
  شايب أمينة. أ: مقرر

  -ورقلةجامعة قاصدي مرباح  -خدة فاطمة الزهراء

تعريفات يتضح أن أغلبها ركزت على التأثري املباشر لقلق املستقبل على حياة وشخصية الفرد وأنه يقرتن دائما بانفعاالت سلبية  

  . هوبأنه حالة انفعالية سلبية تتميز باليأس واجلمود وجتعل الفرد عاجزا عن مواصلة العمل وتفقده القدرة على اإلجناز وحتقيق ما يطمح إلي

 التفسري النفسي، التفسري املعريف، التفسري السلوكي والتفسري اإلنساين؛

 ؛طغيان اجلانب املادي يف مجيع حاالت احلياة مع تقلص دور العلم واحلصول على الشهادات

  . ضعف اإلميان وغيابه يف معظم األحيان لدى البعض وسط دوامة احلياة ومشكالا وصراعها
  :فيعتقد أن قلق املستقبل لدى األشخاص ينشأ من العوامل التالية

 ؛اهلروب من املاضي والتشاؤم وعدم الثقة يف أحد، واستخدام آليات الدفاع، وصالبة الرأي والتعنت

 ؛الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفه األسباب، اضطرابات النوم والتفكري، عدم الرتكيز وسوء اإلدراك االجتماعي، االنطواء والشعور بالوحدة

  

  2018 فيفري 05 يوم

مقرر              د منصوري                    .أ: رئيس الجلسة

خدة فاطمة الزهراء. أ: قلق المستقبل إحدى أخطر العقبات التي تواجه شبابنا لـ

 التعريف بالقلق وقلق المستقبل والتفريق بينهما؛

تعريفات يتضح أن أغلبها ركزت على التأثري املباشر لقلق املستقبل على حياة وشخصية الفرد وأنه يقرتن دائما بانفعاالت سلبية  
  . كاخلوف والتوتر وعدم األمن وتوقع اخلطر

وبأنه حالة انفعالية سلبية تتميز باليأس واجلمود وجتعل الفرد عاجزا عن مواصلة العمل وتفقده القدرة على اإلجناز وحتقيق ما يطمح إلي

التفسري النفسي، التفسري املعريف، التفسري السلوكي والتفسري اإلنساين؛: ومتثلت يف التعريف بأهم النظريات التي تناولت موضوع القلق
 التعريف بأهم العوامل واألسباب المؤدية لقلق المستقبل؛

  :أسباب قلق املستقبل إىل جمموعة من العوامل ومنها )

 .عجز الفرد يف احلاضر مما يعطيه صورة مؤشرة لصعوبة املستقبل

 .والفعليةاألماين اليت ال تتناسب مع حجم اإلمكانيات الواقعية 

طغيان اجلانب املادي يف مجيع حاالت احلياة مع تقلص دور العلم واحلصول على الشهادات

ضعف اإلميان وغيابه يف معظم األحيان لدى البعض وسط دوامة احلياة ومشكالا وصراعها
فيعتقد أن قلق املستقبل لدى األشخاص ينشأ من العوامل التالية )2006

 

 ؛

 .الظروف السلبية احمليطة بالشخص
 التعريف بأهم اآلثار السلبية لقلق المستقبل عامة وعند المتعلمين خاصة

  :ما يأيت )2009(المشيخي حسب  من أهم اآلثار السلبية لقلق املستقبل 

اهلروب من املاضي والتشاؤم وعدم الثقة يف أحد، واستخدام آليات الدفاع، وصالبة الرأي والتعنت

الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفه األسباب، اضطرابات النوم والتفكري، عدم الرتكيز وسوء اإلدراك االجتماعي، االنطواء والشعور بالوحدة

 ؛بح عرضة لاليار العقلي والبديناإلنسان متاسكه املعنوي ويص

 ؛قع واالنتظار السليب ملا قد حيدث

 ؛يعيش اإلنسان يف حالة انعدام الطمأنينة على صحته ورزقه

  

   :الجلسة األولى

رئيس الجلسة                         

قلق المستقبل إحدى أخطر العقبات التي تواجه شبابنا لـ: 01المداخلة رقم 

  : هدفت الدراسة إلى

التعريف بالقلق وقلق المستقبل والتفريق بينهما؛ .1

تعريفات يتضح أن أغلبها ركزت على التأثري املباشر لقلق املستقبل على حياة وشخصية الفرد وأنه يقرتن دائما بانفعاالت سلبية  اليف ضوء 
كاخلوف والتوتر وعدم األمن وتوقع اخلطر

وبأنه حالة انفعالية سلبية تتميز باليأس واجلمود وجتعل الفرد عاجزا عن مواصلة العمل وتفقده القدرة على اإلجناز وحتقيق ما يطمح إلي
 

التعريف بأهم النظريات التي تناولت موضوع القلق  .2

التعريف بأهم العوامل واألسباب المؤدية لقلق المستقبل؛  .3

)2001( محمدأحمد ويرجع 

عجز الفرد يف احلاضر مما يعطيه صورة مؤشرة لصعوبة املستقبل - 

 .الطموحات الزائدة - 

األماين اليت ال تتناسب مع حجم اإلمكانيات الواقعية  - 

طغيان اجلانب املادي يف مجيع حاالت احلياة مع تقلص دور العلم واحلصول على الشهادات - 

ضعف اإلميان وغيابه يف معظم األحيان لدى البعض وسط دوامة احلياة ومشكالا وصراعها - 
2006( إسماعيلإبراهيم أما 

 ؛نظرة الشخص السلبية لذاته - 

؛األفكار املشوشة والالعقالنية - 

الظروف السلبية احمليطة بالشخص - 
التعريف بأهم اآلثار السلبية لقلق المستقبل عامة وعند المتعلمين خاصة .4

من أهم اآلثار السلبية لقلق املستقبل نذكر 

اهلروب من املاضي والتشاؤم وعدم الثقة يف أحد، واستخدام آليات الدفاع، وصالبة الرأي والتعنت - 

الشعور بالتوتر واالنزعاج ألتفه األسباب، اضطرابات النوم والتفكري، عدم الرتكيز وسوء اإلدراك االجتماعي، االنطواء والشعور بالوحدة - 

اإلنسان متاسكه املعنوي ويصيفقد  - 

قع واالنتظار السليب ملا قد حيدثالتو  - 

يعيش اإلنسان يف حالة انعدام الطمأنينة على صحته ورزقه - 



 .االعتمادية والعجز والالعقالنية - 
 التوصيات .5

واالجتماعي واملهين حىت نأخذ بيدهم إىل مستقبل آمن خال من  ضرورة االهتمام مبشكالت الشباب على خمتلف األصعدة يف اال الدراسي - 
 ؛مجيع أنواع القلق

 ؛ضرورة تفعيل دور اإلرشاد النفسي والرتبوي ووضع برامج إرشادية ملساعدة الشباب على ختطي مشكالم والتخفيف من قلق املستقبل - 

 ؛توعية الشباب خبطورة اضطراب القلق على الصحة اجلسدية والنفسية - 
  .إجراء دراسات حول أهم األسباب املؤدية لقلق املستقبل والعمل على جتنبها أو التقليل منها

  

  -المركز الجامعي غليزان - زقاوة أحمد . د. أ: لـ منظور محلي وعالمي: قلــق المستقبــــــــل لدى الشباب: 02المداخلة رقم 

مراجعة نتائج دراسات حملية وعاملية، والوقوف على املصادر  من خالل؛ خصوصاالكشف عن قلق املستقبل لدى املتعلمني إىل  الدراسةهدفت  .1
 . الباحث املنهج الوصفي التحليليبذلك  استخدمم. اليت تثري قلق املستقبل لدى املتعلم

املستقبل املهين، واملستقبل املستقبل الدراسي، : وجود ثالثة جماالت رئيسية متثل مصادر قلق املستقبل لدى الشباب املتعلم إلى ت الدراسةوخلص .2
كما أمكن التأكد من تأثري التحوالت السوسيو اقتصادية والثقافية وانعكاساا على وضعية املتعلمني من حيث متثالم السلبية حنو . العائلي

  . للمستقبل والعمل والشهادة واجلامعة
  : توصياتال .3

 أنهذه املراجعة  بإمكان ،بناء متثالت إجيابية حنو املستقبل والدراسة والعمل على مساعدمتعزيز وتدعيم بيداغوجية مرافقة املتعلمني من أجل  - 
ملساعدة التالميذ  Fiches Techniquesاملدرسي واملهين إلعداد بطاقات تقنية  واإلرشادتكون منطلقا للمربني واالخصائيني يف التوجيه 

 ؛ب على بناء مشاريعهم املستقبليةوالطال

 ؛الطالب على بناء مشروعهم املدرسي واملهين ملا له من أثر إجيايب يف التخفيف من قلق املستقبلمساعدة  - 

 ؛إجراء املزيد من الدراسات حول قلق املستقبل وعالقته مبتغريات أخرى يف ظل احلراك والتغري الذي تعرفه اجلزائر واملنطقة ككل - 

  .ت أخرى غري متمدرسةإجراء املزيد من الدراسات حول قلق املستقبل لدى فئا - 

 

بيض القول . البليدة، أ جامعة - لموشي حياة. أ: لـ وعالقته بمستوى الطموح لدى الطالب الجامعيـل قلــق المستقبـ: 03المداخلة رقم 

  - 2جامعة وهران –إبراهيم 

   :تساؤالت الدراسة .1
  هل توجد عالقة بني قلق املستقبل ومستوى الطموح لدى الطالب اجلامعي؟ -
  هل توجد فروق ذات داللة إحصائيا يف درجة قلق املستقبل لدى الطالب اجلامعي تعزى للجنس؟ -
  هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الطموح لدى الطالب اجلامعي تعزى للجنس؟ -
  :فرضيات الدراسة. 2

  ؛توجد عالقة ارتباطية بني قلق املستقبل ومستوى الطموح لدى الطالب اجلامعي -
  ؛فروق ذات داللة إحصائية يف درجة قلق املستقبل لدى الطالب اجلامعي تعزى ملتغري جلنس توجد -
  .توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الطموح لدى الطالب اجلامعي تعزى ملتغري اجلنس -
  
  
  



  
   :نتائج الدراسة. 3

املستقبل ومستوى الطموح لدى طالب اجلامعة، فقد مت االستعانة باعتبار الدراسة تسعى إىل تقصي حقيقة العالقة بني قلق  :منهج الدراسة •
نة بني باملنهج الوصفي االرتباطي بقصد الكشف عن العالقة بني املتغريين، كما مت من جهة أخرى االستعانة باملنهج الوصفي املقارن بقصد املقار 

  .حاجلنسني يف درجام على كل من مقياس قلق املستقبل ومقياس مستوى الطمو 

، حيث مت سحبها 2العلوم االجتماعية واإلنسانية  قسم العلوم االجتماعية جامعة لونيسي علي البليدة طالب وطالبة من كلية  80 :عينة الدراسة •
 ؛بطريقة عشوائية

 ؛)2005(ومقياس مستوى الطموح لـ معوض عبد العظيم ) 2005( زينب حممود شقري قلق املستقبل لـ مقياس :أدوات الدراسة •
 :ملعاجلة نتائج البحث اليت مت احلصول SPSSمت االستعانة بالربنامج اإلحصائي  :األدوات اإلحصائية •

  ؛ستقبلمعامل ارتباط بريسون لدراسة العالقة بني متغريي مستوى الطموح وقلق امل -
  ؛لدراسة الفروق يف درجات كل من مقياس مستوى الطموح ومقياس قلق املستقبل تبعا ملتغري اجلنس) ت(اختبار  -

 :خلصت النتائج إلى •

 ؛وجود فروق دالة إحصائيا يف درجات قلق املستقبل تبعا ملتغري اجلنس - 

 ؛د فروق دالة إحصائيا يف درجات مستوى الطموح تعزى ملتغري اجلنسو وج - 
  :التوصيات .4

عي توفري البيئة اجلامعية املناسبة يف اجلامعة كل حسب ختصصه مبا يسهم يف خفض القلق لدى الطلبة، وهو ما يساعد على تبلور طموحام والس
  ؛وراء حتقيقها

بإمكانيام احلقيقية وتعليمهم مهارات التخطيط هلذا املستقبل على أسس منطقية  الذي جيب أن يرتبط ـــ توعية الطلبة فيما يتعلق مبستقبلهم
  ؛سليمة حىت ال يقع الشاب الطالب فريسة طموحاته غري الواقعية

يل حد ذاته تعطـــ حث الطالب على أمهية الدراسة والتفوق فيها من أجل حتديد مستقبلهم املهين وعدم الشعور بقلق املستقبل، ألن ذلك يف 
  .حباطاملطاقام ومسببا إل

جامعة -عزاق رقية . أ: لـ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا التالميذلدى ل قلــق المستقبب جودة الحياة عالقة: 04المداخلة رقم 

   -يحي فارس المدية جامعة- شعثان لخضر. أ ،-2 البليدة

   :تساؤالت الدراسة .1

  ما مستوى قلق املستقبل لدى التالميذ املقبلني على اجتياز امتحان البكالوريا؟  -
  ما مستوى جودة احلياة لدى التالميذ املقبلني على اجتياز امتحان البكالوريا؟ -
  هل توجد عالقة بني جودة احلياة وقلق املستقبل لدى التالميذ املقبلني على اجتياز امتحان البكالوريا؟ -

  :فرضيات الدراسة. 2

  يظهر لدى التالميذ املقبلني على اجتياز البكالوريا قلق مستقبل مرتفع؛ -

  يظهر لدى التالميذ املقبلني على اجتياز البكالوريا مستوى مرتفع من جودة احلياة؛ -

  .البكالورياتوجد عالقة ارتباطية بني قلق املستقبل وجودة احلياة لدى التالميذ املقبلني على اجتياز امتحان  -

  

  



   :نتائج الدراسة. 3

كشف عن العالقة بني مستوى قلق املستقبل وجودة احلياة للمت االعتماد على املنهج الوصفي االرتباطي املالئم هلذه الدراسة،  :منهج الدراسة •

  .احلياة لدى هذه الفئة من املتعلمنيلدى التالميذ املقبلني على امتحان البكالوريا، وكذا عن مستوى وطبيعة كل من قلق املستقبل وجودة 

 ؛، مت سحبها بطريقة عشوائيةاألقسام النهائيةمن  تلميذةو  تلميذ 60 :عينة الدراسة •
 ؛)2006( منسي وكاظملـ  جودة احلياةومقياس ) 2005( زينب حممود شقري قلق املستقبل لـ مقياس :أدوات الدراسة •

 :ملعاجلة نتائج البحث اليت مت احلصول SPSSمت االستعانة بالربنامج اإلحصائي  :األدوات اإلحصائية •
  ؛النسب املئوية للتعرف على مستوى الطلبة يف درجات قلق املستقبل وجودة احلياة -
  ؛معامل ارتباط بريسون لدراسة العالقة بني متغريي قلق املستقبل وجودة احلياة -

 :خلصت النتائج إلى •

 ؛مستقبل مرتفع لدى تالميذ القسم النهائي وجود مستوى قلق - 

 ؛مستوى مرتفع جلودة احلياة لدى تالميذ القسم النهائيد و وج - 

 .عالقة بني قلق املستقبل وجودة احلياة لدى تالميذ القسم النهائيوجود  - 
  

 :التوصيات .4

الذي لن يعود واستغالله يف حتقيق أهدافهم وطموحام  ـــ ضرورة توعية التالميذ املقبلني على امتحان البكالوريا بأمهية الوقت والزمن احلاضر
  ؛لقلق من املستقبل دون عمل أي شيءبدال من كثرة التفكري وا

  ؛ـــ تفعيل دور املؤسسات االجتماعية من خالل الرعاية واالهتمام بالطلبة مبا يضمن احلد من قلق املستقبل

  ....ة على مواجهة القلق من املستقبلـــ عقد الدورات اإلرشادية اليت تسهم يف تدريب الطلب
 

  مناقشة المداخالت 

  إستراحة قهوة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   :الثانية الجلسة

  صفاء معروف. أ: مقرر                                  ياسيند .أ: رئيس الجلسة                         

 جامعة-بلعباس نادية . غالم يمينة، أ. أ: لـ" دراسة نفسية تحليلية"للمتعلمين قلق المستقبل وأثره على الصحة النفسية : 05المداخلة رقم 

  - مستغانم، الحميد ابن باديس عبد

  ؟ )الطالب(قلق املستقبل على املتعلمني إىل أي مدى ميكن أن خنفف من:  تساؤالت الدراسة .1

  ؛ميكن ختفيف قلق املستقبل من خالل طرق عالجية: تم صياغة الفرض
  : مت التطرق إىل مكونات قلق املستقبل

  ؛اهللع الذايت واالنزعاج، التوتر ،التوجس، الفزع، يتجسد يف مشاعر اخلوف :مكون إنفعالي -

 ،الرتكيز، باهيتجلى يف التأثريات السلبية هلذه املشاعر على مقدرة الفرد على اإلدراك السليم للموقف والتفكري املوضوعي االنت :القلق المعرفي -

  .....وحل املشكالت

ريات مما يؤدي إىل تغ الالإراديويتجلى بوضوح فيما يرتب على حالة اخلوف من استثارة وتنشيط اجلهاز العصيب املستقل أو  :القلق الفيزيولوجي-

  ......عرقتال ،صعوبة يف التنفس، زيادة معدل ضربات القلق ،ارتفاع ضغط الدم :فيزيولوجية عديدة نذكر منها

 :هناك عدة طرق ملواجهة القلق من املستقبل باستخدام تقنيات العالج السلوكي اليت ميكن رصدها يف ما يلي: قلق المستقبلعالج  •

  ؛طريقة إزالة احلساسية املسببة للمخاوف بطريقة منظمة خطوة خبطوة: أوال
  ؛طريقة االغراق: ثانيا
  .طريقة إعادة التنظيم املعريف :ثالثا

  
  

فاضل . أ: لـ" دراسة ميدانية على عينة من طلبة العلوم االجتماعية"مؤشرات قلق المستقبل لدى طلبة جامعة تلمسان : 06المداخلة رقم 

  – جامعة- سعدون سمية . فايزة، أ

 ؟ ما مستوى قلق املستقبل لدى طلبة العلوم االجتماعية جبامعة تلمسان: تساؤالت الدراسة .1

 إىلمن حيث قلق املستقبل لدى طلبة العلوم االجتماعية جبامعة تلمسان تعود  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -  :فرضيات الدراسة .2
  ؛اجلنس: عامل

  .نوع التخصص: عامل إىلمن حيث قلق املستقبل لدى طلبة العلوم االجتماعية جبامعة تلمسان تعود  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 ؛متاشيا مع طبيعة املوضوع فإن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة .3

 )2002( قلق املستقبل الذي أعده اخلالدي سنةمقياس  :أداة الدراسة .4

 تلمسان والية طالبا من قسم العلوم االجتماعية جبامعة أبو بكر بلقايد 48 :عينة الدراسة .5

لدى طلبة العلوم االجتماعية جبامعة تبعا للجنس من حيث قلق املستقبل  إحصائيةجود فروق ذات داللة و عدم  -: نتائج الدراسة .6

  ؛تلمسان

  .لدى طلبة العلوم االجتماعية جبامعة تلمسان تبعا للتخصص من حيث قلق املستقبل إحصائيةوجود فروق ذات داللة عدم  -



شايب . أ: لـ" دراسة ميدانية على عينة من طلبة العلوم االجتماعية"مؤشرات قلق المستقبل لدى طلبة جامعة تلمسان : 07المداخلة رقم 

  –2جامعة وهران- قويدر خيرة . أمينة، أ

 اجلامعيات؟  الطالباتقلق املستقبل لدى درجة ما مستوى : تساؤالت الدراسة .1

  .الطالبات اجلامعيات من قلق املستقبلال تعاين  -  :فرضيات الدراسة
  .جامعة اجللفةستقبل بني طالبات جامعة باتنة و توجد فروق يف درجة قلق امل -
  .لدى الطالبات اجلامعيات 2017و   2013توجد فروق يف درجة قلق املستقبل بني سنيت -

 ؛املنهج الوصفي هومتاشيا مع طبيعة املوضوع فإن املنهج املتبع يف هذه الدراسة  :منهج الدراسة .2

 لألستاذة زينب شقري؛قلق املستقبل مقياس  :أداة الدراسة .3

دف تقنني أداة البحث من حيث الثبات ) من مدينة اجللفة 60و من مدينة باتنة 55(طالبة بواقع ) 115(تكونت من  :عينة الدراسة .4

طالبة من جامعة اجللفة ترتاوح ) 218(من جامعة باتنة،  طالبة) 246(طالبة بواقع ) 464(تكونت العينة النهائية للبحث من ، والصدق

 .سنة من شعب خمتلفة 35و 18 بني أعمارهم

  ؛جامعة اجللفة على التوايلمن قلق مستقبل مرتفع وذلك عند العينتني من جامعة باتنة و  عاننييالطالبات اجلامعيات  - : نتائج الدراسة .5

قـد يرجـع طـالب اجلامعـة عمومـا والطالبـات خصوصـا و  املسـتقبل يشـيع بنسـب مرتفعـة بـني أوسـاطفمن خالل هذه النتائج نتوصـل إىل أن قلـق 

كـذا و  الفسـاد اإلداريمناصـب العمـل و  هـذا التخـوف مـن املسـتقبل إىل صـعوبات الـيت يواجههـا خرجيـي اجلامعـات يف اـال املهـين بسـبب نقـص

  .ادية و االجتماعية ككلاألزمات اليت يعيشها اتمع اجلزائري يف ااالت االقتص

  

  –2جامعة وهران- ، سامية دالل. أ: لـ المتعلمين لدى المستقبل قلق حدة من للتخفيف إرشادي برنامج اقتراح: 08المداخلة رقم 

كمختصني تطوير اخلدمات اإلرشادية وتصميم الربامج اليت ختفف من حدة خمتلف املشكالت واالضطرابات   انظرا ألمهية مرحلة الشباب وجب علين

  رحلة الثانوي أو الشباب اجلامعي  مالنفسية لفئة الشباب سواء يف 

 : للبرنامج التخطيط .1

 لتحديد للربنامج عام ختطيط وضع مث اإلرشادية والربامج واالجتماعي النفسي الدعم مبجال اهتمت اليت والدراسات البحوث باستعراض الباحث قامت
   . الربنامج يف املتبعة واإلسرتاتيجية اإلجرائية واحلدود األهداف

  وصف البرنامج .2

جلسة تدريبية على املهارات ) 12(هو جمموعة اجللسات التدريبية اليت قام الباحثة بإعدادها بعد مراجعة األدب السابق وتضم  :البرنامج التدريبي
  .  االجتماعية وتضم كل جلسة أهداف وإجراءات وأنشطة وواجب منزيل

مبعدل جلسة يف األسبوع  )دقيقة 45(لجلسة اليت تليها، على أن تستغرق اجللسة الواحدة ليتألف الربنامج من إثىن عشرة جلسة، فكل جلسة مكملة 
  .دقيقة  35دقيقة والثانية  30 ماعدا اجللسة األوىل اليت تستغرق حوايل

مقياس حتديد عينة املعنيني بالربنامج واليت يتم اختيارها بطريقة قصديه من تالميذ السنة الثانية ثانوي، ممن حتصلوا على درجات مرتفعة على  :العينة
 . قلق املستقبل، وبعد أخد موافقته على االخنراط يف الربنامج اإلرشادي



على أن تضم اموعة التجريبية جمموعة تالميذ ). جتريبية وضابطة(الدراسة عشوائياً باستخدام أسلوب األرقام العشوائية إىل جمموعتني يتم توزيع عينة  
وآخر  -قبل تطبيق الربنامج -جلسة، حيث يطُبق الربنامج لفرتة زمنية، ويشرتط تطبيق اختبار قبلي) 12(يتم إشراكهم يف الربنامج التدرييب املكون من 

  .بعدي على هذه اموعة، وتتم متابعة ملقياس قلق املستقبل هلذه اموعة

بعدي ملقياس أما اموعة الضابطة فتضم جمموعة تالميذ، لن ختضع ألي برنامج تدرييب أثناء فرتة إجراء الدراسة، إمنا يتم تطبيق اختبار قبلي وآخر  
  .قلق املستقبل هلذه اموعة

  :لتفاصيل جلسات الربنامجوفيما يلي عرض 
   - جدول يوضح جلسات البرنامج-

  
  

  

  مناقشة المداخالت

  قراءة التوصيات

  توزيع الشهادات

  

  

  

 "أهم الفنيات المستخدمة"عنوان الجلسة   رقم الجلسة المرحلة

 اجللسة التمهيدية مرحلة بدأ البرنامج
  تعارف بين المجموعة 

 التعرف على قلق املستقبل، أسبابه، والتعرف على طريقة العمل

  مرحلة العمل

 األولى
 الثانيةاجللسة 

  االسترخاء وتحسين الحالة النفسية

 .تدريبات حول االسرتخاء العضلي ومترين االسرتخاء التخيلي :المستعملة التقنيات

 الثانية
اجللسة الثالثة، الرابعة، اخلامسة 

  والسادسة
 

  الحديث اإليجابي مع الذات

التعبري عن املشاعر من خالل الرسم الرسم، مواجهة الذات،  :المستعملة التقنيات
إعادة البناء "التعرف على األفكار السلبية، إعادة ترتيب وتعديل يف األفكار 

 ". اإلدراكي

 اجللستني السابعة والثامنة الثالثة
  التوجهات المستقبلية اإليجابية

  باإلحياءالتعبري عن املشاعر، تقنية التنومي: التقنيات المستعملة

  اجللستني التاسعة والعاشرة الرابعة
  .األهداف المستقبلية

التدريب على وضع األهداف، تلوين املانداال، احلوار : التقنيات المستعملة 
  .واملناقشة اجلماعية

 مرحلة تقييم مدى فعالية البرنامج
اجللسة احلادية عشر والثانية 

 عشر
  . تطبيق المقياس، تقييم البرنامج واإلنهاء

 وضع أسئلة للتقييم، تقييم أفراد اموعة


