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فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتحسين مستوى الرفاهة (: 4201)آيات فوزي الدميري
الضغوط النفسية عنوان الدراسة: المدركة في تقدير الذات والطمأنينة النفسية وأساليب مواجهة 

لدى عينة من طالب الجامعة، درجة الدكتوراه في التربية تخصص "علم نفس تربوي" من قسم 
 علم النفس التربوي ،كلية التربية - جامعة دمنهور .

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

ُتعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل التي يتشكل من خاللها مستقبل الفرد العلمي  
والعملي، لما لها من تأثير قوي على بنيته المعرفية والنفسية، وهي مرحلة انتقالية يخوض بعدها 
الفرد معترك الحياة العملية، والطالب الجامعي يكون في نهاية مرحلة المراهقة، وبداية مرحلة 

رشد، وما يعتريهما من أزمات وصراعات، خاصة في ظل العصر الحالي المليء بالتحديات ال
والصراعات واألفكار المغلوطة، ونتيجة لذلك فإنه يكون ُعرضة الستدخال العديد من األفكار 
الالعقالنية، وتبنيها في تفكيره، والتي تؤثر سلبًيا على ُحسن تقديره وتفسيره لألمور واألحداث 

اقف؛ مما يترتب عليه العديد من التداعيات السلبيةعلى المستوى المعرفي واالنفعالي والمو 
والسلوكي؛ مثل افتقاده القدرة على التفكير المنطقي، وتدنى تقديره لذاته، انخفاض شعوره 
بالطمأنينة النفسية، والعجز عن مواجهة الضغوط، كل ذلك  يؤثر سلبًيا على شعوره بالرفاهة 

 النفسية. 
  شكلة الدراسة:م

 تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس اآلتي:         
ما فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي المستخدم في الدراسة الحالية في تحسين مستوى 

أساليب مواجهة  -الطمأنينة النفسية -تقدير الذات -الرفاهة النفسية المدركة-)األفكار العقالنية
 ( لدى طالب الجامعة؟ ويتفرع منه األسئلة اآلتية:-الضغوط
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ما فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي المستخدم في تحسين مستوى األفكار  -1
 العقالنية لدى عينة من طالب الجامعة ؟

ما فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي المستخدم في تحسين مستوى الرفاهة  -2
 المدركة لدى عينة من طالب الجامعة ؟ النفسية

ما فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي المستخدم في تحسين مستوى تقدير  -3
 الذات لدى عينة من طالب الجامعة ؟

ما فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي المستخدم في تحسين مستوى الطمأنينة  -4
 معة ؟النفسية لدى عينة من طالب الجا

ما فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي المستخدم في تحسين أساليب مواجهة  -5
 الضغوط لدى عينة من طالب الجامعة ؟

هل يستمر األثر الذي ُيحدثه البرنامج اإلرشادي المستخدم في تحسين مستوى)األفكار  -6
أساليب  -لنفسية االطمأنينة  -تقدير الذات -الرفاهة النفسية المدركة -العقالنية

 ( لدى عينة من طالب الجامعة ؟مواجهة الضغوط
 أهمية الدراسة:

  األهمية النظرية:
التي تصدت  -في حدود علم الباحثة –قلة الدراسات على المستوى العربي والمصري  -1

الرفاهة  -إلعداد برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتحسين مستوى )األفكار العقالنية
أساليب مواجهة الضغوط(  لدى  -الطمأنينة النفسية -تقدير الذات -المدركةالنفسية 

 طالب الجامعة.
تعديل البناء المعرفي لطالب الجامعة، بتعليمهم كيفية محاربة األفكار الالعقالنية  -2

 ودحضها، وتبني األفكار العقالنية بداًل منها.

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

ية المعتمدة على المدخل الحاجة إلى التأصيل النظري لمدى تأثير البرامج اإلرشاد -3
 العقالني االنفعالي لتحسين المتغيرات اإليجابية لدى طالب الجامعة.

االهتمام بالرفاهة النفسية المدركة والتأكد من مدى أهميتها في البناء النفسي للطالب  -4
 في المرحلة الجامعية، وفي مجال الوقاية اإليجابية.  

 المجتمع أال وهي شريحة طالب الجامعة. االهتمام بشريحة مهمة وحيوية من شرائح  -5
توجيه االهتمام بتزويد معلمي المستقبل بأساليب تفكير عقالنية ومنطقية، تنعكس على  -6

 قدرتهم على التعامل الناجح مع طالبهم فيما بعد.
تقدير  -الرفاهة النفسية المدركة -تقديم تصور نظري للعالقة بين )األفكار العقالنية -7

 أساليب مواجهة الضغوط(  لدى طالب الجامعة. -النفسية الطمأنينة -الذات
 األهمية التطبيقية:

ما يمكن أن ُتسفر عنه الدراسة من نتائج قد تفيد البحوث المستقبلية في مجال علم  -1
 النفس اإليجابي.

االستفادة من األدوات المستخدمة في الدراسة في دراسات مستقبلية أخرى تتعرض  -2
 الدراسة الحالية على عينات أخرى.لدراسة نفس متغيرات 

رشاد طالب الجامعة إلى أهمية تبني  -3 يمكن أن ُتسهم نتائج الدراسة الحالية في توجيه وا 
األفكار العقالنية فيما يتعلق بمتغيرات إيجابية أخرى بخالف التي تعرضت الدراسة 

 الحالية لدراستها.
امج في حياتهم الواقعية، تطبيق الطالب لما تعلموه من فنيات أثناء تطبيق البرن -4

 وتعليمها لطالبهم فيما بعد.
 منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة الحالية المنهج التجريبي، والتصميم التجريبي القائم على القياس القبلي 
 والبعدي للمجموعة الواحدة.

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 عينة الدراسة: 
اإلناث من ( من 13( من الذكور، و)3( طالًبا وطالبة؛ )16تتكون عينة الدراسة من )

 طالب الفرقة األولى أساسي لغة عربية  بكلية التربية .
 أدوات الدراسة:

    .)البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي    )إعداد الباحثة 
    .)مقياس األفكار الالعقالنية              )إعداد الباحثة 
    .)مقياس الرفاهة النفسية المدركة           )إعداد الباحثة 
    .)مقياس تقدير الذات                    )إعداد الباحثة 
 .)مقياس الطمأنينة النفسية                )إعداد الباحثة 
   .)مقياس أساليب مواجهة الضغوط        )إعداد الباحثة 

  األساليب اإلحصائية:
ومن  (SPSS)البرنامج اإلحصائي  تمت المعالجات اإلحصائية في الدراسة الحالية باستخدام   

 األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها:
  .معامل ألفا كرونباك 
 معامل ارتباط بيرسون. 
 .تحليل التباين للقياسات المتكررة 
 .اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  
 .معادلة مربع إيتا 
  .اإلرباعيات* 

 نتائج الدراسة:
بين القياسين القبلي والبعدي لألفكار  0,01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

الالعقالنية لدى أفراد المجموعة التجريبية على جميع أبعاد مقياس األفكار الالعقالنية 
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وكذلك الدرجة الكلية لصالح القياس القبلي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ين القبلي والتتبعي لصالح القياس القبلي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس 0,01

بين القياسين البعدي والتتبعي لصالح القياس البعدي بالنسبة لألبعاد:  0,01عند مستوى 
)األول والخامس والسادس والتاسع والدرجة الكلية(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بعي لألفكار الالعقالنية لدي أفراد المجموعة التجريبية في األبعاد: بين القياسين البعدي والتت
 )الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر(.

بين القياسين القبلي والبعدي لتقدير  0,01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  -2
الذات وكذلك الدرجة الكلية لصالح الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية في بعدي تقدير 

بين القياسين القبلي  0,01القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
والتتبعي لصالح القياس التتبعي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعدي 

 قدير الذات والدرجة الكلية.والتتبعي لتقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية في ُبعدي ت
بين القياسين القبلي والبعدي للطمأنينة  0,01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  -3

النفسية لدى أفراد المجموعة التجريبية في جميع أبعاد الطمأنينة النفسية وكذلك الدرجة الكلية 
بين القياسين  0,01 لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي

القبلي والتتبعي لصالح القياس التتبعي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين 
البعدي والتتبعي للطمأنينة النفسية لدي أفراد المجموعة التجريبية في جميع أبعادها فيما عدا 

لصالح  0,01لةالبعدين الثاني والثالث والدرجة الكلية حيث ُوجدت فروق عند مستوى دال
 القياس التتبعي.

بين القياسين القبلي والبعدي ألساليب  0,01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  -4
مواجهة الضغوط لدي أفراد المجموعة التجريبية في جميع األبعاد وكذلك الدرجة الكلية 

القياسين  بين 0,01لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
القبلي والتتبعي لصالح القياس التتبعي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
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بين القياسين البعدي والتتبعي ألساليب مواجهة الضغوط لدي أفراد المجموعة  0,01
التجريبية في األبعاد: األول والثالث والخامس والسادس لصالح القياس التتبعي، وكذلك عدم 

 ذات داللة إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي البعدين الثاني والرابع.وجود فروق 
بين القياسين القبلي والبعدي للرفاهة  0,01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  -5

النفسية المدركة لدي أفراد المجموعة التجريبية في جميع أبعاد الرفاهة النفسية وكذلك الدرجة 
بين  0,01س البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الكلية لصالح القيا

القياسين القبلي والتتبعي لصالح القياس التتبعي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
القياسين البعدي والتتبعي للرفاهة النفسية المدركة لدى أفراد المجموعة التجريبية في جميع 

 دا البعد الرابع والدرجة الكلية.أبعاد الرفاهة النفسية فيما ع
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The effectiveness of a Rational Emotive Counseling 

program in improving the level of perceived psychological 

well-being, self-esteem, psychological security and coping 

styles among the university stage students 

 
A Study submitted for The Degree of Doctor of Philosophy in Education 
(Educational psychology) Faculty of Education - University of Damanhur 

- Department of    Psychology. 

 

Summary of the study 

Introduction: 
The university like is one of the most crucial stages which forms an 

individual's scientific and practical future, this is because it plays a role in 

structuring him / her cognitively and psychologically. At this stage an 

individual becomes at the end of teenagers ' stage which is full of 

conflicts and crises.  

This is why an individual becomes more likely ready to receive and 

adopt many irrational beliefs. Such beliefs may negatively affect his / her 

self- esteem and interpretations of many events and situations. This in 

turn makes it important for all educational institutions to give due care 

preparing youth in this critical stage cognitively, behaviorally, and 

affectively.  

The study problem:  

The following questions clarify the problem as following:  

1- What is the effectiveness of the emotive rational program in 

reducing irrational beliefs among the university stage students?  

2- What is the effectiveness of the emotive rational program in 

improving the level of perceived psychological well – being 

among the study sample?  

3- What is the effectiveness of the emotive rational program on self- 

esteem among the university stage students?  

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

4-  What is the effectiveness of the emotive rational program on 

psychological security among the university stage students?  

5- What is the effectiveness of the emotive rational program on 

coping styles used by the study sample?  

6- Will the effect of the emotive rational program be retained in 

improving the level of (rational beliefs, psychological well – 

being, self- esteem, psychological security, and coping styles 

among the study sample?  

 

Significance of the study:  

   Theoretical significance: 

 Research is the area of preparing emotive rational program is rare 

in Egypt and in the Arab world. 

 The study helps the university students get rid of the irrational 

beliefs  

 The study provides a theoretical base for hour such programs 

positively affect the positive variables.  

 Shedding light on psychological well – being and its importance on 

the psychological structure.  

 Providing student teachers with logical and rational thinking styles 

and this will have an impact on their interaction with their students 

afterwards.  

   Practical significance: 

 Investigating the effectiveness of the program in reducing the 

irrational beliefs.  

 Examining the effectiveness of the program in improving the level 

of (psychological well – being -self- esteem- psychological 

security).  

 Examining the effectiveness of the program in improving positive 

coping styles among the study sample. 

 Making good use of the study tools in future research and with 

other samples. 
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 Helping students practically apply what they learned in the 

program in their life.  

 

Research design:  

    The researcher used the experimental design and the pretest – 

posttest of one experimental group. 

 

The Sample:  

It includes 16 students (3 males and 13 female) at the first year, 

Basic education, Arabic section, faculty of education. 

 

The study tools:  

 Rational emotive behavioral counseling program. (Prepared by the 

researcher). 

 Irrational beliefs scale. (Prepared by the researcher). 

 Perceived psychological well–being scale. (Prepared by the 

researcher). 

 Self – esteem scale. (Prepared by the researcher). 

  Psychological security scale. (Prepared by the researcher). 

 

The study procedures:  

1- pretesting in which the study tools were used before the 

experiment.  

2- Administering the proposed program. 

3- Protesting in which the tools were re-administered to investigate 

the effect of the proposed program. 

 

Statistical analysis:  

The researcher used SPSS in analyzing the study data. The statistical 

analysis methods used in the study were:  

1- Cronbach alpha.  

2- Pearson correlation.  
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3- Analysis of variance for repeated measures. 
4- Scheffe’ Test for Multiple Comparisons. 

5- Eta square. 

 

The study Results:  

1- There are statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in the pre, post and 

follow-up test of the irrational beliefs scale at the level of 

significance 0.01.   

2- No statistically significant differences were found between the 

posttest and the follow-up test of the irrational beliefs scale for 

dimensions (2,3,4,7,8,10,11), But statistically significant 

differences are found for dimensions (1, 5, 6, 9, total score) at the 

level of significance 0.01 for the posttest among the experimental 

group students. 

3- There are statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in the pre, post and 

follow-up test of self-esteem scale at the level of significance 

0.01.   

4- No statistically significant differences are found between the 

mean scores of students of experimental group in posttest and the 

follow-up test of self-esteem scale. 

5- There are statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in the pre, post and 

follow-up test of Psychological security scale at the level of 

significance 0.01.   

6- No statistically significant differences are found between the 

mean scores of students of experimental group in posttest and the 

follow-up test of Psychological security scale except for 

dimensions (2,3, total score), as statistically significant 

differences are found at the level of significance 0.01 for the 

follow-up test.  
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7- There are statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in the pre, post and 

follow-up test of Coping Styles scale at the level of significance 

0.01.   

8- There are statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in the post and follow-

up test of Coping Styles scale at the level of significance 0.01 for 

dimensions (1,3,5,6, total score) for the follow-up test, But, there 

are no statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in posttest and the 

follow-up test for dimensions (2,4).     

9- There are statistically significant differences between the mean 

scores of students of experimental group in the pre, post and 

follow-up test of perceived psychological well-being scale at the 

level of significance 0.01.  

10- No statistically significant differences between the mean scores of 

students of experimental group in post and follow up results are 

found of the perceived psychological well – being scale in all 

dimensions except for the fourth dimension and the total score.  
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