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تحسين( بعض السمات المزاجية )فاعلية برنامج إرشاد إلكتروني قائم على التفكير اإليجابي في تنمية

 لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة
  / نبيل السيد حسنأ. د 

  /عيد عبد الواحد عليأ. د 

  / نبيلة نبيل طوخيأ 

 

  :مستخلص البحث
تحسين( بعض السمات )فاعلية برنامج إرشاد إلكتروني قائم على التفكير االيجابي في تنميةهدف هذا البحث إلى تعرف 

المزاجية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة، كما استخدم البحث المنهج التجريبي تصميم المجموعة 

 لمالءمته لطبيعة وأهداف البحث. الواحدة، وإتباع القياس القبلي والقياس البعدي لتلك المجموعة، وذلك

م، وقد تم اختيار 2019/2020وقد تم تطبيق البحث على طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا خالل العام 

( طالبة، وقد تم 40)عينة البحث األساسية واالستطالعية من طالبات الفرقة الثالثة، وقد بلغ قوام العينة األساسية عدد

مجموعة من األدوات منها: مقياس السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة، برنامج إرشاد تطبيق 

 إلكتروني قائم على التفكير اإليجابي لتنمية بعض السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة.

ائج ومنها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات وفي ضوء أهداف البحث تم التوصل إلى عدة نت

الطالبات المعلمات في التطبيق القبلي والبعدي على مقياس السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة 

هذه النتائج إلي فعالية لصالح القياس البعدي تعزى إلى استخدام البرنامج المقترح القائم على التفكير اإليجابي، وتشير 

البرنامج في تحسين السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 

دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في التطبيق البعدي والتتبعي علي مقياس السمات المزاجية، بعد 

ء القياس البعدي على مقياس السمات اإليجابية لدى الطالبات المعلمات، مما يشير إلى استمرار مرور أسبوع من إجرا

 بقاء أثر البرنامج المقترح في تنمية السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة.

 

 السمات المزاجيةاإلرشاد اإللكتروني،التفكير اإليجابي، الكلمات المفتاحية:

  

                                                

 .أستاذ علم نفس الطفل المتفرغ وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة)سابقا( جامعة المنيا 

  مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية وعميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا.أستاذ 

 .باحثة بمرحلة الماجستير بقسم العلوم النفسية كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا 
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Appositive thinking program and it's effective on temperament traits of 

kindergarten student teachers 

 

 

 

Summary of the research: 
 

The aim of this research is to design an electronic counseling program based on 

positive thinking and to know its effect on the mood traits of the student teacher at the 

College of Early Childhood Education. The research also used the quasi-experimental 

approach to design one group, and to follow the pre-measurement and post-measurement 

for that group, in order to suit the nature and objectives of the research. 

The research was applied to female students of the College of Early Childhood 

Education, Minia University, during the year 2019/2020 AD, and the basic and exploratory 

research sample was chosen from the female students of the third year, and the strength of 

the basic sample reached(40) students, and a set of tools were applied, including: Scale 

Mood traits for female students and teachers in early childhood, an online counseling 

program based on positive thinking to develop some mood traits for female students and 

teachers at the College of Early Childhood Education. 

In light of the research objectives, several results were reached, including: The 

presence of statistically significant differences between the mean scores of female teachers 

in the pre and post application on the temperamental characteristics scale of female student 

teachers in early childhood in favor of post measurement due to the use of the proposed 

program based on positive thinking, and these indicate The results indicate the effectiveness 

of the program in improving the mood features of female students, teachers in early 

childhood, The results also showed that there were no statistically significant differences 

between the mean scores of female teachers in the post and tracer application on the 

temperamental traits scale, after a week had passed from the post measurement on the 

positive traits scale of female teachers, which indicates the continuing impact of the 

proposed program on developing mood features in Female students, early childhood 

teachers. 

 

 

Key words:positive thinking, mood traits, counseling programs. 
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  :مقدمة البحثوالً:أ
يعد اإلرشاد النفسي فرع هام من فروع من فروع علم النفس الحديث، ومجال حيوي من مجاالته التطبيقية التي 

لإلنسان، والعمل على تطوره من خالل توجيهه ومساعدته في الوصول إلى أن يتفهم ذاته،  تهدف إلى تحقيق السعادة

ويستبصر حقيقة ما لديه من استعدادات وقدرات وإمكانيات وأن يتفهم طبيعة وأبعاد ومكونات وديناميات الوسط الذي 

 يعيش فيه ويمارس دوره من خالله.

وتتنوع البرامج اإلرشادية بتنوع النظريات السلوكية والمعرفية واإلرشاد بالمعنى واإلرشاد بالواقع وغيرها، وبعدها 

أسس ونظريات جديدة في مجال اإلرشاد النفسي، من أهمها اإلرشاد بالتداخالت اإليجابية، حيث يعد أحد أساليب ظهرت 

ل بالممارسة اإليجابية باالعتماد على استراتيجيات التفكير اإليجابي، عن اإلرشاد النفسي الحديثة الذي يستند إلى التدخ

اإلرشاد بالسمات اإليجابية(، وتتعدد فنيات هذا اإلرشاد )طريق تعزيز المشاعر واالنفعاالت اإليجابية، وُعرف أيضا ب

 (471، 2019نهله فرج، )بأساليب شتى كغرس األمل والتفاؤل وممارسة أنشطة السعادة.

( 2019)أشارت دراسات كثيرة إلى أهمية اإلرشاد النفسي تأثيره اإليجابي على األفراد مثل دراسة وفاء رشاد وقد

والتي أشارت إلى أهمية اإلرشاد النفسي لألطفال ومعلمات الروضة في ضوء االتجاهات المعاصرة، ودراسة نهله 

 المعاصر في ضوء متغيرات ومستحدثات العصر. ( والتي كشفت عن دور اإلرشاد البارز في بناء اإلنسان2019)فرج

وقد اتجه علماء النفس إلى االهتمام بدراسة السمات المزاجية، تلك السمات التي تميز الفرد عن غيره جسميا، عقليا، 

وانفعالياً، فالسمة بالمعني العام هي أي خاصية فطرية موروثة أو مكتسبة تميز الفرد عن غيره من الناس ويتوقع من 

شخص فعلها، وهذه السمات تتأثر كثيراً بطريقة التفكير لألفراد، حيث أشارت دراسات عديدة إلى العالقة الوثيقة بين ال

( 697، 2009)كأحد أنواع التفكير( والسمات المزاجية واألخالقية للفرد مثل دراسة عبد المريد قاسم)التفكير اإليجابي

ية للفرد وتقييم ضغوط الحياة عن طريق األفكار اإليجابية، ودراسة خالد إلى وجود ارتباط موجب ودال بين الصحة النفس

 ( التي أشارت إلى فعالية التفكير اإليجابي في خفض بعض االضطرابات النفسية لدى طالب الجامعات.73، 2005)حسن

 :مشكلة البحثثانياً:
اإلنسان، حيث إن حياة الفرد ال تسير على وتيرة االضطرابات المزاجية لها انعكاسات سلبية خطيرة على صحة ال شك أن 

 واحدة  فهو متعرض لكافة الضغوط واألزمات التي تتطلب منه التوازن االنفعالي أوال ليتخطاها بهدوء.

والتعبير عن المزاج المضطرب يتنوع بتنوع األفراد طبقا للعمر والجنس والبيئة وقد تظهر االضطرابات المزاجية بأكثر 

ظهر بشكل التراخي والكسل والشعور بالفشل وانحراف المزاج وزيادة الحساسية وسهولة جرح المشاعر ت "من صورة

واالنسحاب االجتماعي أو العالقات السطحية المؤقتة مع فقدان األمل والتشاؤم من المستقبل وفقدان الشهية وتوهم 

( 65، 2012حسين عبد الزهرة، )."ور باليأساألمراض والشعور بالعجز ومعاقبة الذات والتوقع الدائم للفشل والشع

وعلى الرغم من وجود بعض المهن التي قد تستفيد من تقلب المزاج بين السلبي أو اإليجابي حسب متطلبات تلك المهن 

ــــــ كاإلبداع الفني ــــــ  فقد يظهره المزاج السلبي، إال أن هذه ال تعتبر قاعدة في جميع المهن، حيث يذكر 

إيجاباً أو سلباً( ؛ في حين يفوق أصحاب )( أن أداء األفراد يضعف ويقل في حالة المزاج الشاذ113، 2011)ماركرنكو

 المزاج المحايد أو المنضبط. 

وتنبع مشكلة البحث من خالل تعامل الباحثين المباشر مع طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة، حيث الحظوا أن بعض 

بحالة من التذبذب وعدم االستقرار والخوف من المستقبل والتأرجح في الحالة المزاجية لديهن الطالبات المعلمات يتسمن 

حسب الموقف مما قد ينعكس مستقبال على أطفال الروضة وطبيعة مهنتهم الدقيقة؛ فاتجه الباحثون للبرنامج اإلرشادي 

نظومة إضافية لضبط االنفعال والسيطرة على اإللكتروني كونه يعتمد على فنيات التفكير اإليجابي ونظرياته لتشكيل م

 العواطف والميول الفطرية الموروثة أو باألحرى التثبيط منها حيال الطالبة المعلمة بالقدر المستطاع. 

ويتفق هذا مع ما نادى به الخبراء التربويون في اآلونة األخيرة بضرورة االهتمام بالحالة المزاجية للمعلمين بصفة عامة، 

مارسة المهنية دون اإلعداد العلمي يترتب عليها الكثير من األخطاء، العتماد الممارس على المحاكاة لمن ال خبرة فإن الم

نبيل )له، ويجب التركيز في تدريب معلمات رياض األطفال على أسس نظريات حديثة بدالً من االجتهادات الشخصية.

 (64، 2014السيد وآخرون، 

التأثيرات السلبية التي تترتب على ضعف السمات المزاجية لدى األفراد مثل  كما أشارت دراسات عديدة إلى

والتي أوضحت تأثير ضعف السمات المزاجية على الثقة بالنفس والشعور بالتهديد   Georgiana, et. Al(2014)دراسة 

والمزاجية على إدارة ( التي أوضحت تأثير ضعف السمات الشخصية 2019)والخوف لدى األفراد، ودراسة السيد أحمد

 الذات لدى طالب الجامعات وأنها تؤثر سلباً في االتجاه نحو الدراسة.

وبناًء على نتائج تلك الدراسات تتضح مدى أهمية السمات المزاجية كحالة فردية معتدلة نسبيا تغشى الفرد مدة من 

وأن هناك عالقة ارتباط بين  ،التحليل والدراسااةالزمن أو تعاوده بين حين وآخر، ولذا فقد تناولتها الدراسااات واألبحاب ب
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التفكير اإليجابي، والسمات المزاجية، حيث يساعد التفكير اإليجابي على ضبط الحالة المزاجية واألخالقية لألفراد، وأن 

تراتيجيات استدعاء األفكار اإليجابية مثل الرضا والتفاؤل يؤدي إلي استجابات انفعالية ومزاجية جيدة ومريحة، وأن االس

اإليجابية القائمة على التفكير اإليجابي تساااهم في تكوين وتربية الطفل نفسااايا وعقليا ومعرفيا، وتتناساااب والتطور العلمي 

 الهائل في المجال التعليمي.

وهذا ما دفع الباحثون للقيام بمعالجة هذه الفجوة من خالل برنامج إرشادي إلكتروني هجيني؛ والذي يجمع بين 

التقليدي( وجه لوجه مع الطالبات؛ ثم استكمال البرنامج بالنظام اإللكتروني عن بعد، حيث تم تطبيق  بثالثة أنوع )اإلرشاد

اإلرشاد وجهاً لوجه، واإلرشاد اإللكتروني، واإلرشاد الهجين وهو الدمج بين نوعي اإلرشاد وجهاً لوجه )من اإلرشاد:

التفكير اإليجابي وتوظيفه بكافة فنياته وأساليبه في ضبط وتنمية  واإلرشاد اإللكتروني(، وضرورة تسليط الضوء على

السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات بكليات التربية للطفولة المبكرة، وتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال 

 الرئيس التالي:

نمية بعض السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات ما فاعلية برنامج اإلرشاد اإللكتروني القائم على التفكير اإليجابي في ت

 بكلية التربية للطفولة المبكرة؟

 ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

ما فاعلية برنامج اإلرشاد اإللكتروني القائم على التفكير اإليجابي في تنمية بعض السمات المزاجية لدى الطالبات  (1

 للطفولة المبكرة؟المعلمات بكلية التربية 

هل تستمر فاعلية برنامج اإلرشاد اإللكتروني القائم على التفكير اإليجابي في تنمية بعض السمات المزاجية لدى  (2

 الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة؟

 :هدف البحثثالثاً:
التفكير االيجابي في تنمية بعض السمات المزاجية يهدف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية برنامج إرشاد إلكتروني قائم على 

 لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة.

 :فروض البحثرابعاً:
 في ضوء هدف البحث افترض الباحثون ما يلي :

السمات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب الطالبات المعلمات في القياس القبلي والبعدي لمقياس  .1

 المزاجية في اتجاه القياس البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب الطالبات المعلمات في القياس البعدي والتتبعي على مقياس  .2

 السمات المزاجية.

 :أهمية البحثخامساً:

 األهمية النظرية: .1
 تتضح األهمية النظرية للبحث الحالي من خالل ما يلي:

العربية التي تناولت البرامج اإلرشااادية بفنيات التفكير اإليجابي ومن ثم أثره على الساامات المزاجية  قلة الدراسااات (أ

 للطالبة المعلمة ودوره في بيئة العمل.

دراساااااة فنيات وأسااااااليب  التفكير اإليجابي كإساااااتراتيجية ودوره في الحد من سااااالبيات المزاج وترتيب األولويات  (ب

 .يادة االستقالل والتحرر من مشاعر السلبية كما تزيد من الشعور بالرضا الوظيفيوالقدرة على حل المشكالت وز

يأمل الباحثون أن تؤدي نتائج هذا البحث إلى توصيات تمكن المختصين والقائمين داخل مؤسسات رياض األطفال  (ج

 إلى تحسين الخدمة التربوية بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعهم.
 

 األهمية التطبيقية: .2
 تتضح أهمية البحث التطبيقية من خالل ما يلي:

يمكن أن يفيد البحث الحالي القائمين على العملية التربوية في وضااع البرامج اإلرشااادية ودورات تدريبية للمعلمات  (أ

 القدامى للتغيير من طريقة تفكيرهم وتعديل السمات المزاجية لديهم.

 للكشف عن مستوى التفكير اإليجابي وسمات المزاج.يمكن االستفادة من مقياس السمات المزاجية  (ب

من الممكن أن يساااهم هذا البحث في توجيه نظر المسااائولين في مجال اإلرشااااد النفساااي إلى أهمية أسااااليب التفكير  (ج

 اإليجابي في العملية اإلرشادية وأثره على السمات المزاجية.
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لية اإلرشااادية على أكمل وجه مهما كانت العوامل اسااتخدام كافة األساااليب والفنيات اإللكترونية لتحقيق العم (د

 الخارجية.

  :حدود البحثخامساً:
( 40)تم اختيار عينة البحث من طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، وبلغ عددهنحدود بشرررررررية: .1

 طالبة من طالبات الفرقة الثالثة كمجموعة تجريبية واحدة.

 م.2020 /2019خالل العام تم تطبيق البحث حدود زمنية: .2

 جامعة المنيا كلية التربية للطفولة.حدود مكانية: .3

اإلرشاااااد اإللكتروني القائم على التفكير اإليجابي، الساااامات المزاجية لدى )تناول البحث الحاليحدود موضرررروعية: .4

 الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة(.

  :أدوات البحثسادساً:
 يلي:تمثلت أدوات البحث فيما 

 قائمة السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة. .1

 مصمم إلكترونياً(.)مقياس السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات بكليات التربية للطفولة .2

المعلمات بكلية برنامج إرشاد إلكتروني قائم على التفكير اإليجابي لتنمية بعض السمات المزاجية لدى الطالبات  .3

 التربية للطفولة المبكرة.

 :سابعاً:مصطلحات البحث
 Electronic counselingاإلرشاد اإللكتروني  .1

 يحتاجها الخدمة اإلرشادية التي وتقديم المعلومات لنقل كوسيلة التكنولوجيا الحديثة استخدام إلى اإللكتروني اإلرشاد يشير

 في لمشاكلهم النفسية بحلول على التزود العمالء مساعدة والعمالء، بهدف المرشد بين التفاعالت خالل من العميل

 (Harun., Mastur., 2001, 7قدراتهم ومهاراتهم.) وتنمية سلوكهم، وتعديل المختلفة، المواقف

  Positive Thinkingالتفكير اإليجابي  .2

لمعالجة المشكالت باستعمال قناعات عقلية بناءة، هو ذلك التفكير الذي يمثل األنشطة واألساليب التي يستعملها الفرد 

وباستعمال استراتيجيات القيادة الذاتية للتفكير، ولتدعيم ثقة الفرد في النجاح من خالل تكوين أنظمة وانساق عقلية منطقية 

 (5، 2007 ،يوسف محيالن)ذات طابع تفاؤلي.

 :Temperamental Traitsالسمات المزاجية  .3

عتدلة نسبيا، تنتاب الشخص فترة من الزمن أو تعاوده بين حين وآخر، أي بمعنى أنها حالة مؤقتة قد هي حالة انفعالية م

تظهر على شكل فرح، اكتئاب، سعادة،هدوء، تجهم، فإذا تم استثارة الفرد أثناء ظهورها، غالبًا ما يكون االنفعال عنيفا، 

 (13 ،2007محمد محمود، )وتعمل على جذب األفكار المنسجمة معها.

 :اإلطار النظري للبحثثامناً:

 :اإلرشاد اإللكتروني (أ)

شهد العالم في اآلونة األخيرة تحديات علمية وكوارب عالمية أوقفت العالم بأثره بصدد انتشار وباء كورونا المستجد، 

عجلة التقدم، فنحن كادت أن تلقي بكل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه العالم لوال توافر الحلول البديلة لسير 

نعيش في عصر يتسم بالسرعة والتغيرات العلمية المذهلة عصر الثورة المعلوماتية، التي تعتمد على إنتاج االبتكارات 

ولن تعضلها الكوارب مما أدي إلى تعدد أنواع األسلحة العلمية المضادة واستغالل الموارد واالبتكارات الحديثة االستغالل 

لة التقدم بال توقف، وكان اإلرشاد النفسي أحد الميادين التطبيقية لعلم النفس، والذي يهدف إلى األمثل حتى تسير عج

 مساندة األفراد لتخطي مشكالتهم النفسية التي تعيق أمور حياتهم.

 مفهوم اإلرشاد اإللكتروني .1

عديدة في مجال اإلرشاد؛ ينعم العاملون في مجال اإلرشاد النفسي في الوقت الحالي بوجود فرص وتحسينات وخيارات 

حيث إن التكنولوجيا أصبحت أكثر انتشارا في البيئة المحيطة، حتى إن عديد من الجامعات والمعاهد حول العالم تستخدم 

اإللكتروني( مما يساعد المرشدين والمسترشدين على المشاركة والمساعدة في اتخاذ قرارات )اآلن أنظمة اإلرشاد التلقائي

 (Faye, 2006)أفضل.

أن برامج  (2016)يذكر أكرم فتحيحيث ؛ تبعا الختالف المدارس النفسية،وقد تعددت تعريفات اإلرشاد اإللكتروني

اإلرشاد اإللكتروني هي بيئات إلكترونية متكاملة تشمل على العديد من المثيرات التي يقوم بإعدادها المرشد بحيث يتكامل 
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فيها النص المكتوب والصوت المسموع والصورة الثابتة والمتحركة في ضوء استراتيجيات يتفاعل معها المسترشد 

 لتحقيق أهداف إرشادية محددة. 

 إلى علمية، ويهدف أسس ضوء في والمنظم ( بأنه أحد أنواع اإلرشاد المخطط33، 2015)تعرفه جولتان حجازيكما 

 طريق عن تيسيرها ويتم عملية اإلرشاد،التقليدي ل النطاق خارج تفاعالت تحدب رعب للطلبة إرشادية خدمات تقديم

 عبر الشبكة للطالب واألنشطة والمساعدات تقديم المعلومات خالله من ويتم الشبكات االجتماعية التكنولوجية، استخدام

 تواص، بهدف تحقيق أهداف محددة. أساليب من توفره ما باستخدام

 :اإللكترونيمستويات اإلرشاد  .2

مستويات اإلرشاد االلكتروني وفقا للمستوى الذي يوظف فيه التعلم االلكتروني في بيئة (74، 2016)صنف أكرم فتحي

 اإلرشاد التربوي طبقاً لما يلي:

 اإلرشاد اإللكتروني المساعد: وفيها يتم استخدام بعض تقنيات اإلرشاد االلكتروني بجانب اإلرشاد التقليدي مثل استخدام (أ

 البريد االلكتروني أو محركات البحث عبر االنترنت.

 اإلرشاد االلكتروني المفرد: وفيه يتم اإلرشاد عن بعد من خالل الفصول االفتراضية وشبكات التواصل بشكل كامل. (ب

الباحثون اإلرشاد المدمج: هو دمج اإلرشاد التقليدي مع اإلرشاد االلكتروني لتحقيق األهداف بشكل متكامل وهذا ما تبناه  (ج

 في البرنامج.

 في أُجريت التي (2010)اإللكتروني، مثل دراسة حسن دواحوقد أشارت دراسات عديدة إلى نجاح مستويات اإلرشاد 

الذين  الطلبة لصالح فروق إلى النتائج أشارت جازان، وهدفت تقصي مدى فاعلية ونجاح اإلرشاد اإللكتروني، وقد جامعة

يتلقون اإلرشاد باألسلوب التقليدي العادي،  الذين زمالئهم من استفادة أكثر اإللكتروني حيث كانوايتلقون اإلرشاد بالنظام 

( والتي هدفت تعرف اتجاهات طالب قسم اإلرشاد النفسي بجامعة اليرموك نحو استخدام 2017)فواز أيوبودراسة 

حو اإلرشاد اإللكتروني مرتفع، ولم تظهر اإلرشاد اإللكتروني، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اتجاهات الطالب ن

اإلقامة(، أوصت الدراسة  ،الدرجة العلمية ،العمر)النتائج فروق ذات داللة إحصائية تعزى لبقية متغيرات الدراسة

 بضرورة االهتمام ببرامج اإلرشاد النفسي اإللكترونية

 مميزات اإلرشاد اإللكتروني:  .3

ا التي تميزه عن اإلرشاد التقليدي، ومن تلك المزايا أن اإلرشاد عبر اإلنترنت يمتاز اإلرشاد اإللكتروني ببعض المزاي

كما أن جلسات اإلرشاد عبر االنترنت تعتبر مصدرا يفتح الطريق أمام الباحثين لتناول قضايا بحثية جديدة وغير مألوفة، 

ويوفر الجهد والمال والوقت الذي يهدر في يمثل درجة عالية من المصداقية، ويعتبر أكثر تقبال وارتياحاً لدى المسترشد، 

االنتقاالت والمواصالت، باإلضافة إلى أنه يوفر للعميل فرصة السرية لحجب بياناته، كما أنه يسهل عملية التدريب 

 (810، 2019وفاء رشاد، )للمرشدين، نظرا لوفرة البرامج ويتناسب مع الظروف الطارئة والكوارب.

 مختلفة جغرافية أماكن إلى ينتقلون أن اإلرشاد اإللكتروني يناسب األفراد الذين  Attridge  (95 ,2004)كما يذكر

 التكنولوجيا الحديثة كوسيط استخدام في أكثر براحة يشعرون العمالء الذين يناسب كما النفسية، لإلرشادات طلباً  وبعيدة

 من بحرج يشعرون الذين العمالء يناسب كما التباعدي، األسلوب هذا عن طريق تفعيلها يمكن قدرات المتالكهم كوسيط،

 خالل الجلسة من والتعاون والصراحة األمانة على المسترشد ويساعد مباشر، بشكل النفسية إرشادات الصحة طلب

 التقدم مستوى لتحليل آلية مساعدة ويوفر ذاته، عن الكشف على يشجعه مما اإلحراج من الخالية اآلمنة البيئة بتوفير

 المكتوب. على النص القائمة التواصل بسجالت االحتفاظ طريق عن للعمالء النفسي

 في المرشد يساعد وهذا عن المسترشدين بيانات إلكترونية قاعدة توفير على يعمل أنه اإللكتروني اإلرشاد ومن مزايا

 ن اإلرشادأ كما عن المسترشد ومدى تقدمه، معلومات على والحصول إلكتروني المسترشد بشكل ملف استدعاء

 في إلكترونياً  المرشد مناقشة المسترشد يستطيع حيث والمرشد  المسترشد بين والخجل النفسي يكسر الحاجز اإللكتروني

 اإللكتروني اإلرشاد نظام تستخدم التي المؤسسات أن ذلك إلى أضف بشكل مباشر، معه مناقشتها يستطيع ال قد مواضيع

 (256، 2016مفلح قبالن، )التابعين لتلك المؤسسة. في المرشدين جميع بين قوية منافسة خلق تستطيع

 اإلرشاد اإللكتروني القائم على التفكير اإليجابي:  .4

التفكير اإليجابي كمصطلح عبارة عن مجموعة استراتيجيات في الشخصية توجد بدرجات متفاوتة عند البشر منها : 

المشروطة، والكفاءة الشخصية، واالنجاز، والعطاء، والتشجيع على والرضا، وتقبل الذات غير ،التفاؤل والذكاء الوجداني

واإلبداع، والحكمة،  المودة والحب، ومهارات التفاعل االجتماعي، واإلحساس بالجمال، والتسامح، والمثابرة،

 وتلك االستراتجيات من شأنها أن تجعل اإلنسان أكثر مسئولية، وإيثارا،والتلقائية،والتطلع نحو المستقبل،

 (Seligman &Cskzenthmihalyi, 2000, 9)وتحضراً.
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" وهو أول Seligman"وقد تعددت وتنوعت النظريات المفسرة للتفكير اإليجابي، وتأتي على رأسها؛ نظرية سليجمان

من ركز من خالل مفهوم التفكير اإليجابي على تعديل األفكار المغلوطة واستبدال األفكار السلبية التشاؤمية االنهزامية 

وااليجابية، ويرى أصحاب نظرية سليجمان أن التفكير في تفسير األحداب والمواقف يتم من خالل باألفكار الواقعية 

 ( 120، 2012)مصطفى حجازي، أسلوبين، هما التفاؤل، والتشاؤم.

نورمان بيل( أول من ارسي المفاهيم الحديثة للتفكير اإليجابي وقد كان أول من تنبأ بقوة التفكير اإليجابي )ويعد الدكتور

وقدرته على قلب المواقف السلبية وقد كان عنده مرتبطا ارتباطا تاما بمفهوم اإليمان؛ إذ أن اإليمان يجعل كل شيء ممكنا 

مارتن سليجمان( إذ أن الفرد )مان باهلل صاحب القوة العظمى هو المصدر الرئيسي للتفكير اإليجابي وهذا ما دعا بهفاإلي

التصورات اإليجابية( أن ما يميز اإلنسان )شلي تايلور( في كتابها)يحمل بداخله القوة والضعف ويهما تتحدد حياته، وأكدت

منتهي )يجابي خصوصا األصحاء فملكات العقل تعد وسائل التفكير اإليجابي.عن باقي الكائنات نزعته القوية للتفكير اإل

 (119، 2014،مطشر، سوزان دريد

( والتي هدفت إلى 2013)فقد اهتمت به دراسات عديدة مثل دراسة عال عبد الرحمنونظراً لمكانة التفكير اإليجابي 

ودراسة إكساب معلمة الروضة بعض أبعاد التفكير اإليجابي والعرف على تأثير تلك األبعاد على جودة الحياة لديهن، 

التفاؤل، والسعادة، والثقة بالنفس، والقدرة على ( التي أوضحت أبعاد التفكير اإليجابي ومنها: 56، 2013)إبراهيم محمد

 على النجاح. حل المشكالت، والقدرة

استخدمه المختصون كأحد األساليب الفنية اإلرشادية المهمة، وخاصة أنه مجال علم النفس يضم فرعاً كامالً مبني كما 

على التفكير اإليجابي؛ وهو علم النفس اإليجابي، وهو يعني الدراسة العلمية لمكامن القوة وللفضائل التي تمكن األفراد 

الزدهار وأسس هذا المجال علي فرضية مؤداها أن البشر يرغبون في أن يحيوا حياة والمؤسسات والمجتمعات من ا

إنسانية مليئة بالقيمة والمعنى يحققون فيها طموحاتهم ويوظفون فيها قدراتهم اإلنسانية للوصول إلى الرضا والسعادة 

قيمة مثل العالقات االجتماعية والعمل وحتى الحقيقية وتحسين خبراتهم اإلنسانية العامة في كافة المجاالت اإلنسانية ذات ال

اللعب، ومن المالمح المميزة لعلم النفس االيجابي تمييزه بين اللذة البدنية وعملية اإلشباع النفسي والسعادة النفسية الغامرة 

من الوله والعشق التي تتحقق لإلنسان عندما يعيش حالة التدفق أثناء التعامل مع مهام وأعمال تستغرق ذاته في حالة عامة 

 والهيام لدرجة نسيان الذات والزاخر والسياق والوقت. 

 :السمات المزاجية (ب)

 مفهوم السمات: .1

السمات بأنها استجابات مركبة تترابط فيما بينها لتكون كتلة واحدة يمكن وضعها تحت أسم واحد  Cattellعرف كاتيل 

بأنها صفة مميزة للفرد لها قدر من الدوام  فقد عرف السمة جيلفورداألحوال، أما ومعالجتها بالطريقة ذاتها في معظم 

رؤية أشار إلى فقد  (13، 1975)سيد غنيم (، أما46، 2012حنان عبد العزيز، )النسبي يختلف الفرد بها عن اآلخرين.

االستجابات أن على أنها مجموعة ردود األفعال واالستجابات التي يربطها نوع من الوحدة التي تسمح بهذه كاتل للسمة 

توضع تحت اسم واحد ومعالجتها بنفس الطريقة في معظم األحوال ويري كاتل أن تحديد بناء السمة والمفاهيم البنائية هو 

عن السمات وان كان البورت لم يستخدم األساليب  األساس لدراسة الشخصية وهو قريب الشبه من البورت في كتاباته

 اإلحصائية التي استخدمها كاتل.

  :فهوم المزاجم .2

م، حيث 1950عام  Alex.Tomas & Stellachesبدأت دراسة المزاج على يد كل من الكسندرتوماس واستيالشس

قاما بإجراء دراسة طولية في نيويورك على مجموعة من األطفال واهتما بمالحظة تسع خصائص رئيسية لديهم وأن 

والصعب والطفل بطئ االنفعال وهو الطفل الذي له نمط بين النقيضين.) زجة ما بين الطفل السهل هناك ثالثة أنماط من األم

 (131، 2016محمد كمال، 

ولقد اختلف علماء النفس في تحديد الفروق الجوهرية بين المزاج والطباع فمنهم من يرادفهم ومنهم من يختلف إال أن 

أحمد )مية تبعاً للمعايير المتفق عليها في ثقافة الفرد.الغالبية يظهرون فروق جوهرية بأن الطبع تتميز بمرجعية أخالقية تقوي

 (58، 2016، محمد

وقد عرف المزاج بأنه: ما يولد به الفرد أو يكتسبه صغيرا ونادرا ما يتغير مع النمو الزمني فالطبع هو المزاج كسمة 

 (132 ،2016، محمد كمال)ويعنى هنا السمات اإليجابية أو السلبية التي تساعد أو تعوق قدرات الفرد.

  :النظريات المفسرة للسمات المزاجية .3

تعددت نظريات المزاج عبر التاريخ الطبي بداية من أبو قراط ونظرية األخالط األربعة التي طورها جالنيوس لنظرية 

باس وبومن( نظريتهما )األمزجة األربعة، ووضع بافلوف نظرية في المزاج تعتمد على عمليات االستثارة والكف وقدم



41 

 

في تحديد الجوانب األربعة االنفعالية والنشاط واالجتماعية واالندفاعية وأرجعها لألساس الفسيولوجي والفطري 

 الموروب، وفيما يلي بعضا من تلك النظريات:

 :باس، وبلومن "نظرية السمات لـ (أ

االنفعالية، )نظريتهما عن المزاج والتي تتضمن أربعة أمزجة هي Buss & Plominباس، وبلومن"  "قدم كل من

أما األمزجة الفرعية هي عوامل  والنشاط، واالجتماعية، واالندفاعية( متداخلة فيما بينها كما أن لها أساسا وراثيا قوياً،

  (27، 1996د،كامل محم)أولية ضيقة ومائلة يمكن أن يستوعبها عامل واحد راق ذي رتبة ثانية وهو المزاج.

 :نظرية السمات عند جيلفورد (ب

تعد الدراسات التي أجراها جيلفورد ذات أصالة كبيرة وقيمة عالية ألي باحث مهتم بهذا المجال واشترك معه زيمرمان 

، 2016، محمدأحمد )مسح جيلفورد، وزيمرمان للمزاج" فقد اعتمدا على التحليل العاملي الشامل والمستفيض."فيما سمي

167) 

 :نظرية السمات عند البورت (ج

يعتبر ألبورت عميد سيكولوجية سمات الشخصية، ولقد نظر الى السمات باعتبارها الوحدة المناسبة لوصف الشخصية 

والسمة لدية ليست صفة مميزة لسلوك الفرد فقط، بل إنها أكثر من ذلك، إنها استعداد أو قوة، أو دافع داخل الفرد يدفع 

معينة، فالشخص الذي يتسم بالكرم مثال يكون دائما لديه استعداد للتصرف بكرم في جميع  سلوكه، ويوجهه بطريقة

 (337،  2007محمد عثمان، ).الظروف والمواقف ويبحث دائما عن المواقف التي يتصرف فيها بكرم

 :نظرية السمات عند كاتيل (د

األساسية للشخصية في الثالثينيات من القرن الماضي، بدأ ريموند كاتيل عالم النفس األمريكي في تحديد وقياس المكونات 

( كلمة انجليزية يمكن استخدامها في وصف شخصيات األفراد 8000)حيث جمع هو وزمالؤه في بداية األمر ما يقرب إلى

( كلمة وطلب كاتيل من الناس وصف أنفسهم بعدما تم تحليل 2000)وبعد حذف الكلمات النادرة تم تخفيض العدد إلى

يقاً لمات المستخدمة وفق طريقة التحليل العاملي حيث أكد أن طريقة الرياضيات سوف تجعل دراسة الشخصية علماً دقالك

مدحت عبد )( سمات سلبية لتمثل أبعاداً أساسية للشخصية.16)( مجموعة سمات إيجابية يقابلها16)وتمكن من تحديد

 (348، 2017الرازق، 

تصنيف كاتل يعد من أفضل  على نظرية كاتيل للسمات، وذلك لعدة أسباب ومنها أنوقد اعتمد الباحثون في هذا البحث 

وأوضح التصنيفات، كما أن كاتيل قد اعتمد في نظريته على التحليل العاملي لدقة إحصاءه، وأن لكل سمة نمط من أنماط 

شير المقياس على درجة محددة المزاجية يشتمل على بعدين األول أقصى طرف السلبية والثاني أقصى طرف اإليجابية لي

 من سمات المزاج التي تم االستقرار عليها.

 :عالقة التفكير اإليجابي بالمشاعر والسمات المزاجية .4

( أن هناك ارتباط وثيق بين التفكير االيجابي والسمات المزاجية، حيث إن 112، 2008)ويذكر بدر محمد، علي مهدي

المتوافقة التي تتمتع بمظاهر سلوكية ايجابية، مثل الراحة النفسية  صية السويةالتفكير االيجابي يساعد على إيجاد الشخ

والطمأنينة والكفاية في العمل واإلدراك الواقعي للقدرات ومستوى الطموح والثقة بالنفس والتفاؤل والحرص واالستقاللية 

رة على التحمل وضبط الذات وتحمل واإليثار واإلدراك االجتماعي والقدرة على التوافق مع الضغوط النفسية والقد

 المسئولية والثبات االنفعالي. 

ومن خالل ما سبق يرى الباحثون أن التفكير اإليجابي عملية مهمة، يجب تدريب الطالبة  المعلمة في الطفولة المبكرة 

األساسية، ولذا أصبحت  عليها، وذلك ألن المعرفة لم تعد غاية في حد ذاتها، وإنما كيفية توظيف تلك المعرفة هي الغاية

كليات إعداد معلمات رياض األطفال مطالبة بإعداد جيل من معلمات رياض األطفال مؤهل مهنيا ونفسياً ويستطيع أن 

 يقوم بعدة أدوار فعالة ال تعتمد على الحفظ والتلقين.

 :خطة وإجراءات البحثتاسعاً:

 :منهج البحث (أ)
المجموعة الواحدة، واتباع القياس القبلي والقياس البعدي لتلك المجموعة، استخدم البحث المنهج شبه التجريبي تصميم 

 وذلك لمالءمته لطبيعة وأهداف البحث.

 :عينة البحث (ب)
( طالبة من طالبات المستوى الثالث بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا، خالل العام 40)تم اختيار عينة بلغ قوامها

 م.2020 /2019
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 :البحث إعداد أدوات (ج)
 إعداد الباحثون( )مقياس السمات المزاجية لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة .1

  :الهدف من إعداد المقياس (أ

 يهدف المقياس إلى تشخيص مستوى السمات المزاجية لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

 خطوات إعداد المقياس: (ب

 تحديد أبعاد المقياس:  (1

قام الباحثون باالطالع على عدد من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، والتي اهتمت بقياس وتحديد السمات 

 Nancy(، 2012)(، وفضل شاكر، وكاظم محسن2008)المزاجية مثل دراسة كل من: رحيم عبد هللا

Eisenberg(2012)،  (،  ثم قام الباحثون بإعدادا قائمة بجميع السمات 2015أنور)(،  ونورهان 2015)كاملوسهير

البعد األول: االنبساط/االنطواء، )( أربعة عشر سمة تم تقسيمها على سبعة أبعاد14)(، وتم اختيار2ملحق )التي حددها كاتل

لرابع: السيطرة مقابل الخضوع، البعد الثاني: الذكاء مقابل القصور الفكري، البعد الثالث: الواقعية مقابل الخيالية، البعد ا

البعد الخامس: االتزان االنفعالي مقابل االضطراب االنفعالي، البعد السادس: الشجاعة مقابل الجبن، البعد السابع: حسن 

 الظن مقابل الشك(.
 

 صياغة عبارات المقياس في الصورة األولية: (2

( عبارة 59)مقياس السبعة، وقد بلغ عدد العباراتتم  صياغة مجموعة من العبارات تندرج تحت كل بعد من أبعاد ال

 موزعة على األبعاد كاألتي:

 ( ثالثة عشر عبارة13)االنبساط مقابل االنطواء: وعدد عباراته. 

 ( تسع عبارات.9)الذكاء مقابل القصور الفكري: وعدد عبارته 

 ( ست عبارات.6)الواقعية مقابل الخيالية: وعدد عباراته 

  ( تسع عبارات.9)الخضوع: وعدد عباراتهالسيطرة مقابل 

 ( سبع عبارات.7)االتزان االنفعالي مقابل االضطراب االنفعالي: وعدد عباراته 

 ( سبع عبارات.7)الشجاعة مقابل الجبن: وعدد عباراته 

 ( خمس عبارات.5)حسن الظن مقابل الشك: وعدد عباراته 
 

 تصحيح المقياس: (3

(  في خانة مفردة من مفردات األبعاد السبعة لهذا المقياس من خالل وضع عالمة)بعد أن يتم تسجيل االستجابة على كل 

 حيث تحتوي كل عبارة على خمسة تقديرات وهي: التقدير،

وتعطى غير موافق: (، 3)وتعطى الدرجةأحياناً: (، 4)وتعطى الدرجة موافق:(، 5)وتعطى الدرجةموافق بشدة:

 (.1)الدرجةوتعطى غير موافق بشدة: (،2)الدرجة

 المعامالت العلمية للمقياس : (ج

 صدق االتساق الداخلي : (1
( فرداً من مجتمع 180)لحساب صدق االتساق الداخلي كمؤشر لصدق المقياس قامت الباحثون بتطبيقه على عينة قوامها

عبارة والدرجة البحث ومن غير العينة األصاالية للبحث، حيث قامت الباحثون بحساااب معامالت االرتباط بين درجة كل 

يه لذي تنتمي إل عد ا ية للب ياس، وقد تراوحت  ،الكل ية للمق لدرجة الكل عد وا كل ب باط بين درجة  عامالت االرت لك م وكذ

( وهى معامالت ارتباط 0.77:  0.40)معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ما بين

لداخلي للمقياس، كما تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة دالة إحصاااائياً مما يشاااير إلى االتسااااق ا

( وهى معامالت ارتباط دالة إحصااااائياً مما يشااااير إلى صاااادق االتساااااق 0.77:  0.13-)الكلية للبعد المنتمية إليه ما بين

 وبذلك تم استبعاد العبارات التالية: ،الداخلي للمقياس

 (44 ،36): العباراتءالبعد األول:االنبساط/االنطوا. 

 :(13)العبارةالبعد الثالث:الواقعية/الخيالية. 

 :(34 ،32)العباراتالبعد الرابع:السيطرة/الخضوع. 

 :(22)العبارةن االنفعالي/ االضطراب االنفعالي:االتزاالبعد الخامس. 

 :(49)العبارةالبعد السادس:الشجاعة/الجبن. 

 (4)ملحق .( عبارة49)الصورة النهائية مكونة من( عبارات لتصبح 7)وبذلك تم استبعاد عدد
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 صدق التحليل العاملي: (2

وقد قامت الباحثة بإجراء التحليل العاملي باساااااتخدام البرنامج  ،يعد التحليل العاملي شاااااكالً متقدماً من أشاااااكال الصااااادق

 Principalبطريقة المكونات األسااااااااسااااااية  Factorial Analysisتم إجراء التحليل العاملي ،SPSSاإلحصاااااااائي 

Component  تدوير أنتج عد ال يار 0.3)( عوامل وبأخذ محك جيلفورد7)وب قد تم اخت لة ف لدا عات ا يار التشااااااب ( الخت

العبارات التي تشاابعت على أكثر من عامل بقيم غير متقاربة باختيار التشاابع األكبر وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشاابع 

( 0.3)كما تم حذف العبارات التي تحصل على تشبع أقل من ،(0.3)دها األدنىعليها ثالب عبارات فأكثر بقيمة تشبع ح

 وهذا يضمن نقاًء عاملياً أفضل للعوامل.

 وقد نتج عن إجراء التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير ما يلي:

 بة التباين العاملي 5.57)قيمة الجذر الكامن للعامل األول بلغت ( وقد تشاااااابع بهذا %9.60)المفساااااار( وأن نساااااا

 االنبساط/االنطواء(. )( مفردة، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العامل13)العامل

 بة التباين العاملي المفساااااار3.94)قيمة الجذر الكامن للعامل الثاني بلغت ( وقد تشاااااابع بهذا %6.67)( وأن نساااااا

 .الذكاء/القصور الفكري()( مفردات، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العامل9)العامل

 ( وقد تشاااااابع بهذا %6.09)( وأن نساااااابة التباين العاملي المفساااااار3.59)قيمة الجذر الكامن للعامل الثالث بلغت

 الواقعية/الخيالية()( مفردات، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العامل6)العامل

 بة التباين ا3.42)قيمة الجذر الكامن للعامل الرابع بلغت ( وقد تشاااااابع بهذا %5.79)لعاملي المفساااااار( وأن نساااااا

 السيطرة/الخضوع()( مفردات، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العامل9)العامل

 ( وقد تشاااااابع بهذا %5.52)( وأن نساااااابة التباين العاملي المفساااااار3.26)قيمة الجذر الكامن للعامل الخامس بلغت

 .االتزان االنفعالي/ االضطراب االنفعالي()مل( مفردات، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العا7)العامل

 ( وقد تشااااابع بهذا %5.19)( وأن نسااااابة التباين العاملي المفسااااار3.06)قيمة الجذر الكامن للعامل الساااااادس بلغت

 الشجاعة/الجبن(.)( مفردات، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العامل7)العامل

 ( وقد تشاااااابع بهذا %4.59)ن نساااااابة التباين العاملي المفساااااار( وأ2.71)قيمة الجذر الكامن للعامل السااااااابع بلغت

 حسن الظن/الشك(.)( مفردات، وعليه يقترح الباحثون تسمية هذا العامل5)العامل

 (0.3)( لحصولهم علي معامل أقل من18 ،16 ،6)كما تم حذف العبارات أرقام. 

 الثبات : (3

( فرداً 180)لكرونباخ وذلك بتطبيقها على عينة قوامهالحساااب ثبات المقياس قام الباحثون باسااتخدام معامل ألفا 

 ( يوضح ذلك.1)من مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية، والجدول التالي

 (1)جدول
 (180ن = )معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ للمقياس

 معامل الفا األبعاد

 **0.82 االنبساط/االنطواء

 **0.71 الذكاء/القصور الفكري

 **0.61 الواقعية/الخيالية

 **0.70 السيطرة/الخضوع

 **0.60 االتزان االنفعالي/ االضطراب االنفعالي

 **0.64 الشجاعة/الجبن

 **0.62 حسن الظن/الشك

 **0.84 الدرجة الكلية

 (0.01)مستوي** دال عند                                   (                0.05)* دال عند مستوي    

 ( ما يلي :1)يتضح من جدول

( وهى 0.84)كمااا بلغ معاااماال الفااا للمقياااس ،(0.82:  0.60)تراوحاات معااامالت ألفااا ألبعاااد المقياااس مااا بين -

 يا مما يشير إلى ثبات المقياس.معامالت دالة إحصائ

الطالبة بكلية التربية  برنامج إرشاد إلكتروني قائم على التفكير اإليجابي لتنمية بعض السمات المزاجية لدى .2

 5ملحق إعداد الباحثون()للطفولة المبكرة

 خطوات بناء البرنامج : (أ
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 األهداف العامة للبرنامج:  (1
سمات المزاجية، لدى  يهدف البرنامج اإلرشادي تصميم برنامج إرشادي قائم على التفكير اإليجابي ومعرفة أثره على ال

( ساااااابع ساااااامات، 7)المبكرة، واختص البحث مجموعة من الساااااامات المزاجيةالطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة 

االجتماعية مقابل االنطوائية، الواقعية والخيالية، االتزان االنفعالي مقابل )اسااااااتناداً إلى تصاااااانيف كاتيل  للساااااامات وهي

شااك، الساايطرة مقابل االضااطراب االنفعالي، الذكاء مقابل القصااور الفكري، الشااجاعة مقابل الجبن، حساان الظن مقابل ال

 الخضوع(

 األهداف اإلجرائية للبرنامج: (2

في ضوء الهدف العام تأتي مرحلة تحديد األهداف اإلجرائية للبرنامج كمرحلة الحقة لمرحلة تحديد األهداف العامة له، و

 للبرنامج يسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف الفرعية التالي: 

 الواقعية مقابل الخيالية( لدى الطالبة المعلمة.)مجالتنمية السمات المزاجية المندرجة تحت 

 الذكاء مقابل السذاجة( لدى الطالبة المعلمة.)تنمية السمات المزاجية المندرجة تحت مجال

 السيطرة، مقابل الخضوع( لدى الطالبة المعلمة.)تنمية السمات المزاجية المندرجة تحت مجال

 االتزان االنفعالي مقابل االضطراب االنفعالي( لدى الطالبة المعلمة.)مجالتنمية السمات المزاجية المندرجة تحت 

 اليقين مقابل الشك( لدى الطالبة المعلمة.)تنمية السمات المزاجية المندرجة تحت مجال

 الشجاعة مقابل الجبن( لدى الطالبة المعلمة.)تنمية السمات المزاجية المندرجة تحت مجال

 للبرنامجتحديد المحتوى العلمي  (3

في ضوء االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث في مجال التربية للطفولة المبكرة 

وبعد تحديد السمات المزاجية بأبعادها التي تبناها الباحثون في البحث الحالي ثم تجميع المحتوى العلمي المناسب، ومن 

خدمة في البرنامج للوصول إلى األهداف المنشودة من البرنامج اإلرشادي القائم على ثم إعداد األساليب والفنيات المست

أساليب وفنيات التفكير اإليجابي لتعديل السمات المزاجية، وقد تضمن البرنامج اإلرشادي أساليب وفنيات خاصة بالتفكير 

التفاؤل، )مثل يوافق األبعاد المزاجية االيجابي، وتبنى بعض األساليب التابعة لمدراس نفسية واطر نظرية أخرى بما

التعبيرات اإللكترونية(، )والثقة بالنفس، والسعادة، والتعزيز باإلماءات واالبتسامات والشكر فضال عن التعبير باألموشن

  مهارات الذكاء الوجداني وأهمها ضبط الذات(.

 الحدود اإلجرائية للبرنامج: (4

( جلسة 12( أسابيع بواقع جلستين أسبوعيًا، ويتضمن البرنامج عدد)6مدة)الحدود الزمنية: يطبق البرنامج في  (أ)

 ( دقيقة حسب طبيعة ومحتوى كل جلسة.90: 60)تراوح زمن كل جلسة ما بين

 الحدود المكانية: يطبق البرنامج بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا. (ب)

 م.2020 /2019للطفولة المبكرة بجامعة المنيا للعام الفئة المستفيدة من البرنامج: طالبات كلية التربية  (ج)

 :عرض الصورة المبدئية للبرنامج على السادة المحكمين (5

تم عرض البرنامج في صااااااورته المبدئية على مجموعة من السااااااادة المحكمين المتخصااااااصااااااين في علم النفس الطفل  

ية ومناهج وطرق التدريس، وذلك  بة األسااااااااليب والفنيات وتكنولوجيا التعلم  والعلوم النفساااااا للتحقق من مدى مناساااااا

الذكاء  –الخيالية مقابل الواقعية  –االنطوائية مقابل االجتماعية )واإلجراءات المقدمة لكل بعد من أبعاد السمات المزاجية

السيطرة مقابل الخضوع( من جانب وضبط  –الشجاعة مقابل الجبن  –حسن الظن مقابل الشك  –مقابل القصور الفكري 

 ينة الطالبات والتعرف على مدى صالحية البرنامج بكل جلساته وإجراءاته.ع

ووفقا آلراء السااااااادة المحكمين تم حذف بعض األنشااااااطة التي ال تتناسااااااب مع العينة  وال تحقق األهداف  المرجوة من 

كتروني نظرا لتغير البرنامج، كما تم تعديل البرنامج كليا من برنامج إرشاااااااادي تقليدي وجها لوجه لبرنامج إرشااااااااد إل

وبعرضاه على المحكمين المتخصاصاين في تكنولوجيا التعليم   -انتشاار فيرس كورونا -الظروف التي طرأت على العالم

 تم تعديله وفق متغيرات العصر.

 :إجراءات تطبيق التجربة األساسية للبحث (د)

 تطبيق القياس القبلي:  (1

يونيو  23الساااااامات المزاجية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة( يوم  )قام الباحثون بتطبيق مقياس

وتم ذلك من خالل الشاارح التوضاايحي للقيام باسااتكمال بيانات المقياس األساااسااية، وإجابة كافة المفردات حتى  ،م2020

( الموضاااااح من خالل التعليمات 1-2-3-4-5 )يتم قياس السااااامات المزاجية لدى الطالبة المعلمة وفقا للتقدير الخماساااااي

 المرفقة في بداية المقياس ثم اجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة.

 تطبيق البرنامج: (2
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تم تطبيق البرنامج اإلرشااادي القائم على التفكير اإليجابي والذي يهدف إلى تنمية وضاابط الساامات المزاجية لدى الطالبة 

( اثتنى عشاارة 12)( بواقع2019/2020)فصاال الدراسااي الثاني من العام الدراساايالمعلمة في الطفولة المبكرة خالل ال

ساعة سة تقليدية  ستغرقت كل جل سة ا ساعتين)جل سة عبر اإلنترنت المتزامن  ستغرقت الجل دقيقة(  120)ستون دقيقة( وا

 دار أربعة أسابيع.م، بواقع ثالب جلسات أسبوعيا على م2020يوليو  19يونيو وانتهى يوم  25وقد بدأ التطبيق يوم 

 تطبيق القياس البعدي: (3

الهجين( والذي يجمع بين اإلرشااااااااد التقليدي وجها لوجه واإلرشااااااااد عبر )بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج اإلرشاااااااادي

الساااامات المزاجية لدى الطالبات المعلمات )برنامج الواتساااااب(، أعيد التطبيق البعدي  المقياس البعدي لمقياس)االنترنت

وقااد اتبعاات كااافااة  ،م2020يوليو  20التربيااة للطفولااة المبكرة( على نفس المجموعااة مرة أخرى، وذلااك يوم بكليااة 

اإلجراءات بعد تعديل المقياس من الصااورة الورقية للصااورة المبرمجة، وتم رصااد النتيجة في نفس التوقيت فور انتهاء 

ومن ثم رصااد درجات  ،ة بحساااب الدرجات للمقياساالسااتجابات على العبارات،  من خالل البرمجة اإللكترونية الخاصاا

 االختبار القبلي والبعدي وإجراء المعالجة اإلحصائية للتحقق من صحة الفروض.

 تطبيق القياس التتبعي: (4

السمات المزاجية لدى )حيث تم تطبيق مقياسم، 2020أغسطس  5تم تطبيق القياس التتبعي على العينة األساسية يوم 

على نفس العينة، وبفاصل زمني بين القياس البعدي والقياس التتبعي الطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة( 

 ( يوماً. 15)مدته

 :عرض ومناقشة النتائجعاشراً:

 عرض النتائج وتفسيرها: .3

  :نتائج الفرض األول .أ

ينص الفرض األول على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في التطبيق القبلي 

والبعدي على مقياس السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة لصالح القياس البعدي، والختبار صحة 

 التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في السمات المزاجية.حساب داللة الفروق بين متوسطي تم هذا الفرض 

 (2)جدول

 داللة الفروق بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 (40ن = )في السمات المزاجية

 المقياس

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

 قيمة ت
مستوي 

 الداللة
المتوسط  2قيمة ايتا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.82 0.01 **13.19 3.29 52.85 6.23 40.25 االنبساط/االنطواء

 0.87 0.01 **15.86 2.48 41.08 3.95 30.65 الذكاء/القصور الفكري

 0.81 0.01 **12.83 2.13 27.35 2.94 20.18 الواقعية/الخيالية

 0.76 0.01 **11.15 3.75 35.03 3.35 28.08 السيطرة/الخضوع

 0.87 0.01 **15.98 1.94 31.15 2.54 25.00 االتزان االنفعالي/ االضطراب االنفعالي

 0.72 0.01 **9.95 3.63 27.93 2.87 22.60 الشجاعة/الجبن

 0.75 0.01 **10.71 1.95 21.50 2.17 17.53 حسن الظن/الشك

 0.95 0.01 **27.19 8.98 236.88 13.43 184.28 الدرجة الكلية

   (0.05)* دال عند مستوي  2.75( = 0.01)2.04( = 0.05)ت( الجدولية عند مستوى داللة)قيمة

 (0.01)** دال عند مستوي

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الطالبات المعلمات في التطبيقين القبلي والبعدي ( 2)يتضح من جدول

( 0.95:  0.72)كما تراوحت قيمة ايتا ما بين ،المزاجية لصالح التطبيق البعدي تعزي الستخدام البرنامجعلي السمات 

 مما يدل علي إيجابية البرنامج المقترح في تحسين السمات المزاجية لدي  الطالبات المعلمات.

الطالبات المعلمات في  وبهذا يتم قبول الفرض األول حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

التطبيق القبلي والبعدي على مقياس السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة، وهذه الفروق لصالح 

القياس البعدي، وهذا يشير إلي فعالية البرنامج اإلرشادي القائم على التفكير اإليجابي في تحسن السمات المزاجية لدي  

 ( يوضح نسبة التحسن في السمات المزاجية.3)مات في الطفولة المبكرة، والجدولالطالبات المعل

  



46 

 

 (3)جدول
 (40ن = )نسبة التحسن المئوية للمجموعة التجريبية في السمات المزاجية

 التحسن % نسبة متوسط التطبيق البعدى متوسط التطبيق القبلي المقياس

 %31.30 52.85 40.25 االنبساط/االنطواء

 %34.03 41.08 30.65 الذكاء/القصور الفكري

 %35.53 27.35 20.18 الواقعية/الخيالية

 %24.75 35.03 28.08 السيطرة/الخضوع

 %24.60 31.15 25.00 االتزان االنفعالي/ االضطراب االنفعالي

 %23.58 27.93 22.60 الشجاعة/الجبن

 %22.65 21.50 17.53 حسن الظن/الشك

 %28.54 236.88 184.28 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:3)يتضح من جدول

(، مما يدل %35.53:  %22.65)تراوحت نسبة التحسن المئوية للمجموعة التجريبية في السمات المزاجية ما بين -

 على إيجابية البرنامج المقترح في تحسين السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات. 

 تفسير ومناقشة نتائج الفرض األول:
أظهرت نتائج الفرض األول وجود فروق ذات داللة إحصااااااائية بين متوسااااااطي درجات الطالبات المعلمات في التطبيق 

مقياس السااامات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة لصاااالح القياس البعدي تعزى القبلي والبعدي على 

يجابي، وتشااير هذه النتائج إلي فعالية البرنامج في تحسااين الساامات إلى اسااتخدام البرنامج المقترح القائم على التفكير اإل

 المزاجية لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة.

ستخدام التفكير اإليجابي في تحسين  شارت إلى أهمية ا سابقة التي أ سات ال وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج بعض الدرا

عال عبد )دراساااااةات رياض األطفال، ومنها على سااااابيل المثال ال الحصااااار السااااامات المزاجية وجودة الحياة لدى معلم

عرف على تأثير تلك األبعاد ت( والتي هدفت إلى إكساب معلمة الروضة بعض أبعاد التفكير اإليجابي وال2013الرحمن، 

  .على جودة الحياة لديهن

( إلى أن هناك دراسات عديدة إلي 2009)قاسمكما تتفق نتائج هذا الفرض أيضا مع ما أشارت إليه دراسة عبد المريد 

وجود ارتباط موجب ودال بين الصحة النفسية للفرد وتقييم ضغوط الحياة عن طريق األفكار االيجابية مثل التفاؤل 

( التي أشارت إلى وجود عالقة طردية بين التفكير اإليجابي والتنظيم االنفعالي، 2017)والرضا، ودراسة يوسف فهمي

الدراسة بأن تتبني الجامعات الفلسطينية إقامة الدورات والبرامج التي تنمي التفكير اإليجابي لدى طالب وقد أوصت 

 الجامعات.

( التي توصلت إلى دور التفكير اإليجابي كمنبئ نفسي 2013)كما تتفق النتائج مع ما توصلت إليه دراسة إبراهيم محمد

(، والتي أثبتت دور التفكير 2014)اسة منتهى مطشر، سوزان دريدللشعور باالنتماء لدى طالب كلية التربية، ودر

اإليجابي في تنمية الدافعية االكاديمية الذاتية واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى طلبة كليات التربية، ودراسة حنان عبد 

يوسف  ، ودراسة ( والتي أثبتت فاعلية التفكير اإليجابي فب تنمية تقدير الذات لدى طالب الجامعة2012)العزيز

أثر التدريب على التفكير اإليجابي واستراتيجيات التعلم في عالج التأخر الدراسي والتي أكدت أثبتت  (2007)محيالن

 .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت

وتحسين السمات المزاجية لدى الطالبات المعلمات في  تنميةي في اإللكترون ويعزو الباحثون فعالية برنامج اإلرشاد

 الطفولة المبكرة عدة أسباب كالتالي:

اعتماد البرنامج اإلرشادي على التفكير اإليجابي، وهو أحد أنواع التفكير المهمة، وأحد أساسيات علم النفس  -

و يمثل ضرورة حتمية وال غني عنها في ته المتنوعة، وهااإليجابي، وأن التفكير اإليجابي له أساسياته وأبعاده ومهار

العمل مع الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة وضرورة تضمن برامج إعداد معلمة الروضة على التفكير اإليجابي 

 واالعتماد على فنياته واستراتيجيه.

لبرنامج إلى إلكتروني( مما ساهم في توفير الوقت والجهد واالنتقاالت، ووصول ا)كون البرنامج اإلرشادي -

عبر مواقع التواصل االجتماعي في أماكن تواجدهم، وسرعة وسهولة التواصل والتفاعل بين  البحثالطالبات عينة 

الباحثين والطالبات عينة البحث مما كان له األثر الكبير في تقديم التغذية الراجعة الفورية، وشرح ما قد يلتبس على 

 عينة البحث فهمه.
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لعينة البحث خالل عرض محتوى الجلسات، وتوضيح مفهوم بعض السمات التي قد تتشابك متابعة الباحثين  -

بداية األمر لدى تشابكت المعاني في  ( فقدالخضوعمقابل السيطرة )وبعد (الجبنمقابل الشجاعة )معانيها كما في بعد

لتنمية ام التفكير اإليجابي وفنياته وتوضيح كيفية استخدالطالبات بين البعدين ولكن قام الباحثون بتوضيح الفرق بينهم 

لديهن، وقد أبدت الطالبات إعجابهن بجلسات البرنامج بكل أساليبها سواء عبر الواتساب أو وجها  المزاجيةالسمات 

 لوجه ومن ثم قام الباحثون بتطبيق المقياس البعدي والتتبعي.

ماس الطالبات، عن طريق طرح سؤال عرض محتوى جلسات البرنامج بطريقة شيقة وممتعة تستثير دافعية وح -

حول سمة من السمات المزاجية، ثم مناقشة إجابة هذا السؤال مع عدم تحديد أي إجابة صحيحة، وبعدها يتم عرض 

فيديو يوضح شرحاً وافياً للسمة المزاجية المخصص لها تلك الجلسة، وبعد انتهاء الفيدديو يتم إعادة مناقشة اإلجابات 

 سبقاً ولكن في ضوء مهارات وفنيات التفكير اإليجابي.التي تم تناولها م

وقد تبين مما سبق أن الفروق بين درجات الطالبات المعلمات في التطبيق القبلي والبعدي على مقياس السمات المزاجية 

ه من أي ون غيرلدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة، هي فروق حقيقية، وأنها نتيجة تأثير المتغير المستقل د

ن السمات المزاجية يوتحس تنميةوهذا يؤكد فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على التفكير اإليجابي في عوامل أخرى بديلة،

 لدى الطالبات المعلمات في الطفولة المبكرة عينة البحث.

 :نتائج الفرض الثاني .ب
متوسطي درجات الطالبات المعلمات في التطبيق ينص الفرض الثاني على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

البعدي والتتبعي علي مقياس السمات المزاجية، وللتأكد من صحة هذا الفرض تم حساب داللة الفروق بين متوسطي 

 ( يوضح هذه الفروق.4)التطبيقين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية في السمات المزاجية، والجدول

 (4)جدول
 بين متوسطي التطبيقين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبيةداللة الفروق 

 (40ن = )في السمات المزاجية

 المقياس
 التطبيق التتبعي التطبيق البعدي

 مستوي الداللة قيمة ت
 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 غير دال 1.86 3.15 53.03 3.29 52.85 االنبساط/االنطواء

 غير دال 1.22 2.37 40.95 2.48 41.08 الذكاء/القصور الفكري

 غير دال 1.78 2.18 27.50 2.13 27.35 الواقعية/الخيالية

 غير دال 1.48 3.52 35.20 3.75 35.03 السيطرة/الخضوع

 غير دال 1.09 1.86 31.03 1.94 31.15 االتزان االنفعالي/ االضطراب االنفعالي

 غير دال 1.23 3.36 27.75 3.63 27.93 الشجاعة/الجبن

 غير دال 1.04 2.05 21.63 1.95 21.50 حسن الظن/الشك

 غير دال 0.58 8.36 237.08 8.98 236.88 الدرجة الكلية

 2.75( = 0.01)2.04( = 0.05)ت( الجدولية عند مستوى داللة)قيمة

 ( ما يلي : 4)يتضح من جدول

إحصائياً بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في التطبيقين البعدي والتتبعي علي مقياس وجود فروق غير دالة  -

 السمات المزاجية.

بات المعلمات في التطبيقين  نه وجدت فروق بين متوسااااااطات درجات الطال ثاني، حيث إ وبهذا يتم قبول الفرض ال

سمات المزاجية.؛ ولكنها غير دالة  شير إلي بقاء أثر البرنامج اإلرشادي البعدي والتتبعي علي مقياس ال إحصائياً، وهذا ي

 القائم على التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعلمات عينة البحث.

 :تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثاني .4
أظهرت نتائج الفرض الثاني عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في التطبيق البعدي 

تتبعي علي مقياس السمات المزاجية، بعد مرور أسبوع من إجراء القياس البعدي على مقياس السمات اإليجابية لدى وال

 الطالبات المعلمات.

نتائج هذا الفرض مع ما أشارت إليه دراسات عديدة لتوضيح أهمية السمات المزاجية وتأثرها بمتغيرات عديدة مثل وتتفق 

( 2013)(، ودراسة رشاد أحمد2019)(، ودراسة السيد أحمد2015)ودراسة نورهان أنور(، 2015)سهير كاملدراسة 

 ,Georgiana , Oana, Irina)التي أشارت إلى أهم الفروق بين األنماط السلوكية في السمات الشخصية، ودراسة

Mircea, 2014 ) التحكم )لتنظيم الذاتيالخوف( وا)تأثيرات االختالفات الفردية في التفاعالت المزاجيةوالتي أوضحت

 المتعمد( على التحيزات المتعمدة نحو التهديد.
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ويعزو الباحثون بقاء أثر البرنامج اإلرشادي القائم على التفكير اإليجابي في تحسين وضبط السمات المزاجية لدى الطالبات 

وأبعاده المتنوعة، حيث يسمح للطالبات استخدام الباحثين للتفكير اإليجابي  المعلمات عينة البحث إلى عدة أسباب، من أهمها

وتحقيق أهدافهن،  ،كهن لعدد من التوقعات اإليجابية المتفائلة تجاه المستقبل واقتناعهن بقدرتهن على إحراز النجاحبامتال

والثقة التفاؤل، والسعادة، ( ومنها: 56، 2013)باإلضافة إلى األبعاد المتنوعة للتفكير اإليجابي كما ذكرها إبراهيم محمد

 ، والقدرة على النجاح.بالنفس، والقدرة على حل المشكالت

كما يرى الباحثون أن بقاء أثر البرنامج يرجع إلى طبيعة اإلرشاد اإللكتروني وخاصة بعد انتشار استخدام التكنولوجيا 

ا نتائج بعض الدراسات الحديثة التي أصبحت في متناول جميع الطالبات على اختالف مستوياتهم االجتماعية، ويتفق ذلك م

 الطلبة لصالح فروق إلى أشارت نتائجها فقد (2010)التي أشارت إلى نجاح اإلرشاد اإللكتروني، مثل دراسة حسن دواح

يتلقون اإلرشاد باألسلوب التقليدي  الذين زمالئهم من استفادة أكثر الذين يتلقون اإلرشاد بالنظام اإللكتروني حيث كانوا

ودراسة فواز العادي، وأن برنامج اإلرشاد اإللكتروني كان له أثر ظل متبقيا لفترة بعد انهاء تطبيق البرنامج، وكذلك 

( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى اتجاهات الطالب نحو اإلرشاد اإللكتروني مرتفع، وأوصت بضرورة 2017)أيوب

 اإلرشاد النفسي اإللكترونيةاالهتمام ببرامج 

تأتي على كما يعزو الباحثون تلك النتائج إلى تصميم البرنامج اإلرشادي بناًءا على نظريات التفكير اإليجابي المتنوعة، و

أول من ركز من خالل مفهوم  ( بأنه يعد24، 2005)كما ذكرها مصطفى حجازي" Seligman"رأسها؛ نظرية سليجمان

التفكير اإليجابي على تعديل األفكار المغلوطة واستبدال األفكار السلبية التشاؤمية االنهزامية باالفكار الواقعية وااليجابية، 

 ويرى أصحاب نظرية سليجمان أن التفكير في تفسير األحداب والمواقف يتم من خالل أسلوبين، هما التفاؤل، والتشاؤم.

 :عشر:توصيات البحث حادي
 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحثون بما يلي:

  توعية الطالبات المعلمات منذ الفرقة األولى بأهمية اتزان السمات المزاجية والتدريب عليها وخطورة اكتساب

 االضطرابات المزاجية وأثرها على الحياة المهنية لديهن.

  البرامج اإلرشادية وتوفير الدليل اإلرشادي بصورته المبرمجة حتى يتسنى لهن االستفادة إرشاد المعلمات إلى أهمية

 منه بالبحث السريع.

  االهتمام بالتدريب على أساليب التفكير االيجابي كغرس األمل واالبتسام والصفح الجميل لتخطى ضغوط الحياة

 بسالسة.
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 :المراجع
مجلة كلية (، التفكير اإليجابي كمنبئ نفسي للشعور باالنتماء لدى طالب كلية التربية، 2013)إبراهيم محمد المغازي

 ، كلية اآلداب، جامعة بورسعيد.88 -47(، 2)،اآلداب

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. علم نفس الشخصية.(، 2016أحمد محمد عبد الخالق)

وحدة ، 82 -36(، 17)3، مجلة التعليم اإالكتروني لكتروني،(، برمجيات اإلرشاد اإل2016)أكرم فتحي مصطفي على

م من خالل الرابط التالي: 2019 /12 /15جامعة المنصورة، تم االطالع عليه في التعليم اإللكتروني، 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=528&sessionID=

41# 

(، قياس التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الجامعة، دراسة ثقافية مقارنة بين 2008)بدر محمد األنصاري، علي مهدي كاظم

عمادة الدراسات العليا والبحث ، 117 -90 (،9)4، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالكويتيين والعمانيين، 

 ، جامعة البحرين.العلمي

الذكاء  مستوى تحسين في االجتماعي التواصل شبكات عبر إلكتروني إرشادي برنامج فاعلية (،2015)حجازي جولتان

جامعة ، 43 -31 (،6)29، مجلة جامعة النجاح لألبحاث األقصى، جامعة طالبات من عينة لدى االنفعالي

 النجاح، فلسطين.

، كلية التربية، جامعة جازان، 137 -113(، 2)1، مجلة التربيةاإلرشاد األكاديمي المفتوح،  (،2010)حسن دواح

 السعودية.

األنماط المزاجية وعالقتها بإدراكات النجاح لدى طلبة كلية التربية الرياضية وفقا  (،2012)ين عبد الزهرة عبد الليمةحس

، كلية التربية الرياضية، جامعة كربالء، 67 -43(، 2)1، مجلة كربالء لعلوم التربية الرياضيةللجنس، 

 العراق.

العلوم  ، كليةرسالة ماجستير غير منشورة(، نمط التفكير وعالقته بتقدير الذات، 2012)محمود حنان عبد العزيز

 جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر. ،االجتماعية

 -(، تنمية اإليجابية وأثرها في بعض االضطرابات النفسية لدى عينة من طالب الجامعة2005)خالد حسن الضعيف

 ، كلية البنات، جامعة عين شمس.غير منشورةرسالة دكتوراه دراسة تجريبية، 

الخوف من االتصال االجتماعي وعالقته بالشخصية المزاجية والوجهات الدافعية لدى طلبة (، 2008)رحيم عبد هللا جبر

 .، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، العراقرسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة

دراسة إمبيريقية   -الفروق في سمات أنماط الشخصية لدى طالب الدراسات العليا(، 2013أحمد عبد المقصود)رشاد 

 د الدراسات التربوية، جامعة القاهرة. ، معهرسالة ماجستير غير منشورة، كلينيكية

 -15ة، تم االطالع عليه في (، السمات المزاجية وعالقتها بالكفاءة االجتماعية لدي طفل الروض2015)سهير كامل توني

 http://www.Aljalsa.com/viw-م؛ من خالل الرابط التالي:2-2020

artcle.php?aid=63&typ=710 

(، بعض سمات الشخصية لدى طالب الجامعة وعالقتها بإدارة الذات واالتجاه نحو الدراسة 2019)السيد أحمد عبد الرحيم

، كلية رسالة ماجستير غير منشورةفي ضوء كل من مستوى الطموح األكاديمي ومستوى الطموح المهني، 

 العليا للتربية جامعة القاهرة. الدراسات

 . مصر: دار النهضة.سيكولوجية الشخصية ومحدداتها قياسها نظرياتها(، 1975)سيد غنيم

، 710 -692(، 4)19، مجلة دراسات نفسية، دراسة عامليه -(، أبعاد التفكير اإليجابي في مصر2009)عبد المريد قاسم

 رابطة اإلخصايين النفسسيين المصرية، القاهرة.
(، فاعلية برنامج تدريبي إلكساب بعض أبعاد التفكير اإليجابي لدى المعلمات برياض 2013عال عبد الرحمن علي)

، معهد الدراسات 136 -113(، 4)5، مجلة العلوم التربوية األطفال وتأثيره على جودة الحياة لديهن،

 والبحوب التربوية، جامعة القاهرة. 

، (، الشخصية المزاجية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة2012)فضل شاكر حسن، كاظم محسن كويطع

 جامعة المستنصرية، العراق. ،408 -379(، 2)3مجلة كلية التربية، 

مجلة اتجاهات اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك نحو استخدام اإلرشاد اإللكتروني،  (،2017فواز أيوب الممني)
 ، الجامعة األردنية.222-209 ،(25)44، دراسات العلوم التربوية

 . بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.القدرات العقلية في علم النفس(، 1996)كامل محمد عويضة

 ترجمة شفيق مالح علوانه، الرياض، العبيكان للنشر والتوزيع.  اإلبداع نظرياته وموضوعاته. ،(2011)ماركرنكو

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=136359020&frameName=&PageNo=3&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=136359020&frameName=&PageNo=3&PageSize=10
http://www.aljalsa.com/viw-artcle.php?aid=63&typ=710
http://www.aljalsa.com/viw-artcle.php?aid=63&typ=710
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