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ملخص البحث :
وب ایقاف التفكیـر االرشـادي فـي تعـدیل االتجاهـات حث التعرف على فاعلیة أسلهدف الب

) طالب وطالبة من طلبة المرحلة األولى ٢٠المستقبلیة لطلبة الجامعة ، تكونت عینة البحث من (

لـدیهم اتجاهـات سـلبیة نحـو المســتقبلفـي قسـم الفلسـفة / كلیـة اآلداب / جامعـة الموصــل ، والـذین

المسـتقبلیة ، حیـث أعتبـرت درجـاتهم أختبـارًا قبلیـًا ، ثـم بناًء على درجاتهم على مقیاس االتجاهات 

وزعــوًا عشــوائیًا الــى مجمــوعتین . المجموعــة األولــى تجریبیــة تلقــى أفرادهــا التــدریب علــى أســلوب 

رشــادیةإ) جلســات ٧ایقــاف التفكیــر مــن خــالل االرشــاد الجمعــي وتكــون البرنــامج االرشــادي مــن (

أفرادهـــا أي تـــدریب ، وباســـتخدام االختبـــار التـــائي لعینتـــین والمجموعـــة الثانیـــة الضـــابطة لـــم یتلقـــى 

مترابطتین ومستقلتین أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائیة لصالح المجموعة التجریبیة 

) بعــــد تلقـــي أفرادهــــا التــــدریب علـــى األســــلوب . وفــــي ضـــوء نتــــائج البحــــث ٠٥,٠وبداللـــة بلغــــت (

التوصیات والمقترحات .منوضعت مجموعة

The Effect of Thought stopping counseling style in
amendment Future Attitudes for student University.

Dr. Ahmed younis Al- Bajjari
University of Mosul - College of Education

Abstract:
This research aims to know the Effect of Thought stopping

counseling style in amendment Future Attitudes for student University.

The sample consists of (20) first year students at the department of

philosophy / college of Arts / University of Mosul. Those students who

according to their scores on a measurement, have negative future

attitudes.
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Their scores on that measurement were considered as apre-test.

Then they were divided into two groups. The experimental group was

practiced the thought stopping style through seven meetings of

counseling. The control group did not practice any style. Using t-Test for

two dependent and independent groups, the results show statistical

differences between the experimental group and the control one at (0,05)

level and for the benefit of the experimental group. In the light of those

results, anumber of recommendations and suggestions were given.

:مشكلة البحث
ان الجهل بمضامین التفكیر بالمسـتقبل واتجاهاتـه لـدى طلبـة الجامعـة یـنعكس علـى الفـرد 

والمجتمــع وعلــى الحاضــر والمســتقبل، واالتجــاه ســمة نفســیة مركبــة تنطــوي علــى عناصــر معرفیــة 

ین، وتظهـــر فـــي اآلراء والمطـــامح والتوقـــع والتقبـــل والـــرفض وعاطفیـــة ونزوعیـــة نحـــو موضـــوع معـــ

Karzواالقــدام واإلحجــام ( 1959 : P.423 لــذا یعــد االهتمــام بالطلبــة اهتمامــًا بمســتقبل األمــة (

Vanderویبدو جلیًا في كتابات العلماء والمربین والباحثین  Zanden 1989 : P.370)(

المقیـاس الخـاص فـي االتجاهـات المسـتقبلیة وقد شعر الباحث بالمشكلة من خالل تطبیقه 

على طلبة المرحلة األولى في بعض أقسام جامعة الموصل وتبین انشغال تفكیرهم بالمستقبل واكد 

Mcذلــك دراســة كــل مــن ( coneghy ) علــى تخــوف الطلبــة مــن عــدم ١٩٩٢، ابوزیــد 1985

الحصول على وظیفة بعد التخرج . 

Deboldوأشار ( ك عوامـل تـوثر علـى نظـرة الطالبـات الـى أنفسـهن ) الـى ان هنالـ1995

ودورهــن فــي المجتمــع ، فعنــدما نالحــظ ان النســاء لهــن مواقــع متدنیــة قیاســًا بــالمواقع واألدوار التــي 

یحتلها الرجال ، فان ذلك یؤدي الى ان تنظر األنثى الى نفسها ودورها نظرة سلبیة وعلى أنها اقل 

Deboldشأنا مقارنة بالذكور ( 1995: p.22-24 نتیجة لكل مایحیط بنا من أخطار تتمثـل فـي (

عدم األستقرار النفسي واالجتماعي والـذي بـدوره یـؤدي بـالفرد الـى عـدم الشـعور باألسـتقرار واألمـن 

النفسي والخوف من المجهول ، ینعكس ذلك على اتجاهاته المستقبلیة. 

أھمیة البحث: 
تقبل والبحــث فیــه واالعــداد لــه ، وقــد مــن ســمات العصــر الــذي نعــیش فیــه التفكیــر بالمســ

ازداد بـــروز هـــذه الظـــاهرة فـــي الثمانینـــات والتســـعینات، فكثـــرت األدبیـــات والبحـــوث نحـــو المســـتقبل 

) إذ ١٣٠:  ١٩٩٨رحمــة ( اواحتـل مسـتقبل الشــباب وتفكیـرهم بــه واتجاهـاتهم نحــوه حیـزًا هامــًا منهـ
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ـــا ـــة الشـــبابیة حاســـمة فـــي النمـــو وبن ـــو مـــن یـــرى العلمـــاء ان المرحل ء الشخصـــیة وهـــذا النمـــو الیخل

األزمـات والصــراعات ، فهنــاك ثـورة جســدیة یتحــول فیهــا الشـاب الــى شــكل رجـل ، وهنــاك ثــورة فــي 

الغدد الجنسـیة التـي تـؤدي بهرموناتهـا الـى مجموعـة جدیـدة مـن المشـاعر والحاجـات ، وهنـاك ثـورة 

یر المجـرد ، وهنـاك مشـكلة االنـدماج التفكیر التى ینتقل فیها الفرد من التفكیر المحسوس الى التفك

 ١٩٧٨االجتماعي ، فالشاب یرغب ان یدخل عالم الكبار وان یكون له دور في المجتمع (یعقوب 

وقد یعاني بعض الطلبة من مشكالت سلوكیة كاالنسحاب من المناقشات الصفیة، وربما  )٦-٥: 

ح یـرتبط بالـذكاء العـالي أكثـر یشعر الـبعض مـنهم بـنقص فـي الثقـة بـالنفس وعندئـذ یعتقـد ان النجـا

من السعي المتواصل ، كذلك یعتقد بأنـه الیمتلـك القـدرة فـي النجـاح وانـه لـیس هنـاك مـایمكن فعلـه 

مـن اجـل تغییـر الموقـف ، ویفتقــر الـى تحدیـد األهـداف والسـبل التــي یمكـن ان توصـله الـى تحقیــق 

Steinbergالهدف ( 1996 : p. الیرتضـي إال أن یحقـق هبـة ) واالنسان هذا الكائن المفكـر،28

العقل التي تمیزه عن الكائنات األخرى، فتبدوا علیه سمات ویظهر السلوك الـذي مـن خاللـه یمكـن 

أن یعــرف بــه علــى الــرغم مــن انــه یشــترك مــع غیــره بســمات وســلوكیات أخــرى واذا مــاأدرك تمیــزه 

اكتســاب المهــارات ) وعلیــه ینبغـي مســاعدة األبنــاء علــى١: ٢٠٠٢صـار الــى تحقیــق ذاتــه (العلــي 

المعرفیة واالجتماعیة التـى ترفـع مـن قـدراتهم علـى التوافـق مـع البیئـة المحیطـة بهـم ، وتمكـنهم مـن 

أداء أدوارهــم بشــكل ســلیم وتســاعدهم علــى الثقــة فــي أنفســهم وعــدم الســعي الــى خلــق أوهــام (حنــورة 

٢٩٢: ١٩٩٧.(  

ــــى دراســــة االتجاهــــات المســــتقبلیة لطل ــــا تبــــرز الحاجــــة ال بــــة الجامعــــة وتوظیــــف ومــــن هن

األســالیب االرشــادیة المناســبة لتعــدیل اتجاهــاتهم لیمارســوا أدوارهــم فــي الحیــاة بشــكل ســوي ویكونــوا 

عناصر ایجابیة في المجتمع. 

ھدف البحث وفرضیاتھ : 
یهدف البحث التعرف على فاعلیة أسلوب إیقاف التفكیر االرشادي في تعدیل االتجاهـات 

  عة .المستقبلیة لطلبة الجام

وفي ضوء ذلك وضعت الفرضیات اآلتیة : 

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات أفــــراد المجموعــــة التجریبیــــة فــــي  -١

االختبارین القبلي والبعدي على مقیاس االتجاهات المستقبلیة .

ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین متوســـــط درجـــــات أفـــــراد المجمـــــوعتین التجریبیـــــة  -٢

الضابطة على مقیاس االتجاهات المستقبلیة بعد تطبیق البرنامج االرشادي .و 
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حدود البحث : 
ـــة جامعـــة الموصـــ ـــة اآلداب / قســـم الفلســـفة لیقتصـــر البحـــث علـــى طلب ـــة –/ كلی المرحل

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥األولى للعام الدراسي (

تحدید المصطلحات: 
یتضمن البحث تعریفًا للمصطلحات اآلتیة: 

Effectivenessفاعلیة 

) أنهـــا االســـتخدام أو التوظیـــف المــاهر للكفـــاءة بشـــكل یـــؤدي الـــى ١٩٨٣(تعریــف مرعـــي 

  )٤٥:  ١٩٨٣(مرعي تحقیق الهدف الذي توظف من اجله

Styleاألسلوب 

) هو طریقة الفرد الممیزة في التعامل مع األشیاء لتحقیق أهداف معینه١٩٨٨(تعریف عاقل 

  ) ٣٥: ١٩٨٨(عاقل 

Thoughtالتفكیر ایقاف  Stopping

) أســـــلوب ارشـــــادي یقـــــوم علـــــى فكـــــرة أن األفـــــراد یســـــتجیبون ٢٠٠٠(تعریـــــف الرشـــــیدي 

ویتفاعلون مع األشیاء واألحـداث بنـاًء علـى المعـاني والصـور التـي یحملونهـا عـن هـذه األشـیاء أو 

  ) ٤٨٧:  ٢٠٠٠(الرشیدي األحداث بغض النظر عما هي علیه في الواقع.

ظــري الیقــاف التفكیــر) هــو أســلوب ارشــادي تتحــدد فیــه األفكــار والمعتقــدات (التعریــف الن

الخاطئــة والتــي ینــتج عنهــا ســلوك غیــر مرغــوب فیــه وٕابدالــه بأفكــار ومعتقــدات تتماشــى مــع القــیم 

السائدة في المجتمع 

(التعریف االجرائي الیقاف التفكیـر) هـو مجموعـة مـن األنشـطة والفعالیـات تتضـمن عـددًا 

السلوكیة المعرفیة من خالل جلسات ارشادیة تهدف الى تعدیل االتجاهات المستقبلیة من المواقف

ضـــبط –المناقشـــة الجماعیـــة –اآلتیـــة (التعـــرف علـــى طریقـــة التفكیـــر  توباســـتخدام االســـتراتیجیا

ایقــاف التفكیــر الخــاطئ) والتــي أظهرتهــا درجــاتهم علــى مقیــاس االتجاهــات –المعتقــدات الخاطئــة 

المستقبلیة .

Attitudeاالتجاه 

Rokeach(تعریف روكش  موضوع ماتنظیم لعدد من المعتقدات واألفكار حول )1972

Rokeach(ما أو یرفضهیجعل المرء ینزع نحو تفضیل موضوع 1972 : p. 159(
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Futureاالتجاهات المستقبلیة Attitudes

Mc(تعریف ماك كونهي  coneghy أهـداف الحیـاة ) هـي األفكـار المبدعـة حـول1985

  ) ١٣٢:  ١٩٩٨(رحمة واالهتمام بالتخطیط المستقبلي.

(التعریـــف النظـــري لالتجاهـــات المســـتقبلیة) اطمئنـــان الطلبـــة لوضـــعهم الدراســـي والمهنـــي 

والمستقبلي. 

(التعریف االجرائي لالتجاهات المستقبلیة) هي الدرجة التي یحصل علیها المستجیب مـن 

قیاس الذي اعتمده الباحث . خالل االجابة على فقرات الم

الدراسات السابقة : 
الدراسات التي تناولت أسلوب ایقاف التفكیر أوال.

(اثــر برنــامج ارشــاد نفســي فــي خفــض قلــق الریاضــیین قبــل بــدء  ٢٠٠١دراســة ســلیمان - ١

)المباریات

هدفت الدراسة التعرف على اثر ارشـاد نفسـي یخفـض قلـق الریاضـیین قبـل بـدء المباریـات 

) وتــم ٢٠٠١) العبــًا مــن نــادي الطلبــة الریاضــي لكــرة القــدم لعــام (١٢ونــت عینــة البحــث مــن (تك

) العبـین للمجموعـة الضـابطة ٦) العبین وبالطریقـة العشـوائیة للمجموعـة التجریبیـة و (٦اختیار (

والتي لم تخضع للبرنامج االرشادي. 

–المســتوى الفنــي  –ة الخبــر -أجــرى الباحــث التكــافؤ فــي متغیــرات عدیــدة وهــي (العمــر 

التحصیل الدراسي). 

فرعیـة وهـي  ساستخدم الباحث قائمة قلق المنافسة الریاضـیة ، والمتكونـة مـن ثالثـة مقـایی

مقیاس القلق المعرفي ، مقیاس القلق البدني ، مقیاس الثقة بالنفس . 

رفیـة والعـالج تم بناء البرنامج االرشادي باالسـتناد الـى النظریـات السـلوكیة والسـلوكیة المع

العقالني االنفعالي . 

قبــل بــدء المباریــات.  نأســتخدم الباحــث أســلوب ایقــاف التفكیــر لخفــض القلــق لــدى الالعبــی

) دقیقة لكـل جلسـة . اسـتخدم الباحـث اختبـار ٤٠) جلسة ارشادیة بمعدل (١٢تكون البرنامج من (

إحصـائیا بـین المجمـوعتین أظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق دالـةمان وتنـي للعینـات الصـغیرة . 

  ) ٥:  ٢٠٠١(سلیمان التجریبیة والضابطة. 
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(فاعلیــة برنــامج عالجــي ســلوكي معرفــي فــي الصــحة النفســـیة  ٢٠٠٣دراســة الــدوري - ٢

)للطالب الموهوبین

هـــدفت الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى فاعلیـــة برنـــامج عالجـــي ســـلوكي معرفـــي فـــي الصـــحة 

النفسیة للطالب الموهوبین . 

) طالبـًا فـي المرحلـة االبتدائیـة واسـتخدمت الباحثـة العـالج ٤٠عینت الدراسة مـن (تكونت 

الســـلوكي المعرفـــي والـــذي تضـــمن أســـلوب ایقـــاف التفكیـــر لتعـــدیل األفكـــار الخاطئـــة لـــدى الطالـــب 

الموهــوب وابــدالها بأفكــار أكثــر منطقیــة وطبــق علـــیهم مقیــاس اعــد مــن قبــل الباحثــة فــي الصـــحة 

الموهوبین. النفسیة وخاص بالطلبة

، ومعامــل مــان وتنــي واختبــار ولكوكســن لمعرفــة داللــة ياســتخدمت الباحثــة االختبــار التــائ

الفروق. أظهرت النتائج عن تغیـرات ایجابیـة لـدى أفـراد العینـة التجریبیـة ویعـود ذلـك الـى األسـلوب 

  ) ٣: ٢٠٠٣العالجي السلوكي المعرفي (الدوري 

ΎΟΗ�ΕѧѧѧϟϭΎϧΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧγέΩϟ��˱ΎѧѧѧϳϧΎΛ�ϭѧѧѧΣϧ�ΕΎѧѧѧόϣΎΟϟ�ΔѧѧѧΑϠρϭ�ΏΎΑѧѧѧηϟ�ΕΎѧѧѧϫ
مستقبلھم : 

(النظرة المستقبلیة لدى شباب الجامعة من الجنسین) ١٩٩٢دراسة أبو زید - ١

) طالـــب ٣٠٠أجریــت الدراســـة فـــي كلیـــات جامعـــة القــاهرة ، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

الجنس وطالبـــــة واســـــتخدمت المقابلـــــة الشخصـــــیة ألســـــتطالع آراء الطلبـــــة بالمســـــتقبل وعالقتهـــــا بـــــ

والتحصیل الدراسي والتخصص والمستوى االقتصادي . 

وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتیة : 

% من العینة یرغبون العمل بعد التخرج  ٨٩-٨٥هناك نسبة تتراوح بین .١

% من العینة ان البطالة هي المشكلة الرئیسیة التي ستواجههم  ٦٤یشعر .٢

ى متغیـرات الجـنس لة فـي أجابـات العینـة تعـزى الـلم یظهر التحلیل االحصائي فروق ذات دال.٣

) ٤٨:  ١٩٩٢(أبو زید أو التخصص. 

(اتجاهات طلبة جامعة الكویت نحو مستقبلهم فـي مجـاالت الدراسـة  ١٩٩٨دراسة رحمة - ٢

والعمل والدخل) 

هدف البحث الى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة الكویت نحو مستقبلهم في مجاالت 

المســتقبل. لتحقیــق ذلــك اختیــرت عینــة مــن طــالب جامعــة  ووالــدخل والمشــاعر نحــالدراســة والعمــل 

) فقرة وبعد ٤٤وتكونت أداة البحث من استبانه مؤلفة من () طالب وطالبة.٦٣٠الكویت عددها (

وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتیة : ، التأكد من صدقها وثباتها طبقت على أفراد العینة 
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لدى معظم أفراد العینة وجود اتجاهات مشتركة.١

) ١٢٩: ١٩٩٨تفضیل أفراد العینة لمتابعة الدراسة الجامعیة (رحمة .٢

Damorinدراسة دامورین - ٣ (توقعـات عینـة مـن طلبـة البكـالوریوس فـي البرازیـل 1990

وبلجیكا حول أول عمل سیحصلون علیه بعد تخرجهم)

توصـلت الدراسـة الـى النتـائج ، لجیكـا ) مـن ب٢٧٣) مـن البرازیـل و(٣٤٢تألفت عینة الدراسة مـن (

اآلتیة : 

كان البرازیلیون أكثر تفاؤال في الحصول على عمل مناسب، وتوقع الطالبـات إنهـن سیحصـلن .١

على عمل ذي أهمیة ومركز اجتماعي وأنهن سینجحن فیه 

أمـــا البلجیكیــــون فقـــد ظهــــروا متشــــائمین مـــن أول عمــــل سیحصــــلون علیـــه ومتخــــوفین مــــن أن .٢

تكون صعبة متطلباته س

كانــت الخلفیــة الثقافیــة للطلبــة وخبــراتهم لمــن العوامــل المــؤثرة فــي توقعــات الطلبــة نحــو العمــ.٣

Damorin(السابقة بالعمل 1990 ,P.14(

Goddardدراسـة كـودارد  -٤ المسـتقبلي لـدى طلبـة ل(مقارنـة االتجاهـات نحـو العمـ1992

الماجستیر في ادارة األعمال) 

ن عینتین وهما: تكونت عینة البحث م

) طالبًا وطالبة. ١١٤ألمانیة وعددها (:األولى

ــــة وعــــددها ( ــــة : أمریكی ــــات المتحــــدة ٨٤الثانی ــــوب شــــرق الوالی ــــًا وطالبــــة مــــن جامعــــات جن ) طالب

األمریكیة. 

توصلت الدراسة الى النتائج اآلتیة : 

اغلب الطلبة األلمان الیرغبون بأقامة مشروعات عمل خاصة لهم .١

من الطلبة االمریكین قالوا : ان اقامة مشروعات عمل خاصة لهم احتمال وارد  %٥٧نسبة .٢

كال المجموعتان لدیهم تخوف من هذا النوع من العمل الخاص .٣

)Goddard . 1992, P. 25(
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أجراءات البحث :
مجتمع البحث:.١

تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن طلبـــة جامعـــة الموصـــل / المرحلـــة األولـــى حیـــث بلـــغ عـــددهم 

طالب وطالبة.  )٦٥٩٧(

عینة البحث:.٢
) للمجموعــة التجریبیــة مقســمة ١٠) طالــب وطالبــة، بواقــع (٢٠تكونــت عینــة البحــث مــن (

) مــن الطلبــة للمجموعــة الضــابطة. تــم اختیــارهم باألســلوب ١٠بالتسـاوي طــالب وطالبــات، كــذلك (

المرحلة األولى . -العشوائي من طالب كلیة اآلداب /قسم الفلسفة 

التصمیم التجریبي :.٣
بمـــا ان هـــدف البحـــث هـــو معرفـــة فاعلیـــة أســـلوب ایقـــاف التفكیـــر االرشـــادي فـــي تعـــدیل 

االتجاهات المستقبلیة لطلبة الجامعة ، یمكن تمثیل البحث بالتصمیم اآلتي :

اختبار بعديالبرنامج االرشادياختبار قبليالمجموعة

مقیاس االتجاهات المستقبلیةوب ایقاف التفكیرأسلمقیاس االتجاهات المستقبلیةالتجریبیة

مقیاس االتجاهات المستقبلیة--------مقیاس االتجاهات المستقبلیةالضابطة

أداتا البحث: .٤
مقیاس االتجاھات المستقبلیة: -

) ١٩٩٨اســـتخدم فـــي البحـــث مقیـــاس االتجاهـــات المســـتقبلیة الـــذي أعـــده أنطـــوان رحمـــة (

) فقرة ، إذ تم صیاغة الفقرات الستطالع اتجاهات الطلبـة نحـو مسـتقبلهم ٤٤یتكون المقیاس من (

) متــردد ٢) غیــر موافــق (١وعلیــه فقــد أعطــي للبــدائل الخمــس األوزان اآلتیــة : غیــر موافــق ابــدًا (

) وتعنـي ان االتجـاه ٢٢٠) . لذا تكون أعلى درجة علـى المقیـاس (٥) موافق جدًا (٤) موافق (٣(

) وتعنـــي ان االتجـــاه المســـتقبلي ســـلبي، علمـــًا ان المتوســـط ٤٤وأدنـــى درجـــة (المســـتقبلي ایجـــابي، 

  ) . ١٣٢الفرضي للمقیاس هو (

صدق المقیاس : 
للتأكد من صدق مقیاس االتجاهات المستقبلیة تم عرضه على عدد من الخبـراء مـن ذوي 

الخبراء على صالحیة المقیاس وانـه یقـیس مـا وضـع ألجلـه بعـد الخبرة واالختصاص * وقد اجمع

اجراء بعض التعدیالت . 
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ثبات المقیاس : 
قــام الباحــث باســتخراج معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة الفــا كرونبــاخ مســحوبة مــن العینــة 

) وهـو ,.٨٤طالب وطالبة حیث بلغـت قیمـة الثبـات ( )٣٠التي طبق علیها المقیاس وتكونت من (

عامل ثبات جید.م

لبرنامج االرشادي باستخدام أسلوب ایقاف التفكیر -
بما ان هـدف البحـث هـو معرفـة فاعلیـة أسـلوب ایقـاف التفكیـر فـي تعـدیل اتجاهـات طلبـة 

الجامعــة ، لــذا ینبغــي بنــاء برنــامج أرشــادي یــتالئم مــع طبیعــة البحــث ، وأهدافــه الخاصــة، ولتحدیــد 

یعتمد علیها البرنامج قام الباحث باإلجراءات اآلتیة : االرشادیة التي  تاالستراتیجیا

الســـــابقة التـــــي تبحـــــث موضـــــوع االتجاهـــــات المســـــتقبلیة  تاالطـــــالع علـــــى األدبیـــــات والدراســـــا -أ

والدراسات التي اعتمدت أسلوب ایقاف التفكیر مع متغیرات أخرى .

ن في میدان علم عرض مخطط البرنامج بصیغته األولیة على عدد من الخبراء والمتخصصی -ب

التـي اسـتخدمت فیـه فضـال عـن  تللتأكـد مـن األهـداف واالسـتراتیجیاالنفس واالرشـاد النفسـي

عدد الجلسات االرشادیة ، والمدة الزمنیة الالزمة لتحقیق أهداف البرنامج . 

بعــــد اطــــالع الخبــــراء علــــى مخطــــط البرنــــامج ، واجــــراء التعــــدیالت الالزمــــة أصــــبح البرنــــامج  -ج

) جلســات ارشــادیة بــدأ الباحــث ٧جــاهز للتطبیــق النهــائي. إذ تكــون البرنــامج مــن (االرشــادي

وأنتهـت یـوم الثالثـاء  ٢٠٠٦/  ٤/  ٤بتطبیقها على أفراد المجموعة التجریبیـة یـوم الثالثـاء / 

/٢٠٠٦/  ٥/  ١٦ ،

تضمنت الجلسة األولى (التعارف) بین الباحـث وأفـراد المجموعـة مـن خـالل الترحیـب بهـم 

یفهم باألســـلوب االرشـــادي المقتـــرح وأهدافـــه وشـــرح خطـــوات تنفیـــذه فـــي ضـــوء االســـتراتیجیات وتعـــر 

المستخدمة في البرنامج والتي من شأنها مساعدة المسترشد على اتقان محتوى الجلسة االرشـادیة، 

بعد تحدید الحاجات األساسیة والتي تعد موضوعات الجلسات االرشادیة والتي تـم االعتمـاد علیهـا 

تطبیــــق المقیــــاس بوصــــفها مؤشــــرات الحتیاجــــات الطلبــــة ذوي االتجــــاه الســــلبي علــــى مقیــــاس بعــــد 

االتجاهات المستقبلیة، وتم ترتیب الجلسات االرشادیة كاالتي:

 لجنة الخبراء

جامعة الموصل / كلیة التربیة أ د محمد یاسین وهیب -١

ة الموصل / كلیة التربیةجامعأ م د فاتح أبلحد فتوحي  -٢

جامعة الموصل / كلیة التربیةم د قیس محمد علي  -٣

جامعة الموصل / كلیة التربیةم د علي علیج خضر  -٤

جامعة الموصل / كلیة التربیةم د هادي صالح رمضان -٥
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الهجــرة والتغــرب -٥ الواســطة -٤ كثــرة الخــریجین -٣ تغیــر اختصاصــي -٢ االفتتاحیــة-١

الختامیة .  -٧ المستقبل الغامض -٦

جیات المستخدمة في التدریب على أسلوب ایقاف التفكیر وهي: أدناه االستراتی

الهدف من أسلوب ایقاف التفكیر - ١

تــــدریب المسترشــــد للتعــــرف علــــى المعتقــــدات الخاطئــــة ومواجهتهــــا لضــــبط األفكــــار غیــــر 

المنطقیة وتبصیره بعدم واقعیتها للتخلص منها . 

التعرف على طریقة التفكیر - ٢

ات، واألفكار نستدل على سلوك المسترشد من خالل التصورات، واالعتقاد

المناقشة الجماعیة - ٣

مســاعدة المسترشــد علــى التقــویم الــذاتي واالحســاس بــردود األفعــال االیجابیــة والســلبیة مــن 

  ) ٦٥:  ١٩٨٧(صبحي خالل تفاعله مع المجموعة

ضبط المعتقدات الخاطئة - ٤

منطقي عدم قدرة المسترشد على التعامل مع األشیاء واألحداث بشكل

ایقاف التفكیر الخاطئ - ٥

تغلـــب المسترشـــد علـــى تفكیــــره الســـلبي وعـــدم تكـــراره والتركیــــز علـــى األفكـــار والمعتقــــدات 

والمشاعر الحقیقیة.

التقویم البنائي - ٦

یتحقق من خالل التدریب وممارسة اآلتي : 

درب نفسك على ایقاف التفكیر -

التفكیر وتخیل المشكلة -

لتفكیرمارس أسلوب ایقاف ا-

تجنب المعتقدات الخاطئة-

خطوات تنفیذ أسلوب ایقاف التفكیر - ٧

مناقشة األفكار غیر العقالنیة والخاطئة لدى المسترشد وتبصیره بها -١

یطلب من المسترشد التركیز ومتابعة األفكار غیر العقالنیة -٢

توقـــف) أثنـــاء اســـتغراق المسترشـــد فـــي أفكـــاره غیـــر المنطقیـــة ، یصـــرخ المرشـــد علیـــه فجـــأة (-٣

Stop ان هــذا التــدخل المفــاجئ یحــدث نوعــًا مــن قطــع تسلســل األفكــار غیــر المنطقیــة ممــا

یجعل المسترشد یواجه صعوبة في استكمال التفكیر فیها . 
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یــتم تكــرار الخطـــوتین الثانیــة والثالثــة حتـــى یــتم االقتـــران بدرجــة كافیــة بـــین التوقــف بطریقـــة -٤

ألفكار الخاطئة . اجباریة عن التفكیر بهذه الطریقة وبین ا

.إذا أتت إلیه األفكـار غیـر Stopتوجیه نظر المسترشد الى أهمیة ان یقول لنفسه (توقف) -٥

)٤٨٨:  ٢٠٠٠(الرشیدي المنطقیة بعد ذلك

وفیما یلي أنموذج لجلسة ارشادیة موضحًا فیها استراتیجیات أسلوب لعب الدور :

دقیقة ٤٥مدتها: الجلسة الثانیة

غییر اختصاصيتالموضوع

عدم قناعتي باختصاصيالحاجات المرتبطة بالموضوع

ان یتعرف أفراد المجموعة على دور وأهمیة اختصاصهم األهداف المرتبطة بالموضوع

االستراتیجیات والنشاطات 

االرشادیة

التعرف على طریقة التفكیر 

المناقشة الجماعیة 

ضبط المعتقدات الخاطئة 

)Stopخاطئ (ایقاف التفكیر ال

توجیه سؤال الى أفراد المجموعة للتعرف على طریقـة تفكیـرهم حـول التقویم البنائي

اختصاصهم 

))((محتوى الجلسة

فـي المسـتقبل یقوم المرشد بالتحدث ومناقشـة أفـراد المجموعـة حـول اختصاصـهم وأهمیتـه ودورة-

موعة بأبداء آرائهم في الموضـوع وعدم إصدار أحكامهم المتسرعة ، وفسح المجال ألفراد المج

یشارك المرشد ویصحح المعتقدات الخاطئـة  ه. ومن خالل أسلوب ایقاف التفكیر واستراتیجیات

لدى المسترشد 

المسترشد / انا غیر مقتنع باختصاصي 

)Stopالمرشد / توقف (

المسترشد / استمراري في تخصصي مضیعة للوقت 

)Stopالمرشد / توقف (

/ لوكنت محظوظًا لحصلت على تخصص آخر المسترشد 

یتوقــف ؟ (كــون كالمـــه غیــر منطقــي) لقـــد بــرز مــن تخصصـــي كثیــر مــن الفالســـفة

والعلماء وأناروا العقول والقلوب وغیروا واقع الشعوب .
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المرشد / أشكرك ، هذا هو التفكیر المنطقي والمطلوب منك.

عرض النتائج ومناقشتھا :
علیــة أســلوب ایقــاف التفكیــر االرشــادي فــي تعــدیل اتجاهـــات هــدف البحــث الــى تحدیــد فا

طلبة الجامعة، ولمعرفة داللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة، سـیتم عـرض 

لنتائج فرضیات البحث :

التوجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات افـــراد المجموعـــة الفرضـــیة االولـــى :-

تبارین القبلي والبعدي على مقیاس االتجاهات المستقبلیة.التجریبیة في االخ

تــم التحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة باســتخراج المتوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري 

لدرجات األفراد المجموعة التجریبیة قبـل تطبیـق أسـلوب ایقـاف التفكیـر وبعـد التطبیـق، واتضـح ان 

) ٤٠,٤) واالنحـراف المعیـاري (٥٠٠,١٢٢لوب (متوسط درجات أفراد المجموعة قبـل تطبیـق أالسـ

) ٢٨,٨) واالنحـراف المعیـاري (٠٠,١٦٣ومتوسط درجـات أفـراد المجموعـة بعـد تطبیـق األسـلوب (

) لعینتـــین متــــرابطتین، أظهــــرت نتیجــــة t.Testولمعرفـــة داللــــة الفــــروق اســـتخدم االختبــــار التــــائي (

ي اكبـر مـن القیمـة الجدولیـة التـي تسـاوي ) وهـ٢٤,١٢االختبار ان القیمة التائیة المحسوبة بلغت (

ــــة ٩) وبدرجــــة حریــــة (٠٥,٠) عنــــد مســــتوى داللــــة (٢٦,٢( ) وهــــذا یعنــــي وجــــود فــــروق ذات دالل

) ٢احصـــائیة لصـــالح أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة بعـــد تطبیـــق اســـلوب ایقـــاف التفكیـــر، والجـــدول (

سـلوب ایقـاف التفكیـر فعالـة یوضح ذلك، وهذا یعني ان االستراتیجیات االرشـادیة المسـتخدمة فـي أ

في معرفة المسترشدین ألنفسهم وتبصیرهم بـواقعهم، فضـًال عـن تنمیـة تفكیـرهم فـي فهـم المعتقـدات 

والسلوك المرغوب فیه وبطریقة مقبولة اجتماعیًا في أطار الواقع. 

  )١الجدول (

ق أسلوب ایقاف القیمة التائیة للفروق بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة قبل تطبی

التفكیر وبعد التطبیق

  العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي
متوسط الفروق

االنحراف 

المعیاري

قیمة (ت) 

الجدولیة

القبلي
١٠  

١٢٢.٥٠٠
١٢.٢٤  ٣.٨٨  ٤٠.٥*

١٦٣.٠٠البعدي

  ٢.٢٦) = ٠.٠٥( < ة) ومستوى دالل٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (
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التوجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین متوســط درجــات أفــراد المجمــوعتین الثانیــة :الفرضــیة-

التجریبیة والضابطة على مقیاس االتجاهات المستقبلیة بعد تطبیق البرنامج االرشادي. 

تــم التحقــق مـــن صــحة هـــذه الفرضــیة باســـتخراج المتوســط الحســـابي واالنحــراف المعیـــاري 

ـــر ، لـــدرجات أفـــراد المجموعـــة التجریب ـــة والمجموعـــة الضـــابطة بعـــد تطبیـــق أســـلوب ایقـــاف التفكی ی

) ٢٨,٨) واالنحــراف المعیــاري (٠٠,١٦٣واتضــح ان متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجریبیــة (

) ولمعرفــة ٩٧,٣) واالنحــراف المعیــاري (٥٠٠,١٢٢ومتوســط درجــات أفــراد المجموعــة الضــابطة (

ــــائي ــــار الت ــــروق بینهمــــا اســــتخدم االختب ــــة الف ) لعینتــــین مســــتقلتین ، أظهــــرت نتیجــــة t.Test(دالل

) وهـي اكبـر مـن القیمـة الجدولیـة التـي تسـاوي ٩٣,١٣االختبار ان القیمة التائیة المحسوبة بلغت (

) وهــذا یـدل علـى وجــود فـروق ذات داللــة ١٨) ودرجـة حریـة (٠٥,٠() عنـد مسـتوى داللــة١٠,٢(

) یوضــح ٣ایقــاف التفكیــر، والجــدول (احصــائیة لصــالح المجموعــة التجریبیــة بعــد تطبیــق أســلوب

ذلـــك. وهـــذا مؤشـــر علـــى فعالیـــة أســـلوب ایقـــاف التفكیـــر فـــي تعـــدیل االتجاهـــات المســـتقبلیة لطلبـــة 

الجامعة ، الن وضع الخطة االرشـادیة مـن الباحـث جـاء بشـكل یتناسـب مـع حاجـات المسترشـدین 

رشادیة ساعد وبشكل منظم فـي والمرحلة العمریة، إذ ان استیعاب المسترشدین لمفردات الجلسة اال

حل مشكالتهم الخاصة باالتجاهـات المسـتقبلیة واصـدار أحكـامهم علـى معتقـداتهم الخاطئـة وابـدال 

السـلوك غیـر المرغـوب بسـلوك مرغـوب یتماشـى مـع القـیم السـائدة فـي المحـیط الـذي یعیشـون فیــه. 

المسترشــدین علــى قــراءة ویعــزي الباحــث فعالیــة أســلوب ایقــاف التفكیــر الــى انــه یعمــل علــى تــدریب 

الواقــع بطریقــة صــحیحة دون مبالغــة وتشــویه، مثلمــا یــؤدي الــى تحلیــل البیانــات التــي تجمــع بشــكل 

یطابق الواقع ویخرج باستنتاجات منطقیـة تعمـل علـى فحـص كـل فكـرة غیـر منطقیـة بطریقـة تعـزز 

اعادة بناء معارفه وأفكاره بشكل منطقي.

  ).٢٠٠٣(الدوري  على فاعلیة أسلوب ایقاف التفكیر كدراسةوتتفق هذه النتیجة مع نتائج أكدت 

  )٢الجدول (

القیمة التائیة للفروق بین متوسط درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد تطبیق 

أسلوب ایقاف التفكیر

قیمة (ت) الجدولیةاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعدداالختبار

*١٠١٢٢.٥٠٠٣.٩٧١٣.٩٣الضابطة

١٠١٦٣.٠٠٨.٢٨التجریبیة

  ٢.٢٦) = ٠.٠٥( < ة) ومستوى دالل١٨* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (
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التوصیات : 
توظیــف منــاهج دراســیة تســاعد الطلبــة فــي اختیــار التخصــص والمهنــة وتكــوین االتجاهــات -١

الواقعیة نحوها. 

لة وتجاوز القلق المستقبلي لدیهم. توفیر فرص عمل للخریجین وذلك للقضاء على البطا-٢

االفادة من نتائج البحث في سیاسة القبول المركزي. -٣

المقترحات :
اقامة برامج ارشادیة جامعیة تلبي حاجات الطلبة والمجتمع.-١

اجراء بحوث علمیة عن االتجاهات المستقبلیة لسیاسة الدولة في التعلیم العالي.-٢

–التفــوق  –القلــق  –ر بمتغیــرات أخــرى كــالنمو الخلقــي دراســة فاعلیــة أســلوب ایقــاف التفكیــ-٣

تحقیق الذات .–االتزان االنفعالي –موقع الضبط 

المصادر : 
) النظـــــرة المســـــتقبلیة لـــــدى شـــــباب الجامعـــــة مـــــن الجنســـــین، دراســـــة ١٩٩٢ابـــــو زیـــــد، نبیلـــــه (.١

القاهرة، الهیئة العامة للكتاب. )٢٤مجلة علم النفس، العدد (استطالعیة، 

، بیروت، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر. ازمة المراهقة والشباب) ١٩٧٨وب، غسان (یعق.٢

اثر اسلوبین ارشادیین فـي خفـض مسـتوى الشـعور بـاالغتراب ) ٢٠٠٢العلي، ماجدة هلیل (.٣

(رســـــالة ماجســـــتیرغیر منشـــــورة) كلیـــــة التربیـــــة، الجامعـــــة لـــــدى طـــــالب المرحلـــــة االعدادیـــــة

المستنصریة. 

فاعلیــة برنــامج عالجــي ســلوكي معرفــي فــي الصــحة ) ٢٠٠٣محمــد جــابر (الــدوري، وصــال .٤

(اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة) كلیــة التربیــة (ابــن رشــد) جامعــة النفســیة للطلبــة الموهــوبین

بغداد. 

اثر برنامج ارشاد نفسي لخفض قلق الریاضیین قبـل بـدء ) ٢٠٠١سلیمان، عباس سـلیمان (.٥

ورة) كلیة التربیة (ابن رشد) جامعة بغداد. (رسالة ماجستیر غیر منشالمباریات

) الرعایـة النفسـیة وتنمیـة االبــداع : برنـامج تطبیقـي علــى ١٩٩٧حنـورة، مصـري عبـد الحمیــد (.٦

التالمیـــذ المتفـــوقین فـــي المـــرحلتین االبتدائیـــة والمتوســـطة مـــن خـــالل تجربـــة النـــادي الصـــیفي، 

، كلیــة االداب، جامعــة ١٩٩٧ابریــل  ٨-٦مــؤتمر الخدمــة النفســیة فــي دولــة الكویــت فــي 

الكویت. 

، عمـان، االردن، المیسـر فـي علـم الـنفس االجتماعیـة) ١٩٨٣مرعي، توفیق واحمد بلقیس (.٧

، دار الفرقان. ٢ط
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، لبنان، بیروت، دار الرائد العربي. معجم العلوم النفسیة) ١٩٨٨عاقل، فاخر (.٨

، الكویــت، مكتبــة النفســيمقدمــة فــي االرشــاد  )٢٠٠٠الرشــیدي، تیســیر وراشــد علــي الســهل (.٩

الفالح للنشر والتوزیع .

ي مجــاالت الدراســة ) اتجاهــات طلبــة جامعــة الكویــت نحــو مســتقبلهم فــ١٩٩٨رحمــة، انطــوان (.١٠
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