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 ملخص البحث :

وتصميم برنامج ارشااي  ياي  طلبة كلية التربية للعلوم االنسانيةلبناء مقياس للتفكير السلبي 

تعديل التفكير السلبي لدى الطلبة و التعرف على اثر برنامج يي تعديل التفكيار السالبي لادى 

 الطلبة .

قساام التاااريل  للعااام الدرا ااي ، كليااة التربيااة للعلااوم االنسااانيةويقتصاار الب ااى علااى  لبااة 

2102_2102 . 

اجااراءاا الب ااى يقااد اعتماادا الباميااة التصااميم التجريبااي  و المجمااوعتي   مااا ي اا امااا 

، (  البة01(  البا و )01(  البا و البة بواقع ) 01المتكايئتي  وتكونت عينة الب ى م  )

اما اياتا الب ى ، (  البة للمجموعة الضابطة01التجريبية و)(  البا للمجموعة 01وبواقع )

 .قامت الباميةيقد 

اعداي مقياس لقياس التفكير السلبي لدى الطلبة كلية التربية للعلوم االنسانية وتكون المقيااس 

، تنطبق علياه بدرجاة كبيارة، ( يقرة متبوعة ببدائل ) تنطبق عليه بدرجة كبيرة جدا91م  )

وتام ، تنطبق عليه بدرجاة قليلاة جادا، تنطبق عليه بدرجة قليلة، رجة متو طةتنطبق عليه بد

الج ـويقاا لعا( جلساة ارشاايية 02)وتم اعداي ,  التعرف على اليباا بطريقة اعاية االختبار 

( ييديوهاا تم اخاهها ما  االنترنيات لسا ق 9وعرض )( السلوكي لـ )ارن بيكريي .ـــالمع

االيجاابي وعاالج التفكيار السالبي وبااها ا اب   التفكير السالبي الاىالتفكير السلبي ولت ويل 

الااى  2102/ 21/2ماا  و بااق البرنااامج ، ( جلسااة ارشااايية00العاادي الكلااي للجلساااا هااو )

وتاام اجااراء االختبااار القبلااي يااي بدايااة الماادة ماا  خااال  تطبيااق مقياااس  ، 2102/ 9/ س01

ولغاارض معالجااة  ( بااار البعااد)االخت  التفكياار الساالبي كمااا  بااق يااي ناايااة الماادة المااهكورة

واالختبااار التااائي لعينتااي  ، معاماال تميااف الفقاارة، معاماال ارتبااا  بير ااونالبياناااا ا اات دم )

mailto:tamar.mohammad@uomosul.edu.iq
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مستقلتي ( وقد اظارا النتائج  وجوي يروق يالة امصائيا بي  متو ط يرجاا المجموعتي  

كمااا اظااارا ، للبرنااامججريبيااة التااي تعر اات تالتجريبيااة والضااابطة لصااال  المجموعااة ال

النتائج وجوي ياروق يالاة امصاائيا باي  متو اط يرجااا المجماوعتي  ياي االختباار البعاد  

ويقاً لمتغير الجنس مما يد  على اثر يا  للبرنامج يي تعديل التفكير السلبي لدى  لباة كلياة 

لبرناامج اال اتفاية ما  اوياي  اوء نتاائج الب اى او ات البامياة ، التربية للعلاوم االنساانية

االهتماااام باااال واراا والمناق ااااا ، االرشااااي  وامكانياااة تطبيقاااه ياااي المااادارس والمعاهاااد

االرشايية وعرض بعض المواقف ال ياتية التاي ت او  علاى ايكاار  البية واشاراب الطلباة 

اجااراء يرا ااة ارتبا يااة تو اا  العالقااة بااي  وتضاامنت المقترماااا ، يااي كيفيااة مواجاتاااا

  ية والت صيل.التفكير السلبي والدايع

 

The effect of a counseling program in modifying negative 

thinking among students of College of Education for Human 

Sciences 

Lecture  Tamar Mohammed 

Abstract:  

Setting a scale of negative thinking for students of College of 

Education for Human Sciences, designing an instructional program 

in modifying students' negative thinking, and identifying the effect 

of a program on modifying negative thinking among students. The 

research is limited to students of College of Education for Human 

Sciences, Department of History for the academic year 2017-2018. 

As for the research procedures, the researcher adopted the 

experimental design with two equal groups, and the research sample 

consisted of (60) male and female students, of (30) male and (30) 

female students, and (15) students for the experimental group and 

(15) female students for the control group. The search was done by 

the researcher Preparing a scale to measure negative thinking among 

students in the College of Education for Human Sciences and the 

scale consists of (40) items followed by alternatives (applicable to it 

to a very large extent, applicable to it to a large degree, applicable to 

it to a moderate degree, applicable to it to a small degree, applied to 

it to a very small degree, and was identified On the stability by re-

testing method, (12) counseling sessions were prepared according to 

the cognitive-behavioral treatment of (Arn Beek) and (4) videos 

were taken from the Internet to crush negative thinking and to 

convert negative thinking into positive and treat negative thinking, 

thus the total number of sessions became (16) ) An advisory session, 

and the program was implemented from 2/20/2018 to 15 S / 4/2018, 

and the pre-test was conducted at the beginning of the period by 
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applying the negative thinking scale as applied at the end of the 

mentioned period (post-test) and for the purpose of data processing, 

the Pearson correlation coefficient was used. The results showed that 

there were statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental and control groups in favor of the 

experimental group that was exposed to the program, and the results 

also showed that there are statistically significant differences 

between the scores Average scores of the two groups in the post-test 

according to the gender variable, which indicates a significant effect 

of the program in modifying the negative thinking of students of the 

College of Education for Human Sciences, and in light of the 

research results, the researcher recommended the use of the pilot 

program and the possibility of its application in schools and 

institutes, attention to dialogues, guiding discussions and 

presentation of some life situations Which contain negative thoughts 

and involve students in how to confront them, and the proposals 

included conducting a correlational study that clarifies the 

relationship between negative thinking, motivation and achievement. 

 

 :مشكلة البحث

ان عمليااة الت ااو  التااي يعي اااا المجتمااع العراقااي يااي الفتاارة الراهنااة ا اافرا عاا  

ونفسااية وقيميااة مل وظااة وا اا ة يااي كايااة المجاااالا ال ياتيااة,  تغيااراا اجتماعيااة وثقاييااة

بما يياا المرملاة ، ميى ان باهه التغيراا مريويها المباشر على المرامل العمرية الم تلفة

ميى ان ههه المرملاة وييرهاا الجامعية التي تعد امدى الايكل البنائي واليقايي أل  مجتمع 

 البية  طالب الجاامعي يفكار ايكاار مجاولاة اوعاشت يي مجتمع مليء بضغو اا جعلت ال

 لل ياة العملياة والعلمياة واالجتماعياة  ايقة نظرتهن و االخري  وال ياة المستقبلية وجعلت 

وا ااب ت هااي االيكااار الساالبية ماا  االمااور المنت اارة ب ااكل كبياار بااي  المراماال العمريااة 

ال  صاياا باي  النااس ياختلفات  بيعاة  بسااولة ألخرالم تلفة ميى اناا تنتقل م  ش   

ي اعر بت ابط يمناا ما هاو ايجاابي ياي ايكااره ومانام ماا هاو  البي ياي ايكااره مياى تجعلاه 

 ال ا      لك يضال ع، وتفيف ال قائق وتجاهل مواقف ال ياة االقل متعة الهاا والكسل

االيكار )مفاوم التفاؤ  ولنبه االيكار السلبية تنفيهها لبال ريباا او امالم يسير يياا ويسعى 

الباميااة الب ااى يااي هااها  ارتاا الااها الااه  ي ااى الماارء علااى السااعي والعماال، االيجابيااة(  

وكيفياة تعاديل تلاك  يكاار السالبية وكيفياه الات ل  مناااا ابا  اال المو وع والتعرف على

وماا  هنااا تت اادي م ااكلة  .  خااال  البرنااامج االرشاااي  المقاادمااليكااار الااى ايكااار ايجابيااة ماا

اثار برنااامج ارشااي  ياي تعاديل التفكيار الساالبي لادى  لباة كلياة التربيااة  الب اى ياي معرياة

 .للعلوم االنسانية

 

 :اهمية البحث
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  ال االي يااي مسالولة عا  اعاداي  لبتااا بمساتوى العصار، الجامعة هي امدى معاقال العلام

بالمعاارف والماااراا وتسااعدهم علاى تكاوي  مساتقبلام باروت ما  التفاعال و لك تافويهم 

االيجابي والتوايق النفسي يتلعب يوراً كبيراً يي التواياق االجتمااعي الساليم وتعاد  السالوب 

ت ايط بالطلباة ياي الكليااا وييرهاا وااليكار يا ب  واجب الجامعاا النظر للظروف التي 

تميل المرملة الجامعية نقطة ت و  مامة وا ا ية يي مياة الطلباة و (0: 2112، اليو في)

ياا م  الصبا والمراهقة الى    البلوغ والرشد م  مياى التركياب الفسالجي ميى ينتقلون ي

ون بااا ماالنفسي وبالتالي ال بد ان تكون تصرياتام وايكاارهم ونوعياة السالوكياا التاي يق و

وترجااع اهميااة الفتاارة الجامعيااة باناااا ت ااكل يااي ا  مجتمااع ماا  ، منا اابة للاادور االجتماااعي

 مسااايرة التقاادم العلمااي والتقنااي لتطااوير الفااري وتمكنااه ماا المجتمعاااا الركياافة اال ا ااية 

ولقااد عنااي الباااميون وعلماااء الاانفس بدرا ااة شااري ة ال اابا   (220-221: 0444، )عناااي

مميلة بطلباة الجامعاة والاهي  يميلاون نسابة كبيارة ياي تعاداي المجتمعااا ياام يعادون  ليعاة 

  االهتمام النام يميلاون العصاب المو وعاا  اا القيمة الكبيرة التي ت غل ميف االكبر م

الرئيسااي يااي عمليااة التطااوير والت ااديى يااام يكونااون قمااة الااارم التعليمااي يااي المجتمااع 

ا بكاال ت كيااد تنفيااه ويوشااكون ان يت رجااوا كااواير علميااة وانسااانية مت صصااة يتوقااف عليااا

 وي كل ال ابا  الجاامعي الصافوة والقاعادة ال ابابية (090: 0440، خطط التنمية ) اعان

وال ااري ة االجتماعيااة المتقدمااة يااي المجتمعاااا والفئااة ألكياار ا ااتعداياً ال ماادا  التغيااراا 

ال ااااملة ياااي مجااااالا ال يااااة الم تلفاااة باعتباااارهم الفئاااة االكيااار ايراكاااا لطبيعاااة التفاعااال 

( كما انام يميلون القاعدة اال ا ية 0 :2111، ال وشمان) السائد االجتماعي واأليديولوجي

لتغياار واال اااام يااي اماادا  تغيااراا مضااارية بمااا يتنا ااب ومتطلباااا العصاار التااي تتقباال 

ولمواكباة  لاك ياام يت ملاون مسالولية كبيارة ا اء  ال الي اله  يتميف بتفجير معريي شاامل

( ويههب Rajput, 1996: p4-5) مجتمعاتام بما يجعلام ملهلي  لتلبية ماجاا مجتمعاتام

 ب عادايالكيير م  المربي  الى اكيار ما   لاك ا  يميال اهتماام المجتماع ما  خاال  مل سااته 

ال با  وتوجاام ملشراً ا ا ايا لتقدماه وناضاته لايس ياي الوقات ال ا ار ي ساب بال لماا 

وما  ، (00: 0444، الكبيساي وال فرجايل )يمك  ان يكون عليه  لك المجتمع يي المستقب

الجامعاة ما  خاال  مناهجااا وبرامجااا وان اطتاا اليقايياة واالجتماعياة  هنا ينبغي ان تعمل

ب كل عام والجوانب العقلية ب كل خاص بمعنى  على مراعاة الجوانب النفسية واالجتماعية

ان تعمال علااى تنمياة ال  صااية النا اجة والواثقااة لاادى الطلباة لمااا لااا اثاار يعاا  يااي جعاال 

مااع االخااري  وت ماال مساالولية ايعالااه وقراراتااه علااى التوا اال الطالااب الجااامعي قااايراً 

تعيق الفري ع  البناء والتقدم  وايكاره التي ينبغي ان تتسم باإليجابية وبعيدة ع  السلبية التي

وتتميف عميلة التفكير باناا عملية انساانية وتتطلاب تنميتااا وتعلمااا ، (9: 2112، الفبيد )

وهااي  اا  االة بااالنوامي  جاااوياً متمياافة ماا  ا ااراف عدياادة يااي مراماال العماار الم تلفااة 

الجسامية واالجتماعياة واالنفعالياة واليقايياة ، الوراثية والبيئية م  مياى المجااالا الم تلفاة

لية التفكير وهي العقل وان هها العقل الب ر  يركف علاى وال ضارية واالنسان يولد ولديه ا

شيء معي  ب د  اته وي ااو  ان يلغاي الف ال ما  مياتاه ويفكار بالساعاية وي ااو  يائماا ان 

يلغااي التعا ااة ماا  مساالة الفااري يالعقاال يعطااي اواماار مباشاارة الااى االما اايس وال ركاااا 

ء ال براا ييار الساارة  ولااها يجاب الداخلية وال ارجية لإلبقاء على ال براا السارة والغا

ان يتدر  األنسان على ماارة التفكير االيجابي لت ويل كل ايكاره واما يسه لكي تكون يي 

يالتفكير السلبي ا ب   مة ( 9: 2110، بركاا).خدمته بدال ان تكون  ده و د مصال ه

بيارة ياي شاتى نظراً لما ي اده هاها العصار ما  تغياراا ك، ا ا ية لعصرنا اله  نعيش ييه
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مجاالا ال يااة وكاهلك ماا يفيهار باه ما  امادا  وظاروف متغاايرة ومتفايادة ب ياى يمكا  

يي ماد  اتاه والتفكيار السالبي بوجاه عاام ا اب  نتيجاة  هها العصر ا ب  متغيراالقو  بان 

وا  ة لاهه المتغيراا بل ت و  م  مجري نتيجة الاى  ابب يالي  الاى ظااور الكييار ما  

در االعاراض العصاابية عناد متى البعض اعتبره جوهر العصا  ومص المظاهر العصابية

ويمياال التفكياار الساالبي عقبااة كبياارة يااي  ريااق نجااات ماا   ( 2-0: 2110، جمعااةالفااري )

يالنظرة السلبية لألمور تضع الفري يي يائرة مفرية ما  االمباا  واالكتئاا  ، يستسلمون له

ويسااهم اال تساالم الاى االيكاار ( 0 :2102، عف العفيمة والعفلة االجتماعية )شكر و 

ينظار للما اي وي اعر بنادم وا ا نظار لل ا ار ي اعر السلبية الت اؤمية الى جعل االنساان 

يالعد ة التاي ينظار ما  خاللااا الاى ، بعدم الر ا ونظراته للمستقبل هي نظرة قلق وت اؤم

قاتمااة وماا  االميلااة لاااهه االيكااار واالخااري  والعااالم ماا  مولااه يائمااا مااا تكااون عد ااة نفسااه 

ان يقااو  ال اا   اعاارف انااي لاا  انجاا  يااي االمت ااان وان هااها التفكياار السااوياو  الساالبية 

والتفكيار السالبي  (21: 2100، مجاا  االخاري  ) يجعل الفري يتصارف ب اكل يبعاده عا 

يرتبط بتدهور المستوى الص ي وا ييااي ال ااالا المر اية كالك باة واال اطرا  النفساي 

ياي علاى العياور علاى السالبية  ونجد ان ال    اله  يفكر بطريقة  لبية عنده قدرة خيالية

كال االعضااء ياي مالاة  ا  شيء متى لو كاان ايجابياا يضاالً عا  ان التفكيار السالبي يضاع

كما ان التفكير السلبي هو نوع م  االي اء الهاتي الاه  يقاوم  (210: 2102، نا رت هب )

ميااى يامااس لنفسااه ويلكااد انااه عاااجف او ياشاال وييرهااا وقااد يباادا  بااه االنسااان ميااا  نفسااه

االي اء السلبي اثر تجربة مر باا االنسان كان يف ل يي عمل قام به او عالقة ارتابط بااا او 

ماا  التجربااة ويجعلاااا ماادعاة  خدعااه  ااديق او ي اال يااي امت ااان اياءه  وباادال ماا  يسااتفيد 

مما يجعله يت ه قاراراا انفعالياة ياي مياتاه تغلاق تائجاا على مياته كلاا للنجات نراه يعمم ن

يألنساان كاائ  عقالناي ي اكل نماط مياتاه العاام تبعااً ، امامه ابوا  ال ير والنجات والساعاية

لنوعياااة ال ركاااة المعريياااة وااليراكياااة التاااي يت اااهها ياااي موقاااف معاااي  ومساااب ا ااااليبه 

كير السالبي هاو نتااج عمليااا ياالتف، اال تداللية والمعريية الني يسات دماا ياي هاها الموقاف

كاان التفكيار  البيا كلماا كاان التعامال  مااالتفكير ال ا ئ التي يمار اا الفري اثناء مياته وكل

 (9: 2110، جمعاةوالمواقاف الم تلفاة ب  االيب  اط ية وخا ئاة ) ال ياتياة الم كالامع 

كالا والمواقاف بعكس التفكيار االيجاابي كلماا كاان ايجابياا كلماا ايى الاى التعامال ماع الم ا

مياتاه ويساال اتصااله ب كل يعا  وناج  والتفكير االيجابي يجعل الفري ي عر بالر ا عا  

لتفكياار ( .لااهلك البااد ماا  االشااارة لبيااان الفاارق بااي  ا20: 2100، مجااا  مااع االخااري  )

 االيجابي والتفكير السلبي.

 التفكير السلبي التفكير االيجابي ت

العماال وال ياااة يولااد ال ماااس واالبااداع يااي  .0

 ال ا ة

يولااااد الكساااال والعجااااف وي اااال الفعالياااااة 

 ال  صية 

تكااااون العالقااااة يياااااا نااااوع ماااا  ال ااااك  .تكون العالقة جيدة مع اال رة والفمالء  .2

 واال طرا  وال يرة مع الجميع

 يولد االمساس بالف ل والتعا ة .يولد االمساس بالسعاية والنجات .0

وانطباعاااا مساانة يعطااي اي اااءاا جياادة  .9

 وثقة الناس ومبام

يعطي اي اءاا  لبية تعف  م اعر ال اك 

 والكراهية للناس.

و ااايلة يعالاااة إليارة االخاااري  وت فيااافهم  .1

 والت ثير عليام

 و ية م بطة للتعامل مع االخري 
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ي ااااع لنخااااري  ماااا  مولنااااا ييولااااد لااااديام  .0

 االمساس باإليجابية

م ي اااع لنخاااري  مااا  مولناااا ييولاااد لاااديا

 االمساس بالسلبية

وم  النظرياا المعريية السلوكية التي اكدا على مادى خطاورة ، (1 -9: 2112، السلمة)

يااة اليالثيااة التفكياار الساالبي وتاا ثيره علااى ال ياااة النفسااية والعقليااة واالجتماعيااة هااي نظر

"اناا ، "لايانا ال قيماة م ع  التفكير السلبي مو  النفس "ارن بيك( وتكل) المعريية السلبية لـ

، اماور  كلااا مصاائب""، يااة والادنيا " كال ميااتي يلاط"مو  ال ياشل" والتفكير السلبي 

وكاهلك ، " ليس هناب امل وال مساتقبل"، والتفكير مو  المستقبل "  تبقى مياتي كما هي "

، ابرامساااون و ااالكمان وتيساااد () الم ااااورة لاااـ / نظرياااة العااافونظرياااة الااانمط التفساااير 

( ا  ان كاال شاا   لديااه  ريقااة معينااة يفساار االماادا  تفسااير االماادا باانمط ) والمقصااوي

ل لاااي وم ااادية واالشااياء مااا  مولاااه يألماادا  الساااارة  ااابباا االخاارون وناااايرا ماااا ت صاا

يائماا ت صال لاي  واالمدا  السيئة او يير السارة انا السبب ييااا او، الت ثير) دية _ مظ(

ونظرياة ، (يائماا م ااكل تصاير لاي –ما لي ماظ  -انا السبب مظي  يتوكل مياتي هكها )

اخطااء التفكياار او انماا  التفكياار ال ا ئاة والتااي يكرتااا يصااا  النااس باااألمراض النفسااية 

النام يقعون يي وامد او اكير م  ههه االخطاء يي  ريقة التفكيار ولدياه اخطااء ياي عملياة 

وتكلام عنااا ارن  التفكير نفساا وت ديدا يي  ريقتاه ياي معالجاة المعلومااا وتقايم االمادا 

وهناب عوامل ملثرة على التفكير ماما كاان ، (01-4: 2109، الجابر) بيك وتلميهه بيرنف.

،  بيعاااة التفكيااار ايجاااابي او  ااالبي منااااا ) التن ااائة االجتماعياااة والت ااادياا التاااي تواجاااااا

ال رو  التي اكدا كيير م  الدرا اا والب و  علاى انااا اخطار علاى اال فاا  وال ابا  

عور ـوكهلك المناا  النفساي اال ار  وال ا، تلي  بام الى يقدان التوا ن النفسي لديامميى 

( ومااا  هناااا ياااان للمنااااهج 000 -001: 2100، العبياااد يوي االجتماعياااة. )ـباااالنق  والقااا

الدرا ااية عامااة والمقاارراا الدرا ااية الجامعيااة والباارامج االرشااايية خا ااة يور كبياار يااي 

ته والت ل  م  التفكير السلبي وتعليم ال با  وتدريبام علاى تنمية وتطوير التفكير وماارا

   ومااراته مما يو لام الى السعاية والنجات.اليه التفكير االيجابي 

وبناااءاً علااى كاال مااا  اابق تباار  اهميااة الب ااى يااي يرا ااة الجانااب المااام يااي ال  صااية هااو 

الجانب المعريي م  خال  بناء برنامج ارشاي  يي تعديل التفكيار السالبي لادى  لباة الكلياة 

التاي  اوف تت مال وجعله تفكير ايجابي الن تعديل نمط تفكيرهم يلي  الى معرية االجياا  

المجتمااع كماااا يسااااعدهم ياااي اكسااابام ماااااراا التفكيااار االيجابياااة مساالولية بنااااء مساااتقبل 

والطبيعياة والص ي ة يي مياتام الم تلفة كجفء م  التربية النفسية والص ية واالجتماعية 

كاليقة بالنفس م  الت ل  م  االيكار السلبية ) وكهلك ا ت دام بعض اال اليب التي نمكنام

كل يكرة  لبية وتجنب العفلاة واالبتعااي عا  االوهاام واال ترخاء ومراقبة االيكار واقصاء 

 .(والتفاؤ ، والغضب وتجنب االنفعاالا وكهلك توثيق الصلة باهلل و كره

 

 اهداف البحث :

 يادف الب ى ال الي الى :

لادى  لباة كلياة التربياة  لطلباة كلياة التربياة للعلاوم االنساانيةل. بناء مقياس للتفكير السلبي 0

 ة.للعلوم االنساني

لاادى  لبااة كليااة التربيااة للعلااوم . تصااميم برنااامج ارشاااي  يااي تعااديل التفكياار الساالبي 2

 االنسانية.
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لادى  لباة كلياة التربياة . التعرف على أثار برناامج االرشااي  ياي تعاديل التفكيار السالبي 0

 للعلوم االنسانية.

 

 وألجل التحقق من صحة االهداف تم صياغة الفرضيات التالية:

لادى  لباة كلياة الفر ية االولى )ال يوجاد اثار للبرناامج ياي تعاديل التفكيار السالبي  -

 .(التربية للعلوم االنسانية.

وعااة التجريبيااة ال توجااد يااروق يالااة امصااائيا بااي  يرجاااا المجملفر ااية اليانيااة )ا -

 ( على مقياس التفكير السلبي يي االختبار البعد .والمجموعة الضابطة

ال يااوي ياارق يا  امصااائيا بااي  يرجاااا المجموعااة التجريبيااة  الفر ااية الياليااة ) -

 والضابطة ( يي االختبار البعد  ويقا لمتغير الجنس.

قساام التاااريل  للعااام الدرا ااي ، ويقتصاار الب ااى علااى  لبااة كليااة التربيااة للعلااوم االنسااانية

2102- 2102. 

 

 تحديد المصطلحات:

 عرفه كالً من :وقد  counseling programأوالً: البرنامج االرشادي: 

 :show (1977)شاو  .2

هااو ملقااة ماا  العنا اار المعباارة عاا  ن ااا اا مترابطااة مااع بعضاااا تباادأ ب هااداف عامااة )

وخا ااة ومجموعااة ماا  عملياااا تنتاااي با ااتراتيجياا لمعريااة ماادى الو ااو  الااى ت قيااق 

 (show,1977: p340) .(االهداف

 (:6222عبد العظيم ) .6

هااو اجااراءاا ارشااايية منظمااة ت طيطاااً وتنفيااهاً وتقويماااً تقاادم اعتماااياً علااى ا ااس علميااة )

 وقائياااااااااااااً وعالجياااااااااااااً(  نمائياااااااااااااً وعمليااااااااااااة لت قيااااااااااااق االهااااااااااااداف االرشااااااااااااايية 

 .(09: 2100، )عبداالعظيم

 :( 6222الفحل)  .2

برناامج م طاط ومانظم ياي  اوء ا اس علمياة ويتكاون ما  مجموعاة ما  الجلسااا التاي )

تعتماد علاى عادي ما  االن اطة والفنيااا والفعاليااا ياي  اوء ا اس وا اتراتيجياا علميااة 

وت اتمل ينياتااا وتبنى ههه البرامج جميعاً على نظرية او اكير م  نظرياا االرشاي النفسي 

 (002: 2114، الف ل. )(م  ههه النظرياا

 (:6222ابي زعيزع ) .4

برنامج م طط ومنظم يي  اوء ا اس علمياة لتقاديم ال ادماا االرشاايية المباشارة وييار )

المباشرة يريياً او جماعياً لجميع االياراي الاهي  تضامام المل ساة تربوياة كانات او عالجياة 

:  2114، ابي  عيفع) (بادف مساعدتام على ت قيق النمو السليم ياخل المل سة وخارجاا

22) 

 اما التعريف االجرائي للبرنامج االرشادي فقد صاغت الباحثة التعريف االتي :

هااو عاادي ماا  الجلساااا االرشااايية التااي اعاادتاا الباميااة ماا  اجاال تعااديل التفكياار الساالبي )

 على عدي م  االن طة والفنياا والفعالياا تنفه ب  لو  العالج المعريي السلوكي وي تو  

العالج ييه الى تعاديل االيكاار السالبية للطلباة ما  خاال  المناق اة ارن بيك( اله  يرتكف لـ )

 وال وار والتدريب على التفكير بطريقة ايجابية ونقد تلك االيكار السلبية والنجاة مناا(.

 عرفه كالً من :وقد   Negative thinkingثانياً: التفكير السلبي : 
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 (  6222) حسن. مرعي و2

هو ا لو  التفكير يير المنطقاي الاه  يبناى علاى ايترا ااا ش صاية  اريعة نابعاة عا  )

ت وهاا معرييه  اابقة تسايطر علاى مجمال تفكيار الفاري وتالي  الاى ا اطراباا انفعالياة 

 ماعياااااااااااااااااااة و اااااااااااااااااااوء الظااااااااااااااااااا  ياااااااااااااااااااي المساااااااااااااااااااتقبل(وعفلاااااااااااااااااااة اجت

 (042: 2100، ومس  مرعي)

 (6222. ناصر) 6

نتا  الفري يي رؤيته لألشياء والمبالغة يي القلق وال وف مالة م  التفكير الت اؤمي التي ت)

م  المستقبل ويعيش ال ا ر ب ما يس واعتقاياا  لبية تجعل مياته  لسالة ما  الت ادياا 

 كل يااااااااااااااااااااااااي تقيمااااااااااااااااااااااااه للظااااااااااااااااااااااااروف والمواقااااااااااااااااااااااااف(.والم ااااااااااااااااااااااااا

 (210: 2102، نا ر)

 (:6222. الوهيبي ) 2

يتوقااع الطالاب ماا  خاللااا يائمااا الف ال وخيبااة  لألماوروالنظارة الساالبية  الت اااؤممالاة ما  )

 (4: 2102، بيالوهيي اموره ال ياتية والمستقبلية( )ي االمل

 (2102، لمرعي ومس ا: تبنت البامية التعريف النظر  )التعريف النظري

هي الدرجة التي ي صل علياا الطلبة على مقياس التفكيار السالبي الاه  التعريف االجرائي: 

 قبل البامية.اعدايه م  تم 

 

 : الدراسات السابقة

ا لعاات الباميااة علااى العديااد ماا  الدرا اااا مااو  مو ااوع التفكياار الساالبي اال اناااا لاام تجااد 

 وم  ههه الدرا اا: وو فية يرا ة تجريبية يكانت معظماا يرا اا ارتبا ية

وااليجابي في التحصيل لدى  )مستوى التفكير السلبي Havern (2004.)دراسة  .2

 .طلبة الجامعة في ضوء متغيرات الجنس ومستوى التعلم(

مستوى التفكيار السالبي وااليجاابي ياي الت صايل لادى  هديت الدرا ة الى التعرف على اثر

( 211وت لفت عيناة الدرا اة ما  )  لبة الجامعة يي  وء متغيراا الجنس ومستوى التعلم

ماا  مسااتوياا م تلفااة . واظااارا  اماادى الجامعاااا االمريكيااة البااا و البااة ملت قااي  يااي 

ياروق  النتائج ان الطلبة الجامعيي   واء كانوا ياي السانة االولاى او االخيارة ياانام ال يوجاد

جوهرية بينام يي مستوى التفكير السلبي والتفكير االيجاابي تتبعاا لمتغيار الجانس والصاال  

 Havern (2004) التفكير االيجابي .الطال  الهكور ميى اظار مستوى ايضل على 

دراسة ميدانية ، التفكير االيجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة) (6222. دراسة بركات )6

 في ضوء بعض المتغيرات(

هديت الدرا ة الى معرية ما هو ي   التفكير السائد لدى  لبة الجامعاة   هال هاو التفكيار 

ة الجامعاة تبعاا االيجاابي او السالبي لادى  لباوهال ت تلاف انماا  التفكيار ، ايجابي او  البي

الي  مساتوى تعلايم ا، مكان الساك ، الت صصي ، كاييميالت صيل اال، للمتغيراا )الجنس

و البة ملت قاي  بجامعاة  ب(  ال211عمل اال  واالم( وتكونت عينة الدرا ة م  )، واالم

دى  لبااة والساالبي لاا وااليارة المساات دمة هااي مقياااس التفكياار االيجااابي القاادس المفتومااة

وت لياال التباااي   امااا الو ااائل  االمصااائية ياااي النسااب المئويااة، الجامعاة ماا  اعااداي البامااى

نمطاا ما   اقاد اظاارو، ( ما  اياراي الدرا اة91،1واظاارا النتاائج ان )، ائيواالختبار التا

بي  يرجااا  ( م  االنا  وجوي يروق00،1( م  الهكور و )%91التفكير االيجابي ويام )

( و لاك عمال االم، تعفى لمتغياراا )الجانسالطال  على اختبار التفكير االيجابي والسلبي 
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يااروق  لمصااال ة الطالباااا االنااا  والطااال  ابناااء االمااااا يياار العااامالا وعاادم موجااوي

مسااتوى تعلاايم ، عماال اال ، مكااان السااك ، الت صاايل االكاااييمي جوهريااة تعاافى لمتغيااراا

                                                                     (2110ا )بركا اال  واالم.

السددلبي( وعالقتدده بددالتوافق لدددى طلبددة جامعددة  –التفكيددر االيجددابي ()6222العبيدددي ) .2

 بغداد(.

السالبي لادى  –هديت الدرا ة اجراء يرا ة ميدانية التعارف علاى  بيعاة التفكيار االيجاابي 

  التعاارف عاا  الفااروق الفرييااة يااي وعالقتااه بااالتوايق الدرا ااي يضااال عاا الجامعااة  لبااة

، الجاانسويااق المتغياار ويااق )الساالبي( والتوايااق الدرا ااي لاادى الطلبااة  –التفكياار االيجااابي )

(  الاب و الباة 211المرملة الدرا اية( وت لفات عيناة الدرا اة ما  )، الت ص  الدرا ي

، لتواياق الدرا اي ما  اعاداي البامياةي ومقيااس اوتم تطبيق مقياس التفكير االيجابي والسالب

النفساي  مرتفاع ما  التواياقواظارا النتائج الطلبة يتمتعون يي التفكير االيجاابي ومساتوى 

 –الجاانس تعاافى لمتغيااراا ) الساالبي( –التفكياار االيجااابي وعاادم وجااوي يااروق يااي نمااط )

امصائية باي  التفكيار  والمرملة الدرا ية( وجوي عالقة ارتبا ية يالة -الت ص  الدرا ي

                                                                   (2100العبيد  ) االيجابي والتوايق الدرا ي .

هو اسلوب التفكير غير المنطقي الذي يبنى علدى افتراضدات ) (6222) حسنومرعي . 4

 سابقة( . تابعة عن تشوهات معرفية شخصية سريعة

بناء جدو  لمس  االيكار ييار المجدياة لادى  لباة الجامعاة لغارض الك اف عا  هديت الى 

اكير االيكار يير المجدية التي يتبناهاا الطلباة ماع معرياة الفاروق باي  الاهكور واالناا  ياي 

اماا اياة (  الاب و الباة .011ا ت دام االيكار ييار المجدياة . وعيناة الب اى تكونات ما  )

وقاد ا ات دمت البااميتي  عادة ، ييار المجدياة لادى الطلباة يكانت اعداي جدو  مس  االيكاار

والنساب   التكارارااياي بنااء المقيااس وتفساير النتاائج وهاي لعيناة وامادة  و ائل امصائية

( %21-11ييار المجدياة تتاراوت باي  ) المئوية. يظارا النتائج ان النسبة المئوية لأليكاار

كماا امتال  %( 20)( ومصل ومجا   وء الظ  على %21مجا  ال د على ) ميى مصل

، (56,5و ااعف اليقااة بااالنفس علااى ) %( 24)علااى نساابة  الياليااة المرتبااة مجااا  الف اال

 (2100مرعي ومس  ) اظارا النتائج ان  لبة الجامعة لديام ايكار يير مجدية متعدية.

االيجدددابي والسدددلبي( وعالقتهدددا بسدددمتي )محدددددات التفكيدددر ) (6222دراسدددة ناصدددر ) .5

 المتشائمة(.، )المتفائلةالشخصية 

ي السالبي( وعالقتااا بسامت –االيجاابي الى التعارف علاى م ادياا التفكيار )هديت الدرا ة 

متغياراا الدرا اة المت ائمة( لدى عينة الدرا ة ومعرية الفروق يي  –المتفائلة ال  صية )

 الت صاااااااااااااااايل الدرا اااااااااااااااايالااااااااااااااااهكور( ، جاااااااااااااااانسالتبعااااااااااااااااا لمتغيااااااااااااااااراا )

( 911عينة الدرا ة ما  ) وت لفت، الرابع( –الياني )  المرملة الدرا ية، انساني( –علمي )

 –  البا و البة م  كلية جامعاة القاي اية وتام ا ات دام مقيااس م ادياا ) التفكيار االيجاابي

اارا المت اائمة( ما  اعاداي الباماى . وقاد اظ –المتفائلاة السلبي( مقياس  ماا ال  صية )

مت ااائمي  وك اافت الدرا ااة  %( 01،1)ماا  العينااة متفااائلي  و%( 29،1)النتااائج الدرا ااة 

السالبي( وما   –بي ع  عدم وجوي يروق  اا ياللة امصائية ياي م ادياا التفكيار )االيجاا

الااهكور( والت صاا   –جاانس الت اااؤمية( تبعاا لمتغيااراا )ال –التفاؤليااة  امتي ال  صااية )

الراباع( وجاوي عالقاة ارتبا ياة  –اليااني والمرملاة الدرا اية ) انسااني( –ي علماالدرا ي )

 بي  كال ما  م ادياا التفكيار االيجاابي والسالبي و امتي ال  صاية التفاؤلياة والت ااؤمية(.

                                                            (2102نا ر )
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 :مناقشة الدراسات السابقة

: يتض  م  اال تعراض الساابق للدرا ااا انااا اختلفات ياي اهاداياا يمنااا ماا  . االهداف2

هدف الى معرية اثر مستوى التفكير السلبي وااليجابي يي الت صيل لدال  لبة الجامعاة ياي 

 ا الجاااااااااااااانس ومسااااااااااااااتوى الااااااااااااااتعلم مياااااااااااااال يرا ااااااااااااااة ااااااااااااااوء متغياااااااااااااارا

(Havem, 2004)التفكيار ( هاديت الاى معرياة ماا هاو نماط 2110، . اما يرا اة )بركااا

السااائد لاادى  لبااة الجامعااة  هاال هااو التفكياار االيجااابي ام  االبي وهاال ت تلااف انمااا  التفكياار 

االيجابي والسلبي لدى  لبة الجامعة تبعاا للمتغياراا والجانس والت صايل االكااييمي مكاان 

 توى تعلااااااااااااااااااااااام اال  واالم . اماااااااااااااااااااااااا يرا اااااااااااااااااااااااةالساااااااااااااااااااااااك  مسااااااااااااااااااااااا

 –رف على  بيعة التفكيار االيجاابي ( هديت الى اجراء يرا ة ميدانية للتع2100)العبيد  

( هاديت الاى الك اف عا  اكيار 2100مرعاي ، لبي لدى  لبة الجامعة . ويرا ة )مسا الس

االيكار يير المجدية التي تبناها الطلبة مع معرية الفروق بي  الهكور واالناا  ياي ا ات دام 

 االيكااااااااااااااااااااااااااااار يياااااااااااااااااااااااااااار المجديااااااااااااااااااااااااااااة . امااااااااااااااااااااااااااااا يرا ااااااااااااااااااااااااااااة

الساالبي وعالقتاااا  –دياا التفكياار االيجااابي ( هااديت الااى التعاارف علااى م اا2102)نا اار 

تغياااراا الدرا اااة تبعاااا المت اااائمة ومعرياااة الفاااروق ياااي م –بسااامتي ال  صاااية المتفائلاااة 

 الهكور( . –الجني للمتغيراا )

يادف الاى معرياة اثار برناامج ارشااي  ياي تعاديل التفكيار السالبي لادى : اما البحث الحالي

 اإلنسانية. لبة كلية التربية للعلوم 

-211ن صارا بااي  )لقاد اختلفاات مجام العينااة ما  يرا اة الااى اخارى ولكناااا ا . العيندة:6

 (  الب و البة .01 تكون العينة ) :اما البحث الحالي (  الب و البة 911

تباينت االياة المعتدة يي الدرا ااا الساابقة ويقاا ألهاداف كال يرا اة علاى  ابيل  :. االداة2

ر الساالبي المعااد ماا  قبلااه. ( الااه  ا اات دام مقياااس التفكياا2110 ،بركاااا)الميااا  يرا ااة 

االيجااابي ومقياااس  –( الااه  ا اات دام مقياااس التفكياار الساالبي 2100، العبيااد ويرا ااة )

 المعاااااااااااااااد مااااااااااااااا  قبااااااااااااااال البامياااااااااااااااة . ويرا اااااااااااااااةالتواياااااااااااااااق الدرا اااااااااااااااي 

( ا ااات دمت الباميتاااان جااادو  مسااا  االيكاااار ييااار المجدياااة مااا  2100، مسااا ، )مرعاااي

 –( ا ت ـااـدام مقياااس م اادياا التفكياار االيجااابي 2102، وكااهلك يرا ااة )نا اار, اعااداهما

 المت ائمة( م  اعدايه  –المتفائلة السلبي ومقــياس  مـاا ال  صية )

 ااتقوم الباميااة ب عااداي مقياااس التفكياار الساالبي وكااهلك اعااداي برنااامج مددا البحددث الحددالي : ا

 ارشاي  يي تعديل التفكير السلبي 

تنوعات الو اائل االمصاائية المعتمادة ياي الدرا ااا الساابقة ويقاا  :الحصدائية. الوسائل ا4

ميل يرا اة ألهداف كل يرا ة. تم ا ت دام النسب المئوية  وت ليل التباي  واالختبار التائي 

( ويرا اة 2100، ( . يرا اة )العبياد 2100، مسا ، ( ويرا ة )مرعاي2110، )بركاا

 ا  واالختبار التائي ومعامل االرتبا  بير ون . ( ا ت دمت معامل االرتب2102، )نا ر

اظاارا ، (Havern, 2004اختلفات الدرا ااا الساابقة ياي نتائجااا بدرا اة ). النتدائج: 5

النتائج انه ال يوجد يروق بي  الهكور واالنا  ما  مياى مساتور التفكيار السالبي وااليجاابي 

اما ، لمتغير الجنس والصال  الهكوربعا وجوي يروق يي مستوى التفكير السلبي وااليجابي ت

( ا ارا وجوي نمط م  التفكير االيجابي وجاوي يروقاا باي  2110، را ة )بركاا\نتائج ي

عماال االم . لصااال  االنااا  واظااارا عاادم وجااوي ، تعاافى لمتغياار الجاانس الااهكور واالنااا 

ال  تعلايم ا ومساتوى، وعمال اال ، مكاان الساك ، يروق ياي المتغيار الت صايل االكااييمي

 واالم . امااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يرا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
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( اظااارا النتااائج الطلبااة يتمتعااون بتفكياار ايجااابي ومسااتوى مرتفااع ماا  2100، العبيااد )

الت صايل  – البي( لمتغيار الجانس  –التوايق وعدم وجوي يروق يي نمط التفكير االيجاابي 

والتوايااق  والمرملااة الدرا ااية وجااوي عالقااة ارتبا يااة بااي  التفكياار االيجااابي –الدرا ااي 

( اظارا النتائج يي  لباة الجامعاة لاديام ايكاار 2100، مس ، اما يرا ة )مرعي، را يالد

( اظاارا النتاائج عادم وجاوي ياروق ياي 2102، يير مجدية ومتعادية. اماا يرا اة )نا ار

المت ااائمة( تبعااا  –التفاؤليااة  االبي ويااي  اامتي ال  صااية ) –يجااابي م اادياا التفكياار اال

 –اليانياااة انساااني( والمرملااة الدرا ااية ) –ي علمااا)لجاانس الااهكور( الت صاايل الدرا ااي )

والساالبي( و اامتي  –الرابااع( وجااوي عالقااة ارتبا يااة بااي  كاال م اادياا التفكياار االيجااابي 

ال  صية التفاؤلية والت اؤمية. وقد ا تفايا البامية م  خال  ا العاا على ههه الدرا اا 

ب اى وتفساير ارنة نتائج هها اليي عدة جوانب مناا الجانب المناجي والعلمي و وف يتم مق

 يي  وء ههه الدرا اا.

 :اجراءات البحث 

وعينتااه و ريقااة  ماا  ت ديااد المجتمااع الب ااى باادءاً  إلجااراءاايتضاام  هااها الفصاال عر اااً 

وانتاااء ، وكيفياة تطبيقااا، يي بنااء الب اى واعداياتاه اختيارها مروراً بالطريقة التي اتبعت

 . بالبرنامج

 اوال : مجتمع البحث

 : . مجتمع البحث2

م   لبة المرملة اليالية يي كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم التااريل  تكون مجتمع الب ى

( ما  001) و ( م  الهكور 020( )210والبالغ عديهم ) (2102 -2102للعام الدرا ي )

  االنا 

 : . عينة البحث2

تم اختيار عينة الب ى بطريقة قصدية ا  تم تطبيق المقيااس علاى اياراي المجتماع الكلاي وتام 

انتقاء الطلبة الهي  تكون يرجاتام عالية على المقياس ا  الهي  يعانون ما  التفكياـر السالبي 

(  البااة 01(  الااب و)01(  الااب اال ان الباميااة قاماات بانتقاااء )22. وظااار ان عااديهم )

والجانس  التكاايل باي  اياراي العيناة ياي العمار با جراءلب ى وقد قامات البامياة لتكون عينة ا

وموقااع السااك  ) الجميااع ماا   ااكنة مركااف الم ايظااة( . وقااد تاام تو يااع االيااراي علااى اربعااة 

 (0كما مبي  يي جدو  ) .(  ابطة2( تجريبية و)2مجاميع )

 ( يبين عينة البحث2جدول )ال

 المجموع اناث ذكور المجموعة

 01 01 01 التجريبية

 01 01 01 الضابطة

 01 01 01 المجموع الكلي

 يبي:: التصميم التجرثانيا

اعتمايهاا الن  االمة التصاميم  التجريبي يعد م  اال ا ياا التي علاى البامياة  ان التصميم

: 2102، )الطيااار ماا  العواماال الملييااة الااى نتااائج يقيقااة، والاات كم يااي متغيراتااه، و اا ته

24) . 

 المتكايئاااااااااة االرباااااااااع واعتمااااااااادا البامياااااااااة التصاااااااااميم التجريباااااااااي  و المجااااااااااميع

( ويتضم  هاها التصاميم اربعاة مجااميع متكايئاة تت اه اثنتاان منااا 009، 0422، ياندالي )

 .تجريبيتان واثنتان مناا  ابطتي 
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ة التجريبياة للمتغياار ـى تتعارض المجموعااـ ى ب يااـقااد اختيار للبا وعلياه ياان هااها التصاميم

البرنااامج االرشاااي ( يااي مااي  ي جااب عاا  المجموعااة الضااابطة كمااا مبااي  يااي )  المسااتقل

 ( .2الجدو  )

 ( التصميم التجريبي ذو االربع المجاميع المتكافئة6جدول )ال

 االختيار المتغير المستقل االختبار المجموعة

 بعد  على الهكور تطبيق البرنامج قبلي ية االولىالتجريب

 بعد  تطبيق البرنامج على االنا  قبلي اليانيةالتجريبية 

 بعد  - قبلي الضابطة االولى

 بعد  - قبلي الضابطة اليانية

 ثالثا: تكافؤ المجموعتين

 -م  اجل ال صو  على ايراي عينة متكايئتي  تم اجراء التكايل يي المتغيراا التالية :

 . العمر الزمني: 2

ياها يعني ان ، والضابطة الجنسي  يي مجموعتي  التجريبيةان عينة الب ى  مكونة م  كال 

با اات دام ت لياال التباااي   التكااايل يااي العماار الفمنااي للمجاااميع االربعااة باا جراءتقااوم الباميااة 

( وهي ا غر م  القيماة الفائياة 0،102ووجد ان القيمة الفائية الم سوبة تساو  ) األماي 

لااها يااالفروق ، (10،0( وباادرجاا مريااة )1،11عنااد مسااتوى ياللااة ) (2الجدوليااة البالغااة )

يبي  المجاميع االربعة يي العمر الفمني يير يالة امصائيا وهها يعني ان المجاميع االربعة 

 (.0كما مبي  يي جدو  )، ة يي العمرمتكايئ

 

 ( يبين تكافؤ المجموعتين في العمر2جدول )ال

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات

 القيمة الفائية

 الجدولية المحسوبة

بين 

 المجموعات
423242 2 245326 

داخل  6 2،223

 المجموعات
3242422 52 222542 

 - 52 2222323 الكلي

 . االختبار القبلي :6

مساا  يرجاااا والضاابطة( تام  التجريبياةاختباار القبلاي لكلتاا المجماوعتي  )بعاد تطبياق اال

بتطبيقااا علاى الطلباة  السلبي بنااءاً علاى مقيااس التفكيار السالبي التاي قامات البامياةالتفكير 

 وبما ان ههه المجاميع مصلت على مساتوياا عالياة ياي، و لك عند القيام بعملية الت  ي 

ووجاد ان القيماة الفائياة ، باي  المجااميع االربعاة لها تم اجراء ت ليال التبااي ، التفكير السلبي

( عناد 2،12( وهي ا غر م  القيمة الفائية الجدولياة البالغاة )0،1002و  )الم سوبة تسا

لها يالفروق ييار يالاة امصاائيا مماا ياد  ، (0،10) ( وبدرجاا مرية1،11مستوى ياللة )

 (.9كما مبي  يي جدو  )، ربعة متكايئة يي االختبار القبلياال على ان المجاميع

 االختبار القبلي( يبين تكافؤ المجموعتين في 4جدول ) ال

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات

 القيمة الفائية

 الجدولية المحسوبة

بين 

 المجموعات
2633232 2 465226 2،2226 6،53 
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داخل 

 المجموعات
62563524 52 462224 

 - 52 6422452 الكلي

 رابعا : اداة البحث :

   السلبياوال: مقياس التفكير 
قاماات الباميااة باااال الع علااى االيبياااا السااابقة يااي ، ياااس التفكياار الساالبيلغاارض بناااء المق

( 91التفكير السلبي قامت البامية ب عداي ) التفكير السلبي م  خال  التعرف على موا فاا

 يتاااااااااراوت مااااااااا  لإلجاباااااااااةيقااااااااارة كلااااااااااا  ااااااااالبية واماااااااااام كااااااااال يقااااااااارة  ااااااااالم 

، تنطباق علياه بدرجاة متو اطة، تنطبق عليه بدرجة كبيارة، )تنطبق عليه بدرجة كبيرة جدا

 .تنطبق عليه بدرجة قليلة جدا(، تنطبق عليه بدرجة قليلة

 : الصدق الظاهري. 2

ماا  خااال  عاارض المقياااس  التفكياار الساالبيهااها النااوع ماا  الصاادق يااي مقياااس  وقااد ت قااق

وعلام الانفس والقيااس  على مجموعة م  ال براء المت صصاي  ياي التربياة بصيغته االولية

ومصال المقيااس علاى  والتقويم لبيان رايام ياي مادى  االمية المقيااس ومجاالتاه ويقراتاه

ا  ي ير بلاوم الاى ان ، مع تعديل لصياية بعض الفقراا لغويا %(41نسبة اتفاق اكير م  )

شر  قد ت قق ييه ان االختبار  %( ياكير يمك  اعتبار21ال براء عندما تكون ) نسبة اتفاق

 (.020: 0421، الصدق الظاهر  )بلوم

 :لمقياس التفكير السلبي  التطبيق االستطالعي -

لقيااس التفكيار السابي لادى  لغرض التعارف علاى مادى و اوت يقاراا المقيااس ومالئمتااا

( 21قامت البامية بتطبيق المقيااس علاى )، للعلوم اإلنسانية / قسم التاريل  لبة كلية التربية

 ما  ال م للتطبياق ووجاد  وتام مساا  وظار ان الفقراا وا ا ة ومفاوماة الب و البة 

 ( يقيقة .01انه يساو  )

 :ثبات المقياس .2
فس االيراي ويي ظال عند اعايته على ن، نفساا يعد المقياس ثابتا ا ا مصلنا منه على النتائج

التفكياار  ماا  ثاباات مقياااس الت كاادوتاام  (.01: 0422، واخاارون، الظااروف نفساااا )الفوبعااي

تعتبار هاهه الطريقاة ما  اكيار  ارق  (.Test- Retestإعااية االختباار ) السلبي ع   رياق

ا ت داماً بل هي اكيرها  ايقة يي مسا  اليباا وتقوم ههه الطريقة علاى  مسا  االختبار

إعااية االختباار مارة اخارى ب ار  ان يمار  ممميلة ياي االياراي ثا اجراء االختبار على عينة

 ال هاااااااااااااااااااااو قصاااااااااااااااااااااير وال هاااااااااااااااااااااو  ويااااااااااااااااااااال وقااااااااااااااااااااات منا اااااااااااااااااااااب

بااي  العالمااا الم صالة ياي الجلسااة  ( وان معامال االرتباا 49: 2112، )الكبيساي وربياع

االولااى لالختبااار وتلااك الم صاالة يااي الجلسااة اليانيااة لااه هااو معاماال ثباااا االختبااار وإعاااية 

 اال اااااااااتقرارمااااااااال االختباااااااااار ومعامااااااااال اليبااااااااااا ياااااااااي هاااااااااهه ال الاااااااااة هاااااااااو معا

قد قامت البامية بإعاية تطبيق مقيااس قصاور االنتبااه بعاد مارور و، (212، 2114، )مل م

( ياوم 01ا  بعاد )، مياى  اايف ياوم، العينة ( ع ر يوما التطبيق االولي وعلى نفس01)

وا اات دمت الباميااة معايلااة )معاماال ارتبااا  بير ااون( يبلااغ ، ماا  التطبيااق االو  للمقياااس

 %( وهااااااااااااااااااو معاماااااااااااااااااال ثباااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااا .21باااااااااااااااااااا )معاماااااااااااااااااال الي

 (.021 :0424، واخرون  مارة)

 تصحيح المقياس : .2

المقيااس ياي  اوء الباديل الاه   يقصد به و ع يرجة المف وص على كل يقرة م  يقاراا

( يرجاا للبديل تنطبق عليه 1    المقياس بإعطاء )، (222:  0442: )ابو  ينة اختاره
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يرجااا تنطباق ( 0و )، ا للبديل تنطبق علياه بدرجاة كبيارة( يرجا9و)، بدرجة كبيرة جداً 

( يرجاا تنطباق علياه 0و )، ( يرجاا تنطبق عليه بدرجة قليلة2و)، عليه بدرجة متو طة

( واقال يرجاة 911وباها تكون اعلى الدرجاة علاى المقيااس ) على التوالي بدرجة قليلة جدا

المسااتوياا اليالثااة  ول سااا  مسااتوياا التفكياار الساالبي تاام ت ديااد (021( وبو ااط )91)

 :التالية

درجات افراد العينة على منحنى التوزيع القياسي لمقياس التفاعل يوضح  (2الشكل )

 االجتماعي

 ( يرجة211 -001م  )المستوى العالي للتفكير السلبي = 

 ( يرجة 21 -001م  ) =المستوى المتو ط للتفكير السلبي 

 ( يرجة91 -21م  ) = المستوى المتدني للتفكير السلبي

 القوة التميزية .4

تساتادف هااهه ال طااوة الك ااف عا  كفاااءة كاال يقاارة ماا  يقاراا المقياااس يااي قيا ااه للتفكياار 

م  خال  الت ليل االمصائي والتعرف على ال صائ  السايكومترية )عباد ال فايظ السلبي 

المجموعتاان المتطريتاان مياى  ب  الو (. وتم مسا  القوة التميفية 002: 2111، وباهي

% 22وتم اختيار ، (  الب و البة م  خارج العينة اال ا ية011) تم تطبيق المقياس على

% 22مصلت على اعلى يرجاا على مقياس التفكيار السالبي ونسابة م  اال تماراا التي 

 يا  ان هااااتي  النسااابتي  تمكنناااا يااا، الااادرجاااراا التاااي مصااالت علاااى اينااى ماا  اال اااتم

وقاد تام ت ليال يقاراا المقيااس مجام ممكا  واقصاى تبااي   ب كبرعلى مجموعتي  ال صو  

با اات دام معاملااة االختبااار التااائي لعينتااي  مسااتقلتي  بوا ااطة ال قيبااة االمصااائية للعلااوم 

ا ولكال يقارة ما  يقاراا ار الفروق بي  المجماوعتي  العلياا والادنيب( الختspssاالجتماعية )

 . ( 1كما مبي  يي الجدو  )، مة التائية ملشراً للتميف الفقرةا  عدا القي، المقياس

 ( يبين القوة التميزية للفقرات المقياس5جدول )ال

 ت

 القيمة التائية المجموعة التيها المحسوبة العليا

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المحسوبة

0. 9،22 1،42 0،91 0،29 9،20 

2. 0،12 0،02 0،04 0،00 2،92 

0. 9،92 1،24 0،00 0،21 0،41 

9. 9،11 1،11 0،02 0،10 2،02 

1. 9،24 1،94 9،20 1،42 9،02 

0. 9،92 1،01 0،92 0،00 2،00 

2. 0،22 0،19 2،00 0،04 9،22 

 

42  022 
262  82  

 

الفرضي  المتوسط المستوى العالي
(120) 

 المستوى المتدني
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 ت

 القيمة التائية المجموعة التيها المحسوبة العليا

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المحسوبة

2. 0،91 0،91 2،10 0،01 0،21 

4. 0،20 0،11 2،02 0،04 2،29 

01. 0،00 0،29 2،11 0،00 0،01 

00. 9،20 1،29 0،00 0،20 1،20 

02. 9،99 1،24 0،02 0،20 0،92 

00. 0،22 0،19 2،00 0،04 9،22 

09. 9،22 0،14 2،09 0،01 2،92 

01. 9،00 1،40 0،01 0،12 1،00 

00. 9،00 0،02 2،44 0،20 0،01 

02. 9،22 1،21 0،99 1،12 1،10 

02. 0،41 0،10 2،29 1،42 01،10 

04. 9،09 1،21 0،20 0،24 0،21 

21. 9،02 0،10 2،41 0،20 2،41 

20. 9،01 1،20 0،11 0،21 2،21 

22. 9،00 0،22 0،90 20،20 1،12 

20. 0،20 0،01 2،14 0،02 1،20 

29. 9،00 1،21 9،12 0،12 0،21 

21. 9،42 1،20 0،01 0،04 4،44 

20. 9،02 1،24 2،22 0،22 4،21 

22. 9،00 1،42 0،01 0،12 0،99 

22. 9،22 0،22 0،12 0،90 1،20 

24. 9،22 0،14 2،02 0،20 2،12 

01. 9،22 0،14 2،09 0،01 2،92 

00. 9،99 1،24 0،02 0،20 0،92 

02. 9،20 1،21 0،02 0،22 1،20 

00. 0،02 0،20 2،11 0،00 0،00 

09. 0،20 0،11 2،02 0،04 2،29 

01. 0،91 0،91 2،10 0،01 0،21 

00. 9،24 1،94 9،20 1،42 9،20 

02. 0،12 0،02 0،04 0،00 2،92 

02. 9،24 1،94 9،22 1،42 9،02 

04. 0،12 0،00 0،09 0،20 2،90 

91. 9،11 0،12 0،02 0،10 2،02 

( 1،11)( عناد مساتوى ياللاة 0،40وبما ان جميع القيم التائياة اكبار ما  الجدولياة البالغاة )

 تتمتع  بتميف ياللة امصائيا. لها جميع الفقراا، (42ويرجاا مرية )

 الصورة النهائية لمقياس التفكير السلبي : .5
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بعد االنتااء م  اجراءاا الصدق واليباا والتمياف ا اب  المقيااس بصايغته الناائياة مكاون 

بدرجااة تنطبااق علااي  اا خمااس باادائل )، (2كمااا مو اا  يااي مل ااق رقاام )( يقاارة 91ماا  )

تنطباق علاي بدرجاة ، تنطبق علي بدرجاة متو اطة، وتنطبق علي بدرجة كبيرة، كبيرة جداً 

( وباها تكاون الدرجاة 0-1وتراومت يرجاتاا ما بي  )، تنطبق علي بدرجة قليلة جدا، قليلة

 يايرجاااااااااااااااااااااااااة( والااااااااااااااااااااااااادن211العلياااااااااااااااااااااااااا علاااااااااااااااااااااااااى المقيااااااااااااااااااااااااااس )

 (.021يرجة( وبمتو ط قدره ) 91)

 . نتائج االختبار القبلي :أ

قباال تطبيااق البرنااامج تاام تطبيااق المقياااس بصااورته الناائيااة علااى عينااة الب ااى اال ا ااية 

للمجمااوعتي  التجريبيااة والضااابطة ووجااد ان الو ااط ال سااابي للمجموعااة التجريبيااة كااان 

( 002امااا الضااابطة يكااان و ااطاا ال سااابي )، (2،0) ( يرجااة بااان راف معيااار 009)

مسا  القيمة التائية  للفاروق باي  المجماوعتي  وجاد وعند ، (0،9بان راف معيار  قدره )

( 12عناد يرجااا مرياة ) (2( وهي ا اغر ما  الجدولياة البالغاة )1،0102)  اناا تساو 

 (.0كما مبي  يي جدو  ).(1،11ومستوى ياللة )

 ( يبين فروق الفروق بين المجموعتين في االختبار القبلي2جدول )ال

 المجموعة
الوسط 

 الحسابي
 العدد

االنحراف 

 المعياري

 التائيةقيمة 

 المحسوبة
 الجدولية

 2،0 01 009 التجريبية
1،0102 2 

 0،9 01 002 الضابطة

 :: بناء البرنامج االرشاديثانيا

وبعاااض  السااالوكيتبنااات البامياااة اال ااالو  المعرياااي  لغااارض بنااااء البرناااامج االرشااااي 

ارشايية وعارض  ( جلسة02تصميم )ميى تم ، والواقعية( تعديل االيكار)ميل ا تراتيجيته 

( 01وبااها ا اب  العادي الكلاي للجلسااا ) لابعض ( ييديوهاا تام اخاهها ما  االنترنيات 0)

 وتناولت الجلساا المو وعاا.، جلسة ارشايية

الجلسة 

 االرشادية
 تاريخ انعقادها عنوانها

 االربعاء 62/6/6222 االختبار القبلي االولى

 االحد 64/6/6222 التعارف الثانية

 االربعاء 63/6/6222 الثقة بالنفس الثالثة

 االحد 2/2/6222 تمارين االسترخاء واستعادة التوزان النفسي الرابعة

 االربعاء 2/2/6222 مراقبة االفكار كمنهج للحياة الخامسة

 االحد 22/2/6222 وضع اهداف والسعي لتحقيقها لقتل الفراغ السادسة

 االربعاء 22/2/6222 االصدقاء االيجابين وتعلم منهممصاحبة  السابعة

 االحد 23/2/6222 تعلم فن النجاح او فن التفكير االيجابي الثامنة

 االربعاء 62/2/6222 التخلص من االنطواء والعزلة التاسعة

 االحد 64/2/6222 القدرة على تغير القناعات الخاطئة العاشرة

 االربعاء 63/2/6222 البحث عن السعادة الحادية عشر

 االحد 22/2/6222 ادارة الغضب واالنفعاالت السلبية الثانية عشر

 االربعاء 2/4/6222 من االنترنيت خطوات لسحق االفكار السلبية  2 الثالثة عشر

 الرابع عشر
مدن  كيف يمكن ان نحدول التفكيدر السدلبي الدى ايجدابي

 االنترنيت

 االحد 2/4/6222
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الجلسة 

 االرشادية
 تاريخ انعقادها عنوانها

 االربعاء 22/4/6222 من االنترنيت االفكار السلبيةعالج  الخامسة عشر

 االحد 25/4/6222 االختبار البعدي السادسة عشر

 

 

 أ. صدق البرنامج :

الباميااة علااى الصاادق الظاااهر  يااي معريااة  اادق البرنااامج ماا  خااال  عر ااه  اعتماادا

مو ا  ياي كما ، ( ييديوهاا0ويت للاا ) ( جلسة ارشايية 02بصيغته االولية المللفة م  )

كماا مو ا  ياي مل اق ، االختصااص( على نفس المجموعاة الم كماي  ما   و  0مل ق )

 االمية بمادى  آرائاام( الهي  تم عرض مقياس التفكير السلبي عليام و لب منام اباداء 0)

 وقد ابدى الم كمي  بعض المالمظاا الطفيفة على البرنامج.، جلساا البرنامج االرشاي 

 ب. تطبيق البرنامج :

( ياي كلياة التربياة 9 بق البرنامج االرشاي  بصيغته الناائية كما مو   ياي مل اق رقام )

جلساتي  ياي واقاع ب ولمادة  اتة ا اابيع 01/0/2102للعلوم اإلنسانية / قسم التااريل بتااريل 

 .( يقيقة91تستغرق كل جلسة ارشايية ) اال بوع ليومي االمد واالربعاء

والاادف ال ااص وال طاواا  لادف العام م  الجلساةميى كل جلسة تتضم  ا م الجلسة وا

 كما يي الميا  التالي :، تقويم الجلسة والواجب البيتي االجرائية للجلسة

ن او عادم  )تكم  الم اكلة ياي كيارة تكارار االيكاار السالبية الصداقة االيجابية: اسم الجلسة

 .باأل دقاءاليقة 

  00/0/2102 السابعة :تاريخ الجلسة

 وتكوي   داقاا ايجابية معام باألخري تعريف الطلبة بمفاوم اليقة : الهدف العام

وانااا  بااألخري اهمياة الصاداقة االيجابياة واهمياة اليقاة ان يعارف الطلباة  :الهدف الخدا 

وان يعرف الطلبة ا با  ت كيل االيكار السلبية ماو  عادم  ا اس النجات ال ياة االجتماعية

 .باأل دقاءاليقة 

 ترمب البامية بالطلبة الهي  تم ت  يصام بان لديام ايكاار  البية ن او: االجرائيةالخطوات 

وتو ا  البامياة ، اال دقاء وثم شكرهم على مضورهم والتفامام بموعاد الجلساة ومكانااا

 . ن و اال دقاء بان مو وع اليوم  يكون الصداقة االيجابية وكيفية تجنب االيكار السلبية

هل ان الصداقة االيجابياة  ارورية ياي ، الصداقة االيجابية ما معنى، وتسا  البامية الطلبة

باة تقاوم البامياة الطل إلجابااابعاد اال اتماع و وكيف ن تار الصاديق الجياد. ا تمرار ال ياة

واهميتااااا وت ثيرهاااا علاااى ميااااة االشااا اص  عااا  الصاااداقة االيجابياااة بتقااديم شااارت مفصااال

ومفاااوم الصااداقة كبياار يااي المعنااى ويتضاام  مااوية ورممااة وتااالف بياانام وبااي   والمجتمااع

والمسااعدة علاى ت قياق االهاداف علاى  البناءةاالخري  وهي التي تساعد على خلق االيكار 

ت قااق ما  خاال  الم اااركة ماع االخااري  ياي اياارامام ت ت قياق االهاداف يالصااداقة ال قيقياة

وم  ثام تاهكر ، االيكار السلبية الادامة للصداقةلت لي ع  وامفانام واليقة المتبايلة بينام وا

موجوي ماع ا ادقاء يسااندونه  ألنهالصداقة االيجابية باناا ت عر الفري باألمان  البامية يائدة

كما ان الصداقة تساعد على ايجاي ال لاو  لكييار ما  الم ااكل مياى ان الصاديق ، ويدعموه

والف ال والت اجيع علاى ت قياق  خطااءالت طي االوالصدوق كاتم اال رار كما ي جعه على 

 النجات. 
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وعادم اليقاة وجار  هاي تلاك العالقااا التاي تبناى علاى ا ااس المصاال  اما الصاداقة السالبية

الصديق الى موايق  لبية ولطريق السوء وييرهاا مماا يالي  الاى ي ال ياي شاتى الجواناب 

  .ال ياتية

علااى  اارورة انتقاااء اال اادقاء االيجااابي   وعليااه تلكااد الباميااة: تقددويم الجلسددة االرشددادية

 والصال ي  بعناية.

اثارا علاى ميااتام  تتطلب البامياة ما  الطلباة  كار مالاة لصاداقة ايجابياة الواجب البيتي :

 .و داقة كانت  لبية وما هي ت ثيرها على مياتام وعالقاتام مع االخري  

 

 :الوسائل االحصائية
 ثباا االختبار إليجاي. معمل ارتبا  بير ون 0   

 . معامل تميف الفقرة ال ت راج القوة التميفية لفقراا2   

 . اختبار شيفيه للمقارناا البعدية بي  المجاميع االربعة0   

 التكايل يي العمر الفمني واالختبار القبلي أليراض. ت ليل التباي  9   

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

ت الياااا الباميااة يااي  ااوء االهااداف عاارض النتااائج التااي تو اال  اايتم يااي هااها الفصاال

 -المو وعة و يتم عر اا كما يلي :

بناء مقيااس للتفكيار السالبي للطلباة كلياة التربياة للعلاوم  . نتائج االهداف االو  اله  ين 0

 . الب ىاإلنسانية وتم ت قيق هها الادف يي اجراءاا 

برناامج ارشااي  ياي تعاديل التفكيار السالبي وقاد  نتائج الادف الياني اله  يان  تصاميم .2

   . الب ىهها الادف يي اجراءاا  ت قق

لادى  لباة ( التفكير السالبي) . نتائج الادف اليالى اله  ين  على اثر البرنامج يي تعديل0

 . كلية التربية للعلوم اإلنسانية

للمجموعاة التجريبياة ان فاض أ. م  خال  بياناا االختبار البعد  وجد ان الو ط ال ساابي 

وعند مقارنة الو ط ال سابي لالختبار القبلاي ماع  (0،9( بان راف معيار  قدره )42) الى

( وهااي 20،10ووجااد اناااا تساااو  ) T.Testالو ااط ال سااابي لالختبااار البعااد  با اات دام 

( 12( ويرجااا مرياة )1،11عناد مساتوى الداللاة ) (2اكبر ما  القيماة الجدولياة البالغاة )

لجلسااا  التجريبياةالمجموعاة  تا ثروهها يد  على  لصال  االختبار البعد  يا وهها الفرق 

ماا باي  االختباار القبلاي واالختباار البعاد   الو اط ال ساابي البرنامج مما ايى الى ان فاض

، ماا  المسااتوى العااالي الااى المسااتوى يون المتو ااط وت ااو  مسااتوى التفكياار الساالبي لااديام

االولاى التاي تان  علاى )ال يوجاد اثار  تالي  الاى رياض الفر اية الصافريةوههه النتيجاة 

( نظااراً لوجااوي يااروق يالااة امصااائياً بااي  يااي تعااديل التفكياار الساالبي للبرنااامج االرشاااي 

 .(2كما مبي  يي جدو  )االختباري  القبلي والبعد  .

 التجريبية عدي والقبلي للمجموعةبللتعرف على الفروق بين االختبارين ال ( 3)جدولال

 االختبار
الوسط 

 الحسابي
 العدد

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 2 20،10 2،0 01 009 القبلي

 يالة  0،9 01 42 البعد 
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ال يوجاد ياروق يالاة امصاائياً باي  علاى )  . ولت قق م   دق الفر ية اليانية التي تن 

والمجموعاااة الضااابطة علااى مقيااااس التفكياار الساالبي( ياااي يرجاااا المجموعااة التجريبيااة 

( 42وجد ان الو ط ال سابي للمجموعاة التجريبياة ياي االختباار البعاد  ) االختبار البعد .

عة الضابطة يي االختبار للمجمو ( بينما كان الو ط  ال سابي0،9قدره ) بان راف معيار 

الفروق بي  المجموعاة التجريبياة ( ولمعروية 9،2( بان راف معيار  قدره )029البعد  )

( 09،292) ( ووجد اناا تسااو T.Testتم مسا  اختبار ) والضابطة يي االختبار البعد 

 (12ويرجاااا مريااة ) (1،11عنااد مسااتوى ياللااة ) (2وهااي اكباار ماا  الجدوليااة البالغااة )

اليانياة نظاراً  وبااها تاريض الفر اية الصافرية التجريبياة يالاة لصاال  المجموعاة لفروقاو

يالة امصائياً بي  المجموعة التجريبية والضابطة يي االختبار البعد  لصاال  يروق لوجوي 

 .(2. كما مبي  جدو  )المجموعة التجريبية 

 بية والضابطة في االختبار البعدي( يبين الفروق بين المجموعة التجري2جدول )ال

 المجموعة
الوسط 

 الحسابي
 العدد

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية

 الجدولة المحسوبة

 2 09،292 0،9 01 42 تجريبية

 يالة  9،2 01 029  ابطة

المجموعاة  ال يوجاد يارق يا  امصاائيا باي  يرجااا)تان   وللت قق م  الفر ية التايج. 

( لمعرياة ياللاة الفاروق باي  التجريبية والضابطة ياي االختباار البعاد  ويقااً لمتغيار الجانس

 ربعاااااااااااااااااااة تااااااااااااااااااام ا ااااااااااااااااااات دام التبااااااااااااااااااااي  االمااااااااااااااااااااي اال المجااااااااااااااااااااميع

(one- way- Analysis( وظار م  خال  ت ليل التباي  م  الجدو  قيمة )F الم سوبة )

كمااا  .ة امصااائيا بااي  المجموعاااا االربعااة( وهااها يعنااي وجااوي يااروق يالاا00،29تساااو  )

 (4مبي  يي جدو  )

 في االختبار البعدي وفقا لمتغير الجنس( يبين الفروق بين المجاميع االربعة 2جدول )ال

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

عند مستوى  القيمة الفائية

 الجدولية المحسوبة 2،25داللة 

بي  

 المجموعاا

294،0

0 
0 20،00 

00،29 2،202 
يوجد يرق يا  

 امصائيا

ياخل 

 المجموعاا
022،4 20 1،002 

 الكلي
2222،

2 
42 - 

لتعرف على موقع الفاروق باي  الجنساي  تام ا ات دام اختباار شايفيه للتعارف علاى ياروق لو

 على ا اس الجنس يي التفكير السلبي .

 يبين موقع الفروق بين الجنسين في التفكير السلبي (22جدول )ال

 المجموعة
 ضابطة تجريبية

 داللة
 اناث ذكور اناث ذكور

 02،04 02،00 04،20 - تجريبية  كور

 000،04 02،02 - - تجريبية انا  تجريبية انا 

 1،121 - - -  ابطة  كور
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 - - - -  ابطة انا 

 (01يظار م  خال  الجدو  رقم )

وجد ان القيمة معامال شايفيه  . عند مقارنة المجموعة التجريبية الهكور مع التجريبية انا 0

( لاها ياالفروق يالاة 2،209( وهي اكبر م  قيماة شايفيه الجدولياة البالغاة )04،20تساو  )

 .امصائياً لصال  المجموعة التجريبية انا 

. عنااد مقارنااة المجموعااة التجريبيااة الااهكور مااع الضااابطة وجااد ان قيمااة معاماال شاايفيه 2

الجدولية لها ياالفروق يالاة امصاائياً المجموعاة ( وهب اكبر م  02،00الم سوبة تساو  )

 التجريبية الهكور.

 كور( مع المجموعاة الضاابطة )اناا ( وجاد ان قيماة عند مقارنة المجموعة التجريبية ). 0

 ( وهي اكبر م  قيمة الجدولية يالفروق يالة لصال 02،02معمل شيفيه الم سوبة تساو  )

 المجموعة التجريبية الهكور.

 كاور وجاد ان قيماة  مقارناة المجموعاة التجريبياة )اناا ( ماع المجموعاة الضاابطة. عند 9

لااها يااالفروق يالااة لصااال   ( وهااي اكباار ماا  القيمااة الجدوليااة02،02معماال شاايفيه تساااو  )

 المجموعة التجريبية انا  .

مااع الضااابطة )انااا ( ان قيمااة شاايفيه تساااو   . عنااد مقارنااة المجموعااة التجريبيااة )انااا (1

لاها ياالفروق يالاة لصاال  المجموعاة التجريبياة ، ( وهي اكبر م  القيمة الجدولية000،04)

 )انا (.

اناا ( وجاد ان قيماة ) . عند مقارنة المجموعة الضابطة ) كور( مع المجموعاة الضاابطة0

لااها ال توجااد يااروق بااي  ، ( وهااو ا ااغر ماا  الجدوليااة1،121معاماال شاايفيه الم سااوبة )

 المجموعتي  الضابطي .

 

 اوال : مقترحات

مماثلة لمعرية اثر البرناامج االرشااي  لادى  لباة المرملاة االعدايياة ما   . اجراء يرا ة0

 النا مي  .

يعاليتااا ياي ت قياق التفكيار  لنباءءمماثلاة با ات دام ا االيب ارشاايية آخار  . اجراء يرا اة2

 .السلبي

 ارتبا ياااة تو اااي  العالقاااة باااي  التفكيااار السااالبي واالنجاااا  والت صااايل . اجاااراء يرا اااة0

 والدايعية.

 

 : التوصيات : ثانيا

 تو ي البامية

 يي المدارس والمعاهد. االرشاي  وامكانية تطبيقه اال تفاية م  البرنامج .0

والمناق اااا االرشااايية وعاارض بعااض المواقااف ال ياااة التااي  االهتمااام بااال واراا .2

 الت ل  مناا. ت و  على ايكار  لبية واشراب الطلبة يي كيفية

ن ر الوعي االرشاي  م  خال  اجافة االعالم والندواا على اهمية تعديل التفكيار  .0

 السلبي الى االيجابي

اهميااة البرنااامج  ياات  يوراا للمرشاادي  التربااويي  اثناااء ال دمااة وا العااام علااى .9

  واال تفاية منه يي المدارس
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 المصادر العربية واالجنبية : 
، مكتبااة 2 ، ا االيب القيااس والتقااويم ياي التربياة(: 0442اباو  يناة، يرياد كاماال ) .0

 الفالت، الكويت

، 0،  مفااااهيم معا ااارة ياااي الصااا ة النفساااية(: 2114اباااي  عيااافع، عباااد  ) .2

 االرين. االكاييميون للن ر والتو يع، عمان

التفكير االيجابي والسلبي لدلى  لبة الجامعة: يرا ة ميدانية يي (: 2110بركاا، ) .0
علام الانفس الترباو ، برناامج التربياة منظماة  اولكرم التعليمياة، ،  وء بعاض المتغياراا

 جامعة القدس المفتومة، يلسطي .

ترجمااة  ،تقياايم تعلاام الطالااب التجميعااي والتكااوي (: 0420بلااوم، بنااامي  وآخاارون ) .9

 م مد امي  المفتي وآخرون، مطبعة المكتب المصر  ال ديى، القاهرة.

جامعاة الملاك ، نظرياا العاالج المعرياي السالوكي(: 2100الجابر، خالد ب  ممد ) .1

 https://psycho.sudanforums.net عوي ب  عبد العفيف للعلوم الص ية .

ما  التفكيار السالبي لادى  برنامج قائم على القراءة لل د(: 2100جمعة، امل اممد ) .0
 ، كلية الدرا اا والب و  التربوية، جامعة القاهرة. لبة الجامعة

، 0 ، كيف تنجو ما  االيكاار السالبية والضاغو  النفساية(: 2101مجا  ، اممد ) .2

 يار عالم اليقاية للن ر والتو يع، عمان، االرين.

ويواياع االنجاا  الف ال الماتعلم وعالقتاه بموقاع (: 2111ال وشمان، ب رى كاظم ) .2
 ا رومة يكتوراه )يير من ورة(.، والت ص  لطلبة جامعة بغداي

الر اااا عااا  الااانفس وعالقتاااه بااااالتفان (: 2112الفبياااد ، نعيماااة ياااونس  ناااون ) .4
)ر الة ماجستير يير من ورة(، كلية التربية، جامعاة ، االنفعالي لدى  لبة جامعة المو ل

 المو ل.

، يار ال كماااة ختبااااراا والمقااااييس النفسااايةاال(: 0420الفوبعاااي، عباااد الجليااال ) .01

 للطباعة والن ر، جامعة المو ل.

(: ال صاااائ  السااااندة ياااي ش صاااية  لباااة 0440 ااااعان، عباااد العاااالي م ماااد ) .00

 (.01العدي )مجلة العلوم التربوية والنفسية، الجامعة، 

مركاف الجاوية ال ااملة ، يورة التفكير االيجابي(: 2112السلمة، عاي  ب  خميس )  .02

 .تطوير والتدريب، الدمام، المملكة العربية السعوييةلل

، يار 2،  مبااايا القياااس والتقااويم يااي التربيااة(: 0424 اامارة، عفيااف وآخاارون ) .00

 الفكر، عمان، االرين..

هكااااااها يمكنااااااك الاااااات ل  ماااااا  االيكااااااار الساااااالبية (: 2102شااااااكر ، ياااااااية ) .09
health/2017-and-https://www.alarabiya.net/ar/medicine     

ياعلية برنامج ارشاي  ياي تنمياة التواياق (:  2102الطيار، عبد  يو ف عبد  ) .01
ا رومة يكتوراه )يير ، النفسي واالجتماعي لدى الطال  النا مي  يي المرملة المتو طة

 نسانية، جامعة تكريت.من ورة(، كلية التربية للعلوم اإل

 ارق الب اى العلماي (: 2111عبد ال فيظ، اخالص م مد ومصطفى مس  باهي ) .00
، مركاااف الكتاااا  للن ااار والت ليااال االمصاااائي باااالمجالا التربوياااة والنفساااية والريا اااية

 والتو يع، القاهرة.

،  لسالة تنمياة ماااراا بارامج تعاديل السالوب(: ممد  عباد  2102عبد العظيم ) .02

 االخصائي النفسي

https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2017
https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2017
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السالبي( وعالقتاه باالتوايق الدرا اي لاادى  –(: التفكيار ) االيجاابي 2100العبياد  ) .02

 ( .2، المجلد الرابع، العدي )المجلة العربية لتطوير التفوق لبة جامعة بغداي، 

(: الدرا اا العليا واثرهاا ياي تطاوير التعلايم ياي الاو   0444عناي، مجها  بدر) .04
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 (2ملحق )ال

 حسب اللقب العلمي السادة المحكمين اسماء

 البرنامج المقياس الجامعة او الكلية اللقب العلمي المحكم ت

     المو ل / تربية ا تا  مساعد ي. ندى يتات  يدان .0

     المو ل / تربية ا تا  مساعد  مير يونس م موي ي. .2

     المو ل / تربية ا تا  مساعد ي.  بي ة يا ر مكطوف .0

     المو ل / تربية ا تا  مساعد ي. يا ر م فوظ مامد .9

     المو ل / تربية ا تا  مساعد ي. خالد خير الدي  .1

     المو ل / تربية ا تا  مساعد ي.  كرى يو ف جميل .0

     المو ل / تربية ا تا  مساعد ي. اممد يونس م موي .2

     المو ل / تربية مدرس ي. علي  ليمان مسي  .2

     المو ل / تربية مدرس ي.  رى يانم م موي .4

 

 (6لحق )مال

 جامعة المو ل / كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 استبانة اراء المحكمين

 األ تا  الفا ل..........الم ترم

 ت ية  يبة ..

السلبي لدى  لبة كلياة التربياة للعلاوم تروم البامية " اثر برنامج ارشاي  يي تعديل التفكير 

" هدو اسدلوب التفكيدر غيدر المنطقدي التفكيار السالبي علاى اناه  " وتعارف البامياةاإلنساانية

الدذي يبنددى علددى افتراضدات شخصددية سددريعة نابعدة عددن تشددوهات معرفيده سددابقة تسدديطر 

ظدن فدي على مجمل تفكير الفرد وتؤدي الى اضطرابات انفعالية وعزلة اجتماعية وسوء ال

عا  يقاراا مقيااس التفكيار السالبي ) تنطباق  لإلجابةعلما ان البدائل المقترمة ، المستقبل"

تنطباق ، تنطباق علاي بدرجاة متو اطة، تنطباق علاي بدرجاة كبيارة، علي بدرجة كبيرة جدا

نظارا لماا تتمتعاون باه ما  خبارة ، ليلاة جاداً (قتنطباق علاي بدرجاة ، علي بدرجاة قليلاة جادا

ما  ا ا كانات هاهه  يي هدا المجا  يان البامية توي االياية ما  رايكام لتو اي  ويراية علمية

 وتعديل او مهف او ا اية ما ترونه منا با .، الفقرة  ال ة  لقياس ما و عت الجله اوال

 ولكم جفيل ال كر والتقدير

 

 البامية

 م. تمار م مد عفيف
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 (2ملحق )ال

 لطلبة كلية التربية للعلوم اإلنسانية مقياس التفكير السلبي

 عفيف  الطالب .....

 عفيفتي الطالبة ....

ة كال والبامية ترجو تعاونك بقراء، لقياس التفكير السلبي لديك امامك مقياس التفكير السلبي

و لاك بو ااع ، لماادى مالئماة مضامون الفقارة لاديك ولبياان يرجاة تقاديرب، يقارة بدقاة تاماة

اماد خمساة  ا  تميال االجاباة، يي المكان المنا ب اما كل يقارة وت ات كال باديل ( اشارة )

 تنطباق علاي بدرجاة، تنطبق علي بدرجة كبيارة، بدائل هي ) تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا

" هددو اسددلوب  بانااه، تنطبااق علااي بدرجااة قليلااة جاادا(، تنطبااق علااي بدرجااة قليلااة، متو ااطة

افتراضددات شخصددية سددريعة نابعددة عددن تشددوهات التفكيددر غيددر المنطقددي الددذي يبنددى علددى 

معرفيده سددابقة تسدديطر علددى مجمدل تفكيددر الفددرد وتددؤدي الدى اضددطرابات انفعاليددة وعزلددة 

 اجتماعية وسوء الظن في المستقبل"
 ولكم جفيل ال كر والتقدير

  

 البامية

 م. تمار م مد عفيف
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 بدرجة تنطبق علي

 

 الفقرات
قليلة  ت

 جداً 
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جدا

     
مااا  الصاااعب علياااه تغيااار العااااياا التاااي 

 تعلماا وان كانت  لبية
0. 

     
ال امااااب التغيااااراا يااااي مجااااا  العماااال 

 والتنقالا اليومية
2. 

 .0 اجد نفسي يائما اكرر ما يعله االخرون     

 .9 ال امب الض ك واالبتسام     

     
ال ا ااتطيع ان ات لااى بااروت الماارت يااي 

 اليوميةاالمدا  
1. 

 .0 ال امب ممار ة الريا ة     

 .2 امس بضغط نفسي كبير     

 .2 ابتعد ع  االش اص االيجابي      

 .4 اعتقد بان كل ما اقوم به يون جدوى     

     
امد  نفسي يائما باني كسو  وال اتمكا  

 م  القيام ب يء
01 

     
اشاااااعر باااااان ال اماااااد يبلاااااي بوجاااااوي  

 ويتوا ل معي
00 

     
اماااس باااان لااايس بو اااعي عمااال ماااا هاااو 

 ايضل م   لك
02 

     
ال ا ااااااتطيع التعبياااااار عاااااا  م اااااااعر  

 لألخري .
00 

     
اعاني ما  اوقااا الفاراغ وعادم ان اغالي 

 بالعمل النايع
09 

 01 عندما انظر الى الكاس اراه نصفه يارغ     

     
ال اعتقااااد االمااااور  ااااوف تت ساااا  يااااي 

 المستقبل
00 

 02 ات اشى نظراا االخري      

 02 م  الصعب ان اثق باألخري      

 04 امس بالف ل والتعا ة     

     
تتفاياااد لاااد  م ااااعر ال اااك والكراهياااة 

 للناس
21 

     
اعتقاااااد ان هاااااهه ال يااااااة للتناااااايس ييااااار 

 ال ريف وال قد
20 

     
ا ااااا  باإلمبااااا  عناااادما اتعاماااال مااااع 

 االخري 
22 

     
ال ياااالا واالوهااام واالمااالم اعاااني ماا  

 الفارية
20 

اتاااااريي وا اااااطرا  عنااااادما تتعاااااارض       29 
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 بدرجة تنطبق علي

 

 الفقرات
قليلة  ت

 جداً 
 كبيرة متوسطة قليلة

كبيرة 

 جدا

 ايكار  مع ايكار االخري 

 21 امب مصامبة اهل البطالة وال املي      

 20 ال اقتنع بالعمل اله  اوييه     

 22 ال اوي  الصالة بجميع اوقاتاا     

 22 اتوقع يائماً المساعدة م  االخري      

     
عناادما اوجااه م ااكلة ياااني ارى الم ااكلة 

 يي كل مل
24 

 01 أت لم عندما اقوم ب ياء عمل ما     

 00 امس بالقلق يائما     

 02 التدخل يي امور االخري      

 00 امس اني   ية او  يء ال ظ     

 09 اشعر باالنفعاجينتقدني او يتجاهلني االخري      

 01 العالم  د  لد  قناعة ان كل     

 00 ايكر كييرا بالما ي     

 02 اعتقد باني لست  كيا بما ييه الكفاية     

 02 اعاني م  ا طراباا النوم     

     
ال ا تطيع ان ت ل  م  ارائاي متاى لاو 

 عريت اناا خا ئة
04 

     
اماو  اعطاء  ورة ميالية ع  ش صي 

 امام االخري 
91 
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 (4ملحق )ال

 المو ل / كلية التربية للعلوم اإلنسانيةجامعة 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 استبانة اراء المحكمين

 األ تا  الفا ل..........الم ترم

   .ت ية  يبة ..

ياي تعاديل التفكيار السالبي لادى  تروم البامية القيام بالب ى المو وم " اثر برناامج ارشااي 

وماا  متطلباااا هااهه الدرا اة اعااداي جلساااا ارشااايية  "  لباة كليااة التربيااة للعلااوم اإلنساانية

،  ااتراتيجية تعااديل االيكااار ال ا ئااةايااق ا ااتراتيجياا الساالوب المعريااي )متنوعااة علااى و

ميااى عرياات ، التفكياار الساالبي والتااي هااي ماا   اام  يقااراا قياااس (وا ااتراتيجية الواقعيااة

يبنددى علددى افتراضددات  " هددو اسددلوب التفكيددر غيددر المنطقددي الددذي التفكياار الساالبي الباميااة

شخصية سريعة نابعة عن تشوهات معرفيه سابقة تسيطر على مجمل تفكير الفرد وتؤدي 

وألجاال ت قيااق . الددى اضددطرابات انفعاليددة وعزلددة اجتماعيددة وسددوء الظددن فددي المسددتقبل"

( 9( جلسة ارشاايية ماع )02برنامج ارشاي  يتكون م  ) ب عدايقامت البامية  هدف الب ى

ونظاراً ، ال بيب يي تعاديل التفكيار السالبي للدكتور  ارق ييديوهاا( 9للاا )يت  ييديوهاا

  .لما تتمتعون به م  خبرة ومعرية يي مجا  التربو 

 يرجى اال الع على م توياا هها البرنامج م  ميى االمور االتية :

 . مدى منا بة البرنامج للادف الرئيسي للب ى.0

 المست دم يياا. تعديل السلوب المعريي وا تراتيجياا . مدى منا بة الجلسة االرشايية2

 ( يقيقة.91علما ان كل جلسة تستغرق )، الم ص  للجلساا . منا بة الوقت0

 . لإل اية. تفضلكم بما ترونه ماما 9

 

 

 

 رولكم جفيل ال كر والتقدي

 البامية

 م. تمار م مد عفيف


