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 ممخص:
خفس قمق السدتقبل لجي الصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال. ىدف البحث:  

ذو ترسيع السجسػعة الػاحجة ليبلئع  تع استخجام السشيج شبة التجخيبي مشيج البحث:
 شبيعة الجراسة في:

لستغيخ الستغيخ السدتقل وىػ البخنامج القائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي، وا
 التابع قمق السدتقبل.

أداتا البحث:   

)االنفعاالت  بخنامج قائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي، وىي: .2
 .الدعادة( -األمل -التفاؤل -اإليجابية

مكياس قمق السدتقبل لجي الصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال، حيث شبقت  .0
 عة بكمية رياض األشفال.( شالبة مغ شالبات الفخقة الثالثة والخاب06عمي )

( بيغ متػسصي درجات 6.60وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػى )تبيغ  نتائج البحث:
مجسػعة الجراسة في التصبيق القبمي والبعجي عمى الجرجة الكمية عمى مكياس قمق 
السدتقبل وذلظ لرالح التصبيق البعجي، وىحا يجل عمي فاعمية البخنامج القائع عمي بعس 

رياض ت عمع الشفذ اإليجابي في خفس قمق السدتقبل لجي الصالبة السعمسة بكمية فشيا
( وبمغت قيسة حجع األثخ 6.9.6، كسا بمغت قيسة حجع األثخ بسعادلة مخبع ايتا )األشفال

"d" (0..6 ويبلحع إن حجع األثخ كبيخًا مسا يجل عمى وجػد أثخ كبيخ لمبخنامج القائع ،)
اإليجابي في خفس قمق السدتقبل لجى الصالبات مجسػعة  عمي بعس فشيات عمع الشفذ

 الجراسة.

الصالبة السعمسة -قمق السدتقبل -:  فشيات عمع الشفذ اإليجابي الكمسات السفتاحية  
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The Effect of A Program Based on Some of 
The Techniques of Positive Psychology in 

Reducing The Future Anxiety of The 
Student Teacher at The Faculty of 

Kindergarten 
Summary 

Research goal: Reducing future anxiety among a student teacher at 

the Faculty of Faculty of Kindergarten. 

Research Methodology: The quasi-experimental approach with a 

single group design was used to suit the nature of the study in: The 

independent variable is the program based on some techniques of 

positive psychology, and the dependent variable is future anxiety. 

 The research tools:  

1- A program based on some of the techniques of positive 

psychology, namely: (positive emotions - optimism - hope - 

happiness). 

2-  A measure of future anxiety of the female teacher at the 

Faculty of Kindergarten, where she applied to (60) students 

of the group the third and fourth at the Faculty of 

Kindergarten. 

Research results: It was found that there are statistically significant 

differences at the level (0.01) between the mean scores of the study 

group in the pre and post application on the total score on the future 

anxiety scale in favor of the post application, and this indicates the 

effectiveness of the program based on some techniques of positive 

psychology in reducing future anxiety I have a student teacher at 

the Faculty of Kindergarten. The value of the effect was measured 

by the ETA square equation (0.930) and the effect size was "d" 

(7.30). It is noticed that the effect is large, which indicates the 

existence of a significant impact of the program based on some 

techniques of positive psychology in Reducing future anxiety 

among female students, study group. 

Keywords: techniques of positive psychology - future anxiety - 

student teacher 
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:مقدمة  

ُتعج مخحمة الجامعة مغ أىع السخاحل فى حياة اإلندان ففييا تتذكل شخريو 
الصالبة السعمسة ويتزح دورىا السدتقبمي، وتربح قادرة عمي إثبات نفديا في مياديغ 

يسو مغ شخائح السجتسع فيي أمل الغج،وقػة الحياة، وتسثل الصالبة السعمسة شخيحة م
السدتقبل، والخكيدة األساسية لتقجم السجتسع ومػاجية الرعاب، وتتعخض الصالبة السعمسة 
في ىحه السخحمة لمعجيج مغ السذكبلت نتيجة قمة خبختيا في مػاجية مػاقف الحياة،وتتسثل 

التخصيط الجيج لمحياة ىحه السذكبلت في الخػف مغ السدتقبل والحياة السقبمة،وقمة 
السدتقبمية، وغسػض اليجف الحي تخيج الػصػل إليو، لحلظ يعج اإلىتسام بيا وبسذكبلتيا 
إىتسامًا بالسجتسع ككل، فتقجم السجتسع مخىػنًا بسجي اإلستفادة الرحيحة مغ ثخواتو 

( أن الحياة العرخية التي 000-6660،000البذخية والصبيعية. وتخي ماججة ىاشع)
فييا بكل مدتحجثاتيا أصبحت ىي نفديا سبب الزغط الشفدي والعربي لجسيع نعير 

الشاس وخاصة بعج أن أصبحت أكثخ تعقيجًا مسا كانت عميو في العرخ الساضي، حيث 
فقج كثيخًا مغ الشاس سعادتيع واتدانيع الشفدي وأصابيع اليأس واإلحباط والعجد والتذاؤم 

 اكع عمييع.والدخط نتيجة لزغػط الحياة التي تتخ 

ويعج الخػف والقمق مغ السدتقبل سسة مغ سسات ىحا العرخ، فحالة التجىػر 
الفكخي والثقافي واإلقترادي واألكاديسي، وما استحجث مغ سمػكيات خاشئة وفداد 
أخبلقى أصابت فئات متفخقة مغ السجتسع، وضيػر األزمات كالبصالة والغبلء وغيخىا مغ 

ية وتػضيف شاقات الذباب الحيغ ىع عساد القػة فى مذكبلت أضعفت القجرة عمى تشس
السجتسع باعتبارىع السدتقبل واألمل فى رخاء األمة ومرجر قػتيا، وقج يديع ىحا في 

 (.062،.660التػجذ والخػف والتذاؤم نحػ السدتقبل )زيشب محسػد ،

لحا قج تغجو ىحه الجالئل مشاخًا لطيػر بعس اإلضصخابات الشفدية مثل 
قمق السدتقبمي لجى الذباب الجامعي باعتبارىع أكثخ الفئات اإلجتساعية تأثخًا اضصخاب ال

 وأنيع أمل السدتقبل وتصػره.
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مغ أن قمق السدتقبل  Bethany(2010)ويجعع ذلظ ما أشارت إليو  دراسة 
يتبجى فى مطاىخ معيشة  مشيا: القمق الحاتي وىػ يختبط بالسعاناة  واالضصخاب الػججاني 

قمق األسخي وىػ مختبط  بقجرة الفخد عمى االرتباط وبشاء أسخة ومجى نجاحو فى لمفخد ، وال
ذلظ، والقمق السيشي ويتعمق بالسخاوف التى تتزسغ ترػرات الذباب لعجم إمكانية تحقيق 
شسػحاتيع السيشية وشغل الػضائف السشاسبة ليع ومغ ثع تحقيق العائج الحي يتشاسب مع 

 متصمبات الحياة.

( إلى أن قمق السدتقبل يكػن أعمى تكخار لو 6669ة غالب بغ دمحم)وأشارت دراس
%( وتكػن ىحه السخاحل أكثخ عخضة لمقمق بدبب 2015( بشدبة )69-66ما بيغ سغ )

مدتػى الشزج اإلجتساعي والذخري والخبخات الدابقة عغ الشجاح  والفذل واإلحداس 
 بالسدئػلية.

كبلت التي تتعخض ليا الصالبة ومغ الجراسات الدابقة يتزح لشا كثخة السذ
السعمسة في الػقت الحالي حيث تتسثل  ىحه السذكبلت في تجني نطخة السجتسع لسيشتيا 
وخػفيا مغ عجم ايجاد فخص لمعسل في ضل ضخوف الببلد الستسثمة في انتذار فيخوس 

 كػرونا والغبلء وتجني مدتػى السعيذة والبصالة والعشػسة.

لطخوف الحياتية الرعبة تتجمي الحاجة إلي عمع وفي ضػء ما تقجم وفي ضل ا
الشفذ اإليجابي الحي يداعجىع عمى تحجيج وتصػيخ قجراتيع ، وتسكيشيع مغ بشاء السعشي 
والجافع في حياتيع والثقة بالشفذ وإعادة الشطخ فى األحجاث وتحػيل السذاعخ الدمبية 

 (.002،.660،والقمق والخػف إلي مذاعخ إيجابية  وتفاؤل وأمل )سحخ فاروق 

ولحلظ يذيخ العمساء إلي أن عمع الشفذ اإليجابي يدعي لتشسية الجخأة والتصمع 
 (.6660،56لمسدتقبل حيث تخكد فشياتو عمى اإلنفتاح والتفاؤل واألمل )حدغ عبج الفتاح،

فإذا فيسشا نػاحي القػة والدػاء الشفدي لجي اإلندان ندتصيع أن نداعجه في مشع 
خاض والزغػط واالضصخابات الشفدية السراحبة ليحا العرخ، والكذف وتقميل القمق واألم

عغ الفزائل اإلندانية اإليجابية التي تدسػ بحياة اإلندان وتجعميا أكثخ جػدة )ماججة 
 (.6600،65ىاشع،
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وتذيخ العجيج مغ الجراسات عمي أىسية عمع الشفذ اإليجابي ودوره فى تحقيق 
لسدتقبل وخفس القمق واإلكتئاب وذلظ كسا فى دراسة الثبات الشفدي واألمل والتفاؤل با

Peterson et al(2007)ودراسة ،Mccobe-fithch(2009)  ودراسة سبلف مذخي،
 .Goodman et al (2016)(،ودراسة 6605)

ومسا ال شظ فيو أن مجتسعشا في الػقت الحالي في أشج الحاجة إلي تحقيق الشسػ 
دار أمام السحغ والرعاب التي يػاجييا. ولعمع الشفذ والتكامل لتغييخ واقعو ومقاومة اإلنك

اإليجابي برسة حكيكية ودور ىام في بشاء الرسػد الشفدي ألبشائو والدعي لئلزدىار في 
 (.1069 6605ىحا السجتسع )فاتغ فاروق،

وىحا ما دعا الباحثة إلي اإلىتسام بالذباب برفة عامة والصالبة السعمسة رياض 
يغ عساد السدتقبل وأساس تقجم السجتسع وتصػره وخاصة الصالبة أشفال برفة خاصة ألن

السعمسة التي تسثل الذخيحة االكبخ مغ شباب ىحا السجتسع، وضخورة خفس حجة القمق 
مغ السدتقبل مغ خبلل فشيات عمع الشفذ اإليجابي ودورىا الفعال في تحقيق الدعادة 

 والحب واألمل لجي األفخاد.

 مذكمة البحث:
مة الجراسة الحالية مغ خبختيا العسمية أثشاء قيام الباحثة بالتجريذ اتزحت مذك

والتعامل مع شالبات كمية رياض األشفال داخل الدكاشغ العسمية واإلشخاف عمييغ في 
التجريب السيجاني ومشاقذتيغ حػل السذكبلت الخاصة البلتي تػاجييغ، متسثمة في: 

ط لو، ومجي التكيف لمسػاقف والسذكبلت التفكيخ في السدتقبل السيشي، وكيفية التخصي
الحياتية، ووجػد الجافعية نحػ تحقيق الشجاح في السيشة، والقجرة عمي اتخاذ القخارات 
السدتقبمية، وقج الحطت الباحثة ضيػر بعس السخاوف في استجاباتيغ حػل التداؤالت 

ي الحرػل سابقة الحكخ والتي تزسشت السخاوف حػل مدتقبميغ السيشي وقمة فخصيع  ف
عمي الػضيفة كسعمسة رياض األشفال بعج التخخج وخاصة في ضل األوضاع اإلقترادية 
الحالية، وشعػرىغ باإلحباط والعجد واأللع الشفدي إللتحاقيغ بيحه الكمية مغ خبلل الشطخة 
الستجنية مغ قبل زميبلتيغ بالكميات األخخي، كسا أن إحداسيع بالفتػر أحيانًا وقمة العديسة 
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ثبات أمام ما يقػمػن بو مغ أعسال تصمب مشيغ داخل الكمية أدي الي شعػرىغ بالقمق وال
وعجم الخاحة، كسا أن بعس الصالبات ليذ لجييغ أى نطخة مدتقبمية عشج التخخج مغ 
الكمية وشالبات أخخيات ليذ لجييغ أمل في الحياة وعجم وعييغ بأىسية الكمية وأنيا 

 األشفال قادر عمي رفعة السجتسع وتقجمو. األساس في إخخاج جيل  متسيد مغ

فإذا أراد اإلندان أن يغيخ مغ حياتو، وأن يكػن ناجحًا عميو أن يخصط لسدتقبمو، 
فيشاك أشخاص لجييع رؤيو لسدتقبميع لكغ ليذ لجييع الجافع أو أن الطخوف البيئية 

حياتيع ببل  تسشعيع مغ ذلظ، وال يعخفػن شخيق الػصػل إلي اليجف الحيغ يخيجونو وتربح
 (. 6600،020معشي)خالج عبج الخازق،

(إلي 00.،6660وىحا ما أوصت بو  نتائج دراسة شييشاز دمحم وماججة ىاشع)
أىسية الكذف عغ نػاحي القػة والدػاء الشفدي لجي الصالبات السعمسات واإلنصبلق مشيا 

ل األمخاض لسداعجتيغ عمي الػصػل إلي أقري درجة مغ الرحة الشفدية والتفاؤل وتقمي
 والزغػط واإلضصخابات الشفدية.

( أن عمع الشفذ اإليجابي يخكد عمي الجػانب 6600وتبيغ دراسة أمشية مشرػر)
اإليجابية وتصػيخ ما يدسي "الحياة الجيجة أو الصيبة"، لحا سعت الباحثة لئلستفادة مغ 

شات قج تحجث مبادئو وفشياتو في الػقاية مغ  السذكبلت أو الخػف مغ السدتقبل أو إحبا
 في سياق الحياة اليػمية.

(، دمحم .660(، مججي أحسج)6660كسا أسفخت نتائج دراسة حدغ عبج الفتاح)
( عمي فاعمية استخجام استخاتيجيات عمع الشفذ اإليجابي في التخفيف مغ 6602أحسج )

قمق السدتقبل لجي عيشة مغ شبلب الجامعة وإيجاد شخق ومدالظ عسمية لتحقيق األىجاف 
غ شخيق تشسية األمل والدعادة لجى األفخاد حتى يدتصيعػا مقاومة األلع والطخوف ع

وأن األفخاد الحيغ لجييع مدتػي مختفع مغ اإليجابية والتفاؤل لجييع مدتػي  القاسية،
 مشخفس مغ قمق السدتقبل.
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وإسشادًا لسا سبق تدعي  مذكمة البحث في محاولة التعخف عمي دور بعس 
اإليجابي فى خفس قمق السدتقبل لجى الصالبة السعمسة بكمية رياض فشيات عمع الشفذ 

 األشفال.

: يحاول البحث الحالي اإلجابة عمي األسئمة التالية:سئمة البحثأ  

ما أثخ بخنامج قائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي فى خفس قمق  -2
 السدتقبل لجى الصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال؟

يدف البحث الحالي إلي التعرف عمي:: يأىداف البحث  

أثخ بخنامج قائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي فى خفس قمق السدتقبل  -
 لجى الصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال.

 أىسية البحث:
 تتزح أىسية البحث الحالي من خالل ما يمي:

 أواًل: من الشاحية الشغرية

 ل لمصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال.تديع في تحجيج حجع مذكمة قمق السدتقب -2

تفيج في تقجيع إشارًا نطخيًا عغ عمع الشفذ اإليجابي وفشياتو فى خفس قمق  -0
 السدتقبل لجى الصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال.

 ثانيًا: من  الشاحية التظبيقية

إعجاد بخنامج قائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي فى خفس قمق  -2
لمصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال قج يدتعيغ بو الباحثيغ في  السدتقبل

 ترسيع البخامج. 

 إعجاد مكياس قمق السدتقبل لمصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال. -0
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 : اقترر البحث الحالي عمي الحدود التالية:حدود البحث

ط مغ شالبات كمية رياض األشفال جامعة أسيػ  بعس اقترخت عميالحدود البذرية: 
 الفخقة الثالثة والفخقة الخابعة.

 : كمية رياض األشفال جامعة أسيػط.الحدود السكانية

 م.6609/6666: تع تصبيق أدوات الجراسة في العام الجراسي الثاني  الحدود الزمشية

)التػقعات الدمبية تقترر عمي قمق السدتقبل وإبعاده وىي: الحدود السهضهعية
السطاىخ  -القمق الدمبي تجاه السدتقبل السيشي -ث الزاغصةالقمق مغ االحجا -لمسدتقبل

 السطاىخ الجدسية لقمق السدتقبل(. -الشفدية لقمق السدتقبل

 مشيج البحث:
ذو ترسيع السجسػعة الػاحجة ليبلئع شبيعة  تع استخجام السشيج شبة التجخيبي

 الجراسة في:

الشفذ اإليجابي،  الستغيخ السدتقل وىػ البخنامج القائع عمي بعس فشيات عمع
 والستغيخ التابع قمق السدتقبل.

 : تم إعداد األدوات التالية:أدوات البحث

إعجاد بخنامج قائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي فى خفس قمق  -2
 السدتقبل لمصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال. )إعجاد الباحثة(

 رياض األشفال. )إعجاد الباحثة(إعجاد مكياس قمق السدتقبل لمصالبة السعمسة بكمية  -0

 مرظمحات البحث اإلجرائية:
: بأنو مجسػعو مغ األنذصة واإلجخاءات والخصػات السشطسة يعرف البرنامج

السبشية عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي، والتي تتزسغ االنفعاالت اإليجابية 
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لصالبة السعمسة بكمية والتفاؤل وفاعمية واألمل والدعادة بيجف خفس قمق السدتقبل لجي ا
 .رياض األشفال

بأنو خػف الصالبة السعمسة وقمقيا مغ التفكيخ والفذل في  ويعرف قمق السدتقبل:
السدتقبل، ولعجم الذعػر باألمان والزغػط تجاه األحجاث الحياتية السدتقبمية، والذعػر 

ويقاس شفال، بالتػتخ الذجيج والعجد لقمة فخصيا في اإللتحاق بالػضيفة كسعمسة رياض أ
 بالجرجة التي تحرل عمييا الصالبة السعمسة في مكياس قمق السدتقبل في البحث الحالي.

 اإلطار الشغري مدعم بدراسات الدابقة: 
 يتشاول اإلطار الشغري الستغيرات التالية:

 قمق السدتقبل-0    عمم الشفس اإليجابي-2

 أواًل: عمم الشفس اإليجابي:

 جابي:مفيهم عمم الشفس اإلي -

( بإنو عمع اإلقتجار والدعادة واإلنفعاالت 6600،060عخفو إبخاليع يػنذ)
اإليجابية، وإذا كان النفعاالت القمق واالكتئاب والتػتخ والخػف أثخ عمى سمػك اإلندان 
وضيفة قج تكػن إيجابية في حساية اإلندان أو سمبية في عجد اإلندان وتعاستو، فإن 

ابية كالدعادة والبيجة ليا وضائف وأثخ كبيخ عمى سمػك السذاعخ واإلنفعاالت اإليج
 اإلندان وإنجازه وإنتاجو.

 أىسية عمم الشفس اإليجابي:-

( أن  عمع الشفذ اإليجابي ييتع لجراسة الدمػك 6605،0ذكخ دمحم سعيج)
اإلنداني مغ وجية مختمفة اختبلفًا جػىخيًا عسا ساد في دراسات عمع الشفذ ، ولكغ 

مػصػل إلى فكخة شسػلية عغ شبيعة الدمػك، وبالتالي فيسو والتسكغ مغ تتكامل معيا ل
ضبصو والتحكع فيو نحػ الػجية السخغػبة، ولحلظ يقػم عمع الشفذ اإليجابي بخعاية 

 اىتسامات رئيدة أبخزىا سميجسان في كتاباتو وأىسيا:
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 فيع اإلنفعاالت اإليجابية والتي تختبط بعمع الشفذ اإلنفعالي. .2

ئز الفخدية اإليجابية، ويذتسل عمى دراسة مرادر القػى والفزائل، فيع الخرا .0
 مثل القجرة عمى الحب، والعسل ، واإلبجاع، واألمانة ،والحكسة.

فيع السؤسدات اإليجابية مغ خبلل دراسة مرادر القػى التي تعدز تحخك  .3
عسل األفخاد تجاه السػاششة الرالحة، والسدؤولية، والتػاد مع اآلخخ، واإليثار، و 

 الفخيق.

 تعمع السذاعخ الجيجة بتكخارىا بتعسق ليديل إستجعائيا. .4

تعمع الخبخات اإليجابية السكثفة، وربصيا بالذخرية عقميا وروحيًا وعاشفًيا ليديل  .5
 إستجعائيا والتحكع بيا.

ويتع ذلظ كمو مغ خبلل تشسية التفكيخ اإليجابي، الحي يخفع الػعي واإلدراك عشج  .6
ػجو إلى األداء األمثل لمسيارات العقمية، والدمػكية، والتحكع األفخاد بأىسية الت

 باإلنفعاالت. 

 فشيات عمم الشفس اإليجابي:-

( أن أىسية العبلج يتسثل في تعطيع القػة، ألنيا 2002,42) Seligmanيخى 
إذا ما نزجت ستكػن سياجًا حامًيا ضج جػانب الزعف، ومرج تجاه عػاصف الحياة 

يا، فالسخيس الشفدي مغ وجية نطخ عمع الشفذ اإليجابي ليذ بحاجة التي البج أن تػاجي
إلى تخفيف الكآبة والحدن واليأس والقمق الشفدي كسا يخى عمع الشفذ اإلكميشيكي، ولكشو 
بحاجة أشج إلشباع حاجات وتحقيق قجر كبيخ مغ الخضا والدعادة وتقجيخ الحات وتحقيق 

ػ بحاجة ماسة أيزًا لتصػيخ مياراتو وقجراتو الحات وبحاجة لمدسػ والتصػر السدتسخ، وى
 وخرائرة اإليجابية. 
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 التفاؤل-2

(التفاؤل بأنو تػقع أشياء جيجة في الحياة،ويختبط   carver (2009,303عخف
ىحا التػقع اإليجابي بالػجػد الذخري األفزل لمفخد حتي في الطخوف الزاغصة 

 والرعبة.

(، ودراسة عبيخ 6600جػدة)وتؤكج بعس الجراسات مثل دراسة آمال 
( أن  الذخز الستفائل  دائع االبتدامة والتفكيخ 6600(، ودراسة شيساء سيج )6606دمحم)

اإليجابي، ويشطخ لمرعػبات عمى أنيا مجخد خبخات تعميسية ويخى الجانب السذخق لمحياة 
ويػاجو الزغػط بايجابية فيكػن أقل عخضة لمزغػط قبػل والتفاؤل يسكغ تعمسو 

 .االكتئاب والقمق والعجد السكتدب عتساد عميو كفشية عبلجية ميسة تخفس مغواال

 غرس األمل:-0

عمي أنو استعجاد أو تييؤ معخفي يكػن مػجيًا نحػ تحقيق شسػحات 
2002,50(Snyder (.عخفو الفخد ورغباتو وأىجافو 

ييجف   Hope Therapy( أن العبلج باألمل 6600،002حشان دمحم)وتػضح 
جة األفخاد عمى إيجاد شخق ومدالظ عسمية لتحقيق أىجافيع ورغباتيع والعسل إلى مداع

عمى زيادة دافعيتيع وتقػية إرادتيع وعديستيع حتى يدتصيعػا مقاومة الزغػط 
وقج حجدت  مجسػعة مغ اإلستخاتيجيات لديادة التفديخ ة.واالضصخابات والطخوف القاسي

 -القائع عمى األمل كالتالي:

 لحاتي الحي يجور حػل الشجاح.تعمع الحجيث ا .2
 التفكيخ في األىجاف كتحجيات. .0
 استجعاء الشجاحات الدابقة. .3
االستساع إلى قرز تتزسغ كيفية تحقيق بعس األفخاد مجسػعة مغ  .4

 إلخ(.-شخائط  -أفبلم  -الشجاحات وذلظ باستخجام وسائل متعجدة مثل : ) كتب 
 التجريبات الجدجية. .5
 األكل الجيج. .6
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إليجابية:االنفعاالت ا-3  

عخفت الباحثو االنفعاالت اإليجابية في البحث الحالي بإنو استستاع الصالبة 
 السعمسة بالخضا تجاه أمػر حياتيا والقجرة عمي األستستاع بشجاحيا.

( إلى أن االنفعاالت اإليجابية بالخغع مغ أنيا 2013,48)Fredrickson أشارت
ع الػعي مغ حيث تخكيد أقل شجة مغ االنفعاالت الدمبية إالا أنيا مح خاكات صغيخة ُتػسا

االنتباه وتػليج األفكار ال سياسا اإلبجاعية مشيا وتحديغ جػدتيا، وأكاجت عمى أن 
 االنفعاالت اإليجابية بعج تذكيل قاعجة الػعي الستادع تعسل عمى بشاء مرادر أربعة ىي:

 عقمية يقطة ٌتداعج في حل السذكبلت وتعماع السديج. .2

غ مغ تشديق العسل بيغ أجيدة الجدع وتديج مغ قػة الجياز  جدسانية صحية .0 ُتحدا
 الجوري وفعالية األوعية الجمػية.

ع التصماع إلى تحقيق األىجاف وتجاوز السعيقات. .3  نفدية مخنة متفائمة ُتذجا

 اجتساعية متخابصة تجعػ إلى تػثيق روابط الػد مع اآلخخيغ. .4

مصالبة السعمسة في الذعػر بالفخح مسا سبق يتزح أىسية االنفعاالت اإليجابية ل
والبيجة والتخفيف مغ عبء الحياة وضغػشيا والقجرة عمي مسارسة األنذصة السختمفة 

 بعيجًا عغ األفكار الدمبية التي تيجد حياتيا وتجعميا في ضيق وقمق مدتسخ.

 الدعادة-4

عادةVeenhoven (2003,129 عخف رجة بأنيا: (  الدا  فيَيا يحكع التي الجا
عادة أن أكج كسا عامة، الحاضخة حياتو نػعية عمى إيجاًبا أو سمًبا خزالذا   تعكذ الدا
خز حب عادة وليحا اعتبخ ليا، الحااتي وتقجيخه بَيا، واستستاعو لمحياة الذا  عامة قيسة الدا

 تحكيقيا. إلى الفخد يدعى قرػى  وغاية

ل حدغ ، ودراسة كام(.660) عايجة شعبان وأشارت بعس الجراسات مثل دراسة
عمي أىسية  (6609(، ودراسة أحسج دمحم)6600(، ودراسةليفاء بشت خالج)6602)
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الدعادة وفعاليتيا في الذعػر بالخضا عغ الحياة والكسالية وارتفاع مدتػي التحريل 
 الجراسي وخفس حجة القمق والقجرة عمي االستستاع بالحياة.

 ثانيًا: قمق السدتقبل

 مفيهم قمق السدتقبل:-

( بأنو حالة إنفعالية نحػ السدتقبل تتدع بالتػتخ وتػقع 0، 6606سج دمحم)يعخفو أح
الذخ والخػف مغ حجة السذاكل الحياتية الستػقعة سػاء كانت اقترادية أم اجتساعية أم 
سياسية، وقج يراحب ىحه الحالة العجيج مغ اإلضصخابات التي قج تؤثخ سمبًا عمي سمػك 

 الفخد.

 أسباب قمق السدتقبل:-

( أن ىشاك أسبابًا عجيجة تقف وراء قمق 52، 6660خ سشاء  مدعػد )تحك
 السدتقبل لجى الفخد، مشيا:

نقز القجرة عمى التكيغ بالسدتقبل نتيجة عجم وجػد معمػمات كافية لبشاء  -
 األفكار عشو.

 الذظ في قجرة السحيصيغ بو عمى حل مذاكمو. -
و السجرسة أو السجتسع الذعػر بعجم االنتساء واالستقخار سػاء داخل األسخة أ -

 برفة عامة.
استعجاد الفخد الذخري لمتفاعل مع الخػف وكحلظ الخبخات الذخرية الستخاكسة  -

 واتجاىات الذخز في حياتو.
 العػامل االجتساعية واالقترادية والثقافية. -
 العدو الخارجي لمفذل . -
 تجني مدتػى الكيع الخوحية واألخبلقية. -
مى التكيف مع السذاكل التي يعاني مشيا الزغػط الشفدية وعجم القجرة ع -

 ز.الذخ
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 أعراض ومغاىر قمق السدتقبل:   -

( أن مغ أىع خرائز  006،  6606تػضح زيشب محسػد وآخخون ) 
الذخز الحي يعاني مغ قمق السدتقبل األعخاض اآلتية: التذاؤم ، الذظ، الخػف مغ 

مػكية ، الدمبية ، عجم الذعػر التغيخات الستػقع حجوثيا في السدتقبل ، االضصخابات الد
باألمغ ، التخدد في اتخاذ القخار ، انفعال وثػرة ألتفو األسباب ، عجم الثقة في اآلخخيغ 
عجم القجرة عمى مػاجية السدتقبل، البكاء الذجيج، التػقعات الدمبية لكل ما يحسمو 

  السدتقبل.

 آثار قمق السدتقبل: -

( إلي أن مغ أىع اآلثار الدمبية .5-56: 6600تذيخ نيفيغ عبج الخحسغ) 
 :الشاجسة عغ قمق السدتقبل ما يمي

 التػقع واإلنتطار الدمبي لسا قج يحجث . -
 يفقج اإلندان تتساسكو السعشػي ويربح عخضة لئلنييار العقمي والبجني . -
التقػقع داخل إشار الخوتيغ واختيار أساليب التعامل مع السػاقف التي فييا  -

 مػاجية مع الحياة.
جميخ نفدية الفخد فبل يدتصيع تحقيق ذاتو وإنسا يزصخب ويشعكذ ذلظ في ت -

 صػرة اضصخابات متعجدة األشكال واإلنحخاف وإختبلل الثقة بالشفذ.
اليخوب مغ الساضي والتذاؤم وعجم الثقة في أحج واستخجام آليات الجفاع  -

 وصبلبة الخأي والتعشت.
كثخ مغ اىتسامو باإلنخخاط  في ميام االلتدام بالشذاشات الػقائية لحساية نفدو  أ -

 حخة مفتػحة غيخ مزسػنة الشتائج.
 استخجام ميكانيدمات الجفاع مثل الشكػص واإلسقاط والتبخيخ والكبت. -
الذظ في الكفاءة الذخرية واستخجام أساليب اإلجبار واإلكخاه في التعامل مع  -

 اآلخخيغ لتعػيس نقز ىحه الكفاءة.
 بلنية.اإلعتسادية والعجد والبلعق -
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 طرق التعامل مع  قمق السدتقبل:-

 ( إلى أربع فشيات لمحج مغ قمق السدتقبل: 22،6666يذيخ يػسف األقرخي ) 

إن ىحا الشػع قائع عمى استبجال األفكار  الفشية األولى: إعادة التشغيم السعرفي: -
الدمبية بأخخى إيجابية، وبجل تػقع الدمبيات نتػقع اإليجابيات، فاليجف األساسي 
مغ شخيقة التشطيع السعخفي ىػ تعجيل أنساط التفكيخ الدمبي وإحبلل األفكار 

 اإليجابية الستفائمة بجاًل عشيا.

مغ خبلل عسمية االستخخاء العسيق  الفشية الثانية: إزالة السخاوف تدريجيًا: -
لمعزبلت، وأغمب السرابيغ بالقمق يعجدون عغ االستخخاء بصخيقة فعالة، بل 

ات شػيمة االخزاع عزبلتيع لبلستخخاء، وبعج االستخخاء يحتاجػن إلى ساع
يدتمدم إحزار صػرة برخية حية لسخاوفيع التي تقمقيع مغ السدتقبل، 

( ثانية فقط وبتكخار ماسبق أكثخ مغ مخة، 02واالحتفاظ بيحه الرػرة لسجة )
مؤكجًا عمى مػاجية تمظ السخاوف حتى لػ حجثت، إلى أن يتسكغ الذخز مغ 

شياء التي تثيخ قمقو دون أن يذعخ بالقمق، بل يتخيميا أثشاء الذعػر مػاجية األ
 بحلظ.

: وىػ أسمػب عبلجي لسػاجية السخاوف في الخيال دون  الفشية الثالثة: اإلغراق -
االستعانة بالتشفذ واالستخخاء، فالسراب بالقمق مغ السدتقبل يتخيل الحج 

فتخات شػيمة حتى يتكيف األقرى مغ السخاوف أمامو، ويتخيل فيو السخاوف ل
معيا تسامًا، ويدتسخ ىحا الترػر إلى أن يذعخ بأنا تكخار مذاىجة الحج األقرى 
مغ السخاوف أمام عيشو أصبح ال يثيخه وال تقمقو، ألنو اعتاد عمى ترػرىا، 
وىكحا يكػن الذخز قج تعمع ذىشيًا كيف يػاجو أسػأ تقجيخات الخػف والقمق، 

 ويكػن مؤىبًل لسػاجيتيا لػ حجثت في الػاقع. ويتعامل معيا في الخيال،

وقج ضيخت حجيثًا العجيج مغ البخامج التي استخجمت  كأسمػب متبع في التخفيف 
مغ قمق السدتقبل، نحكخ مشيا البخنامج اإلرشادي االنتقائي لخفس قمق السدتقبل لجى 

ىحا األسمػب ( حيث يتع مغ خبلل .660عيشة مغ الخياضييغ والحي أعجه إبخاليع مذشي )
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العسل عمى تغييخ الدمػكيات الدمبية إلى سمػكيات أكثخ إيجابية، و تغييخ السذاعخ 
 الدمبية إلى إيجابية.

ولقج اختارت  الباحثة  عمع الشفذ االيجابي وفشياتو كعبلج لقمق السدتقبل لجي 
 (،6660الصالبة السعمسة والتي أثبتت العجيج مغ الجراسات مثل دراسة حدغ عبجالفتاح )

فاعميتو في التخفيف مغ قمق السدتقبل والقجرة ودراسة  (،6600نجػي إبخاليع ) ودراسة
 بالتفاؤل واألمل. (Goodmon et al, 2016 عمي االستستاع بالحياة والذعػر

وقج أستفادت الباحثة مغ العخض الدابق عشج إعجاد مكياس قمق السدتقبل لجي 
وعشج إعجاد البخنامج القائع عمي بعس فشيات عمع ، رياض األشفالالصالبة السعمسة بكمية 

 الشفذ اإليجابي.

 إعداد أدوات البحث:
 أواًل: البرنامج القائم عمي بعض فشيات عمم الشفس اإليجابي

 إعداد البرنامج: -2

قامت الباحثة ببشاء البخنامج بشاءًا عمي مبلحطاتيا أثشاء إعجاد أدوات الجراسة، 
سة والحي يتسثل في الفرل الثاني والحي اشمعت فيو عمي وعمي اإلشار الشطخي  لمجرا

العجيج مغ الجراسات العخبية ، وكحلظ الجراسات التي تشاولت بشاء بخامج عبلجية أو 
(، نجػي 6600(، ودراسة حشان دمحم)6660إرشادية كجراسة حدغ عبج الفتاح)

(، 6602)(، ودراسة نتيجة سعيج6605(، ودراسة مقبػلة بشت ناصخ)6600إبخاليع)
 (. 6600ودراسة أحسج أبػ الفتػح)

 اليدف العام لمبرنامج:-0
يتسثل اليجف العام لمبخنامج في خفس قمق السدتقبل لجي الصالبة السعمسة بكمية 
رياض األشفال، وذلظ مغ خبلل بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي والستسثمة في األمل، 

 التفاؤل،االنفعاالت اإليجابية، الدعادة.
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 ىداف اإلجرائية لمبرنامج:األ-3

 األىداف السعرفية: - أ
 بشياية البرنامج التدريبي تكهن الظالبة السعمسة قادرة عمي أن:

 تتعخف عمي مفيػم قمق السدتقبل. -

 تحكخ أسباب قمق السدتقبل. -

 تعجد خصػرة القمق مغ السدتقبل. -

 األىداف الهجدانية: -ب
 قادرة عمي أن: بشياية البرنامج التدريبي تكهن الظالبة السعمسة

 تبجي اىتسام بتحقيق أىجافيا. -
 تذارك زميبلتيا في األنذصة السختمفة. -
 تقجر قيسة العسل في حياتيا.  -

 األىداف السيارية:-ج
 بشياية البرنامج التدريبي تكهن الظالبة السعمسة قادرة عمي أن:

 تعبخ بحخية عغ مذاعخىا. -
 عسل.ترسع الفتات عغ التفكيخ اإليجابي في ورشة ال -
 تدتخجم عبارات  الدعادة في ورشة العسل. -

 الفئة السدتيدفة في البرنامج:-4

شالبات الفخقة الثالثة والخابعة بكمية رياض األشفال مسغ حرمغ عمي درجات 
 مختفعة في مكياس قمق السدتقبل.

 الفشيات السدتخدمة في عمم الشفس اإليجابي في البرنامج:-5 
 األمل .2
 التفاؤل .0
 الدعادة .3
 نفعاالت اإليجابيةاال .4
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 مكان وتاريخ تشفيذ البرنامج:-6

تصبيق البخنامج لصالبات الفخقة الثالثة بأحج القاعات بكمية التخبية لمصفػلة 
السبكخة، وتصبيق البخنامج لصالبات الفخقة الخابعة عمي بخنامج زووم نتيجة إلجخاءات 

 م.6609/6666في العام الجراسي الثاني  الحطخ واستخجام التعمع عغ بعج،

 التخظيط الزمشي لمبرنامج:-7

( جمدة  ثسانية أسابيع )شيخيغ( بػاقع 00يدتغخق تصبيق البخنامج السكػن مغ )
 جمدتيغ أسبػعيًا مجة كل جمدة ساعتيغ.

 تقييم البرنامج: -8

التقػيع السبجئي، تع تصبيق مكياس قمق السدتقبل لمصالبة السعمسة بكمية  .2
 رياض األشفال قبميًا.

يع البشائي السراحب لكل جمدة وفي نيايتيا بسا يتزسغ سيخ البخنامج التقػ  .0
 في تحقيق أىجافو مغ جمدة إلي أخخي. 

التقػيع الختامي، بعج االنتياء مغ البخنامج تع تصبيق الكياس البعجي لسكياس  .3
 قمق السدتقبل عمي الصالبة السعمسة بكمية رياض األشفال.

 رياض األطفال:السعمسة بكمية لمظالبة  إعداد مقياس قمق السدتقبل

 اليدف من السقياس:-2
 ييجف السكياس إلي قياس قمق السدتقبل لمصالبة السعمسة.

 خظهات إعداد السقياس:-6
 القراءة واإلطالع:-أ

قامت الباحثة باإلشبلع عمي األشخ الشطخية والعجيج مغ الجراسات الدابقة التي 
(، 6662زيشب محسػد ) كجراسة كبًل مغ تػافخ فييا اختبارات ومقاييذ قمق السدتقبل

(، .660(، والء بجوي)6606(، دمحم بغ عمي)6606(، أشخف دمحم)6669وغالب بغ دمحم)
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(، ىذام 6600(، أمل دمحم)6600(، ليا سميسان)6600(، إسخاء أحسج)6602سسيخة دمحم)
 (. 6600بغ دمحم)

 الرهرة السبدئية لمسقياس:-ب
لعبارات لكل بعج مغ أبعاد السكياس وقج قامت الباحثة بػضع مجسػعة مغ ا

 ( عبارة مػزعة عمي األبعاد الخسذ كالتالي:00بمغت عجد العبارات )
 عبارة(. 00تزسغ البعج األول/ التػقعات الدمبية لمسدتقبل) .2
 عبارة(. 00تزسغ البعج الثاني/ القمق مغ األحجاث الزاغصة) .0
 عبارة(. 02لسيشي)تزسغ البعج الثالث/ القمق الدمبي تجاه السدتقبل ا .3
 عبارة(.  00تزسغ البعج الخابع/ السطاىخ الشفدية لقمق السدتقبل)  .4
 عبارة(.      05تزسغ البعج الخامذ/ السطاىخ الجدسية لقمق السدتقبل) .5

 : الكفاءة الديكهمترية لسقياس قمق السدتقبل:3
 أواًل: صدق السقياس

 صدق السحكسين:-2

ألولية، تع عخضو عمى مجسػعة مغ بعج التػصل إلى السكياس في صػرتو ا
( 09الخبخاء والستخرريغ في عمع الشفذ والرحة الشفدية والتخبية الخاصة، وعجدىع)

محكسًا، وذلظ إلبجاء الخأي في أىسية تمظ األبعاد والعبارات لمصالبة السعمسة بكمية التخبية 
 يمي: لمصفػلة السبكخة، وإجخاء التعجيبلت وفق ما يخونو صػابًا مغ حيث ما 

 وضػح تعميسات السكياس. -2

 مشاسبة كل عبارة لمبعج  الحي تشجرج تحتو. -0

 مشاسبة كل عبارة لمصالبة السعمسة . -3

 مبلءمة معيار الحكع عمي العبارات أسفل كل بعج. -4

 إضافة أو ححف أو تعجيل بعس العبارات أسفل كل بعج في السكياس. -5
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 تعديل السقياس وفقًا لشتائج التحكيم:

اس مغ الدادة السحكسيغ تع تفخيغ استجاباتيع، وذلظ بحداب بعج جسع السكي
( مغ إجسالي عجد  066-06ندبة إتفاقيع عمى أىسية كل عبارة، وقج تخاوحت ما بيغ) 

  السحكسيغ.

بالشدبة لمعبارات التي تشجرج تحت األبعاد الخئيدية، تع تعجيل صياغة بعس 
أنيا مكخرة أو غيخ ضخورية، العبارات غيخ الػاضحة، وححف عبارات رأى السحكسػن 

 والججول التالي يػضح نتائج التحكيع:

 (2جدول)

 العبارات التي تم تعديميا من السقياس
 البعد الذي تشدرج تحتو العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل م
أشعخ بأنشي لغ أحقق الشجاح  أشعخ بأنشي لغ أحقق الدعادة في حياتي العسمية 2

 يةفي حياتي العسم
 التػقعات الدمبية

أخذي  أال أجج فخصة عسل مدتكببًل بدبب  0
 ارتفاع مدتػي البصالة

أخذي  أال أجج فخصة عسل 
 مدتكببًل 

 التػقعات الدمبية

أخذي أن يدػء وضعي االجتساعي في ضل  3
 غياب استقخار األحػال العامة في الببلد

أخذي أن يدػء وضعي السادي 
ل في ضل غياب استقخار األحػا

 االقترادية في الببلد

 التػقعات الدمبية

يقمقشي االعجاد الكبيخة مغ الصالبات بالكمية  4
 بتقميز حرػلي عمي فخصة عسل لي

يقمقشي االعجاد الكبيخة مغ 
الصالبات بالكمية والحي قج يؤثخ 
عمي قمة فخصتي في الحرػل 

 عمي عسل مدتكببلً 

القمق الدمبي تجاه 
 السدتقبل السيشي

أخذي مغ الذعػر بالػحجة  أخذي مغ الذعػر بالػحجة الشفدية الحقاً  5
 الشفدية بعج تخخجي

السطاىخ الشفدية لقمق 
 السدتقبل

أعاني مغ ضيق التشفذ مغ  أعاني مغ ضيق التشفذ مغ قمق السدتقبل 6
قمق السدتقبل كمسا فكخت في 

 السدتقبل

السطاىخ الجدسية لقمق 
 السدتقبل
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 (0جدول)

 %82لتي تم حذفيا من السقياس، لعدم وصهليا إلي ندبة اتفاق  العبارات ا

 البعد الذي تشدرج تحتو العبارة التي تم حذفيا م

 القمق مغ األحجاث الزاغصة أشظ في تحقيق ما اصبػ إليو مدتكببلً  2

 السطاىخ الجدسية لقمق السدتقبل أغخق في احبلم اليقطة مغ قمقي عمي مدتقبمي 0

 ي صهرتو الشيائية:صياغة السقياس ف

( عبارة، 02بعج إجخاء التعجيبلت البلزمة أصبح السكياس في صػرتو الشيائية )
تكيذ قمق السدتقبل لجي الصالبة السعمسة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة وفق خسدة أبعاد 

 ىع: 

 عبارة(. 00التػقعات الدمبية لمسدتقبل) -2
 عبارة(. 02القمق مغ األحجاث الزاغصة) -0
 عبارة(. 02الدمبي تجاه السدتقبل السيشي)القمق  -3
 عبارة(.  00السطاىخ الشفدية لقمق السدتقبل)  -4
 عبارة(. .0السطاىخ الجدسية لقمق السدتقبل) -5

 :Internal Consistency Validityاإلتداق الداخمي لمسقياس حداب صدق -0
و، لمتحقق مغ مجى ارتباط درجة كل عبارة مع الجرجة الكمية لمبعج الحي تكيد

والجرجة الكمية عمى السكياس، تع حداب معامل ارتباط بيخسػن، بيغ درجة كل عبارة مع 
الجرجة الكمية عمى البعج الحي تشتسي اليو، كسا تع حداب معامل اإلرتباط بيغ درجات 

 :األبعاد والجرجة الكمية لمسكياس، وجاءت الشتائج عمى الشحػ السػضح في الججول التالي
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 (3جدول )

 امالت االرتباط بين أبعاد مقياس قمق السدتقبل والدرجة الكمية عميومع

 االرتباط بالدرجة الكمية لمسقياس االبعاد م

 **2.373 التهقعات الدمبية السدتقبل  2

 **2.464 القمق من االحداث الزاغظة 0

 **2.474 القمق الدمبي تجاه السدتقبل السيشي 3

 **2.465 لالسغاىر الشفدية لقمق السدتقب 4

 **2.488 السغاىر الجدسية لقمق السدتقبل 5

 (2.22جسيع معامالت االرتباط الهاردة بالجدول دالة احرائيا عشد مدتهى )

يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع قيع معامبلت اإلرتباط دالة عشج مدتػى 
يعشي أن  ( والحي يؤكج صجق اإلتداق الجاخمي لمعبارات مع السكياس، وىحا6.60داللة )

 السكياس بػجو عام صادق ويسكغ اإلعتساد عميو.

 حداب صدق التحميل العاممي الردق البشائي: -2
، تع إجخاء التحميل العاممي قمق السدتقبللمتأكج مغ الرجق البشائي لسكياس 

( 066اإلستكذافي بصخيقة السحاور األساسية عمى أفخاد العيشة اإلستصبلعية وعجدىع) 
فخقة الثالثة والخابعة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة، وتع اإلبقاء عمى شالبة معمسة مغ ال

العػامل التي يديج جحرىا الكامغ عغ الػاحج الرحيح، مع اعتبار أن البشج يكػن متذبعًا 
( وبشاًء عمى ذلظ تع استخخاج ..6عمى العامل إذا كان تذبعو عمى ىحا العامل يديج عغ )

امل بصخيقة الفاريساكذ والججول التالي يػضح تذبعات ( عػامل، أجخي تجويخ لمعػ 2)
 العبارات عمى العػامل الخسدة بعج التجويخ:
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 ( 4جدول )

يهضح تذبعات عبارات مقياس قمق السدتقبل بالعهامل السدتخرجة باستخدام التحميل 
 العاممي االستكذافي )بعد التدوير(

 االشتراكيات (5العامل ) (4مل )العا (3العامل ) (0العامل ) (2العامل ) العبارات
2 2.443 2.276 2.066 2.023 2.040 2.420 
0 2.692 2.282 2.028 2.004 2.246 2.609 
3 2.488 2.255 2.046 2.252 2.276 2.376 
4 2.677 2.285 2.252 2.029 2.255 2.587 
5 2.642 2.274 2.007 2.252 2.342 2.632 
6 2.632 2.057 2.062 2.032 2.246 2.625 
7 2.406 2.009 2.259 2.285 2.029 2.342 
8 2.606 2.024 2.292 2.295 2.023 2.549 
9 2.592 2.287 2.352 2.260 2.036 2.588 
22 2.588 2.279 2.260 2.054 2.284 2.520 
22 2.586 2.286 2.059 2.346 2.283 2.598 
20 2.568 2.255 2.270 2.059 2.026 2.486 
23 2.437 2.060 2.255 2.284 2.037 2.374 
24 2.509 2.297 2.025 2.022 2.024 2.443 
25 2.529 2.269 2.055 2.003 2.286 2.437 
26 2.482 2.032 2.052 2.275 2.050 2.442 
27 2.249 2.469 2.059 2.065 2.272 2.429 
28 2.020 2.623 2.278 2.246 2.288 2.529 
29 2.026 2.372 2.028 2.023 2.028 2.304 
02 2.299 2.549 2.046 2.038 2.257 2.483 
02 2.299 2.425 2.293 2.039 2.023 2.339 
00 2.270 2.479 2.257 2.060 2.033 2.427 
03 2.282 2.466 2.285 2.054 2.032 2.420 
04 2.267 2.452 2.243 2.065 2.055 2.386 
05 2.023 2.442 2.037 2.268 2.268 2.347 
06 2.248 2.437 2.002 2.022 2.066 2.370 
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 االشتراكيات (5العامل ) (4مل )العا (3العامل ) (0العامل ) (2العامل ) العبارات
07 2.000 2.532 2.248 2.030 2.002 2.456 
08 2.255 2.394 2.252 2.032 2.062 2.303 
09 2.006 2.542 2.022 2.025 2.024 2.475 
32 2.030 2.593 2.053 2.285 2.052 2.567 
32 2.253 2.386 2.000 2.259 2.292 2.083 
30 2.273 2.059 2.654 2.268 2.024 2.599 
33 2.024 2.022 2.458 2.022 2.022 2.382 
34 2.052 2.252 2.440 2.266 2.036 2.364 
35 2.264 2.032 2.532 2.007 2.287 2.449 
36 2.052 2.297 2.404 2.003 2.027 2.378 
37 2.009 2.048 2.504 2.048 2.033 2.524 
38 2.276 2.267 2.499 2.262 2.249 2.356 
39 2.038 2.292 2.483 2.272 2.282 2.388 
42 2.046 2.002 2.378 2.243 2.028 2.326 
42 2.022 2.242 2.458 2.053 2.272 2.367 
40 2.248 2.040 2.434 2.022 2.052 2.376 
43 2.277 2.060 2.432 2.267 2.297 2.350 
44 2.258 2.260 2.523 2.024 2.292 2.396 
45 2.026 2.268 2.492 2.247 2.278 2.368 
46 2.268 2.025 2.384 2.263 2.292 2.082 
47 2.269 2.003 2.043 2.490 2.066 2.452 
48 2.022 2.290 2.048 2.582 2.278 2.528 
49 2.275 2.040 2.022 2.398 2.283 2.305 
52 2.022 2.276 2.265 2.480 2.029 2.379 
52 2.047 2.284 2.246 2.472 2.020 2.380 
50 2.262 2.006 2.004 2.425 2.023 2.342 
53 2.025 2.024 2.029 2.528 2.022 2.405 
54 2.032 2.024 2.262 2.388 2.052 2.334 
55 2.025 2.022 2.000 2.384 2.002 2.330 
56 2.262 2.242 2.293 2.558 2.289 2.432 
57 2.025 2.034 2.042 2.354 2.026 2.307 



 .د/ياجذة هاشى بخيجأ           بعض فنياث عهى اننفس اإليجابي أثر برنايج قائى عهي

 أ.و.د/غاده كايم سويفي           في خفض قهق انًستقبم نذي انطانبت انًعهًت      

 أ/هاجر سعذ عبذانسالو حسن             فالبكهيت رياض األط                     
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 االشتراكيات (5العامل ) (4مل )العا (3العامل ) (0العامل ) (2العامل ) العبارات
58 2.283 2.027 2.292 2.339 2.022 2.077 
59 2.285 2.057 2.072 2.503 2.047 2.528 
62 2.052 2.050 2.024 2.403 2.055 2.420 
62 2.046 2.032 2.262 2.602 2.057 2.592 
60 2.026 2.242 2.289 2.526 2.025 2.425 
63 2.052 2.033 2.028 2.040 2.543 2.528 
64 2.299 2.042 2.052 2.008 2.476 2.439 
65 2.002 2.057 2.029 2.246 2.504 2.454 
66 2.268 2.282 2.032 2.020 2.457 2.367 
67 2.037 2.027 2.050 2.022 2.552 2.522 
68 2.276 2.009 2.025 2.062 2.395 2.352 
69 2.029 2.049 2.023 2.052 2.492 2.449 
72 2.273 2.035 2.243 2.002 2.389 2.325 
72 2.008 2.009 2.255 2.262 2.352 2.077 
70 2.022 2.080 2.244 2.022 2.547 2.482 
73 2.265 2.267 2.003 2.293 2.340 2.059 
74 2.034 2.288 2.283 2.062 2.424 2.363 
75 2.244 2.263 2.063 2.247 2.523 2.422 

  5.66 6.02 6.24 6.29 7.46 الجذر الكامن
ين ندبة التبا
 السفدر

9.94% 8.20% 8.29% 8.07% 7.54%  

ندبة التباين 
 السفدر التراكسي

9.94% 28.26% 06.05% 34.53% 40.27%  

 وجاءت الشتائج عمي الشحه التالي:

 ( كانت أكثخ تذبعًا عمى العامل األول، حيث بمغت قيسة 00: 0العبارات )
 %(9.97)العامل  (، وكانت ندبة التبايغ السفدخ ليحا0.50الجحر الكامغ )

، ومغ خبلل Varimaxوذلظ بعج إجخاء التجويخ بإستخجام شخيقة فاريساكذ 
دراسة محتػي العبارات التي تذبعت عمى العامل االول، نجج أنيا تتشاول 

 )التػقعات الدمبية السدتقبل(.
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 ( كانت أكثخ تذبعًا عمى العامل الثاني، حيث بمغت قيسة 0.: 00العبارات )
وذلظ  (8.20)(، وكانت ندبة التبايغ السفدخ ليحا العامل 0.69) الجحر الكامغ

، ومغ خبلل دراسة Varimaxبعج إجخاء التجويخ بإستخجام شخيقة فاريساكذ 
محتػي العبارات التي تذبعت عمى العامل الثاني، نجج أنيا تتشاول )القمق مغ 

 األحجاث الزاغصة(.

 ( كانت أكثخ تذبعًا عمى الع50: 6.العبارات ) امل الثالث، حيث بمغت قيسة
وذلظ  (8.29)(، وكانت ندبة التبايغ السفدخ ليحا العامل 0.05الجحر الكامغ )

، ومغ خبلل دراسة Varimaxبعج إجخاء التجويخ بإستخجام شخيقة فاريساكذ 
محتػي العبارات التي تذبعت عمى العامل الثالث، نجج أنيا تتشاول )القمق 

 شي(.الدمبي تجاه السدتقبل السي
 ( كانت أكثخ تذبعًا عمى العامل الخابع، حيث بمغت قيسة 06: 50العبارات )

وذلظ  (8.07)(، وكانت ندبة التبايغ السفدخ ليحا العامل 0.60الجحر الكامغ )
، ومغ خبلل دراسة Varimaxبعج إجخاء التجويخ بإستخجام شخيقة فاريساكذ 

جج أنيا تتشاول )السطاىخ محتػي العبارات التي تذبعت عمى العامل الخابع، ن
 الشفدية لقمق السدتقبل(.

 ( كانت أكثخ تذبعًا عمى العامل الخامذ، حيث بمغت قيسة 02: .0العبارات )
وذلظ  (7.54)(، وكانت ندبة التبايغ السفدخ ليحا العامل 2.00الجحر الكامغ )

، ومغ خبلل دراسة Varimaxبعج إجخاء التجويخ بإستخجام شخيقة فاريساكذ 
ػي العبارات التي تذبعت عمى العامل الخامذ، نجج أنيا تتشاول )السطاىخ محت

 الجدسية لقمق السدتقبل(.
 ثانيًا:حداب  ثبات السقياس:

معامل ألفا كرونباخ، لئلشسئشان عمى ثبات مكياس قمق السدتقبل تع استخجام 
معمسة شالبة  (066تصبيق مكياس قمق السدتقبل عمى عيشة استصبلعية قجرىا ) حيث تم

مغ الفخقة الثالثة والخابعة بكمية التخبية لمصفػلة السبكخة وتع حداب ثبات السكياس بإستخجام 
 معادلة ألفا كخونباخ كسا ىػ مػضح بالججول التالي:



 .د/ياجذة هاشى بخيجأ           بعض فنياث عهى اننفس اإليجابي أثر برنايج قائى عهي

 أ.و.د/غاده كايم سويفي           في خفض قهق انًستقبم نذي انطانبت انًعهًت      

 أ/هاجر سعذ عبذانسالو حسن             فالبكهيت رياض األط                     
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 (5جدول )

 معامالت الثبات لسقياس قمق السدتقبل

 معامل الثبات  عدد العبارات االبعاد  م

 )الفا كرونباخ(

 2.789 26 ية السدتقبل التهقعات الدمب 2

 2.820 25 القمق من االحداث الزاغظة 0

 2.842 25 القمق الدمبي تجاه السدتقبل السيشي 3

 2.864 26 السغاىر الشفدية لقمق السدتقبل 4

 2.870 23 السغاىر الجدسية لقمق السدتقبل 5

 2.824 75 السقياس ككل

بإستخجام معادلة ألفا  ويتزح مغ الججول الدابق أن قيع معامبلت الثبات
 (، مسا يجل عمى أن السكياس يتستع بثبات مقبػل.6.0كخونباخ كانت جسيعيا أكبخ )

 إجراءات البحث:
 اإلشبلع عمى البحػث والجراسات الدابقة السختبصة بسػضػع الجراسة الحالية. .2

إعجاد مكياس قمق السدتقبل والبخنامج القائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ  .0
 وعخضيع عمى السحكسيغ .اإليجابي 

 أخح السػافقة مغ الجيات السخترة لتصبيق أدوات البحث. .3
( شالبة مغ 066تصبيق مكياس قمق السدتقبل عمي عيشة استصبلعية عجدىا ) .4

جامعة أسيػط، وذلظ لمتحقق رياض األشفال شالبات الفخقة الثالثة والخابعة بكمية 
 مغ الخرائز الديكػمتخية ألدوات الجراسة.

( شالبة مغ شالبات 656ق أدوات الجراسة عمى العيشة األساسية وعجدىع )تصبي .5
وذلظ لتحجيج الصالبات البلتي لجييغ رياض األشفال الفخقة الثالثة والخابعة بكمية 

 ارتفاع في مكياس قمق السدتقبل.
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تحجيج العيشة التجخيبية مغ الصالبات البلتي لجييغ ارتفاع في مكياس  قمق  .6
 ( شالبة .06غ )السدتقبل، وعجدى

جمدة بػاقع جمدتيغ باألسبػع في العام  00تصبيق البخنامج والحي يتكػن مغ  .7
 .6609/6666الجراسي الثاني 

تصبيق أدوات الجراسة )بعجيًا( عمى مجسػعة الجراسة التجخيبية لمتأكج مغ مجي  .8
فاعمية البخنامج القائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي في خفس قمق 

 .بكمية رياض األشفالل لجي الصالبة السعمسة السدتقب
 استخجام األسمػب اإلحرائي السشاسب لسعالجة فخوض الجراسة وتفديخىا. .9

 استخخاج الشتائج . .22
 تقجيع التػصيات والسقتخحات. .22

 نتائج البحث وتفديره :
يشص الفرض عمى أنو" تهجد فروق دالة إحرائيًا بين متهسظي درجات مجسهعة 

التظبيق القبمي والبعدي عمى مقياس قمق السدتقبل وأبعاده لرالح عيشة الدراسة في 
 " التظبيق البعدي

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام اختبار "ت" لمعيشات 
، وذلظ بالشدبة إلى كل بعج عمى حجة وكحلظ Paired Samples t Testالسختبصة

 مػضح بالججول التالي: بالشدبة إلى الجرجة الكمية عمى مكياس قمق السدتقبل كسا ىػ



 .د/ياجذة هاشى بخيجأ           بعض فنياث عهى اننفس اإليجابي أثر برنايج قائى عهي

 أ.و.د/غاده كايم سويفي           في خفض قهق انًستقبم نذي انطانبت انًعهًت      

 أ/هاجر سعذ عبذانسالو حسن             فالبكهيت رياض األط                     
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 (6جدول )
 (62داللة الفروق بين متهسظي درجات  مجسهعة الدراسة )ن=
 في التظبيق القبمي والبعدي عمى مقياس قمق السدتقبل

قيسة  القياس البعدي القياس القبمي االبعاد م
 "ت"

 الداللة 

 اإلحرائية

 حجم االثر

 الستهسط

 الحدابي 

 االنحراف

 السعياري  

  الستهسط

 الحدابي

 االنحراف 

 السعياري 

 مربع

 ايتا

"d" 

 التهقعات الدمبية 2

 السدتقبل 

40.90 6.82 02.70 3.84 28.20 2.22 2.848 4.70 

 القمق من االحداث 0

 الزاغظة 

37.70 3.86 29.80 0.97 06.48 2.22 2.900 6.92 

 القمق الدمبي تجاه  3

 السدتقبل السيشي

34.47 0.50 29.87 3.37 04.00 2.22 2.929 6.32 

 السغاىر الشفدية 4

 لقمق السدتقبل 

38.92 4.24 28.80 0.32 04.57 2.22 2.922 6.42 

 السغاىر الجدسية 5

 لقمق السدتقبل 

08.77 7.27 24.02 2.56 25.03 2.22 2.797 3.97 

 7.32 2.932 2.22 08.24 5.84 94.40 25.73 280.77 الدرجة الكمية

 59الختبار "ت" =  ممحهعة: درجات الحرية

( في الخسع البياني الفخوق بيغ متػسصات 0( وشكل )0ججول ) ويتزح مغ
 درجات مجسػعة عيشة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي عمي مكياس قمق السدتقبل
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 (2شكل )

داللة الفروق بين متهسظي درجات الظالبات مجسهعة الدراسة في التظبيق القبمي 
 س قمق السدتقبلوالبعدي عمى مقيا

 ( ما يمي:6ويتزح من الجدول الدابق)

( بيغ متػسصي درجات الصالبات 6.60وجػد فخوق دالة احرائيا عشج مدتػى )
مجسػعة الجراسة في التصبيق القبمي والبعجي عمى الجرجة الكمية لسكياس قمق السدتقبل 

راسة في التصبيق وذلظ لرالح التصبيق البعجي، حيث بمغ الستػسط الحدابي لسجسػعة الج
(، بيشسا بمغ الستػسط الحدابي في .02.0( بانحخاف معياري قجره )006.00القبمي )

(، وىحا يجل عمى فاعمية 2.05( بانحخاف معياري قجره )95.56التصبيق البعجي )
 البخنامج في خفس قمق السدتقبل.

األثخ ( وبمغت قيسة حجع 6.9.6وقج بمغت قيسة حجع األثخ بسعادلة مخبع ايتا )
"d" (0..6 ويبلحع ان حجع األثخ كان كبيخا مسا يجل عمى وجػد أثخ كبيخ لمبخنامج ،)

القائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي في خفس قمق السدتقبل لجى الصالبات 
 مجسػعة الجراسة.

 



 .د/ياجذة هاشى بخيجأ           بعض فنياث عهى اننفس اإليجابي أثر برنايج قائى عهي

 أ.و.د/غاده كايم سويفي           في خفض قهق انًستقبم نذي انطانبت انًعهًت      

 أ/هاجر سعذ عبذانسالو حسن             فالبكهيت رياض األط                     
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 تفدير نتائج البحث:
قاتيغ أضيخت الشتائج أن تأثيخ البخنامج أتاح الفخصة ليغ عغ التشفيذ عغ شا

السكبػتة وتفخيغيغ لذحشة الخػف والقمق والتػتخ مسا أدي إلي انخفاض درجاتيغ عمي 
مكياس قمق السدتقبل بعج البخنامج. وقج اعتسج البخنامج قائع عمي مجسػعة مغ فشيات عمع 
الشفذ اإليجابي التي أسيست في إقبال الصالبة السعمسة عمي الحياة بصخيقة إيجابية بجاًل 

اق في الذعػر بالزغط والقمق واإلحباط والتػقع الدمبي أثشاء التعامل مع مغ اإلستغخ 
 صعػبات الحياة اليػمية والسدتقبمية.

وأكجت ىحه الجرجات التغيخات اإليجابية التي تحجثت عشيا شالبات الفخقة الثالثة 
والخابعة  في نياية البخنامج، حيث دعست بعس زميبلتيا مغ الصالبات "أنا كشت أخاف 

غ ركػب الديارة  ودائسا أتػقع حجوث حادثة لي داخل الديارة وكحلظ خػفي مغ مػت م
عديد عمي ومغ دخػل السدتذفيات بدبب فيخوس كػرونا...لكغ تغيخت نطختيا لؤلمػر 

سا الخيخ وقل الخػف وأصبحت تدتثسخ كل لحطة في حياتيا وتدتستع بيا كسا تتػقع دائ
 .بجرجة كبيخة"

كشت دائسا متذائسة وميسػمة وتفكيخي سمبي بجرجة كبيخة وذكخت زميبلتيا"أنا 
وكشت قبل البخنامج أريج الحىاب لسرحة نفدية لكي أتعالج وتجىػرت حالتي خاصة بعج 
انتذار فيخوس كػرونا وزاد خػفي عمي أسختي ...لكغ اآلن ليذ في حاجة لسرحة 

 حت سعيجة ".نفدية وال أشباء ونطختي لؤلمػر تغيخت مغ الدمبي لئليجابي وأصب

وأشارت  صجيقتيا"أنا دائسًا أتػقع الذخ والتػتخ مغ أقل األشياء ولجي أرق مغ 
كثخة التفكيخ في السدتقبل خاصة بعج انتذار فيخوس كػرونا ووفاة أحج األقارب...لكغ 
اآلن أصبحت متفائمة ودائسا أردد مقػلة "كل متػقع آٍت" وبجأت أفكخ في األشياء 

ميل وأنا مصسئشة وغيخ قمقو عمي مدتقبمي وأني قادرة عمي الشجاح اإليجابية وأنام بال
 والتفػق في الكمية".

كسا أكجت ىحه الجرجات التغيخات اإليجابية التي تحجثت عشيا شالبات الفخقة 
الخابعة عمي بخنامج زووم  في نياية البخنامج، حيث ذكخت زميمتيا مغ الصالبات "أنيا 
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رػليا عمي الػضيفة السشاسبة بدبب انتذار فيخوس كانت  قمقة مغ التخخج وعجم ح
كػرونا والخػف مغ الشدول لمعسل لكثخة أعجاد السرابيغ والػفيات والخػف عمي األىل 
واألقارب ...لكغ اآلن بجأت تغيخ شخيقة تفكيخىا وتعمست ميارات ججيجة واكتدبت خبخات 

 أكثخ وزاد ثقتيا بشفديا ".

(،  حشان 6660سة حدغ عبج الفتاح)وأكجت نتائج بعس الجراسات كجرا
( 6600(، آمشية مشرػر)6605(، مقبػلة بشت ناصخ)6600(، آمال جػدة )6600دمحم)

( إلي فاعمية بخامج عمع الشفذ اإليجابي 6600(،  ناىج شخيف)6600، ابتدام عامخ)
في وفشياتو مثل التفاؤل واألمل والدعادة والتجفق وفاعمية الحات واالنفعاالت اإليجابية 

تعديد قجرات الصالبات عمي التفكيخ اإليجابي ومػاجيو الزغػط بذكل إيجابي والتقميل 
 مغ القمق واإلستستاع بالحياة.

ولقج كان لفشيات البخنامج مثل االنفعاالت اإليجابية دور كبيخ في خفس تػقعات 
دة، حيث الصالبات الدمبية تجاه مدتقبميغ لسا تتزسشو مغ الذعػر بالفخح والدخور والدعا

كانت أفكارىغ سمبية ودائسا في تذاؤم وخػف وقمق مدتسخ وكحلظ الذعػر بالزيق 
والعربية واآلرق تجاه أمػر حياتيغ، كسا كان لفشية األمل والربلبة الشفدية دور كبيخ 
في التخفيف عغ الزغػط  والسذاكل لسا تزسشتو الفشيات مغ تشسية الرسػد الشفدي 

جرة عمي مػاجيو األزمات ووضع خصط وأىجاف مدتقبمية لجييغ والثقة بالشفذ والق
والذعػر باإليجابية تجاه أمػر حياتيغ، وتسثمت الزغػط التي تعخضت ليا الصالبات في 
تػقف الجراسة بالجامعة والخػف عمي حياتيغ السدتقبمية وعمي تخخجيغ مغ الكمية 

أحج األقارب، وكحلظ  والخػف عمي األىل مغ التعخض لؤلصابة  بفيخوس كػرونا أو وفاة
كان لفشية التفاؤل أثخ كبيخ في التغمب عمي قمق السدتقبل السيشي وقمة فخص العسل لسا 
تتزسشتو ىحه الفشية مغ تػقع الجانب اإليجابي لؤلمػر بجاًل مغ التذاؤم وتػقع األسػء 
وخاصة بعج انتذار فيخوس كػرونا في جسيع الببلد وإجخاءات الحطخ وتػقف السجارس 

لجامعات والخػف مغ األصابة بالفيخوس، وشجعت فشية فاعمية الحات والتجفق الصالبات وا
عمي السذاركة اإليجابية بجاًل مغ االندحاب األجتساعي وكحلظ االنجماج في األعسال 

 والقجرة عمي انتاج أفزل األعسال.
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وكحلظ كان لسحتػي البخنامج مغ القرز عغ األشخاص الحيغ تحػلت حياتيع 
 يأس لمشجاح والتفػق أثخ كبيخ في تخفيف حجة القمق لجي الصالبات.مغ ال

وقج أثارت  الشرائح وأسئمة العرف الحىشي والفيجيػىات  إعجاب الصالبات 
وساعجىغ في التغمب عمي قمق السدتقبل وتػصيل السعمػمات بذكل أفزل وإتاحة 

تيغ والتقميل مغ القمق الفخصة لمجسيع لمسشاقذة واإلستساع لآلخخيغ واإلستفادة مغ خبخا
 والخػف مغ السدتقبل.

فقج جحب البخنامج  بحزػر السذاركات داخل السجسػعة لسبلحطة أنفديغ، 
ومبلحطة اآلخخيغ ، والتشفيذ اإلنفعالي، واإلستبرار الحاتي ، وشخح الحمػل لمسذكمة مغ 

في خبلل معايذتيا ومشاقذتيا مع عيشة الجراسة، وقج ساعجت الخبخات السدتخجمة 
البخنامج أفخاد العيشة عمى اإلفراح الحاتي عغ مذاعخىغ، خاصة السذاعخ واألفكار 
السدببة والسثيخة لقمق السدتقبل، وما يراحبيا مغ استجابات جدسية كالرجاع وسخعة 

ت القمب ، وآالم السعجة، و ترحيح بعس السفاليع وتجعيع الثقة بالشفذ لجى أفخاد ضخبا
 مجسػعة الجراسة.

الدراسة :تهصيات   
 في ضهء الشتائج الدابقة تهصي الباحثة باآلتي:

ضخورة وضع خصط لتػعية الصالبات الخخيجات في الكمية باآلثار الدمبية لقمق  .2
 السدتقبل وتػجيييغ وتييئتيغ إلي ما بعج التخخج .

ضخورة  تفعيل خجمات اإلرشاد الشفدي والتخبػي في الكمية لصالبات الدشػات  .0
 غ مغ التعخض لحاالت قمق السدتقبل.األخيخة  لػقايتي

ضخورة  إدماج الصالبات الخخيجات في األنذصة الجامعية إلحتػائيغ وتقميل  .3
تعخضيغ لقمق السدتقبل، وذلظ لتجريبيغ عمي وضع األىجاف السدتقبمية وكيفية 

 تحكيقيا. 
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إجخاء الجراسات التي تتشاول بشاء بخامج قائسة عمي عمع الشفذ اإليجابي لؤلشفال  .4
 الخوضة.

تفعيل فشيات عمع الشفذ اإليجابي لشذخ األمل والتفاؤل والدعادة  بيغ أفخاد  .5
 السجتسع ككل.

إجخاء دراسات شػلية تتبعية لستابعة أحػال ومريخ الصالبات الحيغ كانػا يعانػن  .6
 مغ قمق السدتقبل.

 البحهث السقترحة:
التالية: في ضهء نتائج الدراسة الحالية يسكن اقتراح دراسة السهضهعات  

إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية مع إدخال متغيخات ديسغخافية مثل)الحالة  .2
 اإلجتساعية، السدتػي اإلقترادي، العسخ(.

إجخاء  بخنامج قائع عمي عمع الشفذ اإليجابي لسعمسات رياض األشفال لخفس  .0
 السذكبلت الشفدية مغ تأثيخ فيخوس كػرونا.

الحالية لجي أميات شالبات التخبية لمصفػلة السبكخة  إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة .3
 بجامعة أسيػط. 

فاعمية بخنامج قائع عمي بعس فشيات عمع الشفذ اإليجابي في تشسية الخفالية  .4
 الشفدية وحب الحياة لجي شالبات كمية التخبية لمصفػلة السبكخة.
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 قائسة السراجع

 أواًل: السراجع العربية

فاعمية بخنامج تجريبى لتشسية ايجابية الذباب فى ضػء  (:6600ابتدام محسػد عامخ) .2
األمل في التػجييات الحجيثة،مجمة كمية التخبية،جامعة  تعديد مكػنات

 .25-0،ص ص 06،ع5.أسيػط،مج

(:قمق السدتقبل وعبلقتو بالتػافق الشفدي لجي عيشة مغ .660إبخاليع مذشي الغامجي) .0
يخ غيخ مشذػرة،كمية التخبية،جامعة السمظ الصمبة مغ تخررات جامعية،رسالة ماجدت

 عبج العديد،ججه.

 (:قػة عمع الشفذ االيجابي،القاىخة،مؤسدة حػرس الجولية6600إبخاليع يػنذ) .3

( : بخنامج قائع عمى العبلج بالسعشى لتشسية الذعػر باألمل 6600أحسج أبػ الفتػح عمي) .4
 ، جامعة عيغ شسذ.لجي عيشة مغ السكفػفيغ، رسالة دكتػراه ، كمية التخبية 

(:العػامل لمذخرية وعبلقتيا بقمق السدتقبل لجي شمبة 6606أحسج دمحم جبخ) .5
الجامعات الفمدصيشية بسحافطات غدة،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،كمية التخبية، جامعة 

 األزىخ،عده.

الدعادة وعبلقتيا بكل مغ التجيغ والخضا عغ الحياة  (:6609أحسج دمحم عبجالخالق) .6
الجامعة  كمية التخبية، لجي عيشة مغ الصبلب الجامعييغ الستدوجيغ،والحب 

 .50- 06،ص ص0،ع66االردنية،مج

(:قمق السدتقبل وعبلقتو بيقطة الحىغ والتحريل الجراسي 6600إسخاء أحسج الرعػب) .7
 لجي شمبة جامعة مؤتة، رسالة ماجدتيخ مشذػرة، جامعة مؤتة، االردن.

دة في ضػء األمل والتفاؤل لجي عيشة مغ شمبة (:التشبؤ بالدعا6600آمال جػدة) .8
جامعة القجس السفتػحة،مجمة جامعة القجس السفتػحة لؤلبحاث والجراسات، كمية التخبية، 

 .006-069جامعة األقري،ص ص
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(:قمق السدتقبل السيشي والخضا عغ التخرز الجراسي كسشبئات 6600أمل دمحم حدغ) .9
بية الخاصة بالدػيذ،مجمة التخبية الخاصة بالتحريل االكاديسي لجي شبلب شعبة التخ 

،ص ص 66،ع0والتأىيل، مؤسدة التخبية الخاصة والتأىيل، جامعة الدػيذ،مج
006-6.6. 

(:فاعمية بخنامج إرشادي جسعي في عمع الشفذ اإليجابي 6600أمشيو مشرػر عػني ) .22
 لخفس القمق واالكتئاب وتحديغ جػدة الحياة لجي عيشة مغ السرابيغ العدكخييغ

 االردنييغ،رسالة دكتػراة،كمية الجراسات العميا،جامعة العمػم االندانية العالسية،االردن.

(:فاعمية استخجام بعس  استخاتيجيات عمع الشفذ 6660حدغ عبجالفتاح الفشجخي) .22
 00االيجابي في التخفيف مغ قمق السدتقبل،السجمة السرخية لمجراسات الشفدية،م

 .00-2.،ص ص 20،ع

(:فاعمية بخنامج ارشادي لتشسية كل مغ التفاؤل والتفكيخ القائع 6600مل )حشان دمحم كا .20
عمي االمل واثخه في قمق السدتقبل لجي عيشة مغ شبلب كمية التخبية،رسالة دكتػراه غيخ 

 مشذػرة،كمية التخبية،جامعة حمػان.

 نطخية التجافع نحػ نطخية لفيع وتفديخ الدمػك، (:6600خالج عبجالخازق الشجار) .23
 مؤسدة حػرس الجولية. قاىخة،ال

(:دراسة مقارنة لقمق السدتقبل لجي شباب الجامعة .660زيشب محسػد  شقيخ) .24
السشاىزيغ لمثػرة وغيخ السشاىزيغ ليا، السؤتسخ العمسي العخبي الدادس واألول 

 .065-.06لمجسعية السرخية ألصػل التخبية،كمية التخبية،جامعة بشيا،

 س قمق السدتقبل، القاىخة،مكتبة الشيزة السرخية.(:مكيا6662زيشب محسػد شقيخ) .25

(: جػدة  6606زيشب محسػد شقيخ، سشاء حدغ عساشة ، خجيجة ضيف هللا القخشي )  .26
الحياة كسشبيء لقمق السدتقبل لجى شالبات قدع التخبية الخاصة وشالبات الجبمػم 

التخبػييغ التخبػي بجامعة الصائف، دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ، رابصة 
 .0.6 – .9، ص ص 6، الجدء  6.العخب، الدعػدية، العجد 
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(:الرسػد الشفدي وعبلقتو بالتساسظ االسخي لجي عيشو مغ .660سحخ فاروق عبلم) .27
-069،ص ص 0.شالبات كمية البشات جامعة عيغ شسذ،مجمة االرشاد الشفدي،ع

025. 

ي،مجمة الجراسات (:جػدة الحياة مغ مشطػر عمع الشفذ االيجاب6605سبلف مذخي) .28
 .05-.، ص ص 0والبحػث االجتساعية، كمية التخبية، جامعة الػادي،ع

(:الخرائز الديكػمتخية لسكياس قمق السدتقبل لجي 6602سسيخة دمحم ششج) .29
،ص 56الخاشجات،مجمة اإلرشاد الشفدي،مخكد اإلرشاد الشفدي،جامعة عيغ شسذ،ع

 .0.0-000ص 

السختبصة بقمق السدتقبل لجي عيشة مغ  (:بعس السغيخات6660سشاء مشيخ مدعػد) .02
 السخاىقيغ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة،كمية التخبية،جامعة ششصا .

(:التشبؤ بالرحة الشفدية لمصالبة السعمسة 6660شييشاز دمحم دمحم وماججة ىاشع بخيت) .02
بذعبة تخبية الصفل في ضػء بعس الستغيخات الذخرية،السجمة العمسية لكمية 

 ..9.-60.،65،مجمج6أسيػط،عجد التخبية،جامعة

(:االمل والتفاؤل محجدان لمرسػد الشفدي لعيشة مغ شمبة 6600شيساء سيج أحسج) .00
،ص 09كمية البشات،جامعة عيغ شسذ،ع ،مجمة البحث العمسي في التخبية الجامعة،

 .5..-60.ص

عػر بالدعادة وعبلقتيا بالتػجو نحػ الحياة لجى .660عايجة شعبان صالح )  .03 (: الذا
يشة مغ شبلب الجامعة ، دراسة في عمع الشفذ اإليجابي، مجمة دراسات عخبية في ع

 .005 - .05،  ص ص 65، ع 6التخبية وعمع الشفذ،مج

(:التدامح والتفاؤل في التشبؤ بشػعية الحياة لجي عيشة مغ 6606عبيخ دمحم احسج ) .04
في عمع  الصبلب الجامعييغ في ضػء بعس الستغيخات الجيسػجخافية،دراسات عخبية

 .200-590،ص ص5.الشفذ،ع
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(:قمق السدتقبل وعبلقتو بكل مغ فاعمية الحات ومدتػي 6669غالب بغ دمحم عمي ) .05
الصسػح  لجي عيشة مغ شبلب جامعة الصائف ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة،كمية التخبية 

 جامعة ام القخي،مكة السكخمة.

ة الجامعة وعبلقتو بكل مغ (:الرسػد الشفدي لجي شمب6605فاتغ فاروق عبج الفتاح) .06
-96،ص ص 02الحكسة وفاعمية الحات لجييع،مجمة كمية التخبية،جامعة بػرسعيج،ع

0.5. 

(: معجالت الدعادة وعبلقتيا بالحياة الصيبة والتجيغ لجى عيشة 6602كامل حدغ كتمػ) .07
جامعة  ،مغ شمبة جامعة الكػيت، مجمة العمػم التخبػية والشفدية

 .50- 06،ص ص0،ع66البحخيغ،مج

(:الذخرية االيجابية في مػاجيو الحياة الزاغصة،ورقة 6660ماججة ىاشع بخيت) .08
عسل مقجمة لمسؤتسخ العمسي الثاني لذباب الباحثيغ،كمية التخبية،جامعة اسيػط،ص ص 

006-090. 

(:الدعادة وعبلقتيا بالتفاؤل وقمق السدتقبل لجي معمسات 6600ماججة ىاشع بخيت) .09
،ص 0فػلة والتخيبة،كمية رياض األشفال،جامعة اإلسكشجرية،عرياض االشفال،مجمة الص

 .02-00ص

(:جػدة الحياة كسشبئ لقمق السدتقبل لجي شبلب كمية 6602دمحم أحسج السذابقة) .32
واآلداب في جامعة الحجود الذسالية،مجمة جامعة شيبو لمعمػم التخبػية ،السسمكة -التخبية

 .59-..، 0،عجد02العخبية الدعػدية،مجمج

(: عمع الشافذ اإليجابي: ماىيتو ومشصمقاتو الشطخية  6605سعيج عبج الجػاد )  دمحم .32
 .92-0ص ص،5.وآفاقو السدتقبمية،مؤسدة العمػم الشفدية العخبية،ع

(:مقجمة في عمع الشفذ االيجابي،القاىخة ،دار السعخفة .660مججي احسج عبجهللا) .30
 الجامعية.



 .د/ياجذة هاشى بخيجأ           بعض فنياث عهى اننفس اإليجابي أثر برنايج قائى عهي

 أ.و.د/غاده كايم سويفي           في خفض قهق انًستقبم نذي انطانبت انًعهًت      

 أ/هاجر سعذ عبذانسالو حسن             فالبكهيت رياض األط                     
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الصالب السعمع وعبلقتو ببعس (:قمق السدتقبل لجي 6606دمحم بغ عمي معذي) .33
-609،ص ص 02الستغيخات،دراسات تخبػية ونفدية،كمية التخبية،جامعة الدقازيق،ع

.60. 

(:فاعمية بخنامج إرشاد جسعي في تشسية التفاؤل 6605مقبػلة بشت ناصخ يغ مربح) .34
وخفس التذاؤم لجي االحجاث الجانحيغ بدمصشة عسان،رسالة ماجدتيخ غيخ 

 م واالداب،سمصشة عسان.مشذػرة،كمية العمػ 

بشاء بخنامج إرشاد جسعي مدتشج إلي نطخية عمع الشفذ  (:6602نتيجة سعيج مشاع) .35
اإليجابي في تشسية التفكيخ اإليجابي وخفس الذعػر باإلغتخاب الشفدي لجي األميات 
البجيبلت في دور الخعاية اإليػائية، رسالة دكتػراة مشذػرة، كمية الجراسات العميا، جامعة 

 لعمػم اإلسبلمية العالسية، االردن.ا

(:فاعمية بخنامج لمعبلج الشفدي اإليجابي في تشسية الذعػر 6600نجػي إبخاليع دمحم ) .36
بالخضا عغ الحياة لجي عيشة مغ السدشيغ ،اشخوحة دكتػراة، كمية البشات ،جامعة عيغ 

 شسذ.

ة الحات (:قمق السدتقبل وعبلقتو بكل مغ فاعمي6600نيفيغ عبجالخحسغ السرخي) .37
ومدتػي الصسػح االكاديسي لجي عيشة مغ شمبة جامعة االزىخ االسبلمية،رسالة 

 ،جامعة االزىخ االسبلمية، غده.،كمية التخبيةماجدتيخ غيخ مشذػره

(:قمق السدتقبل السيشي وعبلقتو بفاعمية الحات 6600ىذام بغ دمحم بغ إبخاليع) .38
جامعة ام القخي،مجمة القخاءة  االكاديسية والجافع لبلنجاز االكاديسي لجي شبلب

 .9.-02،ص ص 660والسعخفة،كمية التخبية،جامعة عيغ شسذ،ع

(:القمق مغ السدتقبل وعبلقتو بسدتػي الصسػح االكاديسي 6600ليا سميسان محسػد) .39
لجي الصالب الجامعي، مجمة العمػم التخبػية والشفدية،كمية التخبية، جامعة 

 ...0-90، ص ص 5،ع00حائل،مج
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___________________________________________________________ 
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(:الحكاء الخوحي وعبلقتو بالدعادة والتحريل الجراسي 6600بشت خالج الخاشج)ليفاء  .42
لجي شالبات السخحمة الثانػية بسجيشة بخيجة،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،كمية 

 التخبية،جامعة القريع،الدعػدية.

(:قمق السدتقبل وعبلقتو بالزغػط الشفدية لجي شالبات .660والء بجوي دمحم)  .42
ئية في الجامعة،دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ،رابصة التخبػييغ الجراسات السدا

 ...0-060،ص ص 56،ع6العخب،الدعػدية،مج

(:كيف تتخمز مغ الخػف والقمق مغ السدتقبل،القاىخة،دار 6666يػسف االقرخي) .40
 الصائف لمشذخ والتػزيع.


