدل طيالب المرتلية الثانولية 

 . كلية التربية، جامعة اإلسكندرلة.ماجيستير العامة.
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ا(. اسييتراتيجية مقترتيية قائميية علييى م ييارات الييذكاء الوجييدانى 2016رونيياك تميييد عثمييان.) -
ليييدل طلرييية الجامعييية فيييى العيييراق.  ييجيييابلتنميييية م يييارات التفكيييير اإل

 كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهر ، مصر. دكتورا .
ضيوء التفكيير  يحيا  فيا(. الصالبة النفسية وعالقت ا بمعنى ال 2013زلن  محمد تسن. ) -

. كلييية التربييية، ماجيسييتيرلييدل عينيية ميين طييالب الجامعيية.  ياإليجيياب
 جامعة أسوان، مصر.

ا(. أثيير الفنيييات الوجودييية العالجييية بييالمعنى فييي خفييض 2017سيييروان ع ييدهللا جييياووك. ) -
كليية ارداب،  اإلنسيانيات )العيراق(، -مجلية زانكيوالقلق اإلجتمياعي. 

 . 117 -96(، 21)2جامعة صالح الدين، 
ا(. أثر برنامج إرشادي فيي خفيض العيدوان بيين األشيقاء. 2002شادية أتمد ع دالخالق. ) -

، جامعية عيين أبحاث المثتمر السنوي التاسا لمركيز اإلرشياد النفسيي
 .116 -83(، 2شمس، )

للتدرل  عليى الم يارات اإلجتماعيية وأثيره  يا(. برنامج إرشاد 2016السيد. ) ي عاطف فوز  -
وعلييى تقييدير الييذات لييدل عينيية ميين األطفييا   يعلييى القلييق اإلجتميياع

 . كلية الدراسات العليا التربولة، جامعة القاهر ، مصر.دكتورا الصم. 
الحاجييية إليييى خيييدمات الصيييحة العقليييية  .(ا1996) .ع يييد السيييتار إبيييراهيم، رضيييول إبيييراهيم -

مجليية العلييوا النفسييية فييي العييالم العربييي ميين واقييا الرحييث العلمييي. 
 .107 -82(، 3) 24 .االجتماعية

ا(. تيخثير مين ج إرشيادي لتنميية التفكيير اإليجيابي عليى 2010) .يعظيمة عريا  السيلطان -
 مجليية علييوا التربيييةالتصييور الييذهني لالع ييين اليييراب بكيير  السييلة. 

(، 3)3، العييراق -جامعيية بابيي ( -الرلاضييية )كلييية التربييية الرلاضييية
93- 13. 

ا(. فعالية برنيامج قيائم عليى العيالج بالمعنييى فيى  2016فاطمة الزهراء الدمردا  محمد. ) -
. كليييية ماجيسيييتير تنمييييية الييييعور باالنتمييياء ليييدل طيييالب الجامعييية.

 .التربية، جامعة كفر الييخ، مصر
ا(. فاعلية برنامج للعالج بالمعنى فى خفض تد  االضطرابات  2015فاطمة محمد أتمد. ) -

. كلييية ماجيسييتيرالسيكوسييوماتية للقولييون العصيي ى لييدل الراشييدين. 
 التربية، جامعة عين شمس، مصر.
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ا(. الفيروق بيين طيالب الجامعية ترعيًا لمسيتولات اإلتسيا   2016مرو  صيالح تيييا. ) -
 بجيييود  الحييييا  وعالقت يييا بخنميييا  التفكيييير اإليجيييابى والسيييل ى ليييدي م.

 . كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهر ، مصر.ماجيستير
 يفي ييجيابالتفكيير اإل قيائم عليى تحسيين يا(. أثر برنامج تدرل 2014. )يالخول يمنا  عل -

لدل طالرات الجامعة  يكاديمم ارات اتخاذ القرار ومستول الطموح األ 
مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس، كلية المتخخرات دراسيًا. 

(، 48)2، السييييعودية –التربييييية والعلييييوا لل نييييات )جامعيييية الطييييائف( 
196-242. 

سيتراتيجيات التفكيير إلتنميية  يتكيامل يإرشياد ا(. برنيامج 2016نادية سيالم ع يد العزليز. ) -
. دكتيورا  الثيور . يكمدخ  لتحسين جود  الحيا  لدل مصياب ياإليجاب

 كلية ال نات لآلداب والعلوا والتربية، جامعة عين شمس، مصر.
ا(. مسييتول اسييتخداا المواقييا االلكترونييية وعالقتيي  بييالقلق 2013ياسييمين تيياتم غنييايم. ) -

. كليييية العليييوا التربولييية ماجيسيييتيرليييدل طلرييية الجامعييية.  االجتمييياعى
 والنفسية، جامعة عمان العربية، األردن.

 

- Bogels, Susan M., Lynn Alden., Deborah C. Beidel., Lee Anna 

Clark., Danial S.pine., Murray B. Stein.,& 

Marisol, V.(2010) Social anxiety disorder: 

Question and answers. The DSM-V, J Depression 

and Anxiety, 27, 168-189.  

- Haditabar, H., Far, N.S., & Amani, Z. (2013). Effectiveness of Logo 

therapy concepts training in increasing the quality 

of life among students. International Journal of 

Psychology and Behavioral Research, 2(4), 223-

230. 

- Jung, oh, Shin, Kim (2007): positive-thinking and life satisfaction 

amongst Koreans. Yonsei Medical Journal, 48 (3), 

371-378. 
- Maria Marshall& Edward Marshall. (2012). Logo therapy 

Revisited: Review of the Tenets of Viktor E. 

Frankl Logo therapy. Ottawa Institute of Logo 

therapy. ISBN 978- 1-4781- 9377-7. (4 August 

2012). 



  
26 

 
  

- NICE.(2013). Social anxiety disorder: recognition, assessment and 

treatment guidance. Uk: org nice. 

- Stallard, Paul. (2002). Think Good. Feel Good. England: Wiley. 

 


