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 إلى بلدي الغالي

َياني َصغِيرا  ) إلى من قال فيهم عز وجل  ب اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ  ( َوقُل رَّ

 إلى أوالدي وأحبابي

 إلى رفيق دربي وشريك عمري زوجي  الغالي

تابعوا مسيرتي العلمية و شجعوني على اجتياز المحن و الصعاب منذ بداية إلى  أخوتي  الذين 

 رحلتي الدراسية

إلى  أهلي الذين ساندوني و وقفوا معي يرفعون األكف لي بالدعاء إلي و يبتهلون من هللا لي 

 النجاح

 األفاضلإلى تلك الشموع التي تحترق لكي تضيء لنا طريق العلم أساتذتي 

 بالبحث لطلب العلمإلى من يسعون 

 أقدم إليكم جميعا جهدي المتواضع هذا
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 مقبوله البوسعيدية
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 شكر و تقدير

الحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم؛ و أصللي و أسللم عللى نبلي الهلدد محملد صللى هللُا عليله و 

 :بعدسلم و على آله و صحبه و التابعين و من أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما 

و أسلب  عللَي ملن واسلع  التلي ال تعلد وال تحصلى؛ أشكر هللُا أوال  على ما أوالنلي ملن جزيلل نعمله

؛ و ال يسعني بعد أن من  هللا علي  بإكملال رسلالتي ووفقنلي و توفيقه لي في إنجاز هذا البحث فضله

الذي أشلرف  لمن كان له الفضل بعد هللا عز وجل؛ امتنانيإلتمامها أن أقدم عظيم شكري و جزيل 

جهلدا  كبيلرا  فلي إرشلادي و اللذي بلذل معلي على هذا البحث الذي كلان نبعلا  ملن العطلاء العلملي؛ و

المعرفة و ذلل صعابها و تحمل بسعة صدره و طلول صلبره كلل مشلقة؛   بفتح لي أبوا توجيهي و

رغللم  الثمللين وقتلله ولللم يبخللل علللي  مللنو غمرنللي بفلليم علملله و كرملله الللوافر و أخ قلله الطيبللة  

فل  يمكلن  مشاغله الكثيرة؛ و قلد كانلت لتوجيهاتله الكريملة األثلر األكبلر فلي إخلرار هلذه الرسلالة؛

اللدكتور أمجلد المربلي الفاضلل  األب أسلتاذي فجزاه هللا خُيلر الجلزاء  لكلمات الشكر أن توفيه حقه

 .محمد الهياجنه

ناقشلة اللذين للم تملنعهم كثلرة كما يسرني أن أتقد م بخلالص الشلكر و التقلدير إللى أعضلاء لجنلة الم

 .أعمالهم و انشغالهم عن التفضل بقبول مناقشة رسالتي

المقام شكر العميد الركن راشد بن حمدان المعمري على تذليله للي الصلعاب كما ال يسعني في هذا 

و أتقلدم بالشلكر الجزيلل إللى شلرطة عملان السللطانية ممثللة التي واجهتني أثناء رحلتي الدراسلية  

شرطة األحلداث المقلدم راشلد بلن حملدان الحجلري؛ وأتقلدم بلوافر الشلكر إللى إدارة السلجن  بوحدة

 .عبد العزيز الكيوميالرائد المركزي بسمائل 

تقديري إلى وزارة التنمية االجتماعية  متمثلة فلي دائلرة شل ون األحلداث أتقدم بخالص شكري وو 

و التلي لمسلت منهلا كلل العلون و المسلاعدة فلي تطبيلق  اللواتيلةبتول بنت حسن  األستاذةالجانحين 

الفارسللي مللدير دار إصلل ح بللن عبيللد لألسللتاذ سللالم الجللزء العملللي مللن البحللث و الشللكر موصللول 

على ن تعلاون و لجميلع الملوظفين باللداراألحداث الجانحين بالسجن المركزي على ما لمسته منه م

بن عللى بلن  رسالتي  كما أشكر الدكتور خليفه لجزء العملي من تعاونهم معي طوال فترة تطبيق ا

السيابي على ما بذلوه من جهود ملموسلة  فلهلم منلي كلل  بن سالم المفرجي و الدكتور سعيدموسى 

 .الشكر و التقدير



 

 و
 

و ال  امتنلانو أسمى آيات الشكر و العرفان بالجميلل و اإلقلرار بالفضلل اللذي ال يوازيله ثنلاء و ال 

عللى فلي تقويلة همتلي و الشلد ملن عزيمتلي وإذ كلان لله الفضلل   شكر أتقدم به إلى زوجي العزيز

مساعدته المستمرة لي و عطائه الدائم و صبره حيال ما قد يحصلل منلي ملن تقصلير و هفلوات؛ و 

ن عنهما  فلم يكن لهذا العملل أن يظهلر فلي صلورته النهائيلة دو انشغاليابنتاي اللتان صبرتا على 

 .عونهم و م ازرتهم لي بعد هللا عز وجل فاسأل هللا أن يجزيهم كل الجزاء

ون و الصلبر كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أفراد أسرتي و عائلتي الكريمة التلي كانلت مثلاال  للعل

 .في سبيل إتمام رسالتي  و أخص بالشكر الجزيل سلطان بن محمد البوسعيدي

ل من سهوت عن ذكره بدون قصد في طيات هذا الشكر  من و ختاما أوجه شكري و تقديري لك

كان له دورا  بالقليل أو الكثير في الوقوف بجانبي و مساندتي حتى للوصول إلى مرادي بحمدا  من 

 .هللا و توفيقه
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 لدى األحداث الجانحين بسلطنة عمان

 مقبوله بنت ناصر بن مصبح البوسعيدي: إعداد

 أمجد محمد هياجنة: إشراف الدكتور                            

إرشاد جمعي و تقصلي فاعليتله فلي تنميلة التفلا ل و خفلم  هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج   

 .التشا م لدد األحداث الجانحين بدار اإلص ح بالسجن المركزي بسمائل

و قد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة الواحلدة؛ و    

ميلة التفلا ل و خفلم التشلا م للدد الكشف علن فاعليلة برنلامج اإلرشلاد الجمعلي فلي تن هدفذلك ب

حلدثا جانحلا ( 51) لدراسلة ؛ و قلد شلارك فلي او التأهيلل سلمائل األحداث الجانحين بدار اإلص ح

 .برنامج اإلرشاد الجمعي الذي تم بنا ه لتحقيق أهداف هذه الدراسةتلقوا 

نفعلالي السللوكي اسلة إللى العل ر العق نلي االدرنامج اإلرشلاد الجمعلي فلي هلذه الو قد استند بر   

جلسللة إرشللادية نفللذت بواقللع ( 51)   و قللد تكللون البرنللامج مللن (Albert Ellis)أللبللرت إللليس 

 دقيقة( 09 -51) جلستين إسبوعيا  تراوحت المدة  الزمنية لكل جلسة ما بين 

وجلود فلروق ذات دالللة إحصلائية عنلد   (Wilcoxon) و أظهرت نتائج اختبلار و يلكوكسلون    

التفلا ل و التشلا م عللى  فلي درجلاتلدد أفراد المجموعة التجريبية  ( α ≥0.05) مستود الداللة 

الجمعي المستخدم في هذه  عزد لبرنامج اإلرشادالقبلي و البعدي لصالح القياس البعدي  ت   :القياسين

 .لجمعي المستخدم في هذه الدراسةمما يشير إلى فاعلية برنامج اإلرشاد ا ؛الدراسة

عدم وجلود فلروق ذات داللله إحصلائية  (Wilcoxon) نتائج اختبار و يلكوكسون كما أظهرت    

للدد التفا ل و التشلا م  في درجاتبين إفراد المجموعة التجريبية  ( α ≥0.05)عند مستود داللة 
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ممللا يشللير إلللى اسللتمرارية فاعليللة  البعللدي و المتابعللة : علللى القياسللينأفللراد المجموعللة التجريبيللة 

 .برنامج اإلرشاد الجمعي المستخدم في هذه الدراسة

 .  الع ر العق ني االنفعالي السلوكيمج إرشاد جمعي  التفا ل  التشا مبرنا: الكلمات المفتاحية
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األول الفصل  
 أهميتها و الدراسة مشكلة

 

 

 :المقدمة

تعاني المجتمعات المعاصرة متقدمة كانت أم نامية  فيي ليا التقيدم الع ميي كالتكنكليكجي العدييد    

من المشكالت النفسية كاالجتماعية، التي تشكا خطراً كبيراً ع يها كُتعيق تقيدمها كتطكرايا، كاي ا 

 ( .2102؛ العدكي، 2102محيسن، ) بالتالي ينعكس س باً ع ى أكضاعها االقتصادية كاالجتماعية 

كُتعد مشك ة جنكح األحداث من أبرز ا ه المشكالت، حيث أضحت تهدد كييان اي ه المجتمعيات    

كتعطا طاقات شبابها، حيث يعد الشباب الركيزة األساسية في جميع المجتمعيات فهيم ييندكن دكراً 

األحداث أساسياً في العما بكفاءة من أجا تطكر كرقي ا ه المجتمعات في كافة المجاالت، فجنكح 

يشيكا ضيرراً ع يى األحيداث الجييانحين أنفسيهم كع يى مجتمعياتهم بشييكا عيام، كقيد اايتم البيياح كن 

كانييت كمازالييت حتييى  ، حيييثكرجيياا القييانكن كع ميياء االجتمييا  كاليينفس منيي  القييدم بهيي ه المشييك ة

 .(؛2100ك عبدالرحمن،  ؛ عالء الدين2112، عبدالرحمن)عصرنا الحالي محا ااتمامهم 

اداً إلى  لك تسعى ا ه الدراسة إلى االاتمام بحماية األحداث الجيانحين، كاألخي  باألسيباب كاستن   

كبالتيالي ييدفعهم . التي قد تدفعهم إلى اإلقباا ع ى الحياة بدافعية كرغبة كتغيير تفكيرام نحك الحياة

ا بأن األحيداث ا ا إلى الرقي في س ككهم كأفعالهم ليككنكا مقبكلين ع ى المجتمع كفاع ين فيه، ع م

الجييانحين قييد يتسييمكن بأفكييار سيي بية كشييعكر دادييم باليي نب كعييدم السيييطرة ممييا قييد يييندي بهييم الييى 
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؛ 2100يييت دشيشيية،ب)التشييانم، فاإلنسييان يميييا، بطبيعتييه إلييى أن يكييكن إمييا متفييادالً أك متشييادماً 

 ( . 2100نصرهللا،  ؛2112عبدالرحمن، 

ك ليك لميا لهميا مين تيأ ير كبيير فيي  ؛عالقيات االجتماعييةكي عب التفانا دكراً بعيد الميد  فيي ال   

س كك األفراد كخاصة األحداث الجانحين، فهم بحاجة إلى تنمية التفانا في نفكسيهم مين أجيا رفيع 

معنكياتهم فعندما ُت بى حاجاتهم فقد يشعركن بالراحة كالسيعادة، كبالتيالي تكيكن عنيدام دافعيية إليى 

قعييكن دادمياً النجيياح، أمييا إ ا ليم تشييبع عيياداتهم كرغبياتهم فيي نهم قييد تقيب هم ل حييياة بهمية كرغبيية كيتك

يشعركن بالتشيانم كبالتيالي ينتيابهم الييأس كاإلحبياط كفقيدان األميا، كيقب يكن ع يى الحيياة بفتيكر ك 

         إحباط كيتكقعكن الفشا كعدم النجاح مما قد يندي إلى إصابتهم بالعديد من االضطرابات 

 ( .Pwaddell, 2003؛ 2102المجدالكي،  ؛2112، ريعبدالكريم كالدك )

كيشييير التفييانا إلييى أن الفييرد يتكقييع أن الحييياة تسييير دادميياً ع ييى مييا اييك سيي يم، كأنييه قييادر ع ييى    

مكاجهه مجريات الحياة؛ فالمتفاد كن ينلركن إلى فش هم في المرة األكلى ع ى أنهم سيينجحكن فيي 

فش هم ل مرة األكلى بأنهم سيفش كن دادماً، اكي ا ايم الجيانحكن أما المتشادمكن فيركن  ،المرة ال انية

 (.2100البكسعيدي،  ) ينتابهم ا ا التفكير في أنفسهم

كمن انا ُيق ا التفانا من خطر التعرض ل مشاكا الصحية كالنفسية، فالمتفاد ين أقا ق قاً كأك ير     

ع يى الضيغكط كمكاجهية المشييكالت  قيدرة ع يى تحميا الشيدادد، كالتفيانا ييرتبط إيجابيياً بالسييطرة

كح ها بنجاح، في المقابا يعاني المتشادم من الق ق كالضيق كانخفاض ال قة كعيدم القيدرة كتنياق  

 ( . scheier&carver, 1985؛2102محيسن، ) الدافعية كاالنسحاب االجتماعي كالفشا
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التفيانا كالتشيانم مين أك ير الك ميات التيي تتيردد يكميياً كتتصيا بجمييع  تييكمن انا أصبحت ك م  

األعماا اليكمية سكاء كان لها قيمة أك ليس لها قيمة كأصبحت ااتان الك متان تساامان بشكا كبير 

 ( . waynw&david, 1995؛2100ااجر،)   في األعماا اليكمية ل فرد كفي األفكار التي يحم ه

حيداث األح ية ضيركرة تنفيي  بيرامش إرشيادية تهيدت إليى تنميية التفيانا ليد  كمن انيا تير  البا   

ك لييك ميين أجييا إعييدادام لتقبييا الحييياة كاإلقبيياا ع يهييا برغبيية كاميية؛ ليككنييكا فيياع ين  ،الجييانحين

كبالتييالي عييدم  بعييد اإلفييراه عيينهم؛ كميين رين بييالمجتمع ممييا ُيسييها عم ييية إعييادة دمجهييم بييالمجتمع

 .عكدتهم ل جنكح مجدداً 

 :مشكلة الدراسة    

األحداث الجانحين في س طنة عمان ك  جاءت ا ه الدراسة منسجمة مع إاتمام س طنة عمان بجرادم

التي أخ ت أشكاالً متعددة م ا السيرقة ك العنيت ك التعياطي ك القتيا، مميا دفيع السي طات الع ييا فيي 

باألحيداث الجيانحين، كقيد تم يا قمية اي ا االاتميام بالمرسيكم السي طاني  س طنة عمان إليى االاتميام

 (.0) م حق كالخا  ب صدار قانكن مساءلة األحداث 01/2112 السامي رقم

 في أعداد األحداث الجانحين في س طنة عمان، خالا التمعنالدراسة من ا ه ما تتضح مشك ة ك    

حييث  (2102، 2100، 2101، 2112، 2112) الصادر عن شيرطة عميان السي طانية لاعيكام 

حييد ا ( 0202)ب ييع عييددام  2112حيد اً جانحيياً، كعييام ( 0222) إلييى 2112كصيا عييددام عييام 

ليصا إلى  2100ن كما انخفض عام حد ا جانحا( 272)إلى  2101 عددام عام ك انخفضجانحا 

لجنييكح مييا زالييت حييد ا جانحييا، ك رغييم انخفيياض عييدد األحييداث الجييانحين إال أن مشييك ة ا( 022) 

قادمة؛ ك تفسر الباح ة  ا ا االنخفاض بسبب تطبيق قانكن مسياد ة األحيداث الجيانحين الي ي صيدر 
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، حييث أصيبحت الك يير مين السي ككيات ال ييتم الحكيم قضياديا (2112) بمكجب المرسكم الس طاني

، بييا يييتم ع يهييا  بييا يتييرك مرتكبيهييا ميين األحييداث فييي دكر المالحليية أك دار اإلصييالح ك التأايييا

شييرطة عمييان  )تسيي يمهم لييكلي األميير، ك يككنييكا تحييت إشييرات أحييد األخصيياديين االجتميياعيين 

 .(2102، الس طانية

كما تنب ق مشك ة ا ه الدراسة من خالا إنشاء دار مالحلة األحداث الجانحين لغيير المحكيكمين    

التابع لكحدة األحداث بشيرطة عميان السي طانية؛ ككي لك تيم إنشياء دار إصيالح األحيداث الجيانحين 

يين التييابع لييكزارة التنمييية االجتماعييية؛ ك ال تييان تييم تزكيييداما بكييادر ميين األخصيياديين االجتميياع

كالنفسيين، مما كلد الحاجة الم حة إلى تقديم العديد من البرامش الكقادية كالعالجية له ه الفدة المهمة 

ك التي تهدت إلى تنمية العديد من المتغيرات النفسية اإليجابية أك خفضها إ ا كانت س بية ليد  اي ه 

جتمييع، فجنييكحهم ييين ر ع ييى الفديية العمرييية؛  كالتييي تعتبيير الركيييزة األساسييية فييي بنيياء ك رقييي الم

 .المجتمع

 كتتج ى مشك ة ا ه الدراسة من أن التشانم قد يعما كدينامية تساام في عكدة األحداث الجانحين   

ساام فيي لم يتم التصدي له ه المشك ة، يضات الى  لك ان التفانا قد يُ  إن إلى الجنكح مرة أخر ،

 .  الجانحين بعد اإلفراه عنهم خفض النزعة إلى جنكح األحداث

كتعييززت مشييك ة ايي ه الدراسيية ميين خييالا مسييح الدراسييات السييابقة التييي أجريييت حييكا التفييانا    

حسيب حيدكد ع مهيا  -ل باح ة الع يكر ن  كالتشانم لد  األحداث الجانحين بس طنة عمان حيث لم يتس  

ألحيداث الجيانحين لد  اتشانم رشادية ادفت إلى تنمية التفانا كخفض الإع ى برامش   -كاطالعها

 .في س طنة ُعمان
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فالبرامش القادمة ع ى التفانا تساعد األحداث الجانحين ع ى أن يتعرفكا ع ى أفكارام الالعقالنية؛  

ك أن يصيبحكا ميياارين فييي دحضييها؛ ك ايي ا لييه فاع يتيه، فبييتع م التفييانا ك طييرد التشييانم يييتم بيي لك 

 . لق ق ك اإلحباط لد  األحداث الجانحينتدعيم ال ات ك منع دخكا االكتداب ك ا

كبنيياء ع ييى مييا تقييدم، تب ييكر لييد  الباح يية فكييرة إجييراء ايي ه الدراسيية، كالتييي تييت خ  مشييك تها فييي 

االفتقار إلى برامش إرشادية تهدت إلى  تنمية التفانا كخفض التشانم لد  األحداث الجيانحين  فيي 

ا ه الدراسة في محاكلة اإلجابة عن السنالين ؛ ك بصكرة أك ر تحديداً تنحصر مشك ة س طنة عمان

 :اآلتيين

مييا مككنييات البرنييامش اإلرشيياد الجمعييي المناسييب لتنمييية التفييانا ك خفييض التشييانم لييد    -0

 األحداث الجانحين؟

اييا لهيي ا البرنييامش اإلرشييادي فاع ييية فييي تحقيييق األاييدات التييي بنييي ميين أج هييا فييي ايي ه  -2

 الدراسة؟

 :أهمية الدراسة

 :الدراسة من جانبين أاميةتتج ى 

 :األهمية النظرية

تكتسيب اي ه الدراسيية ااميتهيا النلريية ميين أاميية ليياارة جنيكح األحيداث، فهييي مين اللييكاار     

االجتماعية الخطيرة التي تكاجه الناشيدة الي ين يم  يكن ال يركة الحقيقيية  ل مجتميع، كجنيكحهم يم يا 

، فهم فدة مهمة في مجاا تمع ال ي يعيشكن فيهخسارة اخالقية كاجتماعية كاقتصادية ألنفسهم كل مج

ع م النفس ك أيضا مكضك  التفانا ك التشانم حلي بااتمام كاسع من قبا الباح ين في مجاا ع يم 

 .النفس
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كما تكمن أامية ا ه الدراسة مين كيكن أن كيالً مين التفيانا ك التشيانم يعيدان اسيتعداد يكمين داخيا 

إليجابيات أك الس بيات؛ ك النتادش  المستقب ية ك اما قد يحددان األحداث الجانحين ك يرسم لهم تكقع ا

الطريييق المسييتقب ية لاحييداث الجييانحين التييي قييد تسيياعدام فييي تحقيييق أاييدافهم ك زيييادة الشييعكر  

بالسعادة ك الرضا  عن الحياة ك األما فيها أك العكس، مما قد يندي إليى النجياح فيي إدمياه اينالء 

مجتمييع بعييد اإلفييراه عيينهم؛ ك يحييد كيي لك ميين عييكدتهم إلييى الجنييكح مييرة األحييداث الجييانحين فييي ال

 .أخر ، مما قد ينعكس إيجاباً ع ى أنفسهم بشكا خا  ك ع ى المجتمع بشكا عام

كميا تتج ييى أاميتهيا النلرييية مين ااتمييام المنسسيات التربكييية كاإلصيالحية بهيي ه المشييك ة؛ ألن     

مش اإلرشيادية لاحيداث الجيانحين ييندي إليى تفاقمهيا، تضخم جنكح األحداث، كق ة التكجييه كالبيرا

 ااتميت بيالبرامش الكقاديية كالعالجيية التيي تعتميد ع يى تلهر أاميتها من نيدرة الدراسيات التيي كما 

حسيب حيدكد ع يم الباح ية  –تنمية التفيانا كخفيض التشيانم لاحيداث الجيانحين فيي سي طنة عميان 

دراسة األكلى التي تهدت إلى بناء برنامش إرشادي بهيدت ا ه الدراسة اي  ال ُتعدل لك  -كاطالعها

تمهد الطرييق أميام تنمية التفانا ك خفض التشانم لد  األحداث الجانحين ل لك ف ن ا ه الدراسة قد 

فيي مجياا  عج ية البحيث الع مييتشيجيع ييندي إليى قيد مما  مجالها،إجراء العديد من الدراسات في 

 .بصكرة خاصةالتفانا كالتشانم  األحداث الجانحين بصكرة عامة؛ ك

 :األهمية التطبيقية

تبرز األامية العم ية له ه الدراسة من خالا االستفادة من البرنيامش اإلرشيادي المطبيق فيي اي ه    

الدراسة من قبا المهتميين برعايية األحيداث الجيانحين، ك ليك مين خيالا كضيع الخطيط اإلرشيادية 

 .خفض التشانم لد  ا ه الفدة كالكقادية المناسبة لتنمية التفانا ك

إلى أن البرنامش اإلرشادي ال ي تم بناءه في ا ه الدراسة قد يستخدم من قبا األخصاديين  إضافة   

االجتمياعيين كالمرشييدين النفسييين فييي المييدارس، كالمنسسيات التع يمييية األخير   ات العالقيية فييي 

نم، كما سيتم االستفادة مين األسياليب كضع برامش إرشادية تساعد ع ى تنمية التفانا كخفض التشا
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ك خفييض أكالفنيييات كاإلجييراءات اإلرشييادية المسييتخدمة فييي ايي ا البرنييامش اإلرشييادي فييي تنمييية 

 .متغيرات نفسية أخر  قريبة من متغيري التفانا كالتشانم 

 :أهداف الدراسة

 :تهدت ا ه الدراسة إلى    

 .ض التشانم لد  األحداث الجانحين بناء برنامش إرشاد جمعي لتنمية التفانا كخف . 0

تقصييي فاع ييية ايي ا البرنييامش اإلرشييادي فييي تنمييية التفييانا كخفييض التشييانم لييد  األحييداث . 2

 .الجانحين

 :الدراسة  تافرضي

 :يتين اآلتيتينفرضالتسعى ا ه الدراسة إلى اختبار 

فييي درجييات التفييانا ك  (α ≤ 17.1)تكجييد فييركق  ات دالليية إحصييادية عنييد مسييتك  داللييه  -

التشانم بين أفيراد المجمكعية التجريبيية ع يى القياسيين القب يي كالبعيدي لصيالح القيياس البعيدي 

 .يعز  لتطبيق برنامش اإلرشاد الجمعي المستخدم في ا ه  الدراسة 

فييي درجييات التفييانا ك  (α ≤ 17.1)تكجييد فييركق  ات دالليية إحصييادية عنييد مسييتك  داللييه ال  -

البعدي كالمتابعة يعز  لتطبييق برنيامش : فراد المجمكعة التجريبية ع ى القياسينأ لد التشانم 

 .اإلرشاد الجمعي المستخدم في ا ه  الدراسة 
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 :مصطلحات الدراسة 

كرد فييي عنييكان ايي ه الدراسيية العديييد ميين المصييط حات التييي تحتيياه إلييى تعريييت، ك فيمييا يييأتي    

 :تعريت الباح ة لكا منها

برنامش مخطط كمنلم في ضكء "يعرت البرنامش اإلرشادي بانه : اإلرشادي الجمعيالبرنامج  -

أسس ع مية لتقديم الخدمات اإلرشيادية المباشيرة كغيير المباشيرة فردييا أك جماعييا لجمييع مين 

تضمهم المنسسة، بهدت مساعدتهم في تحقيق النمك السكي كالقييام باالختييار اليكاعي المتعقيا 

 (.902.،  0221زاران، ")سي لتحقيق التكافق النف

مجمكعية مين الخطيكات : أما إجرادياً فتعرت الباح ة البرنيامش اإلرشيادي فيي اي ه الدراسية بأنيه   

العقالنيي االنفعيالي السي ككي المحددة كالمنلمة فيي ضيكء أسيس ع ميية مشيتقه مين نلريية العياله 

كالخبرات كالمهارات كاألنشطة تضمن مجمكعة من المع كمات ي، ك((Albert Ellis أللبرت إليس

بهدت مساعدتهم في تنميية التفيانا كخفيض التشيانم، إضيافة إليى الفدة المستهدفة،  التي تقدم ألفراد

إكسابهم س ككيات ك مهارات تساعدام فيي التغ يب ع يى المشيكالت التيي يعيانكن منهيا فيي معتيرك 

( 21-97)بيينميا الميدة الزمنيية ج سية إرشيادية، كتتيراكح ( 02)الحياة، كتيألت اي ا البرنيامش مين 

 .بكاقع ج ستين في األسبك  يقهتطبك تم دقيقة ل ج سة الكاحدة 

نلرة استبشار نحك المستقبا، تجعا الفرد يتكقع األفضا، كينتلر الخير كيرنيك إليى :"التفاؤل  -

 (.21. ،  0222، عبد الخالق" )النجاح، كيستبعد ما خال  لك

نلرة الفرد اإليجابية نحك الحيياة، حييث تسياعده  :ف ن الباح ة تعرت التفانا بأنه أما إجراديا   

ع ى تقبا خبرات الفشا كالنجاح التي تمر بحياته، كيعتبراا خبرات يمكنيه االسيتفادة منهيا فيي 
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المرات القادمة، كيتم تقييمه بالدرجة الك ية التي سيحصيا ع يهيا المبحيكث مين مقيياس التفيانا 

 .تطبيقه في ا ه الدراسةال ي سيتم 

نلرة س بية نحك الحياة تجعا الفرد في حالة من التخكت ك الترقيب لميا سييحدث ليه  :"التشاؤم -

 (.07.  ، 0222، عبد الخالق") من مفاجآت غير سارة

النلرة الس بية ل حياة كالمستقبا كتكقع حدكث الفشا : ف ن الباح ة تعرت التشانم بأنهأما إجرادياً    

كيتم تقييمه بالدرجة الك ية التي سيحصيا ع يهيا المبحيكث مين مقيياس التشيانم الي ي  ألما،كخيبة ا

 .سيتم تطبيقه في ا ه الدراسة

التنمييية االجتماعييية، كزارة " )كييا  كييرا أك أن ييى لييم يكمييا ال امنيية عشييرة ميين العميير : "الحددد   -

2112  ،.0.) 

مية قضيادية عمانيية كحيككم مين قب هيا كا س كك أسيتدعى م يكا مين اقترفيه أميام محك: "الجنوح  -

 ( .0.،  2112 ،التنمية االجتماعيةكزارة ") بمكجب تشريع معين 

  "كا من ب ع التاسعة كلم يكما ال امنة عشر كارتكب فعال يعاقيب ع ييه القيانكن:" الحد  الجانح  -

 (.0.،  2112كزارة التنمية االجتماعية، ) 

ا ه الدراسة تعريت كزارة التنمية االجتماعية المشار إليه أعاله، أما إجراديا ف ن الباح ة تتبنى في 

 .ك  لك ألنه أحد مكاد قانكن مسألة األحداث الجانحين
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 :محددات الدراسة 

                                                        التفيانا تتحدد نتادش ا ه الدراسية بيالتعرت ع يى فاع يية برنيامش إرشياد جمعيي قيادم ع يى تنميية   

 :ك تتحدد نتادجها بالحدكد اآلتيةكخفض التشانم لد  األحداث الجانحين في س طنة عمان، 

 .دار إصالح األحداث بالسجن المركزي بكالية سمادا: الحد المكاني -0

 (2102) عام : الحد الزماني -2

السييجن ستقتصيير نتادجهييا ع ييى األحييداث الجييانحين ميين اليي ككر المتكاجييدين ب: الحييد البشييري -0

 .، ك تتحدد أيضا بصغر حجم العينةالمركزي بسمادا

 :كما تتحدد نتادش ا ه الدراسة بأداتيها المتم  ة في -9

، لي ا في ن نتيادش اي ه الدراسية تتحيدد (0222) مين إعيداد عبيد الخيالق التشيانم ك مقيياس التفيانا .أ

لهيي ا المقييياس ك مييد  قدرتييه ع ييى قييياس التفييانا ك التشييانم لييد  أفييراد  بالخصيياد  السيييككمترية

 .العينة

تييم بنادييه بهييدت تنمييية التفييانا ك خفييض التشييانم لييد  الفديية برنييامش اإلرشيياد الجمعييي اليي ي  .ب

المستهدفة من األحداث الجانحين بدار اإلصالح بالسجن المركزي بكالية سمادا، ل ا ف ن نتادش ا ه 

 .بمد  قدرة ا ا البرنامش ع ى تحقيق الهدت ال ي تم بناده من أج ه الدراسة تتحدد
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 

 

 اإلطار النظري: أولا 

 األحدا  الجانحين -

 التفاؤل والتشاؤم -

 النظريات المفسرة لمفهومي التفاؤل و التشاؤم -

 الدراسات السابقة: ثانياا 

 التفاؤل و التشاؤمدراسات تناولت  -
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

الجيزء األكا يتضيمن اإلطيار النليري ل دراسية الي ي يتنياكا : يحتكي اي ا الفصيا ع يى جيزدين   

مفهكم األحيداث الجيانحين، كالعكاميا المنديية إليى الُجنيكح، كميا يتنياكا مفهيكم التفيانا كالتشيانم، 

كالمفيياايم المرتبطيية بهمييا، كالعكامييا الميين رة فييي التفييانا كالتشييانم، كعالقيية التفييانا بالتشييانم، 

ما الجزء ال اني فيتضمن عرضا ل دراسات السابقة المتع قة بمشك ة اي ه كالنلريات المفسرة لهما، أ

 .الدراسة الحالية، كفيما يأتي عرضا لكا منهما

 

 ياإلطار النظر: أولا 

كالعكاما المندية إليى الُجنيكح، كميا ، يشتما ا ا اإلطار النلري ع ى مفهكم األحداث الجانحين   

يتناكا مفهكم التفانا كالتشانم، كالمفاايم المرتبطة بهما، كالعكاما المن رة في التفيانا كالتشيانم، 

 .كعالقة التفانا بالتشانم، كالنلريات المفسرة لهما

 :أول تعريف األحدا  الجانحين

لمفياايم اي ه اللياارة االجتماعيية، كتناكلكايا قدم العديد من الع ماء كالباح ين تعريفات متنكعية    

بك ير من االاتمام، كالتح يا، كسيتم التطرق إلى تعريت األحداث الجانحين من كجهة نلر ع مياء 

 :النفس كاالجتما  كالقانكن، كفيما ي ي عرضا مكجزا له ه التعريفات
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 :تعريف الحد  -1

مرح ية التيي تتمييز بمجميك  الليكاار ت يك ال" يعرت الحيدث مين كجهية نلير ع مياء الينفس بأنيه  

الحيكية، كالجسمانية، كالعضكية، كالنفسية التي ينتقا بها الفيرد مين دكر التكيكين كالنميك الجسيمي 

عبيد الحمييد ")كالنفسي الخاصين بالكليد إلى دكر التككين كالنمك الجسدي كالنفسي الخاصين بالبالع

 (.2. ،  2112المشار إليه في البق ي، 

(     212. ،  2112المشيار إلييه فيي حميد، ) أما من كجهة نلر ع ماء االجتما  فيعرفه خفاجيه   

"     بأنه الصغير من  كالدته كحتى يتم نضيكجه االجتمياعي كالنفسيي كتتكاميا لدييه عناصير الرشيد" 

بأنه الصغير من  كالدته كحتى ييتم نضيكجه (" 29. ،  2102) كما يعرفه إبراايم ك الشكربجي

 كمييا يعرفييه النم ييه"  جتمياعي كالنفسييي كتتكامييا لديييه عناصيير الرشييد المتم  يية فييي اإلدراك التيياماال

أمييا ميين كجهيية "  ميين أتييم السييابعة ميين عمييره كلييم يييتم ال امنيية عشييرة " بأنييه( 090. ،  2112)

 فعالً نهى عنيه يرتكبيعتدي ع ى حرمة القانكن ك اك ال ي " فيعرت الحدث بأنه: النلرة القانكنية

    "سن معينة لك أتاه البالع لكقع تحيت طاد ية العقياب كيحيدد القيانكن اي ه األفعياا المعاقيب ع يهيا في

من لم يتم ال امنية عشيره ( " 212. ،  2112) ك يعرفه العمكش (. 222. ،  2101عبدن ) 

 (.من عمره كقت ارتكاب الفعا المنحرت

صغير السن ال ي كصا سن التمييز ك لم يب ع " الحدث اك( 7. ،  2101)  كما يعرفه المنكري

 ".سن الرشد

كا  كر أك أن ى لم يكما ال امنة " لة األحداث في س طنة عمان، فيعرت الحدث بأنهاءأما قانكن مس

 (.0. ،  2112قانكن مسألة األحداث العماني، ") عشر من العمر
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 :تعريف الجنوح -2

العكاما الرديسية التي ت عب دكرا ااما في تحديد مسار النمك اإلنساني، ك تتنك  تعتبر البيدة من    

البيدات التي يحيدث، فهيي مرح ية يسيعى الفيرد فيي تأكييد  اتيه كالحصيكا ع يى حريتيه دكن األخي  

بتكجيهات الكبار، ف  لك الجنكح س كك يصدر مين المراايق تحيت ليركت اجتماعيية محيددة،كبناء 

ق إلى تعريت الجنكح من كجهة النلر القانكنية كاالجتماعية كالنفسية، كفيميا ع ى  لك سيتم التطر

 :ي ي عرض مكجز لكا تعريت

تعدي ع ى عرت اجتماعي منصيك  ع ييه بالعقكبية "  يعرت الجنكح من كجهة نلر القانكن بأنه

 (.2. ،  2102بكخميس، ") قانكنيا

ميين السيي كك أك مكقييت يمكيين أن  أي فعييا أك نييك " بأنييه( 092. ،  2112)كمييا يعرفييه العييزة 

 ".يعرض صاحبه ع ى المحكمة، كيصدر بحقه حكم قضادي

نميط معيين أك أنمياط معينية مين السي كك البشيري يير  " أما الجنكح في ع م االجتما  فيعرت بأنيه

. ،  2112الحيصية، ") المجتمع أن فيه خركجا ع ى قكاعده التي تعارت ع يها التي تنلم حياته

00 ) 

يعرت ك  "لاارة تنشأ عن الضغكطات كالصراعات الخاصة بكا مجتمع" الجنكح بأنهكما يعرت 

، 2102بكخميس، ")بأنه عدم التكيت كيعبر عن الصرا  القادم بين الفرد كالمجتمع" في ع م النفس

  .2 ) 

بأنه س كك يعاقب ع يه القيانكن كال يقب يه " الجنكح( 009. ،  2101)كما يعرفه احمد ك ع مان 

 ".ع كيعتبره مضرا أك منافيا لقيمه كتقاليدهالمجتم
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بأنه س كك غير اجتماعي يدا ع ى اضطراب " الجنكح( 20 -22. ،  2112) يعرت المصري 

 ".في العم يات النفسية التي تحدد الس كك كتدا ع يه العالقات السيدة مع اآلخرين

رابات نفسيية نتيجية ايك سي كك شيا  نياتش عين اضيط" بأنيه( 77. ،  2112) كما يعرفه العكاي ية

 ".تغ ب الغرادز، ك الرغبات المدفكنة ع ى كا ما اك متعارت ع يه من تقاليد اجتماعية ك أعرات

بأنه سي كك إجراميي يجعيا الحيدث عرضية ل مسينكلية ( "  027. ،  2112) ك يعرفه قكيدري 

تدابير المالدمية مما يترتب ع يه إحالتهم ل محكمة المختصة لفرض الجزاء المناسب ع يهم كاتخا  ال

 ".لحالتهم

مخالفة القانكن بارتكاب انتهاكات من قبا "  الجنكح بأنه ( 202. ،  2100) ك يعرت رمضان 

 ". القاصرين يتم بمكجبها إيداعهم بمنسسات رعاية األحداث

كيتضح من التعريفات السابقة بأن الجنيكح سي كك شيا  يصيدر مين الفيرد مخيالت لقييم كمعيايير     

كينجم عن سكء تكافق الفرد اجتماعيا كنفسيا، كخرقه ل قكانين مما يسيتدعي امت اليه أميام المجتمع، 

سي كك يصيدر مين " الهيدة القانكنية  كيصدر في حقه الحكم، كع يه ف ن الباح ة تعرت الجنكح بأنه

 " المرااق يستدعي م كله أمام ايدة قضادية عمانية،كحككم بمكجب تشريع معين

 

 :حتعريف الحد  الجان

األطفاا ال ين يجنحكن عن قيم المجتمع كقكانينيه، كتقيا أعميارام " كيعرت الحدث الجانح بأنه    

عاما، أي في سن الطفكلة، كساء تكافقهم مع أنفسهم كميع المجتميع الي ي يعيشيكن  عشر عن  مانية

فيه، األمر ال ي أد  بهم إلى مزيد من اإلحساس باالغتراب كالعزلة كعدم الرغبة في التكاصا مع 

اآلخرين، باإلضافة إلى غياب التفانا فيي حيياتهم كزييادة الرغبية التشيانمية ليديهم مميا ييندي إليى 

 (.702. ،  2100خالت، ")نزعة اإلجرامية لديهمزيادة ال
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اك  لك الفرد الي ي يسي ك سي كك غيير عيادي بالنسيبة لنفسيه (" 20. ،  2117)كيعرفه عكاد    

كاآلخرين من أفراد المجتمع، كأن ا ا الس كك له طيابع الحيل ك االسيتمرار ك التكيرار، كايك لييس 

 ".حدث في حياتهلرد فعا منقت لمشك ة من المشكالت التي تكاجه ال

الطفا ال ي ارب من المدرسة أك من المنزا أك اك الطفا ال ي " كما يعرت الحدث الجانح بأنه   

 (.219. ،  2117خضر، ك  ع ي") يجرح أخالق الناس أك ين ي صحته أك صحة اآلخرين

كا من يقيا عميره عين  مانيية عشير " الحدث الجانح بأنه ( 2202. ،  2101) ك يعرت السيد 

ما ك ارتكب س ككا أك فعال منحرفا يعاقب ع يه، كتم القبض ع يه كم ا أمام محكمية األحيداث ك عا

صدر بشأنه حكم قضادي باإليدا  في منسسة لرعاية األحداث لتباشر معه اإلجراءات التقكيمية أك 

 "في انتلار حكم قضادي

القيانكن ك يرتكيب فعيال الشخ  ال ي يعتدي ع يى حرمية " عرت الحدث الجانح قانكنيا اكيكما    

نهى عنه في سن معينة، ك لك أتاه البالع لكقع تحت طاد ة العقاب، سكاء كيان اي ا الفعيا مخالفية أك 

 (.09. ،  2112إبراايم، ") جنحة أك جناية

كيا حيدث قيبض ع ييه مين قبيا السي طة المسيدكلة، كلهير أميام " كأما فيي ع يم الينفس فيعيرت بأنيه

أحميد ك ع ميان، ") محكمة األحيداث، كحكيم ع ييه مين قبيا المحكمية، كأدخيا المدرسية اإلصيالحية

2101  ، .009.) 

أك  الحدث ال ي يرتكب تصرفا يعاقب ع ييه القيانكن أي مرتكيب مين نيك  الجنايية" كما يعرت بأنه

 (.002.،  2112المكمني، )  "الجنحة أك المخالفة، كيم ا أمام ايدة قضادية مختصة
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الشيخ  الي ي يب يع ال امنية " الحيدث الجيانح بأنيه( 09. ،  2112)  كما يعرت عبيد ال طييت   

عشر فأقا، كارتكب أحد األفعاا التي يعاقب ع يها القانكن، كال تتفيق ميع سي ككيات المجتميع، كتيم 

 ". حد  منسسات اإلصالحإيداعه ب

كيا مين ب يع " في س طنة عمان فيعرت الحيدث بأنيه( 0. ،  2112)  أما قانكن مساءلة األحداث

 ".التاسعة من عمره كلم يكما ال امنة عشرة ك ارتكب فعال يعاقب ع يه القانكن

أنهيا حيددت من خالا التعريفات السابقة لاحداث الجانحين نجد أنهيا تتفيق ع يى أميرين، األكا     

ارتكابيه لفعيا : سن الحدث من يقا عن  مان سنكات كال يزيد عن  مانية عشر عاما، كأيضا ال اني

مخا ك يعاقب ع يه القانكن، كبناء ع ى  لك تعيرت الباح ية الحيدث الجيانح فيي اي ه الدراسية ع يى 

كمعيايير مين أتيم ال امنية مين عميره كليم يتجياكز ال امنية عشير صيدر عنيه سي ككا مخيالت لقييم "أنه

 "المجتمع، كتم إيداعه ب حد  منسسات اإلصالح

 

 :العوامل المؤدية إلى جنوح األحدا : ثانيا

من المع كم أن لاارة جنكح األحداث تشكا جزءا ال يتجزءا من عميكم اللياارة اإلجراميية لي ا    

اجتمياعي ف نها تتسم ب ات الخصاد  التي يتسم بها الكا ال ي ينتميي إلييه، فهيي  ات بعيد فيردي ك

من جكانب كمتعددة كمتداخ ة العكاما في التيأ ير مين جانيب ،خير، كبالتيالي ف نيه يتعي ر رد جنيكح 

األحداث إلى عاما بعينه، أك حتى إلى مجمكعه من العكاما بعينها، با ينبغي البحث عن جم ة من 

رين ال ين ااتمكا العكاما  ات التأ ير المتغير، كت ك حقيقة لم تعد محا خالت بين الباح ين المعاص

 (.2112؛ نصر، 2112 أبك تكته،) بدراسة العكاما الدافعة إلى الجنكح

ك قد تككن الك ير من العكاما كفي ة بجنكح الفرد في سن مبكرة سكاء كانت داخيا محييط األسيري 

كاالجتمييياعي كدفعهيييم إليييى طرييييق االنحيييرات كالجنيييكح، فهييي ه العكاميييا قيييد تكيييكن ناتجييية مييين 



19 
 

ية أك ضغكط اقتصادية ع ى أن عكاما جنكح األحيداث ك ييرة كمخت فية كتعميا االضطرابات النفس

 :مشتركة مع بعضها، كما يمكن إرجاعها إلى مجمكعتين

 .العكاما الفردية الكادنة في الفرد  اته -0

 .العكاما الخارجية الكادنة في البيدة  -2

 :العوامل الشخصية الكائنة في الفرد ذاته:أول

شغ ت مسألة الجنكح الباح ين اا تعيكد ألسيباب بيديية اجتماعيية أم لعكاميا داخيا الفيرد، فتعبير    

العكاما الشخصية من العكاما المن رة في الس كك اإلنساني، ك الجنكح مشك ة نفسية تنشأ ك تتحقق 

عضكية  كس كك إنساني معين تحكمه قكانين نفسية ا ا الس كك، ك أيضا يعتبر الجنكح كليد عكاما

ك اجتماعية كنفسية متم  ة في دكافع ك حاجيات كمصيالح محيددة  تتيكفر ليد  الفيرد، ك ايي نتيجية 

تفاعا شخصية الفرد مع لركت العالم الخارجية، حيث تشجعه ك ال تكبحه منها ك كا  لك يرافقيه 

 (.2100الب كي، ) ميا ك استعداد في نفس الحدث ل جنكح 

 :الفرد يمكن تقسيمها إلىفالعكاما الشخصية الكادنة في  

 :الوراثة (1

أن األبحاث أكدت دكر العكاما الكرا ية في انحرات الس كك بصكرة استعدادات كامنية جياازة     

ل لهكر عندما تتكفر له المناخات الس بية من تربكية كسيككلكجية كبيدية، كا ا ال يعني أنيه ال أ ير 

نت الدراسات كاألبحاث التي أجريت ع يى سي كك لعاما التنشدة الصحيحة في تبديا الس كك، فقد بي

األفراد كخاصة الس كك الشا  غير الطبيعي كالمصابين بياألمراض النفسيية كالعصيبية كالمجيرمين 

القت يية، أن انيياك عكامييا بيكلكجييية كفسيييكلكجية بعضييها كرا ييي تيين ر فييي سيي كك الفييرد كمييا تيين ر 

الغيدد الصيماء ل هرمكنيات تيأ يرا بالغيا ع يى عكاما التربية كالمحيط، فقد  بيت ع مييا أن إفيرازات 

الشخصييية كتييزداد فاع ييية كتييأ ير ت ييك الهرمكنييات فييي مرح يية المرااقيية  كييكرا كإنا ييا، كتنكييد 
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الدراسييات الع مييية أن نييك  التكييكين اإلنسيياني كالتركيييب الجسييمي لييه تييأ ير فييي نكعييية السيي كك 

 (.2112ضك،)  كالتصرت البشري

اء عن أ ر الكرا ة ع ى الس كك االنحرافي كاإلجرامي؛ فقاا بعضهم أن كقد تك م ك ير من الع م    

حييث  " ليكمبركزر" اإلنسان يرث عن أبكيه الس كك المنحرت كع ى رأس القاد ين العالم اإليطالي

جعا المالمح الخ قية عامال أساسيا في تككين الس كك اإلجرامي، ك أغفا دكر العكاما االجتماعية 

إلنساني، كما أنه شبه المجيرم باإلنسيان البيدادي مميا يعنيي أن المجتميع البيدادي في تشكيا الس كك ا

كقاا ،خركن انه لييس انياك أي دكر ل كرا ية فيي تكلييد السي كك المنحيرت، كمين مجتمع إجرامي، 

فقيد كيان رأييه أن التشيابه فيي الصيفات الي ي ( سندرالند) أبرز أصحاب ا ا الرأي العالم األمريكي

ين االبن المنحرت كأبيه المنحرت ال يرجع إلى الكرا ة كإنميا يرجيع إليى الليركت يالحل أحيانا ب

 (.2102الكريكات،؛ 2117غباري، )  البيدية

اك ما جع ه يعدا ( Lumboeizu)كلعا النقد ال ي كجه إلى  نلرية الطبيب اإليطالي لكمبركز    

معينيية، فبعييد أن قييرر أن ايي ه فييي حتمييية ارتكيياب الجييرادم مميين تتييكفر لييديهم خصيياد  كرا ييية 

الخصاد  الكرا ية تكجد عند جميع المجرمين بالميراث، كدكن غيرام عاد كقرر أنها تكجد ليد  

 (.2112العكاي ة، ) أغ بهم با كقد تكجد عند غير المجرمين

كبمقارنة التكادم ال ين جاءكا من نفيس البكيضية ميع التيكادم الي ين جياءكا مين بكيضيتين ككانيت    

جة أن التكادم ال ين جاءكا من نفس البكيضة أك ر تشابها في س ككهم الجانح كالمنحرت مقارنة النتي

فييي ( Christiansen) مييع اليي ين جيياءكا ميين بكيضييتين مخت فتييين كفييي دراسيية كييارا كرسييتنس

ك التيي كجيدت أن سي كك التيكادم مين نفيس البكيضية أك ير تشيابها بمقيدار ( 0222)  الدنمارك سنة

 (. 2112الكريكات، ؛ 2100بيت دشيشة، ) الضعت من س كك األطفاا ال ين جاءكا من بكيضتين
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فالكرا ة اي التي تضع الخصاد  كالقدرات كالتي ينشأ عنها االستعداد اإلجراميي، فهيي تتيأ ر    

عها، كب لك فقد تضيعت البيدية مين تيأ ير العكاميا الداخ يية أك تسيتبعد أك تدعميه، بالبيدة  كتتفاعا م

كبنيياء ع ييى  لييك فميين الخطييأ القييكا بكرا يية الجريميية بشييكا مط ييق، فالكرا يية تخضييع ل تييأ يرات 

كالخبييرات االجتماعييية، كييير  ع ميياء االجتمييا  أن الكرا يية ليسييت العامييا األساسييي فييي جنييكح 

يكلد الطفا مجرما كأن يرث اإلجرام عين أبكييه، ف ي لك في ن البيدية ايي  األحداث، ف يس معقكال أن

المن ر الكحيد في تحديد س كك األفراد فالبيت كالمدرسية كالمجتميع ايي عكاميا تيندي دكراً كبييراً 

 (.2112الطرشاكي، ) ا في حياة الطف

ألحيداث كأن بأن الكرا ية ليسيت العاميا األساسيي فيي جنيكح ا( 2101) كما ير  أحمد كع مان   

األسييرة اييي التييي تكييكن شخصييية الفييرد كاييي المسييدكلة عيين تكييكين اتجاااتييه نحييك القيييم الحميييدة 

كالصدق ك األمانة فهي أك ر الممارسيات أكلكيية فيي التيأ ير ع يى الطفيا فهيي أسيبق مين المدرسية 

 .كغيراا

ك الحرييية كالحييق أن اإلنسييان مسييدكا مسيينكلية مباشييرة عيين إجرامييه ك أخطادييه، حيييث أنييه يم يي   

كالعقا ال ي يجع ه يميز بين الخير كالشر، كاألصا أن اإلنسان ال يكلد مجرما ، بيا اإلنسيان يكليد 

 . ع ى الفطرة كلكن اناك من رات خارجية تصرفه عن ا ه الفطرة م ا الكالدان كالبيدة كالمجتمع

 :التكوين العضوي والعقلي(2

ضاء ككلادفها، كا ا التككين قد يكيكن طبيعييا يقصد به مجمكعة السمات المرتبطة بشكا األع    

حيييث تقييكم األعضيياء بكلادفهييا بصييكرة طبيعييية، كفييي بعييض الحيياالت يكييكن غييير طبيعييي، كايي ا 

يحييدث عنييدما يكييكن اخييتالت فييي األعضيياء الداخ ييية كالخارجييية، فعنييدما ال تقييكم ايي ه األعضيياء 

جي ألعضاء الجسيم ع يى انحيرات بكليفتها  بصكرة طبيعية، فقد ين ر االختالت في الشكا الخار

ضعت البصر، السمنة، ) الحدث، كقد تككن أسباب كرا ية أك غير كرا ية كتتم ا ا ه العكاما في 
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قصير القامية الشييديد، الصيمم، تشييكه الكجيه، عااييات الحيس، الحركيية كنقي  النمييك كضيآلة الحجييم 

، فعندما (كالنق  العق ي كالنق  العق ي ك اضطرابات الغدد الصماء، زيادة النمك كضخامة الحجم

يككن الحدث مشكاا عق يا أك جسميا في ن اي ا التشيكيه يين ر تيأ يرا كبييرا ع يى الشيخ  المصياب 

كخاصية مين النييكاحي العاطفيية، ممييا قيد يييدفع بيه إليى ارتكيياب جريمية، كالحييدث الي ي يكتشييت أن 

 عدم تكيفه ميع البيديةجسمه أك ملهره مشكه قد يتكلد لديه شعكر شديد بالنق ، كقد يندي ا ا إلى 

 (. 2117؛ الهنادي، 2112؛ السيد 2102السيد، ) 

كانيياك أنييكا  ميين الجييرادم تسييتهك  ضييعات العقييكا، كمييا أن ارتفييا  مسييتك  اليي كاء قييد يييدفع     

البعض من األ كياء المجرمين إلى ارتكاب طادفة من الجيرادم، فكيا جريمية ممكين أن يرتكبهيا أي 

ها العق ي إال أن جيرادم الي كاء يك ير كقكعهيا مين قبيا األ كيياء ألنهيا مجرم مهما كانت درجة تككين

تتط يب قييدرا ميين المعرفيية بطبييادع النيياس، كفييي دراسييات أجرااييا البيياح ين ع ييى عييدد ميين مرتكبييي 

جييرادم االحتييياا، كعييدد ميين مرتكبييي جييرادم السييرقة كأجريييت المقارنيية بييين مسييتك   كيياء ايينالء 

شرطة أسفرت النتيادش عين إن مسيتك   كياء النصيابين جياء كمستك   كاء مجمكعة ضابطة من ال

 (.2102الكريكات،) في المقدمة ي يه  كاء رجا الشرطة كأخيرا مستك   كاء ال صك 

( 211) تناكليت( 2117، المشار إلييه فيي غبياري، Brokway) كفي دراسة أجرااا بركككاي    

مينهم يعيانكن مين إصيابات مخت فية % 27بكالية نيكيكرك كجيد أن  من المجرمين في سجن الميرا

مصيابكن %( 22) في الرأس من اضطرابات مرضية في البصر كالسمع ك األسنان، كما كجيد أن

مصييابكن بييأمراض الزارييية، كالعكامييا التييي ترجييع ألمييراض عق ييية %( 90)بالسييا الردييكي ك

الي ي يحيدث تحيت تيأ ير الميكاد المخيدرة عضكية لها تيأ ير كبيير ع يى االنحيرات م يا االنحيرات 
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كالمشركبات الكحكلية التي تجعا الشخ  في حالة ال يستطيع معهم التحكم في تصرفاته، كا ا ما 

 .يشير عالقة الكحكلية بالس كك المنحرت

 :التكوين النفسي (3

تتم ييا فييي شييعكر الحييدث بييالتكتر كالق ييق كاإلحبيياط كالشييعكر بالحرمييان العيياطفي كبييالنق      

االخييتالت عيين اآلخييرين كبانعييدام األميين كعييدم إشييبا  الحاجييات النفسييية، م ييا الحييب ك العطييت ك

كاالنتميياء كغيراييا، كيعتبيير األطفيياا المحركمييكن ميين الجييك األسييري ك اليي ين يعرضييكن ل كرااييية 

كالرفض أك اإلاانة أك التحقير كالحرميان الميادي كالعياطفي مين أك ير األطفياا الي ين يعيانكن اي ه 

، لي لك ينشييأ التفكيك األسييري فيي حاليية عيدم قيدرة أحييد الطيرفين ع ييى اإلشيبا  العيياطفي األعيراض

 (.2112حمد، )ل طرت اآلخر

فالخصاد  النفسية تككن أك ر من غيرايا فيي المييا إليى العنيت كارتكياب الجيرادم، لي لك مين     

ن التكيكين تتكفر فيه ا ه الصفات يصبح مصدر خطرا في التحيكا إليى اإلجيرام، كيمكين القيكا بيا

النفسي ال يندي إلى الجريمة دادما كإنما يفيتح بياب اإلجيرام ع يى مصيراعيه كيهييص الفرصية أميام 

الفرد إ ا كجد جك يصعد من أكجه الخ ا النفسي لديه كيتفاعا مع بعيض العكاميا الخارجيية، كميع 

تكب جريمة، ا ا يبقى إقدامه ع ى الجريمة في إطار االحتماا، ف يس كا من كجد به خ ا نفسي ار

كإنما قد يككن ا ا المختا نفسيا عرضة لإلجرام أك أك ر من غيره لكجيكد اسيتعداد إجراميي لدييه، 

فسيي كك الفييرد سييكاء كييان سيي يما أم سيييدا يييرتبط بطبيعيية تككينييه النفسييي ايي ا التكييكين النفسييي لييد  

 يى التكييت المجرمين في تقدير الباح ين ينطكي ع ى جكانب خ ا تجع هم أقا قيدرة مين غييرام ع

 (.2102؛ الكريكات، 2102السيد، )اإليجابي أك الس يم مع لركفهم 

كمييا أن مييرد السيي كك الجييانح لييد  أصييحاب ايي ه النلريييات اييك البكاعييث الالشييعكرية الداخ ييية    

الخفية، إال أن الكاقع الم مكس يشير إليى أن الي ين يرتكبيكن السي كك اإلجراميي ايم أشيخا  غيير 

أي تكترات أك اضطرابات داخ ية الشعكرية، كبالرغم من النقد المكجهة إلى  أسكياء ال يعانكن من
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ايي ه النلرييية إال انييه ال يمكننييا إغفيياا مييا ل جكانييب السيييككلكجية ميين تييأ ير فييي السيي كك اإلنسيياني، 

 (.2112العكاي ه، )  كالس كك اإلجرامي بشكا خا 

يكتسبها اإلنسان ال تعتبر من العكاميا  الصفات البيكلكجية الكرا ية التي كمن خالا ا ا أر  أن   

المباشرة ل جنكح ك لكنها عكاما مهييأة ل جنيكح، فهنياك عكاميا أخير  يعيشيها الحيدث  مسياعدة ك 

العكاميا النفسيية لهيا تتفاعا مع ا ه العكاما، مما تشكا فرصية مناتيية ك مهييأة للهيكر الجنيكح؛ ف

كم ع يى عيدم التكافيق  كالصيرا  النفسيي بيين تأ يرا بالع في جنكح األحداث باعتبار أن الجنكح يقي

 .الحدث كالمجتمع

 

 :العوامل الخارجية الكائنة في البيئة: ثانيا

تعد العكاما الخارجية من أام العكاما تأ يرا ع يى سي كك األحيداث، باعتبيار أنهيا المحييط الي ي    

الحدث ك يتفاعيا معهيا؛ في  ا كيان اي ا الكسيط االجتمياعي يعياني مين التصيد  ك التيكتر  يتصا بها

كعدم االستقرار ف نه بالتالي ين ر ع ى س كك الحدث، فيعتبر الجنكح عمكما نتيجية لعكاميا خياره 

فهك يعتبر س كك متع م، ك ير  الس ككيكن ك ع ى رأسهم كاطسن أن البيدة اي التي سيطرة الفرد، 

ن الحدث الجانح ناجحاً أك فاشالً، سكياً أك ناجحياً، حسيب الليركت البيديية المحيطية بيه، ك تجعا م

عادة ما يعما تككين األسرة ك الجيك الي ي يعييش فييه أفرادايا ك أسياليب التربيية ك ميا يتعيرض ليه 

الق افي ك ) الحدث من أحداث تن ر في مككنات شخصيته ك أنماط س ككه ع ى التأ ير ع ى اتجااه 

 (.2101لدكيبي، ا

 :ك من  أام األسباب البيدية ما يأتي
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 :التفكك األسري -1

تعتبيير األسييرة ميين أقييك  العكامييا الخارجييية التييي تيين ر فييي تكييكين شخصييية الفييرد كتييتحكم فييي    

سيي ككه كتكجيهييه، كمنهييا يسييتمد خبراتييه كمنهييا يقتييبس العييادات كالتقاليييد كيعييرت معنييى الصييكاب 

كالخطأ، فيعد العاما األسري من العكاما المهمة في ع م االجتما  الجنادي كالتي تندي إلى جنكح 

ادها، فاألسرة اي الخ ية لبناء المجتمع، كاي المنسسية األكليى ل تنشيدة االجتماعيية لاطفياا لميا أبن

لها من دكر كبير في تع م النما ه الس ككية لاطفاا، ف ن شخصية اإلنسان كفكره كما ينشأ بيه مين 

كالدته، كإن جك  تقاليد ك عادات ك قيم كمعايير ل س كك إنما اي ناتش لما يت قاه الطفا في أسرته من 

األسرة الفاسد ال يمكن أن ينمي ليد  الفيرد القييم كالعيادات السي يمة، كمين انيا في ن الفيرد ي جيأ إليى 

 (.2112العمكش،  ؛2100عبدهللا، ) أس كب ،خر كاك الجنكح بعيدا عن أسرته

كس كإن الخالفات األسرية اي التي تحطم الكيان األسيري كالتيكازن العياطفي فيي األسيرة كتينع   

ا ه الخالفات ع ى حياة األبناء في األسرة كمد  اضطرابهم كفقيدانهم ل هيدكء النفسيي السي يم الي ي 

دراسيية اييدفت إلييى كصييت ك تح يييا لمييد  فاع ييية ( 0221) ينتمييكن إليييه، كقييد اجييري السيينهكري

يية الرعاية األسرية في تحقيق التكافق االجتماعي لاحداث الجانحين، كقد أشارت النتيادش أن ل رعا

األسرية قدر من الفاع يية فيي زييادة قيدرة األحيداث الجيانحين ع يى تحقييق التكافيق االجتمياعي فيي 

المجتمع، ك تج ت ا ه الفاع ية في مساعدتهم ع ى تكيكين عالقيات اجتماعيية سي يمة ميع اآلخيرين، 

 (.2117؛ عكاد، 2100عبدهللا، )  كاكتساب مهارات كاتجااات إيجابية بناءة

أن ك ييير ميين األحييداث الجييانحين يرجييع فييي أساسييه إلييى ( 2112) ك أبييك النيييا كييير  البييري   

( 2110)العالقات المضطربة التي تككنيت بسيبب الحرميان مين الرعايية الكالديية، كميا قيام حميزة 
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( 011)بدراسة ادفت لمعرفة أ ر س كك الكاليدين أإليي ادي ع يى األمين النفسيي ل طفيا ك ليك ع يى 

التع يييم األساسييي بمحافليية الجيييزة، كبينييت الدراسيية أن أسيياليب التنشييدة  ت مييي  بالح قيية ال انييية ميين

 ,Maylone)الكالدية الخاطدة لها أ ر س بي ع ى إحساس الطفا باألمن النفسي، كفي دراسة ماي كن

أشارت النتادش إلى أن األطفاا المساء معام تهم كان ليديهم سيكء تكافيق كميا أنهيم ألهيركا ( 1985

 (.2112، ك أبك النيا البري) استجابتهمعدكانية في 

كما ترجع أامية األسرة كخطكرة دكر الكالدين في تنشدة األطفاا إلى أن األسرة من أام كسادا    

التنشدة االجتماعية، فالطفا يكلد كادن حيا ميزكدا ب مكانيات بيكلكجيية ك فسييكلكجية كنفسيية ك مين 

عين غييره مين الكادنيات الحيية األخير ، ك ألهيرت خالا األسرة يكتسب صفة إنسانية التي تميزه 

بأن اناك ارتباطيا مكجبيا بيين أسياليب المعام ية الكالديية أك المسيتك  ( 2110) نتادش دراسة تغريد

التع يمييي لابييكين، فيياألبكين المتع مييين يسييتعمالن التسييامح كالتكجيييه ك االاتمييام الزادييد بالحاجييات 

ين الجاا ين أساليب أشد قسكة ك أقا تسامحا كنضجا، كمن الضركرية ل طفا؛ فبينما يستعما الكالد

، منسييي؛ 2112؛ الحربييي، 2100الب ييكي، ) كييا ميين الدراسييات المنيييدة لهيي ه الدراسيية دراسيية 

2111)  

أن اآلباء الي ين يفرطيكن فيي حيب ك تيدليا الطفيا يحكليكن طف هيم إليى ( 2110)كما ير  عمار   

باتيه كنزكاتيه، فهينالء يعيدكن ألبنيادهم مسيتقبال قاسييا ك شخ  أناني ميدلا ال يقييم اعتبيار إال لرغ

يمهدكن لهم سبيا النزا  مع المجتمع كالقانكن، في مقابا  لك فاألاا الي ين يعتقيدكن أن الصيرامة 

كحييداا اييي األجييد  فييي تربييية األطفيياا ليسييكا ع ييى صييكاب، ففييي التربييية يجييب أن يكييكن ل حييب 

ن ي األطفاا كتجع هم منطكين، شريرين، معاندين، كإن كالصرامة حد دادما، فالصرامة المفرطة ت
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قييدرا ميين الحييب كالمييكدة كالتسييامح كقييدرا ميين الجدييية كالصييرامة ضييركري فييي حييدكد معقكليية، 

 .كاإلفراط في أي من الجانبين يخ ق مناخا مالدما ل جنكح

 :المدرسة -2

بعييض النمييا ه التييي  ت عييب المدرسيية بعييد األسييرة دكرا فييي تع يييم الطفييا بعييض القكاعييد كتعطيييه   

تساعده ع ى تحقيق االنسجام في حياته االجتماعية، كما تساعده أيضا فيي نميكه العق يي كالكجيداني 

كاالجتماعي ، رغم ا ا األ ر اإليجابي ل مدرسة في حياة الطفا إال أنها قد تتسبب في انحرافه، فقد 

يييت المدرسييي كاالنحييرات، تكصيي ت الك ييير ميين الدراسييات إلييى كجييكد عالقيية ك يقيية بييين عييدم التك

فالمدرسة بملهراا التنافسي تخ ق كضعيات خطيرة كالفشا كالتكجه إلى االنقسام، فيكلد إحباطات 

كاتجااات س بية كتمردا كتخ يا عن الدراسة، كما ي عب المع م دكرا كبيرا في انحرات ت مي ه فك ير 

مي ،كأيضا أس كب المعالجة ال ي تطبقه ما يتسبب في تكليد مشاعر النب  كعدم الفهم كالل م عند الت 

المدرسة ل تالمي  المهمشيين ك ليك مين خيالا كضيع التالميي  الي ين يعيانكن صيعكبات مدرسيية فيي 

 .(Dick, 2001؛ 2101؛ المنكري، 2102بكخميس، ) أقسام خاصة أك طردام منقتا أك نهاديا

اليتع م فتكصييا إلييى أن ع ييى طيالب صييعكبات ( Evans, 2012) ايا إفييانسأجرا كفيي دراسيية   

بسبب انهيار العم يات الحسية ك الفكرية لد  انالء يندي إليى تغييبهم عين المدرسية بسيبب الفشيا 

فييي التحصيييا الدراسييي، كيقتييرح معام يية م ييا ايينالء معام يية خاصيية ميين قبييا اآلبيياء كاألمهييات 

ييير  أن ايينالء كالمع مييين، ألن بسييبب ايي ه اإلعاقيية فييي الييتع م قييد تسييهم إلييى السيي كك المنحييرت، ف

األفراد ال ين يعانكن من صيعكبات فيي اليتع م ليديهم حياالت أع يى بك يير مين أعمياا العنيت المب يع 

 .عنها كتعاطيهم ل مخدرات بالمقارنة مع األفراد دكن ا ه اإلعاقة

كال يجكز أن يمارس ع ى الطفا مزيدا من الضغط من اجا مزيدا من اإلنجياز الدراسيي، ف كيا    

طاقاته، كلكن تشيجيع الطفيا كمتابعتيه كمسياعدته فيي مشيكالته الدراسيية أميرا مهميا طفا قدراته ك
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جدا،كال يجكز أيضا معاقبته ع ى تدني درجاته إن كيان ناجميا ع يى عيدم فهيم لنلريية أك قاعيدة أك 

كجكد صعكبات بالطفا أك تدني بالمستك  التحصيي ي، كإنميا يجيب مسياعدته، فأميا أن نط يب منيه 

 ن  لييك ليين يزيييده إال نفييكرا ميين المدرسيية كالمع ييم كقييد يكييكن الضييغط الكالييدي فييكق مييا يسييتطيع فيي

 (. 2110عمار، )  كالعجز عن متابعة التحصيا سببا من أسباب االنحرات

إلى أامية الدراسة كالتع ييم ( Mann&Reynnolds, 2006)  كأشارت دراسة مان كرينكلدس   

إلى أن األحداث ( Glennon, 2009)ينكن جال في تق يا فر  االنحرات، كأيضا أشارت دراسة

المنحرفين أقا أداء من أقرانهم في التحصيا الدراسي كأك ر تسربا من التع يم ، كما يكجيد ارتبياط 

 (.2101مبارك،  )معنكي بين اإلدانة كالتسرب من التع يم

 :وسائل اإلعالم -3

ت عب كسادا اإلعالم المخت فة دكرا ااما كمن را في حياة المجتمعات،فاإلعالم يساام في تككين    

الفكر السياسي كالدعاية ل شخصيات كاألفكار لد  األفراد، فمين خاللهيا ييتع م الفيرد كيفيية التفاعيا 

يكمنيا اي ا،  مع البيدة المحيطة به، كايي إحيد  الكسيادا فيي عم يية التنشيدة االجتماعيية ل طفيا فيي

أن بعض الباح ين يعتقدكن أن بعض األفالم تعميا ع يى بيث ركح الجريمية، ) كير  حسن شحاتة 

حيييث يصييكر المجييرم بصييكرة م يييرة لإلعجيياب بشخصييية أك األفييالم العاطفييية التييي ت ييير الغرادييز 

كتسخر مين بعيض العيادات العربيية األصيي ة كتيندي إليى االسيتهتار بهي ه العيادات، كانياك بعيض 

ألفالم التي تصكر إمكانية أن يعيش الفيرد ميتعطال عين العميا أك عين طرييق الكسيب عين طرييق ا

الخييدا  كسييرقة اآلخييرين دكن االجتهيياد كالكفيياح؛ فهيي ه األفييالم ترسييم ل مجييرمين المنييااش التييي 

يتبعكنها، حيث أن بعض البحكث دلت ع ى اعترات األحيداث الجيانحين بالتيأ ير بميا يشياادكه مين 

س ككهم اإلجرامي، رغم أن البعض يشااد م ا ا ه األفالم كلم يرتكبكا أي س كك؛ فمين  أفالم ع ى

انا نستطيع القكا أن مشاادة م ا ا ه األفالم تندي إليى االنحيرات إ ا كانيت ت قيى اسيتعداد نفسيي 
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إ ا " لد  الفرد ككانت لركفه البيدية المحيطة به تشجع ع ى م ا ا ا الس كك، كيقكا دافيد براامن

كنا نريد أن نخ ق الجك الطبيعي الصحي ال ي سيساعد ع ى نمك عق ية الطفا ك انفعاالته كمشاعره 

؛ 2112اليدقناكي، ) بطريقة منسجمة، يجب أن نسيتخدم كيا العكاميا المنديية إليى خفيض الجريمية

 ( 2112لهيتي، ا ؛2112ضك،

مقياالت أصيبح رافيدا مين ركافيد كما إن ااتمام الصحافة بتتبع الجرادم كنشر تفاصي ها ككتابة ال    

اإلجرام كخاصة بين الفدة العمرية لاحداث، فهي ا يشيكا احيد األسيباب الرديسيية فيي ارتفيا  نسيبة 

انحرات األحداث، بسبب المشاادة في أجهزة اإلعالم المرديية ك المسيمكعة كالمقيركءة، فقيد يكيكن 

لى ارتكاب الجريمة، كقد يككن األ ير لها األ ر المباشر إ ا اندفع الحدث عن طريق ما قرأ كشااد إ

القضاة، )  غير المباشر إ ا أ ارت ا ه الكسادا خياا الحدث ك أيقلت في نفسه رغبات كانت دفينة

2102.) 

كمن جهة ،خر  تن ر كسادا األعالم األخر  كاإل اعة كالسينما كالت فزيكن تيأ يرا سي بيا ع يى     

أك الصيغار، حييث تقيدم لهيم فيي ك يير مين األحييان  بعض أفراد المجتمع، كخاصة طادفية األحيداث

قرنييي، ) صييكرا كمشييااد اداميية ت ييير الغرادييز كالرغبييات المحرميية كتييدفع إلييى سيي كك الجريميية

مين األحيداث %( 27) ألهيرت أن( 2100) ، كفي دراسية أجراايا القضياة كأبيك عرقيكب(2112

يشييياادكن %( 20) ة، كيشيياادكن الفضييياديات األجنبييي%( 21) يشيياادكن الفضيياديات العربيييية ك

يق يدكن %( 92)يشاادكن مس سالت الرعب كاليدماء ك%( 7940) برامش المصارعة كالكاراتيه ك

بيان مشياادة األفيالم اإلباحيية ( Danielle, 2004)  ما يشاادكه ع ى شاشية الت فياز، كيير  دانييا

 .كان لها أكبر األ ر في س كك األحداث أ ناء المشاادة
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حييث طبقيت  (2112)  لتأ ير كسادا اإلعالم ع يى الجيانحين دراسية مزييد كمن الدراسات المنيدة

طفيال مين الي ككر كاإلنياث، كتب يكرت النتيادش فيي أن فقيدان العالقيات األسيرية الجييدة ( 21) ى ع 

 .يندي إلى االعتماد ع ى الت فزيكن كبديا فيزداد الخطر نحك االنحرات

 :المستوى القتصادي -4

ادي عنصرا أساسيا له أ اره في النلم االجتماعية حيث أجريت العديد مين يعتبر العاما االقتص    

الدراسات لمناقشة العالقة بين العاما االقتصادي كالجنكح، كاخت فت النتادش بين تأ ير ا ا العاما ك 

عدم تأ يره ع ى الجنكح، كاك من أام العكاما التي لها األ ر األكبر في جنيكح األحيداث، كيعيرت 

القتصادي أك الهبكط االقتصادي ال ي يترتب ع يه انتشار البطالة، كبالتيالي انتشيار الفقير؛ بالفساد ا

ف  ا لم يكن اناك طريقة س يمة يستطيع الفرد عن طريقه اكتساب رزقيه كحاجتيه المعيشيية فسيكت 

يبحث عن طريق ،خر كاك طريق االنحرات ك اإلجرام حتى يستطيع الحصكا ع يى حاجاتيه، أميا 

خيير كالمعيياكس اييي ليياارة الرخيياء االقتصييادي أك اليسيير فأنهييا قييد تكييكن أيضييا دافعيية الجانييب اآل

 .الرتكاب الجريمة، ألن زيادة األمكاا يغري ل حصكا ع يها

إلييى ( 2101اليكسييت،  ؛2112سييمية، ) كميين جهيية أشييارت العديييد ميين الدراسييات منهييا دراسيية   

كجكد عالقة ك يقة بين الفقر كالس كك اإلجرامي، فالفقر قد يككن سببا مباشرا في إقدام الفيرد ع يى 

األفعاا اإلجراميية كخاصية جيرادم الممت كيات " بكنجر" س كك الجريمة، لقد ارجع العالم الهكلندي 

ع ميين المنافسيية االقتصييادية غييير إلييى الفقيير ألبنيياء الطبقيية فييي لييا التنييافس الرأسييمالي ك الفقيير ينبيي

 .الناجحة ك يقكد إلى التفكك الشخصي

بينييت الدراسيية أن أسيير األحييداث الجييانحين تشييرت ع ييى ( 2111) ك فييي دراسيية صييكاخركن   

أطفالها بدرجة أقا من أسر األحداث غيير جيانحين كأن مسيتك  دخيا األحيداث الجيانحين اقيا مين 
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%( 2040) تب ع ا ه النسبة في اسر األحداث الجانحينمستك  دخا األحداث غير الجانحين، حيث 

 %(.240) بينما في فدة األحداث غير الجانحين

كمن جهة أخر  ف ن البطالة تعد من أك ر المشكالت االقتصادية تأ يرا ع ى الس كك اإلجراميي،    

إ  يترتييب ع يهييا تكقييت الفييرد عيين العمييا كحرمانييه ميين مييكرد رزقييه كعجييزه عيين إشييبا  حاجاتييه 

األساسية كالضركرية بالطرق المشركعة، كا ا ما يدفعه في النهاية إليى سي كك الجريمية كخاصية 

جريمة السرقة، كأيضا ما يترتب ع يى البطالية مين ، يار ضيارة بالنسيبة ألسيرة الفيرد ، كقيد ييندي 

 .عجز الفرد عن اإلنفاق عن أسرته إلى انحرات األبناء

اعيا كانخفاضيا ييندي إليى ، يار مما  ية، إ  يترتيب ع يى كمن جهة أخر  فان تق بات اليدخا ارتف   

ارتفا  اليدخا ميع  بيات األسيعار إقيدام الفيرد ميع ضيعت اليكاز  اليديني كاألخالقيي ع يى ارتكياب 

السيي كك اإلجرامييي، ك دمييان الخمييكر كالمخييدرات، اليي ي يييندي بييدكره إلييى ارتفييا  معييدا جييرادم 

الدخا ميع  بيات األسيعار فقيد يجعيا الفيرد  االعتداء ع ى األشخا  كجرادم العرض، إما انخفاض

عاجزا عن إشبا  حاجاتيه الضيركرية، كايك ميا قيد ييدفع بيه إليى سي كك الجريمية، كبصيفه خاصية 

 (.2112قرني، ؛ 2112الطرشاكي،  ) جريمة السرقة إلشبا  ا ه الحاجات

ر ا ه حد ا جانحا أن مستك  الدخا ألس( 21)كالتي تككنت من( 2111) كأ بتت دراسة صكالحه 

 .من أفراد عينة الدراسة%( 21)دينار حيث شك ت نسبتهم( 011) الفدة أقا من

 :رفقاء السوء -5

إلى جانب األسرة ك المدرسة يميا الفرد بطبعه إلى اختيار مجمكعة من األصدقاء يتفقكن معه فيي 

اط ميكله كاتجاااته كيقاربكنيه سينا، بقصيد قضياء أكقيات الفيرار كممارسية أكجيه مخت فية مين النشي

االجتماعي، كيتأ ر س كك الفيرد تيأ را كاضيحا بجماعية األصيدقاء، إ  تينعكس القييم كالمبياد  التيي 
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تسييكد جماعيية األصييدقاء ع ييى سيي كك أفراداا،فيي  ا سييادت ايي ه الجماعيية الم ييا الع ييياء كالمبيياد  

ات الغيير األخالقية كاالجتماعية القكيمة تأ ر بها أفراداا، فأما إ ا سادت جماعة األصيدقاء االتجااي

أخالقية التي تدعك إلى مخالفة القانكن كارتكاب الس كك المنحرت  أك غير المشيرك  فيان انضيمام 

الفرد إليها قد يندي إلى تأ ره بها كانسياقه معها إلى سبيا الجريمة، كخاصية إ ا كيان الفيرد سيريع 

لفرد يعاني من نق  التأ ر ألسباب خطيرة أك بيدية في تشكيا شخصيته بصفة عامة، كما إ ا كان ا

عييياطفي أك ميييادي فيييي بيدتيييه األسيييرية، كأيضيييا عنيييدما تهميييا األسيييرة حاجيييات الحيييدث النفسيييية 

كاالجتماعييية، ليي لك يبحييث الحييدث عيين جماعييات خيياره األسييرة ت بييي حاجاتييه، فينلفييكن جماعييات 

إال  يحققكن من خاللها حاجاتهم المفقكدة كالتي يشعركن بنقصيها ألن أك ير اي ه الحاجيات ال تتيكفر

بتييكفر الميياا ك مكافقيية األاييا كبيي لك ي جييأ الحييدث إلييى الجنييكح بممارسيية أعميياا النصييب كالسييرقة 

األسرة باالاتمام بأبنادها ( 2110عمار، )  المشار إليه في" سككت" كغيراا، ل لك ينصح الباحث 

دا، في ا ا السين ك اختييار األصيدقاء ألبنادهيا، فمراقبية سي كك الطفيا فيي اي ه الفتيرة ضيركري جي

كالجهد ال ي يب له اآلباء في معرفة أصدقاء أطفالهم كالجماعات التي ينتمكن إليها جدير باالاتمام، 

 فالعديد من كالدي األطفاا الجانحين ال يكتر كن بما يفع ه أبنانام ما دامكا ال يسيببكن لهيم إزعاجيا

 (.2110؛ عمار، 2101احمد ك ع مان، )

أن السييي كك (  2101، اليييكارد فيييي احميييد ك ع ميييان، Esutherland) كيييير  ادكيييين شييي رالند   

اإلجراميي يينجم عين مخالطية الفيرد ألصييدقاء أك أقيران منحيرفين، مخالطية تسيتمر زمنيا طييكيال ك 

أعمييق أ ييرا ميين مخالطيية األقييران األسييكياء، فتيين ر ايي ه المجمكعيية المنحرفيية فييي نفسييه أك يير ميين 

سييبا كمتع مييا عيين طريييق الخبييرة االجتماعييية، كييي اب األقييران األسييكياء، فهيي ا السيي كك يكييكن مكت

فقيط مين %( 20) لتشيخي  االنحيرات فيي سين المرااقية، فيير  بيان نسيبة" فريشان كليي ب يكن"
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المنحرفين ينتمكن إليى جماعية الرفياق يميارس أفرادايا أعمياال غيير قانكنيية، فيي حيين تصيا اي ه 

 (.2102 بكخميس،)  عند المنحرفين القضاديين%( 22)  النسبة إلى

في دراسته بضركرة كضع برامش لاحداث الجانحين، ك ليك ( Olson, 2012)كير  أكلسكن    

( 242) إلقياء القيبض ع يى( 2110)  بسبب األعداد المتزايدة لديهم فيي الجنيكح، حييث تيم فيي عيام

ك لك بتهمة اإلدمان ع ى المخدرات، حييث ( 02-02)  م يكن من الشباب تتراكح أعمارام ما بين

رجع األسباب إلى عكاما بيدية كفردية كاقتصادية كبيكلكجية، كأيضا بسبب العالقات السي بية ميع ت

اآلخيرين كالفشييا فييي تحقيييق األاييدات، كأنييه يجييب التصييدي لهيي ه العكامييا ألنهييا تييندي إلييى زيييادة 

 . الجنكح في المجتمع

 ك عسي ه ) جانحين ايكمن الدراسات المنيدة بأن ا ه العكاما اي السبب في انحرات األحداث ال

 Tillman,2004؛2117؛ عكاد،2101؛ اليكست، 2112؛ النم ة، 2112؛ المصري، 2100البنأ،

) 

تير  الباح ية أن أايم العكاميا المنديية من خالا ما تناكلته الدراسات حكا عكاما جنكح األحداث 

 :ل جنكح ك التي تساعد ع ى انحرات األحداث الجانحين اي

 .دة االجتماعية الخاطدةالبيدة كأس كب التنش -0

أسيياليب التنشييدة األسييرية المتبعيية فييي تربييية األطفيياا م ييا القييدكة كطريقيية التأديييب، الحرمييان  -2

 .العاطفي أك اإلفراط، ال ين ك التسااا في التربية كعدم الضبط ك الرقابة من قبا الكالدين

 .المستك  التع يمي ل كالدين ك أكجه التفكك األسري  -0

 .ي كخاصة عندما ينتشر الفقر كالبطالة في المجتمعالمستك  االقتصاد -9
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رفقاء السيكء  حييث ي جيأ إلييهم الحيدث عنيدما يعياني نقي  عياطفي أك ميادي مين قبيا األسيرة  -7

 . فيتأ ر بهم الفرد في تشكيا شخصيته

المدرسة بسبب ضعت المستك  التحصي ي ل حدث ك أيضا المعام ة التي قد يت قااا الحيدث مين  -2

 .ألااقبا المع مين كا

 .اإلحباط ك التكتر ك الق ق في حياة الحدث الجانح  -2

ك أر  أن أام سبب ل جنكح اك البعد عن الدين أك عدم كجيكد اليكاز  اليديني  فيي الحيدث، فهنياك 

عالقة عكسية بين مستك  التدين ك الجرادم، فك ما اقترب الفرد من ربه ك ما ابتعد عن االنحرات ك 

 . الجنكح

 

 :والتشاؤمالتفاؤل : ثالثا

يصعب تخييا الحيياة كقيد تحيررت كخ يت مين م يا اي ه المشيكالت كالتحيديات مميا يتط يب مين    

اإلنسان جهدا فاعال في مكاجهة ا ه التحديات با يحتاه إلى جهدا ناجحا في التعاما معها كالتغ ب 

عاما الناجح ع يها، فال ين يتمتعكن بمستك  مناسب من التفانا ام األقدر ع ى مكاجهة المشقة كالت

مع ا ه الصعكبات مميا يق يا خسيادرام فيي عالقياتهم االجتماعيية كالمهنيية كيصيبحكن أك ير قيدرة 

 .ع ى تحقيق اإلنجاز

 :التفاؤل تعريف :أول

 :يعرت التفانا بتعريفات متعددة    

بأنيه المييا إليى تكقيع أفضيا النتيادش كانياك ( Webster")كبسيتر"لغكيا يعرت التفانا فيي معجيم 

 : تعريفات عديدة من منلكر ع م النفس من بينها ما ي ي
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نليرة استبشيار نحيك المسيتقبا تجعيا الفيرد :"التفيانا بأنيه ( 21.،  0222عبيد الخيالق، )يعرفه 

 ".يتكقع األفضا، كينتلر حدكث الخير، كيرنك إلى النجاح، كيستبعد ما خال  لك 

ا لهم ك قسمة يمت كها األفراد يتكقعكن فيها األ" التفانا اك( 221. ،  2112أبك اسعد، )كيعرفه

 ".لآلخرين ك احتماا حدكث الخير أك الجانب الجيد من األشياء

المكاقيت المسيتقب ية  األحيداثتكقعيات الفيرد بيأن " أن التفيانا( 2.  ، 2112)  كير  المنشاكي

 "يجابياإلتتجه نحك األفضا ك الجانب 

استعداد الفرد لتكقع حدكث أشياء إيجابيية تتم يا فيي نليرة ("012. ،  2112) أما أميرة فتعرفه

الفرد اإليجابية نحك مستقب ه كقدرته ع ى التكاصا مع العالقات االجتماعيية كال قية ع يى التحصييا 

 "كتحقيق أادافه كنلرته اإليجابية نحك المجاالت الحياتية

أن التفانا صفة تجعيا تكقعيات الفيرد (" 2. ،  2111 (ر ك عبدالمعطيكما يعرفه اشام كمخيم

كتكجهاتييه إيجابييية نحييك الحييياة بصييفة عاميية، كيستبشيير بييالخير فيهييا، كيسييتمتع بالحاضيير، كيحييدكه 

 ".األما في مستقبا أك ر إشراقا كأحسن حاال

التفانا ( Creed,p. 3المشار إليهما في ) (Scheier, Carver,1985)كيعرفه شاير ككارفار    

ال ضينية تحقيق الرغبيات فيي المسيتقبا فالنلرة االيجابية كاإلقباا ع ى الحياة كاالعتقاد ب مكا" بأنه

باحتماا حدكث الخير أك الجانب الجيد مين األشيياء بيدال مين حيدكث الشير أك الجانيب  دعن االعتقا

 "السيص 
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اسيتعداد " أن التفيانا ايكسيبق بي ع يى ميا( Scheier&Carver,1985)كيضيت شاير ككارفر    

 "عييام يكميين داخييا الفييرد، كيتكقييع حييدكث أشييياء جيييدة أك ايجابييية النتييادش القادميية بالمسييتقبا

(Binquart, Frohliche, silbereisen, 2006).     

سييمة الشخصييية " بأنييه( 00. ،  2111المشييار إليييه فييي الجهييكري،)  بينمييا يعرفييه سييي جمان   

".      المتفاد يية كاييي الطريقيية التييي يفسيير بهييا الشييخ  اتجااييه نحييك النجيياح كالفشييا بطريقيية ايجابييية 

نزعية تفانليية تشيير " التفيانا بأنيه  (2101، المشار إليه في أبك اليديار، Taylor) تاي كرك يعرفه 

 ". ع ى أنها إيجابية أك ر من س بية إلى تكقع عام ل نتادش

كقكد يمد األفكار،  "إن التفانا ( Brenda, Deborah, 2000)كير  كا من ديبكرا ك بريندا    

المشاعر ، كاألحداث بالطاقة كاك يعتمد ع ى االخيتالت بيين التكقعيات كاإلدراك  أك فهيم المكقيت 

المشيار ( Marshall, Wolang, 1990) بينما ير  مارشاا كالنش(. 27. ،  2101الدفتار،")

التفانا بأنه االعتقاد بأن المستقبا مستكد  الرغبات أك  ("22. ،  2110كالم،  ك إليه في حسن

الطمكحييات المط كبيية بغييض النليير عيين قييدرة الفييرد ع ييى السيييطرة ع يهمييا أك ع ييى تحقيييق ت ييك 

 ".الرغبات

اتفياقهم ع يى انيه النليرة اإليجابيية ل حيياة نالحل من خالا تعريفات ع ماء النفس لمعنى التفانا    

كاليبعض اآلخير  ما بيكلكجيةاعكالمستقبا، إال أنهم اخت فكا في منشأ التفانا، فبعضهم يرجعه إلى 

كالبعض يرجعه إلى أنيه اسيتعداد فطيري داخيا الفيرد كبعضيهم يير  أنيه  ات في الفردرغبإلى انه 

النلرة اإليجابية، كبعضهم سمة كصفة كبعضهم كقكد األفكار كالمشاعر، كع يه ف ن الباح ة تير  
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اسيتعداد الفيرد لتكقيع حيدكث أشيياء إيجابيية تتم يا فيي نلرتيه " بأن التفانا ممكن تعريفه ع يى أنيه

 "حياة كقدرته ع ى تحقيق أادافه كطمكحاتهاإليجابية ل مستقبا كال

 :التشاؤم تعريف: ثانيا

بأنه تكقع سي بي لاحيداث القادمية يجعيا الفيرد ينتلير حيدكث األسيكأ، " عرفه احمد عبد الخالق    

، (2112النيياا، ك  العطية ك عبد الخالق".)كتكقع الشر كالفشا كخيبة األما، كيستبعد ما خال  لك

حالة كجدانية لد  الفرد يسكداا " التشانم بأنه( 2110)مراد كمحمد أحمدكيعرفه كا من صالح ك

االكتداب كالكسكاس كالشك كالبحث عن الس بيات، بغض النلر عن الماضي كالحاضر ك الخيكت 

من المستقبا لما يحم يه مين مفاجيآت مفجعيه كايي حاليه كقتييه أك مسيتديمة اعتميادا ع يى األحيداث 

 ".  كع ى خبرات الفردالسابقة ك األحداث الحالية 

اسيتعداد شخصيي ليد  الفيرد يجع يه ييدرك  "التشيانم بأنيه( Dember, 1989)كميا يير  ديمبير   

 ،سي يم")األشياء من حكله بطريقة س بية كمن  م يككن تكجهه إيجابيا نحك  اته كحاضيرة كمسيتقب ه

حالة مسيتمرة "اك  التفانا (Taylore el a, 2000)كيعرفه تاي كر ك زمالده(. 00. ،  2112

 ,Plotnik, 2002")كمستقرة نكعا ما في الشخصية تندي إلى اللن كتكقع حدكث األمكر السيدة

p495.) 

الميييكا بت قييي اقييا  "بأنييه شييانمفيعييرت الت( Bunker&Welefield, 2004) كنكركي فيييديكأمييا    

، عيالكي")كيعرفه (. Huitt,2005,p4")األمكر المحببة ل فرد أك النتادش السيدة لاحداث كاألفعاا

" حييدكث أشييياء سيييدة بدرجيية أكبيير ميين حييدكث أشييياء أك أحييداث حسيينة "بأنييه (020. ،  2112
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جمان أن التشانم ليس مجرد أس كب س بي ل تفكير كإنما اك أك ر التهديدات لصحة الفرد يكير  س 

 (.219.،  2102الخضراء، ) في عصرنا الحاضر

نزعية ليد  األفيراد بيالتكقع السي بي لاحيداث "بأنيه التشيانم ( 07. ،  2102) ك يعرفه زمزمي 

 "المستقب ية

من خالا تعريفات ع ماء النفس ل تشانم الحليت اتفياقهم ع يى انيه تكقيع النتيادش السييدة بالحيياة،    

كلكن اخت فكا فيي منشيأ التشيانم فبعضيهم يرجعيه إليى النليرة السي بية كاليبعض اآلخير يرجعيه إليى 

اخ ية كبعضهم إلى اسيتعداد شخصيي كبعضيهم إليى الحالية الكجدانيية، الميكا كبعضهم إلى نزعه د

بأنييه النلييرة السيي بية لامييكر كتكقييع النتييادش السيييدة " كبنيياءا ع ييى  لييك تعييرت الباح يية التشييانم

 ".بالمستقبا

 :المفاهيم المتعلقة بالتفاؤل والتشاؤم -رابعا

 :كقد يرتبط به ه المفاايم مفاايم أخر 

 التفاؤل: أول

 (Dynanic Optimism:)التفاؤل الديناميكي - أ

ع يى أنيه اتجياه عقالنيي (" 709.المشار إليه في البادري،   moer,1992)كال ي عرفه مكر   

كميا ،  "ايجابي نحك إمكانياتنا الفردية كالجماعية كيفسر المتفادا الديناميكي الخبرات بشكا ايجيابي

، كيفسير المتفاديا اليديناميكي  رفييهيص اللركت ل نجاح من خالا التركيز ع ى القيدرات كال أنه 

 .(0901الحربي،)  الخبرات بشكا إيجابي، كما ين ر ع ى النتادش

 :رديسية ل تفانا الديناميكي ك تندره تحت أمرين اما اتك قد حدد مكر عشرة سم
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 ابيتفسير الخبرات بشكا إيج: أكال

 تقاديالتركيز االن -

 االمتنا  عن الشكك   -

 المزاه -

 تحدي القيكد -

 إحساس الحرية -

 جدارة ال ات -

 :التأ ير في النتادش بشكا إيجابي:  انيا

 المسنكلية الشخصية -

 البحث عن البدادا -

 العقالنية ك التقييم المكضكعي -

 ال قة بال ات -

 اختيار البيدة اإليجابية -

 (.2112الرماضين، ) تحسين ال ات  -

 ( Unrealistic optimism ):اقعيالتفاؤل غير الو - ب

بأنه شعكر الفرد بقدرتيه ع يى التفيانا إزاء ( TayloR& Brown, 1988)فيراه تاي كر كبراكن   

األحداث دكن مبررات منطقية أك كقادع أك ملاار تندي إليى اي ا الشيعكر، مميا قيد يتسيبب أحيانيا 

إلييييى حييييدكث النتييييادش غييييير المتكقعيييية، كبالتييييالي يصييييبح الفييييرد فييييي قميييية اإلحبيييياط، كيفييييرق 
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عتقاد الفرد بقدرته ع ى التفانا إزاء بأنه ا" بين التفانا كالتفانا غير الكاقعي(  2110)األنصاري

األحداث دكن مبررات منطقية، حييث يتكقيع الفيرد حيدكث األشيياء اإليجابيية أك ير مميا يحيدث فيي 

الكاقع  كيتكقع حدكث الس بية اقا مما يحدث في الكاقع، مما يندي إلى نتادش غير متكقعه تعرضيه 

 (.2111المشعان، .)ل مخاطر

كيال مين التفيانا ك التفيانا غيير اليكاقعي، ( Harris&Middleto, 2012, P. 30)  كيعيرت   

عبارة عن نزعة داخا الفرد ل تكقع العيام لحيدكث األشيياء اإليجابيية  بيدال مين " باعتبار أن التفانا

عبيارة عين نزعية داخيا الفيرد لتكقيع حيدكث األشيياء " بينما التفانا غيير اليكاقعي" األشياء الس بية

 .دث فعال كتكقع حدكث األشياء الس بية اقا مما يحدث فعالاإليجابية أك ر  مما يح

استجابة الفرد لمد  تكقعه لحدكث أحيداث إيجابيية متنكعية أك ير مميا يحيدث " كيعرفه الفنجري    

في الكاقع كتكقع حدكث األحداث الس بية اقا مما يحدث في الكاقع كتقاس ا ه االستجابة من خالا 

 (.00. ،  2112لفنجري، ا")مقياس التفانا غير الكاقعي

ال اتيية  كيحدث ا ا النك  من التفانا عندما يخفض األفراد تقيديراتهم أك تكقعياتهم الشخصيية أك   

 (.2110األنصاري، .)لمكاجهة األحداث السيدة ،كأيضا عند زيادة تكقع األحداث اإليجابية

 :التفاؤل الفعال - ج

أن التفانا يعد جزءا أساسيا في حياة الفرد االنفعالية، ك أن أردنا أن نعيش حياة نشيطة  أكد مكر   

ن الفيرد متفيادال فعياال كفعالة فع ينا أن نبتعد عن التشانم كان نحيا مكانيه تفيانال نشيطا، كلكيي يكيك

ية في تفكيره ك ني االتجااات اإليجابية المتفاد ة، ك أن ينمن بقدراتها ع ى التأ ير ب يجابتبع يه أن ي

 (.2100بسيكني،) س ككه ك انجازاته كفي شعكره بالسعادة
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 :التشاؤم

 :كيرتبط بالتشانم مفاايم أخر  منها

 ( ( defensive: Pessimism التشاؤم الدفاعي - أ

نزعة لد  األفراد إلى التكقع السيص لاحداث المستقب ية، كانالء األفراد " كيعرت ا ا النك  بأنه  

يعترفكن بأن أدادهم كيان جييدا فيي مكاقيت مشيابهة فيي الماضيي، كاينالء األفيراد يتخي كن مكقيت 

ضعت في  المدافع عن التشانم، أي أن الفرد يعتنق التشانم منهجا كس ككا كال يبدك أنهم يعانكن من

 (.02. ،  0222األنصاري، ) قدراتهم أك في مستك  أدادهم بسبب اتجااهم الس بي

كاخت ت الباح كن حيكا كيكن اي ا التشيانم يقيدم كليادت ايجابيية ل نياس الي ين يسيتخدمكن كاي ا    

افتييراض ينيياقض األبحيياث، كيخت ييت التشييانم الييدفاعي عيين التفييانا كالتشييانم ع ييى الييرغم ميين أن 

فاعي يييرتبط بسييمة التفييانا، حتييى أنييه يقيياس باختبييار التكجييه نحييك الحييياة، إال أن ايي ه التشييانم الييد

أن المتشيادمين دفاعييا ال ( norem& cantor, 1986)االرتباطات ليست عالية بميا يكفيي، كيشيير

يبدك ع يهم الضعت في قدراتهم أك فيي مسيتك  أدادهيم، نتيجية التجيااهم السي بي، كغالبيا ميا يكيكن 

مسييتك  جيييد فييي الكاقييع كلكيين ميين المحتمييا أن ييينخفض مسييتك  أدادهييم فييي بعييض أدادهييم ع ييى 

 (.0901الحربي، )األعماا، كتزداد حدة كمدة مشاعر الق ق نتيجة لنلرتهم المتشادمة إلى األمكر

 ( Unrealistic: Pessimism) التشاؤم الغير واقعي - ب

كاك تشانم ال يستند لخبرة سيدة سابقة يمكين أن يرفيع مين مسيتك  ق يق صياحبه إليى مسيتكيات    

(. 2100البييادري،)معقكليية كافييية لبيي ا المزيييد ميين الجهييد لمكاجهيية المهييام كاألحييداث المحيطيية بييه 



42 
 

اعتقياد الفيرد بيان األحيداث السييدة يمكين أن " بأنيه( Dolinski,et al,1987, p. 511) كيعرفيه

 ".له بدرجة أكبر من حدك ها لآلخرينتحدث 

 

 :عالقة التفاؤل بالتشاؤم: خامسا

الشك أن االختالت كبير بين الباح ين في النلر إلى العالقة بين مفهكمي التفانا كالتشانم كيتج ى 

 : لك في اتجااين رديسيين اما

 :التجاه األول -1

لنسيبي خيالا تتصيت بال بيات ا( Bipolar)ير  أن التفانا كالتشيانم سيمه كاحيدة  ناديية القطيب    

دره من التفانا المفرط إليى التشيانم المفيرط، أي أن متصيا اي ه السيمة ليه تدكرة حياة اإلنسان، ت

قطبان متقابالن متضيادان لكيا فيرد مركيز كاحيد ع ييه يقيع بيين تفيانا المتطيرت كالتشيانم الشيديد 

يككم مي الً متفيادالً جيداً كمتشيادماً ك ييراً ال يمكن أن  -بصكرة عامة -كيتضمن  لك أن الفرد الكاحد

حيث أن له درجة كاحدة ع ى المتصا، أما من حيث السمتين متضادتان تعد درجة إحيدااما عكسياً 

لآلخر، أي أن درجة أحدااما عكس اآلخير، فدرجية التفيانا مرتفعية تعنيي درجية تشيانم منخفضية 

 .تفانلية كتشانمية في نفس الكقت  اته كالعكس صحيح، فهنا أن الفرد ال يمكن أن يحما تكجهات

اختبيار التكجيه نحيك الحيياة  اعيداال ي ان ( scheier& carver) كقد تبنى ا ا االتجاه شاير ككارفر

(LOT ) حيث يقيس االختبيار تكقعيات عامية ل نتيادش بحييث أن الدرجية المرتفعية فيي االختبيار تيدا

 (.2101شحاتة،  ك إسماعيا )ك العكس صحيح ع ى التفانا
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الحميري، ؛ Laura.d,Philip,Joanna, 2004؛Burant,2006)كمن منيدين ا ا االتجاه أيضا 

 .(0922القبيسي، ؛ 2117

 :التجاه الثاني -2

 ه بمعنى أن لكا سمة متصيا مسيتقاير  أن التفانا كالتشانم سمتان مستق تان مترابطتان تندر   

كلكا فرد مكقعاً ع ى متصا التفانا، مستقالً نسبياً يجمع بين مخت ت الدرجات ع ى السمة الكاحدة 

يبيدأ مين أقيا درجية ( Unipolar)   القطيبادى متصا التشانم ككيا بعيد يعتبير إحيعن مركزه ع 

ع ييى التفييانا إلييى أقصييى درجيية ككيي لك الحيياا بالنسييبة ل تشييانم، كمييا أن الفييرد قييد يحمييا تكجهييات 

دالً فيي بعيض األميكر كالمكاقيت كمتشيادماً تفانلية كتشانمية في الكقت نفسه، كقد يككن الفرد متفيا

؛ 2100؛ الجهيييييكري، 2101البكسييييعيدي، ؛ 2110 إسيييييماعيا،) فييييي أمييييكر كمكاقيييييت أخيييير 

 (.2112؛ األنصاري ككالم، 2112، األنصاري

أن التفانا سمة كليس حالة لمخت ت األفراد كعامة (يعبد الخالق ك األنصار) كيفترض الباح ان   

ا كلكنها تن ر في الس كك الحالي ل فرد كترتبط بالجكانيب االيجابيية منيه، تتكجه السمة نحك المستقب

كقد يترك أ راً جيداً في الصحة النفسية كالجسدية ل فرد، كالتشانم أيضاً سمة كليس حالة لد  الفرد 

كقييد ييين ر سيي باً فييي سيي كك الفييرد كصييحته النفسييية كالجسييدية، كيمكيين أن يييرتبط ارتباطيياً جكارييياً 

مج ييية الع يييكم ؛ 2112السيييها ك العبيييدهللا، ) ت النفسيييية  أك االسيييتعداد لإلصيييابة بهييياباالضيييطرابا

 (.221-222. االجتماعية  

 ,Kam؛ 2111؛  المشعان، 2110دسكقي، ال)كمن الدراسات المنيدة له ا االتجاه دراسة كا من 

Meyer, 2012 )أي  %(02471)  كا ا يعني أن التباين مشيترك بيين اياتين السيمتين يصيا إليى
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ال  ث تقريبا،  فتدعم ا ه النتادش الفكرة القاد ة بأن التفانا كالتشانم سمتان مستق تان استقالال نسيبيا 

 .إال أنهما مترابطتان

كتتفق الباح ة مع أصحاب االتجياه ال ياني الي ي يير  باسيتقاللية السيمتين كأن لكيا منهيا متصيا    

ركقيا داليه إحصياديا بيين الجنسييين فيي مستقا، فيي ضيكء نتيادش بعيض الدراسيات التيي أكضيحت ف

التفانا كلكن ليس في التشانم، فقد ترتبط سمة ما بالتفانا كلكين السيمة نفسيها ال تيرتبط بالتشيانم، 

كأيضا أن الفرد قد يحما تكجهات تفانلية كتشانمية في نفس الكقت، كأيضا قد يككن الفرد متفيادال 

 .أمكر أخر في بعض المكاقت كاألمكر كمتشادما في مكاقت ك

 

 :العوامل المحددة لدرجات األفراد في كل من التفاؤل والتشاؤم: سادسا

 :العوامل البيولوجية -1

تشما المحددات الكرا ية كاالستعدادات المكرك ة، حيث ت عب دكرا ااما في التفيانا كالتشيانم،    

التيكادم المتطابقية، مين ( 711)  ع ى عينة مين( Plomin, 2006)فقد كشفت نتادش دراسة قام بها 

فيي شخصيية الفيرد فيي %( 27)أن الكرا ة ت عيب دكرا مهميا فيي التفيانا كالتشيانم كتسيهم بنسيبة 

جع هييا شخصييية متفاد يية أك متشييادمة، كمييا أن البيديية كالكرا يية امييا ال تييان تعمييالن ع ييى تكجييييه 

كد جميعا لكن بقكتين المكرك ات التفانلية أك التشانمية؛ فتعما التربية ع ى إخراجها إلى حيز الكج

غير متساكيتين، فقد يجد الفرد نفسه أك ر ميال ل تفانا من مي ه إلى التشانم كلكن في الحيالتين في ن 

ت ك المقكمات المكرك ية ال تكفيي بيان يكيكن الفيرد متفيادال أك متشيادما، فالبيد مين تغ يية الميكركث 

ى يستمد ميا ليد  اإلنسيان بيالقكة إليى كت بيته كجع ه يتفاءا مع المقكمات ك المكضكعات البيدية حت

 (.2102؛ محيسن، 2100البكسعيدي، )  كجكد بادنا كفع ي في الحياة
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 :العوامل الجتماعية -2

فييي تحديييد سييمة  ك كبيييراي عييب الكسييط االجتميياعي كال قييافي اليي ي يعيييش فيييه  الفييرد دكرا اامييا    

، ك بيياألخ  بييين الجنسييين فييي مجتمعاتنييا العربييية، فاليي ككر لييديهم مجيياا كبييير التفييانا كالتشييانم

ل تعبير عن أرادهم مما يكلد لديهم ال قة العالية بالنفس ك األما ك التفانا نحك المستقبا، ك يمت كيكن 

القرار في تحدييد مصييرام أميا اإلنياث فيالفر  ليديهم اقيا بك يير مميا ل ي ككر، نليرا لاعيرات ك 

 ,.Plomin,el at) فقيد أشيارت دراسيةد ك لكن اي ا ال يعنيي أن اإلنياث لييس ليديهن تفيانا، التقالي

إليييى أن البيدييية لهيييا دكر كبيييير فيييي التفيييانا كالتشيييانم كميييا كشيييفت نتيييادش عبيييد الخيييالق ك ( 2006

أن الط بة األمريكيين أك ر تفانال من الككيتيين، كك الك ( Abedelkhalek, Laes, 2006)السير

أن الط بة العمانيين أك ير تفيانال مين الكيكيتيين؛ فنتيادش ( 2112)ة األنصاري ككالم أشارت دراس

ا ه الدراسات تشير أن كا مجتمع قد يككن له طابعه الخا  ف ما يتسم بالتفانا بكجه عام كإما أن 

كيتسييم يميييا إلييى التشييانم، ف كييا مجتمييع لركفييه التاريخييية كاالجتماعييية كاالقتصييادية كالسياسييية 

ح كجدانية كاجتماعية يتميز بها من خالا ما تعرض له من أحداث كتكنكلكجية التي تستحدث بمالم

؛ األمييامي، 2102محيسيين،  )د كالتييي تكييكن أ ييرت فييي تشييكيا شخصييية الفيير كالقيييم التييي تتجييدد،

2101.) 

الجك العام ال ي يسيكد األسيرة كطريقية تربيية األطفياا كزر  القييم كاألفكيار فييهم كبيث كما إن    

الطمأنينة كاألمان كالرعاية فكا ا ا يصقا شخصية الطفا كيجع ه إما متفادال أك متشيادما، كأيضيا 

المدرسة بما فيها من مع مين كإداريين متفاد ين كمد  انعكاس  لك ع ى شخصية الطفا، كال ننسى 

نصير ) انمكسادا اإلعالم ف ها تأ ير بالع فيي تشيكيا كجيدانيات األفيراد كصيبغتها بالتفيانا أك التشي
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ع ى دكر القيم االجتماعيية فيي تكيكين ( 2112العبيداني، )  ، كما كشفت نتادش دراسة(2112هللا، 

 .شخصية الطفا

 :المواقف الجتماعية المفاجئة -3

أن الشخ  ال ي يصادت في حياته س س ة من المكاقت العصبية المحبطة أك المفاجدة يميا فيي    

الغاليييب إليييى التشيييانم كالعكيييس صيييحيح، فيييالتعرض إليييى الضيييغكط النفسيييية كالمكاقيييت الصيييادمة 

كاألمراض الجسيمية قيد يكيكن ليه ا ير بيالع ع يى حالية الفيرد النفسيية كتكقعاتيه كنلرتيه ل مسيتقبا، 

يشكبها التشانم كفقدان األما؛ فقد كشفت العديد من الدراسات عن كجكد عالقة ك يقة بين كالتي قد 

 الصييحة الجسييمية كالتفييانا كبييين األعييراض كالشييكاكي الجسييمية كالتشييانم، كدراسيية عبييد الخييالق

أن النسياء الالتيي تقيرر ( Daniel,el at,2006) كك لك أشارت دراسة دانيييا ك،خيركن( 2111)

راحية لهن كالناتجة عن سرطان ال دي كن في حالة من الخكت كالضيق كدرجيات إجراء عم ية ج

 (.2102محيسن، )عالية من التشانم 

الخبييرات اليكمييية ميين النجيياح كالفشييا لهييا دكرا فييي جعييا الفييرد متفييادال أك متشييادما ، ك أيضييا     

ع يى مجرييات الحيياة ك فالنجاح يعزز الكفاءة أك الفعالية ال اتيية، كايي قيدرة الفيرد ع يى السييطرة 

مكاجهة التحديات، كال شك في أن تنمية الكفاءة يعيزز اإلحسياس بالجيدارة ال اتيية كيجعيا اإلنسيان 

أك يير رغبيية فييي المخيياطرة كالسييعي إلييى مزيييدا ميين التحييديات، فييي مقابييا  لييك فيي ن خبييرات الفشييا 

إ ييره تقييدير المتكييررة تعمييا عكييس خبييرات النجيياح، كيترتييب ع يهييا تق يي  الجهييد كييينخفض ع ييى 

 (. Daniel, 2005؛ 2112أبكقفة،  ) ال ات، كتتعزز التكجهات الس بية نحك المستقبا

 :المفاهيم المرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم: سابعا

 ،يستحك  التفانا كالتشانم ع ى ااتمام بالع من الباح ين نلراً الرتباطهما بالصحة النفسية ل فرد   

فأكدت مخت ت النلريات ع ى ارتبياط التفيانا بالسيعادة كالصيحة كالم يابرة كاالنجياز، كميا ييرتبط 
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التشانم بكا من اليأس كاإلحباط كالق ق كما ين ر في صحة األفراد المتشيادمين كفيميا ي يي عيرض 

 :مكجز له ه المفاايم

 

 :المفاهيم المرتبطة بالتفاؤل: أولا 

ات نلرييية حييكا المفيياايم األساسييية التييي تشييكا أسيياس ع ييم اليينفس قييام البيياح كن بتطييكير مردييي   

األما ك السعادة ك الفعالية ال اتية كما ساامكا لكضع الفركق المفاايمية ك  اإليجابي بما فيها التفانا

باعتبار أن التفانا اك األميا فيي المسيتقبا ك أن التشيانم ايك عيدم  ،بين التفانا ك األما ك السعادة

 :ك ا ه المفاايم اي ( س اليأ) األما 

 Hope:األمل - أ

ع ى الرغم من أن معلم  الناس يعتبركن المتفادا  شخصا يحيا باألميا إال أن اي ان المفهيكمين    

 ,Snyder)يحمييالن الك ييير ميين التشييابهات كبعييض االختالفييات، ففييي النلرييية المعرفييية يعييرت 

ت ميا يتكيكن مين عنصيرين األما بأنه مجمكعة معرفية مكجهة ل حصيكا ع يى ايد( 1994,287

سكاء في " اإلصرار كالعزيمة ع ى تحقيق النجاح ألادافه" كاك( الفعالية) العنصر األكا: متبادلين

الحاضيير أك المسييتقبا، كايي ا يشييير إلييى الحييافز العق ييي اليي ي يسييتخدمه لبييدء التحييرك نحييك الهييدت، 

 ,Rand؛ 0901بيي، الحر) كايك خطيط ك طيرق تحقييق األايدات( " المسارات) كالعنصر ال اني

2009.) 

حالة انفعالية دافعية تعكس  قية الفيرد بنفسيه كحسين " األما بأنه( Person, 2008) كما يعرت   

 متفياد ين  ، فأصيحاب األميا المرتفيع"تكقعه لإلنجاز أادافه المستقب ية، رغم ما يكاجهه من معكقات

ك لديهم أسياليب فعالية لمكاجهية المكاقيت  إحساس قكي بالتحديالقدرة ع ى حا المشكالت ك لديهم 
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ك تقيدير مرتفيع كيركيزكن ع يى النجياح بيدال مين الفشيا،  الضاغطة كعدم االلتفيات إليى السي بيات؛

ليي اتهم ك تكقعييات إيجابييية لب ييكر الهييدت؛ ك ميينخفض لييديهم الق ييق ك االكتديياب ك المشيياعر السيي بية؛ 

تحقيق األادات في حين  كي األما المنخفض كانفعاالتهم مكجبة مرتبطة باألنشطة التي تكص هم ل

اييم  ك طاقييات كمسييارات اقييا، مركييزكن ع ييى الفشييا بييدال ميين النجيياح كلييديهم إحسيياس بييالتردد ك 

 (.2112ديغم، )  انفعاالت سالبة إ ناء تحقيق الهدت

أما التفانا مرادفا لمفهكم األما ال ي يم ا التكقعات اإليجابية نحك المستقبا، ( 0229) كاعتبر بيك

 (.2101الصادق،  ك أنكر)  التشانم فيشير إلى اليأس كانعدام األما

كما ارتبط التفانا باألما ال ي يعرت بأنه مشاعر ترتبط باألادات التي يمكن إنجازاا، كيتككن    

من طاقة تعكس التصميم الشخصي لتحقيق األادات، كأن الخطط الناجحة يمكن تطكيراا ل كصكا 

أبك  ك الزبيري ك كالم ك جكدة ك النبهاني ك البهنساكي راسة أجرااا كا من كفي د. إلى األادات

مقارنة بين طالب جامعة مصر كُعمان ك ف سطين ك اليمن ك السيعكدية ك ب يع عيدد ( 2102)قاسم 

طالبا، ك لك من اجا  التعرت ع ى ال كاء االنفعالي ك السيعادة ( 0010)  الطالب في ا ه الدراسة

ادجها أن األشخا  ال ين لديهم  كاء انفعالي مرتفع يتصيفكن بالجكانيب كالسيمات كاألما، كانت نت

اإليجابية، الن ا ا ال كاء يجعا من يتصفكن به لديهم تفانا كأما كسعادة، أي لديهم نلرة تفانليية 

بين الي كاء ( 0,01) كمشرقة ل مستقبا، أي أن اناك عالقة ارتباطيه مكجبة دالة عند مستك  داللة

 .عالي ككا من السعادة كاألمااالنف

كيخت ت األما عن التفانا في أن األما يهدت إلى تكجيه التكقعات أما التفانا فيعتمد ع ى تكقع    

    (.       2101أنكر ك عبد الصادق، )  ما يحدث بغض النلر عن األادات كمد  تحققها
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ع يى اليرغم مين المعانياة في دراسته بأن النياس يسيتمركن فيي العييش ( Neves, 2001)  كير  

التييي يكاجهكنهييا ك لييك ألنهييم مخمييكركن مييع األمييا كيتكقعييكن تحقيييق أاييدافهم بالمسييتقبا، أمييا 

المتشادمين فينلركن إلى األما بأنيه ال أسياس ليه بالحيياة كأنهيم سيفشي كن فيي تحقييق أايدافهم فهيم 

ط بية الجامعية  بدراسية تناكليت األميا ليد  عينية مين( shory, 2007) بيدكن أميا، كقيام شيكري

طالب كشفت نتادش الدراسة عن كجكد عالقة ارتباطييه مكجبية بيين األميا ككيا مين ( 022)قكامها

الرضا عن الحياة كالتفانا، كما يستخدم األما في العاله النفسي كفق نلرية العاله باألميا كاي ه 

عرفيي السي ككي فيي األميا كاألفكيار المشيتقة مين العياله الم( Snyder) النلرية مشتقة من نلرية

 .كالعاله المتمركز

 Happiness: السعادة -ب

ل سعادة تعريفات متعددة ففي معجم ع يم الينفس ك الطيب النفسيي عرفيت السيعادة بأنهيا حالية مين    

تنشأ من إشبا  اليدكافع لكنهيا تسيمك إليى مسيتك  الرضيا النفسيي كايي  ،المرح ك الهناء ك اإلشبا 

 .ب لك كجدان يصاحب تحقيق ال ات 

السعادة ع ى أنها حالة من التكازن الداخ ي يسيكداا عيدد مين المشياعر ( 2110)فيعرت العنزي   

األسيرة كالعميا : اإليجابية كالرضا كاالبتهاه كالسركر التي ترتبط بالجكانب األساسية ل حيياة م يا

( Sharma&malhoraf, 2010) كما يعيرت كيا مين شيارما كمياالرات". كالعالقات االجتماعية

"  السعادة ع ى أنها انفعاا كشعكر إيجابي يكصت بك مات كالقناعة كاإلحساس بالرفاايية ك الرضيا

 (. 002. ،  2100،ماا ك أبك جراد، ) 
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سمة من سمات الفرد يتميز أصحابها معلم الكقت بالنشياط كالحيكيية " فيعرت سالم السعادة اي   

كالراحة، لديهم القدرة ع يى االسيتمتا  يتمتعيكن بالكقيت بطيريقتهم الخاصية كليديهم مشياعر الحيب 

 (.22. ،  2112سالم،  )كالصداقة كنلرتهم ل حياة إيجابية 

غيير لفليي،  أكهك ليس انفعاا يشعر به الفرد كيعبر عنه لفلييا فمفهكم السعادة مفهكم مركب، ف   

لكن يرتكز ع ى أساليب معرفية ك يتع مها الفرد من  الصغر أ رت في تككينه ك بناء شخصيته، بيا 

ك أصبحت منهاه حياته الحاضيرة كالمسيتقب ية، فالتفيانا كالتشيانم مي ال مين السيمات التيي يتع مهيا 

سرة  كمين المجتميع كال قافية م يا الحيياة كالحيب كالتسيامح كالقييم التيي الفرد من عادات كتقاليد األ

تحدث داخا كخاره األسرة، كا  لك يستقب ه الفيرد كفيق جهيازه التنفسيي الي ي يجع يه منفيردا عين 

 .اآلخرين 

أن بعييض مقيياييس السييعادة تركييز ع ييى الجانييب االنفعييالي أي ( 0220)كييي كر مايكييا ارجايييا    

مزاه، ك المقاييس األخر  تتكجيه إليى الجانيب المعرفيي التيأم ي أك التعبيير عين الشعكر باعتداا ال

الرضا بالحياة، فقد يصت الناس السعادة بأنها شعكر بالرضا ك اإلشبا  ك طمأنينة النفس  ك تحقيق 

، تنشأ أساسيا مين إشيبا  اليدكافع ك تسيمك إليى مسيتك  الرضيا النفسيي ال ات أك أنها شعكر بالبهجة

 (2100بخيت، ) كجدان يصاحب تحقيق ال ات كاي ب لك 

إلى أن السعادة ك التعاسة ع ى ارتبياط بالتفيانا ك التشيانم ك قيد أشيارت نتيادش  Dienerك أشار    

دراسيية تح ي ييية لشخصييية الطييالب السييعداء ك التعسيياء إلييى صييكرة اليي ات المركبيية لييد  السييعداء ك 

احة فيي عالقاتيه الطيبية ك قيادر ع يي كانت عبارة عن شخ  دافص ك صادق ك مخ   يشعر بالر

 (.2110الخالدي، )مكاجهة األحداث ، متفادا ك غير متشادم 
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حكا السعادة كالشخصية أجريت ع يى  (2110) كفي دراسة قام بها كا من عبد الخالق ك مراد   

طالب  تبين كجكد عالقة ارتباطيه دالة ( 210) عينة من طالب كطالبات جامعة الككيت تتألت من

ين السعادة ككا من الصحة النفسية ك الجسمية كالتفانا كالتدين، كتبين أن الصيحة النفسيية كانيت ب

بعض الدراسييات إلييى كجيكد عالقيية جكارييية ك أشيارتأك ير المتغيييرات قييدرة ع يى التنبيين بالسييعادة، 

، ك أيضيا كجيكد عالقية ارتباطييه  (2100) كدراسية بخييت  مكجبة بين التفانا كالشعكر بالسعادة

، ك فيي دراسية أجرتهيا (2112) ين السعادة كال قة بالنفس كالتحصيا الدراسي منها دراسية جيكدةب

طالييب ك طالبيية تكصيي ت إلييى أن مسييتكيات التفييانا ( 020) كاشييتم ت العينيية ع ييى( 2101)جييكدة 

فتكصي ت إليى كجيكد عالقية ارتباطييه مكجبية تيربط % 20، %20، %20كاألما ك السعادة اي 

 .لسعادةالتفانا كاألما با

 :الصحة النفسية  -ج

أصبح مفهكم التفانا مهما في ع م نفس الصحة، حيث أ بتت دراسات ع ى أن الصحة الجسيمية    

كالنفسية ترتبطان ارتباط ك يقا بالتفانا، ك تنكد العديد من الدراسات أن التفانا ك المزاه االيجابي 

يسيرعان أمران أساسيان لصحة الجسم ك النفس ك أنهما ين ران تأ يرا ايجابيا ع ى صيحة الجسيم ك

 (.2100القناعي، )بالشفاء من المرض، عكس التشانم ك ال ي يسبب في مشكالت صحية 

ع ى عينة من طالب (  segertrom,et al, 1998) كتنكد نتادش دراسة سيجرستركم ك زمالدها 

الجامعة بأن التفانا ارتيبط بتحسين الميزاه ك زييادة كفياءة عميا جهياز المناعية فيي الجسيم بفيركق 

 .الطالب المتشادمين جكارية عن
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إ ن التفييانا مييرتبط بالصييحة النفسييية ك الجسييمية، كايي ا مييا أكدتييه دراسيية شيياير ك كييارفر التييي    

افترضتا أن التفكير االيجابي ك النزعة التفانلية نحك الحيياة يمكين أن يكيكن نافعيا كتيندي إليى حيا 

رتبط ايجابييا بالصيحة النفسيية ك المشكالت حال ناجحا ك فعاال، كان النزعة التفانليية نحيك الحيياة تي

 (.2110إسماعيا، ) الجسمية لافراد 

تشييير معلييم الدراسييات أن المتفيياد ين يتمتعييكن بصييحة جيييدة بكجييه عييام ك السييبب فييي  لييك أن    

المتفاد ين يتمتعكن بنسبة أفضا ل كريات ال يمفاكية مقارنة بالمتشادمين، كاي ا يعنيي أن كيرات اليدم 

 ين ربما تككن أك ر فاع يية فيي دفاعهيا عين جسيم اإلنسيان، كبالتيالي يرفيع مين البيضاء عند المتفاد

كفييياءة مناعييية جسيييم المتفييياد ين  ضيييد األميييراض، كميييا يسيييهم فيييي زييييادة عمييير المتفييياد ين مقارنييية 

 بالمتشادمين، حيث أ بتت الدراسات أن المتشادمين أك ر عرضه ل مكت المبكر مقارنة مع المتفاد ين

 (.0222 عبد الخالق،) 

أجرااييا ع ييى كبييار السيين بالمستشييفى المصييابين ( Burant, 2006)  كايي ا مييا أ بتتييه دراسيية   

باألمراض المزمنة أ بتيت النتيادش أن التفيانا كالتشيانم يين را ع يى الصيحة النفسيية، فأكلديك الي ين 

ي الق ب، السرطان، السكر) لديهم مستكيات مرتفعة من التفانا أقا عرضة لامراض المزمنة م ا

أما من لديهم مستكيات عالية من التشانم كمنخفضة من التفانا اقا صحة بدنية كنفسية  ،(كغيراا

 .كأنهم قد يتعرضكن لنكبات حادة خطره كقد يتعرضكن ل كفاة

أن األفيراد المتفياد ين ليديهم مسيتكيات عاليية مين التخطييط كاإلنجياز ( Freih, 2005)  كيير    

ة، أمييا المتشييادم فيييرتبط بييالتردد كانخفيياض اليي ات كبالتييالي أك يير كال قيية بييالنفس ك كالصييحة الجيييد

كضيييحت معليييم الدراسيييات أن عرضييية لتيييداكر الصيييحة كالق يييق كاالكتدييياب كالتيييكتر، ك كييي لك أ

المتشادمين أك ر عرضة لامراض المعدية عكس المتفاد ين ك أك ير عرضية ل كفياة بسيبب أميراض 

 (. Roy, Ana, Seeman, et al, 2010; Colburn,1998؛ 2112حسن،)  بالق 
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أن تعزيييز اإليجابييية كالحييد ميين السيي بية المتكقعيية فييي ( Jameson, et al., 2012)كييير    

المستقبا قد  تساعد في الكقايية مين الك يير مين االضيطرابات النفسيية ليد  األفيراد، كأ بتيت بعيض 

دة كاإلنجيياز كاألمييا ك الدراسييات أن انيياك عالقيية ارتباطيييه بييين الصييحة النفسييية كالتفييانا كالسييعا

دمنهيكري،  ك ؛ الشيربيني2100أبيك جيراد،  ك ؛ جيكدة0922الزارانيي، ) الم ابرة في الحياة منها

2101.) 

يتضييح ميين اسييتقراء الدراسييات أن التفييانا يييرتبط ايجابيييا بمجمكعيية ميين المتغيييرات المرغكبيية    

بية ك االنبسياط كالتكافيق السي يم منها السعادة كاألما كاإلنجاز ك النلرة اإليجا ا،اجتماعيا كشخصي

 .كاحترام ال ات كالصحة الجيدة بكجه عام

 :المفاهيم المرتبطة بالتشاؤم: ثانياا 

 :اليأس - أ

يندي الفشا المستمر في البيدة االجتماعية إلى شعكر باليأس كما يصاحبه من اختفياء التكقعيات    

إلى اليأس ( Beck)اإليجابية ك اآلماا في التعبير، كإدراك الفرد بأنه نتاه س بي ل بيدة، كينلر بيك

سيتقبا ك خيبية األميا حالة كجدانية تبعث الكآبة كتتسم بتكقعات الفرد الس بية نحك الحيياة كالم" بأنه

        أك التعاسيية، كتعميييم  لييك الفشييا فييي كييا محاكليية كتعنييي النلييرة السيي بية ل يي ات كالعييالم كالمسييتقبا

 (2.،  2112ميخاديا، ) 

كأيضا ترتبط مشاعر اليأس بعالقة ك يقة بالتشانم كاالكتداب، فالتشانم يقكد إلى  مشاعر الييأس    

ديياب،  فاليييأس يحتييكي ع ييى حاليية ميين الفقييدان الكمييي االنفعييالي كالتييي بييدكراا تقييكد لمشيياعر االكت

ل رغبة حيث ينشأ من خالا عيزك الشيخ  سيبب مشياعره الحزينية كالمتشيادمة إليى  اتيه، كيشيعر 

بأنييه ليييس ب مكييان أي شييخ  أن يقييدم لييه المسيياعدة، كميين  ييم تنشييأ لييد  الشييخ  مشيياعر عييدم 
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ضييع الخارجيية كاالسيتغراق فيي الي ات، كيصييبح االسيتقاللية كسيكء التكييت كفقيدان العالقية بالمكا

إدراكه ل عيالم مشيكاا، كمين  يم ينشيأ لدييه الشيعكر بغميكض المسيتقبا كعيدم جيدكاه كفاددتيه نتيجية 

فقدان العالقة بين الحاضر كالمستقبا، كيغرق الفرد بأفكار س بية كتشانمية حيكا الماضيي، فيير  

 (.2110رضكان، ) كضاالحاضر قاتما كالماضي محزنا كالمستقبا أك ر غم

أن األفيراد الي ين ليديهم " كيارفر كشياير"كاليأس قد يندي إلى االنتحار عند بعيض األفيراد، كيير  

يييأس مرتفييع لييديهم صييعكبة فييي تحديييد األاييدات فييي شييكا معييين، ك لييك بسييبب فشيي هم فييي تحقيييق 

 (. Connor, 2007) األادات السابقة

 :الكتئاب - ب

دادما يشعر فيها الفرد باالنقبياض كالخيكت كالضييق كتشييع فيهيا مشياعر حالة انفعالية كقتية أك    

مشيياعر القنييكط كاليييأس كالعجييز، كتصيياحب ايي ه الحاليية أعييراض متصيي ة  ك الهييم كالغييم كالتشييانم

بالجكانب المزاجية ك المعرفية كالس ككية كالجسمية  منها عدم االستمتا  بمبااش الحياة كانخفياض 

كفاءة كغيراا من األفكار، فاالكتداب يتميز بكجكد عاطفة سي بية ك عيدم الجدارة كالشعكر بنق  ال

 (.O connor, 2007؛ 2110 رضكان، ) كجكد عاطفة إيجابية

كلقييد أ بتيييت البحييكث العكاقيييب المتعييددة الكتدييياب الطفكليية كالمرااقييية فلهيير ارتباطيييه الك ييييق    

االنتحار كخاصة لد  من تتراكح  فعال، حيث يزيد االكتداب من فر  بمحاكالت االنتحار كتنفي ه

سنة، كما أكدت دراسة العنزي ع ى العالقة الك يقة بين اكتداب الطفكلية  (02ك 07) أعمارام بين 

كالمرااقيية ميين جهيية كضييعت التحصيييا الدراسييي ميين جهيية أخيير ، كمييا أ بتييت بعييض الدراسييات 

بين الشيعكر باألميان ك رااقين األجنبية كالعربية أن العالقة عكسية بين االكتداب لد  األطفاا كالم

 (.92-97.   مج ة الع كم االجتماعية،) كاالنبساط كالتفانا
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فقد يكاجه المرااقكن مشاعر االكتداب بيدرجات متفاكتية، كقيد يخفيكن اي ه المشياعر كراء عيدم    

افتقار االستقرار أك السأم أك الشكاكي المرضية من قبيا أفعاا الجنكح، فهنا قد يشعر المرااق من 

إلى المشاعر كإحساس بالفرار قيد ييندي إليى الحيزن ك إليى مسيتك  مرتفيع مين الق يق، كلكين اي ا 

 (.2110، ميس ك ككنجري ك كاجان ك ك ستين)  النك  من االكتداب يمكن عالجه بنجاح

 :القلق -ج

منقتية  بأنيه حالية انفعاليية" الق يق( 20. ،  2101) يعرفه سبي بيرجر المشار إليه فيي الحكي ية   

يشعر بها اإلنسان عند إدراكه لمكقت يهدد  اته، فينشط جهازه العصبي اليالإرادي كيشيعر بيالتكتر 

شعكر عيام غيامض غيير سيار بيالتكقع كالخيكت "، أما عكاشة فيعرفه"كيستعد لمكاجهة ا ا التهديد

كالتحفز ك التيكتر مصيحكب ب عيادة بيبعض اإلحساسيات الجسيمية كخاصية زييادة النشياط العصيبي 

 (. 20. ،  2112األقصر، ) "الالإرادي يأتي في نكبات تتكرر في نفس الفرد

كيعد الق ق استجابة متع مة كفقا لنلرية التع م االجتماعي، فهك س كك ميتع م بياالقتران الشيرطي    

كفييه يكيكن الق يق حالية انفعاليية مكقفيية منقتية  -state anxiety -ق يق الحالية: كليه نمطيان، أكلهيا

كاقت الضغط كالشدة لمكاقت مهددة ل اته كتختفي كتنخفض أك تختفي ا ه الحالية بقيدر تنشط في م

كفيهيا يكيكن الق يق سيمة مين سيمات  -Trait anxiety -ق يق السيمة: زكاا مصدر التهديد، كال انيية

تحيدد بطريقية ميا  ،الشخصية، فهك استعداد  ابت نسبيا كامن في الفرد نتيجة خبرة أك مكقيت سيابق

ن يدرك الفرد مكاقت من نك  معين ع ى أنها ردية في االستهدات ل ق ق أي االستعداد ألالفركق الف

 (.2110كالم، ك  حسن ) مكاقت خطر فيستجيب لها بحاالت من الق ق

 :فقد ميز الع ماء بين نكعين من الق ق
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كييدرك مكضيكعه فيي الكقيادع كاألحيداث كفيي الكاقيع المعيشيي : الق ق المكضكعي أك العيادي ( أ

كال ي يفسر تفسيرا خاطدا، كالق ق العادي يرتبط بمكضكعات كبكاعث، كا ا النك  مين الق يق 

يككن مصدره خارجيا كمكجكدا فعال كما يتشابه مع التشانم من األحداث التي قد يتعيرض لهيا 

 .الفرد في كاقع الحياة

به ك يعتبير ك اك عبارة عن خكت غيامض ال يمكين ل فيرد تحدييد سيب : الق ق العصابي أك العام ( ب

رد فعا لخطر غريزي داخ ي، أي أن مصدر ا ا النك  من الق ق يكمن داخا الشيخ  نفسيه، 

الخصيياد  األساسييية تييدا ع ييى كجييكد ق ييق غييير كاقعييي أك زادييد أك تكقييع األمييكر ك أيضييا أن 

األميامي، )  الس بية حكا مجاالت الحياة، كمن أنكا  ا ا الق يق  ق يق االختبيارات كق يق الميكت

2101.) 

ادفت إلى تطبيق برنامش ال غكية العصيبية لخفيض ق يق ( 2100)كألبنا عسي ة ا كفي دراسة أجراا

المستقبا لط بة جامعة األقصى بغزة، حيث لحل ما يعانيه الشباب من خكت كق ق بسبب األحيزاب 

داخييا الجامعيية، األميير اليي ي انعكييس ع ييى نفسييية الطييالب بحيياالت ميين الخييكت ك التييكتر كالق ييق 

 .ن المستقباكخاصة م

أن تعزيز اإليجابية كالحد من الس بية المتكقعة في المستقبا قد ( Hirsch, et, al., 2012) كير 

 .يساعد في الكقاية من االضطرابات النفسية كالتي قد تسهم في تق يا الق ق لد  األفراد

 :اإلحباط -د

 :إن معنى اإلحباط لد  ع ماء النفس سببين أساسيين   

 إلى إعاقة أك تأجيا إشبا   دافع معين لد  الفرد، فيقاا بأن الفرد يعاني من اإلحباط يشير : األكا

يشير إلى المشاعر المصياحبة كالناجمية عين عيدم تحقيق الحاجية بيدا اإلشيارة إليى اإلعاقية : ال اني

 .نفسها
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اإلحبياط منهيا  :أن العراقيا التي تعما ع ى عدم إعاقة الس كك من تحقيق الهدت ك يرة كمتعيددة   

اك استجابة طبيعية ل ضغكط يحصا عندما يككن اناك عادق حكا الكصيكا إليى الهيدت المنشيكد 

كيعرفه عدس كنكت أن كا األعماا العدكانية تسبب اإلحباط غير أن العدكان اك استجابة طبيعية 

أك  لإلحباط، ك أن اإلحباط يمكن أن يندي إليى سي ككيات متعيددة غيير العيدكان؛ فقيد يشيعر بالي نب

 (.2112 هللا، نصر) الق ق أك الخكت

بآخري، كحين يحاكا اإلنسان جهده لكن ال  ك اك ت بيط جهكد اإلنسان إلرضاء حاجاته بطريقة أك

 يكفق  م يب ا المزيد من الجهد ك يحقق كتككن نتيجة  لك شعكر خطير من عدم التشيجيع كالت بييط

 (.2112نصر هللا، ؛ 2119 عبكد،)

 ير سييء ع يى الناحيية الجسيمية كع يى التكافيق النفسيي كالصيحة النفسيية ل فيرد، كيعد اإلحباط ا   

اء البيدني كالصيدا  يية كبعيض األعيراض العضيكية م يا األعيندي إلى حدكث تغيرات فسييكلكجي

كالكان كسرعة خفقان الق ب، يندي إلى العديد من االضطرابات النفسية كاالنفعالية كلهكر العديد 

سيياليب الجيييدة لخفييض حييدة الشييعكر باإلحبيياط العيياله النفسييي السيي ككي ميين المشييكالت، كميين األ

االنفعييالي العقالنييي، حيييث تقييكم بمسيياعدة األفييراد  كي التفكييير السيي بي كالغييير عقالنييي ع ييى تقبييا 

أنفسهم، بما يمكنهم من االستمرار في حياتهم كعدم تكرار أخطادهم كب لك تمكنهم من االستفادة من 

   براتهم اليادسة الكتساب المعرفة اإليجابيية ككيفيية التعيايش السي مي ميع  كاتهيمتجاربهم الفاش ة كخ

 (.2119 عبكد،)
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 :التصور اإلسالمي للتفاؤل والتشاؤم : ثامنا

التفييانا خ ييق حميييد كميينهش رشيييد فقييد كردت الك ييير ميين النصييك  ع ييى تأكيييده كالحييث ع يييه    

كالترغيب فيه، كمعناه تكقع الخير كاالبتسام ل حياة كاالستبشار لتحقييق األمين، فكيان حيث اإلسيالم 

ع ى التفانا ككنه مقتضى الطبيعية البشيرية كالفطيرة اإلنسيانية، كاايتم بشخصيية المسي م كتنشيدتها 

نشدة الس يمة في كافة جكانبها، فحر  ع ى تقكية العزادم كبث ركح األميا كالتفيانا كالرجياء، الت

 كدعا إلى التفانا في الرخاء كالشدة ألن هللا عند لن عبده به، كح ر من القنكط ك اليأس كالتشانم

 .0"{كال تيأسكا من ركح هللا أنه ال ييأس من ركح هللا إال القكم الكافركن} قاا هللا تعالى 

فقييييد كييييان التطييييير عنييييد العييييرب متأصييييال فييييي نفكسييييهم كمرتبطييييا بتصييييرفاتهم كمتحكمييييا    

بحاجييياتهم التيييي يخرجيييكن إليها،فقيييد  كيييانكا فيييي الجاا يييية إ ا أرادكا سيييفرا أك قضييياء حاجييية مييين 

لطيييير فيييي  ا طيييار ميييين جهييية اليمنييييى تفييياءلكا خيييييرا كمضيييكا فييييي سييييفرام حيييكادجهم يط قييييكن ا

الشييييماا تشيييياءمكا كعييييدلكا عيييين سييييفرام  كقضيييياء  كقضيييياء حييييكادجهم، أمييييا إ ا طييييار جهيييية

حيييكادجهم، كمييين األم  ييية ع يييى الطييييرة أيضييياء تشيييانمهم عنيييد رنيييية أك سيييما  بعيييض الطييييكر 

ليييكم يييكم شيينم كاعييدلكا عيين كييالبكم أك الغربييان أك رنييية رجييا بعييين كاحييدة تشيياءمكا كقييالكا ا

انيييه ييييكم نحيييس أك شيييينم،  حيييكادجهم، كبعضيييهم كيييان يتشييياءم بييييكم األربعييياء فبعضيييهم يقيييكا

كميينهم ميين يتشيياءم بشييهر شييكاا كخاصيية فييي النكيياح، فنقضييت السيييدة عادشيية رضييي هللا عنهييا 

،  شيييكاا  بهيييا فيييي كبنيييياييي ا التشيييانم بأنيييه صييي ى هللا ع ييييه كسييي م عقيييد ع يهيييا فيييي شيييهر شيييكاا 

  ينبغي لمن مٌني بالتطير أن يعرت نفسه دكاعي الخيبة ك  رادع الحرمان ك ال يجعال لك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

     87 اآلية( يكست() 0               
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ل شييييطان مكانييييا فييييي نقيييي  عزادمييييه ك معارضييية خالقييييه، ك يع ييييم أن قضيييياء هللا تعييييالى ع يييييه  

غالييب، ك أن  رزقيييه لييه طاليييب، اإل أن الحركيية سيييبب فييال ي نييييه عنهييا ميييا ال يغييير مخ كقيييا ك ال 

 )ييييدفع مقيييدكرا ك ليمضيييي فيييي عزادميييه كا قيييا بييياض تعيييالى إن أعطيييى، ك راضييييا بيييه إن منيييع 

؛ 0901 الحربيييييييي،؛ 0222؛ الجاسيييييييم، 2100؛ بسييييييييكني، 0922 بالبييييييييد،؛ 2112سيييييييماح، 

 .(2112الرماضين، 

فجيياءت السيينة باإلنكييار الكاضييح ل تشييانم ككنييه يعمييا ع ييى انحييرات العقيييدة ك إيجيياد اليييأس    

 ال : كاإلحباط، فعن أبي اريرة رضي هللا عنه قاا سمعت رسكا هللا ص ى هللا ع يه كس م يقكا

كقكليه " ، "الك مة الصالحة يسمعها أحدكم: كما الفأا يا رسكا هللا؟ قاا :طيرة كخيراا الفأا، قالكا

صي ى هللا ع ييه  رسيكا، ك قد كان ال"ال عدك  كال طيرة كال اامة كال صفر" ص ى هللا ع يه كس م

، ألن التشانم سكء اللن باض تعالى لغير سبب محقق، كالتفيانا يكره التشانم ك يحب التفانا كس م

، كالمنمن مأمكر بحسن اللن باض تعالى ع ى كا حياا، فقياا هللا تعيالى فيي كتابيه حسن اللن باض

 "2"{ال ين إ ا أصابتهم مصيبة قالكا إنا ض كإنا إليه راجعكن}  :المحكم

دراسيية يكضييح فيهييا نلييرة اإلسييالم إلييى الطيييرة ك كيفييية عيياله الطيييرة ( 2100) كأجيير  حسيين

كالكقاية منها، ك أن الطييرة حيرام فيي اإلسيالم كأنهيا مين الكبيادر كنفيى تأ يرايا فيي حيدكث الخيير 

 . كالشر

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07 اآلية( البقرة)  (0
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 :لمفهومي التفاؤل والتشاؤمالنظريات المفسرة  -تاسعا

 ( Psychoanalytic theory) نظرية التحليل النفسي -1

أن التفانا اك القاعدة العامة ل حياة كأن التشانم ال يقع في حياة الفيرد إال ( Freud) ير  فركيد   

إ ا تككنت لديه عقيده نفسيية، كالعقيدة النفسيية ارتبياط كجيداني سي بي شيديدة التعقييد كالتمسيك حيياا 

مكضييك  مييا ميين المكضييكعات الخارجييية أك الداخ ييية، فيكييكن الفييرد متفييادال إ ا لييم تقييع فييي حياتييه 

حكادث تجعا نشكء العقد النفسية لديه أمرا ممكنا، كلك حدث العكس لتحكا إلى شخصية متشادمة، 

 .(2101البرزنجي،) التشانم الفمي يرجع ل خبرات القاسية أن أي

أن الطفا يمر عبر س س ة من المراحا المتكاص ة ديناميا خيالا السينكات الخميس  كيعتقد فركيد   

 األكلى، كي يها لمدة تستمر خمس أك ست سنكات مدة الكمكن، فيتحقق قدر من ال بات كاالستقرار 

الدينامي، كتتحدد كا مرح ة من النمك خالا السنكات الخمس األكليى مين حييث أسياليب االسيتجابة 

ة محددة من الجسم، ففي خالا المرح ة األكلى التي تسيتمر قرابية العيام يكيكن الفيم من جانب منطق

 (.2112عرفات، )  اك المنطقة الرديسة ل نشاط الدينامي

، كأن انياك سيمات كأنمياط مرتبطية الفمييهأن منشأ التفانا كالتشانم من المرح ة  كاعتبر فركيد   

ا ه المرح ة كالتي ترجيع إليى التيدليا أك اإلفيراط أك  ناتجة عن عم ية الت بيت عند الفميهبالمرح ة 

اإلحباط كالحرمان، فال ي شبع بشكا مفرط في طفكلته سيككن عرضة ل تفيانا المفيرط كاالعتمياد 

ستتسم بالس كك ال ي يميا إلى إ ارة  الفميهف ن الشخصية  الفميهع ى اآلخرين، أما إ ا أحبطت ال  ة 

كالعيداء، كالتنياقض الكجيداني إزاء اآلخيرين أي الشيعكر بميزيش  الجدا كالخالت كالتشانم كالكيره
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من الحيب كالكره،كيشيعر بعيدم األميان كبالحاجية الدادمية إليى تأكييد الي ات، أي يكيكن متشيادما فيي 

 (.2100البادري، )م نلرته إلى الحياة بشكا عا

بت بيييت المرح يية أن التشيانم الفمييي يرجييع ل خبييرات القاسيية فييي ايي ه المرح يية كالفيرد المصيياب  أي

 (.0222األنصاري، )ا الفميه تككن إحد  خصاد  شخصيته التفان

 الفميهفأط ق فركيد مصط ح التفانا الفمي ل داللة ع ى التفانا اللاار كسمة طبع فمي، فالغ مة    

فيي نميك الطفيا، فيصيبح  الفمييهبالغة األامية في تككين الطبع، كفي الكقت ال ي تلهر فيه الشبقية 

إيجيابي  أكر ع ى ص ة باألشياء كيتع مكا أن يتخ كا عالقات معهيا، كبهي ا فكيا اتجياه سي بي الصغا

فمي، بمعنى ك ما كان اناك إشبا  فمي بارز في الطفكلة فالنتادش تككن  أصانحك األخ  كالت قي له 

ب اإلحباط إيجابية طمأنة ال ات كالتفانا ال  ان قد يدكمان طكاا الحياة، كمع ا ا يالحل أنه إ ا أعق

 (.2117، عيسيكي)ا ا اإلشبا  فربميا تكيكن قيد خ قيت حياا انتقاميية مقترنية باإللحياح فيي الط يب

ع يهيا  أضيفىكير  فركيد أن الشيخ  المتفاديا أك المتشيادم بعالقتيه ميع اإلحيداث الخارجيية التيي 

      بكتيةمعنى، كتفانا أك تشانم منها تككن نتيجية دافيع ال شيعكري نتيجية لكجيكد رغبيات كمييكا مك

 (.0222 األنصاري، )

الحسية قد تشكا لد  الرضيع اإلحساس بال قية  الفميهكيتفق اريكسكن مع فركيد في أن المرح ة    

بعدم ال قة كال ي بدكره يلا المصدر ال اتي لكا من األما كالتفيانا، أك الييأس   اإلحساسأك عدم 

فيان الطفيا ييتع م  ؛الطفيا مين تغ يية كعطيتفي  ا لبيت األم احتياجيات  كالتشانم خالا بقية الحيياة،

ف نه يتكلد لديه عدم ال قة  لم ت بى له احتياجاته كإ ا ،بعض االرتباطات بين حاجاته كالعالم الخارجي

ناتجة عن عم ية الت بت كاألكيا  األنماطتتسم ببعض  الفميهأن المرح ة  ير  فركيد، ككما الشك أك

كك لك التفانا كالتشانم، فالشخ  المتفادا يطبيع فييه  كالشرب كالعطت ك السخرية من اآلخرين،
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المستقبا بدكن خكت كلدييه إحسياس  ابيت بال قية كاألميا، أميا الشيخ  المتشيادم فيتسيم  إلىالنلر 

 (.2112 أبك حماد، ) بعدم الرضا عن اللركت الراانة كلديه العديد من مصادر التشتت

 :النظرية السلوكية  -0

بأسي كب  ينتشر مين مكيان إليى ،خير أنبعض األعماا أك الرمكز يمكن  أن التفانا كالتشانم من   

كيفسر ا ا االنتقاا كالتشيابه فيي بعيض رميكز التفيانا كالتشيانم كعالمتهيا التيي  التق يد كالمحاكاة،

نجداا في أماكن متباعدة كأزمان مخت فة، كمن ناحية يمكن أن تككن لرمكز التفانا كالتشانم أك ر 

أ بتت تجارب الفعا المنعكس الشرطي إمكانية تككين استجابة معينة ل رميكز كيمكين من نشأة، فقد 

أك  الم يير الصيناعي اكتساب  التفانا كالتشانم من الرمكز متى تيكفر اليدافع أك المنبيه الطبيعيي أك

 .(2112 ،الس يم)  ال كاب كالعقاب

ع ييى أسيياس اكتسيياب الفعييا كيمكيين تفسييير عالمييات التفييانا كالتشييانم ع ييى أسيياس االقتييران أك    

المنعكس الشرطي، كيمكن اعتبار عم ية التفيانا كالتشيانم مين رميكز المنبهيات الداخ يية مين قبييا 

االستجابات المكتسبة الشيرطية كيرتيب ع يى  ليك تكيرار لهيكر رميز معيين ميرتبط بتجربية سييدة 

ى تكيرار ارتبياط ل شخ ، فيتحكا ا ا الفعا المنعكس الشرطي رمزا ل تشانم، في حين يترتب ع 

الرمز أك المنبه بحاد ة سارة يصبح المنبه أك الرمز الشرطي م يرا ل تفيانا عنيد شخصيا ميا، بينميا 

أسيعد، )قد يرتبط ا ا الرمز عند شخصا ،خر بحكادث غير سارة فيصيبح اي ا الرميز م يير ل تشيانم

0221.) 

تكقع الفرد بأن لديه القدرة  ع ى بمفهكم الفاع ية ال اتية كال ي يعني ( Bandura) كااتم باندكرا   

أداء الس كك ال ي يحقق نتيادش مرغيكب فيهيا، كمييز بيين الفعاليية كتكقعيات النتيجية حييث يير  أن 

تكقع نتادش التفانا ك التشانم اك االعتقاد بان القيام بس كك معين سيترتب ع ية نتادش مرغكب فيها، 
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سي كك ك ليك مين خيالا تقيكيم الفيرد لنتيادش األداء كتكقع النتادش يعتبر احد المحددات المن رة فيي ال

ف  ا لم يقتنع الشخ  بان  الناجح كاحتماالت الكصكا إلى الهدت المنشكد عن طريق ا ا الس كك،

يقيكم بييه حتيى ليك كييان يعتقيد بأنية يقييدر ع يى القييام بييه،  نلسي كك سيكت يييندي إليى الهيدت فانييه ليا

 كالفعاليية ال اتيية، كأشيارت دراسية سيتان ي ك،خيركنكبالرغم من االخيتالت بيين مفهيكمي التفيانا 

(Stanley,et al ) البيادري، )أن اناك عالقة مكجبة بين الفعالية ال اتية المرتفعة كالتفانا المرتفع

 (.2112، الس يم؛ 2100

 :النظرية المعرفية -2

 اخييي  التكجيييه نحيييك التفيييانا كالتشيييانم يتغيييير فيييي السيييتينات كالسيييبعينات حييييث أشيييار كيييا مييين   

أن ال غيية كاليي اكرة كالتفكييير يكييكن إيجييابي بشييكا انتقييادي لييد  ( Stang& Maltin)سييتانجكمالتن

المتفياد ين، إ  يسييتخدم األفييراد المتفيياد كن نسيبة أع ييى ميين الك مييات مقارنية بالك مييات السيي بية سييكاء 

اليحفيكفي، ) يةأكانت في الكتابة أك الكالم أك الت كر الحر فهم يت كركن األحداث اإليجابية قبا الس ب

2112.) 

ل تفيانا نقطية تحيكا ليد  البياح ين فقيد شيبه ( Grennwald, 1980)لقيد شيك ت نليرة جرنكليد   

بنلام ك ي يتم ا بالنلر إلى ال ات لتنليم معرفي يتع ق بتياري  الفيرد كاكيتيه ك  الطبيعة اإلنسانية

 (.2112، ؛ بكقفه2101، البكسعيدي ) يخضع لتكجيه استراتيجيات تكجيه ال ات

أنشطة الفرد السي ككية كالفكريية يمكين تكجيههيا فيي اتجياه معيين مين  أن( Kelly)كما ير  كي ي   

خالا تركيباته الشخصية التي يستخدمها فيي تكقيع األحيداث، ك يير  أن الطريقية التيي يتنبيأ الفيرد 

باألحييداث المسييتقب ية مهميية كحاسييمة لتحديييد سيي ككه، كيشييير إلييى أن النيياس يبح ييكن عيين طييرق ك 
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م يكجهييكن سيي ككياتهم كأفكييارام حييكا العييالم كجهيية تميييا ع ييى أسيياليب ل تنبيين بمييا سيييحدث كأنهيي

التنبنات الدقيقة كالصحيحة، فهم يهتمكن كيستغ كن الحاضر الختبيار قيدراتهم النلريية ع يى تكقيع 

 .األحداث

ع ى كجكد عالقة طردية بين التفانا كالتنمية المعرفيية حييث أجرييت ( 2112) كيشير جكلمان   

البة من ط بة جامعة بنس فانيا في السنة التمهيدية، كانت نتادجهم فيي طالب كط( 711) دراسة ع ى

مقييياس التفييانا أك يير منشييرا كأك يير دالليية ميين الييدرجات الحقيقييية التييي حصيي كا ع يهييا فييي اختبييار 

 .القبكا

أن التفيانا يقيكم ع يى حقيادق منطقيية مجيردة تتضيمن نكعيا مين ( Snyder)بينما ير  سينايدر    

حكا نلرية تكافن التحفيز ( Andrew, et al, 2003) النشاط المعرفي، كما  كر أندركا ك،خركن

كالتي تشير إليى أنيه بسيبب طيرق التكييت الفعالية في ن المتفياد ين يمي يكن ل تركييز ع يى المع كميات 

الشخصييية فيككنييكا أك يير اقتناعييا بالرسييادا اإليجابييية ك اقييا اقتناعييا المتكافديية  ات العالقيية القكييية ب

 .بالرسادا الس بية المتع قة بالشخصية مقارنة بالمتشادمين

إن التفانا يرتبط باإليمان بالحل الجيد ( Day, Malthby, 2003) كألهرت دراسة داي كمالتبي

 (.0901الحربي،  ؛2101البادري، ) كالمعتقدات

في ن اي ا سيين ر ع يى تكقعاتيه ( داخ يي أك خيارجي) رد إ ا أعز  فش ه لعاميا مسيتقاكما أن الف   

المستقب ية لفر  النجاح كالفشا، فاالعتقاد بأن سبب الفشا مستقر داخ ي فه ا سيندي إلى تكقعات 

مستقب ية متشادمة لد  الفرد، كسيزداد ا ا التشانم عنيدما يعتقيد الفيرد بيأن السيبب ال يمكين اليتحكم 

 (.2110العنزي، )  كتغييره كالعكس صحيحفيه 
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 :نظرية العجز المتعلم  -3

المسييدكا عيين اكتسيياب التفييانا كالتشييانم إنمييا يعييكد ألسيي كب  إن (Seligman) ييير  سيي يجمان   

التفكير ال ي يمارسه الفرد في مكاجهة المكاقت المزعجة كالمفرحة كا ا يسمى بأس كب التفسيري 

( ImisticExplantony Style) كالتفسييير التشييانمي( PtimismExplanntoyStyle) التفييانلي

كيير  سي يجمان أن األطفياا يتع ميكن ، فالتع م اك ت ك العم ية التي يتعدا بها الس كك نتيجة ل خبرة

ع ى يد ،بادهم النجاح كالفشا كطرق تحكييا التشيانم إليى تفيانا ايي المصيا لتحصيين الفيرد ضيد 

فعاا القادمة ع يى اليتحكم فيي الطريقية التيي يفكير بهيا ادا من األاالكتداب، كما يمكن تنشدة فرد متف

 (.2112مارتن،  ) الفرد ك خاصة عند مكاجهة الفشا

 : ال ة أبعاد ألس كب التفسير التشانمي( Seligman, 1990) س يجمان كقد حدد   

ال ات، كفيي اي ه الحالية  مسنكلية كاك يشير إلى Internal explanationالتفسير الداخ ي : أكلها

 .يككن عاليا بعد تعرض الفرد إلى أحداث خارجية سيدة احتماا فقدان تقدير ال ات

 التي أدت إليى الفشيا بان األسباباالعتقاد ك يشير إلى ا Stableexplantioالتفسير ال ابت :  انيها

بات مزمنية فيي حالية ستلا  ابتة دادما كمستديمة، كا ا التكجه في التفسيير يكليد ليد  الفيرد صيعك

 .حدكث األحداث السيدة

كيعكد ا ا التفسيير إليى تعمييم  Global explanationبالتفسير الشاما: أما البعد ال الث فيعرت   

أ ر األحداث، كا ا التفسير يندي بالفرد إلى االعتقاد بيأن الحيدث السييص الي ي تعيرض ليه سييندي 
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ب التفسيير التشيانمي لاحيداث غيير السيارة  ا إلى حدكث مشكالت ك ييرة، كبهي ا يالحيل أن أسي ك

 (.2112، الس يم ) الصفة الداخ ية كال ابتة كالشام ة

فالناس المتفاد كن يركن الفشا سبب يعكد إلى شيء يمكن تغيييره لكيي يتمكنيكا مين النجياح، فيي    

حين المتشادمكن ي قكن ال كم ع ى أنفسهم في عجيزام عين تغييير أنفسيهم، فيير  سيي جمان ارتبياط 

التفييانا كالتشييانم باألسيي كب التفسيييري كاييي الطريقيية التييي يفسيير بهييا األشييخا  كيفييية ك سييبب 

 .بالطريقة التي يركنها، كبالتالي تن ر التفسيرات ع ى المشاعر كالس كك األحداث

يكلد الطفا ، فالتفيانا يبيدأ تككينيه قبيا سين الخامسية ليد  الفيرد ففيي اي ا  أنفالتع م يقع بمجرد    

كيطيكركن  السن يشعر بالتفانا، فمن انيا يبيدأ الفيرد فيي التفكيير فيي تكيكين اي ا العيالم ك يشيك كن

التيي يسيتطيعكن إنجازايا لتحكييا الفشيا إليى نجياح  كاألشيياءأسباب فش هم كنجاحهم، نلريا حكا 

في السادسة من العمر يبيدأ بتشيكيا كنميك النلريية  أماكتعد ا ه النلرية دعادم تفانلهم كتشانمهم، 

ميارتن،  ) التشانمية عن نفسه، فيضع أشياء بطريقة خاطدة كيفسير الفشيا بتفسييرات غيير منطقيية

2112.) 

التشانمي حييث  -أامية ا ه المرح ة في اكتساب التفسير التفانلي( Hasan,2002)حسن فير    

ي عييب الكالييدان دكرا كبيييرا فييي تشييكيا شخصييية الطفييا ككجدانييه كفييي مييد  ت بسييه بالتفييانا أك 

بالتشانم، فاآلباء كاألمهيات المتفياد كن سييتع م الطفيا منهميا أسي كب التفكيير التفيانلي، أميا إ ا كيان 

الشخ   ألقىآلباء ك األمهات متشادمين فسكت يتع م الطفا منهما أس كب التفكير التشانمي، كإ ا ا

 أنتحفيزه في إبداا التشانم بتفانا، كاألفضا  إلىال كم ع ى الكالدان لككنه متشادما ف ن يندي ا ا 

ا العيييش يييدرب األفييراد ع ييى التفكييير المنطقييي كمناقشييتهم حييكا فكييرة تقييدير اليي ات حتييى يسييتطيعك

ميرسيير ك تركييياني، )  بسييعادة لتحقيييق أاييدافهم، كينمييكن ميين خييالا ال قيية كالتشييجيع كليييس ال ييكم
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أن كيفية تفسير الناس بصكرة جكارية لفش هم ك ازادمهم ( 2112) كاك ا ير  س يجمان( 2117

 .اي التي تحقق االختالت بينهم في التفانا كالتشانم

 :نظرية التعلم الجتماعي  -4

تعتبير بحيد  اتهيا عم يية تع يم، ألنهيا  بنرة اي ه النلريية تتم يا فيي التنشيدة االجتماعيية كاييأن    

الطريقية  تتضمن تغييرا ك تعديال في السي كك نتيجية التعيرض لخبيرات ك ممارسيات معينية، ك ايي

، ك التق ييد ك النم جية التي يحاكا بهيا المجتميع أن يع يم األطفياا السي ككيات عين طرييق المالحلية

فالكاليدين ليديهما دكرا كبيير السمات يتم تع مها من خالا مشاادة اآلخرين كتق ييد سي ككهم،  فبعض

األبنيياء يرتبطييكن بالكالييدين ك يكتسييبكن األنيياء الع يييا ميين خييالا  فييي تع يييم أبنييادهم فييير  فركيييد أن

؛ 2100؛ الب يكي، 2112أبيك جيادك،  ) مالحلاتهم ك استنباطهم لقيم ك مباد  ك س ككيات الكالدين

 .(2117مي  ر، 

أن بناء شخصية الفرد يتكيكن مين التكقعيات كاألايدات كالطمكحيات كفعالييات  فيبا ك ااا ر ك   

ال ات، حيث تعما ا ه األبنية بشكا تفاع ي عن طريق التع م بالمالحلة ع ى ضكء مفياايم المنبيه 

قيت، فقيد يينجح بعيض ك االستجابة ك التدعيم، ل لك في ن سي كك الفيرد ييرتبط بالتيدعيم ليبعض المكا

األفراد في أداء بعض المهمات ك بالتالي تتككن ليديهم تكقعيات ايجابيية نحيك النجياح فيي المسيتقبا، 

في حين قد يفشا البعض في النجاح في أداء بعض المهمات ل لك تتككن لديهم تكقعات س بية اتجاه 

فيراد ل نجياح أك الفشيا إزاء ا ه المكاقت ك ك ير ما يغ يب ع يهيا التشيانم، ك بي لك يخت يت تكقيع األ

األحداث المستقب ية، كإ ا م ا األفراد أنفسهم بالنما ه الناجحة ف ن كفاءتهم ال اتية سكت تتحسن أما 

؛ 2112إبراايم، ) نسحابية كالتشانم إلاألفراد  ات الكفاءة ال اتية االجتماعية المنخفضة يتسمكن با

 (.2100؛ ااجر، 2117، مي  ر
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 :السابقةالدراسات : ثانيا

الدراسييات السييابقة المتع قيية بمكضييك  الدراسيية، كجييدت الباح يية نييدرة  بعييد إطييال  الباح يية ع ييى   

الدراسات  ات الص ة المباشرة بمشك ة الدراسة، حيث ليم يتسينى لهيا الع يكر ع يى دراسيات ايدفت 

ث إلييى بنيياء بييرامش إرشييادية كتقصييي فاع يتهييا فييي تنمييية التفييانا كخفييض التشييانم لييد  األحييدا

الجانحين، ل لك ف ن الباح ة سكت تعرض الدراسات التي ادفت إلى بناء برامش إرشادية في تنميية 

التفانا كخفض التشانم، كتسهيال لعرضها كمناقشتها تم تصنيت الدراسات التي تسينى لهيا الع يكر 

دية الدراسات التي ادفت إليى بنياء بيرامش إرشيا: المجمكعة األكلى تضمنت: ع يها إلى مجمكعتين

لتنمية التفانا كخفض التشانم كتقصي فاع يتها لد  فدات غير األحداث الجيانحين، أميا المجمكعية 

ال انية فتضمنت الدراسات التي ادفت إلى بناء برامش إرشادية لتنمية التفانا كخفض التشيانم ليد  

 .فدات األحداث الجانحين

 :ي ي عرضاً له ه الدراساتكفيما 

الدراسددات التددي طبقددت برنددامج إرشدداد جمعددي لتنميددة التفدداؤل وخفدد  التشدداؤم فددي مختلددف : أول

 :الفئات غير األحدا  الجانحينع

دراسية ايدفت إليى تحدييد اآل يار المترتبية ع يى البرنيامش ( (Somers, 1991 أجير  سيكمر    

معتقيدات التفيانا، ك إكسياب كزييادة : اإلرشيادي التع يميي ل تفيانا فيي  يالث متغييرات كايي أكلهيا

التصيكرات الشخصيية ل صيحة : اك التصكرات الشخصية ل ضيغط النفسيي، ك ال هيا: المتغير ال اني

النفسييية؛ فالمسييتكيات الشخصييية التييي تيين ر فييي اكتسيياب مسييتكيات التفييانا تييم فحصييها فييي ايي ه 

يس معتقيدات الدراسة، مين خيالا تنفيي  نميك ه اإلرشياد النليري باسيتخدام التقنييات المعرفيية لتيدر

التفانا، ك المنهش المتبع به ه الدراسة المنهش شبه التجريبي، حيث قسمكا إلى مجمكعتين مجمكعة 

كا ه العينة متطابقة ( 21)  طالب كمجمكعة ضابطة ب ع عددامالمن ( 01)  تجريبية كب ع عددام
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بك  كلميدة سياعة في العمر كالجنس، كتم تنفي  البرنامش فيي سيتة أسيابيع بمعيدا ميرة كاحيدة باألسي

الحياة كاختبار ت كمقياس التكتر المصيكر كميا  التكجه نحككاحدة، كاإلجراءات المستخدمة اختبار

كتح يييا  [ANOVE, T-tesst]تييم سييابقا إجييراء مقييابالت ألفييراد العينيية، كاألسيياليب المسييتخدمة 

اا خيالا فتيرة زمنيية االنحدار المتعدد، كأشارت نتادش الدراسة إلى أن معتقدات التفانا يمكن تنفيي 

بسيطة، ك أيضا فاع ية أساليب البرنامش فيي زييادة معتقيدات التفيانا، كأن األفيراد المتفياد ين ليديهم 

ضغكط اقا في حياتهم، كأيضا أن الحالة االجتماعية كالمعتقدات كالعمر كالجنس لها تأ ير أقا في 

 .االتفانا كأن أحداث الحياة لها تأ ير أكبر في اكتساب التفان

 دراسية (Guayle, Dizurawiec, Roberts at el., 2001)جكاييا ك ،خيركنكميا أجير      

ادفت إلى معرفة اآل ار المترتبة ع ى برنامش التفانا كالمهارات الحياتية في الكقاية مين االكتدياب 

 انكيية، كالكحدة ك تنمية تقدير ال ات لد  الطالبيات أ نياء انتقيالهم مين مدرسية خاصية إليى مدرسية 

كأيضا تحدي األفكار الس بية كالمشاكا كتقديم تفسيرات أك ر تفانال لهن، كتم اختيار العينة بطريقة 

طالبة من الصت السيابع مين بير كنباسيتراليا الغربيية ك ليك بسيبب ( 92) عشكادية حيث تألفت من

سييينة، ( 02 -00) ارتفييا  معييدالت االكتديياب لييد  اإلنييياث المرااقييات، كتتييراكح أعميياران بييين

 طالبة كمجمكعة ضيابطة كتألفيت مين(29) نككزعت إلى مجمكعتين مجمكعة تجريبية كتألفت م

 ج سات أسبكعية بعد اخ  مكافقتهن كانسحاب الباقي كلميدة( 2)  طالبة، كتألت البرنامش من( 20)

مييين الطالبييات أنخفيييض لييديهن أعيييراض %( 00)  دقيقيية، كبينيييت نتييادش الدراسييية إلييى أن( 21) 

اب عنييد انتقييالهن إلييى المدرسيية ال انكييية كالالتييي خضييعن ل برنييامش ع ييى عكييس المجمكعيية االكتديي

الضابطة ك لك خالا ستة أشهر من تطبيق البرنامش، كأيضيا ال تكجيد فيركق  ات داللية إحصيادية 
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بين المجمكعتين في كمية الشعكر بالكحدة لصالح القياسين البعدي كالمتابعة، كارتفا  تقدير الي ات 

مكعة التدخا كانخفياض فيي تقيدير الي ات ليد  المجمكعية ال انيية خيالا سيتة أشيهر، كاي ه لد  مج

النتادش تشير إلى أن برنامش التفانا كالكقايية مين االكتدياب فعياال فيي ميد  قصيير كييكفر مهيارات 

 .قيمة ل مرااقات مما يجعا انتقالهم سهال ل مدارس ال انكية

ليى تقصيي فاع يية برنيامش تفيانلي لتحسيين أعيراض ايدفت إ( Sijo, 2003)سييجك أميا دراسية    

االكتديياب كاإلحبيياط ك تع يييم العيياجزين ميين المييرااقين الالجدييين الكييكبيين اليي ين كصيي كا ل كاليييات 

ركيزت  المتحدة كتلهر ع يهم أعراض االكتداب، كع مت بيالعجز لعكاميا قبيا كبعيد الهجيرة، كميا

رد كميد  انعكياس  ليك ع يى حياتيه، ك الدراسيات ا ه  الدراسة ع ى الجكانيب النفسيية كالماليية ل في

السابقة كفرت جميع المع كمات المتع قة بمسببات ك أسباب انتشار السريرية كاالكتداب ل مرااقين، 

ك لك قدمت لمحة عامة عن االكتداب في المرااقين الالجدين كشرحت اللركت التي تميز األطفاا 

اربهم الصيامدة ك المفياايم التيي تقيكد إليى الضيغكط كحياة الميرااقين فيي ككرييا باإلضيافة إليى تجي

النفسية كاإلجهاد، كما س طة الدراسة ع ى المس مات الرديسية لنلرية العجز المكتسب كحركة ع م 

الينفس اإليجييابي كمناقشيية فاع يتهيا ميين العيياله السي ككي المعرفييي ك مجمكعيية العياله النفسييي بييين 

الميرااقين،  يم تيم فيي الدراسية تقيديم لمحية عامية عين األشخا  في عاله االكتداب  النفسي ليد  

البرنييامش ك اليي ي يتضييمن مع كمييات تتع ييق باإلعييداد البييدني كالتكليييت كقبييكا معييايير االشييتماا، 

كالتدخالت العالجية كتقييم البرنامش، كما أسفرت النتادش عن إيجابية التفانا لد  انالء المرااقين 

 . من الالجدين الككبيين

دراسية ايدفت إليى فحي  قيدرات طيالب الميدارس فيي ( Gilboy, 2005)ج يكبي كميا أجير     

مسااماته التفانلية كك لك قدرته ع ى المركنة كالتكييت ميع الليركت الطاردية كالمتغييرة كحمايتيه 

مييين الكقيييك  فيييي اليييكان كالفتيييكر فيييي مسيييتكياته ك،ماليييه، كييييتم تقيييييم  ليييك مييين خيييالا برنيييامش 
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ج سة كمدة ( 07)  إلى نلريات التفانا كاألما، كيتككن البرنامش من كال ي يستند [SOAR]سكر

من طالب الصت الخيامس ( 217) دقيقة، حيث اشتم ت العينة ع ى( 21-97) تطبيقه تتراكح بين

ك السادس مين مدرسية مسيتركبكليتان جنيكب غيرب المنياطق الحضيرية، حييث قسيمت العينية إليى 

طالب مين الصيت الخيامس ( 22) كتم تكزيعهم إلى( 092)  الث مجمكعات تجريبية كب ع عددام

كاستخدم ( 21)  طالب بالصت السادس طبق ع يه البرنامش، كمجمكعة ضابطه ب ع عددام( 20)ك

، ككشيييفت نتيييادش الدراسييية أن الط بييية [ANCOVE]فيييي اييي ه الدراسييية  تح ييييا التبييياين المشيييترك

عن المجمكعة الضابطة كلكن لم  كانكا أدنى مستكيات االكتداب [SOAR]الخاضعين لبرنامش سكر

يكن اناك اختالت في مستكيات التفانا كاألميا كفيي المجمكعية ال ال ية أن الطيالب المكتدبيين مين 

كال عالجات المجمكعتين ألهرت انخفاض كاضح في االكتداب مع مجمكعة عاله برنامش سكر، 

مييييت فعالييييية كالتييييي عرضييييت تييييأ ير م حييييكل ع ييييى المجمكعيييية التجريبييييية، كايييي ه النتييييادش دع

 . [SOAR]برنامش

حيث ادفت إليى التحقيق ( 2117)مع دراسة الغندكرGuayle, at el., 2001 "" كتتفق دراسة   

من فاع ية برنامش إرشادي معرفي قادم ع ى فنية تع يم التفيانا فيي خفيض أعيراض االكتدياب ليد  

طالبيا كطالبية ( 21) عينة من طيالب جامعية المينيا بجمهكريية مصير العربيية، تككنيت العينية مين 

إناث من المرتفعين فيي أعيراض االكتدياب بالسينة ال ال ية ك الرابعية بالجامعية ( 01) ككرا ك( 01)

( 01) عاميا، تيم تقسييمهم ع يى مجميكعتين تجريبيية كعيددام( 22 -02) تتراكح أعمارام ما بيين
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إنا ييا، طالبييا كطالبيية خمسيية عشيير  كييكرا كخمسيية عشييرة ( 01) طالبييا كطالبيية كضييابطة كعييددام

ج سيية إرشييادية بكاقيع ج سييتين فيي األسييبك  لمييدة سيتة أسييابيع، ك مييدة ( 02) كتكيكن البرنييامش مين

" ت" الج سييية تتيييراكح مييين سييياعة إليييى سييياعة كنصيييت كاألسييياليب المسيييتخدمة بالدراسييية اختبيييار

 ل مقارنة البعدية بين المتكسطات لمعرفة داللة الفركق في القياسات البعدية كتح يا [LSD]كاختبار

التباين، كأشارت نتادش الدراسة كجكد فعالية  ات داللة إحصادية في البرنامش اإلرشادي المسيتخدم 

 .في خفض أعراض االكتداب كزيادة التفانا لد  الجنسين

دراسية ايدفت إليى تقصيي فاع يية برنيامش ( 2112)  كفي المم كة العربية السعكدية أجر  سالم   

ره فييي الحييد ميين الضييغكط النفسييية لييد  طالبييات ك ييية المجتمييع تييدريبي ع ييى التفكييير اإليجييابي كأ يي

       المجمكعيية األكلييى تككنييت ميين: بالمم كيية العربييية السييعكدية، حيييث قسييمت العينيية إلييى مجمييكعتين

طالبة من الحاصالت ( 21) طالبة كبعد تطبيق مقياس مكاقت الحياة الضاغطة ت اختيار( 021) 

طالبية ( 01)  تكزيعهم ع ى مجمكعة تجريبية ك تألفيت مين ع ى أع ى الدرجات بالمقياس حيث تم

طالبة كاستخدمت ( 27)  طالبة، ك تككنت العينة ال انية من( 01)  كمجمكعة ضابطة كتككنت من

( 22-20) ا ه العينة في حساب الخصاد  السيككمترية ألدكات البحث تتراكح أعميارام ميا بيين

كاختبيار [ LOT ] كاستخدمت اختبيار أسي كب الحيياة سنة، كتم تطبيق البرنامش ع ى  الث مراحا،

، كأشييارت النتييادش إلييى كجييكد فييركق داليية إحصيياديا بييين المجمييكعتين [P.T.T] التفكييير اإليجييابي

لصييالح المجمكعيية التجريبييية ك لييك فييي التفكييير اإليجييابي، األميير اليي ي يشييير إلييى فعالييية البرنييامش 

 .كتأ يره في تعديا األبعاد النفسية
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ادفت إلى  تنمية دافيع اإلنجياز ( 2117)  مع دراسة أجرااا زاران" مل كم" تتفق دراسة كما    

لييد  عينيية ميين األطفيياا المحييركمين ميين الرعاييية الكالدييية كالمقيمييين داخييا المنسسييات اإليكادييية، 

 كمقارنتهم بأقرانهم من األطفاا العاديين غير المحركمين من الرعاية الكالدية، تألفت عينة الدراسة

 07)  طفال كطف ة( 21)  طفال كطف ة  قسمكا إلى مجمكعتين تجريبية ك عدد أفراداا( 091)  من

ميين أطفيياا المنسسييات اإليكادييية، تييم اختيييارام ميين منسسييتين إحييدااما خاصيية ( أن ييى 07+  كييرا 

طفيال يتيمييا  92)  برعايية الي ككر كاألخير  خاصية برعايية اإلنيياث، كقسيمت اي ه المجمكعية إليى

( أن يى 07 كرا ك 07)  طفال ك طف ة( 21)  ، ك مجمكعة ضابطة كعدد أفراداا(لقيطا طفال 22ك

( 02 -01)  كام أطفياا عياديكن يعيشيكن داخيا منياي اسيري، كتتيراكح أعميار المجميكعتين بيين

سييينة، كتجانسيييت المجميييكعتين مييين حييييث العمييير كالييي كاء كالمسيييتك  االجتمييياعي االقتصيييادي 

ه ه الدراسة اختبار المصفكفات المتتابعة ك اختبار اليدافع لإلنجياز ك ال قافي،كاألدكات المستخدمة ب

( 02)  أسيابيع تيم فيهيا عقيد( 2)  ، كاستغرق البرنيامش(ت) قادمة مالحلة س كك األطفاا كاختبار

دقيقة، كأسفرت نتادش ( 021 -21)  ج سة جماعية بكاقع ج ستين أسبكعيا مع األطفاا كلمدة زمنية

بين متكسط درجات أطفاا المنسسيات ( 1410) رق داا إحصاديا عند مستك الدراسة إلى كجكد ف

اإليكادييية كدرجييات أطفيياا األسيير العادييية، ك كجييكد فييرق بييين متكسييط درجييات أطفيياا المجمكعيية 

التجريبية قبا كبعد تطبيق البرنامش ع يهم، كا ا يدا ع ى فاع ية برنامش تنمية الدافع لإلنجاز ليد  

 .خدمة بالدراسةأطفاا المنسسات المست
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ادفت إلى التحقيق مين ا ير البرنيامش  فيي العالقية ( Latkovich, 2006) التككفشكفي دراسة    

بين التفانا كالتدين كعكاما الحفال األخر  ع ى برنامش إصالح األفراد المشردين، كأيضا لزيادة 

إصالح األفيراد، كتكقيع المعرفة اتجاه األفراد المشردين كلدراسة العكاما المشتركة لنجاح برنامش 

أن تدخا التفيانا ميع التقيك  فيي داخيا الفيرد سييككن عيامال ايجابييا فيي نجياح برنيامش العياله، ك 

تييم تييكزيعهم إلييى مجمييكعتين، ( 02) ميين اليي ككر المشييردين ميين عميير( 29) اشييتم ت العينيية ع ييى

د، ككان اليدين كتتفق المجمكعتين في العمر كالعرق كالتشر( 02) كالمك بين( 97)مجمكعة الخدم

،  كتمخضييت [LOT-R] أمييا التفييانا فاسييتخدم فيييه مقييياس تكجييه الحييياة [AUIES] يقياس بمقييياس

حييث ( M=8.55) عن المكي بين( M= 10.13) نتادش الدراسة أن أع ى درجات التدين لد  الخدم

سكء  أشهر كالتي أ بتت أن( 2) كجدت أن تقارير المك بين كانت أع ى في سكء استخدام الدكاء في

استخدام الدكاء  يشكا خطيرا اقيكي ع ييهم، كاي ا يشيير إليى فعاليية البرنيامش كان المعارضيين ايم 

 .أك ر تعاطي ل مخدرات

ادفت إلى التعرت ع ى فاع ية البرنامش المكجه في رفع ( 2112)  كفي دراسة أجرااا العمري   

حيث أسفرت نتادش الدراسية إليى  دافعية اإلنجاز لعينة من ط بة الصت األكا من المرح ة ال انكية،

كجييكد فييركق داليية إحصيياديا بييين متكسييطات درجييات دافعييية اإلنجيياز بييين ط بيية الصييت األكا ميين 

 المرح يية ال انكييية اليي ين تعرضييكا ل برنييامش اإلرشييادي لصييالح الفديية األكلييى كعنييد مسييتك  دالليية

بين عينة الدراسية قبيا ، كجكد فركق دالة إحصاديا بين متكسطات درجات دافعية اإلنجاز (1417)

 (.1417) كبعد تعرضهم ل برنامش اإلرشادي لصالح التطبيق البعدي عند مستك  داللة
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إليى تقريير ميا إ ا كيان التيدخا القيادم ع يى ال عيب ( Pearson,2008) كادفت دراسة بيرسيكن   

ميا قبيا المعرفي الس ككي فعاال في تحسين األميا ك زييادة التكافيق الدراسيي ليد  أطفياا فيي عمير 

طفييال تييم تقسييييمهم بطريقيية عشيييكادية إلييى  يييالث ( 92) المدرسيية، ك تككنييت عينييية الدراسيية مييين

ال عييب المعرفييي السيي ككي مجمكعييات، ا لمجمكعيية األكلييى تجريبييية تعرضييت ل تييدخا القييادم ع ييى 

ابطة تعرضت ل عب الحر كال ال ة ضابطة تعرضت ل عب بالمتااات كالت كين، كاعتمادا ضكال انية 

األمييا كالكفيياءة المدركيية ك القييدرة ع ييى حييا : تقييارير المدرسييين تييم تقييدير المتغيييرات اآلتيييةع ييى 

المشكالت ك حب المدرسة ك الكفاءة االجتماعية ك الق ق، ك ليك قبيا التيدخا كبعيده، كتم  يت نتيادش 

الدراسة في أن المجمكعة التي تعرضت ل تدخا باسيتخدام ال عيب المعرفيي السي ككي حصي ت ع يى 

مرتفعة في األما كالكفاءة كأقا أعراض ل ق ق كمشاعرام أك ر إيجابية نحك المدرسة ع ى  درجات

 .عكس المجمكعتين الضابطتين

ل تعرت ع يى فعاليية البرنيامش اإلرشيادي فيي تحقييق الي ات ( 2112) كفي دراسة أجرااا محمد   

تقسيمهم إلى مجمكعتين  كفعالية ال ات كطيب الحياة النفسية لد  عينه من طالب الجامعة، حيث تم

ضييابطه كتجريبييية، كأسييفرت  نتييادش الدراسيية إلييى فاع ييية برنييامش اإلرشيياد غييير مباشيير فييي تنمييية 

مفهييكم اليي ات لييد  أفييراد المجمكعيية التجريبييية بعييد المييركر بخبييرة اإلرشيياد الفييردي، ك تييم تنمييية 

ك طييب الحيياة النفسيية،  الجكانب االيجابية في الشخصية المتم  ة في تحقييق الي ات كفاع يية الي ات

 .بعد المركر بخبرة اإلرشاد الجماعي ، كاستمرار ت ك الفعالية خالا فترة المتابعة

دراسة ايدفت إليى تنميية كيا مين األميا كالتفيانا كمين  يم ( 2101) كفي القاارة أجرت شااين   

لسييمع ميين التالمييي  ضييعات ا( 21)  الصييمكد النفسييي لييد  ايي ه العينيية، كتضييمنت عينيية الدراسيية

بمدرستي مديحة قنصكة كصالح الدين لإلعاقة السيمعية بمحافلية القياارة، كتيم اختييارام بطريقية 
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تالمي  ممن حص كا ( 01) عاما، كعينة تجريبية تضمنت( 07-00)  قصديه تتراكح أعمارام بين

ع ييى درجييات منخفضيية ع ييى مقيياييس الدراسيية، كطبقييت مقييياس األمييا كمقييياس الصييمكد النفسييي 

" ت" لتفييانا ل مرااقين،أمييا األسيياليب اإلحصييادية  المسييتخدمة معامييا االرتبيياط كاختبيياركمقييياس ا

ج سة إرشادية بكاقيع ج سيتين أسيبكعيا تتيراكح ( 07) كاختبار كي ككلكسكن، كيتككن البرنامش من

تتخ  ها فترات استراحة،  كأشارت النتادش إلى أنيه حقيق أفيراد ( 021-21) مدة الج سة الكاحدة من

ة تحسيينا فييي درجييات األمييا كالتفييانا كالصييمكد النفسييي فييي القييياس البعييدي مقارنيية بالقييياس العينيي

القب ي، كما أنه ال تكجد فركق دالة بين متكسيطي درجيات الي ككر ك اإلنياث ع يى مقيياس الصيمكد 

النفسييين كايضييا كجييكد فييركق بييين متكسييطي رتييب القييياس القب ييي كالبعييدي ل عينيية التجريبييية ع ييى 

 . ا كالتفانا كالصمكد النفسيمقاييس األم

دراسيية اييدفت إلييى التحقييق ميين فاع ييية برنييامش اإلرشييادي العقالنييي ( 2101) كأجير  عنقيياكي    

االنفعالي الس ككي في تحسيين تقيدير الي ات ليد  عينية مين طالبيات ك يية التربيية بجامعية الطيادت، 

عاما، كتيم تطبييق ( 21-02)  طالبة تراكحت أعمارام ما بين( 071)  كتككنت عينة الدراسة من

طالبيية مميين حصيي ن ع ييى ادنييي ( 91)  مقييياس  تقييدير اليي ات ع ييى أفييراد العينيية الك ييية كتييم اختيييار

طالبيية ك ( 21)  الييدرجات ع ييى المقييياس، كتييم تييكزيعهم ع ييى مجمييكعتين تجريبييية كتككنييت ميين

ألسييبك  فييي ا( 2) ج سيية بمعييدا( 02)  طالبيية، كيتكييكن البرنييامش ميين( 21)  ضييابطة تككنييت ميين

أسابيع، كاألساليب المستخدمة به ه الدراسة اختبار مان كتني ( 2) كلمدة ساعة، كتم تطبيقه خالا 
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كاختبار كلكككسكن، كأشارت نتادش الدراسة إلى فاع ية البرنامش في تحسين تقدير ال ات لد  أفراد 

 .المجمكعة التجريبية

د  فاع يية البرنيامش اإلرشيادي لتنمييية إليى تحديييد مي( 2101)  كتهيدت دراسية إبيراايم ك محميد   

السمات اإليجابية في الشخصية لد  الطالبات المكاكبات في مقرر الع كم، كتككنت عينية الدراسية 

طالبية مين بالصيت الدراسيي المتكسيط اإلعيدادي، كتيم تقسييمهن لمجميكعتين  تجريبيية ( 01)  من

كمجمكعة ضيابطة  ( 040)  اريكانحرات معي( 0229)  طالبة بمتكسط عمري( 07)  كتألفت من

، كطبييق االختبييار (142) كانحييرات معييياري( 0242)  طالبيية بمتكسييط عمييري( 07)  كتألفييت ميين

بييين ج سييات جمعييية كفردييية تييم  ج سيية إرشييادية( 07)  أإلسييقاطي الجمعييي، كتكييكن البرنييامش ميين

دقيقية، ( 021) مدتهاأسابيع ككا ج سة ( 7)  ج سات أسبكعيه كلمدة استغرقت( 0)  تنفي اا بكاقع

كألهرت نتادش الدراسة أن اناك فركق جكارية بين عينتي الدراسة ع ى جمييع أبعياد االختبيارات 

المطبقة في الدراسة كانت لصالح إفراد العينة التجريبية، حيث كجيدت فيركق  ات داللية إحصيادية 

لشخصية كما يقيسها مقياس بين ناتش القياس القب ي كالبعدي ل مجمكعة التجريبية ع ى جميع أبعاد ا

الشخصية اإلسقاطي الجمعي، بما ينكد فاع ية البرنامش في تنمية السيمات اإليجابيية فيي الشخصيية 

 . لد  الطالبات المكاكبات في المقرر الدراسي

 :مناقشة وتحليل الدراسات السابقة

شيادي لتنميية يتضح مين خيالا اسيتعراض الدراسيات السيابقة كالتيي ايدفت إليى بنياء برنيامش إر   

، يمكن القكا أن اي ه الدراسيات جميعهيا التفانا كخفض التشانم لد  فدات غير األحداث الجانحين

تضيمنت متغييرات الدراسيية  معلمهيابيأن  ؛ كفيي أايدافها كعيناتهيا كأدكاتهيا المسيتخدمةباينيت تقيد 
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 .كمتغيرين تابعينالحالية كاما البرنامش اإلرشادي كمتغير مستقا كتنمية التفانا ك خفض التشانم 

ف ن الدراسة الحالية  استندت ع ى البرنامش اإلرشادي  أما من حيث طبيعة برامش اإلرشاد الجمعي،

عنقياكي، )دراسية  تتفق ميع إللبرت إليس، ك اي  العقالنية االنفعالية الس ككية  القادم ع ى النلرية

المعرفية الس ككية ، أما فاعتمدت النلرية (  (Spearman, 2008دراسة ، ك تخت ت مع (2101

 .فاعتمدت النلرية المعرفية( 2112؛ سالم، 2117الغندكر، )  دراسة

تخت يت حييث ركيزت ع يى  أنهياأما من حيث العينات التي أجريت ع يها اي ه الدراسية فقيد تبيين    

؛ ؛ 2117؛ الغنيييدكر، 2112 ؛ العميييري،2101ابيييراايم كمحميييد، ) ط بييية الميييدارس م يييا دراسييية

، كبعض الدراسيات تناكليت ط بية (Guayle, at el., 2001; Gilboy, 2005؛ 2117زاران، 

 ,Edwards ؛2112؛ محميد، 2101؛ عنقياكي، 2117الغنيدكر، )  الجامعات كالك يات كدراسية

فتناكلييت فديية ( 2101شييااين، ) تناكلييت فديية األطفيياا اليتييامى، أمييا( 2117زاييران،)  أمييا( 1991

فدة المشردين، حيث أجريت ا ه الدراسات ع ى ( Latkovich, 2006) المعاقين، كتناكلت دراسة

 .مجتمعات عربية كغربية

مخت فة، منها العينات  ات الحجم الكبير كتتراكح  أحجامأما من حيث حجم العينة فقد تككنت من    

 ,Edward؛ 2101؛ عنقيييييياكي، 2117زاييييييران،  ) م ييييييا دراسيييييية( 211 -21) بييييييين

1998;Latkovich, 2006; Gilboy, 2005 )( 21 -91)  كعينات متكسطة الحجم تتراكح بين

( Latkovich, 2006; Pearson, 2008؛ 2101؛ شييااين، 2117الغنييدكر،      كدراسيية
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كا ا الحجم قريب من ( 2101إبراايم كمحمد، )  كدراسة( 01 -2) كصغيرة الحجم تراكحت بين

 .حجم عينة الدراسة الحالية

ض الباح ة لمنهش الدراسات السابقة أن أك ر الدراسات اعتميدت ع يى كما تبين من خالا استعرا   

فييي فاعتمييدت الدراسيية الحالييية  أميياالتصييميم التجريبييي  ي المجمييكعتين التجريبييية كالضييابطة ك 

 ) كاخت فت مع بعض الدراسات كدراسة المجمكعة الكاحدة، التصميم التجريبي  ي ع ىتصميمها 

Person, 2008; Gilboy, 2005 ) تككنت مين مجميكعتين تجيريبيتين كمجمكعية ضيابطة، أميا

 .فتككنت من  الث مجمكعات( 2112سالم، )  دراسة

أمييا فيمييا يخيي  األسيياليب المسييتخدمة فييي ايي ه الدراسييات فقييد كانييت متنكعيية بييين االختبييارات    

 -T]اختباركالنسب المدكية ك المقاييس، ك المقارنات البعدية، فقد كانت اغ ب الدراسات استخدمت 

TEST] كبعضيها اسيتخدمت تح ييا التبياين كدراسية( 2101؛ شااين، 2117الغندكر،  ) كدراسة 

 دراسية" كتنيي ميان"كمن الدراسات التي تتفق مع الدراسة الحاليية فيي اسيتخدام( 2117الغندكر، )

فاسيييتخدمت تح ييييا التبييياين المشيييترك، كميييا  (Gilboy,2005) أميييا دراسييية (2101عنقييياكي، )

دراسية كيال  ك تتفق الدراسة الحاليية ميعاختبار دافع االنجاز، ( 2117زاران، )  استخدمت دراسة

معاميا االرتبياط كي كككسيكن، كميا أن بعيض اسيتخدمت  ( 2101؛ عنقياكي، 2101شااين، ) من

كتتفيق الدراسية (  2101محميد،  ك إبيراايم)  الدراسات طبقت اختبار اإلسقاطي الجمعيي كدراسية
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استخدمت االنحرات المعيياري كالمتكسيط الحسيابي، ( 2101إبراايم، محمد، )  الحالية مع دراسة

 (. Latkovich, 2008) كاستخدم مقياس تكجه الحياة في دراسة

أما مين حييث عيدد الج سيات المنفي ة فيي البيرامش اإلرشيادية ل دراسيات السيابقة تبيين أن بعضيها    

ج سية ( 02)  ك بعضيها تكيكن مين( Guayle, at el., 2001) ج سيات كدراسية( 2)  ن منيتكك

كا ه تتفق مع عدد ج سات الدراسة الحالية بكاقع ج ستين في (  2117الغندكر،) دراسة كإرشادية 

)  ج سيية فييي حييين تككنييت دراسيية( 02)  ميين تتككنييف( 2117زاييران، ) أمييا دراسيية،  األسييبك 

 .ج سة إرشادية( 07)  من( 2101شااين،  ؛2101إبراايم، محمد، 

أميا ميين حيييث النتييادش التييي أسييفرت عنهييا الدراسيات  فقييد تبييين أن جميعهييا أكييد فاع ييية البييرامش     

 .اإلرشادية المطبقة ع يها في تنمية التفانا كخفض التشانم

ا  الدراسددات التددي طبقددت برنددامج إرشدداد جمعددي لتنميددة التفدداؤل وخفدد  التشدداؤم ل حددد: ثانيددا

 :الجانحين

دراسية ايدفت إليى الكشيت عين فاع يية برنيامش ( Eddy, et al, 2000) أجر  إيدي ك،خيركن   

تعيديا العكاميا المنديية إليى الجنيكح كالعنيت ليد  طيالب المرح ية  فيي إرشاد جمعي كقادي يهدت

االبتدادييية، ك تييدريبهم ع ييى المهييارات االجتماعييية كحييا المشييكالت داخييا الفصييا، كتألفييت عينيية 

ج سية إرشيادية طبيق بكاقييع ( 21) طالبيا ميع أسيرام، ك تكيكن البرنيامش مين( 211) الدراسية مين 

سة ساعة كاحدة، كألهرت نتادش الدراسة فاع ية البرنامش ج ستين في األسبك  تراكحت مدة كا ج 

 .  في خفض العنت لد  طالب المرح ة االبتدادية
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ادفت إلى تعريت المراايق بنفسيه كفهيم  اتيه كتكيكين  دراسة( 2110)  عبد العزيزأجر  كما    

فته ب اته، عالقات اجتماعية س يمة كتنمية مهاراته في حا المشكالت كاتخا  قراراته في ضكء معر

حد ا جانحا بالمنسسات اإليداعية بصيعيد مصير، كاسيتخدم ( 022)حيث تككنت عينة الدراسة من 

االقتصادي كاختبار  –مقياس الس كك العدكاني كاختبار ال كاء العالي كمقياس المستك  االجتماعي 

مش اإلرشيادي كالبرنامش اإلرشادي، ك أشيارت نتيادش الدراسية فاع يية البرنيا" ت " تفهم المكضك  

 .في الحد من ملاار الس كك العدكاني لد  األحداث الجانين

فقيد ايدفت إليى تقصيي فاع يية برنيامش إرشياد جمعيي فيي خفيض ( 2110)  أما دراسة العميكش   

سينة مين الي ككر كاإلنياث فييي ( 00 -2)  النزعية ل جنيكح ليد  األيتيام ممين تتيراكح أعمييارام بيين

بنيياء برنييامش إرشيياد جمعييي باالسييتناد غ ييى النلرييية السيي ككية األردن، كلتحقيييق ايي ا الهييدت تييم 

طفييال كطف يية ميين ( 00)  المعرفييية، كاسييتخدم تصييميم المجمكعيية التجريبييية الكاحييدة كالتييي ضييمت

ج سيات ( 01)  جمعية عمر بن الخطاب في محافلة الزرقاء، كتم تطبييق البرنيامش اإلرشيادي فيي

إلييى فاع ييية البرنييامش ( ANCOVA)  يييا التغييايربكاقييع ج سييتين فييي األسييبك ، تكصيي ت نتييادش تح

 .اإلرشادي في خفض النزعة ل جنكح لد  األطفاا األيتام اجتماعيا

فقد ادفت إلى الكشت عن فاع ية برنامش إرشياد جمعيي جشيطالتي ( 2119) أما دراسة محاميد    

كتككنيت في خفض مستك  العدكان ك تحسين مستك  االتصياا ليد  عينية مين األحيداث الجيانين، 

حد ا في مركز محمد بن القاسم ال قفي لاحداث في مدينة إربد في األردن، ( 22)عينة الدراسة من 

كزعكا عشكاديا إلى مجمكعتين متكيافدتين مجمكعية تجريبيية ك مجمكعية ضيابطة كاسيتمر تطبييق 
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ا التبياين كتح ي [ت ] أسبكعا بكاقع ج ستين كا أسبك  ، كقد استخدم االختبار( 02)البرنامش لمدة 

[ ANCOVA]  المتعدد  التغايرك استخدم تح يا[ MANCOVA] كألهرت نتادش الدراسة فاع ية ،

البرنامش اإلرشادي في خفض مستك  س كك العدكاني كتحسيين االتصياا كمجاالتيه ليد  األحيداث 

 . الجانحين المستهدفين في الدراسة

دراسة ادفت إلى تق يا تكرار الس ككيات اإلجرامية  (Sanders, 2005)  كما أجر  ساندرس   

 -00)  لد  األحداث الجانحين، كا ا البرنامش يسيتهدت اإلنياث الجانحيات كتتيراكح أعميارام بيين

ال ين يلهركن عكاما الخطر التي تندي إلى جنكح األحداث في منطقة نيكييكرك، كاسيتخدم ( 07

يم العينية إليى مجميكعتين التجريبيية كالضيابطة، ك المنهش التجريبي في ا ه الدراسية حييث تيم تقسي

يتناكا البرنامش احتياجات الشباب المعرضيين ل خطير، حييث ركيز ع يى خطير العكاميا كالعكاميا 

 .الكقادية، كتشير النتادش إلى فاع ية البرنامش حيث ق ا الس كك اإلجرامي لد  األحداث الجانحين

اع يية التيدريب ع يى التع يميات ال اتيية كالفاع يية إليى تقصيي ف( 2112)  ك تهدت دراسية العقيا   

ال اتية  الق ق لد  األحداث الجانحين في منطقة الجكت بالمم كة العربية السعكدية، ك تككنت عينية 

حد ا جانحا من المحككم ع يهم كالمقيمين فيي دار المالحلية االجتماعيية الي ين ( 02)  الدراسة من

سيينة، حيييث تييم تييكزيعهم عشييكاديا إلييى مجمييكعتين تجريبييية ( 02-07)  تتييراكح أعمييارام مييا بييين

( 07)  حد ا جانحا، تككن البرنامش من( 02)  حد ا جانحا كضابطة تككنت من( 02) ن تككنت م

ج سات في األسيبك ، كاسيتخدم ( 0)  يكما، بكاقع( 02)  ج سة إرشادية كاستغرق تطبيق البرنامش



83 
 

دراسة إلى فاع ية البرنامش التدريب ع يى التع يميات ، كأشارت نتادش ال[ANCOVA ]تح يا التغاير

 .  تية لد  األحداث الجانحينك الفاع ية ال ا

التيي ايدفت إليى ( 2112)  ميع نتيادش دراسية أبيك ااشيم( 2112)  كتتناسب نتادش دراسة العقيا   

تقصييي فاع ييية برنييامش إرشيياد جمعييي ل تييدريب ع ييى مهييارات الضييبط اليي اتي فييي خفييض السيي كك 

العدكاني لد  عينة من األحداث الجانحين في دار المالحلة االجتماعيية بياألردن، ك تككنيت عينية 

عامييا، ( 02 -02)  حييد ا جانحييا ميين اليي ككر، حيييث تراكحييت أعمييارام بييين( 97)  الدراسيية ميين

إلى فاع ية البرنامش اإلرشادي في اكتسياب مهيارات  [ANCOVA ]كإشارات نتادش التح يا التغاير

 .ال اتي ك في خفض الس كك العدكاني لد  األحداث الجانحينالضبط 

دراسة ادفت إلى تطكير مهارات التكاصيا االجتماعيية ( Sanger, 2006)  كما أجر  سنجر   

مييع اآلخييرين لييد  اإلنيياث الجانحييات، كأيضييا التعييرت ع ييى السييمات ك الخصيياد  االجتماعييية ك 

ن اإلنياث الجانحيات عرضية ل عجيز فيي العم يية النفسية لد  المرااقيات الجانحيات، حييث كجيدكا أ

التي أ رت س با ع ى تفياع هم ميع اآلخيرين بيالرغم مين أنهين كيان سيابقا يشياركن فيي التحيدث ميع 

اآلخرين إال أنهم حاليا لم يتمكنكا من ألهار ا ه التفاعالت الحقا، مما اسيتدعى إليى كضيع بيرامش 

قكاعد االجتماعية كالمهيارات المسيتخدمة لتحدييد تدخا فعالة، ك ا ا البرنامش يطبق مجمكعة من ال

مهييارات فييي تعييديا السيي كك ك مهييارات  لتنمييية )كيفييية تكاصييا األفييراد بعضييهم مييع بعييض منهييا 

، حيث يقكم المربيين اإلصالحيين في ا ا البرنيامش تقيييم ميد  (الشخصية، كالمهارات االجتماعية

لدراسة فاع ية البرنامش في اكتساب المرااقات قدرة اإلناث ع ى تطبيق المهارات، كأشارت نتادش ا

 .  الجانحات ل مهارات االجتماعية
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دراسة ادفت إلى استخدام العاله الجماعي من أجا تعديا اتجاايات ( 2112)  كأجر  السيسي   

األحداث الجانحين نحك أصدقادهم ك المنسسات ك العام ين بالمنسسات كنحك البرامش المقدمة لهيم، 

حييد ا ( 02)  ميينهش شييبه التجريبييي لمجمكعيية تجريبييية كاحييدة، حيييث تكييكن العينيية ميينكاسييتخدم ال

منحرفا من الكحدة الشام ة  لرعاية األحداث الجانحين في مدينية اإلسيماعي ية تتيراكح أعميارام ميا 

شيييهكر بكاقيييع ج سيييتان فيييي األسيييبك ، ( 0)  ق البرنيييامشييييسييينة، ك اسيييتغرق تطب( 21-07)  بيييين

بهي ه الدارسية المقيابالت المهنيية كمقيياس اتجاايات الحيدث نحيك المنسسية ك كاألدكات المستخدمة 

البرنامش التدريبي، كأشارت النتادش ع ى فاع ية البرنامش في تعيديا اتجياه األحيداث الجيانحين نحيك 

 .المنسسات كاآلخرين

إلييى معرفيية فاع ييية برنييامش تييدريبي مسييتند ع ييى النلرييية ( 2112)ك اييدفت دراسيية البسييطامي    

المعرفية االجتماعية في منلكمة القيم لد  المرااقين الجيانحين، كمين أجيا تحقييق اي ا الهيدت تيم 

تطبيييق الدراسيية ع ييى مجمكعيية ميين المييرااقين الجييانحين فييي مركييز رعاييية كتأايييا األحييداث فييي 

( 07 -02)  سنه، تم تقسيمهم إليى فدتيين عميريتين( 02 -02)  األردن، تراكحت أعمارام ما بين

   حد ا جانحيا قسيمكا إليى مجمكعية تجريبيية( 021)  سنة، حيث ب ع عدد أفراد العينة( 02 -02) ك

حد ا جانحا، كاستخدم بالدراسة مقيياس تحدييد القييم، ( 21)  حد ا جانحا كمجمكعة ضابطة( 21) 

كبرنامش تدريبي من أجا استخدامه في تدريب أفراد عينة الدراسة ع ى القيم التي تبين أنهم بحاجه 

ج سية إرشيادية ع يى ميدار شيهرين كنصيت، ك قيد ألهيرت ( 01)  ليها، حيث تككن البرنامش منإ
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، كأشارت نتادش الدراسة فاع ية البرنامش في إكسياب القييم ليد  [ANCOVA ] نتادش تح يا التغاير

 .المرااقين الجانحين في األردن

نييامش فييي معالجيية  قييياس فاع ييية برإلييى ( Latzman, 2008)  كمييا اييدفت دراسيية التزمييان   

 المتحييدةالتغيييرات فييي المهييارات االجتماعييية لييد  األحييداث الجييانحين بمدينيية كرنسييتكن بالكاليييات 

األمريكيية، كميا ايدفت الدراسية أيضيا إعييادة الجيانحين إليى المجتميع كميكاطنين يحترميكن القييانكن 

لهم، تككنيت عينية كإعطادهم بعض المهارات االجتماعية لمساعدتهم ع ى تقبا المسينكلية عين أفعيا

عامييا، ( 02 -09) مرااقييا ميين اليي ككر المسييجكنين تتييراكح أعمييارام مييا بييين( 22)  الدراسيية ميين

( 09)  جانحا كالمجمكعة التجريبيية( 07)  قسمت إلى مجمكعتين، المجمكعة الضابطة تتألت من

تماعييية ك أسييبك ، كمييا تييم تطبيييق مقييياس المهييارات االج( 00)  جانحييا، كتييم تنفييي  البرنييامش خييالا

البصيرة كالمسنكلية كاأللفة كتم تقييم البرنامش قبا كبعد العاله، ككشت تح يا البيانات أن النتادش 

غير كبيرة عند المقارنة بين النتادش قبا االختبار كبعده، كأشارت النتادش إلى أن انياك فيركق  ات 

ة السييجن كشييدة الجريميية دالليية إحصييادية بييين المجمييكعتين ع ييى المتغيييرات الديمغرافيييه طييكا فتيير

كالمهييارات االجتماعييية بشييكا م حييكل ايجابيييا ع ييى المجمكعيية التجريبييية، كايي ا يييدا ع ييى فاع ييية 

 .البرنامش في اكتساب المهارات االجتماعية ك نقصان ارتكاب الجريمة لد   األحداث الجانحين

ش تحكييا األحيداث تهدت إلى التعرت ع ى أ ر برام (Stewart, 2008)  أما دراسة ستيكارت   

كمجمكعة الجنياة فيي مقاطعية كايكااغيا، كأيضيا معرفية تيأ ير الخصياد  الديمغرافيية  كالعكاميا 

حيد ا جانحيا كتيم ( 700)  القانكنية، كتم اختيار العينة عشكاديا من األحداث حيث تألفت العينة مين

تطبييق البرنيامش كالسينة  ج سة ك لمدة سنتين، السنة األكليى تيم خاللهيا( 92)  تنفي  البرنامش خالا
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ال انية متابعة ا ر البرنامش ع ى انالء األفراد، حيث أشارت النتادش إلى إيجابية مع انتهاء البرنامش 

ك كما كشيفت النتيادش انيه ال تكجيد فيركق  ات دالليه إحصيادية بيين . ك س با مع العكدة إلى الجريمة

 . الجناة كالجانحين

تنميية الي ات ليد  األحيداث الجيانين الميكدعين فيي منسسية  إليى( 2101)  كادفت دراسة عمير   

حيث تككنت ( 09 -01)  دكر التربية بالجيزة في جمهكرية مصر العربية، كتتراكح أعمارام من

حد ا يعانكن من انخفاض درجية التككيديية، كقسيمت العينية إليى مجمكعية ( 22)عينة الدراسة من 

ن حصيي كا ع ييى درجييات منخفضيية ع ييى مسييتك  حييد ا ميين اليي ي( 02) تجريبييية أكلييى تككنييت ميين

حد ا مين الي ين حصي كا ع يى درجيات مرتفعية ( 2)التككيديه، كمجمكعة تجريبية  انية تككنت من 

ع ييى مسييتك  التككيدييية، كاسييتخدم فييي ايي ه الدراسيية مقييياس تككيييد اليي ات كاسييتمارة المسييتك  

تككيد ال ات كأشارت النتادش إلى االقتصادي ك االجتماعي كاختبار ال كاء المصكر كبرنامش لتنمية 

 .فاع ية البرنامش في تنمية ال ات لد  األحداث الجانحين 

       إلييى خفييض الشييعكر بييالعنت، ك تككنييت عينيية الدراسيية ميين( 2101)  كاييدفت دراسيية ناصييت   

عاما بمنسسة الشباب ل  ككر بعيين شيمس ( 07 -02)  حد ا جانحا تتراكح أعمارام مابين( 71) 

الفتييات القاصيرات لإلنياث بعيين شيمس فيي جمهكريية مصير العربيية، كتيم تقسيمهم إليى كمنسسة 

حييد ا ( 27)ميين األحييداث الجييانين كمجمكعيية ضييابطة تضييم ( 27) مجكعيية تجريبييية تككنييت ميين 

جانحا، كتم تطبيق البرنامش لمدة شهرين بكاقع ج ستين في األسبك ، كاستخدم في الدراسة استبيان 
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نييامش اإلرشييادي، ك أشييارت نتييادش الدراسيية إلييى فاع ييية البرنييامش فييي خفييض الشييعكر بييالعنت كالبر

 (.1417)  درجة العنت لصالح المجمكعة التجريبية عند مستك  داللة

التيي ( 2100) ك الهنييدي ك حجيازي ك أخيركن  مع دراسية ديياب( 2101) كتتفق دراسة عمر   

دكر التربية بالجيزة بجمهكرية مصر  ادفت إلى تنمية صكرة ال ات عند األحداث الجانين بمنسسة

العربيية، كأيضييا تعييديا صييكرة الي ات السيي بية إلييى صييكرة إيجابيية، كاشييتم ت عينيية الدراسيية ع ييى 

حيد ا ( 01)  سنكات حيث ب يع عيددام( 2 -2)  مجمكعة من األطفاا ال ككر تتراكح أعمارام من

اختبييار رسييم الرجييا  -الدراسييةجانحييا، كاسييتخدمت الميينهش التجريبييي، كاألدكات المسييتخدمة بهيي ه 

لحسيياب دالليية " ت" االنحييرات المعييياري كالمتكسييط الحسييابي ك معامييا ارتبيياط بيرسييكن كاختبييار

الفركق بين المتكسطات، كأشارت النتادش إلى فاع ية البرنامش في تنمية صكرة ال ات لد  األحداث 

 .الجانحين المستهدفين بالدراسة

بيين الجيانحين كأقيرانهم غيير  التكافيقفقيد ايدفت إليى ( Matthe, 2011)  أميا دراسية مياتكس   

الجييانحين ك  لييك ميين خييالا مييد جسييكر بييينهم كإعييادتهم إلييى مجتمعيياتهم، كأيضييا تعزيييز الجكانييب 

اإليجابية اتجاه ال ات كالمدرسة كغيراا ك الحد من س كك الجنكح ك غيراا، حيث أشيارت النتيادش 

 .  إلى فعالية ا ا البرنامش

إليى تنميية التفكيير االيجيابي لخفيض السي كك المشيكا ليد  ( 2102)  راسية عبيد الحمييدادفت د   

أكتيكبر بجمهكريية مصير العربيية، كإكسيابهم مع كميات  ( 2)  أطفاا المنسسات اإليكادية في مدينة

تمكنهم من التفكير اإليجابي في تقيمهم ل اتهم كلآلخرين، ك استخدمت الباح ة المنهش شبة التجريبي 

طفال من المكدعين ( 01)  ي اعتمد ع ى تصميم المجمكعة الكاحدة كتككنت عينة الدراسة منكال 
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سيينكات، ك اسييتخدم مقييياس ( 2-9) بييدار جمعييية الحصييري فييي مدينيية تتييراكح أعمييارام مييا بييين 

ج سيية بكاقييع  ييالث ( 02)  المشييكالت السيي ككية كالبرنييامش  اإلرشييادي، ك تييم تطبيييق البرنييامش فييي

أسبك ، كما أشارت نتادش الدراسة ع ى فعالية البرنامش في خفض (  02) ك لمدة  ج سات أسبكعيا

 .المشكالت الس ككية لد  أطفاا العينة

 :مناقشة وتحليل الدراسات السابقة

يتبين من خالا استعراض الدراسات السابقة التي ادفت إلى بناء برامش إرشادية لتنمية التفانا    

األحداث الجانحين بأن جميعها أجريت ع ى نفس الفدة التي أجريت كخفض التشانم لد  فدات 

إال أن من المالحل عدم كجكد أية دراسة من  ع يها الدراسة الحالية ك اي فدة األحداث الجانحين،

ا ه الدراسات ادفت إلى تنمية التفانا ك خفض التشانم لد  ا ه الفدة بس طنة عمان، ك ا ا ما 

أما من حيث عيناتها فقد تبين أنها مخت فة  ن غيراا من الدراسات السابقة، يميز الدراسة الحالية ع

 حد ا جانحا، كدراسة( 01 -01) األحجام فبعضها تككن من عينات صغيرة الحجم تتراكح ما بين

ك ( 2110؛ العمكش، 2112؛ السيسي، 2112؛ التزمان، 2101عمر،  ؛2102الحميد،  عبد) 

حد ا جانحا، كا ا ( 07)  مع عينة الدراسات السابقة حيث تككنت من الدراسة الحالية تتفق عينتها

من عينات كبيرة  يتناسب مع مباد  اإلرشاد الجمعي، كما تبين ان بعض الدراسات السابقة تككنت

؛ 2112؛ ستيكارت، 2112البسطامي، )  كدراسة( 711-011)  بين الحجم تتراكح ما

 (.2110؛ عبدالعزيز،2111،إيدي
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بييين ميين اسييتعراض التصييميم التجريبييي ل دراسييات السييابقة بييأن جميعهييا اعتمييدت ع ييى كمييا يت   

؛ التزمييان، 2101ناصييت، )  التصييميم التجريبييي  ك المجمييكعتين  الضييابطة كالتجريبييية كدراسيية

كاتفقييت الدراسيية الحالييية مييع (   2119، محاميييد؛ 2117؛ سيياندرس، 2112؛ البسييطامي، 2112

فاعتمييدت التصييميم ( 2110؛ العمييكش، 2112؛ السيسييي، 2102عبدالحميييد، ) كييا ميين  دراسيية

فاعتميييدت التصيييميم ( 2101) التجريبيييي  ك المجمكعييية التجريبيييية الكاحيييدة، أميييا دراسييية عمييير

المجمكعتين التجريبيتين، كعند استعراض ج سيات البيرامش اإلرشيادية ل دراسيات السيابقة تبيين أن 

)  أمييا دراسيية سييتيكارت( 2112)  طاميج سيية إرشييادية كدراسيية البسيي( 01)  بعضييها تكييكن ميين

ج سية إرشيادية  كدراسية ( 02)  ج سية إرشيادية، كبعضيها تكيكن مين( 02)  فتككنت من( 2112

أما (  2119) ج سة إرشادية كدراسة محاميد ( 29)  بينما تككن بعضها من( 2102)  عبد الحميد

) فتككنيت مين الدراسية الحاليية  ، أمياج سية إرشيادية( 02)  فتككنيت مين( 2100)  دراسة ناصت

، كقيد اسيتفادت الباح ية مين ج سيات البيرامش اإلرشيادية ل دراسيات السيابقة فيي ج سة إرشادية( 02

 .اختيار األساليب اإلرشادية المناسبة

 طبيعة برامش اإلرشاد الجمعي، فقد استند البرنامش اإلرشادي في ا ه الدراسة ع ى   أما من حيث   

( 2112)  دراسة البسطاميك تخت ت مع ، إللبرت اليسقالني االنفعالي الس ككي نلرية العاله الع

اسيتندت ع يى النلريية ( 2110)  دراسية العميكش، ك ع ى النلرية المعرفية االجتماعيةفقد استند 

؛ دييياب، 2111؛ كأيييدي، 2112أبييك ااشييم، )  دراسيية كييا ميين ك تخت ييت مييعالمعرفييية السيي ككية، 
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ع يى (  2119) نلريية اليتع م االجتمياعي، كيم اسيتندت دراسية محامييد ع ى فقد استندت ( 2100

  .نلرية الجشطالتي

 

أمييا ميين حيييث النتييادش التييي أسييفرت عنهييا الدراسييات السييابقة فقييد تبييين أن جميعهييا ألهييرت فاع ييية 

 .البرامش اإلرشادي المطبقة
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 الفصل الثال 

 منهجية البح  وإجراءاته

 

 

 

 منهج الدراسة -
 مجتمع الدراسة -
 عينة الدراسة -
 أدوات الدراسة -
 مقياس التفاؤل والتشاؤم . أ
 البرنامج اإلرشادي . ب
 متغيرات الدراسة -
 إجراءات الدراسة -
 األساليب اإلحصائية -
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 الفصل الثال 

 منهجية البح  وإجراءاته

 

يتضمن اي ا الفصيا كصيفا لمينهش الدراسية، كمجتمعهيا كعينتهيا كاألدكات المسيتخدمة فيهيا، ك     

اإلجراءات المتبعة في بناء ا ه األدكات، ككيفية التحقق من صدقها، ك  باتها إضافة إلى متغييرات 

 :ضا لهاا ه الدراسة، ك األساليب اإلحصادية التي استخدمت في تح يا ا ه البيانات، كفيما ي ي عر

 :منهج الدراسة -أول

اعتمدت الباح ة  في ا ه الدراسة ع ى المنهش شبه التجريبي بتصميم المجمكعة الكاحدة، ك لك     

بقصد الكشت عن فاع ية برنامش اإلرشاد الجمعي في تنمية التفانا كخفض التشيانم ليد  األحيداث 

تيم إجيراء القيياس القب يي ك البعيدي  الجانحين بدار إصالح األحداث بالسجن المركزي بسمادا، كقد

" كي كككسيييكن" كالمتابعييية ع يييى المتغيييير التيييابع، كاختبيييار فرضييييتي الدراسييية، باسيييتخدام اختبيييار

لصغر حجم العينة، ك تجنبا الفتيراض طبيعيية التكزييع مين ك  لك نلرا ( Wilcoxon)  الالمع مي

انم لد  أفراد المجمكعية التجريبيية أجا إيجاد داللة الفركق اإلحصادية بين درجات التفانا ك التش

 .ع ى القياس القب ي كالبعدي كالمتابعة

 :كالجدكا اآلتي يكضح التصميم التجريبي ل دراسة

 (1) جدول 

 التصميم التجريبي للدراسة

O3 

 المجمكعة

 القياس المتابعة القياس المعالجة القياس

التجريبية 

 الكاحدة
 المتابعة ال تكجد معالجة البعدي تطبيق برنامش اإلرشاد الجمعي القب ي

G O1 X O2  -O3 
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 :مجتمع الدراسة وعينتها -ثانيا

الدراسة من جميع األحداث الجانحين بالسيجن المركيزي بيدار إصيالح الجيانحين  ا ه تككن مجتمع

( 02)  بسمادا بمخت ت جرادمهم، ك باختالت مدة محكيكميتهم، كقيد ب يع عيددامالمركزي لسجن با

نليرا كقد تم استبعاد حد ا جانحيا كاحيدا ، عاما( 02 -02) تراكحت أعمارام ما بين  حد ا جانحا،

لعدم مكافقة إدارة الدار ع ى إدخاله بالبرنامش اإلرشادي نلرا للركت خاصة متع قية بهي ا الحيدث 

كما تم اإلفراه عن حد ا جانحا نلرا لقرب انتهاء مدة محككميته،  كما تيم اسيتبعاد حيد ين ، الجانح

حد ا جانحيا تيم ( 07)  حيث تبقى لد  الباح ةنحين نلرا للركت تتع ق بس ككياتهم داخا الدار جا

 .اعتمادام كعينة ل دراسة

 :أدوات الدراسة: ثالثا

 :استخدمت الباح ة في ا ه الدراسة أداتين

 :مقياس التفاؤل والتشاؤم - أ

، حييث تيألت (0222) د الخيالقاستخدمت الباح ة مقياس التفانا كالتشانم ال ي قام ب عداده عبي    

فقيرة ل تشيانم، ك أميام كيا ( 07) فقرة ل تفيانا ك( 07)  فقرة مكزعة ع ى( 01)  ا ا المقياس من

ع يى ( ال، ق ييال، متكسيطا، ك ييرا، ك ييرا جيدا)  فقرة مقيياس خماسيي متيدره  لإلجابية عنهيا كايي

رضييه ع ييى مجمكعيية ميين التييكالي، كقييد قييام عبييد الخييالق بالتأكييد ميين صييدق المقييياس ميين خييالا ع

مين  االرتبياط بيين درجية كيا فقيرة حسياب صيدق المقيياس مين خيالا ك تم التحقيق مينالمحكمين، 

االرتباطات دالة إحصياديا، ك معامالت كالدرجة الك ية ل مقياس، كقد تبين أن جميع  فقرات المقياس

كركنبياي الفيا  بيات  من  بات المقياس بطريقة االتسياق اليداخ ي، باسيتخراه معاميا التحققكما قام 
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     كلمقيياس التشيانم( 1420)  حييث ب يع معاميا ال بيات لمقيياس التفيانا( Cronbachs Alpha)ألفيا

يتضمن ( 2)  ع ى التكالي، كا ه منشرات تدا ع ى صالحية المقياس ككفاءته، كمرفق( 1429) 

في العدييد مين الدراسيات  ا ا المقياس تم استخدام ك قد الصكرة األص ية لمقياس التفانا كالتشانم،

الجهييكري،  ؛2100البكسييعيدي، ) ، كميين ايي ه الدراسييات العربييية التييي تناكلييت التفييانا كالتشييانم

 (.2112األنصاري ككالم، ، 2110حسن ككالم، ؛ 2119

 :إجراءات صدق وثبات مقياس التفاؤل والتشاؤم في الدراسة الحالية

، ك كي لك اإلجيراءات التيي (0222) بها عبدالخالقبناء ع ى إجراءات الصدق كال بات التي قام    

الجهيكري     أجريت في العديد من الدراسات السابقة التيي اسيتخدمت اي ا المقيياس ك بخاصية دراسية

أطمأنيت الباح ية إليى سيالمة المقيياس كاختارتيه كيأداة التي أخي  منهيا اي ا المقيياس، فقيد ( 2119) 

الدراسة، ك زيادة في تكخي الحر  كالدقة كالمكضيكعية لقياس مستك  التفانا كالتشانم في ا ه 

 .له ا المقياس ينفقد ارتأت الباح ة إجراء دالالت صدق ك  بات جديد

 الصدق: أول

 :تم التحقق من صدق المقياس في ا ه الدراسة ب الث طرق ك فيما يأتي كصفا لهما

 :صدق المحكمين  -1

الصييغة األكليية المرسي ة إليى لجنية ( 2)  م حيق -تم عيرض المقيياس ع يى لجنية مين المحكميين   

متخصصييين فييي مجيياا ع ييم اليينفس ك الصييحة النفسييية كاإلرشيياد النفسييي فييي الجامعييات  -التحكيييم
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قادمية بأسيماء لجنية ( 0)  م حق -محكمين( 2)  كالك يات المخت فة في س طنة عمان كقد ب ع عددام

أك  صييالحية فقييرات المقييياس لتحكيييم المحكمييين أراءميين %( 21)  التحكيييم؛ كتبنييت الباح يية نسييبة

 .إجراء أي تعديالت، ك بناًء ع ى أراء لجنة التحكيم تم التحدث مشافهة

 : ءصدق البنا -2

كا فقرة من فقرات مقياس التفانا كالتشانم كبين صدق البناء تم حساب معاما ارتباط ل تحقق من 

حيد ا ( 20) عينية مككنية مين قاميت الباح ية بتطبييق المقيياس ع يى حييث الدرجية الك يية ل مقيياس، 

، ك بعد تصحيح إجاباتهم تم اسيتخدام معاميا ارتبياط ك من خاره عينتها مجتمع الدراسة جانحا من

، لمعرفة درجة ارتباط كا فقرة من فقرات المقياس بالدرجة الك ية ل مقياس( Pearson )بيرسكن 

 :يكضح  لك( 2) كالجدكا

 (2)  جدول

 :و الدرجة الكلية للمقياس و التشاؤم  لفقرات مقياس التفاؤل معامل ارتباط بيرسون

 مقياس التشاؤم مقياس التفاؤل

 معامل الرتباط رقم الفقرة معامل الرتباط رقم الفقرة

2 *0.49 0 **0.54 

9 *0.47 0 **0.81 

7 **0.71 2 **5.51 

2 *0.76 01 **0.67 

2 **0.75 09 **0.69 

2 **0.71 07 **0.57 

00 0.39* 02 **0.59 
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02 0.69** 21 **0.74 

00 **0.64 22 **0.71 

02 **0.73 20 *0.49 

02 **0.78 27 **0.51 

02 **0.66 22 *0.45 

20 **0.75 22 **0.65 

29 **0.72 22 *0.46 

22 *0.53 01 *0.40 

  ( α ≤ 0.01) عند مستك  داللة**             (         α ≤ 0.05) عند مستك  داللة*            

أن جميع قيم معامالت االرتباط تشيير إليى أن داللتهيا اإلحصيادية تراكحيت ( 2) يتضح من جدكا 

         ( α ≤ 0.01)ك  (α ≤ 0.05)ك قيمها دالة إحصياديا عنيد مسيتك  داللية  (0.39 -81 .0) بين 

 .التجانس الداخ ي ل مقياسا ا يعني أن فقرات المقياس متماسكة، مما يدا عا  ك

 :الصدق التمييزي -0

اس التفييانا ك التشييانم المطبييق فييي ايي ه الدراسيية اسييتخدمت يييل تحقييق ميين الصييدق التمييييزي لمق   

درجيات ( 2) ل مقارنية بيين أع يى ( Mann- Whitney U Test) كتنيي  –الباح ية اختبيار ميان 

    ك بين أدني%( 22) ك ا ا يم ا ما نسبته  ألفراد العينة التي تم احتساب االتساق الداخ ي ع يها

يبيين نتيجية ( 0) كي لك، ك الجيدكا %( 22) درجات ألفراد العينة ك اك ميا يم يا ميا نسيبته ( 2) 

 .ا ه المقارنة
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 (3) جدول 

 و التشاؤم صدق المقارنة الطرفية لمقياس التفاؤل

 متوسط الرتب العدد المجموعة المتغير
مجموع 
 الرتب

 مستوى الدللة Zقيمة

 التفانا

من % 22اع ي 

 الدرجات
6 9.50 57.00 

29.3 *0.000 
من % 22أدنى 

 الدرجات
6 3.50 21.00 

 التشانم

من % 22اع ي 

 الدرجات
6 9.50 57.000 

29.34 *0.000 

من % 22أدنى 

 الدرجات
6 21.00 21.000 

 ( α ≤ 0.05) عند مستك  داللة* 

%( 22) من الدرجات ك أدنى %( 22) مستك  الداللة ل فرق بين أع ى أن ( 0) يتبين من جدكا 

لصيالح المجمكعية ( α ≤ 0.01) ك اك داا إحصياديا عنيد مسيتك  دالليه( 111,1) من الدرجات 

 .بالصدق التمييزي صتاألع ى، ك بناء ع ى  لك ف ن مقياس التفانا ك التشانم يت

 

 ثبات المقياس: ثانيا

حيد ا جانحيا مين ( 20)  التفانا كالتشانم من خالا تطبيق المقياس ع ى يتم حساب ال بات لمقياس

عامييا، كاسييتخدمت الباح يية طييريقتين ( 02 -00) خيياره عينيية الدراسيية، تراكحييت أعمييارام بييين

 :لحساب  بات المقياس كاي كما يأتي
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 (Cronbachs Alpha) طريقة معامل ألفا كرونباخ  -1

قامت الباح ة بحساب  بات مقياس التفانا كالتشانم عن طريق حساب معاما ألفا كركنباي لكا     

كما تم أيضا حساب ال بات بطريقة التجزدة النصفية  حيث تم تقسيم فقرات مقياس فقرات المقياس، 

التفيانا ك التشييانم إليى نصييفين، ك تييم بعيد  لييك حسيياب ال بيات ميين خييالا حسياب معامييا االرتبيياط 

( 9) ك الجييدكا بييراكن،  -سييكن بييين درجييات النصييفين، ك تصييحيحه بمعادليية ارتبيياط سييبيرمانبير

 .في ا ه الدراسة يكضح معامالت ال بات التي تم التكصا إليها

 (4) جدول 

  معامل الثبات لمقياس التفاؤل و التشاؤم بطريقة ألفا كرونباخ

 و طريقة التجزئة النصفية

 معامل ألفا كرونباخ المتغير

 طريقة التجزئة النصفية

 -بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان قبل التصحيح

 براون

 0.949 0.902 0.904 التفانا

 0.764 0.618 0.853 التشانم

 

أن معامالت  بات المقياس ككا تشير إليى أن المقيياس يتمتيع بدرجية  بيات ( 9)  يتبين من الجدكا

  .الدراسةمقبكلة ك كافية ألغراض البحث الع مي له ه 

 

` 
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 :تصحيح المقياس في الدراسة الحالية

عين طرييق اختييار المسيتجيب بيديا مين خمسية  إلجابة عن فقيرات مقيياس التفيانا كالتشيانمك تم ا

) ، كلغاييات التصيحيح أعطييت األكزان (ال ، كك ق ييال، ك متكسطا، ك يرا ،ك يرا جدا: ) اي بدادا

ل فقيييرات سيييالبة  (7، 9، 0، 2، 0) مكجبييية االتجييياه، ك ع يييى التيييكالي ل فقيييرات ( 0، 2، 0، 9، 7

فقيرة لمقيياس التفيانا، ك  ( 07) فقيرة ( 01) االتجاه، بحيث تككن المقياس في صيغته النهادية من 

 .يكضح تكزيع فقرات مقياس التفانا ك التشانم( 7)فقرة لمقياس التشانم، ك الجدكا ( 07) 

 (5) جدول 
 التشاؤم توزيع فقرات مقياس التفاؤل و

 المجموع الفقرات المتغير

 15 28، 24، 21، 19، 17، 11، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 5، 4، 2 التفاؤل

 15 *31، *29، *27، *21، *25، *23، *22، *21، *18، *15، *14، *11، *1، *3، *1 التشاؤم

 31 المجموع الكلي

 يدا ع ى أن الفقرات سالبة االتجاه، ك تصحح بطريقة عكسية*          

 

 (Group Counseling Program )برنامج اإلرشاد الجمعي( ب

 اإلطار العام لبرنامج اإلرشاد الجمعي

قامت الباح ة ببناء ا ا البرنامش اإلرشادي باالستناد إلى األدب النلري ال ي كتب حكا التفيانا    

لتنميية التفيانا  جمعيي إضافة إلى الدراسات السابقة التيي ايدفت إليى بنياء بيرامش إرشيادكالتشانم، 

؛ بييالكي، 2101أبييك الييديار، )كخفييض التشييانم، كقييد تمييت االسييتفادة بشييكا رديسييي ميين دراسييات

عالء الدين،  ؛2101شااين، ؛ 2101الس طاني، ؛ 2112؛ سالم،2117؛ الجكاري كغانم، 2112

 ,Pearson, 2008; Kimberly؛ 2117؛ الغنيدكر، 2100طييار، ؛ الع2100عبيد اليرحمن، 
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2006; Sean, 2005; Edward, 1991 ) كيهدت اي ا البرنيامش اإلرشيادي إليى تنميية التفيانا

 .كخفض التشانم لد  األحداث الجانحين في س طنة عمان

 :أهداف البرنامج اإلرشادي -1

 : يهدت ا ا البرنامش اإلرشادي إلى تحقيق ادفين عامين

تنميية التفيانا كخفيض التشيانم ليد  األحيداث الجيانحين فيي  يتم ا فيي: هدف إرشادي عالجي -

س طنة عمان، كال ي بدكره قد يندي إلى خفض النزعة إلى الجنيكح ليديهم، كعيدم العيكدة إليية 

 .مرة أخر ، إضافة إلى إعادة دمجهم في المجتمع بعد اإلفراه عنهم

جمكعيية اإلرشييادية بعييض الفنيييات ك المهييارات يهييدت إلييى إكسيياب أعضيياء الم: هدددف وقددائي -

تحقيق التكافق  ، مما قد يساعدام ع ىالجديدة التي تساعدام ع ى تنمية التفانا كخفض التشانم

 .النفسي كاالجتماعي لديهم

 :خطوات تطبيق البرنامج -2

 :اعتمدت الباح ة في تطبيق البرنامش ع ى الخطكات اآلتية

 .بناء العالقة اإلرشادية مع أعضاء المجمكعة اإلرشادية  -0

 .تزكيد أعضاء المجمكعة اإلرشادية بالمع كمات الضركرية حكا مكضك  التفانا ك التشانم -2

 .إكساب أعضاء المجمكعة اإلرشادية أساليب كمهارات لتنمية التفانا كخفض التشانم -0

يب ك مهييارات جديييدة فييي حييياتهم تطبيييق أعضيياء المجمكعيية اإلرشييادية مييا تع مييكه ميين أسييال -9

 .الكاقعية

 

 



101 
 

 :مراحل تطبيق البرنامج  -3

مراحا متتابعة تشما كا منها ج سة إرشادية  ستمر تطبيق البرنامش اإلرشادي في ا ه الدراسة ب

 .يكضح ا ه المراحا كالج سات اإلرشادية التي تضمنتها( 2) أك أك ر كالجدكا

 (1) جدول 

 اإلرشاديمراحل تطبيق البرنامج 

 الجلسات األهداف مراحل البرنامج م

مرح ة ما قبا  0
 البرنامش

 :اشتم ت ا ه المرح ة ع ى العديد من اإلجراءات من بينها

 تحديد مكان لعقد الج سات اإلرشادية -

 حد ا جانحا( 15) إجراء االختبار القب ي ل عينة كعددام  -

أادافيه كمحتكياتيه تهيدة أفراد العينة ل برنامش اإلرشادي ك تكضييح  -
 كمدته، كقكاعد المشاركة فيه

  

ى
كل
أل
 ا
سة
ج 
ال

 

 المرح ة التمهيدية 2

 التعارت بين أعضاء المجمكعة اإلرشادية كالباح ة بعضهم ببعض -
 بناء العالقة اإلرشادية -
 التعريت باإلرشاد الجمعي -
 التعريت بالبرنامش اإلرشادي الحالي -
 التعرت ع ى قكاعد الس كك الجيد -
 ع ى اتفاق المشاركة بالبرنامش التكقيع -
 

ى
كل
أل
 ا
سة
ج 
ال

 

 المرح ة االنتقالية 0

تعريت أفراد المجمكعة اإلرشادية ع ى مفهكم التفانا ك التشانم ك  -
 أنكا  كا منهما

 التعرت ع ى أسباب كا من التفانا ك التشانم -
 التعرت ع ى الفرق بين المتفاد ين ك المتشادمين -
 اإلرشادية ألساليب التغ ب ع ى التشانمتطبيق أفراد المجمكعة  -
 تطبيق أعضاء المجمكعة اإلرشادية ألساليب التفكير اإليجابي -

 ة
 ال
 ال
 ك
ية
ان
ال 

 

 مرح ة البناء 9

 التدريب ع ى مهارة التفكير اإليجابي -
 التدريب ع ى زيادة ال قة بالنفس -
 التدريب ع ى مهارة إدارة الفشا -
 التدريب ع ى مهارة تككيد ال ات -
 التدريب ع ى االسترخاء العض ي -
 التدريب ع ى أس كب اإليحاءات ال اتية -
 التدريب ع ى تفنيد ك دحض األفكار الالعقالنية -

 

عة
راب
 ال
سة
ج 
ال

- 
ر
ش
ع
ة 
دي
حا
ال
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 م
مراحل 
 البرنامج

 الجلسات األهداف

 مرح ة اإلنهاء 7

 تقديم مراجعة تامة لما تم تناكله خالا الج سات السابقة -
 اإلرشادي إنهاء البرنامش -
 تقييم فاع ية البرنامش اإلرشادي  -

ة 
س
ج 
ال

ر
ش
ع
ة 
ني
 ا
ال

 

مرح ة ما بعد  2
 البرنامش

إجراء قياس المتابعة ألفراد المجمكعة اإلرشيادية ل تحقيق مين 
 فاع ية البرنامش اإلرشادي

عة
تاب
لم
 ا
سة
ج 

 

 

 

 :الجلسات و مددها الزمنية -4

ج سيية إرشييادية بكاقييع ج سييتين فييي ( 02) ميينتييألت ايي ا البرنييامش اإلرشييادي فييي صيييغته النهادييية 

( 2)  دقيقة كالجيدكا( 21 -97)األسبك  ك قد تراكحت المدد الزمنية لج سات ا ا البرنامش ما بين

 :يبين  لك
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 (7) جدول
 :الجدول الزمني لتطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي

 يوم وتاريخ تنفيذ الجلسة عنوان الجلسة الجلسة م
مدة الجلسة 
 بالدقيقة

 97 22/0/2109األربعاء  الج سة التمهيدية ما قبا البرنامش 
 97 2109/ 0/ 22اال نين  ج سة التعارت ك بناء ال قة األكلى 0
 21 2109/ 0/ 22األربعاء  شرح مفهكم التفانا ك التشانم ال انية 2
 21 2109/ 2/ 0اال نين  التفكير اإليجابي ال ال ة 0

 71 7/2/2109األربعاء  كعالقته باالنفعاا ك الس كك التفكير الرابعة 9

7 
 

 الخامسة
األفكار الالعقالنية التشانمية ك 

 تأ يراا ع ى ال ات
 71 2109/ 2/ 01اال نين 

 السادسة 2
األفكار الالعقالنية التشانمية اتجاه 

 المستقبا
 97 2/2109/ 02األربعاء 

 21 2109 /2/ 02اال نين  مهارة إدارة الفشا السابعة 2
 97 2/2109/ 02األربعاء  تأكيد ال ات ال امنة 2
 21 2109/ 2/ 29اال نين  تعزيز ال قة في ال ات التاسعة 2
 العاشرة 01

التدريب ع ى مهارة االسترخاء 
 العض ي ل حد من التشانم كالق ق

 97 2/2109/ 22األربعاء 
 97 2109/ 0/ 0اال نين اإليحاءات ال اتية الحادية عشر 00
 97 2109/ 0/ 7األربعاء  الج سة الختامية ال انية عشر 02
ج سة ما بعد  00

 البرنامش
 97 2109/ 9/ 0اال نين  المتابعة

 

 :مخطط الجلسة اإلرشادية -5

 :يتككن مخطط كا ج سة إرشادية من ج سات البرنامش اإلرشادي ع ى

 .رقم الج سة كعنكانها -0

 .تاري  الج سة ككقتها كمدتها الزمنية -2

 . األادات المراد تحقيقها في الج سة اإلرشادية  -0

 .األساليب ك الفنيات اإلرشادية المستخدمة في الج سة لتحقيق أادافها  -9
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 .األدكات المستخدمة كالمساعدة ع ى تحقيق أادات الج سة اإلرشادية  -7

 .إجراءات التنفي  كتحتكي ع ى مجمكعة من األنشطة كالممارسات لاساليب اإلرشادية  -2

 .الكاجب البيتي  -2

 .تكزيع بطاقات تقييم الج سة  -2

 :خطوات تطبيق الجلسة اإلرشادية  -1

 :يمر تنفي  كا ج سة من ج سات برنامش اإلرشاد الجمعي بالخطكات التالية

 .افتتاح الج سة كالترحيب بأعضاء المجمكعة اإلرشادية -0

 .كتقديم التغ ية الراجعة المناسبة ( إن كجد) مناقشة الكاجب البيتي  -2

 تقديم المحتك  الرديسي ل ج سة، كممارسة األساليب كاألنشطة كاإلجراءات اإلرشادية -0

 .إنهاء الج سة بتقديم م خ  الج سة الحالية، كتقديم الكاجب البيتي -9

 .تقييم الج سة -7

 

 : األساليب اإلرشادية المستخدمة في البرنامج اإلرشادي -7

األسيياليب التييي ميين خاللهييا تحقييق أاييدات مجمكعيية ميين اإلرشييادي سييتخدم فييي ايي ا البرنييامش اٌ    

يكضح ا ه األساليب المستخدمة في ا ا البرنامش إضيافة إليى (  2) ا البرنامش اإلرشادي، كالجدك

 .المكاقت كالج سات اإلرشادية التي استخدمت فيه
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 (8) جدول

 األساليب اإلرشادية المستخدمة في البرنامج اإلرشادي و مواقف استخدمها

 المواقف والجلسات التي استخدمت فيها التعريف األسلوب م

الحكار  0
 كالمناقشة

حديث متبادا بين المرشد ك أعضاء المجمكعة 
اإلرشييييادية يشييييما مجمكعيييية ميييين األسييييد ة ك 
األجكبييييية الم يييييارة حيييييكا مكضيييييك  الج سييييية 

 .اإلرشادية

لزيادة التفاعا اإليجابي بين المرشد كأعضاء 
المجمكعيييييية اإلرشييييييادية، كبييييييين أعضيييييياء 
المجمكعييية اإلرشيييادية ميييع بعضيييهم بعضيييا، 

 كاستخدم في جميع الج سات اإلرشادية

المحاضرة  2
 المبسطة

عبييارة عيين عييرض شييفكي مسييتمر لعييدد ميين 
المعييييارت كالحقييييادق كاآلراء المخت فيييية ي قيهييييا 

       المرشد ألعضاء المجمكعة اإلرشادية

 (2112 القال ك،خركن،)   

ألعضيياء لتكضيييح بعييض المفيياايم األساسييية 
التفانا كالتشيانم )  المجمكعة اإلرشادية م ا

كأسيباب كييا منهميا كفكادييد التفيانا كأضييرار 
التشيييييانم كأسييييياليب الكقايييييية مييييين التشيييييانم 

كاستخدم في جميع ( كالنلريات المفسرة لهما
 الج سات اإلرشادي

 النم جة 0

تع يم األعضاء الس كك كالمهيارات االجتماعيية 
اآلخييرين كالط ييب عيين طريييق مالحليية سيي كك 

 (2117الفتالكي، )  منهم محاكاتهم

تدريب أعضاء المجمكعة ع يى ال قية بيالنفس 
ك تككيد ال ات كاالسترخاء ك اإليحاء ال اتي، 

 السابعة ك التاسعة الج سةاستخدم 

التعزيز  4
 اإليجابي

ال ناء ع ى س كك المجمكعة اإلرشادية كتقديم 
 المط كبة المديح ك التشجيع عند إتقان المهارة

تقدم في حالة التفاعا من قبا أعضاء 
المجمكعة اإلرشادية كيككن ا ا التعزيز 
بصكرة فردية كجماعية بهدت الكصكا 
لتفاعا إيجابي ناجح، كيستخدم في اغ ب 

 الج سات اإلرشادية

التح يا  7
 العقالني

"  إليس"أحد األساليب المعرفية التي استخدمها 
فيييييي التح ييييييا العق يييييي لافكيييييار الالعقالنيييييية 
كاستبدالها بأفكار عقالنيية معتميدا ع يى التفكيير 

 كعالقته باالنفعاا كالس كك 

تح يييا المعتقييدات كاألفكييار الالعقالنييية ميين 
خييالا كشييت العالقيية بييين التفكييير كاالنفعيياا 
كالسيييي كك ، كإليجيييياد أفكييييار بدي يييية لتفسييييير 

كتدييييياب، المكقيييييت كاألحيييييداث المنشيييييطة لال

 (2، 2، 7) استخدم في الج سة
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 التعريف األسلوب م
المواقف والجلسات التي استخدمت 

 فيها

 الراجعة التغذية 2
 االيجابية

 التعليمتتتت   المجموعتتتتة أفتتتترا  لتزويتتتت  تستتتتت   
 معينتتتة  مهتتت ر  تطبيتتت  بعتتت  اإليج بيتتتة والجوانتتت 

          السييي كك فيييي م حيييكل تغييييير إليييى تيييندي كايييي

 (2112 الخطيب،) 

 

 اإلرش  ية الجلس   أغل  في

 

 االسترخاء 2

مجمكعة من التمارين التي تساعد المسترشد ع ى 
الشييييعكر باالرتييييياح كتحسييييين الحاليييية المزاجييييية 
االنفعالييية ، كخفييض التييكتر العضيي ي كالنفعيييالي 

 كالعق ي لديه  

تخفيييييت التييييكتر العضيييي ي كاالنفعييييالي  
 كالعق ي المصاحب لالكتداب  

 قدمت في مرح ة البناء

 التخيا 2

كاك أن يط ب من المسترشد تخيا مكقفا سارا أك 
 غير سار يكصت فيه مشاعره ك يالحل استجابته

 (021. ،  2100الغامدي، ) 
 قدمت في مرح ة البناء

 

2 
العصت 
 ال اني

اك تكليد ك إنتاه  أفكار إبداعية من األفراد لحا 

 (2112نبهان، )مشك ة معينة 

أعضاء المجمكعة اإلرشادية  تدريب
ع ى إيجاد أكبر قدر ممكن من الح كا 
ك البدادا الممكنة، استخدم في الج سة 

 ال انية ك السابعة

 التع م التعاكني 01
يعما األعضاء مع بعضهم البعض بفاع يية داخيا 

 قدمت في اغ ب الج سات اإلرشادية ( 2112نبهان، ) مجمكعات صغيرة

 لعب الدكر 00

األعضيياء ع ييى أداء جكانييب ميين السيي كك تييدريب 
          االجتمييييياعي إليييييى أن يتقنهيييييا ليكتسيييييب المهيييييارة

 (2112السحيمي، ) 
 .استخدم في الج سة العاشرة

 مراقبة ال ات 02

يراقييب العميييا  اتييه كيحييدد أفكيياره الالعقالنييية ك 
حييكاره اليي اتي السيي بي ك سيي ككياته غييير السييكية 

ساعد العمييا ع يى أن التي يقكم بها ك ا ه الفنية ت
عيييال، )  يكيييكن أك ييير كعييييا كتركييييزا ع يييى  اتيييه

2102) 

استخدم في الج سة الخامسة ك ال امنة ك 
 التاسعة ك الحادية عشر

00 
قادمة 

االيجابيات 
 كالس بيات

كانا يقكم أعضاء المجمكعة اإلرشادية بمالحلية 
كتسجيا ما يدكر بهم مين أفكيار فيي مفكيرة، فهيي 

معييدا تكييرار السيي ككيات تسيياعد ع ييى انخفيياض 

 (2102عال، )  غير المرغكبة

 استخدم في الج سة ال ال ة ك التاسعة

 المكاجهة 09

دعكة األشخا  لتفح  سي ككهم الي اتي، كيجيب 
أن يسكداا جك من التعاطت، كاي عم ية تنطكي 
ع ييى التغ ييية الراجعيية السيي بية كاإليجابييية  تحفييز 

رد     جديييدة ك مرغكبيية لييد  الفيي للهييكر سيي ككيات

 (2101العزة، ) 

دحيييييييييض المعتقييييييييييدات ، كاألفكييييييييييار 
الالعقالنييية تجيياه اليي ات ، كاآلخييرين ، 
كالمسييييتقبا ، كالمسييييببة ل تشييييانم عنييييد 
أعضيييياء المجمكعييييية اإلرشيييييادية بعيييييد  

 تكعيتهم بها
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 :صدق البرنامج  -8

تحققيييت الباح ييية مييين صيييدق البرنيييامش اإلرشيييادي عييين طرييييق عرضيييه ع يييى مجمكعييية مييين     

إلبداء ،رادهم في البرنامش، ك قد ط ب منهم تقييم البرنامش  ،المتخصصين في مجاا اإلرشاد النفسي

 ؛كمناسبة المحتيك  لعينية الدراسية ؛من أج ه اإلرشادي من حيث مالدمة البرنامش ل هدت ال ي أعد

ك عدد الج سات ك أيضا إلى األساليب المستخدمة بالبرنامش، باإلضافة إلى  ؛ك مناسبة المدة الزمنية

 المواقف والجلسات التي استخدمت فيها التعريف األسلوب م

المراقبة  07
 الس ككية

ل س كك المراد تغييره، كتسجيا المراقبة ال اتية 
 .عدد مرات تكرار الس كك

 استخدمت في الج سة ال ال ة كالرابعة

المرح ك  02
 الدعابة

ايي ه الكسييي ة تق ييا ميين عييدد األفكييار السيي بية ك 
المشاعر السيخيفة التيي يحم هيا األعضياء، عين 
طريق عرض ما فيها من سخت كعدم كاقعية، 

االقتنيييا  بحييييث يصيييا األعضييياء إليييى مرح ييية 
    حييكا مييا يحم ييكن ميين أفكييار كمشيياعر خاطديية

 (2101خطاب، ك عبد الكريم) 

لتقكية العالقة بين المرشد كالعميا، ك 
أيضا لمساعدة األعضاء ع ى التق يا من 
التشانم كحدة الغضب ك لتغيير األفكار 
كالمشاعر الس بية لديهم كاستخدم في 

 اغ ب الج سات

الكاجبات  02
 المنزلية

ك اختتم فيها الج سات العالجية ك تساام  أبدأ
في تحديد درجة التعاكن من قبا أفراد 

 المجمكعة
 في جميع ج سات البرنامش

الحكار  02
 ال اتي

انا يتع م الفرد ع ى التحدث اإليجابي حكا 
            ال ات من أجا تغير الس كك المشكا

 (2119اللاار، ) 

تحسييييييين تقييييييدير أعضيييييياء المجمكعيييييية 
اإلرشييييييادية ليييييي اتهم كلزيييييييادة الشييييييعكر 
باإليجابيييييية نحكايييييا كنحيييييك اآلخيييييرين ، 
كل يييتخ   مييين الشيييعكر بالفشيييا،  ببيييث 
الرسادا االيجابية إلى الي ات كالنلير إليى 
الحياة بتفانا مستمر، استخدم في الج سية 

 الخامسة كال امنة

التفنيد  02
 كالدحض

أحد األساليب المعرفية ال ي يقكم ع ى معرفة 
المسترشد األفكار الالعقالنية لديه ، كاستبدالها 

 بأفكار عقالنية كأنماط تفكير جديدة

تفنيييييييد كدحييييييض األفكييييييار الالعقالنييييييية 
المكجيييييكدة عنييييييد أعضييييياء المجمكعيييييية 
اإلرشييادية كالمسييببة ل تشييانم، كاسييتبدالها 
بأفكار عقالنية تصا بأعضياء المجمكعية 
إلييى القييدرة ع ييى الييتخ   ميين التشييانم 

   بصحة نفسية جيدة كاالستمتا
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يكضح الرسالة المكجهة ل جنة تحكيم ( 9) أية مالحلات أخر  يرااا أعضاء لجنة التحكيم، م حق

 .لجنة تحكيم البرنامش يكضح قادمة بأسماء( 2) كم حق  ؛البرنامش اإلرشادي

 :وسائل تقييم البرنامج اإلرشادي

 :استخدمت الباح ة لتقييم البرنامش اإلرشادي األساليب اآلتية

أسيي كب المالحليية ال اتييية لتقييييم البرنييامش اإلرشييادي، حيييث اعتمييدت الباح يية فيييه ع ييى سييير  -0

كمد  تقبيا األعضياء ك اسيتجابتهم لمكضيك  الج سيات اإلرشيادية أ نياء  ؛الخطكات اإلرشادية

 .التطبيق

ك التي يقكم فيها أفراد المجمكعة اإلرشيادية بتعبدتهيا  ؛تكزيع بطاقات تقييم الج سات اإلرشادية -2

 .يكضح نمك ه االستمارة( 02) م حق في نهاية كا ج سة من ج سات البرنامش اإلرشادي 

قب يي، بعيدي، ك متابعية : يق تطبيق مقياس التفانا ك التشانم  الث مراتالتقييم الكمي عن طر -0

لتقييييم البرنييامش اإلرشييادي ك تقصييي فاع يتييه فييي تنمييية التفييانا كخفييض التشييانم لييد  أفييراد 

 .المجمكعة اإلرشادية

 :متغيرات الدراسة: خامسا

لد  األحداث  ية التفاناك تنم تجريبية ادفت إلى خفض التشانمشبه تعد الدراسة الحالية دراسة    

 :المتغيرات اآلتيةالجانحين في س طنة عمان كقد اشتم ت ع ى 

 البرنامش اإلرشادي: المتغير المستقل -
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 : المتغيرين التابعين -

 متغير التفانا  -

 متغير التشانم -

 :إجراءات الدراسة: سادسا

رضيياتها، ك تحدييد مجتميع بعد أن قامت الباح ة بتحديد مشك ة الدراسة، ك أادافها، ك أاميتهيا، ك ف

 :الدراسة، ك حدكداا اتبعت الباح ة الخطكات اآلتية

 (.2)  أخ  رسالة مهمة باحث من جامعة نزك  لتسهيا التنسيق لد  الجهات الرسمية، م حق -

كتابة رسالة إلى دادرة العالقات العامة بشيرطة عميان السي طانية بيالخكير، ط بيت فيهيا الباح ية  -

ع ييى تطبيييق مقييياس ايي ه الدراسيية ع ييى األحييداث الجييانحين المييكدعين بييدار المكافقيية الرسييمية 

 .المالحلة لرعاية األحداث الجانحين بمركز شرطة عمان الس طانية بقصر البستان

أخ  كتاب مكافقة من دادرة العالقات العامة لشرطة عمان الس طانية ع ى تطبيق مقياس التفانا  -

 .رسالة مكافقة( 2) حق ك التشانم لد  األحداث الجانحين، م 

مركييز شييرطة عمييان دار مالحليية األحييداث بقامييت الباح يية بمقاب يية النقيييب راشييد الحجييري بيي -

كأنهيا تهيدت إليى تنميية  ؛الس طانية، حيث كضحت ليه أاميية اي ه الدراسية لاحيداث الجيانحين

الجانحين ك تم أخ  اإل ن منه لمقاب ة األحداث  ؛التفانا كخفض التشانم لد  األحداث الجانحين

 . بدار المالحلة لرعاية األحداث الجانحين

قامت الباح ة بعد  لك باستخراه دالالت صدق المقياس عن طريق عرضه ع ى مجمكعة مين  -

ك ميد  مالدمتيه ل بيدية العمانيية، بعيداا تيم  ؛المحكمين إلبيداء ،رادهيم كمقترحياتهم حيكا فقراتيه
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 ية بي جراء دالالت  بيات جدييدين ل مقيياس تعدي ه ع ى ضكء رأي المحكمين، بعداا قامت الباح

 . بحيث أصبح جاازا في صكرته النهادية

( 20)  كالبيالع عيددام ؛تم تطبيق المقيياس ع يى عينية مين األحيداث الجيانحين بيدار المالحلية -

 .حد ا جانحا

تكجيييه رسييالة إلييى ككيييا كزارة التنمييية االجتماعييية ميين اجييا المكافقيية ع ييى تطبيييق البرنييامش  -

 .  لفدة األحداث الجانحين المكدعين بدار اإلصالح بالسجن المركزي بكالية سمادااإلرشادي 

أاميية اي ه  تيم تكضييحشينكن األحيداث الجيانحين بمحافلية مسيقط، حييث  داديرةمقاب ة ميديرة  -

فييي ايي ه  المسييتخدمنبيي ه عيين البرنييامش اإلرشييادي  ك تقييديمالدراسيية لفديية األحييداث الجييانحين، 

 .الدراسة كأادافه

المكافقية ع يى  تتع يق بط يبشنكن األحيداث الجيانحين بيالخكير،  دادرة مديرةرسالة إلى  كتابة -

 .ألحداث الجانحين بدار اإلصالح بالسجن المركزي بسماداع ى اتطبيق البرنامش اإلرشادي 

لمناقشة أسيباب اليرفض لتطبييق  ؛شنكن األحداث الجانحين بمحافلة مسقط دادرةمقاب ة مديرة  -

البرنامش اإلرشادي، ك تس يمها نسخة من ج سات البرنامش اإلرشادي ليتم مناقشته ميع الجهيات 

 .الرسمية الع يا ألخ  المكافقة من قب هم

م حيق   اخ  مكافقة من قبا مديرة مركز شنكن األحداث الجانحين بتطبييق البرنيامش اإلرشيادي -

مكعد تطبييق البرنيامش اإلرشيادي لاحيداث الجيانحين بيدار اإلصيالح ك تم االتفاق ع ى  ؛(2) 

 .بالسجن المركزي بسمادا
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مقاب يية أسييتا  سييالم الفارسييي مييدير دار إصييالح األحييداث الجييانحين بالسييجن المركييزي بكالييية  -

سمادا، حيث كضحت له أامية ا ه الدراسة ك الهدت منها تنمية التفانا ك خفض التشانم لد  

نحين بدار اإلصالح، حيث تم االستفسار عن بعض المع كمات الخاصة باألحداث األحداث الجا

الجانحين، كما تم االتفاق ع ى مكعد تطبيق البرنامش اإلرشادي ك المكان ال ي سيتم فيه تطبيق 

 . البرنامش اإلرشادي

قامييت الباح يية بتطبيييق البرنييامش اإلرشييادي ع ييى عينيية الدراسيية ميين األحييداث الجييانحين بييدار  -

حد ا جانحا، كتككن البرنامش ( 15) ك البالع عددام ؛اإلصالح بالسجن المركزي بكالية سمادا

 .دقيقة( 21 -97) ج سة إرشادية، تراكحت مدداا الزمنية ما بين ( 02) من 

ك  ؛قامت الباح ة بتطبيق مقياس التفانا ك التشانم كقياس بعدي ع ى أفراد المجمكعة التجريبية -

البرنامش اإلرشادي في تنمية التفانا ك خفض التشانم لد  أفراد المجمكعة   لك لمعرفة فاع ية

 .التجريبية

تييم تطبيييق مقييياس التفييانا ك التشييانم كقييياس تتبعييي بعييد مييركر شييهر ميين تطبيييق البرنييامش  -

ميين ميد  اسيتمرار فاع ييية البرنيامش اإلرشييادي  حقيقاإلرشيادي ع يى المجمكعيية التجريبيية، ل ت

 .يةع ى المجمكعة التجريب

قامييت الباح يية ب دخيياا البيانييات فييي الحاسييب اآللييي، كتييم تح يييا البيانييات باسييتخدام الحزميية  -

 (.spss-20) اإلحصادية ل ع كم اإلنسانية ك االجتماعية
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 :األساليب اإلحصائية: سابعا

  :اآلتية استخدمت الباح ة في ا ه الدراسة األساليب اإلحصادية   

درجات التفيانا كالتشيانم ألفيراد العينية ؛ لحساب كاالنحرافات المعياريةالمتكسطات الحسابية  -0

 .القب ي، ك البعدي، ك المتابعة اتع ى القياس

لحسيياب االتسيياق الييداخ ي كالصييدق التمييييزي كال بييات  ؛(Pearson)معامييا ارتبيياط بيرسييكن -2

 .لمقياس التفانا كالتشانم له ه الدراسة

لحساب معاما  بات مقيياس التفيانا ك التشيانم  ؛ (Cronbach- Alpa )ألفا -معاما كركنباي -0

 .المستخدم في ا ه الدراسة

، ل فييركق بييين متكسييطي الرتييب لييدرجات أفييراد العينيية فييي (Wilcoxonك ي كككسيين ) اختبييار  -9

 .مقياس التفانا ك التشانم ع ىالمتابعة  ك القياسين لبعدي كالقياسين القب ي ك البعدي 

 :الباحثةالصعوبات التي واجهت 

كاجهت الباح ة في ا ه الدراسية مجمكعية مين الصيعكبات ك التحيديات يمكين ت خيي  أبرزايا بميا 

 : يأتي

تييأخر المكافقيية ميين قبييا الجهييات المختصيية بفديية الدراسيية ميين أجييا تطبيييق المقييياس ك تطبيييق  -

 .البرنامش اإلرشادي

 .فدة الدراسة أفراد ىتردد الجهات المختصة في المكافقة ع ى تطبيق البرنامش اإلرشادي ع  -
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مما اضيطرت الباح ية السيتبعادام فيي تطبييق  ؛كجكد أحداث جانحين من جنسيات غير عربية -

 .المقياس

ممييا حييدا بالباح يية ال جييكء إلييى  ،ق ية عييدد األحييداث الجييانحين فييي فتييرة تطبيييق الباح ية ل دراسيية -

 .تصميم المجمكعة الكاحدة

لمسيتمر لج سيات البرنيامش اإلرشيادي، بسيبب عدم التزام بعض األحداث الجانحين بالحضيكر ا -

 .س ككياتهم بالدار مما حدا بالباح ة إلى إخراجهم من البرنامش

ك التأايا  عدم  بات أعداد األحداث الجانحين نلرا لقرب إفراجهم بانتهاء مدتهم بدار اإلصالح -

 .بالسجن المركزي بسمادا

ات البرنيامش اإلرشيادي بيأن ال تتعيد  الكقت الق يا ال ي اشترط من قبا المنسسة لتطبيق ج س -

 .دقيقة( 021) دقيقة فقط بعد أن كانت مدة بعض الج سات ( 21 -97) كا ج سة عن 

ج سيه إرشيادية بعيد ( 02) التق يا من عدد ج سات البرنامش من قبا المنسسة بأن ال يزيد عن  -

ا ج سة تككيد ج سة إرشادية، مما استدعى دمش بعض الج سات مع بعضها م ( 02) أن كانت 

 .ج سات( 0) ال ات، حيث أصبحت ج سة كاحدة بعد ان كانت في الصيغة األكلى 

 .عدم تفاعا بعض األحداث الجانحين خالا تطبيق ج سات البرنامش اإلرشادي -

صييعكبة اسييتيعاب ك فهييم بعييض األحييداث الجييانحين لييبعض المصييط حات ك التييدريبات خييالا  -

 .تطبيق ج سات البرنامش اإلرشادي

بة القييراءة ك الكتابيية لييد  بعييض األحييداث الجيانحين ممييا حييدا بالباح يية إلييى مسيياعدتهم ك صيعك -

 .مساعدة زمالدهم لهم في كتابة  ك قراءة بعض األنشطة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

ادفت ا ه الدراسة إلى بناء برنامش إرشاد جمعي، كتقصي فاع يتيه فيي تنميية التفيانا ك خفيض    

التشانم لد  األحداث الجانحين بدار إصالح األحداث بالسجن المركزي بكالية سمادا، ك فيما يأتي 

 .اسة، مصنفة حسب تس سا فرضيتيهارعرضا ل نتادش التي تكص ت إليها في ا ه الد

 :المتعلقة بالفرضية األولى النتائج: أول

 كجكد فركق  ات داللية إحصيادية عنيد مسيتك  دالليه أشارت الفرضية األكلى في الدراسة إلى،    

(α ≤ 17.1 ) في درجات التفانا ك التشانم بيين أفيراد المجمكعية التجريبيية ع يى القياسيين القب يي

 .يعز  لتطبيق برنامش اإلرشاد الجمعي المستخدم في ا ه  الدراسة كالبعدي لصالح القياس البعدي

ك الختبار صحة ا ه الفرضية تم حسياب المتكسيطات الحسيابية ك االنحرافيات المعياريية ليدرجات 

        التفييانا ك التشييانم لييد  أفييراد عينيية الدراسيية ع ييى كييا ميين القياسييين القب ييي ك البعييدي، ك الجييدكا

 .يكضح  لك( 2) 

 (9)  جدول

المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية لدرجات التفاؤل و التشاؤم  لدى أفراد المجموعة 

 القبلي و البعدي: التجريبية على القياسين

 المتغير

 

 العدد

 القياس البعدي القياس القب ي

المتكسط 

 الحسابي

االنحرات 

 المعياري

المتكسط 

 الحسابي

االنحرات 

 المعياري

 0.97 4.12 0.54 3.00 15 التفانا

 0.65 1.46 0.64 3.29 15 التشانم
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أن المتكسطات الحسابية لدرجات أفيراد المجمكعية التجريبيية ( 2) يتضح من معطيات الجدكا    

أكبر بدرجة كاضحة من المتكسطات الحسابية لدرجات التفانا ك التشانم ع ى  ع ى القياس البعدي

درجية، ك ( 4.12)القياس القب يي، فقيد ب غيت قيمية المتكسيط الحسيابي  فيي القيياس البعيدي ل تفيانا 

درجة، بينميا ب غيت قيمية المتكسيط الحسيابي ل تفيانا ع يى القيياس ( 0.97)بانحرات معياري قدره 

درجة، أما فيما يتع ق بالتشانم فقيد ب يع ( 0.54 )ة؛ ك بانحرات معياري قدره درج( 3.00)القب ي 

درجة؛ ك ( 1.46) قيمة المتكسط الحسابي لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية ع ى القياس البعدي 

درجة، مقارنية بنتيادش القيياس القب يي حييث ب غيت قيمية المتكسيط  (0.65)  بانحرات معياري قدره

 .درجة( 0.64)درجة، كبانحرات معياري  (3.29)الحسابي 

( Wilcoxon)  ك ل تحقيق ميين الدالليية اإلحصييادية لهيي ه الفيركق تييم اسييتخدام اختبييار كي كككسيين    

الالمع مي الخا  باألزكاه المترابطة؛ ك  لك نلرا لصغر حجم العينة ك لتجنب اعتدالية التكزيع، 

 :هايبين النتادش التي تم التكصا إلي( 01 )ك الجدكا 

 (11)  جدول

نتائج اختبار ويلكوكسن للفروق في درجات التفاؤل و التشاؤم لدى أفراد المجموعة التجريبية 

 على القياسين القبلي و البعدي

 القياس المتغير
متكسط 
 الرتب

مجمك  
 الرتب

مستك   zقيمة 
 الداللة

 التفانا

 8.50 8.50 القب ي

3.220 *0,001 

 127.50 9.11 البعدي

 التشانم

 153.00 9.00 القب ي
3.623 *0.000 

 53.50 6.69 البعدي
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أن مستكيات الداللة اإلحصادية ل فركق في درجات التفانا ك التشانم ( 01) يتبين من الجدكا     

، كميا (0.001)القب يي ك البعيدي ل تفيانا قيد ب غيت: لد  أفيراد المجمكعية التجريبيية ع يى القياسيين

، كميا ب غيت (0.00)أما فيي التشيانم قيد ب غيت، (0.05) كاي أقا من ( Z( )3.220) ب غت قيمة 

، مما يشير إلى كجكد فركق  ات دالله إحصيادية فيي (0.05) كاي أقا من ( Z( )3.623) قيمة 

القب يي ك البعيدي : درجات مقياس التفانا ك التشانم لد  أفراد المجمكعية التجريبيية ع يى القياسيين

لصالح القياس البعدي، يعز  ل برنامش اإلرشيادي المسيتخدم فيي ( α ≤ 17.1)عند مستك  الداللة 

 .ا ه الدراسة، ك ا ه النتيجة تقكد إلى قبكا الفرضية األكلى له ه الدراسة

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانيا

فيركق  ات داللية إحصيادية عنيد مسيتك   أشارت الفرضيية ال انيية فيي الدراسية إليى عيدم كجيكد   

: في درجات التفانا ك التشانم بين أفراد المجمكعية التجريبيية ع يى القياسيين( α ≤ 17.1)دالله  

البعييدي كالمتابعيية لصييالح أفييراد المجمكعيية التجريبييية يعييز  لتطبيييق برنييامش اإلرشيياد الجمعييي 

 .المستخدم في ا ه  الدراسة 

ضية تم حساب المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية لدرجات ك الختبار صحة ا ه الفر   

أفراد العينة ل درجة الك ية ع ى مقياس التفانا ك التشانم ع ى كا من القياسين البعدي ك التتبعي، ك 

 .يكضح  لك( 00)جدكا 

 (11)  جدول

المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية لمقياس التفاؤل و التشاؤم لدى أفراد المجموعة 
 التجريبية على القياسين البعدي و المتابعة

 المتغير

 

 العدد

 القياس المتابعة القياس البعدي

المتكسط 
 الحسابي

االنحرات 
 المعياري

المتكسط 
 الحسابي

االنحرات 
 المعياري

 0.64 3.88 0.97 4.12 15 التفانا

 0.35 1.52 0.65 1.46 15 التشانم
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، عدم كجكد فركق لاارة بين المتكسطات الحسابية ليدرجات (00) يتبين من معطيات الجدكا    

ك المتابعة، فقد ب غت قيمية  البعدي: التفانا ك التشانم لد  أفراد المجمكعة التجريبية ع ى مقياسين

( (0.64درجة؛ ك بانحرات معياري قيدره ( 3.88) المتكسط الحسابي في القياس المتابعة ل تفانا 

درجة؛  ك بانحرات معياري ( 4.12)درجة، بينما ب غت قيمة المتكسط الحسابي في القياس البعدي 

المتكسيط الحسيابي ليدرجات أفيراد درجة، أما فيميا يتع يق بالتشيانم فقيد ب غيت قيمية ( 0.97 )قدره 

 درجة،( 0.35)درجة؛ ك بانحرات معياري قدره ( 1.52)المجمكعة التجريبية في قياس المتابعة  

درجيية،؛ ك بييانحرات ( 1.46)مقارنيية بنتييادش القييياس البعييدي حيييث ب غييت قيميية المتكسييط الحسييابي 

 .درجة( 0.65)معياري قدره 

الالمع مييي ( Wilcoxon) سييتخدام اختبييار كي كككسيين كتييم التحقييق ميين صييحة ايي ه الفرضييية با   

      الخييا  بيياألزكاه المترابطيية  ات االختبييار البعييدي ك المتابعيية لمعرفيية الفييركق بينهمييا؛ ك الجييدكا

 :يبين النتادش التي تم التكصا إليها( 02 )

 (12)  جدول

للفروق في درجات التفاؤل و التشاؤم لدى أفراد المجموعة التجريبية  نتائج اختبار ويلكوكسن
 البعدي المتابعة: على القياسين

 القياس المتغير
متكسط 
 الرتب

مجمك  
 الرتب

مستك   zقيمة 
 الداللة

 التفانا

 127.50 9.11 البعدي
22902 0.116 

 25.50 8.50 المتابعة

 التشانم

 53.50 6.69 البعدي
1.139 0.255 

 24.50 6.13 المتابعة

    



119 
 

أن مستكيات الداللة اإلحصادية ل فركق بين درجات مقياس التفانا ك ( 02) يتبين من الجدكا     

البعيدي ك : التشانم مقاسيه بالدرجية الك يية ل مقيياس ليد  أفيراد المجمكعية التجريبيية ع يى القياسيين

ك (  2.416)فيي مقيياس التفيانا ( Z) ب غيت قيمية  ، فقيد (0.05) المتابعة اي جميعهيا أكبير مين 

ك عنييد ( 1.139) فييي مقييياس التشييانم( Z) قيميية  بينمييا قييد ب غييت، ( 0.116)عنييد مسييتك  دالليية 

ممييا يشييير إلييى عييدم كجييكد فييركق  ات داللييه ( 0.05) كاييي أك يير ميين ( 0.255)مسييتك  دالليية 

: إحصيادية بييين درجييات مقيياس التفييانا ك التشييانم ليد  أفييراد المجمكعيية التجريبيية ع ييى القياسييين

يعييز  إلييى اسييتمرارية فاع ييية  البرنييامش ( α ≤ 17.1)البعييدي ك المتابعيية عنييد مسييتك  الدالليية 

 .د إلى قبكا الفرضية به ه الدراسةاإلرشادي المستخدم في ا ه الدراسة، ك ا ه النتيجة تقك
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 

 

 

 مناقشة النتائج -

 التوصيات  -

 المقترحات -
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 المت بعة البع ي القبلي

 3.88 4.12 3 التف ؤل 

 1.52 1.46 3.29 التش ؤ 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج و التوصيات

 

 

يتضييمن ايي ا الفصييا مناقشيية ك تفسييير النتييادش التييي تييم التكصييا إليهييا، ك عرضييا ل تكصيييات ك 

 .خ ُصت إليها ا ه الدراسة المقترحات التي

 مناقشة النتائج: أولا 

اييدفت ايي ه الدراسيية إلييى بنيياء برنييامش إرشيياد جمعييي فييي تنمييية التفييانا ك خفييض التشييانم لييد     

ك فيما يأتي مناقشة ل نتادش التي تكصي ت إليهيا . األحداث الجانحين بس طنة عمان، ك تقصي فاع يته

 .لتي انب قت عنهاا ه الدراسة ك التكصيات ك المقترحات ا

كجكد فاع ية لبرنامش اإلرشاد الجمعي ال ي تم بناءه ك تطبيقه في  يتضح من تح يا ا ه الدراسة   

ا ه الدراسة، في تنمية التفانا ك خفض التشانم ليدلى أفيراد المجمكعية التجريبيية، الي ين حضيركا 

 :يكضح  لك( 1) ج سات البرنامش اإلرشادي الجمعي، ك الشكا 

 ( 1) شكل 

القبلي، و البعدي، و : مقارنة بين متوسطات درجات كل من التفاؤل و التشاؤم على القياسات
 المتابعة
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االختالت في متكسطات درجات التفانا ك التشانم لد  أفراد المجمكعة ( 1) يتضح من الشكا    

تفيانا كارتفيا  القب ي، البعدي، المتابعة، حيث يالحل انخفاض درجات ال: التجريبية ع ى القياسات

درجات التشانم في القياس القب ي، بينما ارتفعت درجات التفانا ك انخفضيت درجيات التشيانم فيي 

التقيارب ( 1) البرنيامش اإلرشيادي، كميا يتضيح مين الشيكا  مميا يشيير إليى فاع ييةالقياس البعيدي، 

مييا يشييير إلييى درجييات كييا ميين التفييانا ك التشييانم ع ييى القياسييين البعييدي ك المتابعيية مالكبييير فييي 

مميا ييدا ع يى اسيتمرار  استمرارية فاع ية البرنامش اإلرشادي في خفيض التشيانم ك تنميية التفيانا

 .فاع ية برنامش اإلرشاد الجمعي المطبق في ا ه الدراسة بعد مركر شهر من تطبيقه

 :ك فيما يأتي مناقشة له ه النتادش التي تكص ت إليها ا ه الدراسة

 :المتعلقة بفرضية الدراسة األولى مناقشة النتائج: أولا 

كجيكد فيركق  ات داللية إحصيادية : الفرضية األكلى فيي اي ه الدراسية إليى نتادش فح  أشارت   

في درجات التفانا ك التشانم بين أفراد المجمكعة التجريبية ع يى ( α ≤ 50.5)عند مستك  دالله 

يعز  لتطبيق برنامش اإلرشاد الجمعي المستخدم في  القياسين القب ي كالبعدي لصالح القياس البعدي

 .ا ه  الدراسة

ك تتفق نتادش ا ه الدراسة مع العديد من نتادش الدراسات السابقة التيي ايدفت إليى تقصيي فاع يية    

؛ 1511؛ عبد الحمييد، 1515؛ شااين، 1511إبراايم ك محمد، )برامش إرشادية، من بينها دراسة 

؛ محامييد، 1550؛ الغنيدكر، 1552؛ العميكش، 1552؛ العقيا، 1515، ؛ عمر1551عبد العزيز، 

 &Pearson, 2008; Diane؛ 1552؛ ااشيييم، 1515؛ ناصيييت، 1552؛ محميييد، 1552

Suzanne, 2001; Eddy,et al, 2000; Latkovich, 2006; Somers, 1991; Sean, 

2005; Sijo, 2003)  

جم عن تشابه العاله المستخدم في ا ه الدراسة ميع ك قد يككن سبب ا ا االتفاق في النتادش نا      

من الدراسات المستخدمة له ا العاله ك التي تتفق مع نتيادش الدراسية الحاليية  ؛ كالدراسات األخر 



123 
 

ك التي ادفت لتقصي فاع ية برنامش إرشاد جمعيي فيي خفيض النزعية ( 1552)   دراسة العمكش 

هم مجمكعة من المهارات المعرفية الس ككية، ك دراسة ل جنكح لد  األطفاا األيتام من خالا تع يم

ك التييي ايدفت إلييى التحقيق ميين فاع يية البرنييامش اإلرشيادي المعرفييي فيي زيييادة ( 1550)  الغنيدكر

؛ ك أن العاله المعرفي يرتبط بالتغيير في درجة فقدان األميا ك التفانا ك خفض أعراض االكتداب

 .زيادة التفانا

ييية البرنييامش إلييى مييا أشييارت إليييه الدراسيية الحالييية كالتييي تتفييق مييع معلييم ك أيضييا  تعييز  فاع     

 ,Pearson, 2008; Sean؛ 1550؛ سييالم، 1515إبييراايم كمحمييد، )الدراسييات منهييا دراسيية 

2005; Sijo, 2003) من أن التفانا يعتبر أحد أام السمات اإليجابية ل شخصية التي يستطيع من ،

الصعكبات التي قد تكاجه الحدث في الحياة، فالتفانا أس كب من  خالله التغ ب ك التصدي ل محن ك

أسيياليب التفكييير التييي يمكيين تع مهييا فييي الحييياة، فييالنلرة التفانلييية لييد  بعييض األحييداث الجييانحين 

تزكدام بالدافعية التي تساعدام ع ى تحقيق أادافهم؛ كميا أن التفيانا ك األميا مرتبطيان فاألحيداث 

د قكة تسندام كتساعدام ع ى تحقيق أفضا النتادش مقارنة بمن ال يمت كيكن المتفاد ين ينمنكن بكجك

 . ا ه القدرات، كما يستطيعكن تصكر مستقبالً مشرقاً 

ك تفسر الباح ة ا ه النتادش في ضكء فاع ية محتك  البرنامش اإلرشادي ال ي عما ع ى تكفير ك    

كعيية اإلرشييادية المشيياركة، ك التفاعييا تهيديية الجييك المالدييم لتنفييي ه، ممييا سييها ع ييى أعضيياء المجم

اإليجابي، كما عما ع ى تبصيير أعضياء المجمكعية اإلرشيادية بضيركرة التفيانا ك التخطييط مين 

أجا تغيير التشانم، إضافة إلى ضركرة مراجعة ك تقيييم الخطيط التيي قيامكا بكضيعها؛ ك إكسيابهم 

 . انا ك خفض التشانم لديهممهارات جديدة، تحا محا الممارسات غير المسنكلة لتنمية التف

كما تعزي الباح ية اي ه النتيجية إليى التيرابط المنطقيي بيين ج سيات البرنيامش اإلرشيادي، فقيد تيم    

التركيييز فييي بداييية البرنييامش ع ييى إقاميية عالقيية إرشييادية مهنييية مناسييبة بييين المرشييدة ك أعضيياء 

ا تييم إكسيياب األعضيياء بعييض المجمكعيية التجريبييية، كمييا تييم التعريييت بالبرنييامش ك أادافييه، بعييدا
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حيث يجعا األحداث يفكركن تقكيرا ايجابيا المعارت حكا التفانا ك التشانم، ك التفكير اإليجابي ؛ 

مما يزيد من  قتهم بأنفسهم؛ ك الكصكا إلى الح كا اإليجابية ل عديد من المشكالت التي قد تكاجههم 

ا ا يتفيق ميع النلريية العقالنيية االنفعاليية  داخا ك خاره الدار؛ ك التدرب ع ى التفكير اإليجابي ك

الس ككية ك التي ااتمت بتحديد الليركت التيي قيد تيندي إليى تكيكين معتقيدات ك أفكيار الالعقالنيية 

كضركرة تغيراا من خالا إحالا مح ها أفكار ك معتقيدات أك ير عقالنيية؛ ك أيضيا مين المكاضييع 

ر باالنفعياا ك السي كك؛ ك كي لك تعرييت المجمكعية عالقية التفكيي التي تناكلها البرنيامش اإلرشيادي 

اإلرشادية باألفكار العقالنية ك الالعقالنية كا ير اي ه األفكيار حيكا الي ات ك المسيتقبا ك اآلخيرين، 

كمييا تييم إعطيياء أعضيياء المجمكعيية بعييض المهييارات م ييا مهييارة إدارة الفشييا ك ال قيية بييالنفس  ك 

يحياءات ال اتيية مميا سياعدام  ليك فيي رفيع التفيانا التدريب ع ى مهارة االسيترخاء العضي ي ك اإل

، ك ا ا التغيير لد  األحداث حيدث نتيجية تطيكر مهيارات التفكيير ك تطيكر لديهم ك خفض التشانم

مفهكم ال ات كتقديراا لديهم؛ ك ال ي انعكس بدكره فيي زييادة تفيانا كخفيض التشيانم ليد  اينالء 

 .األحداث

ى أن عينيية الدراسيية حيييث كانييت ميين األحييداث الجييانحين، مميين ك تفسيير الباح يية ايي ه النتيجيية إليي   

يعانكن من انخفاض مستك  التفانا ك ارتفا  مستك  التشانم، األمر ال ي جع هم متقب ين لمحتك   

ك أنشطة ك أساليب البرنامش، حيث سعى البرنامش  لت بية ك إشبا  احتياجاتهم؛ ك ا ا ما أكدكا ع يه 

تشانمهم ك كقكعهم أسر  ل عديد مين األفكيار الالعقالنيية التشيانمية حيث أفصحكا ك اعترفكا عن 

التي تراكدام طكاا مكك هم بدار اإلصالح، ك التيي تقيكض اسيتمتاعهم بالحيياة، ك قيد أعربيكا عين 

استفادتهم من األنشطة ك التدريبات المطبقة بالبرنامش؛ حيث كيانكا يمارسيكنها فيي حيياتهم كطيكاا 

ما لمسته الباح ة من ااتمامهم بتطبيق ك حا الكاجبات المنزلية طكاا فترات  بقادهم بالدار، ك أيضا

تطبيق ج سات البرنامش، حيث كان التركيز بدار إصالح ك تأايا األحداث بالجانب التع يميي أك ير 

 .من الجانب النفسي ك ال ي يشبع احتياجاتهم النفسية ا ا من خالا ما لمسته الباح ة
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ا ه النتادش إلى صالحية الفنيات اإلرشادية المستخدمة ضمن ج سات البرنامش كما ترجع الباح ة    

فيي تكيكين ( الي ات مراقبية) اإلرشادي الحالي في تنمية التفانا ك خفض التشانم، فقد أسهمت فنية 

حيييث زادت ميين تقييديرام مفيياايم إيجابييية لييد  أفييراد المجمكعيية التجريبييية حييكا أنفسييهم ك  اتهييم، 

مين خيالا تطبييق العبيارات التككيديية فيي حيياتهم اليكميية داخيا اليدار مميا انعكيس ك ليك ل كاتهم؛ 

أصيبحت ليديهم القيدرة إيجابيا ع ى مفهكم ال ات ك تحقيق األادات، ك عيزز مين  قيتهم بأنفسيهم، ك 

ل ي انعكس أيضا بيدكره حيكا أسي كب ك ع ى التخطيط  المنطقي ك استطاعكا مكاجهة الفشا ؛ ك ا

 .كا  اتهم ك اآلخرينطريقة تفكيرام ح

كميا إن التيدريب ع ييى مهيارة التخييا لهييا اليدكر الفعيياا فيي تغييير سيي ككيات أعضياء المجمكعيية    

اإلرشادية، حيث كان لها الدكر الكبير في التعرت ع ى األفكار السي بية الهدامية ك التيي تيندي إليى 

ضيياء حييكا  اتهييم كحييكا االضييطراب ك الق ييق ك الخييكت؛ ك تغيييير ايي ه األفكييار السيي بية لييد  األع

المستقبا ك اآلخرين إلى أفكار إيجابية تندي إلى النجاح أك نهايات سعيدة لد  األعضياء، مميا زاد 

 .من تقديرام ل اتهم أك ر ك تفانلهم نحك المستقبا أك ر

كما كجدت الباح ة أن الحكار مع النفس عنيد أي نشياط معيين يقيكم بيه الحيدث الجيانح  ليه تيأ ير    

جعيا الحيدث متفيادال أك متشيادما؛ فيالحكار ميع الينفس مين شيانه أن ينبيه الفيرد إليى تيأ ير كبير فيي 

أفكاره الس بية ع ى س ككه؛ كميا يحكييه مين انطباعيات ك تكقعيات عين المكاقيت التيي تكاجهيه ايي 

السبب في تفاع ه المضطرب؛ ك له ا اعتمدت الباح ة ع ى محاكلة مساعدة األحداث الجيانحين فيي 

كن ا ا الحديث الس بي ك العما ع ى تعدي ه كخطكة أساسية من خالا مسياعدتهم ع يى تحديد مضم

 .مكاجهة المكاقت التي تخ ق لديهم التشانم ك تحسسهم بالفشا

حيث كان لها دكراً كبييراً فيي نجياح  في تحقيق أادات ا ه الدراسة، ( النم جة) ك ساامت فنية    

قص  كاقعية كمردية ألعضاء المجمكعة اإلرشادية ك  لك من خالا عرض البرنامش اإلرشادي؛ 
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قهرت لركفها الصعبة كلم تستس م ل فشا كليم تتيرك مجياال ل تشيانم بيان ييدخا حيياتهم ك  ليك مين 

 .خالا إدراكهم ل اتهم كلقدراتهم، فكانت طريقهم ل نجاح

إلتاحة الفرصة لاحداث الجانحين بتم يا أدكار مخت فة ( لعب الدكر) كما استعانت الباح ة بفنية    

لبعض المكاقيت المحزنية ك السيارة نحيك الي ات ك المسيتقبا، بحييث تقيكم المجمكعية األكليى بتم يا 

نمييك ه إيجييابي ك تقييكم المجمكعيية األخيير  بمالحليية مييا يحييدث لهيي ه المجمكعيية ميين انفعيياالت 

مشاعر بسبب ا ا المكقت السار، ك بعداا تقكم المجمكعة ال انية بتم يا مكقت أك نمك ه س بي ك ك

تقكم المجمكعة األكلى بتحديد ما تالحله مين انفعياالت ك مشياعر لهي ه المجمكعية، حييث اكتشيت 

م األحييداث الجييانحين أن أفكييارام اييي التييي تكلييد لييديهم المشيياعر اإليجابييية أك المشيياعر السيي بية،  يي

تنيياقش الباح يية معهييم ايي ه المكاقييت ل كقييكت ع ييى أسييبابها ك المعتقييدات المصيياحبة لهييا، ك كيفييية 

تصحيحها ك استبدالها بأخر  إيجابية، كما أتاحت ا ه الفنية الفرصية لاحيداث الجيانحين بيالتنفيس 

كيارام االنفعالي ك االستبصيار الي اتي لسي ككياتهم، األمير الي ي سياعدام ع يى تحدييد مشياك هم ك أف

التي تخ ق لديهم المشاعر الس بية ك بالتالي تكلد فييهم التشيانم ك العميا ع يى تصيحيحها إليى أفكيار 

 .إيجابية مما تساعدام ع ى زيادة تفانلهم بالحياة ك تحقيق النجاح

كما يمكن القكا أن فنية الكاجبات البيتيه قد أسهمت فيي نقيا األ ير اإليجيابي ل مكاقيت ك األدكار    

درب ع يها أعضاء المجمكعة اإلرشادية، ك  لك من خالا ممارسية المهيارات ك األنشيطة ك التي ت

المهام التي ك فتهم بها الباح ة ك التي تساام في رفع التفانا ك خفض التشانم لديهم ك تعميمها ع ى 

جميع المكاقيت التيي تتط يب م يا اي ه المهيارات، كبينيت لهيم بأنهيا نيك  مين المراجعية ميع الينفس 

اعدام ع ى معرفة ما يعانكن منه من االكتداب ك الضيق ك الي ي بيدكره يسيبب لهيم التشيانم فيي تس

 .حياتهم اليكمية

ك تعز  ك لك نتادش ا ه الدراسة إلى فاع يية فنيية مراقبية األفكيار الالعقالنيية  ك السي كك النياتش    

ك  ؛ ها بأفكار أك ير إيجابييةعنها استطا  األحداث الجانحين التعرت ع ى ت ك األفكار ك من  م تبدي
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بشييي ميين التييدريب اسييتطاعكا أن يزيييدكا ميين إدراكهييم لهيي ه األفكييار، ميين خييالا مناقشيية الخبييرات 

االنفعالية ك الس ككية التي تحد ها لهم ا ه األفكار الالعقالنية، ككضكح طريقة تفنيد ك دحض اي ه 

الباح يية العالقيية بييين حيييث كضييحت لهييم ( A, B, C, D,E, F)  األفكييار ك  لييك كفييق نمييك ه

حييث قميت بشيرحها فيي أغ يب ( C) ك السي ككيات غيير المرغكبية ( B) المعتقدات غير العقالنية 

ج سييات البرنييامش اإلرشييادي، ك بينييت لهييم أن ايي ا نيياتش عيين أسيي كب التفكييير الخيياطص ك ضييركرة 

 .استبداله ك دحضه بآخر إيجابي

شادي في تحقيق أادات البرنامش؛ ك سيها ع يى فنيات البرنامش اإلربعض ك إجماال فقد أسهمت    

أعضييياء المجمكعييية اإلرشيييادية اإلقبييياا ع يييى البرنيييامش اإلرشيييادي، ك الشيييعكر باالنتمييياء ك ال قييية 

ك خبرات جديدة، ساامت  المتبادلة، ك المشاركة في تع م ك اكتساب، ك ممارسة ك تطبيق مهارات،

 . نحين بدار اإلصالح بالسجن المركزيفي تنمية التفانا ك خفض التشانم لد  األحداث الجا

 :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية :ثانياا 

 دراسية إليى عيدم كجيكد فيركق  ات داللية إحصيادية ل ال انية فرضيةال نتادش فح  أشارت -

في درجات التفانا ك التشانم بيين أفيراد المجمكعية التجريبيية ع يى ( α ≤ 50.5)عند مستك  دالله 

استمرارية فاع ية البرنامش اإلرشادي المستخدم في ا ه ، ك ا ا يشير إلى البعدي كالمتابعة: القياسين

يعييز   لييك إلييى اسييتمرارية تطبيييق األحييداث الجييانحين  قييد الدراسيية حتييى بعييد تكقييت البرنييامش، ك

ت التي تزيد من تفانلهم كتخفيض تشيانمهم، في دراك أفيراد المجمكعية اإلرشيادية لانشطة ك المهارا

لقدراتهم ال اتية تزيد  قتهم بأنفسهم ك تكشت لهم قدراتهم ع ى اإلنجاز كالنجياح، كاي ا يسياعدام فيي 

 .التحكم ع ى أفكارام كمشاعرام ك انفعاالتهم

ح أفيراد المجمكعية اإلرشيادية فيي ك تر  الباح ة أن سبب اسيتمرارية تيأ ير البرنيامش ايك نجيا

تككين معتقدات إيجابية اتجاه  كاتهم، ، كاإليمان بيأنهم يمت كيكن قيدرات تينا هم ل نجياح ك تسياعدام 
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ع ى مكاجهة الصعكبات ك التحديات التي تعترضهم في معترك الحيياة، ك اي ا ميا أ بتيه بانيدكرا مين 

مرغيكب فيهيا، فاقتنيا  األفيراد بيأنهم يمت كيكن  أن االعتقاد بالقيام بس كك معيين سييترتب ع ييه نتيادش

مقكمات النجاح لتنفي  األنشطة المط كبة يدفعهم لمضاعفة الجهد ك المكالبة ع ى  لك، ك ا ا يترتب 

 . ع ية زيادة تفانا انالء لتحقيق النجاح في حياتهم

ة أ نياء تطبييق أيضا التأ ير اإليجابي ال ي احد ه تفاعيا الباح ية ميع أفيراد المجمكعية اإلرشيادي

البرنامش اإلرشادي، حيث ااتمت الباح ة ك يراً ب قامة عالقة إرشادية يسكداا ال قة ك الطمأنينة، كميا 

حرصت ا ناء تطبييق البرنيامش اإلرشيادي ع يى إ ابية الج ييد ك كسير الحياجز النفسيي ك تيكفير منياي 

ما عزز ال قة ك التفانا لد  أفراد إرشادي تشاركي يسكده التقبا ك الطمأنينة ك التقدير ك اإلحترام، م

 .المجمكعة التجريبية

كما إن تزكيد أعضاء المجمكعة اإلرشادية بمهيارات تدريبيية ع يى كضيع األايدات ك الخطيط 

الكاقعية ا ر في التحسن ال ي حققه البرنامش اإلرشادي، فيالخطط الجييدة  ك الكاقعيية ايي مين ضيمن 

 .ألفراد من س ككيات الفشا إلى س ككيات النجاحاألسباب التي تعما ع ى تغيير س ككيات ا

ك يمكيين أن يعييز  سييبب ايي ه النتيجيية إلييى أن تمرينييات االسييترخاء العضيي ي ك اإليحيياء اليي اتي    

ضركرية لهم؛ ك خاصة ل  ين يعيانكن مين االضيطرابات النفسيية التيي تكليد ليديهم التشيانم بدرجية 

لق ق؛ فاالسيترخاء عاميا عضي ي ك نفسيي يعميا كبيرة؛ ك قد تسبب لهم مشاعر الحزن ك الكآبة ك ا

ع ى خفض التكتر ك التشيانم، كميا إن االسيترخاء العضي ي ك اإليحيادي يسياعد األحيداث الجيانحين 

ع ى التصرت ك التفكير بشكا أفضا؛ كمن  م التفاعيا ميع الحيدث بطريقية إيجابيية، ك قيد حير  

قيادهم فيي دار اإلصيالح  كتيكجيههم األحداث الجانحين ع يى ممارسية اي ه التمرينيات طيكا فتيرة ب

 .بممارستها في كا مكقت أك حدث يحدث لهم بحياتهم اليكمية

كما أن قيام األحداث بمالحلة ك تسجيا ما يقكمكا به ك يفكركا به في مفكرة أك في م صق رنيتي 

ث فيي المعد من ِقبا الباح ة، ك القيام بتسجيا كا فكرة أك س كك س بي ك إيجيابي، قيد سياعد األحيدا
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التعرت ع ى مشاك هم ك أفكارام الس بية ك تحديداا ك االستمرار في تغييراا ك ما طرأت ع يهم؛ ك 

 لك بتطبيق لعبة الصندكق ك رميها بالصندكق أك رسم الدادرة ك متابعة مد  التحسن في التخ   

السي ككيات ك من ا ه األفكار، ك لك المراقبة ال اتية المستمرة ساعدتهم في انخفياض معيدا تكيرار 

األفكار غير مرغكب فيها؛ ك يتم  ليك مين خيالا تحدييد الحيدث لمصيدر المكاقيت التيي تسيبب لهيم 

التشانم ك األفكيار المصياحبة لهيا، ك مناقشيتها فيي بدايية كيا ج سية ل كقيكت ع يى أسيبابها ك كيفيية 

 .التخ   منها

ح الفرصيية ألفييراد المجمكعيية كمييا ُترجييع الباح يية نتييادش الدراسيية الحالييية إلييى أن البرنييامش أتييا   

التجريبييية فييي االستبصييار ك الكشييت عيين األفكييار الالعقالنييية  لييديهم نحييك اليي ات ك اآلخييرين ك 

األفيراد يقيدركن كيا خبيرة بأن  ك ،  م العما ع ى تفنيداا ك دحضها،المستقبا ك المرتبطة بالتشانم

م، كميا أن اقتنيا  األعضياء أن سييدة لهيا عالقية بأفكيارا أكمركا بها في حياتهم سكاء كانيت سيارة 

كما أتاح لهم  ة؛ كا ه الس ككيات اي التي تحدد شخصيتهمحيافي ال أفكارام تتحكا إلى س ككياتهم 

الفرصة في التدرب ع ى التفكير اإليجابي ك ع ى اختيار الس كك الصحيح، ك ضبط سي ككهم، كيان 

 .  األحداث الجانحينل لك األ ر الكبير في رفع مستك  التفانا ك خفض التشانم لد

تعزي ا ه النتيجة إلى األدكات المستخدمة لتحقيق أادات البرنامش اإلرشادي، فقيد يمكن أن كما    

تم استخدام أدكات مردية كسيمعية، إضيافة إليى التقنييات الحدي ية الحاسيكب ك جهياز العيرض، مميا 

حيبهم لج سيات البرنيامش  سها عم ية االتصاا مع أعضاء المجمكعة اإلرشيادية ك تفياع هم أك ير ك

 .اإلرشادي
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 :التوصيات

 :في ضكء النتادش التي تكص ت إليها ا ه الدراسة يمكن تقديم التكصيات اآلتية

االستفادة من األساليب ك الفنيات اإلرشادية المطبقة به ه الدراسة من قبا المرشدين النفسيين ك  -

التشييانم لييد  األحييداث الجييانحين فييي تنمييية التفييانا ك خفييض األخصيياديين االجتميياعيين، فييي 

 .س طنة عمان

أن يهييتم العييام كن أك يير فييي مجيياا الخدميية االجتماعييية ك دار اإلصييالح بتعييديا التشييانم لييد   -

األحداث الجانحين كغيرايا مين جكانيب الشخصيية، مين خيالا إشيراك الجيانحين فيي األنشيطة 

 قافية، حييث أنهيا تكليت طاقياتهم ك التع يمية ك البرامش التكعكية ك االجتماعية كالرياضية كال

 .قدراتهم ك است ماراا فيما يعكد بالنفع ك الفاددة ع يهم

أن يهتم األخصاديكن النفسيكن ك االجتماعيكن بتيدريب األحيداث ع يى االسيتفادة مين الخبيرات  -

اإليجابية لآلخرين في المكاقت الكاقعية داخا الدار كخارجه، الن  لك ينمي لديهم القدرة ع يى 

 . ا مشاك هم من خالا المكاقت الكاقعية في الحياة اليكميةح

ضييركرة تييكفير أخصيياديين نفسيييين إلييى جانييب األخصيياديين االجتميياعيين بالمييدارس التع يمييية  -

لتقديم الرعاية ل ط بة كتكعيتهم ك لمعالجة المشكالت النفسية كالتي تسبب التشانم ل ط بية كمين 

 . م تندي بهم إلى س كك طريق الجنكح

 

 

 

 



131 
 

 :المقترحات

في ضكء النتادش التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، ك تكصيياتها تقتيرح الباح ية إجيراء الدراسيات 

 اآلتية

نلريية العياله العقالنيي االنفعيالي غيير  أخير   ةبناء بيرامش إرشيادية تسيتند إليى أطير نلريي -1

 . الس ككي كإلى  تقصي فاع يتها في خفض التشانم ك تنمية التفانا

فييي تنمييية التفييانا ك خفييض التشييانم لييد  فدييات  ك تقصييي فاع يتييهرشيياد جمعييي إبييرامش  بنيياء -1

غييير األحييداث الجييانحين، كاأليتييام ك مجهييكلين األبييكين ك األطفيياا المسيياء إليييهم ع ييى  أخيير 

 .سبيا الم اا ال الحصر

س طنة في  الجنكح لد  األحداث الجانحين النزعة إلىدراسة العالقة بين التفانا ك التشانم ك  -2

 عمان

فييي سيي طنة  حييداث الجييانحينلاشخصييية ك السييمات الالتفييانا ك التشييانم  العالقيية بييين دراسيية  -2

 .عمان

دراسة العالقة بين التفانا ك التشانم ك غيراا من المتغيرات  ات الص ة م ا تككيد ال ات، ك  -0

 .التكاصا ع ى سبيا الم اا ال الحصر

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 :المراجع العربية

 

 ة اليجابي مدى فاعلية برنامج إرشادي لتنمية السمات(. 2101. )إبراايم ، عطيات محمد يس 

     اكتشات) المنتمر الع مي .  في الشخصية لدى الطالبات الموهوبات في مقرر العلوم        
      / 0 -22/00القاارة تاري   المنعقد بجامعة( كرعاية المكاكبين بين الكاقع كالمأمكا       

     .المصرية ، رابطة االخصاديين النفسيين2101/ 02     

السيييييي ككيات(. 2102. ) إبييييييراايم، عبييييييدهللا سيييييي يمان ك الشييييييكربجي، أبييييييك المجييييييد إبييييييراايم

دراسددددات . المنحرفيييية لاحييييداث بمنطقيييية المدينيييية المنييييكرة أسييييبابها ك طييييرق عالجهييييا 

 (.27)  ،لزقازيقجامعة االتربية بمجلة كلية   -تربوية و نفسية 

أ يييير كجييييكد األطفيييياا كعييييددام كالمسييييتك (. 2112. )أحمييييد عبييييد ال طيييييت أسييييعد ،أبييييك أسييييعد

عييييين  -مجلددددة كليددددة التربيددددة. االقتصييييادي فييييي الشييييعكر بالتفييييانا كالرضييييا الزكاجييييي  

 . 229 - 220، (00) 3، مصر –شمس 

جييييدارا : عّمييييان. وجيدددده المهنددددياإلرشدددداد النفسددددي و الت(. 2112. ) أبييييك حميييياد، ناصيييير الييييدين

 .ل كتاب العالمي، ك عالم الكتاب الحديث 

االنفعييييالي فييييي  -فاع ييييية برنييييامش لإلرشيييياد العقالنييييي (. 2101. )أبييييك الييييديار ، مسييييعد نجيييياح 

                 األطفييياا المعيييكقينالتفيييانا لخفيييض حيييدة الضيييغكط النفسيييية ليييد  عينييية مييين  تنميييية     

 . 29 - 72 ،02، (0) ، الككيت –العلوم الجتماعيةلة مج. سمعيا            

كمستك   التفانا كالتشانم كعالقتهما بتقدير ال ات(. 2101. )أبك العال ، محمد اشرت أحمد 

   مجلة دراسات. كالطالبات  الطمكح كالتكافق مع الحياة الجامعية لد  عينة من الطالب 
 . 022 - 002 ،2 ،(2) ، مصر -عربية في علم النفس      
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المفهدددددوم، العوامدددددل،: األحددددددا  الجدددددانحين(. 2112. ) أبيييييك تكتيييييه، عبيييييد اليييييرحمن محميييييد

 .دار األحمدي ل نشر ك التكزيع: القاارة. التدابير 

، 2ط . سدددددديكولوجية التنشددددددئة الجتماعيددددددة(. 2112. ) أبييييييك جييييييادك، صييييييالح محمييييييد ع ييييييي

 .دار المسيرة: األردن عمان، 

السددلوك  فاعليددة التدددريب علددى الضددبط الددذاتي فددي خفدد (. 2112. ) أبييك ااشييم، أسييعد عبييدهللا

 رسييالة. العدددواني لدددى عينددة مددن األحدددا  الجددانحين فددي دار المالحظددة الجتماعيددة 
 .ماجستير غير منشكرة، جامعة منته، األردن 

التربكيييية  دكر المنسسيييات(. 2101. ) أحميييد، عبيييير نجيييم عبيييدهللا ك ع ميييان، مييينعم عبيييد القيييادر

 مجلدددة العلدددوم. داريييية فيييي رعايييية األحيييداث الجيييانحين اجتماعييييا ك نفسييييا ك صيييحياكاإل 

 .020 -000. ،  (02)النفسية، جامعة بغداد،  

دار نهضييييييييية : القييييييييياارة. التفددددددددداؤل و التشددددددددداؤم(. 0221. ) أسيييييييييعد، يكسيييييييييت ميخادييييييييييا

 .ل طبا  كالنشر مصر 

         التفانا ك التشانم ك بعض المتغيرات النفسية لد  (. 2110. ) إسماعيا، أحمد السيد محمد

 .21 -70، (21)  15المجلة التربوية، . من طالب جامعة أم القر  عينة          

  معنييى الحييياة كعالقتييه (. 2101. ) ك شييحاته، سييامية سييمير إسييماعيا، حسييام احمييد محمييد

 ،مصددددر –دراسددددات نفسددددية   .حفيييياري القبييييكر عينيييية ميييين بالتفانا كالتشانم لد          

20          (0)،022 –902.  

، كيدددددف تدددددتخل  مدددددن الخدددددوف و القلدددددق مدددددن المسدددددتقبل(. 2112. ) األقصيييييري، يكسيييييت

 .الطادت ل نشر كالتكزيع دار: القاارة 
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   التفييانا ك عالقتييه بمفهييكم اليي ات لييد  عينيية ميين األطفيياا (. 2112. ) أميييرة، عبييد الماجييد

           معهيد الدراسيات الع يياء ل طفكلية، جامعية عيين.  كي صيعكبات تع يم القيراءة    
 .مجلة دراسات الطفولةمصر،  -شمس  

بقلدددق المسدددتقبلعالقدددة سدددمة التفددداؤل و التشددداؤم (.  2101)األميييامي، عبييياس نييياجي صيييفاء  

األكاديميييييية العربيييييية . مديندددددة ألبدددددورك، لشدددددباب الجاليدددددة العربيدددددة فدددددي الددددددانمارك  

 ، 2100/ 7 / 27بتاري   االنترنتاسترجعت من ، المفتكحة في الدنمارك 

 http:// emarifah.net/kwchمن مكقع         

 مجلة. ل يأس " بيك"إعداد صكرة عربية لمقياس (. 2110. )بدر محمد ،األنصاري

 . 022 - 002، (09)  9، مصر -النفسى اإلرشاد 

 إعييييداد مقييييياس التفييييانا غييييير الييييكاقعي لييييد  عينيييية ميييين(. 2110. )بييييدر محمييييد  ،األنصيييياري

 290  –029 ، (2) 11، مصر -دراسات نفسية. الط بة كالطالبات في الككيت 

التفيانا غيير اليكاقعي كعالقتيه بيبعض المتغييرات الشخصيية(. 2112. )بيدر محميد ، األنصاري 

 - 21، (9)  ،3 ،البحدرين  -مجلة العلوم التربوية والنفسدية. لد  طالب جامعة الككيت  

 021 . 

، مصددر –دراسددات نفسددية : القادمية العربييية ل تفييانا كالتشيانم (. 2112. )األنصياري، بييدر محمييد

 17، (0) ،702 - 770. 

: ، الككيييتالتفدداؤل والتشدداؤم المفهددوم والقيدداس و المتعلقددات(. 0222. ) األنصيياري، بييدر محمييد

 .مج س النشر الع مي 
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 إعداد مقياس التفانا غير الكاقعي لد  عينة من الط بة(. 2110. ) األنصاري، بدر محمد

 .290 -029. ،  (2) 11دراسات نفسية، . كالطالبات في الككيت  

        بكصفه إعداد صكرة عربية لمقياس التكجه نحك الحياة(. 2112. ) بدر محمداألنصاري، 

  .   221 -222، (9)  31. مجلة العلوم الجتماعية بجامعة الكويت. مقياسا ل تفانا      

            التفيانا كالتشيانم كعالقتهميا بيبعض متغييرات الشخصيية ليد  (. 2112. ) نصاري، بدر محمداأل

،(20) 18حوليدات ادداب والعلدوم الجتماعيدة بجامعدة الكويدت، . جامعة الككيتطالب  

 022- 022. 

       قياس التفانا ك التشانم لد  ط بة (. 2112. ) األنصاري، بدر محمد ك كالم، ع ي مهدي

         مجلة العلوم التربويدة . دراسة  قافية مقارنة بين الط بة الككيتين ك العمانيين: الجامعة   
 . 001 -012، (2)  ،4 .والنفسية بجامعة الكويت 

دكر التسيامح كالتفيانا فيي التنبين بنكعيية الحيياة (. 2101. ) ك عبيد الصيادق،  أنكر، عبير محميد

مجلددة . لييد  عينيية ميين الطييالب الجييامعيين فييي ضييكء بعييض المتغيييرات الديمكجرافييية  

  .720 - 920 ،(0) ،9، مصر –دراسات عربية في علم النفس  

، العيين، اإلميارات العربيية تطبيقات علم النفس مهندة وتربيدة(. 2100. ) البادري، سعكد مبارك

 . دار الكتاب الجامعي: المتحدة 

التفدداؤل و التشدداؤم و عالقتهمددا بالرضددا الددوظيفي لدددى (. 0922. ) بالبيييد،  مفييرح عبييدهللا أحمييد

   رسالة ماجستير  .عينة من المرشدين المدرسين بمراحل التعليم العام بمحافظة القنفذة 
 .جامعة أم القر ، مكة المكرمة. غير منشكرة      
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 . 2020. ،  5صحيح البخاري، (. 0222. ) البخاري

رياض  السعادة ك عالقتها بالتفانا ك ق ق المستقبا لد  مع مات (. 2100. )بخيت، ماجدة ااشم 

 (2) ، 3، مصر -( جامعة اإلسكندرية  -ك ية رياض األطفاا ) مجلة الطفولة والتربية . األطفاا 

، 02 - 27 . 

التييدخا المهنييي لطريقيية تنليييم المجتمييع لتحقيييق األميين (.2101. )عييزة محمييد حسيينين  بييدكي،

طبقيةدراسية م:  اإلبداعييةكاألمان االجتماعي القاصرات داخا المنسسيات اإلصيالحية ك  

ي ـددددـات فــددددـلة دراسـددددـمج. ع ييييى منسسيييية الفتيييييات القاصييييرات بمحافليييية بكرسييييعيد   

  .2217 - 2202، (22) 1، مصر – الجتماعية والعلوم اإلنسانية الخدمة 

التفداؤل والتشداؤم وعالقتهمددا بمفهدوم الدذات و موقددع(. 2101. ) البرزنجيي، عبيد الكاحيد محمييد

 . دار الصفاء ل نشر ك التكزيع: عمان، األردن. الضبط  

انماط التفكيير ك اليتع م ليد  الط بية الي ين يسيتخدمكن الييد اليسير  (. 2117. )بركات ، زياد أمين

مجلة الزرقاء للبحو . في الكتابة ك عالقة  لك ببعض السمات النفسية ك الشخصية 

 . 002 - 012 ،(2)  ،7، الردن –والدراسات  

العالقددة بددين أسدداليب التنشددئة (. 2112. )ك أبييك النيييا، محمييكد السيييدمييركة عبييد القييادر البييري،

الوالديددة واألمددن النفسددي كمددا يدددركها األبندداء الجددانحون و غيددر الجددانحين فددي مرحلددة  

بجامعيييية األعميييياا الكام يييية ل ميييينتمر اإلق يمييييي األكا لع ييييم اليييينفس .  الطفولددددة المتددددأخرة 

                                                                                                 .297 - 202.  ،2112/ 00/ 21ري  ، المنعقد بتامصر القاارة، 

أ ير تحسيين البنياء المعرفيي لتح ييا المكاقيت فيي إعيادة ترتييب (. 2112) .غانم جاسر ،البسطامي

9، البحدرين -العلدوم التربويدة و النفسديةمجلدة . منلكمة القييم ليد  الميرااقين الجيانحين 

  (0)،  .00 - 00.  
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التفييانا كالتشييانم كعالقتهمييا باإلنجيياز (. 2100. )زبسيييكني، سييكزان بنييت صييدقة بيين عبييدالعزي

مجلدة . األكاديمي كالرضيا عين الحيياة ليد  عينية مين الطالبيات الجامعييات بمكية المكرمية 

  .009 - 22 ،(22) ، مصر -اإلرشاد النفسي 

األسددباب، الوقايددة، العددالج بددين الشددريعة : انحددراف الطفددل و المراهددق(. 2112. ) لبق ييي، اييي ما

 .نهضة مصر ل طباعة كالنشر: القاارة، مصر. والقانون 

   : أثر أساليب المعاملة الوالدية على األحدا  المنحرفين (. 2100)الب كي، الفي ناصر عكده  

 استرجعت        ،جامعة منتة. المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية في مدينة تبوك في     
   http:// emarifah.net/kwch ، من مكقع2100/ 2/ 9اري  االنترنت بتمن      

البهنساكي، أحمد كماا عبد الكااب ك النبهاني، االا زاران ك جيكدة، ،مياا ككيالم، ع يى مهيدي 

اليي كاء االنفعييالي ك (. 2102)  .ك الزبيييري، أنييكر مهبييكب ك ابييك القاسييم، مكضييي حمييد 

السيييعادة ك األميييا ليييد  طالبيييات الجامعييية فيييي مصييير ك عميييان ك الييييمن ك ف سيييطين ك  

 .90 -0 ،(0) ،11 دراسات عربية في علم النفس، -دراسة ثقافية مقارنة -السعكدية 

مجلدة التواصدل فدي العلدوم اإلنسدانية  . األسيرة كانحيرات األحيداث (. 2102. )بكخميس، بكفكلة 

  .22 - 2،(01 )، الجزادر –جامعة باجي مختار بعنابه –والجتماعية  

لدذات التفداؤل والتشداؤم وعالقتهمدا بمفهدوم(.  2100. ) البكسعيدي، س طان بن سييت بين سيعيد

رسيالة ماجسيتير . لدى طلبة دبلوم التعليم العدام بمحافظدة جندوب الباطندة بسدلطنة عمدان  

 .غير منشكرة، جامعة نزك ، نزك  

رسيالة ماجسيتير غيير منشيكرة  .العالقة بين أنماط التفكير و التفاؤل و التشاؤم (.2112) بكقفه، 

 .الجزادر. جامعة الحاه لخضر باتنه 
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الجدانحين بعد  سدمات الشخصدية لددى األحددا (. 2100. )بيت دشيشية، أسيماء احميد إسيماعيا

جامعية منشيكرة، رسيالة ماجسيتير غيير. عمدان سدلطنة فدي المتغيدرات ببع وعالقتها   

 .نزك ، نزك   

 كمددا تدددركها -التجاهددات الوالديددة فددي التنشددئة الجتماعيددة(. 2110. ) تغريييد، تركييي ،ا سييعيد

رسيييالة . و عالقتهدددا بالسدددلوك الجتمددداعي لطفدددل الروضدددة بمحافظدددة مسدددقط -األمهدددات 

 .الس طان قابكسماجستير غير منشكرة، جامعة  

. السنة في ضوء الكتاب و  -التشاؤم و التفاؤل -والفأل الطيرة(. 0222. ) الجاسم، محمكد خ يفة

 .دار ابن حزم ل طباعة كالنشر

التفددداؤل و التشددداؤم و عالقتهمدددا بدددبع  (. 2119. ) الجهيييكري، خ يفييية بييين سييييت بييين محميييد

تير غييير منشييكرة، جامعيية رسييالة ماجسيي. المتغيددرات لدددى طلبددة جامعددة السددلطان قددابوس 

 .الس طان قابكس، مسقط 

الي كاء االنفعيالي ك عالقتيه بالسيعادة ك ال قية بيالنفس ليد  ط بية (. 2112. )جكدة، ،ماا عبد القيادر

 .0، (0)  ،ف سطين – مجلة النجاح ل بحا  والعلوم اإلنسانية. جامعة األقصى 

واألمل وعالقتهما بالسدعادة لددى عيندة مدن المدراهقين  التفاؤل(. 2101. )جكدة، ،ماا عبدالقادر 

   -بجامعة القاارةاألعماا الكام ة ل منتمر اإلق يمي ال اني لع م النفس .  في محافظة غزة 
  .220 - 202.مصر  2101/ 02/ 0 -00/ 22المنعقد بتاري         

ميا كالتفيانا ليد  عينية التنبن بالسيعادة فيي ضيكء األ(. 2100. )جكدة، ،ماا ك أبك جراد، حمدي 

 - مجلة جامعدة القددس المفتوحدة ل بحدا  والدراسدات. من ط بة جامعة القدس المفتكحة  

  .022 - 022 ،(92) 2، ف سطين 

العالقددة بددين أنمدداط التنشددئة األسددرية و انحددراف األحدددا  مددن (. 2112) الحربييي، تركييي بنييدكر

ي محافظدة جددة فدي المملكدة العربيدة وجهة نظر العاملين و األحدا  في دور المالحظة ف 
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ميييييييين مكقييييييييع   ، 2100/ 2/2بتاري   االنترنتاسترجعت من  ،جامعة منتة. السعودية 

http:// emarifah.net/kwch               

أسدداليب التنشددئة األسددرية وعالقتهددا بكددل مددن التفدداؤل(. 0901. ) الحربييي، عبييدهللا محمييد اييادي

رسييالة  .المرحلددة المتوسددطة والثانويددة بمنطقددة جددازانوالتشدداؤم لدددى عينددة مددن تالميددذ  

 .ماجستير غير منشكرة، جامعة أم القر ، مكة المكرمة، السعكدية 

مجلددة كليددة. التفييانا ك التشييانم فييي ضييكء الكتيياب كالسيينة (. 2100. )حسيين ، عبييدهللا محمييد 

 . 210 - 702، (22)  2 ،مصر – التربية بالمنصورة 

التفييانا كالتشييانم كعالقتهمييا بق ييق (. 2110. )كييالم، ع ييي مهييدي  ك ، عبدالحميييد سييعيد حسيين

 221 ،(2) ، 31، األردن–العلوم التربوية  -دراسات  .االمتحانات كالدعم االجتماعي  

- 012.  

. التفيانا كالتشيانم كعالقتهميا بضيغكط العميا كالرضيا عين العميا (. 2112. )حسن، اد  جعفر

  .000 - 20، (1) ، 11، مصر -دراسات نفسية 

التفكيييك األسيييري فيييي انحيييرات األحيييداث فيييي المجتميييع (. 2112. )حميييد ، إبيييراايم حميييد محميييد 

  (2)،14، مصر -جامعة عين شمس (القسم األدبي ) مجلة كلية التربية : . الف سطيني  

        .022 - 291. 

 .التكزيعدار الطادت ل نشر ك : القاارة. الرغبة في التعلم(. 2119. )حمدي، حسن

 .لييه النفسييي األميين ع ييى كأ ييره ل طفييا اإلييي ادي الكالييدين سيي كك(. 2110) . مختييار جميياا حمييزة،

 .090 - 022، (72) ، 15مصر،  – النفس علم 
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جامعدة   مجلة. التشانم لد  ط بة جامعة  مار-التفانا(. 2117. )عبده فرحان محمد  ،الحميري

 . 202 - 221 ،(2) ، اليمن – ذمار

إيتييراك ل نشيير ك: ، مصيير الجديييدةالقلددق و السددترخاء العضددلي(. 2101. )، أم يياا ايياديالحكي يية

 .التكزيع  

    األحدا   دور العوامل الجتماعية و القتصادية في جنوح (.   2112)الحيصة، بسام أحمد  

      ، استرجعت جامعة منتة. دراسة ميدانية: في دور تربية و تأهيل األحدا  في األردن       
. الخاليدي، أدييب  from http:// emarifah.net/kwch  2109/ 2/ 0اري  االنترنت بتمن    

 الدار العربية: ، المكتبة الجامعية، ليبياالصحة النفسية(. 2110)

دار القييدس ل ع ييكم : ، دمشييقأولدنددا بددين التبعيددة والسددتقالل(. 2102. ) الخضييراء، عبييد العزيييز

 .ل طباعة كالنشر 

.اإلرشاد النفسي فدي المدرسدة أسسده و نظرياتده، و تطبيقاتده(. 2112. ) الخطيب، صالح احمد

 .دار الكتاب الجامعي: العين، اإلمارات العربية المتحدة  

قيييياس الجكانيييب النفسيييية اإليجابيييية ليييد  األحيييداث (. 2100. )خيييالت، نجيييالء نصييير هللا محميييد 

  .702 - 707 ،(22) ، مصر –مجلة اإلرشاد النفسي . الجانحين  

العيييين، . الددددليل العمددل فدددي اإلرشددداد و العددالج النفسدددي(. 2101. ) دحادحيية، باسيييم محمييد ع يييي

 .دار الفالح: األمارات العربية المتحدة 

التفييانا كالتشييانم ميين حيييث عالقتهمييا بعييدد ميين المتغيييرات (. 2110. )الدسييكقي، مجييدي محمييد 

- عدين شدمس –مجلدة كليدة التربيدة . النفسية لد  عينة من طالب الجامعة من الجنسيين  

  .222 - 227 ،(27)  2، مصر 
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مان(. 2100. ) الدفتار، خديجة إسماعيا  .دار الفكر: الذكاء الروحي لدى األطفال، عا

ك األفيالم دكافيع اسيتخدام األحيداث الجيانحين ل مس سيالت(. 2112. )الدقناكي، نادية محمد جيابر 

دراسدددات. العربيييية التيييي يعرضيييها الت يفزييييكن المصيييري ك اإلشيييباعات المتحققييية منهيييا   

  . 297 - 299 ،(90) ، 11، مصر –الطفولة  

التفييييانا كعالقتييييه بالتكجييييه نحييييك الحييييياة (.  2112. ) عبييييد الكييييريم، رييييياء ك الييييدكري، إيمييييان

 (. 22)21. والنفسدددية مجلدددة البحدددو  التربويدددةطالبيييات ك يييية التربيييية ل بنيييات،   ليييد 

         .202-227. 

      الفاع ية ال اتية كأساليب مكاجهة الضغكط كمتغيرات(. 2112. )ديغم، عبدالمحسن إبراايم 

  ،(0) ، 2، مصر – مجلة دراسات عربية في علم النفس. محكية التميز بين األما كالتفانا     

85     - 071 . 

دار الفيياركق لالسييت مارات: الجيييزة، القيياارة. أسددلوب حيدداة التفدداؤل(. 2112. ) رشيياد، يكسييت

 .ال قافية 

( . دراسييييية ارتباطييييييه مقارنييييية ) االكتدييييياب كالتشيييييانم (. 2110. )سيييييامر جمييييييا ، رضيييييكان

 . 92 - 00.  ،2، (1) ، البحرين –العلوم التربوية والنفسية مجلة 

التفاؤل و التشاؤم و عالقتهما بالتدين لدى عينة مدن (.  2112)  .الرماضين، إبراايم محمد عيد

اسيترجعت- ،جامعة منتية .العاملين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مدينة الريا  

  http://emarifah.net/kwch، من مكقع  2100/ 9/ 0بتاري   من االنترنت 
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األحيداث الجيانحين خفض التشكاات المعرفيية ليد (. 2100. )رمضان، االة عبد ال طيت محمد 

العادييدين ل جنيياح باسييتخدام التييدريب ع ييى التفكييير األخالقييي القييادم ع ييى العيياله السيي ككي  

  .292 - 212 ،(27) ، مصر – مجلة كلية التربية باإلسماعيلية. المعرفي   

الم يييييابرة كأحيييييد مككنيييييات السييييي كك الييييي كي كعالقتهيييييا (. 2102. )زمزميييييي، عكاطيييييت أحميييييد

 –فييييي ضييييكء متغيييييري العميييير كالتخصيييي  األكيييياديمي الع مييييي  كالتشييييانم  بالتفييييانا 

مجلددددددة جامعددددددة أم القددددددرى للعلددددددوم التربويددددددة . األدبييييييي لييييييد  الطالبيييييية الجامعييييييية  

  .27 - 00، (2) ، 9، السعكدية  - والنفسية 

رشددددادي لتنميددددة الدددددافع ل نجدددداز لدددددىإفاعليددددة برنددددامج (. 2117. )زاييييران ، محمييييد حامييييد 

 المييييينتمر السييييينكي ال ييييياني عشييييير لإلرشييييياد النفسيييييي. المؤسسدددددات اإليوائيدددددة  أطفدددددال 

(اإلرشييياد النفسيييي مييين أجيييا التنميييية فيييي عصييير المع كميييات ) شيييمس  بجامعييية عيييين 

 . 922 - 997، 0، مصر -  

 .عالم الكتب:القاارة. التوجيه واإلرشاد النفسي(. 0221. )زاران، حامد عبد السالم

 .عالم الكتب: القاارة. علم نفس النمو(. 0227. )زاران، حامد عبدالسالم

التفدداؤل و الصددحة النفسددية لدددى الطددالب الدارسددين (. 0922. ) الزارانييي، سييعيد محمييد محمييد

     جامعة أم القير ، . رسالة ماجستير غير منشكرة. بكليتي المعلمين و التقنية بالباحة 
 .السعكدية      

فاع يييية برنيييامش لتنميييية التفكيييير اإليجيييابي ليييد  (. 2112). سيييالم ، أمييياني سيييعيدة سييييد إبيييراايم

مجلددة كليددة (. فييي ضييكء النمييك ه المعرفييي ) الطالبييات المعرضييات ل ضييغكط النفسييية  

 . 022 - 017 ،(9) ، مصر –التربية باإلسماعيلية  

 .دار المعرفة الجامعية: االسكندرية، مصر. في سيكولوجية السعادة(. 2112. ) سالم، سمير
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: مصر األزاريطة، . النظرية المعرفية(. 2112. ) السحيمي، أسماء مصطفى ك فكدة، محمد سعد

 .دار الجامعة الجديدة

التفدداؤل و التشدداؤم و عالقتهمددا بتنظدديم الوقددت لدددى بعدد  (. 2112)ماح، عبييد هللا إبييراايم  سيي

. اإلسددالميةجامعددة أم درمددان . طددالب و طالبددات الجامعددات الحكوميددة بوليددة الخرطددوم 

 http:/ emarifah.net/kwchمن مكقع  ، 2100/ 0/0بتاري   االنترنتاسترجعت من  

        

دراسدة ميدانيدة أجريدت  -أثدر العوامدل الجتماعيدة فدي جندوح األحددا (. 2117. ) سمية، جيكمر

 .جامعة منتكري، مصر. بمركزي األحدا  بمدينتي قسنطينة و عين مليلة 

        التفانا ك التشانم لد  عينة من (. 2112. ) العبدهللا، يكست محمدك  السها ، راشد ع ي

         . الشباب الجامعي في بعض دكا مج س التعاكن الخ يجي الككيت ، قطر، البحرين      
 .  02 - 00، (20)  ،23 ،الكويت –المجلة التربوية 

فاع ييية برنييامش إرشييادي معرفييي سيي ككي لتنمييية اليي كاء(. 2100. ) السيييد، ابيية جييابر عبدالحميييد

األخالقي كتأكيد ال ات في تعديا بعض السي ككيات الدالية ع يى الجنيكح الكيامن ليد  عينية  

 . 711 ،(00) ، مصر -المجلة التربوية. من المرااقين الصم  

        ف من التأثيرات دور طريقة خدمة الفرد في التخفي(. 2101. ) السيد، فاطمه أنكر محمد
       دراسات في . للوسائل التكنولوجية الحديثة على السلوك النحرافي ل حدا  السلبية     
 . الخدمة االجتماعية ك الع كم االجتماعية   

: اإلسيييكندرية، مصييير. النحدددراف الجتمددداعي، األسدددباب و المعالجدددة(. 2112. ) السييييد، طيييارق

 .منسسة شباب الجامعة 

: اإلسيييكندرية، مصييير. النحدددراف الجتمددداعي األسدددباب والمعالجدددة(. 2102. ) السييييد، طيييارق

  .منسسة شباب الجامعة 
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اسدتخدام العدالج الجمداعي فدي تعدديل اتجاهدات األحددا  (. 2112. )أحميد  يفتحيي فتحي ،السيسي

الميييينتمر الع مييييي الييييدكلي الحييييادي . المنحددددرفين نحددددو مؤسسددددات الرعايددددة الجتماعيددددة 

  .0902 - 0002،  0، مصر –كالعشركن ل خدمة االجتماعية  

فاع ييية برنييامش قييادم ع ييى األمييا ك التفييانا فييي تنمييية (. 2100. )شييااين، ايييام صييابر صييادق

مجلدة البحد  فدى التربيدة وعلدم. الصمكد النفسي ليد  عينية مين التالميي  ضيعات السيمع  

  .92 - 0 ،(2) ، 24، مصر –جامعة المنيا  - النفس  

 .دار الحياء: بيركت. تغلب على التشاؤم سلطان اإلرادة(. 2110. ) شرارة، عبد ال طيت

      التفانا كانعكاس لتفاعا اآلباء مع أبنادهم (. 2101. )ك دمنهكري، رشاد الشربيني ، زكريا

 .  0090 - 0010 ،(20)  3، مصر –جامعة طنطا  -مجلة كلية ادداب . المرااقين      

ن الخ فيييات االجتماعييية ك االقتصييادية ك ال قافييية لييد  عينيية ميي(. 2112. )محمييد أحمييدصييكالحة، 

 .، أربد، األردنك ية التربية،  جامعة اليرمكك. األحداث الجانحين في األردن  

دراسددة ميدانيددة فددي قسددم   -ظدداهرة جنددوح األحدددا  األسددباب، والعددالج(. 2112. ) ضييك، محمييد

األحدا  في سجن حلب المركدزي و مركدز المالحظدة الخدا  برعايدة اإلندا   فدي مديندة  

 .سكريا. رسالة ماجستير غير منشكرة  -حلب 

 أزمة الهوية لدى األحدا  الجانحين مقارنة(.  2112)الطرشاكي، خ يا عبد الرحمن  

 .الجامعييية اإلسيييالمية. باألسدددوياء فدددي محافظدددات غدددزة فدددي ضدددوء بعددد  المتغيدددرات  

 http:// emarifah.net/kwchمن مكقع 2100/ 9/ 7بتاري  استرجعت من االنترنت  

 .دار كادا: عمان، األردن. تعديل السلوك(. 2119. ) اللاار، قحطان احمد 
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مجلدة . األسباب النفسية ك االجتماعية المندية إليى جنيكح األحيداث(. 2101. ) عبد، إسماعيا طه

 .207 -220، (0)  21كلية التربية للبنات، 

    برنامش إرشادي قادم ع ى استراتيجيات التفكير اإليجابي (. 2102. ) عبد الحميد، إيمان سعيد

    مجلة الطفولدة جامعة اإلسكندرية، . لخفض بعض المشكالت الس ككية لد  األطفاا          
 220 -292، (02)  1، مصر، العربية        

   دراسة(. 2112. ) لعطية، أسماء عبدهللا كالنياا، مايسه أحمدعبد الخالق، أحمد محمد ك ا

 مجلة .األعراض االكتدابية كعالقتها بتقدير ال ات لد  عينة من تالمي  دكلة قطر             

 .، مج س النشر الع مي(2)  31. بجامعة الكويت العلوم الجتماعية            

: الككيييت. عييرض لدراسييات عربييية: التفدداؤل و التشدداؤم(. 2111. ) عبييد الخييالق، أحمييد محمييد

 .منشكرات جامعة الككيت 

. المقييييياس العربييييي ل تفييييانا كالتشييييانم نتييييادش مصييييرية(. 2117. ) عبييييد الخييييالق، أحمييييد محمييييد

 .002 -012. ،  (2) 15. دراسات نفسية          

 . جامعة الككيت: تالككي. الموتالتفاؤل والتشاؤم وقلق (. 0222.)عبد الخالق، أحمد محمد

الحمايددددة القانونيددددة ل حدددددا  الجددددانحين فددددي (. 2112. )عبييييد الييييرحمن، محمييييد زييييياد محمييييد

    ، مييييييييييييييييييييييييييين 07/01/2102 بتاري   االنترنتمن  استرجعت. التشريعات الفلسطينية 

 .www.joumals.edu.joمكقع          

مييد  فعالييية برنييامش إرشييادي لمكاجهيية (. 2117. )عبييد العزيييز، محمييد عبييد العزيييز منصييكر 

مجلدة كليدة . ملاار الس كك العدكاني لد  الجانحين بالمنسسات اإليداعية بصيعيد مصير  

 .922، (2) ، 21، مصر–التربية بأسيوط  

http://www.joumals.edu.jo/
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دار الكفياء: اإلسيكندرية، انحدراف الصدغار مسدؤولية مدن (. 2112. ) عبد ال طييت، احميد رشياد

 .لدنيا الطباعة كالنشر  

 ، مصددر -دراسات نفسية : المقياس العربي ل تفانا ك التشانم (. 2117. )عبدالخالق ، احمد محمد

15 ، (2) ،012 - 002 . 

فاع ية برنامش إرشاد جمعي في خفض(. 2100. )جهاد عبدالرحمن، عز الدين كعالء الدين،

         ة المجل. كالتشانم لد  أمهات األطفاا األردنيين المصابين بالسرطانالتكتر               
 .022-020.،  (9)7.األردنية في العلوم التربوية        

مد  فعالية برنيامش إرشيادي لمكاجهية ملياار (. 2117. )عبدالعزيز ، محمد عبدالعزيز منصكر 

مجلدة كليدة التربيدة . بصعيد مصير  الس كك العدكاني لد  الجانحين بالمنسسات اإليداعية 

 .  922، (2)  ،21، مصر -بأسيوط 

أنمياط المعام ية الكالديية كميا ييدركها المرااقيكن(. 2102. )، محمد الصافي عبدا لكيريم  هعبدالال

 . 022 - 22 ،(09) ، مصر – مجلة اإلرشاد النفسى. كعالقتها بالتفانا كالتشانم  

دراسيية. العكامييا االجتماعييية الميين رة فييي ارتكيياب الجريميية(. 2100. ) عبييدهللا، نييكري سييعدكن

. ميدانييية أل يير العكامييا االجتماعييية التييي تييندي إلييى ارتكيياب الجريميية فييي مدينيية الرمييادي 

 .072 -002. ،  0، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية 

ت النفعاليدةاإلرشداد النفسدي و الضدطرابا(. 2101. ) عبد الكريم، أحمد ك خطياب، محميد أحميد

 .دار ال قافة ل نشر ك التكزيع: عمان، األردن. ل طفال و المراهقين  

: عميييان. تعدددديل السدددلوك اإلنسددداني(. 2117. ) عبيييد الهيييادي، جيييكدت عيييزت كالعيييزة، حسيييني

 .دار ال قافة ل نشر 



147 
 

 فاعلية اإلرشاد السلوكي النفعالي العقالني في(. 2119. ) عبكد، صالح الدين عبد الغني

الشييباب -الميينتمر السيينكي الحييادي عشيير. حبدداط المهنددي لدددى المعلددمباإلخفدد  الشددعور   

 .712 -920، (0) مصر، -من اجا مستقبا أفضا  

دراسدددة  -التنشدددئة الجتماعيدددة فدددي الحضدددر العمددداني(. 2112. ) العبييييداني، شمسيييه سيييعيد أحميييد

دراسية ماجسيتير غيير . ميدانية لطبيعة التنشئة في مدينة إبراء بالمنطقدة الشدرقية شدمال 

 .منشكرة، جامعة القاارة 

 فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خف  سلوك العنف(.  2102. ) العدكاني، سالم بن ع ي

 . أكاديمية الس طان قابكس لع كم الشرطة: ، نزك ألحدا  الجانحين بسلطنة عمان لدى 

: عمييان، األردن. العالجيدةنظرياتده وأسداليبه : اإلرشداد األسدري(. 2112. ) العيزة، سيعيد حسيني

 .مكتبة دار ال قافة 

فاع يية برنيامش فيي البرمجية ال غكيية العصيبية فيي خفيض (. 2100. ) عسي ة، محمد ك البنأ، أنيكر

جامعدة مجلة  -.ق ق المستقبا لد  ط بة جامعة األقصى المنتسبين ل تنليمات بمحافلة غزة 

 .27، (5) ، (العلوم اإلنسانية) النجاح ل بحا  

فاعلية التدريب على التعليمات الذاتيدة فدي العدزو و الفاعليدة (. 2112. ) العقا، عقا عبد العزيز

. الذاتية و القلق لدى األحددا  الجدانحين فدي منطقدة الجدوف بالمملكدة العربيدة السدعودية 

 .رسالة ماجستير غير منشكرة، عمان، األردن 

: عميان. سدري و عالقتهدا بجندوح األحددا اضدطرابات الوسدط األ(. 2112. ) العكاي ة، محمد سند

 .دار ال قافة ل نشر كالتكزيع 

: اإلسييكندرية، مصيير. اإلرشدداد النفسددي العقالنددي النفعددالي السددلوكي (.2102. ) عييالم، منتصيير

 .المكتب الجامعي الحديث 
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العالقية بيين التفيانا كالتشيانم ككيا مين التع ييا السيببي ل نتيادش(. 2112. )عالكي، محميد حسين 

 .كاألداء كدافعية االنجاز الرياضي كق ق المنافسة الرياضية لد  العبي كرة القدم   

 . 092 - 007 ،(72) ، مصر – المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة  

االكتديييياب ك عالقتييييه بكييييا ميييين الضييييغكط ك التفييييانا ك (. 2112. )الع ييييي، ماجييييد مصييييطفى 

 -علددددم الددددنفس . المييييرااقين بدكليييية الككيييييتتقييييدير اليييي ات لييييد  عينيييية ميييين الط بيييية  

 . 22 - 2 ،(20 -21)  ،22، مصر 

التوافدددق الشخصدددي و الجتمددداعي (. 2117. ) ك خضيييير،  ابيييت محميييد ع يييي، خشيييمان حسييين

  . 221 - 022 ،(92) ، (العراق)،داب الرافدين .  ل حدا  الجانحين 

شؤون  -دور األسرة والمدرسة في وقاية الناشئة من الجنوح(. 2110)  .عمار، سامي

 .022 -027، 02، (2) األمارات،  -اجتماعية 

فاعليددة برنددامج إرشددادي لتوكيددد الددذات لدددى عينددة مددن (. 2101. )عميير، اييانم عميير محمييكد 

، 00، (92) ، مصييير –دراسيييات الطفكلييية . (قبدددل اإلفدددراج عدددنهم ) األحددددا  الجدددانحين  

  009 . 

فاع ية برنامش إرشيادي لخدمية الفيرد فيي رفيع (. 2112. )السيد خالد محمد  لديناعالء العمري ، 

 ، مصر –دراسات الطفولة : مستك  دافعية اإلنجاز لعينة من ط بة المرح ة ال انكية  

         11،  (02) ،017 - 012 . 

النزعة للجنوح لدىفاعلية برنامج إرشاد جمعي في خف  (. 2110. ) العمكش، مكسى ع ي

 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة الهاشمية، بيركت،. أطفال األيتام اجتماعيا  

 .لبنان  
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مجلددة . الشييعكر بالسييعادة ك عالقتهييا بييبعض سييمات الشخصييية(. 2110. ) العنييزي، فييريح عكيييد

 .رابطة األخصاديين النفسيين المصرية، القاارة ،(0 )، الدراسات النفسية 

فعالية برنامش إرشاد عقالني انفعالي سي ككي فيي تحسيين (. 2101. ) ، حنان عبدهللا عقياعنقاكي

مجلددة كليددة التربيددة عددين  -. اليي ات لييد  عينيية ميين طالبييات ك ييية التربييية بجامعيية الطييادت 

 .27 -22. ،(72)  11، مصر -شمس 

دراسة العالقات األسدرية كمدا يددركها األحددا  الجدانحين بمحافظدة (. 2119. )عكاد، أحمد أحمد 

  .229  - 297، مصر –التع يم ل جميع  –المنتمر السنكي ال اني عشر .  شمال سيناء 

دار المعرفيية: ، األزاريطيية، مصييرنظريددات الشخصددية(. 2117. ) عيسييكي، عبييد الييرحمن محمييد

 .الجامعية 

فددددي مواجهددددة الدددددفاع الجتمدددداعي ضددددد الجريمددددة(. 2117. ) غبيييياري، محمييييد سييييالمة محمييييد

 .دار المعرفة الجامعية: األزاريطة، مصر. والنحراف  

فاعلية العالج المعرفي السلوكي في معالجة بع (. 2100. ) الغامدي، حامد احمد ضيق هللا

 .دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر: اإلسكندرية، مصر. اضطرابات القلق  

فعالية برنامش إرشادي معرفيي يعتميد ع يى تع يم التفيانا (. 2117. )اض محمد الغندكر ، العارت ب

- مجلددة الخدمددة النفسددية. فييي خفييض أعييراض االكتديياب لييد  عينيية ميين طييالب الجامعيية  

 . 221 - 020، (2)  ،1، مصر –كلية ادداب جامعة عين شمس   

األمدددل و عالقتددده بالسدددعادة الذاتيدددة و اإلنجددداز (. 2112. ) الفنجيييري، حسييين عبيييد الفتييياح حسييين

 .0922 -0917، 2مصر، . المؤتمر العلمي الثامن للتربية. األكاديمي 
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العالقييية بيييين التفيييانا غيييير اليييكاقعي كالمشيييكالت (. 2112. )الفنجيييري، حسييين عبيييدالفتاح حسييين

  .02 - 27  ،(02) ، 11، مصر – دراسات الطفولة. الصحية كالق ق  

التفداؤل و التشداؤم و عالقتهمدا بتقددير الدذات و وجهدة (. 0922. ) ، ع ي خ يا عضيكانالقبيسي

    جامعية رسالة ماجستير غير منشكرة، . الضبط لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية 
 .السعكديةعسير، الم ك خالد،         

. الجتمددداعي علدددم الدددنفس(. 2101. ) القييي افي، رمضيييان محميييد ك اليييدكيبي، عبيييد السيييالم بشيييير

 .المكتب الجامعي الحديث: األزاريطة، االسكندرية 

أكاديميية السي طان قيابكس : ُعميان. مبداد  علمدي اإلجدرام والعقداب(. 2112. ) قرني، عادا يحي

 .لع كم الشرطة 

  غير       أ ر البرامش الت فزيكنية(. 2102. )ك أبك عرقكب، إبراايم محمد  القضاة، محمد فالح

 022، (2)  ،18، األردن –مجلدة المندارة للبحدو  والدراسدات . ع ى المشاادين األخالقية      

– 222.  

العالقة بين التفانا كس كك حماية ال ات ليد  كبيار السين الكيكيتيين (. 2100. )القناعي، منى بدر 

  .79 - 00، (0)  ،17، مصر -دراسات تربوية و اجتماعية.  

مفهكم الي ات ليد  األحيداث الجيانحين كغيير الجيانحين فيي (. 2112. )العربي عطاء هللا ،قكيدري

  . 027 - 022، (090) 31، قطر –مجلة التربية . المجتمع القطري  

ال انييية لالكتديياب لييد  ط بيية" بيييك " الخصيياد  القياسييية لقادميية (. 2112. )كييالم، ع ييي مهييدي 

 . 292 - 022 ،(2)  ،18مصر –نفسية دراسات . الجامعة في عمان ك الككيت   

 .مكتبة جرير: الرياض. السعادة الحقيقية(. 2112)  .مارتن، س يجمان
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: مصر، المنصكرة، (الفرحاتي السيد محمكد مترجم)  تفاؤل األطفال(. 2112. ) مارتن، س يجمان

 . المكتبة العصرية ل نشر كالتكزيع

مقيييياس اتجااييات األحيييداث المنحييرفين نحيييك الحيييياة (. 2101. )مبييارك، انييياء فييايز عبيييد السييالم

، (22)  3، مصير -مجلة دراسات فدي الخدمدة الجتماعيدة والعلدوم اإلنسدانية. المستقب ية 

 0290 - 0222.  

 .221 -222الككيت، (. 2110.) مجلة العلوم الجتماعية

التفييانا كالتشييانم كعالقتييه بالرضييا عيين الحييياة كأعييراض(. 2102. ) المجييدالكي، ميياار يكسييت

 النفسجسمية لد  مكلفي األجهزة األمنية ال ين ترككا مكاقع عم ه بسبب الخالفات  

. مجلدددة الجامعدددة اإلسدددالمية للدراسدددات التربويدددة والنفسدددية. السياسيييية فيييي قطيييا  غيييزة  

 21(2)  ،.212-202 . 

نييامش إرشيياد جشييطالتي فييي تحسييين مسييتك  االتصيياا فاع ييية بر(. 2119. )محاميييد، فييايز عزيييز 

مجلدددة اتحددداد . كخفيييض مسيييتك  السييي كك العيييدكاني ليييد  عينييية مييين األحيييداث الجيييانحين  

  .070 - 071 ،2، (1) ، سوريا -الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  

الجكانيبمد  فعالية اإلرشاد غير المباشير فيي تنميية بعيض (. 2112. ) محمد، محمد عبد العليم

،(27 )مصير، -المجلدة التربويدة -االيجابية فيي الشخصيية ليد  عينية مين ط بية الجامعية    

  927- 922. 

فييييييييييي  التفانا كالتشانم لد  ط بة جامعة القصي بغزة (. 2102. )محيسن، عكن عكض يكست

، (2) 21. مجلددة الجامعددة اإلسددالمية للدراسددات التربويددة والنفسددية. ضييكء المتغيييرات 
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        ، ميييييييين07/01/2102بتيييييييياري   نترنييييييييتاال، اسييييييييترجعت ميييييييين 20-.70  

     . www.iugaza.edu.psمكقع

 ،(20) ، اليييمن - مجلة الدراسات الجتماعية. مقياس بيك ل يأس (. 2112. )مخاديا ، أمطانيكس 

02. 

وعالقتهمددالتفدداؤل والتشدداؤم ا(. 2111. )كمحمييد، عبييد المعطييي مخيميير ، اشييام محمييد إبييراايم 

دراسيات تربكيية . بعدد من المتغيرات النفسدية لددى عيندة مدن طدالب وطالبدات الجامعدة   

 . 99 - 0.   ، ، 0  ، 2مش ، مصر - كاجتماعية 

. االرتبييياط ك المنبديييات: السيييعادة ك الشخصيييية(. 2110. ) ميييراد، صيييالح ك عبيييد الخيييالق، أحميييد

 .90 -00، (0)  11دراسات نفسية،  

بمسييتك  كعالقتييه ال يبييي ل ت يفزيييكن المييرااقين تعييرض(. 2112)محمييكد،  أحمييد محمييكد ، مزيييد

 .270 -020 ،(9)  ،13مصر،  – واجتماعية تربوية دراسات. الصحية معرفتهم  

 .صحيح مس م(. 2112. ) مس م

أسددس سدديكولوجية (. 2110. ) مسيين، بييكا ك كييكنجر، جييكن ك كاجييان، جيييركم ك سييتين، يانييا

مكتبيية الفييالح : ، بيييركت، لبنييان(أحمييد عبييد العزيييز سييالمة متييرجم.) الطفولددة و المراهقددة 

 .ل نشر ك التكزيع 

التفيانا كالتشيانم كعالقتهميا باالضيطرابات النفسيية الجسيمية  (. 2111. )المشعان، عكيد سي طان 

 - 717 ،(4) ، مصددر -دراسددات نفسددية. كضييغكط أحييداث الحييياة لييد  طييالب الجامعيية  

 702.  
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باألبنيياء فييي جنييكح األحييداث النييزالء ( الكالييدين)أ يير عالقيية األبييكين (. 2112. )محمييد ،المصييري

  ، مصر -عين شمس –مجلة كلية التربية. بمراكز تأايا األحداث الجانحين في األردن  
       2  (01)، 022 - 092.  

فيييراد أ ييير التنشيييدة األسييرية ع يييى المشيييكالت السييي ككية ليييد  األ(. 2111. ) منسييي، حسييين عمييير

مصددر، عددين  -مجلددة كليددة التربيددة بأسدديوط -الجييانحين فييي مراكييز األحييداث فييي األردن 

 .092 -022، (0)  11، شمس 

التنبدددؤ بالتفدداؤل والتشدداؤم فدددي ضددوء بعدد  المتغيدددرات (. 2112. )المنشيياكي، عييادا محمييكد 

، مصير –التربيية المعاصيرة .  النفسية والديموجرافية لدى عينة من طالب كليدة التربيدة 

 20  (29)، 0 - 20 . 

التجاهددددات نحددددو التدددددابير اإلصددددالحية و (. 2101)المنييييكري، اييييالا بيييين راشييييد بيييين سييييعيد  

دارسددة ميدانيددة فددي مركددز اإلصددالح و التأهيددل فددي : انعكاسدداتها علددى األحدددا  الجددانحين 

    من 2100/ 7/ 2بتاري   االنترنتاسترجعت من  ،جامعة منتة. سلطنة عمان 

http:// emarifah.net/kwch                                                    

 أ يير نمييط التنشييدة األسييرية فييي األميين النفسييي لييد  األحييداث(. 2112. )دمحمييد أحميي ،المييكمني

 - 000، (2)  ،7، البحدددرين -مجلدددة العلدددوم التربويدددة والنفسدددية. الجيييانحين فيييي األردن 

 079.  

 . مكتبة جرير: لبنان. التفاؤل التلقائي (.2117. ) ، مايكا ك تركياني، ماريانميرسر

محميكد عيكض هللا سيالم ك مجيدي محميد الشيحات ك ) نظريدات النمدو(. 2117. ) مي  ر، باتريشييا

 .دار الفكر: ، عمان، األردن(احمد حسن عاشكر مترجمين 
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 لخفيييض درجييية العنيييت ليييد  تصيييميم برنيييامش إرشيييادي(. 2101. )ناصيييت، فاطمييية أحميييد ع يييي 

 .022 - 020، 00 ، (92) ، مصر -دراسات الطفولة. األحداث الجانحين 

:عمييييان، األردن. األسدددداليب الحديثددددة فددددي التعلدددديم و الددددتعلم (.2112. ) نبهييييان، يحييييي محمييييد

 .دار اليازكري الع مية ل نشر ك التكزيع  

دار: عمييييان، األردن. العصددددف الددددذهني و حددددل المشددددكالت(. 2112. ) نبهييييان، يحييييي محمييييد

 .اليازكري الع مية ل نشر ك التكزيع  

عالقدة ندوع الجريمدة التدي يرتكبهدا األحددا  الجدانحون(. 2112)نصر، مشاعر محجكب حسن  

، اسيترجعت مينجامعية أم درميان اإلسيالمية. ببع  العوامل األسرية بولية الخرطوم    

    http:// emarifah.net/kwch عمن مكق 2100/ 2/2بتاري   االنترنت 

أنمدددداط التفكيددددر السددددائدة وعالقتهددددا بسدددديكولوجية (. 2112. ) نصييييرهللا، نييييكاا خالييييد محسيييين

اسييترجعت ميين. بمحافليية جنييين التفدداؤل والتشدداؤم لدددى طلبددة مرحلددة الثانويددة العامددة 

 .www.joumals.edu.jo، من مكقع  02/01/2102بتاري  االنترنت  

رعايييية األحيييداث الجيييانحين فيييي المم كييية العربيييية (. 2112. )النم ييية، عبيييد اليييرحمن بييين سييي يمان

       022– 002 ،(9) ، 1 ، مصير –مجلة دراسات عربية في علم النفس: السعكدية 

       .  

لدددى الصددحي عالقددة التفدداؤل غيددر الواقعيددة بسددلوك السددياقه(.2100) .ايياجر، زعابطييه سيييرين

مكقييييييييع  ، ميييييييين02/01/2102بتيييييييياري   االنترنييييييييتاسييييييييترجعت ميييييييين . السددددددددائقين 

                   www.joumals.edu.jo    

http://www.joumals.edu.jo/
http://www.joumals.edu.jo/
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 الحاجدات النفسدية و التربويدة ل حددا  الجدانحين فدي (. 2117. ) الهنادي، يحيي محميد زايران

 .ماجستير غير منشكرة، جامعة القاارةرسالة . سلطنة عمان 

 .دار أسامه ل نشر ك التكزيع: عمان، األردن. األعالم والطفل(. 2112)  .الهيتي، اادي نعمان

 التفدددددداؤل و التشدددددداؤم و عالقتهمددددددا بالعوامددددددل الخمسددددددة(. 2112. ) هللادعبيييييياي يييييية ، السيييييي يم

ماجسيييتيررسيييالة .الكبدددرى للشخصدددية لددددى عيندددة مدددن طالبدددات جامعدددة الملدددك سدددعود 

 .غير منشكرة، جامعة الم ك سعكد، المم كة العربية السعكدية  

برنامش تركيحيييي رياضيييي مقتيييرح ع يييىسيييتيييأ ير (. 2112. )كاصيييت، تيميييكر أحميييد راغيييب 

مجلددددة. أنشييييطة كقييييت الفييييرار لييييد  صييييبية منسسييييات رعاييييية األيتييييام الرضييييا عيييين  

 . 020 - 22، (22)  ، 1، مصر -أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 

   إحصددائيات جددرائم األحدددا (. 2102.) كحييدة شييرطة األحييداث، شييرطة عمييان السيي طانية

 . مسقط          

دار الشييييركق: عمييييان، األردن. نظريددددات علددددم الجريمددددة(. 2112. ) الكريكييييات، عايييييد عييييكاد

 .كالتكزيع رل نش  

إ يييييراء : ، عمييييان، األردن0ط. مبدددداد  علددددم اإلجدددددرام(. 2102. ) الكريكييييات، محمييييد عبيييييدهللا

 . التكزيع كل نشر  

قدددددددانون مسدددددددألة األحددددددددا  الصدددددددادر بالمرسدددددددوم (. 2112. ) كزارة التنميييييييية االجتماعيييييييية

 (.01)  رقم السلطاني 

التفييييانا كالتشييييانم لييييد  المسيييينين المتقاعييييدين كالعييييام ين بعييييد(. 2119. )اليحفييييكفي ، نجييييك  

، 9  ، 3مددددج ، مصددددر  -الددددنفس مجلددددة دراسددددات عربيددددة فددددي علددددم . سيييين التقاعييييد   

   .00 - 91  . 
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 االجتماعيييييييييييييييييييييييييييييية  التفانا كالتشانم كعالقته ببعض المتغيرات(. 2112. )اليحفكفي، نجك  

  .070 - 002 ،(22)  15، مصر –علم النفس . الديمغرافية لد  طالب الجامعة  

دراسة  قافية مقارنة بين : التفانا كالتشانم (. 2117. ) ك النصاري، بدر محمد اليحفكفي، نجك 

  .007 - 000 ،(2) ، 33، الككيت  - مجلة العلوم الجتماعية  .ال بنانيين كالككيتيين

 .دار الزاراء: الريا . انحراف األحدا  و تأهيلهم(. 2101. ) اليكست، عبدهللا عبد العزيز
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 (1) ملحق 

 2118/ 31مرسوم سلطاني رقم 

 قانون مسألة األحدا 
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 (2) ملحق

 رسالة طلب تحكيم مقياس التفاؤل والتشاؤم

 جامعة نزك  

 ك ية الع كم كاآلداب 

 قسم التربية كالدراسات اإلنسانية

 نفسيإرشاد / تخص 

 

 المحترم.......................................................الفاض ة / الفاضا 

 السالم ع يكم كرحمة هللا كبركاته،،،

 أما بعد؛

 طلب تحكيم مقياس: الموضوع

فاعليددة برنددامج إرشدداد جمعددي فددي تنميددة التفدداؤل وخفدد  :" تقييكم الباح يية بيي جراء دراسيية بعنييكان

ك لييك كأحييد متط بييات الحصييكا ع ييى درجيية  "الجددانحين بسددلطنة عمددان التشدداؤم لدددى األحدددا 

الماجسييتير فييي التربييية، تخصيي  اإلرشيياد النفسييي، ك يسيير الباح يية أن تضييع بييين أيييديكم مقييياس 

، كيتكيكن المقيياس  كعمانيية ككيتيية، كال ي طبق ع ى عينه (0222)ل تفانا كالتشانم لعبد الخالق

 .فقرة ل تشانم( 07) فانا كفقرة ل ت( 07)  فقرة بكاقع 01من 

نلرة استبشار نحك المستقبا، تجعا الفرد يتكقع األفضا كينتلير حيدكث " ك قد عرت التفانا بأنه

 (21. ،  0222عبد الخالق، ") الخير، كيرنك إلى النجاح، كيستبعد ما خال  لك

سيتككن بشيكا  تكقع الفرد لاحداث التي ستحصيا ليه فيي المسيتقبا، بأنهيا" كما عرت التشانم بأنه

 (.29. ،  2100عبد الال، ") أسكء، ك ستج ب الشر ك التعاسة كالفشا ك اليأس كخيبة األما

ال، ) أما طريقة اإلجابة عن فقرات المقياس  فيقكم المبحيكث باختييار  كاحيدة مين البيدادا  الخمسية

اس  كلغاييات التي تصت شعكره في كيا فقيرة مين فقيرات المقيي( ق يال، متكسطا، ك يرا، ك يرا جدا

 .ع ى التكالي( 7، 9، 0، 2، 0)  التصحيح فقد أعطيت  األكزان
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كتحريييا ل دقيية كالمكضييكعية تييكد الباح يية أن تستقصييي دالالت صييدق جديييدة ل مقييياس، كنلييرا لمييا 

تتمتعكن به من خبرة كمكانة ع مية فقد تيم اختيياركم كأحيد أعضياء لجنية تحكييم اي ا المقيياس، لي ا 

حكا المقياس، من حيث كضكح    ع ى المقياس ك إبداء ،رادكم كمالحلاتكميرجى التكرم باالطال

ك ميد  مالدمية كرقية التع يميات المرفقية الصياغة ال غكية ل فقرات، كمد  مالدمتها ل بيدة العمانية، 

بالمقييياس ألفييراد عينيية الدراسيية ك المتم  يية باألحييداث الجييانحين فييي سيي طنة عمييان، ك إضييافة أي 

 .يالت أك مقترحات تركنها مناسبةمالحلات أك تعد

ختاما ال يسع الباح ة إال أن تشكركم ع ى جهكدكم، ككقتكم ال مين ال ي ستب لكنه في تحكيم ا ا     

 .المقياس، كلكم فادق االحترام كالتقدير

 كالسالم ع يكم كرحمة هللا كبركاته

 :يرجى منكم التكرم بتعبدة البيانات اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقبكله بنت ناصر البكسعيدي/ الباح ة

 أمجد محمد اياجنة/ إشرات الدكتكر

 

 

 

 

:...........................................................ال رجة العلمية:.......................................................المحك اس    

 

..................:..............................................مك ن العمل:...............................................الت صص ال قي   

 

:..........................................................................التوقيع:.........................................................القس 
. 
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 التعليماتورقة 

 :..............................عزيزي الحدث

 السالم ع يكم كرحمة هللا كبركاته،،، كبعد؛

بين يديك مجمكعة من الفقرات التي تصت مستك  التفيانا كالتشيانم ليديك، اقيرأ كيا فقيرة مين    

نطباقهيا ا ه الفقرات  م قرر إلى أي حد تعد ا ه الفقرة ممييزة لمشياعرك كسي ككك،  يم بيين ميد  ا

أمام كا فقرة من فقرات المقياس، ع ما بأنه يكجد خمسة خيارات (  x)  ع يك، ك لك بكضع عالمة

 :ع ى النحك التالي

 .تحت العمكد ال( x)  إ ا كانت الفقرة ال تنطبق ع يك كال تصت شعكرك فضع عالمة -

 .العمكد ق يال تحت( X)  أما إ ا كانت الفقرة تنطبق ع يك كتصت شعكرك ق يال فضع عالمة -

تحييت العمييكد ( X)  كإ ا كانييت الفقييرة تنطبييق ع يييك ك تصييت شييعكرك متكسييطا فضييع عالميية -

 .متكسطا

 .أمام العمكد ك يرا( X)  أما إ ا كانت الفقرة تنطبق ع يك كتصت شعكرك ك يرا فضع عالمة -

العمكد ك يرا أمام (  X) أما إ ا كانت الفقرة تنطبق ع يك كتصت شعكرك ك يرا جدا فضع عالمة -

 .جدا

ع ميياً أنييه ال تكجييد إجابيية خاطديية كأخيير  صييحيحة، مييع مراعيياة أامييية أن تكييكن إجابتييك  

صادقة كتعبر عما تشيعر بيه كتسي كه، ع ميا بيأن المع كميات التيي سيتقكم بتعبدتهيا سيتحاط بالسيرية 

 .التامة التي يقتضيها البحث الع مي كلن تستخدم إال ألغراض ا ه الدراسة

  ى حسن تعاكنكم كااتمامكمشكرا لكم ع

 مقبكلة ناصر البكسعيدي/ الباح ة
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 و التشاؤم مقياس التفاؤل

 الفقرة م
مدى انتماء الفقدرة 

 للمقياس
مدى مناسدبة الفقدرة 

 للبيئة العمانية
 التعديالت إن وجدت

      تبدك لي الحياة جمي ة 0

      أشعر أن الغد سيككن يكما مشرقا 2

      األحكاا مستقبالأتكقع أن تتحسن  0

أنلر إلى المسيتقبا ع يى انيه سييككن  9
 سعيدا

     

      أنا مقبا ع ى الحياة  بحب كتفانا 7

      ستككن حياتي أك ر سعادة 2

أر  الجانييب المشييرق المضيييء ميين  2
 األمكر

     

أشعر أن اآلماا التي لم تتحقيق الييكم  2
 ستتحقق غدا

     

      قريبا أر  أن الفره سيككن 2

      يخبص لي الزمن مفاجآت سارة 01

      أتكقع األفضا 00

      أفكر في األمكر البهيجة المفرحة 02

      أفكر في المستقبا بكا تفانا 00

      أتكقع أن يككن الغد أفضا من اليكم 09

      ال يأس مع الحياة كال حياة مع اليأس 07

 

 :تركنها مناسبةأي تعديالت أك مقترحات 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 الفقرة م
مدى انتماء الفقرة 

 للمقياس
مدى مناسبة الفقرة 

 العمانيةللبيئة 
 التعديالت إن وجدت

      مكتكب ع ي الشقاء كسكء الطالع 0

  سيككن مستقب ي مل ما 2
    

ك يييرة الهميييكم تجع نيييي اشيييعر بيييأنني  0
 أمكت في اليكم مادة مرة

 
    

أشييييعر أننييييي أتعييييس مخ ييييكق ع ييييى  9
 األرض

 
    

  أترقب حدكث أسكء األحداث 7
    

      حلي ق يال في ا ه الحياة 2

  أنا يادس من ا ه الحياة 2
    

يبدك ليي أن المنحيكس منحيكس مهميا  2
 حاكا

 
    

      يالزمني سكء الحل 2

تييدلني الخبييرة ع ييى أن الييدنيا سييكداء  01
 كال يا المل م

 
    

      أشعر كان المصادب خ قت من اج ي 00

يخيفنييي مييا ممكيين أن يحييدث لييي فييي  02
 المستقبا

 
    

أعييييش حيييياة تعيسييية فيييي أتكقيييع أن  00
 المستقبا

 
    

ليييدي شيييعكر غاليييب بيييأنني سيييأفارق  09
 األحبة قريبا

 
    

تختفي األحداث السيارة ألنيه سييعقبها  07
 أحداث منلمة

 
    

 :أي تعديالت أك مقترحات تركنها مناسبة

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 (3) ملحق

 قائمة بأسماء لجنة تحكيم المقياس ودرجاتهم العلمية مرتبة حسب الحروف الهجائية

 

 اسم المحكم م
الدرجة 
 العلمية

 الجامعة أو الكلية التخص 

 دكتكراه احمد الفكاعير 0
تربيييييييييييييييييية 

 خاصة
 نزك جامعة 

 جامعة نزك  تربية الطفا دكتكراه ،ماا محمد بدكي 2

 أستا  عبدالرزاق فاضا القيسي 0
تربيييييييييييييييييية 

 خاصة
 جامعة نزك 

 جامعة نزك  إرشاد نفسي أستا  مشارك باسم الدحادحة 9

 دكتكراه عبدالفتاح محمد الخكاجه 7
اإلرشيييييييييييياد 

 النفسي
 جامعة الس طان قابكس

 دكتكارة الهاشميةسميرة بنت حميد بن سعيد  2
إرشيييييييييييييييياد 

 كتكجيه
 جامعة الس طان قابكس

 جامعة الس طان قابكس ع م النفس أستا  مساعد مها عبد المجيد العاني 2

 اد  أحمد الضك  2
دكتكراه أستا  

 مساعد
 جامعة نزك  صحة نفسية
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 (4)  ملحق رقم

 الصورة النهائية للمقياس

 

 ورقة التعليمات

 

 :..............................الحدثعزيزي 

 السالم ع يكم كرحمة هللا كبركاته،،، كبعد؛

بين يديك مجمكعة من الفقرات التي تصت مستك  التفانا كالتشانم ليديك، اقيرأ كيا فقيرة مين     

ا ه الفقرات  م قرر إلى أي حد تعد ا ه الفقرة ممييزة لمشياعرك كسي ككك،  يم بيين ميد  انطباقهيا 

أمام كا فقرة من فقرات المقياس، ع ما بأنه يكجد خمسة خيارات (  x)  ة لك بكضع عالمع يك، ك

 :ع ى النحك التالي

 .تحت العمكد ال( x)  إ ا كانت الفقرة ال تنطبق ع يك كال تصت شعكرك فضع عالمة -

 .تحت العمكد ق يال( X)  أما إ ا كانت الفقرة تنطبق ع يك كتصت شعكرك ق يال فضع عالمة -

تحييت العمييكد ( X)  كإ ا كانييت الفقييرة تنطبييق ع يييك ك تصييت شييعكرك متكسييطا فضييع عالميية -

 .متكسطا

 .أمام العمكد ك يرا( X)  أما إ ا كانت الفقرة تنطبق ع يك كتصت شعكرك ك يرا فضع عالمة -
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أمام العمكد ك يرا (  X) أما إ ا كانت الفقرة تنطبق ع يك كتصت شعكرك ك يرا جدا فضع عالمة -

 .اجد

ع ميياً أنييه ال تكجييد إجابيية خاطديية كأخيير  صييحيحة، مييع مراعيياة أامييية أن تكييكن إجابتييك  

صادقة كتعبر عما تشيعر بيه كتسي كه، ع ميا بيأن المع كميات التيي سيتقكم بتعبدتهيا سيتحاط بالسيرية 

 .التامة التي يقتضيها البحث الع مي كلن تستخدم إال ألغراض ا ه الدراسة

 كااتمامكمشكرا لكم ع ى حسن تعاكنكم 

 

 مقبكلة ناصر البكسعيدي/ الباح ة
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 التشاؤم و  مقياس التفاؤل

 كثيراا جداا  كثيراا  متوسطاا  قليالا  ل الفقرة م

      الطالع كسكء الشقاء ع ي مكتكب 0

      تبدك لي الحياة جمي ة 2

      مل ما مستقب ي سيككن 0

      أشعر أن الغد سيككن يكما مشرقا 9

      أتكقع أن تتحسن األحكاا مستقبال 7

 بيييأنني اشيييعر تجع نيييي الهميييكم ك ييرة 2
 مرة مادة اليكم في أمكت

     

أنلر إلى المستقبا ع يى انيه سييككن  2
 سعيدا

     

      أنا مقبا ع ى الحياة  بحب كتفانا 2

      ستككن حياتي أك ر سعادة 2

 كجيه ع يى مخ يكق أتعس أنني أشعر 01
 األرض

     

أر  الجانييب المشييرق المضيييء ميين  00
 األمكر

     

أشعر أن اآلماا التي لم تتحقق الييكم  02
 ستتحقق غدا

     

      أر  أن الفره سيككن قريبا 00

      األحداث أسكء حدكث أترقب 09

      الحياة ا ه في ق يال حلي 07

      يخبص لي الزمن مفاجآت سارة 02

      أتكقع األفضا 02

      الحياة ا ه من يادس أنا 02

      أفكر في األمكر البهيجة المفرحة 02
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 كثيراا جداا  كثيراا  متوسطاا  قليالا  ل الفقرة م

 مهميييا منحيييكس المنحيييكس أن ليييي يبيييدك 21
 حاكا

 
    

  تفانا بكا المستقبا في أفكر 20
    

  الحل سكء يالزمني 22
    

 كال يا سكداء الدنيا أن ع ى الخبرة تدلني 20
 المل م

 
    

  اليكم من أفضا الغد يككن أن أتكقع 29
    

  اج ي من خ قت المصادب كان أشعر 27
    

 فيييي ليييي يحيييدث أن ممكييين ميييا يخيفنيييي 22
 المستقبا

 
    

  المستقبا في تعيسة حياة أعيش أن أتكقع 22
    

  اليأس مع حياة كال الحياة مع يأس ال 22
    

لدي شعكر غاليب بيأنني سيأفارق األحبية  22
 قريبا

 
    

تختفيييي األحيييداث السيييارة ألنيييه سييييعقبها  01
 أحداث منلمة
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 (5)  ملحق

رسالة طلب تحكيم برنامج اإلرشاد الجمعي لتنمية التفاؤل وخف  التشاؤم لدى 
 األحدا  الجانحين

 جامعة نزك 

 ك ية الع كم ك اآلداب

 الدراسات اإلنسانيةقسم التربية ك 

 اإلرشاد النفسي: ماجستير التربية تخص 

 

 

 المحترم/...........................................................الفاضا الدكتكر

 السالم ع يكم ك رحمة هللا كبركاته، كبعد؛

 طلب تحكيم برنامج إرشاد جمعي لتنمية التفاؤل وخف  التشاؤم لدى: الموضوع

 الجانحين في سلطنة عمان األحدا 

بناء برنامج إرشاد جمعي لتنمية التفاؤل وخف  التشداؤم " تقكم الباح ة ب جراء دراسة تهدت إلى

ك ليك كأحيد متط بيات الحصيكا ع يى درجية الماجسيتير " لدى األحدا  الجانحين في سلطنة عمان

قيكم الباح ية ببنياء في التربية تخص  اإلرشياد النفسيي، كألغيراض تحقييق أايدات اي ه الدراسية ت

برنييامش إرشيياد جمعييي لتنمييية التفييانا كخفييض التشييانم، ك يسييراا أن تضييع بييين أيييديكم المحيياكر 

ج سية تطبيق بكاقيع ج سيتين فيي ( 02)  الرديسية له ا البرنامش، ع ما ان ا ا البرنامش سيتألت مين

كستشتما كا ج سة  دقيقة، كفقا لطبيعة كا ج سة( 21 -21)  األسبك ، تتراكح مدداا الزمنية بين

 .ع ى مجمكعة من األنشطة، كاإلجراءات، ك األساليب اإلرشادية المقترحة

ك بمييا أنكييم ميين أصييحاب الخبييرة ، كاالختصييا ، كالدراييية الع مييية ك العم ييية فييي مجيياا اإلرشيياد 

النفسي؛ فقد تم اختياركم كأحد أعضاء لجنة تحكيم ا ا البرنامش؛ ل ا يرجيى مينكم التكيرم بياالطال  

 :ع ى البرنامش المقترح ك إبداء ،رادكم ك مالحلاتكم حكا

 .الهدت العام ل برنامش -
 .عدد الج سات اإلرشادية ك ترتيبها -
 .المدة الزمنية لكا ج سة -
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 .األساليب اإلرشادية، ك الفنيات المقترحة -
 األدكات المقترحة -
 .إجراءات تنفي  كا ج سة -
 .أية تعديالت، أك مقترحات تركنها مناسبة  -

ختاما ال يسع الباح ة إال أن تشكركم ع ى جهكدكم البارزة، ككقتكم ال مين ال ي ستب لكنه في تحكيم 

 .ا ا البرنامش، شاكره لكم حسن ااتمامكم، ك تعاكنكم ك تفض كا بقبكا فادق االحترام ك التقدير

 .ك السالم ع يكم ك رحمة هللا ك بركاته

 :يرجى التكرم بتعبدة البيانات اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 مقبوله البوسعيدي: الباحثة

 أمجد هياجنة/ إشراف الدكتور

 

 

 

 

 

 

....................:..............الع مية الدرجة...............................:...............................المحكماسم   

....................................:العما مكان..................................................... :الدقيقالتخص    

..........................................:التكقيع.....................................................................:القسم  

 

 

 ن
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 األحدا  الجانحيناستمارة تحكيم برنامج إرشاد جمعي لتنمية التفاؤل وخف  التشاؤم لدى 

 الحكم الموضوع م
المقترحات و 
التعديالت التي 
 ترونها مناسبة

  غير مناسب مناسب  

    عنكان البرنامش 0

    أادات البرنامش 2

    عدد ج سات البرنامش 0

    ترتيب ج سات البرنامش 9

    األساليب اإلرشادية 7

األدكات المسيييييييتخدمة فيييييييي تنفيييييييي   2
 اإلرشاديةاألساليب 

   

المهييييييارات التييييييي سيييييييتم تييييييدريب  2
 المجمكعة اإلرشادية ع يها

   

    اإلطار النلري ل برنامش 2

 

 :أي تعديالت ،ك مقترحات تركنها مناسبة

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 :أي تعديالت أو مقترحات ترونها مناسبة

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 مجال
 تقويم 
 البرنامج

 
 عدد الجلسات       

مناسبة عنوان 
 الجلسة

مناسبة المدة الزمنية 
 للجلسة اإلرشادية

 أهداف الجلسة
مناسبة األساليب و 
 الفنيات اإلرشادية

مناسبة األدوات 
 المستخدمة

إجراءات و محتوى 
 الجلسة

المقترحات و 
التعديالت التي 
 ترونها مناسبة

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب غير مناسب مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

               الجلسة األولى

               الجلسة الث نية

               الجلسة الث لثة

               الرابعةالجلسة 

               الجلسة ال  مسة

               الجلسة الس  سة

               الجلسة الس بعة

 
 الجلسة الث منة
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 (1) ملحق

 ودرجاتهم العلمية مرتبة حسب الحروف الهجائيةقائمة بأسماء لجنة تحكيم البرنامج اإلرشادي 

 الجامعة أو الكلية التخص  الدرجة العلمية اسم المحكم الرقم

 جامعة نزك  إرشاد نفسي استا  مشارك باسم الدحادحة 0

2 
سميرة بنيت حمييد بين سيعيد 

 الهاشمية
دكتييكراه فييي ع ييم 

 النفس
إرشييييييييييييييييييياد 

 كتكجيه
جامعييييييييية السييييييييي طان 

 قابكس

0 
اإلرشييييييييييييييياد  دكتكراه الخكاجهعبد الفتاح 

 النفسي
جامعييييييييية السييييييييي طان 

 قابكس

9 
محمييد بيين سييعيد بيين محمييد 

 الركاحي
جامعييييييييية السييييييييي طان  ع م النفس ماجستير

 قابكس

 جامعة نزك  صحة نفسية أستا  مساعد اد  أحمد الضك  7
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 (7) ملحق

 رسالة تسهيل مهمة باح  صادرة من جامعة نزوى
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 (8) ملحق

 تسهيل  مهمة باح  صادرة من شرطة عمان السلطانيةرسالة 
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 (9) ملحق

 رسالة موافقة لتطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي صادرة من دائرة شؤون األحدا 

 

 



184 
 

 (11) ملحق

جلسات برنامج اإلرشاد الجمعي في تنمية التفاؤل وخف  التشاؤم لدى األحدا  
 الجانحين في سلطنة عمان

 

 

 

 :إعداد الطالبة

 مقبوله بنت ناصر بن مصبح البوسعيدي

 

 :إشراف الدكتور

 أمجد هياجنة
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 جلسة ما قبل البرنامج اإلرشادي

 الجلسة التمهيدية

 

 

 

 .تهيدة أعضاء المجمكعة اإلرشادية ل مشاركة في البرنامش اإلرشادي :الهدف العام الجلسة

 :الهدف األول

 .أن يجيب أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى المقياس القب ي -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية -

 المناقشة كالحكار -

 التعزيز -

 المرح كالدعابة -

 :األدوات المستخدمة

 عرض بكربكينت -

 أقالم  -

 كالتشانممقياس التفانا  -

 

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 دقيقة 91 2: 01 2109/ 0/ 22 األربعاء



186 
 

 :إجراءات التنفيذ

سييتفتتح المرشييدة الج سيية بالترحيييب بأعضيياء المجمكعيية اإلرشييادية، كشييكرام ع ييى حضييكرام    

الج سة،  م سيأبدأ بتقيديم نفسيي إلييهم كتعيريفهم  بمجياا عم يي، ك البرنيامش الي ي سييطبق فيي اي ه 

ييع نشياط لعبية الكجيكه الدراسة، كبعداا كزعت األقالم ع ى جمييع األعضياء كمين  يم سيأقكم بتكز

ك لك لكسر الحاجز بيني كبينهم، حيث عززت مين كانيت إجابتيه صيحيحة بهديية ( 0: 00)  مرفق

رمزية، كمن بعداا قمت بتكزيع المقياس القب ي ل تفانا كالتشانم كأط ب منهم قبا كا شي اإلجابة 

قيياس التفيانا كالتشيانم ع ى مقياس التفانا كالتشانم ال ي سأكزعه ع يهم اآلن، م سأقكم بتكزيع م

ك أقكم بقراءة التع يمات الكاردة في الصفحة األكلى من المقياس ع يهم، كما سأط ب مينهم اإلجابية 

ع ى جميع  فقرات المقياس بصدق ك صراحة كمكضكعية كاالستفسار عن كا ما يشكا ع يهم في 

 .المقياس

 :الهدت ال اني

 .كزمان تطبيق ج سات البرنامش اإلرشادي أن يتفق أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى مكان -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -

 المناقشة كالحكار -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -
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 :إجراءات التنفيذ

قش أفراد المجمكعة اإلرشادية، حيكا مكاعييد تطبييق ج سيات البرنيامش اإلرشيادي حييث تيم أنا    

االتفيياق معهييم ع ييى يييكمي اال نييين ك األربعيياء ميين كييا أسييبك  بكاقييع ج سييتين فييي األسييبك  كلمييدة 

دقيقة، كتيم تحدييد كقيت تطبييق ج سيات ( 97) شهرين متتابعين، ك تتراكح زمن تطبيق كا ج سة 

البرنامش في الساعة التاسعة كالربع صباحا، كما تم تحديد مكان تطبيق الج سات في القاعة الكبر  

 .دار إصالح األحداثب

 :الهدت ال الث

 . أن يتعرت أعضاء الج سة اإلرشادية أامية حضكر ج سات البرنامش اإلرشادي

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 المناقشة كالحكار -

 المحاضرة المبسطة -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 قصاصات كرقية -

 :إجراءات التنفيذ

سأكضح ألفراد المجمكعة اإلرشادية أامية االلتزام بحضكر جميع ج سات البرنامش اإلرشادي،    

كما ركزت ع ى االلتيزام بالمكعيد كالكقيت المحيدد لكيا ج سية، حييث قميت  بتكزييع  ييكم كتياري  

ككقييت الج سيية فييي قصاصييات كرقيييه ع ييى جميييع المشيياركين، ك لييك ميين أجييا التهيديية النفسييية 

رشادية، كفي نهاية الج سة قمت  بت كيرام بأام ما تم مناقشتهم فيه فيي اي ه الج سية، ل مجمكعة اإل
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بعييداا شييكرتهم  ع ييى التييزامهم بالحضييكر كمشيياركتهم  كتفيياع هم بالبرنييامش، ك كييرتهم بمكعييد 

 .المحاضرة القادمة

 الجلسة اإلرشادية األولى

 التعارف و بناء الثقة

 

 

 

بناء عالقية إرشيادية إيجابيية كالتيي أساسيها المشياركة كاالنيدماه ك االاتميام : الهدف العام للجلسة

 .ككسب  قة أعضاء المجمكعة اإلرشادية كمصادقتهم

 :الهدت األكا

 .أن يتعرت الباحث كأعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى بعضهم البعض -

 :والفنيات اإلرشادية األساليب

 المحاضرة المبسطة -

 أس كب المرح كالدعابة -

 الحكار كالمناقشة -

 :األدوات المستخدمة

 بطاقة التعارت -

 أقالم -

 نشاط فردي -

 

 المقدمةمدة الجلسة  الساعة التاريخ اليوم

 97 2: 01 2109/ 0/ 22 اال نين
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 :إجراءات التنفيذ

تستها الباح ة الج سة بتحية اإلسالم  كمن  يم قاميت بالترحييب بأعضياء المجمكعية اإلرشيادية،    

كشكرتهم ع ى التزامهم بحضكر الج سية بالكقيت المحيدد، بعيداا عرفيت المرشيدة الهيدت مين اي ه 

الدراسة كالبرنامش المطبق فيها،  م تركت المجاا ألفراد المجمكعة اإلرشادية كي يتعرت بعضيهم 

 ى بعض، حيث يقكم كا عضك بالتعريت بزمي ه كمن  م التعرييت  بنفسيه كاكي ا إليى أن نصيا ع

آلخر عضك بالمجمكعة اإلرشادية ك لك من اجا زر  ركح األلفة كالمحبة ك التعاكن فيميا بيينهم، 

، بعيداا كزعيت (2: 00) كقد تم  لك عن طريق تكزيع بطاقة فيها االسم كالعمر كالمكااب م حيق

 (.0100) اط بين الماضي كالحاضر مرفقع يهم نش

 :الهدت ال اني

 .أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية إلى أادات البرنامش اإلرشادي كمحتكياته -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -

 الحكار كالمناقشة -

 :األدوات المستخدمة

 عرض البكربكينت  -

 أقالم -

 كرق -

 :إجراءات التنفيذ
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بعد التعارت بين المرشدة كأعضياء المجمكعية اإلرشيادية، سيتقكم المرشيدة ب لقياء الضيكء ع يى    

التعريت بالبرنامش اإلرشيادي ك الهيدت مين البرنيامش اإلرشيادي ك الهيدت مين اختييارام لحضيكر 

ج سات البرنامش كاك مساعدتهم لتنمية التفانا كخفض التشانم ليديهم مين خيالا إكسيابهم مهيارات 

ية  تعتبر داعمة لقدراتهم في التعاميا ميع المشيكالت التيي تيكاجههم فيي الحيياة دكن أن ييندي أساس

لعبية إلى جنكحهم، كتم عرض  لك ع ى شريحة البكربكينت؛ كبعداا قامت المرشدة بتكزيع نشاط 

 .ك لك كنك  من المرح كالدعابة( 9: 00)  حقاألرقام م

 :الهدت ال الث

 .جمكعة اإلرشادية فكرة اإلرشاد الجمعي أن تكضح الباح ة ألعضاء الم -

 

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -

 الحكار كالمناقشة -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 عرض بكربكينت -

 :إجراءات التنفيذ
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قامت المرشدة بتعريت أفيراد المجمكعية اإلرشيادية فكيرة اإلرشياد الجمعيي، كبعيداا تيم مناقشية    

 .مفهكم اإلرشاد الجمعي مع ضرب أم  ة لمفهكم اإلرشاد الجمعي ليسها فهمه ع ى األعضاء

 :الهدت الرابع

 .التعرت ع ى حقكق المجمكعة اإلرشادية كااللتزام بها -

 :ةاألساليب والفنيات اإلرشادي

 المحاضرة المبسطة -

 أس كب الدعابة كالمرح -

 الحكار كالمناقشة -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 (7: 00) م حق بطاقة قكاعد الس كك  -

 (2: 00)  م حق بطاقة مكافقة  -

 :إجراءات التنفيذ

ستكضح المرشدة طريقة عقد الج سات اإلرشادية كضركرة التقيد بمكاعييد الج سيات اإلرشيادية    

التييي تييم االتفيياق ع يهييا فييي ج سيية مييا قبييا البرنييامش اإلرشييادي، حيييث تييم االتفيياق مييع المجمكعيية 

اإلرشادية ع ى الساعة التاسعة صباحا كمكعد لبدء الج سات اإلرشيادية ع يى أن تعقيد ج سيتين فيي 
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دقيقة لكا ج سة إرشادية، كما كضح لهم الفاددة من اي ه الج سيات، ك كي لك ( 97) ك  كلمدة األسب

ضركرة تطبيق ما سيناقش أ ناء كا ج سة، كما أكدت ع ى المحافلة ع ى سرية ما سيدكر في ا ه 

الج سييات، بعييداا قامييت المرشييدة بتكزيييع نمييك ه قكاعييد السيي كك الجيييدة لكييا أعضيياء المجمكعيية 

كقامت كقمت بعرضه ع ى شريحة البكربكينت ، بعداا ط بت من أحد األعضاء قراءة  اإلرشادية،

نمييك ه قكاعييد السيي كك كميين  ييم قامييت بتكضيييح  كمناقشيية فقييرات كييا قاعييدة ألفييراد المجمكعيية 

اإلرشادية، كبعيد مكافقية األعضياء بيااللتزام  بجمييع قكاعيد السي كك خيالا ج سيات البرنيامش قميت 

مجمكعة اإلرشادية ع ى حضكر جميع ج سات البرنامش اإلرشادي ك لك من بأخ  مكافقة أعضاء ال

 (.:::2)  م حقخالا تكقيع جميع األعضاء ع ى بطاقة مكافقة مشركة حضكر البرنامش 

 :الهدت الخامس

 .أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية طبيعة الكاجب المك فين به، كيتم إنهاء الج سة -

 :يةاألساليب والفنيات اإلرشاد

 المحاضرة المبسطة -

 الحكار كالمناقشة -

 التعزيز -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 (0: 02) م حق بطاقة تقييم الج سة  -
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 :إجراءات التنفيذ

خيالا فتيرة  ستكضح المرشدة ألفراد المجمكعية اإلرشيادية طبيعية الكاجبيات التيي سييك فكن بهيا   

تطبيق الج سات اإلرشادية، كاي عبارة عن مجمكعة من األنشطة تعطى لهم بعد نهاية كا ج سة، 

بهدت مراجعة ما دار في الج سة كأكدت ع ى ضركرة حا اي ه الكاجبيات، كأقيكم بتعزييز األفيراد 

كميين  ييم  األك يير تفيياعال معييي خييالا الج سيية اإلرشييادية، بعييداا أكز  بطاقيية تقييييم الج سيية األكلييى،

تكجهييت بالشييكر ك التقييدير ع ييى حضييكرام كانضييباطهم، كمييا سيييتم ت خييي  مييا تييم مناقشييته أ نيياء 

الج سة من أامية البرنامش اإلرشادي كأادافه ك أاميية حضيكر الج سيات كالسيرية التامية، كأخييرا 

 .أ كرام بمكعد الج سة القادمة
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 الجلسة اإلرشادية الثانية

 اؤمتعريف التفاؤل و التش

 

 مدة الجلسة الساعة التاريخ اليوم

 97 2: 01 2114/ 1/ 29 األربعاء

 

 .تنمية التفانا كخفض التشانم لد  أعضاء المجمكعة اإلرشادية: الهدف العام للجلسة

 :الهدت األكا كال اني

 .أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى أسباب كا من التفانا كالتشانم -

 .المجمكعة اإلرشادية اآل ار النفسية المصاحبة لكا من التفانا ك التشانمأن يستنتش أعضاء  -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 الحكار كالمناقشة -

 العصت ال اني  -

 المحاضرة المبسطة -

 األس كب القصصي -

 :األدوات المستخدمة بالجلسة

 السبكرة الحادطية -

 عرض البكربكينت  -

 أقالم سبكرة -

 البرككسيما -
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 يالحاسب اآلل -

 :إجراءات التنفيذ

استه ت المرشدة حدي ها في ا ه الج سية بتحيية اإلسيالم كمين  يم الترحييب باألعضياء كشيكرتهم    

ع ى التزامهم بحضكر الج سة اإلرشادية كمن  م قمت بعرض قصة الككي المحترق كبعد اسيتما  

 إلى ما ا ادفت ا ه القصة؟: األعضاء ل قصة كجهت لهم السناا التالي

ت الفرصة لاعضاء بطرح اإلجابات كمن  يم ع قيت ع يى إجيابتهم، بعيداا طرحيت سيناال كأتح   

ايا مكضيك  التفيانا مين المكاضييع المهمية فيي حيياة الفيرد؟ كلميا ا؟  -: أخر ع ى األعضاء كاك

قمت باالستما  لحديث األعضاء مع تقديم التعزيز اإليجيابي كالتغ يية الراجعية لهيم، فكضيحت لهيم 

عنييى التشييانم كأسييباب كييا منهمييا كالنلريييات المفسييرة لهمييا، كبينييت لهييم العالقيية معنييى التفييانا كم

 .المكجبة بين كا من التفانا كالسعادة كتقدير ال ات كالنلرة اإليجابية ل مكاقت الضاغطة

اسييتمعنا لمحاضييرة مبسييطة ل ييدكتكر إبييراايم الفقييي عيين التفييانا ك بعييد المحاضييرة أتحييت الفرصيية 

 .كار فيما عرضلاعضاء ل مناقشة كالح

 كرت لهم قص  عن الرسكا كالصحابة منها عندما خره إلى غزكة بدر في ق ة ق ي ة ككيان  -

يتفاءا بالنصر حتى بشر بهالك رنكس الكفر، كغيراا من القص  األنبياء ك الع مياء كقميت 

 .بتعريفهم بأن حسن اللن باض اك كنز التفانا

فعيا " تفاءلكا بالخير تجدكه"  ى هللا ع يه كس مبعداا سأكجه لهم السناا عن مقكلة الرسكا ص -

أمر مباشر في الكقت الحالي كمستمر كالطريقة اي الخير كالنتادش نجده كسكت نحصيا ع ييه 

 ما دمنا متفاد ين كنحسن اللن باض،
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قمت بتكزيع نشاط عبارة عن قادمة من النقاط يضع فيها العضك دادرة حيكا الك مية أك العبيارة  -

نسب ما يككن، كا ا النشاط يساعده في تحديد كيفية استخدامه لتفانليه ك تشيانمه التي تصفه كأ

 (.:::2)  حقمن منط ق تحسين الصحة كالمستقبا م

بعداا قمت باالستما  لتكقعات كا عضك منهم، ما ا يتكقع أن يككن في المسيتقبا، كميا يسيعى  -

 . إليه ككيت سيحققه؟ كقمت بتعزيز إجابات األعضاء

 :ل  و الرابع و الخامسالهدف الثا

 .أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى أنكا  كا من التفانا كالتشانم -

 .أن يستنتش أعضاء المجمكعة اإلرشادية صفات كا من المتفاد ين كالمتشادمين -

 .أن يطبق أعضاء المجمكعة اإلرشادية أساليب التغ ب ع ى التشانم كالتي تشعرام بالتفانا -

 :الفنيات اإلرشاديةاألساليب و 

 المحاضرة المبسطة -

 الحكار كالمناقشة -

 األس كب القصصي -

 .االسترخاء التنفسي -

 :األدوات المستخدمة بالجلسة

 البرككسيما -

 الحاسب اآللي -

 أقالم  -
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 (2: 02) م حقبطاقة تقييم الج سة  -

 :إجراءات التنفيذ

فسيية كالصيحية المترتبية بعد التعرت ع ى مفهكمي كا من التفانا كالتشانم كمعرفة اآل يار الن -

 .ع ى كا منهما أكضح لهم أنكا  كا من التفانا كأنكا  التشانم

حيث ط بت منهم الج كس بشيكا مسيتقيم كمين  يم إغمياض : أط ب منهم بتطبيق التمرين التالي -

كبعيداا اط يب ( أنيا نياجح، أنيا متمييز) العينين ، كط بت منهم تكرار ك ميات أك ير إيجابيية م يا

 بعد تطبيق التمرين بما ا شعرتم؟ -: ا أعينهم، كمن  م أكجه لهم السناا التاليمنهم أن يفتحك

كزعت ع ييهم نشياط كايك عبيارة عين كتابية ك ميات تبعيث ع يى التفيانا ك ك ميات تبعيث ع يى  -

، كمن  م  كرت لهيم قصي  بعيض األنبيياء كقصي  بعيض الع مياء (2:  00) التشانم م حق

اعكا أن تتغ بييكا ع ييى كييا ت ييك التحييديات؟ كأتحييت كيييت اسييتط: م ييا أديسييكن كميين  ييم سييألتهم

الفرصة لاعضاء لإلجابة كمن  م ع قيت ع يى اإلجابية، بعيداا عرضيت ع ييهم قصية الفراشية 

 .  بكاسطة البرككسيما، ككضحت لهم بأن حسن اللن باض يج ب لهم التفانا

ز  بطاقية تقيييم في نهاية الج سة، قمت بتقديم م خ  مبسط عميا دار بالج سية اإلرشيادية، كأك -

الج سييية؛ ك مييين  يييم  كجهتيييي شيييكري ألعضييياء المجمكعييية اإلرشيييادية ع يييى حسييين تفييياع هم 

 (.:::2)كمشاركتهم طكاا الج سة اإلرشادية، كبعداا أعطيهم الكاجب البيتي م حق
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 الجلسة اإلرشادية الثالثة

 التفكير  اليجابي

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 دقيقة 21 2107 2/2109 /0 اال نين

 

دحض أعضاء المجمكعية اإلرشيادية األفكيار الالعقالنيية المرتبطية بيالتغيير : الهدف العام للجلسة

 .كالمتع قة باالكتداب

 :الهدف األول والثاني والثال 

 .تعريت أعضاء المجمكعة اإلرشادية بكيفية التفكير اإليجابي -

 .الفرق بين التفكير اإليجابي ك التفكير الس بيأن يستنتش أعضاء المجمكعة اإلرشادية  -

 .استبداا أعضاء المجمكعة اإلرشادية األفكار الس بية بأفكار إيجابية -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 القصة -

 التخيا   -

 المرح كالدعابة -

 المناقشة كالحكار -

 تدريبات التنفس -
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 .مراقبة الس كك -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 بطاقات -

 م صق رنيتك -

 عرض بكربكينت  -

 برككسيما -

 :إجراءات التنفيذ

في بداية الج سة سيأرحب  باألعضياء كمين بعيداا قميت بمراجعية  الج سية السيابقة ك مراجعية  -

الكاجب معهم ك تقديم التغ ية الراجعة لهيم كمين  يم بيدأت فيي مكضيك  الج سية الحاليية، حييث 

اإليجيابي ل يدكتكر إبيراايم الفقيي، بعيداا قمنيا بمناقشية ميا دار قمت بعرض فييديك عين التفكيير 

: بالمحاضرة، بعداا ط بت من األعضاء أن يغمضكا أعينهم كمن  م  التفكير في المكقت التالي

في الساعة السابعة كالنصت صباحا تستيقل كعندما تبدأ في فتح عينيك يبدأ عق ك الكاعي بيبط 

ينتليرك، كيالتفكير فيي اجتميا  ع ييك حضيكره فيي الصيباح، في العما ك تفكر في اليكم ال ي 

كع يك فيه أن تعترت بعدم قدرتك ع ى حا مشك ة طاردة، كفيكق  ليك سيتقابا عمييال مزعجيا 

بعد اللهر، رغم أن الساعة ال تزاا السابعة ك النصت صيباحا، كأن شييدا ليم يحيدث بعيد، فقيد 

 :       د ة التاليةكمن  م كجهت لهم األس. أصبحت في حالة مزاجية سيدة

 من خالا المكقت بما ا شعرت؟ -0
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 اا تعتقد بأنك إيجابي في تفكيرك أم س بي؟ -2

 في نلرك ما اك التفكير اإليجابي؟ -0

أتحت الفرصة لاعضاء لإلجابة كمن  م أعقبت ع ى إجابتهم بأن نكعية أفكارنا اي التي تحدد  -

به إلى أن يير  العيالم بمنليار مل يم، شكا حياتنا، فك يرا ما تراكد اإلنسان أفكار س بية تندي 

بينما ليك راكدتيه األفكيار اإليجابيية، ف نهيا تق يب حياتيه رأسيا ع يى عقيب، كتجع يه ينلير ل حيياة 

بمنلار كردي ك يككن متفادال غير متشادم، محبا ل حياة غير كاره لها، كمن انيا تلهير أاميية 

ة مسيتمرة يحصي كن ع يي مزييدا اإليجابية في حياتنا، كسأكضح لهم أن ما يركزكن ع ية بصيف

منه في حياتهم، كما نزرعه في عق نا نحصد ع يه فيي جسيدنا  كفيي حياتنيا، فكيا ميا نحين فييه 

 .ينبع من أفكارنا ك بأفكارنا نصنع عالمنا

ال اسيتطيع أن أصيدق أن أميرا " كزعت لهم بطاقات كتب فيها أفكارا ادامة كأفكارا بنياءة م يا -

إن الحيياة تتجياا ني ف يم يحيدث ليي شييء " كا ه مشك ة كبييرة؟ مما ال يحصا لي حلي سيص 

أنييا خييادت ألننييي سييألقي ك ميية فييي األسييبك  القييادم، الكييا سيشيياادني كبالتييالي سييأككن " " سييار

أنيا " حص ت لي ا ه المشيك ة، سيأبحث عين حيال لهيا" أم  ه أخر  ألفكار إيجابية" مرتبكا جدا

سييكت أقكلييه كأتط ييع إلشييراك اآلخييرين معييي فييي مسييتعد تمامييا لك متييي، فأنييا أعييرت جيييدا مييا 

اليكم ايك بدايية حيياة جدييدة، الييكم كيا شييء مخت يت، لقيد قيررت أن ا ايب إليى " " مع كماتي

كمين خاللهيا يسيتخ   األعضياء األفكيار السي بية كاألفكيار اإليجابيية " رح ة فأنيا أسيتحق  ليك

 (:::01)م حق

ما نفكر به في حياتنا كمن خالله كضحت  بعداا قمت بعرض فيديك عن دكر التخيا في تحقيق -

لهم الفرق بين التفكير اإليجيابي كالتفكيير السي بي، كمين  يم أخبيرتهم بيأن ع ييهم تغييير التفكيير 

الس بي، ألن به ا التفكير قد ينتابهم الخكت ك الق ق كالتشانم ك غيراا من األمكر التي ال تحمد 
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كر ب يجابية، كط بت منهم أن يقضكا أطكا كقيت عقبااا، كمن أراد أن يحقق النجاح البد أن يف

 .ممكن في التفكير بالنجاح حتى يختزن ا ا في العقا الباطني كمن  م يحققكا النجاح

لك راكدتكم م ا ا ه األفكار كيت مين الممكين أن نيتخ   مين اي ه : كجهت لهم السناا التالي -

 .ع ى إجابتهم األفكار الس بية؟ تركت الفرصة لاعضاء لإلجابة كمن  م ع قت

حيث يقكمكا بكتابة األفكيار السي بية التيي تخيالجهم ك : ط بت من األعضاء القيام بالنشاط التالي -

التي بحاجة إلى تطكير كبعداا يقكميكا بتقطييع الكرقية كرميهيا، كبعيداا اط يب مينهم اسيتبدالها 

 .م بعضبأفكار أك ر إيجابية ككتابتها أيضا في كرقة كقراءتها بصكت عالي أمام بعضه

 :الهدف الرابع

 .تطبيق أعضاء المجمكعة اإلرشادية ألساليب التفكير اإليجابي ل تخ   من التفكير الس بي -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 القصة -

 التخيا   -

 تككيد ال ات -

 االسترخاء -

 المناقشة كالحكار -

 التعزيز اإليجابي -

 قادمة اإليجابيات -

 :األدوات المستخدمة
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 برككسيما -

 حاسكبجهاز ال -

 م صق رنيتك -

 بطاقات تقييم ج سة -

 أقالم -

 (0: 02) بطاقة تقييم الج سة  -

 :إجراءات التنفيذ

نسييان األميكر السي بية التيي  -0بعداا  كرت لهم  مانيية أسياليب ل تأاييا اإليجيابي ل ي ان كايي -

اكتشات  -2. كتركيز تفكيرام ع ى ما يرغب الشخ  في تحقيقه بحياته. حد ت لهم بالماضي

مالزمة المتفاد ين كالناجحين بالحيياة حييث  كيرت لهيم بعيض  -0طريقة تفكير من تحت ي بهم 

  الناجحين كبعيداا كزعيت ع ييهم نشياط كايك عبيارة عين كتابية الشخصيية القص  لاشخا

العبيارات التأكيديية  -9( 00: 00) التي تعجبهم مع كتابة السمات اإليجابية ك اإلنجازات م حق

التخييا حييث ط بيت مينهم تخييا أشيياء تج يب لهيم  -7حيث قمت بضرب أم  ة له ه العبارات  

ضع م صيق رنيتيك الشخصيي حييث قميت بتكزييع م صيق رنيتيك ع يى  -2السعادة كالراحة  

جميع أعضاء المجمكعة اإلرشادية كاك عبارة عن م صق كبيير يكتيب فييه األعضياء رنييتهم 

با، حيث يقكميكا بجميع الصيكر أك الرسيم  التيي تعبير عين رنييتهم ل مسيتقبا  يم يقكميكا ل مستق
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ب لصاق الصكر في الم صق كبعداا يقكمكا بكتابة العبارات المفضي ة ليديهم ك الم همية ل تفيانا 

قيراءة األشيياء التيي تتحيدث عين النجياح كالتفيانا قميت  -2. نحك  اتهم ك المستقبا ك اآلخرين

الممارسية اليكميية ل تيدريبات  -2اشة ع يهم لتشجيعهم ع ى التفكير اإليجيابي بعرض قصة الفر

الباع ة ع ى الراحة كاألما حيث قمت بتدريب األعضاء ع ى تدريبات التنفس ك ليك مين اجيا 

 . كطبقنا بعض تمارين االسترخاء. التخ   ع ى األفكار الس بية

ال طيكاا الج سية اإلرشيادية ك ختمتهييا فيي نهايية الج سية سييأقكم بتعزييز األعضياء األك ير تفيياع -

بتكجيه شكري لجميع األعضاء المشاركين بالج سة ك نصحتهم بالمضي ك اإلصرار في تغيير 

األفكار الس بية إلى أفكار إيجابية ك ط بيت مينهم مالحلية أفكيارام ألنهيا تتحيكا إليى ك ميات ك 

ا تتحييكا إلييى شخصيييتهم مالحليية الك مييات ألنهييا تتحييكا إلييى أفعيياا ك مالحليية األفعيياا ألنهيي

كمالحلة شخصياتهم ألنها تحدد مصييرام، بعيداا أقيكم بتكزييع بطاقية تقيييم الج سية ك أخييرا  

أعطيتهم الكاجب البيتي حيث  ط بت من األعضاء قبا النكم كتابة خمسية أشيياء إيجابيية قيامكا 

 .بها خالا اليكم ك كتابتها في م صق رنيتك
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 الجلسة اإلرشادية الرابعة

 التفكير وعالقته بالنفعال والسلوك

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 71 2: 07 2109/ 2/ 7 األربعاء

 

التعريييت بيأ ر التفكيير ع يى االنفعيياا ك السي كك ليد  المجمكعية اإلرشييادية  :الهددف العدام للجلسدة

 :الهدت األكا كال اني

 .العالقة بين العقا ك الجسدأن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى  -

 . أن يكضح أعضاء المجمكعة اإلرشادية عالقة التفكير ك االنفعاا ك الس كك -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 التخيا  -

 المرح كالدعابة -

 المناقشة كالحكار -

 مراقبة الس كك كاالنفعاا -

 التغ ية الراجعة -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -
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 :إجراءات التنفيذ

في بداية الج سة سترحب المرشدة باألعضاء كشكرتهم ع ى التزامهم بالحضكر كمن  يم قميت  -

بمراجعة الكاجب البيتي من حيث كتابة األعمياا اإليجابيية التيي مارسيكاا خيالا ييكمهم بع يت 

 .فيهم التفانا  كتقديم التغ ية الراجعة بت خي  ما دار في المحاضرة السابقة

بدأت بمقدمة بسيطة تمهيدا لعنكان الج سة كمن  م أخبرتهم بأادات الج سة، بعداا ط بت بعداا  -

أغمضكا أعينكم تخي كا أنه في ييدكم ليمكنيه كفيي الييد األخير   -0: منهم تخيا المكاقت التالية

سكينة قمتم بتقطيع ال يمكنة بالسكينة كمين  يم قميتم بكضيعها فيي الفيم كأحسسيت بطعمهيا حييث 

كقمت بمالحلة س ككهم كمشاعرام رغم أنه ال تكجيد ليمكنية . مكنة شديدة الحمكضةكانت ال ي

 حقيقية فكيت استطاعكا فعا  لك؟

أغمضكا أعينكم، كليتخيا كا كاحد منكم أن أحيدا طيرق البياب كعنيدما فتحيت ليه شياادت  -0

شخصا مكتدبا متشادما كحزينيا، يفكير فيي اليتخ   مين الحيياة كركيزت فيي مالميح كجهيه 

 ييم اط ييب ميينهم أن يصييفكا لييي مييا شيياادكه، كيقييكم .كنبييرة صييكته، افتحييكا أعييينكم كايدتييه

كيييت اسييتطعتم كصييت : األعضيياء بكصييت الشييخ ، كميين  ييم أكجييه لهييم السييناا التييالي

 شخ  دكن رنيته؟

بعد االستما  إلى إجابة األعضاء أكضيح لهيم عالقية التفكيير كارتباطيه باالنفعياا كالسي كك ، كانيه 

حل ما يحدث لنا من مشاعر كأحاسيس، ألن العقا كالجسد كالاما يتأ ران بالتفكير أ ناء التفكير نال

سكاء كان إيجابيا أك س بيا، فنحن قادركن ع ى صنع كاقعنا ك بأيدينا تغيير كاقعنا إلى األفضا مين 

 . خالا تغ ية العقا بالتفكير اإليجابي

كليى إسيناد لهيكرام ل خ يت بعداا اقسم المجمكعة إلى مجمكعتين، كاط يب مين المجمكعية األ -

ع ى الكرسي ك فرد الكتفين كالكجه كرسم ابتسامه ع ى الكجه، كبعداا اط ب منهم التفكير في 



206 
 

مكقييت سيييء يشييعر فيييه بييالحزن كاالكتديياب بشييرط أال تتغييير مالمييح الجسييم الليياارة، كع ييى 

 .ا  لكاا استطعتم فع: المجمكعة ال انية مالحلة  لك، بعداا أكجه لهم السناا التالي

بعداا اط ب من المجمكعة ال انية الج كس منحني اللهر ك رنكسهم تتجيه إليى االسيفا كرسيم  -

عبكس ك حزن كاحتقان في كجكاهم مع التفكير في شيء سعيد كمبهش بدكن أن تتغير مالميح 

الكجه، كالمجمكعة األخر  تقكم بمالحلة  لك كمن  م طرح نفس السناا السابق ال ي طيرح 

األكلى، كدكن شيك ال يسيتطيعكن، بعيداا اقيكم بتكضييح  ليك حييث أنيه حيدث  ع ى المجمكعة

تعارض بين مالمح الكجه كايدة العقا كالجسم كالس كك حيث أنه يجب مطابقة الحالة الفكريية 

 .كالشعكرية كالحالة الجسدية لإلنسان

 :الهدت ال الث كالرابع كالخامس

 (02: 00)  حقم( A, B, C, D, F )أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى نمك ه -

 .أن يميز أعضاء المجمكعة اإلرشادية بين المعتقدات العقالنية كالمعتقدات غير العقالنية -

 .ان يح ا أعضاء المجمكعة بعض المكاقت ك األحداث باستخدام النمك ه -

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 العصت ال اني -

 القصصي -

 المرح كالدعابة -

 كالحكارالمناقشة  -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -
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 أقالم سبكرة -

 برككسيما -

 حاسكب -

 رسكم كاريكاتيرية -

 (9: 02) بطاقة تقييم الج سة  -

 :إجراءات التنفيذ

أكضحت لهم العالقة بيين التفكيير كاالنفعياا كالسي كك فيي إدراك المكاقيت مين خيالا عرضيي  -

 ,A, B) إلنسان في حياتيه كتح ي هيا بنميك هلك ير من النما ه كالمكاقت التي قد يتعرض لها ا

C ) كمناقشتها مع األعضاء مين حييث طيرق التعاميا معهيا ك ليك إلكسيابهم القيدرة ع يى إدارة

 .التفكير إلحداث انفعاا جيد كس كك مرغكب يصا بالفرد إلى الرضي النفسي 

ية من خالا بعداا كضحت لهم بأن الفرد مسنكا مسنكلية كبيرة عن خ ق اضطراباته االنفعال -

المعتقدات التيي يربطهيا بأحيداث حياتيه، بعيداا شيرحت لهيم طبيعية المعتقيدات غيير العقالنيية، 

كاي األفكيار التيي تمكين الفيرد مين تقبيا  اتيه كعالميه اليكاقعي ك تمكنيه مين أن يحقيق  اتيه ك 

طقيية ك يصبح إنسانا منتجا فعاال، كالمعتقدات غير العقالنية اي ت يك األفكيار السي بية غيير المن

غير الكاقعية كالتي تتأ ر باألاكاء الشخصية ك العد عن المكضكعية، كانا تيأتي أاميية تغييير 

المعيارت ك أنمياط التفكيير، فهيي جيزء مهيم فيي خفيض مسيتك  التشيانم، بعيداا اقيكم بمناقشية 

قصية األختيان،  بعض األفكار ك المعتقدات  غير العقالنية المصاحبة ل تشيانم مين خيالا   كير

اما تخات النكم في اللالم العتقاداا بأنه مكحش كمخيت فتشعر باألرق كالخيكت الشيديد أحدا
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كاألخيير  تحييب النييكم فييي اللييالم العتقاداييا بأنييه يسيياعداا ع ييى االسييترخاء فتشييعر بالراحيية 

الخبيرة (  A) حيث أن( A, B, C) بعداا نقكم بتح يا مكقت الفتاتين ع ى نمك ه(. كالطمأنينة

األفكيار كالمعتقيدات األخيت األكليى ليديها (  B) إطفياء النيكر) كالحدث أك المكقيت ايك الليالم

أفكار العقالنية ، اللالم بأنه مكحش أما األخت ال انية ف ديها أفكار عقالنيية عين الليالم حييث 

يد فيتكلييد لييد  األخييت األكلييى مشيياعر الخييكت الشييد( c)أنييه يييندي إلييى الراحيية كاالسييترخاء، 

كاألرق كعدم القدرة ع ى النكم، بينما يتكلد لد  األخت ال انية الشعكر بالراحية ك الطمأنينية ك 

ما ال ي احيدث االنفعياا ك الشيعكر المخت يت  -: القدرة ع ى النكم، كمن  م أكجه السناا التالي

لييد  األختييين مييع أنهمييا تعرضييتا ليينفس المكقييت كاييك إطفيياء النييكر كإعطييادهم فرصيية ل حييكار 

ليد  اإلنسيان ايك (  C) المناقشة بعداا اع ق ع ى اإلجابات ، أن السبب فيي إحيداث االنفعيااك

لي لك يجيب اليتحكم فيي أفكارنيا ك اعتقاداتنيا ك ( A)  كلييس الحيدث نفسيه( B)التفكير كاالعتقاد

تغير األفكار الالعقالنية منها بأفكار عقالنية لمحاكلة الكصكا إليى السيعادة ك الصيحة النفسيية 

 (A, B, C, D, E, F)  كزعيت لاعضياء بطاقية تح ييا مكقيت ع يى نميك ه .حقيق النجياحلت

 (. 00: 00)  لتح يا بعض المكاقت التي مركا بها م حق

كزعت بعض الرسيكم الكاريكاتيريية إلعطيادهم فرصية فيي التفكيير فيي مكاقيت ل تيدريب ع يى  -

فيديك الشخ  ال ي أغ ق ، بعداا قمت بعرض (:::09) م حق(  A, B, c) تح ي ها باستخدام

ع يه باب ال الجة كاك بالداخا، كبسبب انه أعطى عق ه إشارات س بيه كال ي بدكره أ ير ع يى 

مشيياعره ك أحاسيسييه ممييا أد  إلييى  كفاتييه داخييا ال الجيية، رغييم أنهييا كانييت مفصييكلة عنهييا 

 .الكهرباء
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الج سية كمين  يم  في نهاية الج سة ط بت من األعضاء ت خيي  ألايم النقياط التيي دارت حكلهيا -

عرضت ع يهم شريحة ل نصادح التي تساعدام ع ى تغيير األفكار الس بية إلى إيجابية من أجا 

زييييادة التفيييانا ليييديهم، قميييت بعيييداا بتكزييييع بطاقييية تقيييييم الج سييية، كأخييييرا تكجهيييت بالشيييكر 

   ق   ل مشيياركين ع ييى تفيياع هم كمشيياركتهم طييكاا الج سيية، كبعييداا أعطيييهم الكاجييب البيتييي م حيي

كاك عبارة عن تسجيا مكقفا من مكاقت الحياة التي مررت بها في حياتك ك كنت ( 07: 00) 

 .راضيا عنه مع تكضيح طريقة تفسيرك له ا المكقت ك الشعكر المصاحب له ال ي صدر منك

 

 الجلسة اإلرشادية الخامسة

 األفكار الالعقالنية التشاؤمية و تأثيرها على الذات

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 71 2: 07 2109/ 2/ 01 اال نين

 

تنمية قدرة أعضاء المجمكعة اإلرشيادية ع يى كيبح أفكيارام الالعقالنيية : الهدف العام للجلسة -

 .نحك  اتهم

 :الهدت األكا كال اني كال الث 

الي ات كالشيعكر أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى عالقة األفكار الالعقالنيية تجياه  -

 .باالكتداب

 .أن يغير أعضاء المجمكعة اإلرشادية العم يات الفكرية الت قادية التي تسبب التشانم -

 .تعريت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى المعارت المدمرة ل  ات -
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 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -

 الحكار كالمناقشة -

 التعزيز اإليجابي -

 القصة -

 ل اتيالحكار ا -

 :األدوات المستخدمة بالجلسة

 السبكرة الحادطية -

 اقالم السبكرة -

 الكرق -

 الرسكم الكاريكاتيرية -

 الحاسكب -

 جهاز العرض -

 :إجراءات التنفيذ

ستفتتح المرشد الج سة بالترحيب بأعضاء المجمكعة اإلرشادية، كمن   م قمت بمراجعة ما تيم  -

البيتيي كتقيديم التغ يية الراجعية لاعضياء، أخ ه بالج سة اإلرشيادية السيابقة كمراجعية الكاجيب 

 : كبعد  لك أقكم بتكجيه السناا التالي
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عرضت فيديك يكضح قيمة ال ات كمن خالا الفيديك مهدت لمكضيك  الج سية لاعضياء كأايم  -

كيت تنلركن إلى  -النقاط التي سنتحدث عنها في ا ه الج سة، كمن  م  طرحت سناال مفتكحا

لمجمكعة اإلرشادية بالحديث عن  كيفية نلرتهم لي اتهم كمعتقيداتهم  اتكم؟ حيث يقكم أعضاء ا

نحكاا كالتي تكلد ليديهم الشيعكر باإلحبياط  ك االكتدياب، كقميت بسيرد بعيض القصي  لتقيدير 

 .ال ات ،كقمت بتعزيز األعضاء المشاركين

فبمييا ا سييتحدث نفسييك؟ كمييا " لييك ط ييب مييديرك مقاب تييك فييي يكمييا مييا" كجهييت السييناا التييالي -

 مشاعر التي ستصاحب ا ا الحديث؟ كما الس كك المتكقع أن تمارسه؟ال

كبعيداا اسيتمعت لإلجابيات ك ناقشينااا، حييث شيرحت لهيم دكر العكاميا المعرفيية فيي إحيداث  -

التشانم ل فرد، حيث أن ا ه األفكيار حتيى كليك كانيت غيير منطقيية ف نيه ييتم تصيديقها مين قبيا 

يية التيي تيتم معالجية اي ه األفكيار بهيا تشيكيه أك تخرييت الفرد ك تين ر فيي انفعاالتيه، ألن الكيف

بسبب عيدم التكييت، ك الفيرد قيد ال يكيكن ع يى كعيي بهي ه األفكيار حتيى يسيتطيع أن يحيدداا، 

كبالتييالي يمكنييه التعامييا معهييا ك يصييححها مييع التييدريب ك التع يييم، فهنيياك عالقيية بييين االنفعيياا 

مشيياعر الفقييد تنشييأ عم يييات معرفييية تحييث  كالمعرفيية، فشييعكر اإلنسييان بييالحزن عنييدما تعتريييه

الشخ  ع ى االنسحاب، كمن انا البد من تعديا البنية المعرفية من خالا إعادة تككين البنيية 

المعرفية بما يحقق التكازن في حيياة الشيخ  المتشيادم، بعيداا شيرحت لهيم العكاميا المعرفيية 

 .التي تندي إلى التشانم

لتكضييح العالقية التيي تيربط بيين األفكيار ك ( A, B, C, D, E, F)  كزعيت صيكر لنميك ه -

المشاعر ، بعداا قمت بتكزييع األعضياء إليى مجمكعيات كبعيداا أكز  الصيكر الكاريكاتيريية 

تقييكم كييا مجمكعيية باإلجابيية عنهييا  ع ييى المجمكعييات كتحييت الصييكر مجمكعيية ميين األسييد ة
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)  م حيق ايي العكاقيب؟ كمناقشتها من حيث ما اك الحدث؟ كما ايي األفكيار كالمعتقيدات؟ كميا

02::: .) 

أعرض قصة الضفدعة التي لم تأ ر ع يها األفكار السي بية مين قبيا اآلخيرين كمين  يم سيأكجه   -

كضح عالقة المعتقدات كاألفكار الالعقالنية تجاه ال ات كالشعكر بالتشانم؟ : لهم األسد ة التالية

معرفية الغير عقالنية المدمرة ع قت ع ى اإلجابة من خالا تكضيحي لاعضاء بأن العم يات ال

الرغبة في أن تسير األميكر . األحاديث الس بية من قبا اآلخرين ه. التهكيا ب. أ: ل  ات كاي

عدم التحما، كبعد شرح كا كاحده ضربت ام  ية لكيا كاحيدة مي ال عين . كما يهك  الشخ  د

عبيارة مم  ية  اء، كتركت لاعضاء الفرصية فيي إعطي(ال أستطيع مكاص ة الحياة) عدم التحما

له ه المعارت المدمرة ، بعداا كضحت لهم كيت يمكن مكاجهة ا ا الحكار الي اتي السي بي ميع 

فرصيية لاعضيياء  إعطيياءلافكييار السيي بية  مييع  أم  ييةاليينفس بحييكار إيجييابي ميين خييالا طييرح 

 (. ال استطيع أن أفعا شيدا لجعا ا ا المكقت أفضا) ل مشاركة م ال

قمنا  بممارسة تمرين حركة العين حيث سأكضح لهم التمرين كمن  م اط ب من أحد األعضاء  -

بالخركه إلعادة التمرين ع ى جميع األعضاء كمن  يم سيأط ب مين جمييع األعضياء بممارسية 

التمرين ك ما خطرت لهم األفكار الالعقالنيية اتجياه  اتهيم، كط بيت مينهم ممارسيته فيي حيياتهم 

 . اليكمية

: 00) نشاط لاعضاء يكضح األفكار التيي تخطير لنيا ك الشيعكر المصياحب لهيا م حيق أكز   -

02) 

 :الهدت الرابع كالخامس

 .أن يدحض أعضاء المجمكعة اإلرشادية األفكار الالعقالنية تجاه ال ات -
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 .المجمكعة اإلرشادية األفكار الالعقالنية تجاه ال ات بأفكار أك ر عقالنية أعضاءأن يستبدا   -

 :ليب والفنيات اإلرشاديةاألسا

 .الحكار ك المناقشة -

 الدحض ك التفنيد  -

 المكاجهة  -

 اإليجابيالتعزيز -

 الم خ  -

 :األدوات المستخدمة بالجلسة

 السبكرة الحادطية -

 اقالم السبكرة -

 الكرق  -

 (02: 00) م حق  (A. B. C. D. E. F )نمك ه  -

 البرككسيما  -

 جهاز الحاسكب -

 (7: 02) مرفق بطاقة تقييم الج سة اإلرشادية  -

 :إجراءات الجلسة
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قمييت بعييرض محاضييرة ل ييدكتكر إبييراايم الفقييي عيين تقييدير قيميية اليي ات، حيييث قمييت بمناقشيية    

بمساعدة األعضاء ع ى مناقشة المعتقيدات كعرض ألام األفكار الكاردة بالمحاضرة، كبعداا قمت 

نييد كدحيض المعتقيدات ك ك األفكار الالعقالنية عن  كاتهيم كمكاجهتهيا كتيدريب األعضياء ع يى تف

األفكييار الالعقالنييية كاسييتبدالها بأفكييار ك معتقييدات عقالنييية فيهييا تفييانا كأمييا عيين طريييق اسييتخدام 

 (.A. B. C. D. E. F) نمك ه

، بعد  لك قدمت م خ  ألعضاء المجمكعة اإلرشادية عن أايم النقياط التيي دارت فيي الج سية -

اء حيث ك فتهم بكتابية عشير عبيارات إيجابيية كفي نهاية الج سة أعطيت الكاجب البيتي لاعض

كميين  ييم كزعييت بطاقيية تقييييم ( 02: 00) م حييق لتقييدير اليي ات، ك تع يقهييا فييي م صييق رنيتييي 

الج سة كأخيرا تكجهت بالشيكر لاعضياء ع يى مشياركتهم كتفياع هم معيي ك  كيرتهم بمكعيدنا 

 .بالج سة القادمة
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 الجلسة اإلرشادية السادسة

 الالعقالنية التشاؤمية اتجاه المستقبلاألفكار 

 

 مدة الجلسة الساعة التاريخ اليوم

 97 2107 2109/ 2/ 02 األربعاء

 

تنميية الجانيب اإليجيابي ليد  أعضياء المجمكعية اإلرشيادية فيي نليرتهم إليى : الهدت العام ل ج سية

 .المستقبا

 :الهدت األكا

المعتقدات ك األفكار الالعقالنية التشانمية  تجياه أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى  -

 .المستقبا كالتي ينتش عنها انخفاض التفانا

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -1

 الحكار كالمناقشة -2

 التغ ية الراجعة  -3

 المرح ك الدعابة -4

 التعزيز  -5

 

 

 األدوات المستخدمة
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 السبكرة الحادطية -0

 أقالم السبكرة -2

 أكراق  -0

 :إجراءات التنفيذ

سيييتبدأ المرشيييدة الج سييية بالترحييييب بأعضييياء المجمكعييية اإلرشيييادية، كشيييكرام ع يييى التيييزامهم    

بالحضكر في المكعد المحدد، بعيداا قميت بمراجعية ميا دار بالج سية السيابقة معهيم كمناقشيتهم فيي 

كاجيب، حييث الكاجب كتقيديم التغ يية الراجعية لهيم كقميت بتعزييز األعضياء الي ين التزميكا بحيا ال

أاككد لهم  بكضع الكاجب في م صق رنيتك كمن  م قمت  بتكجييه سيناا مفتكحيا ك اإلجابية ع ييه 

قمت بمناقشة إجاباتهم  كبينت لهم ( تحدث عن طمكحك العم ي كالع مي) من قبا األعضاء بشفافية

هتهم بأن بعض الناس ينلركن إلى المستقبا بمنلار مشرق كبعضهم ينلركن ع ى أنه مل م، ككج

 .إلى النلرة اإليجابية ل مستقبا ك نسيان الماضي كع يهم االستفادة منه من أجا بناء المستقبا

بعداا سردت ع يهم قصية الط بية الجيامعين الي ين حكميكا ع يى مسيتقب هم بعيدم الحصيكا ع يى  -

 كليفة مقارنة بزمالدهم ال ين تخرجكا من الجامعة كلم يحص كا ع ى كليفة

الطالييب اليي ي ال يحييب مييدرس ال غيية اإلنج يزييية، ألنييه أحرجييه أمييام زمالدييه  كييرت لهييم قصيية  -

بالصت، يفكر في الحاد ة كيتحدث عنها فيي البييت أميام العاد ية كأميام أصيدقاده كفيي كيا ميره 

كمين  يم كجهيت لهيم السيناا " يزداد كراه ل مع م كالمادة، كا ا ك ه يختزن فيي العقيا البياطن 

 عا الطالب يكره المع م كالمادة؟في رأيكم ما ال ي ج: التالي

 :الهدت ال اني كال الث

أن ييييدحض أعضييياء المجمكعييية اإلرشيييادية المعتقيييدات ك األفكيييار التشيييانمية تجييياه المسيييتقبا  -

 (.A. B. C. D. E. F) باستخدام
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أن يسييتبدا أعضيياء المجمكعيية اإلرشييادية المعتقييدات الالعقالنييية التشييانمية بمعتقييدات أك يير  -

 .عقالنية تفانلية

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -0

 الحكار كالمناقشة -2

 االسترخاء التنفسي -0

 القصة -9

 التخيا -7

 مراقبة الس كك -2

 األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -0

 أقالم السبكرة -2

 أكراق -0

 أقالم -9

 جهاز العرض  -7

 حاسكب -2

 (21: 00)  م حق( A, B, C,D, E, F) نمك ه  -2

 (.2: 02)  م حقبطاقة تقييم الج سة  -2

 :إجراءات التنفيذ
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طالب يعاني من الشعكر بالدكنية كاالكتداب ) كبعداا قمت بعرض القصة التالية ع ى األعضاء -

لحصكله ع ى نتيجة منخفضة بمادة الفيزياء، كأنه يجد صعكبة فيي التركييز بالدراسية كأصيبح 

اشيا ال فاديدة منيه، تفكيره مشغكال بأنه سيفشا كما أنه ال يكت عن تكبي  نفسيه كأنيه شيخ  ف

حتى أ ر  لك ع ى نتادجه في اختبارات المكاد األخر  كمن  م مناقشة المجمكعة حكا القصة 

   -:حدد في القصة السابقة)من خالا تكزيع نشاط فيه بعض األسد ة حكا القصة كاي كالتالي

 ال ي تعرض له الطالب( المكقت) الحدث -

 .التي يشعر بها الطالب( المشاعر) االنفعاا -

 .المسيطر ع ى الطالب( األفكار) االعتقاد -

 .صت ا ا االعتقاد اا اك عقالني أم العقالني، كما نتادش االعتقاد ع ى الطالب -

 .ما ال ي كلد شعكر الدكنية لد  الطالب -

التشيانم ك ) كبعد اإلنصات إلجابة أعضاء المجمكعة قميت بمناقشية اإلجابيات أن المشياعر السي بية

التييي يشييعر بهييا الطالييب ناتجيية عيين األفكييار حييكا إخفاقييه فييي امتحييان الرياضيييات، ( االكتديياب

كالمعتقدات التي فسر بها الطالب الحدث ليست ناتجة بسبب إخفاقه في امتحان الرياضيات كأن ا ا 

نيك  ميين التفكييير الالعقالنييي قيد يعطييا الدراسيية لييد  الطالييب ك يزييد ميين إخفاقييه، ك بعييداا قمييت ال

بمكاجهة األفكار  التشيانمية ليد  أعضياء المجمكعية اإلرشيادية كدحضيها كتح ي هيا؛ فط بيت مينهم 

القيام باالسترخاء التنفسي كام مغمضك العينيين فيي اي ه األفكيار التشيانمية ك التخييا عبير اليزمن 

سينكات ك اي ه األفكيار تسييطر ع ييهم  01سينكات كع يى  7سينكات كمين  يم إليى  0باالنتقياا مين 

كالشعكر بمد  األلم كاالكتداب كالحزن ك اإلحباط التي قد تسببه لهم خالا الخمس سنكات القادمة، 

كبعداا ط بت منهم التكقت عن التفكير كالتخيا ك أن يفتحكا أعينهم، كمين  يم ط بيت مينهم كصيت 

حالة الشعكرية التي أحسكا بها في ا ا التدريب، كمن  م أخبرتهم أن ا ا التمرين قد كشت لكم ما ال

قد تككنيكن ع ييه فيي المسيتقبا أن ليم تتخ صيكا مين اي ه األفكيار التشيانمية، كبعيداا أعيدت ع ييهم 
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حيد ها اي ا التمرين ك لكن التفكير اإليجابي التفانا ل مستقبا، ك لك  بيربط الحالية الشيعكرية التيي ي

التفكير  م قيام أعضاء المجمكعة اإلرشيادية بيدحض األفكيار الالعقالنيية التشيانمية نحيك المسيتقبا 

كاستبدالها بأفكار أخر  أك ر عقالنية كفق نمك ه تفنيد ك  (A. B. C.D. E. F) باستخدام نمك ه

ر سي بي اتجياه مين  يم كزعيت ع ييهم نشياط كط بيت مينهم كتابية تفكيي ك ؛دحض األفكار الالعقالنية

المستقبا الفكرة أك االعتقاد ك المشاعر المصاحبة كنتادش ا ا المعتقد ك،خر إيجابي ك قمنيا بمناقشية 

 (.20: 00)  إجابة األعضاء م حق

قمييت بعييرض فيييديك عيين المسييتقبا كفيييه قصيية العييالم أديسييكن كغيييره ميين الع ميياء المشييااير  -

كيين لييم ي يينهم  لييك عيين بنيياء مسييتقب هم، كاإلنجييازات التييي حققهييا رغييم طييردام ميين المدرسيية ل

 .كغيراا من النصادح التي تنمي لديهم النلرة اإليجابية اتجاه المستقبا

في نهاية الج سية قميت  بتقيديم م خي  ألايم النقياط التيي دارت فيي الج سية كمين  يم أعطييتهم  -

الكاجييب البيتييي، حيييث ط بييت ميينهم االسييتيقال مبكييرا كممارسيية رياضيية التأمييا ك ممارسيية 

االسترخاء كالشيعكر بالتفيانا كاألميا كاالسيتمرار بهي ا التميرين كيا ييكم، كتسيجيا انطبياعهم 

كمشياعرام كسيي ككهم أ نيياء كبعييد ممارسيية التأمييا كاالسييترخاء لمناقشييتها فييي الج سيية القادميية، 

 .بعداا كزعت ع يهم بطاقة تقييم الج سة ك كرتهم بمكعد الج سة القادمة
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 السابعةالجلسة اإلرشادية 

 مهارة إدارة الفشل في الحياة

 مدة الجلسة الساعة التاريخ اليوم

 21 2107 2/2109/ 02 اال نين

 

 .إكساب أعضاء المجمكعة اإلرشادية مهارة إدارة الفشا ل كصكا إلى النجاح: الهدت العام ل ج سة

 :الهدت األكا

 .أعضاء المجمكعة اإلرشادية لد استبصار المعتقدات كاألفكار الالعقالنية المرتبطة بالفشا  -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 الحكار كالمناقشة -

 التغ ية الراجعة -

 األس كب القصصي -

 العصت ال اني -

 التعزيز اإليجابي -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 بطاقة تجربتي مع الفشا -
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 :إجراءات التنفيذ

فييي بداييية الج سيية سييأرحب  باألعضيياء فييي التييزامهم بالحضييكر ل ج سيية كبعييداا قمنييا بمناقشيية  -

الكاجييب البيتييي كتقييديم التغ ييية الراجعيية كتقييديم م خيي  ل ج سيية السييابقة، بعييداا قمييت بالتمهيييد 

ل ج سة من خالا ط بيت مين األعضياء طيرح األفكيار التيي يرييدكن تغييرايا فيي أنفسيهم كبعيد 

هم تكص ت إلى أن عم ية التسكيت اك أحد المعكقات في تغيير األفكار كمن  م االستما  إلجابت

 .أكضحت لهم أن التسكيت اك أحد أعداء النجاح

 . كرت لهم قصة القادة العسكريين ال ين انتابهم الفشا أمام أعدادهم -

بعييداا كزعييت بطاقيية تجربتييي مييع الفشييا التييي تسيياعد ع ييى إنييارة تفكييير أعضيياء المجمكعيية  -

، كت مييس مشيياعر الفشييا لييديهم،  ييم أتحييت ألعضيياء المجمكعيية (22: 00)   حييقادية ماإلرشيي

اإلرشادية فرصة اإلطال  ع يها كقراءتها ك التفكير فيها، كبعد التعيرت ع يى اإلجابية ناقشيتهم 

 :فيما يأتي

 أتعتقد بكجكد الفشا المط ق في الحياة بمعنى اا يكجد إنسان فاشا؟ - أ

كقمت بمناقشة األفكار الالعقالنية لديهم ككضحت لهم بأن النجاح ك الفشا اك نتادش تفكيرنا فينحن 

 .  من نصنع مستقب نا

 :الهدت ال اني

 .أن يدحض أعضاء المجمكعة اإلرشادية المعتقدات الخاطدة لديهم  -

 

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 النم جة -
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 المناقشة كالحكار -

 التفنيد ك الدحض -

 .الت خي  -

 :األدوات المستخدمة بالجلسة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 بطاقة م كنة -

 جهاز العرض -

 حاسكب -

لتفنييد كدحيض األفكيار الالعقالنيية المرتبطية بالفشيا م حيق            (A, B, C, D, E, F)نميك ه -

 (00 :20  ) 

                                                                                                    (       2: 02) بطاقة تقييم الج سة اإلرشادية  -

 :إجراءات التنفيذ

أقييكم بمهاجميية األفكييار ك المعتقييدات الالعقالنييية المرتبطيية بالفشييا عنييد أعضيياء المجمكعيية  -

الفشيا ايك عبيارة عين نتيادش اإلرشادية ك أكضح لهم أنه ال يكجد فشا مط ق في الحياة ك إنميا 

كخبرات لك استغ ت بالشكا الصحيح سكت تساعد ل كصيكا إليى النجياح، كا كير لهيم قصي  

 .كاقعية لتجارب بعض الشخصيات الناجحة في التعاما مع الفشا  ك استطاعكا تحقيق النجاح
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عن طرييق جهياز العيرض اعيرض لهيم بعيض الشخصييات الناجحية رغيم الليركت التيي  -

رغيم العبيارات السي بية مين قبيا اآلخيرين إال أن رغبيتهم فيي النجياح كانيت أحاطت بهم ك 

أقك  فتحدكا الصعاب كليم يخضيعكا ل فشيا مين اجيا تحقييق الهيدت، مين خاللهيا يتكصيا 

 .األعضاء إلى أام النقاط التي يهدت لها العرض

 أتحت الفرصة لاعضاء لإلجابة كبعداا ع قيت ع يى إجابيات األعضياء، كبعيداا أخبيرتهم  -

أن كييا العلميياء النيياجحين كييان عنييدام أسييباب ك يييرة ل تراجييع، ككاجهييكا عقبييات ك يييرة ك 

ابكط في العزيمة كلكنهم لم يستسي مكا كليم يتركيكا أحالمهيم، ككيانكا مقتنعيين بيأن تجربية 

 .كاحدة ال تكفي فكرسكا حياتهم ألحالمهم

كتخ ييت عنهيا بسيبب كم مين الميرات كيان ليديك أحيالم  -0:أكجه لاعضاء األسد ة التالية  -

 اللركت؟

 الم يحن الكقت لتط ق سراح القك  الكامنة المحبكسة بداخ ك؟ -0

 ألم يحن الكقت لكي تعيش أحالمك كاقعا م مكسا من صنع التزامك ك إصرارك ع يها؟ -2

ألزم نفسك بتحقيق أحالمك، أعطها كا ما تم يك مهميا قياا مين حكليك مين أصيدقاء ك أقيارب، كقيم 

أادافك، كع ى الطريق ل نجاح ستقابا الك ير من التحديات، فع يك بمكاجهتها   بتكجيه طاقتك لتحقيق

جميعا بتجاا ها كال تعطيها أي اعتبار كتغ ب ع يهيا ك اسيتمر، ك تي كر دادميا أن اإلصيرار يقضيي 

 .ع ى المقاكمة

بعيداا كجهيت " الناجحكن يتراجعكن، ك المتراجعكن ال ينجحيكن" بعداا ا كر الم ا القادا -

إلى ما ا يهدت ا ا الم ا؟ استمعت لإلجابات ك بعداا كضحت لهم إنك : لسناا التاليلهم ا

 "تيأس لن تفشا إال إ ا تكقفت عن المحاكلة فمفتاح النجاح ببساطة اك ال
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أكز  بعييض العبييارات ألفكييار عقالنييية مرتبطيية بالفشييا باسييتخدام نمييك ه تفنيييد ك دحييض  -

حييث يقيكم المرشيد بتكضييحها كشيرحها لاعضياء األفكار الالعقالنيية المرتبطية بالفشيا، 

 :كمن ا ه العبارات

 .أنا لم أفشا كلكن س ككي اك ال ي فشا -

 .يمكنني التركيز ع ى س ككيات أخر  ل نجاح -

 .يمكنني المحاكلة بقدر اكبر -

في الختام  كيرتهم بيأنهم أفضيا مخ كقيات هللا تعيالى فيي اي ه األرض، كأن الماضيي ميا ايك إال    

االستفادة منه ك المستقبا اك رنية لاميا، ك لكين ع ييهم أن يعيشيكا الكقيت الحاضير خبرات يجب 

كأن يعيشكا ا ه ال حلة كأنها ،خر لحلة كأن يعيشكا ع ى األما ع ى اإليجابية ع ى التفيانا ع يى 

الكفاح ع ى النجاح، بعيداا أقيدم م خي  لكيا ميا دار مين أفكيار خيالا الج سية  يم أك فهيم بالكاجيب 

 م حيق( كاك عبارة عن التعبير عن مكقت شعرت فيه بالنجاح كتعتقد انه أ ر ع ى حياتيك .)البيتي

 .؛ ك في النهاية أكز  بطاقة تقييم الج سة ع ى أعضاء المجمكعة اإلرشادية(:::29)
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 الجلسة اإلرشادية الثامنة

 مهارة توكيد الذات

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 دقيقة 21 2101 2109/ 2 /02 األربعاء

 

 .إكساب أعضاء المجمكعة اإلرشادية مهارة تككيد ال ات:الهدف العام للجلسة

 :الهدت األكا كال اني ك ال الث -

 .أن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى تككيد ال ات  -

أن ينيياقش أعضيياء المجمكعيية اإلرشييادية الحييديث السيي بي اليي اتي التييي يقكلهييا األفييراد غييير  -

 . المنكدين ل كاتهم ك ك لك متشادمين

 .أن يتعرت األعضاء ع ى معكقات تككيد ال ات -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 االنم جة -

 الحكار كالمناقشة -

 المحاضرة المبسطة -

 .الحكار ال اتي -

 :دمة بالجلسةاألدوات المستخ

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -
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 بطاقة تعريفية لخطكات تككيد ال ات -

 حاسكب -

 :إجراءات التنفيذ

رحبت باألعضاء ك شكرتهم ع ى حضكرام ل ج سة، كمن  م ناقشتهم في الكاجب البيتي كقدمت    

سينتحدث فيي  لهم تغ ية راجعة لما تم أخ ه بالج سة السابقة،  م بيدأت الج سية بأسي كب شييق، حييث

ا ا اليكم عن مهيارة تككييد الي ات حييث أكضيح لهيم  معنيى تككييد الي ات، ك ايك قيدرة الفيرد ع يى 

التعبير عن مشاعره ك أفكاره ك ،راده اتجاه األشخا  ك المكاقيت مين حكليه،  ك ايك يرتكيز ع يى 

مكانتيه ) ه ؛ ك ع ى إحساس الفرد بتقيدير اآلخيرين لي(رضاه عن نفسه ك قدراته) تقدير الفرد ل اته 

 (.عندام كاحترامهم له

أعييرض ع يييهم فيييديك لتككيييد اليي ات، ك ميين  ييم ننيياقش مضييمكن الفيييديك حيييث اسييتخرجنا منييه    

الشخصييية المنكييدة ل يي ات ك  العدكانييية ك الم عنيية، ككضييحنا الفييرق بييين الشخصيييات اليي الث، ك 

كاتنا لنبنييي عالقييات األسييباب المندييية ليي لك، أكضييح لهييم مييا اييك المط ييكب حتييى نكييكن منكييدين ليي 

إيجابية ميع اآلخيرين دكن االعتيداء ع يى حقيكقهم، فعنيدما يكيكن الفيرد منكيد ل اتيه ف نيه يعبير عين 

حاجاته ك حقكقه دكن تهديد أك معاقبه من اآلخرين، ك تكضح أن المنكد ل اتيه يركيز ع يى التعبيير 

 .ع ى  المشاعر ك اآلراء المناسبة بكا حر  ك مسنكلية

بعداا أكز  نشاط كصت المشاعر ع ى أعضاء المجمكعية اإلرشيادية، ك ليك عين طرييق عيرض 

 : كأطرح ع يهم األسد ة التالية( فرح، حزن، غضب، سعادة) تعابير مخت فة ل كجه في عدة مكاقت

 ما ال ي يجعا الشخ  يبتسم؟ .1

 ما ال ي يجعا الشخ  يحزن ك يخشى الفشا؟ .2

 يفعا شيدا جيداً بحياته ك دادما متشادما؟ ما ال ي يجعا الشخ  يشعر بأنه ال -



227 
 

 ال اتي الس بي؟ استمعت إلجابات األعضاء كناقشتها معهم، كمن  م ما ا تعرفكن عن الحديث  -

أكضح لهم بأن اناك أحدا ا مخت فة تمر بالفرد تجع ه يتصرت بمشاعر مخت فة حسب المكاقت التي 

ة أميا المكاقيت المحزنية تجع يه يشيعر بالكآبية ك تمر ع يهم فالمكاقت المفرحة تجع ه  يشعر بالسعاد

الحزن، لكن ع ى اإلنسان أن يتعاما مع المكاقت المحزنة بالحكمة ك أن يقتدي بالرسكا صي ى هللا 

 .ع يه كس م، ك أن يككن منكداً ل اته

ع ييى جميييع أعضيياء ( 27: 00) كزعييت بطاقيية تعريفييية عيين خطييكات تككيييد اليي ات م حييق  -

كناقشنا ما  كر بالبطاقة كالكشيت عين أاميية تككييد الي ات ك أ يره ع يى المجمكعة اإلرشادية، 

مشاعر كس كك الفرد ك عالقته بالتشانم ك اامية تكليفه بصكرة إيجابيية، كبعيداا اكضيح لهيم 

أ ر الحديث ال اتي ع ى األفكار كالمشاعر كالس كك، في ن كيان الحيديث الي ي نحيدث بيه أنفسينا 

اد ين سييعيدين، أمييا إ ا كييان حييدي ا سيي بيا فأننييا سيينككن متشييادمين إيجابيييا ف ننييا نجييد أنفسيينا متفيي

 .محبطين

كزعت ع يهم استبيان يصت مشياعرام يقكميكا فييه بكضيع عالمية صيح ع يى العبيارات التيي  -

 (.:::22)تنطبق ك تصت تككيدام ل اتهم م حق 

 :الهدف ا الرابع و الخامس

 .ة ل  ات ك الحديث اإليجابيأن يتدرب األعضاء ع ى مد  قيامهم بالس ككيات المنكد -

 .أن يتقن األعضاء مهارة تككيد ال ات -

 :األساليب و الفنيات المستخدمة

 التخيا  -

 الحكار ك المناقشة -



228 
 

 مراقبة الس كك -

 التنفس االسترخادي -

 الت خي  -

 الحكار ال اتي -

 الكاجب البيتي -

 :األدوات المستخدمة بالجلسة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 أكراق -

 أقالم -

 حاسكب -

 (2: 02)  بطاقة تقييم الج سة  م حق -

 

 :إجراءات التنفيذ

أكضح لهم أن كا فرد منا ال شيك يحيدث نفسيه؛ ك قيد يكيكن اي ا الحيديث الي اتي إيجيابي بمعنيى    

يرفع من  قته بنفسه ك يعززاا، ك قد يككن الحديث س بي يشعر الفرد بالحره ك الخكت ك الق ق، ك 
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المنكد ل اته يككن حدي ه ال اتي إيجابي، ك يحترم س كك اآلخيرين ك ال يسيمح بانتهياك  أن الشخ 

 :حقكقه من قبا اآلخرين،  م اضرب لهم أم  ة ل حديث اإليجابي ال اتي ل منكد ل اته

 أنا ع ى حق ك اآلخرين أيضا ع ى حق -0

 أنا احترم كا من رادي ك رأي اآلخرين  -2

 .حترمكأنا أتكقع منك أن تحترمني كما ا  -0

 . م أط ب منهم  كر عبارات ،خري تدا ع ى تأكيد الفرد ل اته

ليك اتصيا بيك احيد أصيدقادك فيي كقيت متيأخر ك أنيت ع يى كشيك : بعداا أكجه لهم األسد ة  التالية

 النكم، ك يط ب منك زيارتك في  لك الكقت فما ا تقكا له؟

ة ماسية لي لك المياا، لك ط ب منك صديقك ن تقرضه بعضياً مين المياا، ك كنيت أنيت فيي حاجي -

فبما ا ترد ع يه؟ استمع إلجاباتهم ك نقكم بمناقشتها، لنر  من منهم منكد ل اته كمن منهم غير 

 .منكد ل اته

ط بت منهم ممارسة تمرين يساعدام ع ى التخ   من األحادييث السي بية ك اسيتبدالها بأحادييث     

يا  يم يرسي كنه إليى  كاتهيم، كأنيه يين ر أك ر إيجابية، حيث اط يب مينهم استحضيار حيدي ا  اتييا سي ب

ع يهم بصكرة كبيرة ك يريدكن التخ   منه،  م يقيرأ كيا عضيك فيي سيره ميا كتبيه بشيعكر جيامح 

كرغبة قكية ل تخ   منه  م بعد  لك اط ب منهم تمزيق الكرقة كرميها كيتبع  لك تنفس عميق،  م 

ادي  كايم  مغمضيين العينيين  يالث أط ب من األعضاء مرة أخر  أن يتنفسكا تنفسا عميقيا اسيترخ

مرات ك يتخي كا أنهم يج سكا في مكيان محببيا ليديهم ك يكتبيكا رسيالة إيجابيية لحيديث  اتيي إيجيابي 

منكد ل اته  يخالت الحيديث الي اتي السي بي،  يم يقيرأكا ميا كتبيكا فيي سيرام بشيعكر يم ديكه التفيانا 

 . لك  تنفسا عميقا  الث مراتكاألما في الحياة مصحكبا بالسعادة ك الراحة، ك يتبع 
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بعداا ط بت من األعضاء مراقبة س ككياتهم من خالا مجمكعية مين العبيارات التيي يرددكنهيا ميع 

 .أنفسهم م ا االستعداد لمكقت صعب، ك مكاجهة الصعب، ال ناء ال ي يتبع النجاح في المكاجهة

كفي نهاية الج سة ط بت منهم تقيديم م خي  ألايم المعيارت كالمهيارات التيي تميت االسيتفادة منهيا 

 .(:::22) خالا الج سة،  م قدمت لهم الكاجب البيتي م حق

 

 الجلسة التاسعة

 تعزيز الثقة في الذات

 

 

 

 .تعزيز ال قة في ال ات لد  أعضاء المجمكعة اإلرشادية: الهدف العام للجلسة

 :الهدف األول والثاني والثال 

 .تعزيز إنجازات أعضاء المجمكعة اإلرشادية -

 .رفع مستك  إدراك أعضاء المجمكعة اإلرشادية بقدراتهم كإمكاناتهم ال اتية -

 .ب اتهممساعدة أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى الكعي  -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 الحكار كالمناقشة -

 األس كب القصصي -

 مراقبة ال ات -

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 دقيقة 21 2: 07 2109/ 2/ 29 اال نين
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 قادمة اإليجابيات كالس بيات -

 التخيا -

 النم جة -

 الكاجب البيتي -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة  -

 عرض بكربكينت  -

 جهاز العرض -

 أكراق -

 اختبار ال قة بالنفس -

 الكتابةبطاقات لاسد ة ك  -

 (2: 02) بطاقة تقييم الج سة م حق  -

 :إجراءات التنفيذ

فييي بداييية الج سيية سييأرحب باألعضيياء كميين  ييم اشييكرام ع ييى التييزامهم بحضييكر الج سيية فييي  -

المكعييد المحييدد كأ نيييت تفيياع هم معييي فييي الج سييات السييابقة، كبعييداا قمييت بسيينالهم عيين حييا 

مييت بتعزييز األعضيياء كتقييديم التغ ييية الكاجيب كقييدم معلييم األعضيياء إجابياتهم عيين السييناا كق
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الراجعة لهم، كمن خيالا إجابياتهم  أبيد بمكضيك  الج سية الحاليية بعيرض مسيرحية عين ال قية 

بالنفس كيستنتش األعضاء أام النقاط التي دارت حكلها المسرحية،  بعيداا قميت بتعرييت ال قية 

كأن قيكة ال قية بيالنفس معنيى بالنفس  كفكادداا كأن ال قة تعد أحيد أركيان الشخصيية اإليجابيية، 

ضخم يكص نا إلى تقدير  اتنا، ككضحت لهم أن سير ال قية بيالنفس يكمين فيي تحقييق الفيرد منيا 

انجازات في حياته، كا ا يحتاه إلى القدرة اإليمانية ك القدرة النفسية، حيث أن النجياح بالعميا 

لعاميا النفسيي مهيم ل غايية فيي لن يتحقق ما لم تنمن إيمانا صادقا أنك ااا ل لك النجاح، ككي ا ا

اقنا  أنفسنا بتحقيق النجاح في الحياة، فكا إنسيان يرييد أن يكيكن لدييه انجيازات ك أي شيخ  

يعيياني ميين التشييانم كالق ييق كاالكتديياب ف نييه يشييعر أنييه ليييس لديييه إنجييازات، بعييداا كجهييت لهييم 

 : األسد ة التالية

 (ينتقا بك إلى المستقبا) ما ا تريد؟ -0

 (يعطيك األسباب التي تدفعك إلى تحقيق الهدت) ا ا؟كلما ا تريد  -2

 (تضع عاما الزمن في االعتبار) ك متى تريده؟  -0

 (تعطيك اإلمكانات كالكسادا) ككيت تحصا ع يه؟  -9

 .تقكي  قتك في نفسك" أنا أستطيع تحقيق الهدت" كعندما تقكا

 : األسد ة اي بعداا كزعت ع ى بعض األعضاء بطاقات ككا بطاقة تحما سناال معينا كا ه -

 اا تخات من الفشا؟ -0

 اا تخات التحدث أمام الجمهكر؟ -0

 اا أنت من ال ين يكبخكن أنفسهم عندما ترتكب األخطاء؟ -2

 كيت تنلر لنفسك من خالا ما مربك من خبرات مزعجه لك؟ -0
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 اا من الصكاب أن ي كم اإلنسان نفسه ع ى أخطاء أرتكبها؟ -9

عيالي أميام بياقي األعضياء حييث أتحيت الفرصية  بعداا ط بت من كا عضك قراءة السناا بصكت

لاعضاء لإلجابية عين األسيد ة كبعيد كيا إجابية نقيكم بمناقشية اإلجابية، كبعيد طيرح جمييع األسيد ة 

أعقبت بأن ال قة متع قة بشكا كبير بالتكقعات التيي نضيعها ألنفسينا، فالطريقية التيي ننلير بهيا إليى 

شخا  ال ين ينمنكن أنهم يستطيعكن تحقيق أادافهم ك أنفسنا  تن ر ع ى طريقة عيشنا ل حياة، فاأل

حا المشاكا ناجحكن أك ير مين غييرام، فجميعنيا يعييش أياميا سيعيدة كأياميا حزينية، لي ا يجيدر بنيا 

التح ي بالكعي كأن ن ق بأنفسنا في لحلات التعاسة، فه ه اي األكقات التي يجيب أن نقيكي أنفسينا 

كر به أك نشعر به، كبينت لهم انه من الضيركري ارتكياب ك ننمن بأننا نستطيع تحقيق أي شيء نف

األخطاء  لتحقيق النجاح كمن الضيركري التعيرت إليى اي ه الخطياء كتحكي هيا إليى فرصية ل يتع م، 

فه ه التجارب تشيعر اإلنسيان بال قية، فينحن مين يختيار أسي كب حياتنيا، أي إن كنيت أرييد أن أكيكن 

اد اإليجابية في حياتي ك ال قة في نفسي، كما أننا من يختار متشادما أك متفادال، كأنا من يختار اعتم

 .تغيير معتقداتنا المعكقة كاستبدالها بمعتقدات بناءة تزكدني بالقكة

 كييرت لهييم قصيي  قييكة ال قيية بييالنفس منهييا قصيية مايكييا جكنسييكن الالعييب األمريكييي الشييهير  -

األفكار اإليجابية في  انيي  من أام أسباب نجاحي اكا لمهارات ال انية، فأنا أضع" عندما قاا

كاربطها بأحاسيسي كأتخيا نفسي كأنا متمكن ككا ق من نفسي تحت أي ليرت مين الليركت 

 "التي قد تقاب ني، كب لك فأنا أساعد  اني أن يساعدني في تحقيق أادافي

بعيداا اط يب مينهم اإلجابية ع يى بعيض األسييد ة ليتعيرت األعضياء ع يى مقيدار ك درجية ال قيية  -

ا اي عالية أم متكسطة أم ضعيفة كأع ق بعداا عا درجاتهم  ك من خالله كضحت بأنفسهم ا

لهم صفات الكا قين من نفسهم كصفات ضعيفي ال قية بيالنفس ، ك أبيين لهيم بيان ال قية مكجيكدة 

ك بعييد التييدريب ترتفييع % 20كعنييد التييدريب ترتفييع بنسييبة % 2عنييد اإلنسييان بييالفطرة بنسييبة 
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ة نييايك س اليي ي خ ييق ميين غييير يييدين كال رج ييين، كلكيين كأعييرض ع يييهم قصيي%. 011بنسييبة 

 .إعاقته لم تمنعه من تحقيق اإلنجازات كحبه ل حياة بسبب  قته العالية بنفسه

بعداا أكضح لهم عكاما بناء ال قة بيالنفس كبياآلخرين، كانتق يت بعيداا إليى تعيريفهم بمكليدات  -

اتخييا  -0العمييا المباشيير ل مهمييات  -2األقييدام كالمبييادرة كالمحاكليية   -0ال قيية فييي اليي ات كاييي 

النليير إلييى  -2تحكيييا الطاقييات إلييى قييدرات   -7قبييكا اليينفس كتطكيراييا    -9النمييا ه قييدكة  

 .النجاحات السابقة

اخت ط باألشخا  اإليجابيين كال تسعى كراء مين  -0:بعداا بينت لهم مباد  ال قة بال ات كاي -

ات  ييم صيينت كييا األسييباب المنيييدة لييك ضييع قادميية باإليجابيييات كالسيي بي -2.  اييك أقييا منييك

كالمعارضة فه ا سيكضح لك األمكر ك يدلك ع ى الطريق الس يم، بعده اطبق لهيم نشياط حييث 

اط ب من األعضاء بكتابة قادمة من الس بيات التي يركنها بأنفسهم كال تعجبهم كتككن سببا في 

يجابييات التيي يركنهيا مناسيبة عدم نجاحهم كعدم  قيتهم بأنفسيهم كفيي المقابيا يكتبيكا قادمية باإل

 . كتعجبهم في انفسهم

 :قمنا بتطبيق النشاط التالي من أجا تقكية ال قة بال ات، ك لك باتبا  الخطكات التالية -

 (.أنا ضعيت، انا ال استطيع، أنا فاشا، أنا متشادم) دكن خمس رسادا  اتية س بية م ا .0

 (.ا  اكرتي قكيةأنا انسان ناجح، أن) دكن خمس رسادا  اتية إيجابية .2

 .دكنها في مفكرة  .0

 .اآلن خ  نفسا عميقا كاقرأ الرسالة الكاحدة ت ك األخر  إلى أن تستكعبهم جيدا .9
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ابدأ مرة أخر  بأكا رسالة كخ  نفسا عميقا كأطرد أي تكترا داخا جسمك ك أقرأ الرسالة  .7

افيتح األكلى عشر مرات ب حساس قكي، ك اغمض عينيك ك تخيا نفسك بشك ك الجدييد  يم 

 .عينيك

ابتدأ من اليكم أح ر ما تقكله لنفسك، ك اح ر ما يقكله اآلخركن لك، ليك الحليت أن انياك  .2

 .رسالة س بية فقم ب لغادها كقم باستبدالها برسالة أخر  أك ر إيجابية

 (. أريد النجاح كلكن) أقضي ع ى ك مة لكن م ال .2

 هم معي ك عيززت األعضياء ك في نهاية الج سة شكرت األعضاء ع ى حسن استماعهم كتفاع -

المتفاع ين في حا الكاجب، بعداا أكز  بطاقية تقيييم الج سية اإلرشيادية ألخي  انطبياعهم حيكا 

الج سة؛ كمن  م أعطيهم الكاجب البيتيي مين خيالا تطبييق اي ا النشياط فيي البييت ك ميا انتيابهم 

 .التشانم كاالكتداب ك األفكار الس بية
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 العاشرةالجلسة اإلرشادية 

 التدريب على مهارة السترخاء العضلي للحد من التشاؤم و القلق

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 دقيقة 97 2: 07 2/ 22 األربعاء

 

 .إتقان أعضاء المجمكعة اإلرشادية ممارسة االسترخاء العض ي: الهدف العام للجلسة

 :الهدت األكا

 .اإلرشادية ع ى أس كب االسترخاء العض يأن يتعرت أعضاء المجمكعة  -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المناقشة كالحكار -

 المحاضرة المبسطة -

 االسترخاء العض ي -

 التعزيز االيجابي -

 النم جة -

 التخيا -

 الت خي  -

 

 :األدوات المستخدمة
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 جهازالحاسكب -

 عرض بكربكينت -

 برككسيما -

 (22: 00) بطاقة خطكات االسترخاء العض ي  م حق  -

 :إجراءات التنفيذ

في بداية الج سة رحبت باألعضاء المشاركين ك تقدمت إليهم بالشكر ع ى التزامهم في حضكر  -

الج سة  بالكقت المحدد كمن  م  قمت بمراجعة الكاجب البيتي معهم حيث يقكم كا فرد بقيراءة 

تعرييت أسي كب  المشك ة كمن  م قدمت لهم التغ ية الراجعة لما تم أخ ه في الج سة السيابقة مين

حا المشك ة كالخطكات الع ميية لحيا المشيك ة، كمين  يم بيدأت فيي التمهييد ل ج سية الحاليية مين 

خالا تكزيع بعض العبارات اإليجابية ك المشكقة كيقكم كا عضك من األعضاء بقراءة العبارة 

ك الق يق  من البطاقة، بعداا بدأت بالتكضيح لهم بأننا سنأخ  تمرينات تساعدنا ع ى طرد التكتر

 .من الجسم ك له فاددة عليمة ال تقا عن فاددة االسترخاء التنفسي

بعداا قمت بتكضيح مفهكم االسترخاء العض ي، ك فكادده  كالدكر ال ي ت عبيه فنيية االسيترخاء  -

في خفض التكتر كالق ق كالتشانم من الفرد، كما كضحت لهم األكقيات التيي ييتم فيهيا ممارسية 

 .   رسته كغيراا من المع كمات التي تخ  االسترخاء العض ياالسترخاء، كشركط مما

 .عرض فيديك يكضح تمرينات  لالسترخاء العض ي  -
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كميين  ييم قمييت بتطبيييق ( :::22)كزعييت ع يييهم قادميية بخطييكات االسييترخاء العضيي ي م حييق -

تمرينيات االسيترخاء أميام األعضيياء، كبعيداا ط بيت مين أحييد األعضياء إعيادة التمرينيات أمييام 

 .كقمت بتعزيزه إيجابيازمالده 

 :الهدت ال اني

 .أن يجيد أعضاء المجمكعة اإلرشادية ممارسة االسترخاء العض ي -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المناقشة كالحكار -

 االسترخاء العض ي -

 الكاجب البيتي -

 التعزيز االيجابي -

 النم جة -

 التخيا -

 الت خي  -

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 سبكرةأقالم  -

 ( 01: 02) بطاقة تقييم الج سة م حق  -
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 :إجراءا التنفيذ

ط بت من الجمييع الج يكس الج سية الصيحيحة كمين  يم إغيالق أعيينهم كاخي  نفيس عمييق اآلن  -

تنفس نحك اليداخا حييث أميال اليردتين بيالهكاء، احيبس الهيكاء الحيل التيكتر اآلن أزفير الهيكاء 

راحته، الحيل كييت ينسياب كيخيره التيكتر مين استمر باالسترخاء تاركا تنفسك ع ى سجيته ك

كقمنا بممارسة استرخاء العض ي لجميع أجيزاء الجسيم .عضالتك في كا مرة تزفر فيها الهكاء

ابتييداء ميين الييرأس كانتهيياء بالقييدمين، كبعييد ممارسيية التمييرين كجهييت سييناال لاعضيياء بمييا ا 

ب البيتيي لاعضياء بحييث تشعركا اآلن بعد تطبييق االسيترخاء، بنهايية الج سية أعطييت الكاجي

ط بت منهم ممارسة االسترخاء العض ي في البيت كفي كا مره يشعركا فيها بالضييق كالتيكتر 

 . كالتشانم، كشكرنهم ع ى مشاركتهم الفاع ة معي طكاا الج سة اإلرشادية
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 الجلسة اإلرشادية الحادية عشر

 السترخاء باإليحاء الذاتي

 

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 97 2: 07 2109/ 2/ 00 اال نين

 

 .اإليحاءات ال اتيةإتقان أعضاء المجمكعة اإلرشادية ممارسة : األهداف العامة للجلسة

 : الهدت األكا

 .اإليحاء ال اتيأن يتعرت أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى مفهكم  -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المناقشة كالحكار -

 المحاضرة المبسطة -

 اإليحاءات ال اتية -

 

 :األدوات المستخدمة

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 :إجراءات التنفيذ
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ستبدأ المرشيدة الج سية بتحيية اإلسيالم كمين  يم الترحييب بأعضياء المجمكعية اإلرشيادية كتقيديم    

عة لميا دار فيي الشكر لهم ع ى التيزامهم بحضيكر الج سية اإلرشيادية، كبعيداا قميت بمراجعية سيري

ككضحت لهم  اإليحاديالج سة السابقة، بعداا قمت بتعريفهم بنك  ،خر لالسترخاء كاك االسترخاء 

نك  من أنكا  االسترخاء التي يمكن ممارستها في الحياة اليكمية ك  لك عن طريق بأنه عبارة عن 

اإليحياء الي اتي  ا عم يية ، كيمكين مين خيالاإليحاءات ال اتية التي نرس ها إلى عق نا من أجا  كاتنا

 .ينقا العقا كالجسم إلى حالة من االسترخاءانه من ك أكضح لهم تكتره كانفعاله،  منالفرد يخفت  

 :هدت ال اني كال الثال

 .أن يكضح أعضاء المجمكعة اإلرشادية أس كب االسترخاء التنفسي -

 .صحيحةأن يمارس أعضاء المجمكعة اإلرشادية االسترخاء التنفسي بصكرة  -

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المناقشة كالحكار -

 المحاضرة المبسطة -

 االسترخاء التنفسي -

 التعزيز االيجابي -

 النم جة -

 التخيا -

 الت خي  -

 :األدوات المستخدمة
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 البرككسيما -

 الحاسكب -

 (.22: 00) بطاقة خطكات االسترخاء التنفسي م حق -

 (.00: 02) بطاقة تقييم الج سة اإلرشادية م حق  -

 :إجراءات التنفيذ

اإليحياءات أاميية لهم معنيى اإليحياء الي اتي ك أنيه ايك االسيترخاء العمييق كأكضيح   سأكضح  -

تخييا األفكيار ك المكاقيت ع ى خفض التكتر ك حدته، ك يسياعد ع يى  تساعد ا، حيث أنهال اتية

ميراض األ يسيتخدم أيضيا لعياله أغ يب، كأيضيا كحقيقة كما لك كانكا يقكمكا ب لك الس كك فعال

انيه يسياعد ، كميا المخياكت، كيحسن النكم  كيخفيض مين الصيدا  النصيفي، كيق يا مين النفسية

 .، بعداا أتحت المجاا لالستفسار كالمناقشةع ى التخسيس

قمت ب عطاء أم  ة لعبارات في اإليحاء ال اتي، حيث اط يب مين أحيد األعضياء بيالخركه اميام  -

التنفس  الث مرات بعميق كمين تيم تخييا ميا  أعضاء المجمكعة ك أط ب منه إغماض عينية ك

 .أقكله له، ك بعداا يقكم باقي األعضاء ب عب الدكر نفسه

، حيث ط بت من أحد األعضاء قراءة اإليحاء ال اتي تمرينبعداا قمت بتكزيع بطاقة خطكات   -

من خالا عرض فييديك كقمت بنم جة  لك أمام أعضاء المجمكعة، اإليحاءات ال اتية خطكات 

بعيداا ط بيت مين أحيد أعضياء المجمكعية البرككسيما يشرح فيه خطكات اإليحاء ال اتي، ع ى 

بيياقي ك اط ييب ميين اإلرشييادية لعييب الييدكر نفسييه، مييع تقييديم التغ ييية لييه كالتعزيييز اإليجييابي لييه، 

األعضياء  أغ يبأن أتقين  إليى بشيكا جمياعيإعادة التمرين  أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى

 .ا ه المهارة
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بعيداا  ،فيي البييتالي اتي أعطيتهم الكاجب البيتي حيث ط بت منهم ممارسة االسيترخاء  بعداا  -

كزعييت ع يييهم بطاقيية تقييييم الج سيية كأخيييرا شييكرتهم ع ييى تفيياع هم كمشيياركتهم معييي لجميييع 

 .ج سات البرنامش اإلرشادي

 

 الجلسة اإلرشادية الثانية عشر

 (إنهاء البرنامج اإلرشادي) الجلسة الختامية

 

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ ماليو

 97 2107 2109/ 2/ 29 األربعاء

 

 .تهيدة أعضاء المجمكعة اإلرشادية إلنهاء البرنامش اإلرشادي:الهدف العام للجلسة

 :الهدف األول

تزكيييد أعضيياء المجمكعيية اإلرشييادية بالتغ ييية الراجعيية، كتعزيييز اسييتمرارام فييي تنمييية مييا تييم  -

 .كمهاراتاكتسابه من معارت 

 :األساليب والفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة -

 المناقشة كالحكار -

 التطبيق العم ي -

 :األدوات المستخدمة



244 
 

 السبكرة الحادطية -

 أقالم سبكرة -

 :إجراءات التنفيذ

ترحيييب الباح ييية بيييأفراد المجمكعييية اإلرشيييادية، كتشيييكرام ع يييى التيييزامهم بقكاعيييد الج سيييات  -

 .ضكر لجميع الج سات اإلرشادية بشكا منلماإلرشادية، كمكالبتهم ع ى الح

تقكم الباح ة بمراجعة ما تم التدرب ع يه خيالا الج سيات اإلرشيادية السيابقة، ك تي كيرام بيأام  -

النقاط التي تيم طرحهيا خيالا البرنيامش اإلرشيادي، مسيتعينة باألنشيطة التيي تيم تطبيقهيا خيالا 

المهيارات ك التيدريبات التيي تع مكايا  ج سات البرنامش اإلرشادي، ك ت كيرام بأامية ممارسية

 .خالا البرنامش، حتى تصبح جزاء من نمط حياتهم ك تساعدام ع ى تنمية التفانا في نفكسهم

تفييتح الباح يية بيياب النقيياش أمييام أفييراد المجمكعيية اإلرشييادية لالستفسييار عيين أي شيييء يتع ييق  -

فهم، كتشجيعهم ع ى  ليك بالج سات اإلرشادية، ك يكاجهكن فيها أي نك  من الغمكض كعدم ال

من أجا تسهيا اكتساب كافة المهيارات التيي تيم التيدريب ع يهيا ك التيي سيكت تسياعدام ع يى 

 .متابعة  النمك ال اتي

تكضح الباح ة اامية التقييم المكضكعي ل ج سات اإلرشادية، كشرح لهم النمك ه الي ي سيكت  -

 .يقيمكن من خالله البرنامش اإلرشادي

 :الهدف الثاني

 .قييم الج سات اإلرشادية، كإنهاء البرنامش اإلرشاديت -

  -:األساليب و الفنيات اإلرشادية

 المحاضرة المبسطة  -
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 المناقشة ك الحكار -

 التطبيق العم ي  -

  -:األدوات المستخدمة

 بطاقة تقييم البرنامش اإلرشادي  -

 أقالم  -

 نمك ه مقياس التفانا كالتشانم -

 (02: 02) م حق بطاقة تقييم الج سة  -

 :إجراءات التنفيذ

تقييكم الباح يية بتكزيييع بطاقيية تقييييم البرنييامش اإلرشييادي، ك  لييك ليقييكم كييا فييرد بتقييييم البرنييامش   -

اإلرشادي، ك التعبير عن ،راءه كانطباعاته، كتقكم الباح ة بحث أعضاء المجمكعة اإلرشادية ع ى 

تجكيييد البرنييامش، كلتفييادي السيي بيات عنييد  االلتييزام بالمكضييكعية ك الصييراحة، ألد  لييك يييندي إلييى

 .تطبيقه مستقبال ع ى أفراد ،خرين

تطبييق الباح يية  المقييياس البعييدي ألعضيياء البرنييامش اإلرشييادي  مقييياس التفييانا كالتشييانم لهيي ه  -

 .الدراسة

أخبر أعضاء المجمكعية اإلرشيادية، بيأنني سيكت اقيكم بتطبييق مقيياس التفيانا ك التشيانم ميرة   -

دة ع ى أامية المصداقية في اإلجابية ع يى فقيرات المقيياس، لميا لهيا مين دكر كبيير فيي أخر  منك

 .بعداا أقكم بتكزيع المقياس. قياس فاع ية البرنامش اإلرشادي
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حضكر ج سة المتابعة لما لها  أاميةاالتفاق مع األعضاء ع ى مكعد ج سة المتابعة، كأككد ع ى  -

 .من البرنامش اإلرشادي من أامية في تحقيق األادات المنشكدة

أتكجيه بالشيكر  أكز  ع يهم بطاقة تقييم البرنامش اإلرشادي بشكا عيام، كبعيداا في نهاية الج سة -

الجزيا ألفراد البرنامش اإلرشادي ع ى مشاركتهم الفاع ة في البرنيامش اإلرشيادي كتعياكنهم اليدادم 

سييداد فييي حييياتهم الع مييية كالعم ييية، خييالا ج سييات تطبيييق البرنييامش، متمنييية لهييم دكام التكفيييق كال

كبعداا أقكم بتكزيع ادايا رمزية لجميع األعضاء المشاركين في تحقيق أادات البرنامش اإلرشادي 

 .كتعزيز لهم
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 جلسة ما بعد البرنامج اإلرشادي

 متابعة أثر البرنامج اإلرشادي

 

 مدة الجلسة المقدمة الساعة التاريخ اليوم

 دقيقة 97 2: 11 2109/ 9/ 0 األربعاء

 

 :الهدف العام للجلسة

 .التجريبية كالضابطة:إجراء قياس المتابعة ألفراد المجمكعتين -0

 .الكشت عن استمرارية فاع ية البرنامش اإلرشادي بعد فترة المتابعة -2

 :الهدف األول

 التجريبية كالضابطة ع ى مقياس التفانا كالتشانم: أن يجيب أعضاء المجمكعتين -

- :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 المناقشة كالحكار -

 

- :األدوات المستخدمة

 سبكرة حادطية -

 أقالم -
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 مقياس التفانا ك التشانم -

 -:إجراءات التنفيذ

في البداية أرحب بأعضاء البرنامش اإلرشادي، كاشكرام ع ى حرصيهم  ل حضيكر رغيم فتيرة  -

كالتشانم كاط ب منهم قراءة التع يميات ك اإلجابية االنقطا ، بعداا أكز  ع يهم مقياس التفانا 

عنها بعناية كمصداقية،ك بعد أن أتأكد من فهم األعضاء ل تع يمات امنحهم فرصة اإلجابة ع يى 

 .المقياس، مع تأكيدي ع ى ضركرة تحري الصدق ك المكضكعية في اإلجابة

يتم االتفاق مع أعضاء المجمكعة الضابطة ع ى مكاعيد كرشية عميا ييتم تنفيي اا خيالا  ال ية  -

ايام، تهدت إليى تيدريب اعضياء المجمكعية الضيابطة ع يى تفنييد كدحيض األفكيار الالعقالنيية 

المرتبطة بال ات كالمستقبا، ك لك كالتزام أخالقي تفتضيه أخالقيات البحث الع مي، التي تير  

 .نامش اإلرشادي نفسه بعد االنتهاء من قياس المتابعة ل مجمكعة الضابطةضركرة البر

 :الهدف الثاني

أن يتحدث أعضاء المجمكعة اإلرشيادية عين حيياتهم كتجياربهم ميع األحيداث ك المكاقيت التيي  -

 .مركا بها خالا فترة المتابعة

 :األساليب و الفنيات اإلرشادية

 السناا السقراطي -

 المناقشة كالحكار  -

 تعزيز اإليجابيال  -

 :األدوات المستخدمة

 سبكرة حادطية -



249 
 

 أقالم -

 :إجراءات التنفيذ

بالشكر ألعضاء المجمكعة اإلرشادية كمن  م اط ب منهم التحدث عن الفتيرة مين نهايية  أتكجه -

 :البرنامش اإلرشادي حتى ا ه ال حلة من حيث

 ابرز المكاقت ك األحداث التي تعرضتم لها، ككيت تعام تم معها؟  -

 نلرتكم إلى ال ات كالمستقبا؟ كما الدليا ع ى  لك؟ -

بعداا أتيح لهم فرصة في التفكير، كمن  م استمع بعيداا إلجيابتهم ميع تقيديم التعزييز اإليجيابي  -

 .لهم

بعييداا أط ييب ميينهم أن يعااييدكا أنفسييهم ع ييى التفكييير بعقالنييية  ل مكاقييت ك األحييداث التييي قييد  -

االبتعياد عين التفكيير الالعقالنيي قيدر المسيتطا ، لين  لكيصادفكنها في حياتهم المسيتقب ية، كي ا

 . لك يقكدام غ ى تحقيق التكافق كالصحة النفسية الالزمة  ل نجاح في الحياة

بتكزييع شيهادات تقيدير ك ايدايا لجمييع األعضياء المشياركين فيي تحقييق  أقكمفي ختام الج سة  -

متمنية لهيم مين الميكلى عيز كجيا  لهم، امتنانيالبرنامش اإلرشادي، مع تقديم شكري ك  أادات

 بالتكفيق كالنجاح لهم في حياتهم

 

 

 

 



250 
 

 (1: 11)  ملحق

 

 :ركز ك دقق( فردي) النشاط 

 كم عدد الكجكه بالصكرة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2: 11)  ملحق
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 :االسم

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 :العمر

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 :ياتالهكا

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة التعارف

عزيزي الحدث نحن متشوقون لنتعرر  عىرا اكرمو  و 
تىررررو عمرررررو و اواي تررررو  ولمررررن نريررررد منررررو  ن ت رررر  

المعىومررر ت  ادرررراد الماموعرررة الرشررر دية  ليعردررروا مرررن 
  نت
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 (3: 11)  ملحق

 نشاط فردي

 

أاييييييييييييييييييم شخصييييييييييييييييييية محببيييييييييييييييييية لييييييييييييييييييديك؟ ( اييييييييييييييييييي / اييييييييييييييييييك )ميييييييييييييييييين  -0

......................................................................................................

.................................................................................................... 
 حببة إلى ق بك؟ما اي أام األشياء الم -2

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 أام إنجاز حققته في حياتك؟ -0
.............................................................................................................

........................................................................................................... 

 مكقت سار تت كره قديما جدا حصا لك؟ -9
.............................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 (اختياري:............................................................) الحدثاسم 
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 (4: 11)  ملحق

 (دقادق فقط 9) صا بخط بين األرقام بشكا تس س ي : لعبة األرقام   -نشاط
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 (5: 11)  ملحق

 نموذج قواعد السلوك

 

 
 

 
 
 
 

 
 الباحثة

 
 

 

السددخرية مددن أي فددرد مددن أفددراد المجموعددة الحتددرام المتبددادل بددين المشدداركين وعدددم  -1

 اإلرشادية تحت أي ظرف

اللتددزام بالحضددور لجميددع جلسددات البرنددامج اإلرشددادي حتددى يمكددن تحقيددق أهددداف   -2

 .البرنامج بنجاح

 .اللتزام بالسرية التامة، لما يتم التحد  فيه، أثناء جلسات البرنامج اإلرشادي -3

 .اإلصغاء أثناء تكلم ادخرين -4

 .خ  واحد في الوقت الواحدأن يتكلم ش -5

 .نحن جميعا مسئولون عن نجاح أو فشل البرنامج -1

الثقة والصدق والصراحة في التعامل بين أعضاء المجموعة وفي اإلجابة عن بطاقدات  -7

 .التقييم عقب كل جلسة إرشادية

ضرورة اللتزام بالواجب الذي يطلب من أفراد المجموعة اإلرشادية لمدا لده دور كبيدر  -8

 .المعلومات والمهارات المختلفة في تثبيت

 شاكرا لكم تعاونكم البناء إلتباع هذه القواعد أثناء سير الجلسات وحتى نهاية البرنامج
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 (1: 11) لحق م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة الموافقة على المشاركة في جلسات البرنامج اإلرشادي

اقررر ومرروادلتن لان ررم ل دررن الورنرر ما الرشرر دي الامعررن لتنميررة الت رر    و  رر  

التش  ل  المزعل إق مته  دا   دار ال اح و لمدة عشر اىك ت إرشر دية وواقر  

اىكررتين دررن ااكرروو  عىيرره ال  مرر ن  دررن المشرر رمة و االنتحرر ل دررن اىكرر ته حتررا 

ور ر الوعردي و التتوعرن  ممر  إننرن نه ية الو حثة من تن يذ الورنر ما و تبويرا اال ت

2   ومد لمل موادلتن عىا قواعد الكىوو المتوعة دن كير امي  الاىك ت  

22222222222222222222222222222222222222222222222222222221اكل المش رو  

22222222222222222222222222222222222222222222222222222221الت ريررررخ      

22222222222222222222222222222222222222222222222222222221التوقيرررر       
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 (7: 11) لحقم

في كا سطر ضع دادرة حكا الك مة أك العبارة التي تصيفك كأنسيب ميا يكيكن، كسيسياعدك  -

 .                                                     من منط ق تحسين صحتك كمستقب ك -أك تشانمك -ا ا في تحديد كيفية استخدامك لتفانلك

 التفانا يعزز من التشانم يعزز من

 بالسعادةالشعكر  - االكتداب -

 ال قة بالنفس - الق ق -

 اجتياز العقبات - كقكت العقبات في طريقك -

 النجاح في العما - الكقك  في المشاكا -

 الحد من إ ارة الق ق - إ ارة مزيد من الق ق -

 المشاعر الطيبة - المشاعر السيدة -

 الصحة - المرض -

 أن تر  السبيا ل نجاح - تكقع أن تسير األمكر في المسار الخاطص -

 األما - األمافقدان  -

 الرخاء - المشاكا المالية -
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 (8: 11) لحقم

في العمكد األيمن من الجدكا اآلتي ضع قادمة بالك مات التي تستخدمها كتبعث ع ى الق ق كالتكتر، 

 . م استبدلها في العمكد األيسر بأخر  محايدة أك إيجابية

 كلمات تبع  على التفاؤل كلمات تبع  على القلق
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 (9: 11)  ملحق

في العمكد األيمن من الجدكا اآلتي ضع قادمة بميكلك التي تبعث ع ى التشانم كتسمح لها بأن  -

تشدك إلى األرض،  م ضع في العمكد األيسر الميكا التي تبعث ع ى التفيانا كالتيي يمكين أن 

 .تحا مح ها

 ميكا تبعث ع ى التفانا ميكا تبعث ع ى التشانم
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 (11: 11) لحق م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال استطيع أن أصدق أن أمرا مما ال يحصا لي 

 حلي سيص كا ه مشك ة كبيرة؟

 حص ت لي ا ه المشك ة، سأبحث عن حال لها

أنا خادت ألنني سألقي ك مة في األسبك  القادم، 

"سأككن مرتبكا جداالكا سيشاادني كبالتالي   

 إن الحياة تتجاا ني ف م يحدث لي شيء سار

أنا مستعد تماما لك متي، فأنا أعرت جيدا ما سكت 

 أقكله كأتط ع إلشراك اآلخرين معي في مع كماتي

اليكم اك بداية حياة جديدة، اليكم كا شيء 

مخت ت، لقد قررت أن ا اب إلى رح ة فأنا 

"أستحق  لك  

 عبارات هدامة للنفس

 عبارات بناءة 

 للنفس
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 (11: 11) لحق م

 

 

- :اكتب الشخصية التي تعجبك من حيث 

 اإلنجازات السمات اإليجابية

.................................... ...................................... 

.................................... ...................................... 

.................................... ...................................... 

.................................... ...................................... 

.................................... ...................................... 

.................................... ...................................... 
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 (12:  11)  لحقم

 (A. B. C. D. E. F) نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  ااحداث او المثيرات  و المواق 

B اادم ر والمعتلدات 

C  (المش عر و ااح كيس)النت ئا 

D ت نيد ودح  اادم ر الاعلانية 

E و النت ئا المترتوة عىا دح  اادم ر اآلث ر 

F مش عر اديدة 
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 (13: 11) لحق م

 بطاقة تحليل األفكار الالعقالنية و تفنيده و دحضها

 

 

F E D C B A 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 
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 (14: 11) ملحق 

 

 (.A, B, C)أمامك مجمكعة من الصكر ح  ها باستخدام نمك ه 

    (0 (                                                             )2) 

 

 

 

 

 (0) 
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 (15: 11)  ملحق

سجا مكقفا من مكاقت الحياة التي مررت بها في حياتك ك كنت راضيا عنها مع تكضيح  -

 .طريقة تفسيرك له ا المكقت ك الشعكر المصاحب له ال ي صدر منك

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 (11: 11)  ملحق

 استخره من الصكر ما اك الحدث؟ كما اي األفكار كالمعتقدات؟ ك ما اي العكاقب؟

          (0 (                                                         )2) 

 

  

         (0 (                                                                )9) 
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 (17: 11)  ملحق

 تشاجرت مع صديقك المقرب -0
 األفكار                                             المشاعر        

 اآلن لم يعد لدي أصدقاء                                 غاضب

 لقد تعمد صديقي أن يعام ني بكضاعة                  ع ى ما يرام

 سكت نتصالح كنستعيد صداقتنا من جديد               حزين

 

 حص ت ع ى درجة ضعيفة في اإلمالء                  -2
 األفكار                                  المشاعر                   

 المتاعب في البيت        ع ى ما يرامسكت تسبب ا ه الدرجة لي 

 لقد كنت ألهك ك يرا بدال من است كار دركسي           خادت

 يمكنني أن أب ا المزيد من الجهد لكي أحقق نتيجة      يشعر بال نب

 .أفضا في االختبار القادم

 

يسييمح ألخيييك األكبيير أن يبقييى خيياره المنييزا حتييى كقييت متييأخر لكييي ييي اب إلييى  -0
 .ب لك السينما لك

 األفكار                                             المشاعر           

 غاضب.                         ال يسمح لي أبدا باالستمتا  بكقتي

 ع ى ما يرام.                                       إنهم يحبكنه أك ر مني

        لقد اصطحبكني أنا إلى ساحة األلعاب كليس اك  
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 (18: 7)  ملحق

 نموذج تفنيد ودح  األفكار الالعقالنية المرتبطة بالذات

A 

األحداث كالم يرات 
 البيدية

Activating 
event 

 إخفاقي في امتحان دراسي

B األفكار الالعقالنية 

Belief 
 يجب ان أككن كامال -
 من األسها لي تجنب بعض الصعكبات كالتحديات بدال من مكاجهتها -
 يجب أن أعتمد ع ى من اك أقك  مني -

C 

 النتادش

Emotional 
behavioral 

consequences 

 .الشعكر بالتشانم ك التكتر ك الضغط النفسي عامة  -
 .الشعكر باإلحباط كانخفاض الدافعية  -
 .أالمباالة في التخطيط ل مستقبا ، كالعما لتحقيقه -
 .المهام الشعكر باالكتداب إ ا أخفق في إنجاز بعض  -
 فقدان االستقاللية ال اتية ك الكقك  في التبعية كاالتكالية -
 .الشعكر بفقدان ال قة كعدم الرضى  -
 .اإلخفاق في التع يم -

D 

تنفي  كدحض 
 األفكار الالعقالنية

Disputing 
intervention 

ال يمكن ألي كادن أن يككن كامال ك ناجحا في كا األمكر فبداية  -
 النجاح الفشا

 .الحياة م يدة بالمسنكليات ك التحديات كيجب ع ينا حا المشكالت   -
االستعانة باآلخرين في حدكد المنطقية بحيث ال ين ر  لك س با ع ى  -

 االستقاللية ال اتية

 
 

E 

األ ر المترتب عن 
 الدحض

Effective 

التركيز ع ى االستمتا  ب داء المهمة بدال من التركيز ع ى نتيجة  -
 العما فقط 

 يجب أن يكافح الفرد من أجا اإلنجاز ل اته ك إرضاء الناس -
 االستمتا  في القيام بالمسنكليات ك مكاجهة تحديات الحياة -
السعي نحك تحقيق االستقاللية ك االعتماد ع ى ال ات ك التحرر من  -

 التبعية لآلخرين

 
 
 

F 

 مشاعر جديد

New feeling 

 .الشعكر بالتفانا كالنلرة اإليجابية-
 .الشعكر بارتفا  دافعية اإلنجاز  -
 .انخفاض مستك  الق ق ك التكتر  -   .الشعكر باألمن النفسي  -
 .الشعكر بالسعادة كالمتعة في تحقيق أادات الحياة  -
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 (19: 11) لحقم

 م اكتب عشر عبارات ايجابية تحيدث . تنفس بعمق تخيا نفسك انك تج س في مكان محبب لك -

 :بها نفسك
0-................................................................ 

2-................................................................. 

0-................................................................. 

9-................................................................. 

7-................................................................. 

2-................................................................. 

2-................................................................. 

2-................................................................. 

2-................................................................. 

01-................................................................ 
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 (21: 11) ملحق 

 تفنيد ودح  األفكار الالعقالنية المرتبطة بالمستقبل نموذج

A 
 كالم يرات البيديةاألحداث 

Activating event 

غمكض المستقبا العم ي ، تعرض الفرد لمكاقت سييدة 
بصيييكرة مسيييتمرة فيييي الماضيييي مرتبطييية بالمسيييتقبا ، 
انعكيياس النلييرة السييي بية لييبعض أفيييراد المجتمييع نحيييك 

 .المستقبا ع ى الفرد كتأ ره بها 

B 
 األفكار الالعقالنية

belief 

الماضيييية تحيييدد سييي ككنا فيييي إن الخبيييرات كاألحيييداث 
 .الحاضر ، كال يمكن استبعاداا أك محكاا 

C 
 النتادش

Emotionalbehavioral 
consequences 

الشعكر بالتشانم كالنلرة الس بية ل مستقبا كإلى الحياة -
 .بصكرة عامة 

 .الشعكر باإلحباط كانخفاض الدافعية  -

 .لتحقيقهأالمباالة في التخطيط ل مستقبا ، كالعما  -

 .الشعكر باالكتداب ، كانخفاض األمن النفسي  -

 .ال جكء إلى تعاطي المدمنات  -

D 
 تنفي  كدحض األفكار الالعقالنية

Disputing intervention 
الماضي جزء مهم في حياتنا ، كع ينا االستفادة منه في 

 .الحاضر لتحقيق ما نصبكا إليه في المستقبا 

 

 

E 

 عن الدحضاأل ر المترتب 

Effective 

يجب التخطيط ل مستقبا ، كاالستفادة قدر اإلمكان من  -
إمكانياتنيييا كقيييدراتنا فيييي الحاضييير ل كصيييكا ألايييدات 

 .المستقبا 

التركيز ع ى النلرة اإليجابية ل مجتمع نحك المستقبا  -
 .كأال نكترث أك نتأ ر ل نلرة الس بية له حياا  لك 

 

 

 

F 

 مشاعر جديد

New feeling 

 .الشعكر بالتفانا كالنلرة اإليجابية نحك المستقبا -

 .الشعكر بارتفا  دافعية اإلنجاز  -

 .الشعكر باألمن النفسي  -

 .الشعكر بالسعادة كالمتعة في تحقيق أادات الحياة  -

االبتعاد عن المدمنات ، كالسي ككيات المخ ية بياآلداب  -
 .العامة 
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 (21: 11)  ملحق

 

المشاعر المصاحبة له  يم اسيتبدله بتفكيير ايجابييا اتجياه المسيتقبا فيي الجيدكا  اكتب تفكيرا س بيا ك

 :التالي

 التفكير اإليجابي اتجاه المستقبا التفكير الس بي اتجاه المستقبا

.............................................. ............................................. 

.............................................. ............................................. 

.............................................. ............................................. 

.............................................. ............................................. 

............................................... ............................................. 
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 (تجربتي مع الفشل) بطاقة

 

 كيفية التغيير نكعية األ ر المكقت
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 (23: 11) ملحق 

 نموذج تفنيد ودح  األفكار الالعقالنية المرتبطة بالفشل

A 
 األحداث كالم يرات البيدية

Activating event 

تبث رسادا س بية تحما في طياتها الفشا ل فرد ( المدرسة  –األسرة ) مكاقت 
 رسكب في امتحان ، تتابع اإلخفاقات . ، الحكم المسبق 

B 
 الالعقالنيةاألفكار 

Belief 
 .إني شخ  فاشا  

C 
 النتادش

Emotional behavioral 
consequences 

 .الشعكر باإلحباط  -

 .الشعكر بتدني تقدير ال ات  -

 .الشعكر باالكتداب  -

 .اإلخفاق في القيام بعما ما ، كاالستسالم ل لك  -

 .ضعت المبادرة ل قيام بعما ما  -

D 

تنفي  كدحض األفكار 
 الالعقالنية

Disputing 
intervention 

ال يكجد إنسان فاشا مط قيا ك،خير نياجح ، كإنيا ايي مجمكعية مين التجيارب  -
 .يمر بها كا إنسان

أنا لست فاشا كلكين سي ككي ايك الي ي فشيا ، كيمكين تغيييره ل كصيكا إليى  -
 .النجاح 

 .المحاكلة كالفشا فيها أفضا من عدم المحاكلة مط قا -

 

 

E 

 المترتب عن الدحضاأل ر 

Effective 

التركيييز ع ييى اإلمكانييات التييي يمت كهييا الشييخ  ، كالعمييا ع ييى تكليفهييا  -
 .ل كصكا إلى النجاح 

االسيييتفادة مييين تجيييارب اإلخفييياق ل كصيييكا إليييى النجييياح مييين خيييالا تغييييير  -
 .الس ككيات 

 .يمكنني االستمتا  بالفشا ل كصكا إلى النجاح  -

F 
 مشاعر جديد

New feeling 
 .الشعكر بال قة كتقدير ال ات  -

 .الشعكر بالسعادة كالمتعة في الحياة  -
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 (24: 11) ملحق 

 عبر عن مكقت شعرت فيه بالنجاح كتعتقد انه أ ر ع ى حياتك؟ -

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 (25: 11)  ملحق
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تحديد أساليب 

التعامل مع 

اآلخرين في 

: الحاالت التالية 

 توكيد الذات

 السلوك السلبي

المذعنسلوك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيم مستوى

توكيد لذاتك   

و استجابتك   

  طوا  توكي  الذا 

 

 

 صف

 مشكلتك

 

 طريقة 

 اإلصغاء

إلى اآلخرين   

 

 لغة 

 الجسم 

 التوكيدية

 

 خطة عمل

 مشتركة

 التفاوض

 

 

 خطتك

للتغيير   

 

 تجنب 

 الخداع

و التالعب   
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 (21: 11) مرفق

 

 :أمام كا عبارة تكافق ع يها عكاطفك( √) ضع عالمة

 )    (اخبر اآلخرين بقدراتي ك ميكلي ك ااتماماتي -0

 )    (.االعت ار من اآلخرينال أقبا  -2

 )    (.عندما يزعجني شص استطيع استعادة ادكدي بسرعة -0

 )    (.احتفل بهدكدي في األكقات العصيبة -9

 )    (ال أسمح لعكاطفي الس بية باالستمرار طكيال  -7

 )    (.استطيع تهددة نفسي بعد تعرضي ألي مضايقات  -2

 )    ( لك ك بمح  إرادتييمكنني التخ   من مشاعري الس بية ك ما احتجت ل -2

 )    (.أبدك كا قا من نفسي ك اشعر ب لك  -2

 )    (.أتعاما مع االنتقادات بكا سهكلة ك يسر دكن النلر إليها باعتباراا عدكانية   -2

 )    (.أشعر باستقراري العاطفي -01
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 (27: 11)  ملحق

ليية منكيدة ل ي ات، م عنية، غيير من خالا المكاقت التالية، قم بتقرير فيما إ ا كانت االستجابات التا

 :منكد

أ ناء مشاادة أحد البرامش المحببة لك قام أخكك بتغيير البرنامش إلى قنياة أخير  ال ترغيب بهيا  -

 :فق ت له

أنييييت دادميييياً اكيييي ا تسييييتمتع ب زعيييياه اآلخييييرين ك ال تسييييمح باسييييتمتاعهم أنييييت أنيييياني ك   -0

 ..........................حسكد

أنا ال أرييد مشياادة البرنيامش الي ي اخترتيه دعنيا نبحيث ميرة أخير  عين برنيامش يرضيي   -2

 ............................رغبتنا اال نين

أنيييا ال أعيييرت شييييداً عييين البرنيييامش الييي ي اخترتيييه ك إ ا أردت أنيييت متابعتيييه فيييال بيييأس   -0

 .................................ب لك
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 (31: 11)  ملحق

 خطوات تطبيق مهارة السترخاء العضلي

 

 .اختر لنفسك مكانا مناسبا كتمدد ع ى لهرك، ك يمكن أن تككن جالسا -0

 . م أغمض عينيك 7-9-0-2-0ابدأ بالعد  -2

الحل حركات التنفس كالصدر، ك ركز انتبااك كتفكيرك ع ى الهكاء عندما يدخا إلى الصدر،  -0

 .ك العميق مرتبط باالسترخاء ك الراحةك عندما يخره منه، كالحل أن التنفس الهاد  

اآلن خ  نفسا عميقا، كأحبسه في صدرك  م الحل التكتر العام، كاالنزعاه كعد إلى العشرة أك  -9

،  يم اتيرك ( سبحان هللا كبحمده، استغفر هللا)أبقى عشر  كاني اك ا أك قا ك مة ترتاح لها م ا 

د بعيض الك ميات المنيزعش منهيا م يا الهكاء يخيره مين الصيدر ك اليردتين إليى ،خره،ميع ترديي

 .كداعا ل تكتر كتخيا بأنها تخره مع الزفير، كالحل المشاعر المريحة المرافقة ل لك

اقبض يدك اليمنى كمد الساعد ع ى أع ى مع شد جميع العضالت الممكنية فيي اي ه الييد الحيل  -7

ك انزعياه كيا التكتر العض ي كالشد الحاصا في العضالت، كاأللم المحسكس  في ج د الكيت 

 كان كيمكنك أن تعد إليى العشيرة مي ال ( 01) استمر ع ى ا ا الشد لمدة. اليد كالساعد كالعضد

 .أك ترديد ك مات محببة إليك

اتييرك يييدك تسييت قي ع ييى جانبييك، الحييل المشيياعر المريحيية المرتبطيية باالسييترخاء كالراحيية  -2

مال أك نبضيا خفيفيا  كلطيفيا المنتشرة في الكيت كاألصيابع إليى السياعد األع يى، ربميا تحيس تين

ينتشر في اليد، ك لييكن كيا تركييزك ك أفكيارك فيي الييد اليمنيى ك أنيت تراقيب ميا يجيري لهيا، 

 . انية( 21-07) استمر في االسترخاء لمدة

 (.أي شد اليمنى  م استرخاناا مرتين إلى  الث مرات) مرات( 2) أك( 7) أعد الحركة  -2

 .مع شد جميع العضالت الممكنة في ا ه اليداقبض اليد اليسر  ك مداا ع ى أع ى  -2

 .ع ى اليد اليسر  اآلن( 2) ك( 2) ك( 7) طبق نفس الخطكات التي اتبعتها مع اليد اليمنى في -2
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شد رقبتك إلى األع ى ق يال  كباتجاه الخ ت، الحل التكتر المزعش الممتد حكا الرقبية ك إليى  - 01

 . كاني 012) فين ك لك لمدة األع ى باتجاه الرأس، كإلى األسفا باتجاه الكت

 انية، كاسيتمتع باألحاسييس ال طيفية الناتجية عين  212) اترك رقبتك تسترخي كحداا كلمدة – 00

 .االسترخاء ال ي يعقب الشد

 .مرتين أك  الث مرات( 00) ك( 01) أعد الشد  م االسترخاء في – 02

ألحاسييس المرفقية فيي مع التركيز ع يى ا( أك مرتين) عم ية الشد  م االسترخاء  الث مرات – 00

كا حالة، كتركيز ال ان في مجمكعة العضالت المستعم ة، طبقها اآلن ع ى عضيالت الجبيين 

كالعينييين كالحيياجبين معييا، بييأن تغ ييق عينيييك بشييدة ك تقييبض الحيياجبين  ييم تفتحهمييا كتتركهمييا 

 .مرتاحتين كاألجفان بكضعية نصت إطباق كدكن جهد في حالة االسترخاء

ى عضالت الكجه بان تشد أسنانك، كتنف  الخدين، كترفع ال سان إليى سيقت  م طبق  لك ع  – 09

الح يق معيا عشيير  يكان  يم تسييترخي، كتتيرك الشييد كتبقيى الشيفتان مفتييكحتين ق ييال دكن جهييد، 

 .ألنهما مسترخيتان، كتنفتحان ق يال بسبب  ق يهما كالجا بية األرضية إلى األسفا

ر، كيمكنك أن تشد لهرك بيأن ترفعيه ك تقكسيه إليى يمكنك اآلن االنتقاا إلى عضالت الله – 07

 . انية( 21) أع ى عشر  كان،  م تتركه يسترخي

اآلن تعكد إلى التنفس الهاد  العميق ك البطيء كدكن جهد، ك تالحل أن االسترخاء ميريح،  – 02

 .كمع كا زفير تتخ   من التكتر ك االنزعاه

أع ييى، كالسيياقان كالييرجالن ممييدكدتان، ركييز انتبااييك اآلن ع ييى القييدمين معييا كشييداما إلييى  – 02

ككضعية الشد ا ه تككن فيها أصابع القدمين بزاكية قادمة مع الساقين، شيد القيدمين إليى أع يى 

ق يال ك  بتها في منتصت المسافة عن األرض، ك ا ا يجعا عضالت الساقين مشيدكدة كأيضيا 

 .عضالت الفخ ين

ك ها، كبعد عشر  كان اترك الرج ين كالقدمين الحل التكتر كاالنزعاه المرافق في المنطقة  – 02

 . انية( 21) تسترخيان كترتاحان لمدة
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 .مرة( 0 -2) أعد  لك – 02

ركز اآلن ع ى التنفس ك الحل كيت يدخا الهكاء إليى الصيدر ك يخيره منيه، ك الحيل أنيك  – 21

تشييعر باالسييترخاء كالراحيية كالهييدكء، كجسييمك متييركك كحييده، كجميييع العضييالت مسييت قية 

ة كأ ناء  لك راقب جسمك ابتداء من يدك اليمنيى، كإ ا الحليت شييدا معينيا فقيط اتيرك كمرتاح

 .العضالت مشدكدة ترتاح كترتخي كحداا، كأنت تراقب بهدكء كا الجسم

بعد  لك يمكنك تخيا منلرا جميال تحبيه م يا الخضيرة أك شياطص البحير أك أي منلير ،خير  – 20

كأن تستمتع به فتيرة مين اليزمن، ك عنيدما ترييد ترتاح له، حاكا أن تصفه مع نفسك بتفاصي ه 

االنتهيياء كالتكقييت عييد ميين خمسييه، أربعييه،  ال يية، ا نييان، كاحييد، افييتح عينيييك ك اعمييا أمييكرك 

 .األخر 

دقيقة، كيمكنك ممارسته يكميا فيي البدايية لميدة ( 21 -01) يستغرق ا ا التمرين حكالي من – 22

 . أسبكعين  م عند ال زكم، كما يمكنك التعكد ع يه كعادة متكررة
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 (.29: 11)  ملحق

 (2101دحادحة، )  أساليب تطبيق مهارة اإليحاء الذاتي

 

 .إليه مع مد كا من الساقين ك ال راعين في مكان مريح ك ااد  أك ترتاحالج كس   -0

 .مركزتين بشكا مباشر ع ى نقطة محددة أمامك العينين أجعا  -2

خ  نفساً عميقا جيداً ميع االسيترخاء العمييق بحييث يصيا األكسيجين إليى أسيفا المعيدة، ميرًة   -0

 .أخر  خ  نفساً عميقاً، إلى أن تشعر بالتعب في عينيك

نفساً عميقاً جداً يبعث ع ى االسترخاء، مرًة أخير  أعيد اجعا عينيك نصت مغمضتين ك خ   -9

 . لك

 .بأن عينيك تبدكان أ قا فأ قا، كما أنك ستشعر باالسترخاء العض ي ستشعر  -7

بعداا تخييا األليكان ك األصيكات ك األشيكاا فيي مكانيك الخيا ، ك شيم رادحية  ليك المكيان  -2

ه، استنشيقه، يمكنيك اآلن أن تشيعر المحبب إليك تخي ه ك أنلر إليه، أشعر به ا المكان، اسيمع

 .باألمان ك الطمأنينة ك الراحة ك أنت في مكانك الخا 

اا ستشعر بانسياب عميق جداً ك بعيداً،  م تبعد ك ك ما أبعدت أك ر تصبح أك ر راحة ك ك بعد -2

 .نعاساً ك استرخاء

ك عيدة يمكنك ممارسته لجميع أعضاء جسدك، ك أعط نفسك الفرصية لتكيرار  ليا ا التمرين  -2

 .مرات

اآلن عنييدما تشييعر بالرغبيية ل عييكدة إلييى الكضييع السييابق ك أن تشييعر بالنشيياط ك االنتعيياش ك   -2

االستيقال، ابدأ بالعد من كاحد إلى عشرة؛ ك عندما تصا إلى اليرقم عشيرة، في لك يعنيي أنيك 

آلن أك ر ك أنت تستيقل ا.. ،  ال ة ...، ا نان...كاحد: ك اآلن ابدأ.في غاية النشاط ك االستيقال

تسييعة ابييدأ بفييتح ...  مانييية...اسييتيقال أك يير ك نشيياط أكبيير...سييبعة... سييته... فييأك ر خمسيية

 .عشرة أنت مستيقل تماما، منتعش... العينين
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 (12) لحقم

 بطاقات تقييم جلسات البرنامج اإلرشادي
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 (1: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة األولى

 

مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية  أمييام(  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 اإلرشادية كما اك

 ممتازة جيدة ضعيفة انطباعي الخا  حول  الجلسة

    اشعر بتكتر اتجاه ا ه الج سة

    يكجد لدي شعكر بالحاجة إلى االستمرار بالبرنامش

    البرنامش أشعر برغبة في تحقيق الهدت العام من

    التعارت بين الباح ة كالمشاركين بعضهم ببعض

    معرفتي بأادات البرنامش كاضحة

    أشعر بانني أستطيع االلتزام بقكاعد الس كك الجيد

    كقت الج سة مناسب

    مدة الج سة اإلرشادية مناسبا

    األساليب ك األنشطة المستخدمة مناسبة

 

 :الج سة حكا أخر  مالحلات

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 (2: 12) مرفق 

 بطاقة تقييم الجلسة الثانية

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 :اإلرشادية كما اك

 

 :مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 ممتازة جيدة ضعيفة انطباعي الخا  حول الجلسة اإلرشادية

    تعرفت إلى معنى التفانا كالتشانم

    عرفت فكادد التفانا

    تعرفت ع ى اآل ار النفسية المترتبة عن التشانم

    معرفتي بأساليب التغ ب ع ى التشانم ك تشعرني بالتفانا

    استفادتي من الج سة كانت كبيرة

    األنشطة كاألساليب المستخدمة مفيدة

    أعجبني العرض ال ي قدم بالج سة
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 (3: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة اإلرشادية الثالثة

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 :اإلرشادية كما اك

 

 :مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 انطباعي الخا  حول الجلسة اإلرشادية
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
    تعرفت لمعنى التفكير اإليجابي

اشعر بأني تعرفت  إلى األفكار الهدامة كاألفكار البناءة 

 ل شخصية

   

    أشعر برغبة في التخ   من التفكير الس بي

    استفدت من أساليب تأايا ال ان إلى التفكير اإليجابي

    (A. B. C. D. e)تعرفت لنمك ه 

    المناقشة مع المجمكعة اإلرشادية كانت ممتعة كمشجعة
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 (4: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة الرابعة

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 :اإلرشادية كما اك

 

 :مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 انطباعي الخا  على الجلسة اإلرشادية
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
    شعرت بتعاكن أعضاء المجمكعة اإلرشادية

    استمتعت بممارسة التدريبات المط كبة

    الج سة كانت مشكقة

    (A. B. C) استفدت ك يرا من نمك ه 

    استمتعت بتح يا الرسكم الكاريكاتيرية

    محتك  الج سة راضا عنه
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 (5: 12)  ملحق

 الجلسة الخامسة تقييم بطاقة

 

 الج سية اي ه بعيد كانطباعيك شيعكرك يم يا تيراه ميا أميام(  √) عالمية  ضيع المسترشيد عزيزي

 اك كما اإلرشادية

 الجلسة اإلرشادية على الخا  انطباعي
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
    مكضك  الج سة كان مشكقا

    أصبحت أقدر قيمتي ال اتية

    استمتعت باألنشطة ك التمارين المطبقة بالج سة

    (A. B. C. D. E. F) استفدت من نمك ه

    استفدت من القص  الم ككرة بالج سة

اشعر برغبتي الشديدة في تغيير األحاديث ال اتية الس بية إليى 

 أحاديث إيجابية

   

 

 :الج سة اإلرشادية حكا أخر  مالحلات

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 (1: 12)  ملحق

 السادسة الجلسة تقييم بطاقة

 

 الج سية اي ه بعيد كانطباعيك شيعكرك يم يا تيراه ميا أميام(  √) عالمية  ضيع المسترشيد عزيزي

 اك كما اإلرشادية

 

 الجلسة اإلرشادية على الخا  انطباعي
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
    اشعر بتفانا اتجاه المستقبا 

    اشعر برغبة في تحقيق طمكحي المستقب ي

     إلى أفكار عقالنيةاشعر بقدرتي ع ى تغيير األفكار الالعقالنية 

    محتك  الج سة مناسب 

    استمتعت بتطبيقي ل تمارين المطبقة بالج سة

 

 :اإلرشادية الج سة حكا أخر  مالحلات

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

......................................................................................................... 
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 (1227)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة السابعة

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 :اإلرشادية كما اك

   

 :مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

    

    

بدرجة  انطباعي الخا  على الجلسة اإلرشادية          

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

تككنييت لييدي بعييض المعييارت حييكا األفكييار الالعقالنييية التييي 

 تسبب لي الفشا

   

تسياعدني ع يى تحكييا أشعر باني امت ك بعيض المعيارت التيي 

 إخفاقي إلى نجاح

   

اشيييعر بيييانني امت يييك المهيييارة الكافيييية ل يييتخ   مييين األفكيييار 

 الالعقالنية نحك الفشا

   

    اشعر بانني راضي عن محتك  الج سة
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 (8: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة الثامنة

 

أمام ما تراه يم ا شعكرك كانطباعك بعد ا ه الج سة ( √) عزيزي المسترشد ضع عالمة 

 :اإلرشادية كما اك

 

 :مالحلات ،خري حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

 انطباعي الخا  على  الجلسة اإلرشادية
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

 عرفت ع ى معنى الحديث ال اتي

 

   

    عرفت معنى مهارة تككيد ال ات

    اشعر بقيمة  اتي

    تعرفت إلى معكقات تأكيد ال ات

    محتك  الج سة كان مناسبا

    استمتعت بالعرض ال ي قدم بالج سة
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 (9: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة التاسعة

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 اإلرشادية كما اك

 انطباعي الخا  على الجلسة اإلرشادية
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

    ال قة بالنفستعرفت ع ى 

    اشعر بأنني أصبحت أقدر قيمة ك فكادد ال قة بالنفس

يكجد لدي إحساس بأنني استطيع التغ ب ع ى معكقات ال قة 

 بالنفس
   

    زمن الج سة اإلرشادية كان مناسبا

 

                              :                                                     مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................ 
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 (11: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة العاشرة

 

أمام ما تراه يم ا شعكرك كانطباعك بعد ا ه الج سة ( √) عزيزي المسترشد ضع عالمة 

 :اإلرشادية كما اك

 

 

 :مالحلات ،خري حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 

 انطباعي الخا  على  الجلسة اإلرشادية
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

 تعرفت ع ى مهارة االسترخاء العض ي
   

 تعرفت ع ى شركط مهارة االسترخاء العض ي
   

 ع ى خطكات تطبيق مهارة االسترخاء العض يتعرفت 
   

 لقد أصبحت قادرا ع ى إتقان ا ه المهارة
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 (11: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة الحادية عشر

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 اإلرشادية كما اك

بدرجة  انطباعي الخا  على الجلسة اإلرشادية

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

    محتك  الج سة كان مناسبا

    اشعر بأنني أصبحت أقدر  اتي

    اإليحاء ال اتياستمتعت بممارسة تدريبات 

    زمن الج سة اإلرشادية كان مناسبا

 

:                                                                                   مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 (12: 12)  ملحق

 بطاقة تقييم الجلسة الختامية

 

أمييام مييا تييراه يم ييا شييعكرك كانطباعييك بعييد ايي ه الج سيية (  √) عزيييزي المسترشييد ضييع عالميية 

 اإلرشادية كما اك

بدرجة  انطباعي الخا  على الجلسة اإلرشادية

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

    تعرفت إلى التفانا كالتشانم

    تخ صت من أفكاري الالعقالنية اتجاه ال ات

    المستقباتخ صت من أفكاري الالعقالنية اتجاه 

    أصبحت قادرا ع ى تعديا أحادي ي ال اتية

    أتقنت مهارة  االسترخاء العض ي ك اإليحاء ال اتي

    تعرفت لمهارة إدارة الفشا

    استفدت من البرنامش اإلرشادي

أر  أن البرنامش اإلرشادي  ا فاع ية في تنمية التفانا ك 

 خفض التشانم
 

  

 

 :    مالحلات أخر  حكا الج سة اإلرشادية

   

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................ 
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Abstract 

 

Efficiency Of group Counseling Program In Developing 

Optimism And Reducing  Pessimism  in Delinquent Juveniles In 

Sultanate Of Oman 

 

By: 

Maqboola Nassir Al- Busaidi 

Supervisior 

Dr. Amjad Mohammed Hayajnah 

     The aims of this Study  has been undertaken to build ap a group 

counseling program in developing optimism and reducing 

pessimism on delinquent juveniles of House reform and 

rehabilitation in Central Prison of  Samail. 

   The researcher of this study depended on basic method by 

implementing a group to reveal the effectiveness of the group 

counseling program  in developing optimism and reducing 

pessimism in delinquent juveniles in Central Prison. 

    The study involved a group of ( 15) young delinquent juvenile  

who received this program that was founded to achieve the aims 

of this study,   The group counseling program was based on ration 

treatment and behavioral therapy for Albert Ellis. It was 

indicative of 12 counseling sessions that were carried out by two 

sessions per week. Each session ranged from ( 45- 90) minutes. 

    The results of willcoxon test showed that there are differences 

with statistical significant (0.05≤ α) among the experimental 

group members in optimism and pessimism degrees on the two 

measurements: tribal and posttest. This reflects the effectiveness 

of the group counseling program that was used in this study. 



295 
 

   The results also showed that there are no differences with 

statistical significant on the statistical level (0.05≤ α) in optimism 

and pessimism degrees on the two measurements, the posttest and 

the follow up. This indicates the same thing that this program is 

very effective in developing optimism and reducing pessimism. 

Key words: Collective Counseling Program, optimism, pessimism.       
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Abstract 

 

Efficiency Of group Counseling Program In Developing 

Optimism And Reducing  Pessimism  in Delinquent Juveniles In 

Sultanate Of Oman 

 

By: 

Maqboola Nassir Al- Busaidi 

Supervisior 

Dr. Amjad Mohammed Hayajnah 

     The aims of this Study  has been undertaken to build ap a group 

counseling program in developing optimism and reducing 

pessimism on delinquent juveniles of House reform and 

rehabilitation in Central Prison of  Samail. 

   The researcher of this study depended on basic method by 

implementing a group to reveal the effectiveness of the group 

counseling program  in developing optimism and reducing 

pessimism in delinquent juveniles in Central Prison. 

    The study involved a group of ( 15) young delinquent juvenile 

 who received this program that was founded to achieve the 

aims of this study,   The group counseling program was based 

on ration treatment and behavioral therapy for Albert Ellis. It 

was indicative of 12 counseling sessions that were carried out by 

two sessions per week. Each session ranged from ( 45- 90) 

minutes. 

    The results of willcoxon test showed that there are differences 

with statistical significant (0.05≤ α) among the experimental 
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group members in optimism and pessimism degrees on the two 

measurements: tribal and posttest. This reflects the effectiveness 

of the group counseling program that was used in this study. 

   The results also showed that there are no differences with 

statistical significant on the statistical level (0.05≤ α) in 

optimism and pessimism degrees on the two measurements, the 

posttest and the follow up. This indicates the same thing that this 

program is very effective in developing optimism and reducing 

pessimism. 

Key words: Collective Counseling Program, optimism, 

pessimism.       

 


