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أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتي الفاضلة تغريد العلي  ,على تفضلها بقبول اإلشراف
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ه

قائمة المحتويات

الموضوع

رقم الصفحة

صفحة العنوان ............................................................

أ

قرار لجنة المناقشة ........................................................

ب

صفحة اإلهداء ............................................................

ج

صفحة الشكر .............................................................

د

قائمة الجداول .............................................................

ز–ح

قائمة الملحقات ............................................................

ط

الملخص باللغة العربية ....................................................

ي–ك

الفصل األول

25-1

المقدمة واإلطار النظري ...................................................

64-1

مشكلة الدراسة .............................................................

64

فرضيات الدراسة ..........................................................

64

أهمية الدراسة .............................................................

64-64

التعريف المفاهيمية واإلجرائية ..............................................

21-64

محددات الدراسة ومتغيراتها ...............................................

25-21

الفصل الثاني  :الد ارسات السابقة

44-25

الدراسات التي تناولت تقدير الذات..........................................

45-26

الدراسات التي تناولت التوتر النفسي.........................................

44-45

و

الدراسات التي تناولت الالجئين السوريين....................................

44-44

تعقيب على الدراسات السابقة...............................................

44

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات

42-44

أفراد الدراسة .........................................................

45-44

أدوات الدراسة ...........................................................

44-45

برنامج اإلرشاد الجمعي....................................................

45-44

تصميم الدراسة ومتغيراتها .................................................

46

المعالجة اإلحصائية........................................................

42-46

إجراءات الدراسة .......................................................

44-42

الفصل الرابع  :نتائج الدراسة ...............................................

104-44

الفصل الخامس :مناقشة النتائج ............................................

112-104

قائمة المصادر والمراجع

155-114

المراجع العربية ............................................................

155-114

المراجع األجنبية ...........................................................

155-156

قائمة المالحق .............................................................

140-156

الملخص باللغة األجنبية ...................................................

145-141

ز

قائمة الجداول
عنوان الجدول

رقم

الصفحة

الجدول
.1

توزيع عدد أفراد العينة حسب نوع المجموعة ونوع المقياس في

40

االختبارات القبلية والبعدية والتتبعية
.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية ونتائج اختبار "ت"
للمجموعتين

45-41

التجريبية (ن= )51والضابطة (ن= )51على مقياسي

الدراسة في القياس القبلي.
.5

قيم معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي اليه

.6

الجدول الزمني لتنفيذ جلسات ومواضيع برنامج االرشاد الجمعي على

42
40-44

المجموعة التجريبية (ن= )12وتوزيعها على الجلسات االرشادية.
.2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية

44

المعدلة لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس
واالنحرافات المعيارية
ّ
التوتر النفسي في القياسين القبلي والبعدي وفقا لنوع المجموعة
.4

نتائج تحليل التغاير المصاحب المتعدد ) (MANCOVAلمقياس التوتر

100

النفسي تبعا لمتغير المجموعة.
.4

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب (105-101 )One way ANCOVA
لمقاييس ألبعادالفرعية للتوتر النفسي( الفسيولوجي,المعرفي والنفسي)
في القياس البعدي تبعا لمتغير المجموعة.

ح

.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوس ِ
طات الحسابي ِة
ّ
ّ
ّ
ّ

106

و ِ
المعد ِ
ِ
ِ
لقياسين القبلي
لمقياس تقدير الذات في ا
لة
الخطأ المعياري
ّ
ِ
المجموعة
لمتغي ِر
والبعدي ِوفقا
ّ
.4

ِ
ِ
تحليل التّ ِ
المصاحب ),(One way ANCOVA
باين األحادي
نتائج

102

ِ
ِ
ِ
المجموعة
لمتغي ِر
القياس البعدي تِبعا
لمقياس تقدير الذات في
ّ
.10

المتوسط واإلنحراف المعياري ونتائج اختبار "ت" للفروق بين درجتي 104-104
القياسين البعدي والتتبعي لمق ِ
ياس التوتر النفسي

(الدرجة الفرعية

والكلية) ومقياس تقدير الذات ألفراد المجموعة التجريبية.

ط

قائمة المالحق
عنوان الملحق

الرقم

الصفحة

.1

استبانة المعلومات الديموغرافية والمعلومات األساسية

154-156

.5

مقياس التوتر النفسي

154-154

.5

مقياس تقدير الذات

165-160

.6

قائمة بأسماء األساتذة المحكمين ألدوات الدراسة

166

.2

نموذج الموافقة المطلعة نسخة ولي أمر الطالبة

164-162

4

نموذج الموافقة المطلعة نسخة الطالبة

164-164

.4

جلسات البرنامج اإلرشادي بالتفصيل

146-164

/4أ

نموذج تقييم أولي خاص بالمشاركات /الجلسة األولى

144-142

/4ب

نموذج تقييم المشاركات للبرنامج اإلرشادي الجلسة األخيرة

144-144

.4

نموذج كتاب الجامعة الهاشمية لتسهيل مهمة الباحثة

144

.10

كتاب موافقة مديرية التربية والتعليم  /الزرقاء األولى

140

ي

الملخص
أثر برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تحسين تقدير الذات وخفض التوتر النفسي لدى أبناء
الالجئين السوريين في األردن
إعداد
بيان محمد سالم الشحادات
المشرف
الدكتورة تغريد موسى العلي

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تحسيين تقيدير

الييذات وخفييت التييوتر النفسييي لييدال أبنيياء الالجئييين السييوريين فييي األردن  .وقييد تييم اختيييار أف يراد

الدراسة من الطالبات السوريات في الفئية العمريية ( )14-15عاميا مين الليواتي يعشين فيي األس ِير
السورية الالجئة لألردن والمنتظمات في الدراسة في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء .وتألفيت

العينيية ميين ( )50طالبيية سييورية تييم تييوزيعهن عشيوائيا إلييى مجمييوعتين المجموعيية التجريبييية (ن=
 )12طالبيية ,والمجموعيية الضييابطة (ن=  )12طالبيية التييي لييم تتعييرت ألي تييدخل إرشييادي وبقيييت
ِ
اإلنتظار.
على قائمة

استخدمت الباحثة في القياس القبلي والبعدي مقياسي التوتر النفسي ,وتقدير الذات على

المجموعتين التجريبية والضابطة ,والتتبعي على المجموعة التجريبية فقط ,وتم التحقق من تكافؤ

المجموعتين في القياسات القبلية على مقياسي الدراسة .واستند تصميم وبناء برنامج اإلرشاد
الجمعي الى العالج السلوكي المعرفي  ,وقد تألف البرنامج من ( )16جلسة إرشاد جمعي ,بواقع

جلستين أسبوعيا ,وتراوحت مدة الجلسة من ( )40 -62دقيقة.

أشارت النتائج  ,الى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوال داللة ( ).α ≥ 0.05بين
متوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختباري التوتر النفسي وأبعاده

وتقدير الذات وجميعها جاءت لصالح المجموعة التجريبية .كما بينت النتائج وجود فروق دالة

إحصائيا عند مستوال داللة (  ).α ≥ 0.05بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية
عل ى مقياسي التوتر النفسي وتقدير الذات تعزال لالختبار (البعدي االختبار التتبعي) ولصالح

ك

االختبار التتبعي مما يشير إلى فاعلية البرنامج في خفت التوتر النفسي وتحسين تقدير الذات
واستمرار هذا التحسن خالل فترة المتابعة.

وقد أوصت الدراسة بتطوير المزيد من الب ارمج اإلرشادية الجمعية لمعالجة القضايا النفسية
والشخصية واالجتماعية والسلوكية لدال المراهقين.
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
الكلمات المفتاحية :اإلرشاد الجمعي؛ تقدير الذات؛ التوتر النفسي ؛ العالج المعرفي السلوكي,
الالجئين السوريين .
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الفصل األول
المقدمة واالطار النظري
تعتبر مرحلة المراهقة بأنها مرحلة نمائية حرجة  ,وذلك بوصفها الفترة التي تحدث خاللها
التغييرات األكبر جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا .فهي المرحلة التي تعتري المراهقين فيها
الكثير من التغييرات الجسمية واألدراكية والنفسية والعاطفية ,وتعصف بهم تيارات فكرية متضاربة
كما تواجههم قيم اجتماعية متناقضة تترك أثا ار مختلفة على سلوكهم سواء في األسرة أو المدرسة
أوالمجتمع .فالمراهقين هم أكثر الفئات التي تواجهها مشاكل معقدة  ,نظ ار لما يواجههم من
صعوبات في تحقيق درجة عالية من االستقالل والتي يسعى اليها جميع المراهقين في العادة(.
يونسي.)5015,
كما أن الخبرات التي يعيشها المراهقون الالجئوون من فقدان أحد أفراد األسرة  ,مشاهدة القتل
والتعذيب ,كل ذلك يؤدي الى ظهور بعت األعرات النفسية وتطورها  ,والتي تؤثر على النمو
السوي لألفراد (.)Rousseau,1995
ومن الجدير بالذكر ان الحروب تمثل أقسى األزمات والكوارث التي تمر بها الشعوب واألمم
وهي فترات مخيفة وذات آثار وخيمة ربما تدوم قرونا من الزمن .وتقف شاهدة على ذلك نتائج
وأهوال الحروب في مختلف قارات العالم والتي ما زالت آثارها ماثلة الى اآلن  ,وكما هو حال كل
الحروب والثورات يتعرت الالجئون الى ظروف معيشية صعبة .وغالبا ما يصبح المدنيون هدفا
للعنف السياسي  ,فيضطر الكثير منهم ممن بقي على قيد الحياة الى النزوح الى مناطق أخرال
من بلدهم أو اللجوء الى بلد آخر  ,.فالالجئون يعانون من الضغط النفسي والتوتر جراء تهديد

2

حياتهم خالل فترة ما قبل اللجوء ويعانون أيضا بعد اللجوء من تراكم مستمر للضغوط النفسية
باالضافة الى ضغوط التكيف مع المكان الجديد ()Schmidt,Kravic,Ehlert2008
وتشييير بعييت الد ارسييات العربييية ومنهييا د ارسييات كييل ميين ثابييت ()2222؛ ومهنييا ()2222
التي فحصت تأثيرات ويالت الح ِ
يروب عليى األطفيال فيي قطياع غيزة ولبنيان عليى التيوالي إليى أن
أكثر األعرات النفسية شيوعا لدال األطفال ممن شيهدوا أحيداث الحيروب كانيت اضيطرابات القليق
ومشيياعر الخييوف والعدوانييية والييذهول واضييطرابات االكتئيياب والعصييبية الشييديدة والخييوف المرضييي
وانخفييات مسييتوال التحصيييل الد ارسييي .وعلييى الييرغم ميين انخفييات مسييتويات أعيرات ضييغوط مييا
بعد الصدمة بعد مرور فترة زمنية عليى الحيدث الصيادم ليدال الطفيل إال أن أعيرات القليق الحيادة
والشييديدة ت يرتبط بالعديييد ميين اآلثييار النفسييية السييلبية المسييتمرة حتييى بعييد مي ِ
يرور مييدة تنيياهز السييبعة
عشر ( )51عاما من انتهاء الحدث ).(Vernberg, 2002
األزمة السورية:
لقد أطفأت األزمة السورية شمعتها الخامسة  ,منذرة بعام جديد اليختلف عما سبقه اال بمزيد من
الشتات واللجوء  ,أزمة يحيى ذكراها الالجئين السوريين في العالم للعام الخامس على التوالي
,وسط آمال بالية بالعودة الى بالدهم  ,وال جديد يلوح في األفق سوال األسوأ.
وتعد سوريا من أكبر الكوارث االنسانية في العالم حيث أن الوضع هناك يعتبر هو األصعب
على األطفال خاصة مع استمرار األزمة السورية حيث أشارت منظمة اليونسيف بأن عدد
األطفال الذين تأثروا باألزمة خارج وداخل سوريا بلغ ( )8.4مليون طفل سوري أي ما يقارب
( )%40ويذكر أن العنف في سوريا قد أصبح أم ار شائعا  ,حيث طال البيوت والمدارس
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والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من األماكن ويشار الى أن ما يقرب ( 4ماليين ) طفل
يعيشون في فقر مما يجعلهم يعانون من الخسارة والحرمان في طفولتهم .)UNECIF, 2016(.
وبحسب تقرير" ال مكان لألطفال " الصادر عن منظمة اليونيسيف أن هناك ما يقرب من
 1,200من االنتهاكات الجسيمة بحق األطفال في عام  .5012كانت أكثر من  40في المائة
من هذه االنتهاكات هي حاالت القتل والتشويه نتيجة استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق
المأهولة بالسكان .وقد قتل أكثر من ثلث هؤالء األطفال أثناء تواجدهم في المدرسة أو في
طريقهم من والى المدرسة .هذا وقد تضاعف عدد الالجئين في البلدان المجاورة لسوريا 10
مرات اليوم مقارنة مع ما كان عليه عام  .5015علما بأن نصف هؤالء الالجئين هم من
األطفال .كما ان هناك أكثر من  12,000طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم عبروا
الحدود السورية)UNECEF,2016(.
الالجئون السوريون في األردن
ومنذ مارس /اذار ,5011أدال النزاع المسلح الداخلي في سوريا لنزوح أكثر من ثمانية ماليين
ونصف المليون شخص( )4.4داخل سوريا وأجبر أربعة ماليين وثمانمائة مليون (  )6.4اخرين
لطلب اللجوء في البلدان المجاورة .وتشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون الالجئين الى ان
االردن تستضيف أكثر من ( )420,000الجئا سوريا ,والعدد مرشح للزيادة)UNHCR,2016(.
وقد أسفر الصراع في سوريا عن معاناة ومشكالت وأمراضا كثيرة للسوريين خصوصا األطفال
المراهقين سواء جسديا أو نفسيا ,ويمكن أن تستمر تلك اآلثار النفسية المترتبة على مثل تلك
التجارب المروعة لفترة طويلة بما يضر برفاههم وقدرتهم على النوم والكالم ومهاراتهم
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االجتماعية .ويجد بعت األطفال المراهقين في العيش بمنازل مكتظة مع أفراد العائلة اليائسين
أيضا قليال من الراحة.
وتواجه المملكة منذ عام  5011وحتى اليوم تبعات األزمة السورية التي أفرزت بشكل مباشر
موجات كبيرة من اللجوء إلى أراضيها سواء كانوا من الالجئين المسجلين رسميا أو وفدوا عبر
الحدود الرسمية دون تسجيل حيث يستقر ثلثي الالجئين السوريين في األردن خارج المخيمات
الدولية  ,ويتوزعون في المجتمعات الحضرية والريفية في كافة أنحاء البالد  ,علما انه يوجد في
محافظة الزرقاء وحدها ما يقارب ( )104,440من الالجئين السوريين .
و تعد الصحة النفسية من الموضوعات المهمة التي تشغل بال األفراد في العالم نتيجة الضغوط
واالضطرابات النفسية الناشئة من مشاهدة الحروب والعنف (رضوان .)5010 ,إضافة الى وجود
العديد من الظروف التي تؤدي الى امكانية اإلصابة باألعرات النفسية ومن هذه الظروف فترة
اللجوء  ,حيث يعاني الالجئين من العديد من المشاكل التي تؤثر على النمو النفسي واالجتماعي
لديهم (.)Neugebaue,2013
المراهقة واللجوء:
أصبح اللجوء من القضايا التي حظيت على اهتمام الباحثين والدارسين في السنوات األخيرة في
ضوء أزدياد أعداد الالجئين بشكل مضطرد  ,نتيجة إلنتشار الحروب والكوارث الطبيعية في
مختلف دول العالم  .ويعرف الالجئ على انه  :كل فرد غير قادر على العودة الى بلده األصلي
بسبب تعرضه لإلضطهاد أو الحروب والقتل(.)Vu,1999
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ويتعرت المراهقين الالجئين الى مخاطر مضاعفة بسبب مرحلتهم العمرية من جهة وصعوبات
وتحديات تجربة اللجوء من جانب آخر ( .)Pfarrwaller&carles suris,2012ويعاني
المراهقون معاناة بالغة جسديا ونفسيا فهناك منهم من تعرت لألصابة بطلقات القناصة  ,أو
الصواريخ ,أو تساقط الحطام عليهم  ,مما يضاعف من مشكالتهم  ,كما تقود الضغوط الناجمة
عن اللجوء والتغيرات التي تط أر على نمط الحياة بسببه الى شعور المراهقين بالعزلة وانعدام األمن
(.)UNHCR,2013
وتعد المدرسة إحدال الطرق التي تساعد األطفال المراهقين الالجئين في التأقلم مع البلد الجديد ,
إضافة الى دور التعليم والبيئة التعليمية في مساعدة األطفال المراهقين الالجئين في تحسين طرق
التفاعل اإلجتماعي مع المجتمع الجديد  ,وشعورهم بأنهم يعيشون حياة طبيعية في بيئة آمنة
تعزز لديهم الثقة بالنفس ,وتحد بدورها من مستوال انتشار األعرات النفسية لديهم
(.)Bacakova,2011
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تقدير الذات:
يحظى مفهوم تقدير الذات باهتمام كبير لما له من أثر في حياة الفرد في مراحل حياته المختلفة ,
وتبدأ معرفة الفرد لذاته وتقييمه العام لها وتقديرها بشكل ملح في مرحلة المراهقة حيث يصبح
الفرد قاد ار على تكوين معايير يزن بها ذاته ويقدر بواسطتها قدراته ومهاراته ودوافعه ,ويتعرف
على القيم التي تضبط سلوكه وتوجهه  ,فتقدير الذات في مرحلة المراهقة يعد بنية أساسية يجب
أن يقوم عليها البناء النفسي لشخصية المراهق خصوصا اذا علمنا أن أحدال المهام األساسية
النمائية له  ,هو سعيه الدائم اليجاد نفسه وتقديرها وتحقيقها,األمر الذي يشير الى عملية فهم
متصاعد حول "من هو" "من سيكون" ( امزيان .)5004 ,فحسب كارول سيجلمان (Carol
) Sigelmanو ديفيد شافر ) (Divid Shafferفمرحلة المراهقة هي بحق الوقت الذي يجد
فيها الفرد نفسه ,والذي يعرف فيها على نحو وثيق الشخص الذي سيكون ( كفافي
.5004,ص. )515
وإلدراك الفرد لنفسه دور كبير في تشكيل تقدير الذات لديه فاألطفال الذين لديهم إحساس ايجابي
بذواتهم يشعرون بتقبل الراشدين والمحيطين ويدركون أهميتهم  ,ومن جهة أخرال فإن األطفال
الذين لديهم تقدير ذات منخفت يشعرون بعدم اإلهنمام والتقبل من الراشدين (.)Katz,1995
ويعتبر تقدير الذات اإليجابي درع الطفل في مواجهة التغيرات المحيطة به  ,فالطفل الذي لديه
تقدير ايجابي لذاته تتوافر لديه قدرة للسيطرة على الصراعات ومقاومة الضغوط السلبية  ,ويميل
الى اإلستمتاع بالحياة بأن يكون أكثر واقعية وتفاؤال في حين أن الطفل الذي لديه تقدير منخفت
لذاته تكون التغيرات مصدر قلق واحباط له ,ويجد صعوبة في حل المشكالت (.)Crip,2001
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ويتأثر تقدير الذات بالدرجة التي يشعر فيها الفرد بإمتالك نقاط القوة المتمثلة في قدرته على إدارة
البيئة من حوله والسيطرة عليها والتعامل مع المواقف واألخرين بطريقة تسمح له بالتحكم
باألحداث وتوجيهها بدرجة تشعره بالكفاءة في هذا التعامل وكلما زاد شعور الفرد بقوته هذه وقدرته
على استثمار ما لديه من نقاط قوة زاد ذلك من تقديره لذاته ,ويرتبط تقدير الذات بقدرة الفرد على
التفكير العقالني واستخدام هذه القدرة في معالجة المشكالت التي تواجهه وتجاوز المعوقات التي
تعترضة والسيطرة على التغيرات التي تحدث في بيئته(.)Murk,1999
ولتوضيح أهمية تقدير الذات في سلوك وشخصية الفرد ال بد من االشارة الى السمات والمميزات
التي يمتلكها األفراد ذوو تقدير الذات المرتفع والمنخفت ,حيث يميل األفراد ذوو تقدير الذات
المنخفت الى عدم محاولتهم المشاركة في النشاطات الجديدة  ,كما يميلون الى التحدث بسلبية
عن أنفسهم ويظهر عليهم الشعور باإلحباط والشكوال الدائمة من الظروف ويغلب عليهم التشاؤم
( .)Yarnell,2000كما أنهم غالبا ما يشعرون بالعجز في انجاز األعمال ويتوقعون الفشل في
عملهم ويتمنون لو أنهم غير ذواتهم أو أنهم أشخاص آخرون(.)Pantley,2001
كما أن األفراد ذوو تقدير الذات المنخفت يعانون من عدم اتساق ووضوح في فهمهم لذواتهم مما
يجعلهم يقعون تحت رحمة األحداث والمواقف المتغيرة ,ويجدون صعوبة في ادارة شؤونهم
والسيطرة على أمورهم ويميلون أيضا الى حماية الذات ووقايتها بحيث يكونون دائما في أمان
ومحايدين وبعيدين عن المغامرة (الخطيب.)5006,
ويتميز هؤالء األفراد بحساسيتهم تجاه النقد الذي يتعرضون له في أغلب األوقات  ,ويميلون الى
لوم اآلخرين  ,ويتصفون بأنهم لحظيون ,منسحبون ,خائفون ويميلون الى الغيرة واألنانية ولديهم
صعوبة في بناء عالقات حب مع اآلخرين(قطامي وعدس.)5002,
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أما األفراد ذوو تقدير الذات المرتفع فيتميزون باالستمتاع بالتفاعل مع اآلخرين وهم مرتاحون في
المواقف االجتماعية ,وفي المشاكة في مجموعات النشاطات كما انهم غالبا ما يبحثون عن
اهتمامات جديدة وايجاد حلول للمشكالت( .)Yarnell,2000ويتميزون بقدرتهم على بناء
صداقات جديدة بسهولة ,وبأنهم متعاونون ,ولديهم القدرة على اللعب بشكل منفرد أو بمشاركة
اآلخرين( .)Pantley,2001كما يتميزون بأن لديهم معتقدات ومبادئ وقيم ثابتة  ,يشعرون
بأنهم متساوون مع االخرين  ,سعداء بأنفسهم  ,ولديهم القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة
بالرغم من حاالت الفشل والعوائق التي قد تقف في طريقهم  ,كما يتميزون بالمرونة  ,التكيف مع
المواقف االجتماعية ولديهم حساسية لحاجات االخرين واالهتمام بها (.)Cripe,2001
وقد واجه المهتمون في دراسة الذات صعوبات في االتفاق على تعريف موحد لبعت مفاهيم
الذات من مثل مصطلحي مفهوم الذات( )Self-Conceptوتقدير الذات(,)Self-Esteem
وبالرغم من استخدام هذين المصطلحين كمترادفين أحيانا إال ان كل منهما يمثل أبعادا مختلفة
من إدراك الذات  ,فمفهوم تقدير الذات يشير بدرجة أساسية الى حسن تقدير الفرد لذاته وشعوره
بجدارته وكفايته( كفافي,)1444,ويعتمد تقدير الذات على التقويم الذي يجريه الفرد في وصفه
لذاته وهو يعكس الدرجة التي يشعر فيها الفرد بأنه مرتاح لذاته ومتقبل لها (.)Beane,1996
أما مفهوم الذات فهو ينطلق من وصف للذات بداللة األدوار والصفات التي يمتلكها الفرد وال
يتضمن هذا الوصف احساسا بااليجابية أو السلبية وال يتضمن تقويما لها (.)Murk,1999
لكن البقور ( )5005ترال أن تقدير الذات جزء من مفهوم الذات فههويشير الى األحكام التي
يطلقها الفرد على نفسه مقارنة باآلخرين وهي تعتبر أن مفهوم الذات مفهوم مركزي بالنسبة
للتوافق النفسي الحسن وللسعادة الشخصية ولحسن آداء الفرد  ,وهي ترال أيضا أن كثير من

9

األفراد يتمتعون عادة بثقة عالية بالذات في أكثر من مجال إال أن عدد كبير من األفراد أيضا
يثقون بذواتهم في بعت المجاالت ويفتقرون الى هذه الثقة في مجاالت أخرال .
أما برنيت ( )Burnettكما ورد في ذوابي  1444فقد ميز بين كل من مفهوم الذات وتقدير
الذات  ,فذكر أن مفهوم الذات يرتبط باعتقادات االفراد عن خصائص محددة خاصة بهم بينما
يرتبط تقدير الذات بالمشاعر الموجودة عند األفراد تجاه أنفسهم ,وأن تقدير الذات مؤثر شعوري
عام.
أما كوبر سميث" "Coper Smithفيرال أن تقدير الذات يمثل مجموعة من االتجاهات
والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه اآلخرين وهي تتضمن معتقداته وأفكاره فيما إذا كان
يتوقع النجاح أوالفشل  ,ومدال إدراك الفرد لخبرات الفشل وقدرته على اجتيازها  ,واستنادا الى هذا
التعريف فأن تقدير الذات يزود الفرد بحالة عقلية تهيئه لالستجابة في ضوء توقعات النجاح
والتقبل االجتماعي (حمدي ,شاهين.)5004,
ويؤكد تريجر " "Traegerعلى أهمية تقويم الذات كمكون أساسي في تقدير الذات ويشدد على
أهمية اقتناع الفرد بهذا التقويم كبعد آخر  ,وهو يرال أن تقويم الذات يشير الى عملية القيام بحكم
شعوري على األهمية االجتماعية للذات  ,استنادا الى االنجازات الشخصية  .أما المكون الثاني
األساسي في تقدير الذات فهو الشعور بالجدارة الذي يشير الى المدال الذي يشعر فيه الفرد
بقيمته الشخصية وفي سياق النمو يؤدي التقويم االيجابي للذات في مواقف متعددة الى الشعور
باألهمية والجدارة (.)Callie,Simons&Simons,2006
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تشكيل تقدير الذات:
يرجع تقدير الذات الى القيمة التي يعطيها الفرد لنفسه وسلوكة وكيفية شعوره بتكوينه الشخصي
وحكمه عليه سلبا أو إيجابا  ,وتبين كل التعريفات على اختالفها أن تقدير الذات يشير الى الفهم
اإلنفعالي للذات الذي يعكس الثقة بالنفس .واستنادا الى ما قاله روزينبرج" "Rosenbergفإن
تقدير الذات يتضمن التصورات والمعتقدات التي يحملها األطفال عن خصائص معينة لذواتهم ,
وهو يتأثر بمعاملة الوالدين في مراحل الطفولة المختلفة وما يرتبط بأساليب التنشئة األسرية من
خبرات الفشل والنجاح  ,التي يقوم عليها حكم الفرد عن نفسه أوبمعنى آخر تقييمه لذاته ( حمدي
وشاهين.)5004,
وتعد مرحلة البلوغ المرحلة التي يبدأ فيها تقدير الذات بالتشكل فعليا ,فهي المرحلة التي يتعرت
فيها الفرد الى العديد من المواقف الحياتية التي تؤثر مباشرة على تقدير الذات لديه  ,من خالل
مواجهته لهذه المواقف واختباره لقدراته وامكاناته واجراء تقييمات لها  ,وبذلك يكون الفرد قد كون
وشكل تقويما لنجاحه أو فشله في بناء عالقات ناجحة مع اآلخرين  ,فيزداد شعوره بقيمته كلما
زادت نجاحاته في بناء هذه العالقات  ,وتنقص قيمته في تقييمه وتقديره لذاته كلما قلت نجاحاته
في حال تعرضه للفشل في بناء هذه العالقات(.)Murk,1999
وقد أختلف الباحثون في تحديد األبعاد التي تشكل تقدير الذات  ,فرأال بعضهم أن تقدير الذات
مبني على الشعور بالكفاءة  ,ورآه بعضهم مبنيا على الشعور بالقيمة  ,ورآه آخرون مبنيا على
الشعور بالقيمة والكفاءة معا( .)Aleen,Mike,Ammonal,Barbara& Nancy,2002وقد
انعكس ذلك على تعريف تقدير الذات ومفهومه لدال أولئك الباحثين ,فرأال جيمس أن تقدير الذات
يتحدد ويتشكل من خالل النسبة التي حققها الفرد من طموحاته وأهدافه  ,وبمعنى آخر فإن تقدير
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الذات يمثل نسبة نجاحات الفرد الى طموحاته ويعكس هذا تقدير الذات من خالل كفاءة الفرد
وفاعليته في انجاز أهدافه (الخطيب.)5006,
أما روزنبيرج " "Rosenberg,1965فقدعرف تقدير الذات بأنه الشعور بالقيمة ()Self-Worth
حيث يرال أن تقدير الذات يمثل اتجاها نحو الذات  ,اما أن يكون إيجابيا أو سلبيا والذي يمثل
شعور الفرد بأنه ذو قيمة ويحترم ذاته لما هي عليه.وقد وصف تقدير الذات المرتفع بأنه شعور
الفرد بأنه ذو قيمة أما االنخفات في تقدير الذات فيعكس نقصا في احترام الذات وعدم شعورة
بالتقدير والقيمة .أما برادن ( )Bradon,1969فقد أكد على أهمية الكفاءة والقيمة كمكونات
لتقدير الذات إضافة الى العالقة بينهما كمكون ثالث  ,حيث عرف تقدير الذات لدال الفرد على
أنه احساسه بكفاءته وشعوره بفاعليته وقيمته الذاتيتين  ,أي اعتقاده بأنه ذو كفاءة وقيمة في
الحياة  ,وتعتمد العالقة بين الشعور بالكفاءة والشعور بالقيمة على درجة االتساق بين هذين
العاملين ومدال اتساقهما مع سلوكيات الفرد  .ويرال برادن أن تقدير الذات حاجة أساسية متأصلة
في االنسان تدفعة لالحساس والشعور بقيمته وكفاءته وهو في سلوكه يسعى إلشباع هذه الحاجة
(.)Murk,1999
ويتشكل بذلك تقدير الذات كما أورده الخطيب ( )5006من ثالثة مكونات رئيسية هي :
 .1الشعور باالنتماء الذي يعني أن الفرد ينتمي الى جماعة يكون مقبوال لديها ومقد ار عندها
ولديه انسجام وتوافق متبادل مع أفراد هذه الجماعة .
 .5الشعور بالكفاءة الذي يتوقف على المستوال الذي يستطيع فيه الفرد تحقيق أهدافه التي تحدد
سلوكه سعيا لتحقيق هذه األهداف وانجازها.

52

 .5الشعور بالقيمة الذي يشير الى احساس الفرد بقيمته من خالل تفاعله مع اآلخرين ,فإذا شعر
باهتمام من طرفهم وأحس بتقبلهم وحبهم له ولد ذلك لديه احساسا بالقيمة يرفع من تقديره لذاته.
نظريات تناولت تقدير الذات:
تناولت نظريات مختلفة كيفية تطور وتشكل تقدير الذات لدال األفراد  ,ومن هذه
النظريات:السلوكية ,التعلم االجتماعي المعرفي ,االنسانية والمعرفية التجريبية .
ترال النظرية السلوكية أن تقدير الذات يتطور ويتشكل من خالل أساليب وآليات التعلم المختلفة
والمتمثلة بالنمذجة والتعزيز بأساليبه المختلفة  .ويرال كوبر سميث ان آليات التعلم السلوكي تلعب
الدور األساسي في تشكل تقدير الذات وليس التأثير اإلجتماعي أو عمليات التطبيع االجتماعي .
فالطفل يتعلم أنه ذو قيمة إذا تعامل معه والداه بشكل يشعرة بالعطف والحب والحنان ,ويتعلم القيم
االجتماعية العليا عندما تعزز هذه القيم عند اآلخرين ومن قبلهم (حمدي وشاهين .)5004,
أما نظرية التعلم االجتماعي المعرفي فهي ترال أن تقدير الذات مكتسب ومتعلم  ,فاألفراد من
وجهة النظر هذه يولدون وليهم تقدير ذات موروث  .أما الخبرات االجتماعية وعمليات التنشئة
وأساليب التعلم المختلفة التي يتعرت لها الفرد فتؤدي دو ار مهما في تشكيله  .وترال هذه النظرية
أيضا أن كيفية تطور تقدير الذات خالل هذه المؤثرات هي االساس في وجود التباين في
مستويات تقدير الذات بين االفراد(.)Felker,1974
أما النظرية االنسانية والتي يعتبر ماسلو ( )Maslowأحد أعالمها فيرال أهمية تحقيق الذات
كهدف للوصول الى أفراد أصحاء نفسيا  ,حيث تفترت نظرية ماسلو في الحاجات أن حاجات
الفرد تتنظم بشكل هرمي فعندما يتم اشباع حاجة معينة جزئيا تقع أسفل الهرم فإن الحاجة
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األخرال تظهر وتحتاج الى إشباع .وقد أكد ماسلو أهمية حاجات التقدير حيث وضعها في
المرتبة الرابعة في هرم الحاجات والتي تتمثل في حاجات الفرد للشعور بالتميز من قبل اآلخرين
نتيجة لتوافر نقاط القوة لديه حيث تشمل نقاط القوة هذه كفاءته ,تحصيله و إتقانه وعندما يتوافر
هذا الشعور فإن الفرد يتمكن من التفاعل مع اآلخرين بثقة  ,كما تتضمن حاجات التقدير أيضا
شعور الفرد بامتالكه للسمعة الجيدة ( )Reputationوالتي تتمثل في تقديره من قبل اآلخرين
واحترامه واإلهتمام به فإذا ما شعر الفرد بالتميز واهتمام االخرين فأنه بالتأكيد يطور تقدي ار ايجابيا
لذاته كما إن احباط أو إعاقة حاجات التقدير لديه تولد شعو ار بالعزلة واإلهانه وتقدي ار سلبيا
للذات(.)Brodzinsky,1986
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التوتر النفسي:
يعد التوتر النفسي من أهم اإلضطرابات النفسية التي تواجه الفرد في العصر الحاضر المليء
بالتعقيدات والمشكالت وضغوط الحياة اليومية التي تحتاج الى مواجهة وحلول فردية.
تعريف التوتر النفسي:
اختلف الباحثون في تعريفهم للتوتر النفسي حيث يعرفه ليفي ( )Levi ,1984بأنه استجابة
الجسم لجميع التأثيرات والتغيرات والمتطلبات والضغوطات التي يتعرت لها  ,ومحاولة التكيف
معها.
ويعرفه الزورس بأنه ظاهرة نفسية وفسيولوجية ناجمة عن المواقف الضاغطة والمتوترة التي تهدد
حاجات الفرد ووجوده  ,وتتطلب نوعا من إعادة التوافق عبر تغيرات فسيولوجية وانفعالية وسلوكية
(الطهراوي.)5015,
كما عرفته الدحدوح( )5010بأنه عبارة عن رد فعل نفسي عن عدم قدرة الفرد على إشباع
حاجاته الضرورية واألساسية وذلك بسبب شعوره بوجود عوائق تحول دون إشباعه لهذه الحاجات.
ويوضح بوسن ( )Posen,1995أن زيادة التوتر تؤدي الى زيادة االنجاز ,أما عندما يتعدال
التوتر منطقة القمة فأنه يؤدي الى تعطل األداء ,فالفرد يحتاج الى مقدار معين من التوتر ألداء
وظائفه بشكل جيد  ,حيث يكون التوتر من النوع الطبيعي الذي يشكل دافعا للفرد ولكنه يصبح
ضا ار عندما يزيد عن الحد الطبيعي ويدوم لفترة طويلة عند ذلك تظهر أول أعرات التوتر
النفسي وهو االرهاق.
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ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع مختلفة للتوتر النفسي حيث أشار كل من ليفي()Levi
وسيلي( )Seleyالى نوعين من التوتر وهما:
 .1التوتر النفسي المفيد (االيجابي) :وهو التوتر الطبيعي في حياتنا ومن المستحيل تجنبه
واالنسان بحاجة اليه دائما  ,وهذا التوتر المعتدل يكون صحيا للفرد  ,إذ يعمل تنشيطه ودعم
قدرته على االنجاز .
 .5التوتر النفسي الضار (السلبي) :وهو الذي يزيد عن حده ويتحول الى عامل مدمر وذلك
إلعاقته أنشطة االنسان الطبيعية والعقلية والجسدية ويتسبب في فقدان الكفاءة والفشل في األداء
الجيد ويتميز بالتأثيرات السلبية على الصحة العقلية والبدنية لزيادته عن الحد المعقول الذي
يتجاوز قدرات الفرد (الطهراوي.)5015,
كما يذكر أسعد ( )1445الذي تم اإلشارة اليه في الطهراوي ( )5015الى انه يمكن تقسيم التوتر
النفسي على أساس الزمن لقسمين:
.1التوتر النفسي اآلني (المؤقت) :الذي يكون حالة طارئة نتيجة موقف محدد وهو ال يمثل
مشكلة إذ يزول بزوال الموقف الطارئ.
 .5التوتر النفسي المزمن  :الذي يكون ألسباب متراكمة حيث يصبح الفرد متوت ار لفترة طويلة بعد
زوال سبب التوتر  ,وقد يتطور الى أن يصبح مرت نفسي بحاجة الى عالج .وأضاف
جميلش( )Gmelchنوعا اخر للتوتر النفسي أطلق علية التوتر المتناسق أو المتوافق وهو يجمع
بين النموذجين السابقين اآلني والمزمن  ,لينتج عنهما مدخل متناسق لما كان يمكن أن يكون
مدم ار(.)Gmelch,1982:7
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ويتدرج التوتر حسب حدته الى عدة مستويات يمر بها الفرد حسب المواقف المختلفة وهي:
أ .التوتر البالغ الشدة  :الذي يحدث لإلنسان نتيجة حادثة ذات أثر كبير على الفرد
ب .التوتر الشديد :توتر قد يصاحب تغيير العمل أو مكان السكن.
ج .التوتر المعتدل :وهو يحدث نتيجة مشاكل الحياة اليومية
د .التوتر الضعيف :يحدث نتيجة بعت الظروف العائلية أو تغيير عادات
الطعام(.الشبح.)1446,
ويمكن االشارة الى تصنيفات طبيعية إلستجابة التوتر والذي يمر في اربع مستويات هي:
 .1االضطرابات االنفعالية  :مثل الخوف  ,االكتئاب والشعور بالذنب
 .5االستجابة السلوكية الحركية :مثل االرتجاف  ,زيادة التوتر العضلي واضطرابات الكالم.
 .5التغيرات في كفاءة الوظائف المعرفية :مثل االدراك وحل المشكالت.
 .6التغيرات الفسيولوجية  :وتشمل استجابات الجهاز العصبي وضغط الدم.
أما بيرنز ( )Burns,1990فيشير الى وجود اشارات تحذيرية للتوتر منها :
 .1األعرات الجسمية :مثل الصداع ,اآلم الظهر  ,دقات القلب والتعرق.
 .5األعرات السلوكية :االسراف في التدخين والسلوك القهري
 .5األعرات االنفعالية :عدم القدرة على اتخاذ القرار ,الخوف ,االنسحاب والتفكير المشوش.
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مصادر التوتر النفسي:
للتوتر النفسي مصادر متعددة في حياتنا المعاصرة وهذه المصادر تتطلب قد ار من التوافق
والتكيف ,وقد تم تقسيم تلك المصادر الى قسمين:
 .1مصادر ترجع الى متغيرات بيئية خارجية  :ويتمثل هذا العامل الخارجي بالبيئة التي تحيط
بالفرد مثل  :مشاكل الحياة المستمرة وتغيرات العصر المتسارعة والضغوط اليومية التي تدفع
بالفرد الى حالة معينة من التوتر وقد أطلق عليها "سيلي" األسباب المباشرة للتوتر.
 .5مصادر ترجع الى متغيرات داخلية :وهي التي تنبع من داخل الفرد نفسه ,مثل االنفعاالت ,
االعتقادات الخاطئة واالضطرابات النفسية كاألرق واالكتئاب وغيرها .وقد ينشأ التوتر لعدم قدرة
الفرد للتغلب على صعوبات المواقف أو عقبات البيئة بسبب قدرته المحدودة وعرفت باألسباب
غير المباشرة للتوتر.
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النظريات المفسرة للتوتر النفسي:
اهتمت نظريات علم النفس بتفسير طبيعة التوتر النفسي واالنفعاالت المتعلة به وأثر هذه
االنفعاالت على الصحة النفسية للفرد  ,واختلفت آراء العلماء في تلك النظريات حول التوتر
النفسي ومفهومه وكيفية استجابة الفرد له .وفيما يلي عرت لبعت النظريات التي أهتمت بالتوتر
النفسي.
 .1نظرية كيرت ليفين : K.levinيعتبر ليفين من اوائل الذين وضعوا نسق خاص بالتوتر النفسي
 ,ثم تفرعت بعد ذلك الدراسات والبحوث المختلفة التي قام بها تالميذه حيث ربطت التوتر النفسي
بسمات الشخصية  ,وبين ليفين في نظريته مدال ارتباط التوتر النفسي بمختلف األعمال وقد
تلخصت فروت ليفين األساسية بالنقاط التالية:
 .1إن رغبة الفرد في الوصول الى هدف معين تؤدي الى خلق حالة من التوتر في الفرد مرتبطة
برغبة الوصول للهدف.
 .5هذا التوتر ينتهي بمجرد وصول الفرد للهدف.
 .5هذه الحالة تخلق في الفرد قوال تدفعه للتحرك نحو الهدف.
 .6هذه القوال تدفع الفرد للحركة والتفكير في اختيار أنسب األساليب للوصول لهذا الهدف مما
يقلل التوتر النفسي (المال.)1445,
وتوصل ليفين لمفاهيم رئيسية خاصة بنظام التوتر وهي كاآلتي:
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 .1الطاقة :وتعرف بالطاقة النفسية وهي التي تساعد الجهاز النفسي للعودة الى التوازن بعد حالة
من عدم التوازن ناتجةعن ازدياد التوتر بسبب تنبيه داخلي أو خارجي.
 .5التوتر :وهو الحالة التي يكون عليها الشخص.
 .5الحاجة
 .6التكافؤ
 .2المعوقات  :وهي الشيء الذي يمكن أن يعيق تحقيق الفرد لهدفه.
 .4العودة الى التوازن :محاولة الفرد خفت التوتر واستعادة توازنه عن طريق تحركات قد تكون
تخيلية (.الطهراوي)5015,
 .5نظرية متالزمة التكيف العام :أكد سيلي( )Selyeفي نظريته على عالقة التوتر باألمرات
الجسمية من خالل أبحاثه ,مثل زيادة ضغط الدم  .وعرف التوتر بأنه استجابة الجسم غير
المحددة نحو أي مطلب يفرت عليه من البيئة الخارجية (.)Schafer,1992
وأشار "سيلي" الى أن هناك أنواعا من التوتر النفسي منها:
 .1التوتر النفسي الزائد وينتج عن تراكم األحداث المسببة للتوتر بحيث تتجاوز قدرة الفرد على
التكيف معها.
 .5التوتر النفسي المنخفت ويحدث عندما يشعر الفرد بالملل وانعدام الشعور باالثارة
 .5التوتر النفسي السيء ويسمى الكرب
 .6التوتر النفسي الجيد ويسمى المنافسة .
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ويقدم سيلي نموذجا يوضح مراحل مرور الفرد بالتوتر النفسي وهو:
أ .مرحلة الصدمة والتخدير :يواجه الفرد الموقف الضاغط ويستجيب بعدد من االستجابات
الفسيولوجية التي تهيء الفرد للتعامل مع الموقف والهدف من هذه االستجابات هو زيادة استعداد
الفرد لمواجهة التوتر أو الهروب منه.
ب .مرحلة المقاومة  :مدة هذه المرحلة تعتمد على شدة التوتر وقدرة الفرد على التكيف فإذا
استطاع التكيف فإن المقاومة سوف تستمر لفترة أطول واذا لم يستطع فقد يتعرت للعديدمن
األمرات النفس جسمية.
ج .مرحلة اإلنهاك  :يكون الفرد قد وصل الى خط النهاية في قدرته على مقاومة التوتر وتكون
النتيجة االكتئاب أو الموت( .)Schafer,1992وهكذا فإن الفرد يمر بعدد من المراحل المتسلسلة
عند التعرت للتوتر ويمكن توضيح ذلك حسب المخطط اآلتي:
وضع طبيعي

شعور بالتوتر

محاولة للتكيف

نفاذ الطاقة

االنهاك

(ضمرة)1444,
 .5نظرية الصالبة ومقاومة التوتر :استخدمت كوباسا( )Cobasaصاحبة النظرية مصطلح
الصالبة النفسية( )Psychological Hardinessلوصف االفراد الذين بمقدورهم تحمل التوتر
دون التعرت لألمرات وأشارت الى أن الناس الذين تتوافر لديهم الصالبة النفسية يتميزون عن
غيرهم بما يأتي:
أ .االلتزام :هؤالء االفراد لديهم الرغبة القوية بااللتزام بالمهمات بدال من االنسحاب والعزلة.
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ب .الضبط :هؤالء األفراد يرون أنفسهم مؤثرين باآلخرين ولديهم القدرة على التحكم بذاتهم ولديهم
مركز ضبط ذاتي عالي.
ج .التحدي :هؤالء األفراد يؤمنون بالتغير ويعدونه تحديا وال يرونه مصدر توتر أو تهديد
(.)Thomas&Dorthy,1989
 .6نظرية المواجهة أو الهرب :يركز كانون" " Cannonصاحب النظرية على ما يسمى بالتوازن
 ,حيث يعمل الفرد على المحافظة على حالة التوازن الداخلي لديه عند تعرضه للتوتر النفسي ,
حيث عرف التوتر النفسي بأنه مجموعة من المثيرات الفسيولوجية واالنفعالية التي تجعل االنسان
يتصرف بطريقة ما من أجل استعادة التوازن ,لذلك فإن أي حدث او خبر ال يحافظ على التوازن
الداخلي للفرد يعد توت ار نفسيا للفرد (.)Feldman,1989
وقد سمى كانون استجابة الفرد للتوتر بالمواجهة أو الهرب حيث الحظ مجموعة من التغيرات
الفسيولوجي التي تحفز الفرد للمواجهة والهرب مثل زيادة نبضات القلب(.)Schafer,1992
 .2نظرية التوتر كنتيجة لنمط الشخصية  :يرال فريدمان وروزمان ()Friedman&Rosenman
صاحب النظرية  ,أن الشخصية تميل الى التعرت للتوتر النفسي هي الشخصية التي تتميز
بعادات تفكير وشعور واجراءات تسهم باأللم والمعاناة لهذه الشخصية ويقسمان الشخصية الى
نمطين:
الشخصية من نمط ( )Aيمتاز أصحابها بالصراع الدائم لتحقيق األهداف والقيام بأكثر من عمل
في وقت واحد في جو من االنفعال والتوتر ويشعرون بعدم األمان ,وهي أكثر احتماال للتعرت
ألمرات القلب ويمتاز أصحابها بالتنافس وعدم القدرة على االسترخاء والتوتر السريع.
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أما اصحاب النمط ( )Bفيمتازون باالسترخاء وعدم التوتر السريع وهم أقل عرضة لألصابة
بأمرات القلب(.)Atkinson,2000
 .4نظرية الكف المتبادل :يرال صاحبا النظرية الزورس وفولكمان  Lazarus&Folkmanأن
العوامل العقلية والمعرفية أكثر أهمية في تفسير التوتر من األحداث نفسها  ,أي المثير
واالستجابة ال يحددان التوتر ,ولكن ادراك الفرد وتفسيرة للموقف هو الذي يحدد التوتر ,وأشار الى
أن التوتر النفسي مصطلح عام يشير الى كثير من المشكالت وان هذه المشكالت عبارة عن
مثيرات تنتج عنها ردود فعل توترية  ,وأكدا ان مجال التوتر يشتمل على مظاهر فسيولوجية ,
اجتماعية ونفسية  .وذكر الزورس وفولكمان أن األفراد يقيمون أي موقف توتري باستعمال ثالثة
أنواع من التقييم هي:
 .1التقييم األولي :تقييم الموقف هل هو توتري أم ال ؟ هل هو إيجابي أم سلبي؟.
 .5التقييم الثانوي :تقييم الفرد قدراته لمواجهة التوتر ويبحث في الخيارات المتوفرة لمواجهة
التوتر.
 .5إعادة التقييم  :يعيد الفرد تقييم قدراته عند توافر معلومات جديدة  ,فإعادة التقييم يمكن أن
تحقق التوتر عند الفرد.
وقد صنف الزاروس رد فعل االفراد تجاه التوتر النفسي على ردود الفعل الفسيولوجية وردود الفعل
السلوكية والتغيرات في القدرات المعرفية وردود الفعل االنفعالية( غلوم)5004,
 .4النظرية المعرفية السلوكية ( :)Cognitive Behavioral Therapyأهتمت هذه النظرية
بموضوع التوتر وأبرز العالج المعرفي السلوكي أهمية العمليات المعرفية مثل  :التفكير والحديث
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الذاتي في تعديل السلوك فمن المالحظ أن العديد من األساليب العالجية أصبحت تأخذ بعين
االعتبار مدال تأثير العمليات المعرفية في التوتر النفسي عند األفراد  ,فالهدف الرئيسي من
العالج المعرفي السلوكي هو محاولة تغيير األفكار الخطأ وذلك من خالل عملية عالجية وهي
إعادة البناء المعرفي  ,بهدف جعل العمليات المعرفية أكثر اتصاال بالواقع  ,وبذلك فإن أسلوب
اعادة البناء المعرفي يتعامل مع السلوك الالتكيفي باعتباره نتاجا للتفكير الالعقالني الذي يسبب
للفرد التوتر النفسي.
فالمعالج المعرفي السلوكي يمتاز بكونه نشيطا ومباش ار وليس سلبيا  ,ويعمل لتعرف آلية تفكير
وتصورات ومشاعر المسترشدين التي تسبب لهم التوتر النفسي  ,كما يعمل على تعليمهم سلوكات
جديدة ومهارات شخصية ومهارات تتعلق بالتنظيم وضبط االنفعاالت لخفت مستويات التوتر
.كما يقوم المرشد أثناء تعامله مع المشكالت باستخدام العديد من االجراءات باالعتماد على
األساليب التي تتناسب مع شخصيات المسترشدين ونوعية المشكالت التي يعانون منها
(.)Bellack&Kazdin,1990
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اإلرشاد الجمعي
يقصد باإلرشاد الجمعي تنفيذ الخدمة اإلرشادية من خالل مجموعية مين األفيراد يتشيابهون
في نوع المشكلة التي يعانون منهيا .أي أنيه عبيارة عين عالقية إرشيادية بيين المرشيد ومجموعية مين
المسترشييدين تييتم ميين خييالل جلسييات عييالج جمعييي تعقييد فييي مكييان واحييد بمواعيييد محييددة حيييث
يطرحييون الصييعوبات التييي لييديهم ويعبييرون عنهييا كييل حسييب وجهيية نظ يره وطريقيية تفكي يره ميين واق يع
رؤيتيه لهيا وكيفيية معالجتهييا ) .(Corey & Corey, 1997وقيد عرفييت رابطية أخصيائيي العمييل
الجمعيي )(The Association for Specialists in Group Work [ASGW], 1991
اإلرشاد الجمعي بأنه "ممارسة مهنية متخصصة واسعة الميدال تتعليق بتيوفير المسياعدة أو بانجياز
المهام في موقف جمعي .ويتضمن ذلك تطبييق النظرييات والعملييات الجمعيية بواسيطة متخصيص
ممارس كفؤ لمساعدة مجموعة من األشخاص تعتمد على بعضها البعت بصورة تبادلية لتحقيق
أهييدافها التبادلييية التييي قييد تكييون فييي طبيعتهييا شخصييية أو مييا بييين األشييخاص أو موجهيية نحييو
المهمة" (.)Corey, & Corey, 1997, p. 9
وفيييي عمليييية تنظييييم خبيييرة مجموعييية المييي ار قين

(Organizing The Group

) Experience for Adolescentsتكيون المهمية الرئيسييية التاليية بعيد االنتهياء مين إعييداد
مش ييروع العم ييل المقت ييرح ( )Proposalلمجموع يية المي يراهقين ه ييي التعام ييل م ييع جمي ييع التفاص يييل
التمهيديية المتضييمنة فييي عملييية تشييكيل المجموعيية ( .)Forming a groupوتصييف مورغانيييت
منظمية
) (Morganett, 1990الخطوات العشر التاليية لتشيكيل والقييام بإنشياء مجموعية إرشيادية
ّ
( )Structuredللمراهقين الصغار ):(Corey & Corey, 1997, p. 327-329

21

.1

قييم بييإجراء تقييييم للحاجييات ( :)Needs Assessmentوستسيياعدك هييذه العملييية علييى

تركيييز جهييودك علييى خييدمات اإلرشيياد الجمعييي المهميية والحاسييمة التييي يحتيياج إليهييا مسترشييدون
ِ
الستخدام المق ِ
ياييس النفسيية
معينون في وضع وموقف معين ويمكن أن يتضمن التقييم باإلضافة
واالجتماعي يية المقنن يية المعروف يية جي ييدا االس ييتعانة بإح ييدال األدوات المس ييتخدمة كج ييزء م يين عملي يية
المسائلة القانونية.
.2

قم بتطيوير مقتيرح مكتيوب ( :)Written proposalيتيألف المقتيرح المكتيوب مين وصيف

عام والمبررات واألهداف واألدوات واإلجراءات وطرق التقييم.
.3

قييم بيياإلعالن عيين المجموعيية ( :)Advertise the groupكطريقيية لجعييل المشيياركين

أعلم مصادر اإلحالة كالمدر ِ
المحتملين يعرفون عن المجموعة ِ
اء والمعلّمين والمرشدين.
.4

معرفيية ميين اآلبيياء وال يراعيين ( :(Informed consentتتضييمن
احصييل علييى موافقييات ّ

المعرفيية تقييديم معلومييات معينيية عيين المجموعيية بحيييث يمكيين لكييل ميين المشييترك والوالييد أو
الموافقيية
ّ
الراعي أن يتخذوا ق ار ار صائبا بشأن المشاركة.
.5

قيم بيإجراء مقيابالت ميا قبيل المجموعية ( :)Pre-group interviewsباإلضيافة إلعطياء

توجيهات عامة عن خبرة المجموعة يكون الهدف مين هيذه المقابلية الطليب مين األعضياء االلتيزام
والحصول على معلومات ستكون مفيدة في وضع ق اررات بشأن من الذي سيقبل في المجموعة.
.6

قييم باختيييار أعضيياء المجموعيية ( :)Select the group membersغالبييا مييا يتحييدد

االختيييار علييى ضييوء الهييدف ميين المجموعيية وتقييع علييى عيياتق المرشييدين القييادة مسييؤولية اختيييار
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األعضيياء الييذين لييديهم فرصيية جيييدة لالسييتفادة ميين هييذه الخب يرة اإليجابييية كمييا يقييوم القييادة بفييرز
الطلبات وتحديد أولئك ممن ال يعتبروا مناسبين لمجموعة معينة.
.7

قييم بتطبيييق اختبييار قبلييي ( :)Pre-testتييوفّر عملييية إج يراء اختبييار قبلييي وبعييدي (Pre-

) post-testإط ييا ار علمي ييا لتقي يييم الدرج يية الت ييي اس ييتفاد فيه ييا الف ييرد أو المجموع يية كك ييل م يين خبي يرة
المجموعة.
.8

تطبيق جلسات المجموعة ( :)Conduct the group sessionsيمكن تحديد طول مدة

عمييل المجموعيية تبعييا لموضييوع المجموعيية أو مييا تييدور حولييه وفييي معظييم مواقييف المدرسيية يعييد
العدد من ( )12-8جلسة الوضع األفضل.
.9

ق ييم بتطبي ييق اختب ييار بع ييدي ( :)Post-testبع ييد انته يياء عم ييل المجموع يية (أو ف ييي الجلس يية

األخيرة للمجموعة) من المستحسن القيام بإجراء تطبيق لالختبار المستخدم في الفترة القبليية ميرة
ثانية كاختبار بعدي.
.11

قيم بييإجراء متابعية ) )Follow-upوتقييييم مييا بعيد المجموعيية :بعييد ميرور شييهر أو شييهرين

عليى الجلسية النهائيية للمجموعية قيم ببرمجية لقيياء متابعية وهيذا اللقياء سييتيح لألعضياء المشيياركة
في عرت إنجازاتهم والربط بما حققوه وخبراتهم في المجموعة ويعد هذا وقتا جيدا لتقديم التعزيز
وتييوفير اإلحيياالت لمزيييد ميين خب يرات النمييو األخ يرال كمييا يعييد لقيياء المتابعيية أيضييا مصييد ار مهمييا
لتقييييم نتييائج ومخرجييات المجموعيية واالحتفي ِ
ياظ بالمكاسييب العالجييية بمي ِ
يرور الوقييت & (Corey
).Corey, 1997, p. 327-329
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يادية خيالل عملهييا فييي خمسيية مراحييل كمييا يلييي:
وبشييكل نمييوذجي تميير المجموعييات اإلرشي ّ
التحول ومرحلة العمل ومرحلة اإلنهاء.
مرحلة التشكيل والمرحلة األولية ومرحلة
ّ
وترال كوري وكوري ) (Corey and Corey, 1997أن مجموعات المراهقين يمكنهيا أن
تجمييع مييا بييين المواضيييع الشخصييية سييويا مييع أهييداف التعليييم النفسييي (Psychoeducational
) Goalsكمييا وتعييد ميين الممارسييات المفيييدة لييدال العمييل مييع الم يراهقين ب يأن يكييون لييدال المرشييد
المحددة بوضيوح والمواضييع ذات الصيلة والتنظييم والبنياء ) (Structureالتيي سيتجعل
األهداف
ّ
األعضاء قادرين على تطوير الثقة ) (Trustفي المجموعة.
ويرال آرونسون وشيدلينغر ) (Aronson and Scheidlinger, 1994أن المراهقين
ينزعون

ويميلون

للتصرف

ولألداء

بطريقة

أفضل

في

المجموعات

المتجانسة

) (Homogeneousوبوجود حدود معلنة وصريحة ومباشرة وقواعد عمل واضحة وقد تناول
العالمان ( )1994أهمية الوضع في االعتبار أعمار األعضاء لدال بناء وتنظيم مجموعات
المراهقين وأوصيا بمراعاة أن المراهقين الصغار في سن ما بين ( )14-11عاما يكونون
ميالين لإلنكار) (Denialوللتعبير من خالل السلوكات الموجهة خارجا )(Externalization
كما ينزعون ألن يكونوا ماديين أكثر في تفكيرهم ولديهم شعو ار بالذات أكثر وقد ال يظهرون
اهتماما كبي ار بعملية الوعي بالذات وادراكها) (Self-awarenessوهم يعملون بشكل أفضل في
مجموعات تكون إما كلها ذكور أو كلها إناث.
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اإلرشادية
بعض االعتبارات العملية ) (Practical Considerationsفي المجموعات
ّ
للم ار قين الصغار
المكان ) :(The Settingيضع المرشد في اعتباره فيما يتعلق بالموقف اإلرشادي ضرورة
توفير مكان مناسب للجلسات اإلرشادية

بمعنى فعاليته بالنسبة للعمل الذي يرغب في إجرائه

مع المسترشدين الصغار وأن يسأل نفسه هل سيكونون قادرين على التجوال بحرية ؟ وهل
سيضطر ألن يطلب منهم باستمرار مراعاة الحديث بصوت خافت حتى ال يزعجوا اآلخرين
الموجودين في الغرفة المجاورة ؟ وهل يوفر المكان الخاص بمقابالت المجموعة الخصوصية
والحرية وعدم المقاطعة ؟ وهل يوجد داخل الغرفة ما يمكن تخريبه بسهولة من قبل المسترشدين
أو أن هناك أيضا مواد غير آمنة بالنسبة لهم )(Corey & Corey, 1997؟
توصيل التوقّعات للمسترشدين ) :(Communicate Expectationsيجب أن يكون المرشد
اإلرشادية وماذا
قادر على إخبار األطفال أو المراهقين بأسلوب بسيط عن الهدف من المجموعة
ا
ّ
يتوقع منهم وماذا يمكنهم أن يتوقعوا منه ويجب أن يتأكد من أنهم يفهمون القواعد واألسس غير
القابلة للتبديل أو التفاوت كقواعد أساسية وبقدر ما يكون ذلك ممكنا أن يحاول إشراكهم في
وضع وتعزيز القواعد التي ستحكم مجموعتهم ولدال وضع واعداد قواعد خاصة ومعينة من
الضروري أن يتم متابعة تنفيذها بحزم وثبات (بدون أسلوب أو لهجة أوتوقراطية) وكمثال على
ذلك :قد يكون لديه سياسة بعدم السماح لألعضاء المغادرين للمجموعة بالعودة مرة ثانية؛ وهنا
يجب أن يكون حريصا على عدم االنصياع وتلبية مطالبهم للحصول على فرصة ثانية فاألطفال
عما
الصغار سرعان ما سيتعلمون بأن المرشد يعني ما يقوله لهم وربما ال يكونون دائما راضيين ّ
يفعله في وقت معين ولكن فرصته لكسب احترامهم من المؤكد أنها سوف تزداد.
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االستعداد ) :(Preparationيقوم المرشد باالستعداد على نحو كاف لكل جلسة وقد يحتاج
لتنظيم وبناء الجلسات بمزيد من الحرص أكثر مما قد يحتاجه لدال العمل مع مجموعات الكبار
الراشدين كما يجب أن يكون مرنا بما يكفي لتعديل الصيغة والمواضيع المخصصة لجلسة
لكي يتمكن من االستجابة لألوضاع والمواقف العفوية والتلقائية لألطفال وأن يتجنب

معينة

اإلصرار على تغطية جدول أعماله ومهما حدث يجب أن يكون خالقا ومبدعا.
إشراك اآلباء ):(Parent Involvement

يشرح المرشد لآلباء توقعاته وأهدافه بطريقة

يستطيعون فهمها ويبتعدون من خاللها عن الشك وهو بهذا يقلّص فرص مواجهة والتعامل مع
اآلباء المقاومين والدفاعيين وذلك من خالل المبادرة والبدء معهم بموقف من مثل " :كيف
يمكنك أن تساعدني في عملي مع طفلك؟ وكيف نستطيع أن نعمل كفريق وفق أهداف
مشتركة؟"

وذلك بدال من التواصل معهم بطرق تشعرهم بأنهم غير مؤهلين وغير كفؤين

بالتعرف
وبوصفه الخبير الوحيد القادر على معالجة الوضع .كما ويجب أن يكون مهتما بصدق
ّ
معين للتعريف
على ردود فعلهم تجاه البرنامج اإلرشادي وقد يضطر إلى تخصيص وقت ّ
ببرنامجه وتقديمه في اجتماع مع اآلباء أو قد يضطر إلى إرسال خطابات قصيرة يصف فيها
الدية (Corey & Corey,
مجموعته وهذه الرسالة يمكن إرسالها مرفقة بنموذج الموافقة الو ّ
).1997
ويستند اإلرشاد الجمعي إلى األسس النفسية واالجتماعية اآلتية:
أوال :اإلنسان كائن اجتماعي لدييه حاجيات نفسيية اجتماعيية البيد مين إتباعهيا فيي إطيار اجتمياعي
مث ييل :الحاج يية إل ييى األم يين والنج يياح واالعتي يراف والتق ييدير والمكان يية والش ييعور باالنتم يياء وإلحس يياس
بالمسؤولية والمسايرة وتجنب اللوم والسلطة والضبط والتوجيه.
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ثاني ييا :ت ييتحكم المع ييايير االجتماعي يية الت ييي تح ييدد األدوار االجتماعيي ية ف ييي س ييلوك الف ييرد وتخض ييعه
للضغوط االجتماعية.
ثالثا :يعتبر التوافق االجتماعي وتحقيقه هدفا من أهداف اإلرشاد النفسي.
رابعييا :تعتبيير العزليية االجتماعييية سييببا ميين أسييباب المشييكالت واالضييطرابات النفسييية (Gazda,
).Ginter, & Horne, 2001
القوى اإلرشادية والعالجية في المجموعة
أوال :التفاع ييل االجتم يياعي :أي األخ ييذ والعط يياء والت ييأثير المتب ييادل ب ييين أعض يياء الجماع يية
اإلرشادية وتأثيره الفعيال فهيو يجعيل األعضياء ينيدمجون فيي النشياط االجتمياعي ويصيبح لإلرسيال
واالسييتقبال تييأثير إرشييادي ملمييوس ميين جميييع أعضيياء الجماعيية فييال يعتمييد اإلرشيياد علييى المرشييد
وحده بل يصبح المسترشدون أنفسهم مصد ار من أهم مصادر اإلرشاد.
مصغر للمجتميع فرصية لتكيوين عالقيات
ثانيا :الخبرة االجتماعية :تتيح الجماعة كنموذج
ّ
اجتماعية جدييدة واكتسياب خبيرات ومهيارات اجتماعيية تفييد فيي تحقييق التوافيق االجتمياعي وتعميل
الجماعة على إظهار أنماط السلوك الجماعي العام إلى جانب السلوك الفردي الخاص.
ثالثا :األمين :ييؤدي انتمياء المسترشيد إليى جماعية إرشيادية إليى الشيعور بالتقبيل واليتخلص
ميين الشييعور بيياالختالف واالقتنيياع بأنييه ليييس وحييدة الييذي يعيياني ميين المشييكالت وأن المشييكالت
النفسييية تواجييه النيياس جميعييا كييذلك فييان سييماع المسترشييد غييره وهييم يتحييدثون عيين المشييكالت يزيييد
من اطمئنانه ويقلل من مقاومته للتحيدث عين مشيكالته فيإن المسترشيد يجيد فيي رفاقيه مين أعضياء
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الجماعية سيندا انفعالييا ومجياال مناسيبا للتنفييس والتفرييغ والتطهيير االنفعيالي (Corey & Corey,
).1997
رابعييا :الجاذبييية :للجماعيية جاذبيتهييا الخاصيية ألعضييائها وذلييك بتوفيرهييا ألنشييطة جماعييية
تتيح إشباع حاجات أعضائه واشعارهم باألمن وتحقيق األهداف.

ديناميكيات المجموعة )(Group Dynamics
تعتبر المجموعة اإلرشادية وحدة اجتماعية تتكون من مجموعة مين األفيرِاد يتبياين عيددهم
حسي ِ
يب المرحليية العمرييية ويحييدث بييينهم تفاعييل اجتميياعي ) (Social Interactionويتحييدد فيهييا
لألفراد أدواتهم االجتماعية ولهذه المجموعة معايير وقيم خاصة بها والتي تحدد سيلوك أفرادهيا فيي
األمور التي تخص الجماعة سعيا لتحقييق هيدف مشيترك (Corey & Corey, 1997; Gazda,
).1989
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العالج المعرفي السلوكي:
يعييد العييالج المعرفييي السييلوكي أحييد أنيواع العييالج النفسييي الحييديث نسييبيا والييذي نييتج عيين
يالج السييلوكي وأصييبح فييي وقييت قصييير نمييوذج
إدخييال العمليييات العقلييية المعرفييية إلييى أسيياليب العي ِ
العييالج النفسييي الرئيسييي فييي معظييم الييدول المتقدميية ) .(Clark & Fairburn, 1997و يقييوم
العييالج المعرفييي السييلوكي علييى مجموعيية ميين المبييادئ واإلجيراءات التييي تفتييرت أن االضييطرابات
السييلوكية واألم يرات النفسييية واالنفعيياالت السييالبة ليسييت نتاجييا لقييوال خفييية تكميين فييي الالشييعور
ولكنهييا تنييتج عيين عمليييات شييعورية ميين قبيييل :الييتعلم الخيياطئ واالسييتدالل المغلييوط المبنييي علييى
معلومات غير كافية أو غير صحيحة وعدم التمييز بين الواقع والخيال كما أن التفكير قد يكون
واهما ألنه قد يكون مستمدا من مقدمات خاطئة ومفاهيم مغلوطة والسلوك قد يكون انهزامييا ألنيه
قيد يكييون مبنيييا علييى أفكييار ال عقالنييية ولمييا كييان الكثييير ميين المشييكالت النفسييية يمكيين حلهييا عيين
طريييق :تصييحيح المفيياهيم الخاطئيية وتعلييم اتجاهييات أكثيير تكيفييا حيييث أن االستبصييار واختبييار
الواقع والتعلم جميعها عمليات معرفية بالدرجة األولى ). (Beck, 2001
ويشمل مفهوم العالج المعرفي السلوكي مناهج عديدة تتشابه في جوهرها وتختلف في
فنيات تطبيقها .وعلى الرغم من أن هناك أكثر من عشرين نوعا منها ولكن أشهرها :منهج "بيك"
في العالج المعرفي ومنهج "ألبرت إليس" في العالج العقالني االنفعالي السلوكي ومنهج "كيلي"
للتصورات الشخصية وتأتي بعد ذلك مناهج أخرال مثل منهج "ميشنبوم" في تعديل السلوك
المعرفي وحل المشكالت لدوزيل ار وغولدفرايد ) (D’Zurilla, and Goldfried, 1971ومنهج
"ألبرت باندو ار" في التعليم االجتماعي ومنهج "الزاروس" ) (Multi-Modal Therapyفي
العالج المتعدد النماذج (قزق.)2114,
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وق ييد ظهي ير الع ييالج المعرف ييي الس ييلوكي ك ييرد فع ييل لالنتق ييادات الت ييي وجه ييت إل ييى المدرس يية
السلوكية فيما يتعلق بعيدم قبولهيا لضيرورة إحيداث تغيييرات مباشيرة فيي الناحيية المعرفيية وعالقتهيا
بالوظ ييائف النفس ييية مث ييل جه ييود بياجي ييه ال ييذي أق ييام العالق يية ب ييين النم ييو العقل ييي والنم ييو الخلق ييي .
فالمعالج المعرفي يحاول من خالل بعت الفنيات المعرفية والسلوكية أن يساعد الفرد عليى معرفية
أفكيياره الالعقالنييية ويعلمييه طرقييا أكثيير واقعييية لصييياغة خب ارتييه بمييا يسييمى إعييادة البنيياء المعرفييي
للفرد(خطاطبة.)2251,
ويعييد العييالج المعرفييي السييلوكي ميين أهييم التطييورات فييي علييم اليينفس الحييديث ففييي بداييية
الس ييبعينيات م يين الق ييرن العشي يرين ,زاد االهتم ييام بأهمي يية العملي ييات المعرفي يية ودوره ييا مث ييل التفكي يير
والتخيل في تعديل السلوك ومن المالمح المميزة أن العديد من األساليب العالجية أصبحت تضع
في االعتبار بشكل خاص التأثير المميز للعمليات المعرفية ,وترتب على ذلك أن الهيدف الرئيسيي
من العيالج المعرفيي السيلوكي أصيبح محاولية تغييير األفكيار الخاطئية وتعيديلها مين خيالل أسياليب
وتدريبات وتكنيكات متعددة تتركز على السلوكيات الالتكيفية()Hersen & Bellack, 1985
وييرال لينييدن وباسيياتو ) )Linden and Pasatu, 1998أن العييالج المعرفييي السييلوكي
عبييارة عيين عالجييين مختلفييين إال أنهمييا يكمييالن بعضييهما بعضييا ألن التشييويه المعرفييي البييد أن
يظهر في سيلوكيات مختلية وبالتيالي فيإن التعيديل المعرفيي البيد أن يظهير فيي سيلوكيات إيجابيية.
ويييذكر عبييد ا ( )2222أن العييالج المعرفييي السييلوكي يعتبيير اتجاهييا عالجيييا حييديثا نسييبيا يعمييل
على الدمج بين العالج المعرفي والعالج السلوكي ويعمد إليى التعاميل ميع االضيطرابات المختلفية
من منظور ثالثي األبعاد إذ يتعامل معها معرفيا وانفعاليا وسلوكيا كما يعتمد عليى إقامية عالقية
عالجية تعاونية بين المعالج والميريت تتحيدد فيي ضيوئها المسيئولية الشخصيية للميريت عين كيل
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ميا يعتقييده مين أفكييار مشيوهه واعتقييادات ال عقالنيية مختليية وظيفييا تعييد هيي المسييئولة فيي المقييام
األول عيين تلييك االضييطرابات التييي يعانيهييا الفييرد وبيينفس المنطييق يتحمييل الفييرد مسييئولية شخصييية
ف ي ييي إح ي ييداث التغيي ي يير العالج ي ييي م ي يين خ ي ييالل تص ي ييحيح األفك ي ييار المش ي ييوهة وتع ي ييديل االعتق ي ييادات
الالعقالنية واستبدالها بأفكار واعتقادات تتسم بالمنطق والعقالنية ).(Corey, 2001
ويشتمل العالج المعرفي على كيل األسياليب التيي يمكين أن تخفيف الحيزن واألليم النفسيي
عن طريق تصحيح التصورات الخاطئة واإلرشادات الذاتية (باترسون .)5992
ويعتبر بيك ) (Beck, 1976من رواد هذا المنهج بالرغم من ارتباط اسمه بالعالج
المعرفي ) (Cognitive Therapyفالمشكالت النفسية ترجع بالدرجة األساس إلى أن الفرد
يقوم بتحريف الواقع والحقائق بناء على مقدمات مغلوطة وافتراضات خاطئة .وتنشأ هذه األوهام
عن تعلم خاطئ في إحدال مراحل نموه المعرفي ) .(Beck, 1988وتفترت النظرية المعرفية أنه
من الممكن إحداث تغييرات انفعالية وسلوكية وجسمية من خالل إحداث تغييرات في أفكار
واعتقادات المريت .ويعد النموذج الذي قدمه "بيك" ( )2111من أبرز النماذج العالجية في هذا
االتجاه وأكثرها شيوعا ففي الوقت الذي يركز فيه على معارف واعتقادات الفرد في الي هنا-
واآلن ) (here and nowكسبب في اضطراب الشخصية فإنه يستعين أيضا ببعت الفنيات
السلوكية لتعليم الفرد المهارات التي يجب أن تتغير بتغير معارفه ومدركاته عن ذاته وعن العالم
والمستقبل .ويرال بيك أن الشخصية تتكون من مخططات معرفية ) (Schemasتشتمل على
المعلومات واالعتقادات والمفاهيم واالفتراضات والصيغ األساسية لدال الفرد والتي يكتسبها خالل
مراحل النمو .ويرال أن الناس تنفعل باألحداث وفقا لمعانيها لديهم.
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ويهتم بيك ( )2111باألفكار التلقائية السلبية التي تظهر وكأنها انعكاسات آلية وتبدو
من وجهة المريت بأنها معقولة جدا .ويذهب بيك إلى أن األفكار األوتوماتيكية تؤدي إلى
التشويه المعرفي الذي يعد نتيجة لها ومن األمثلة عليها التمثل الشخصي )(Personalization
أي تفسير األحداث من وجهة النظر الشخصية للمريت والتفكير المستقطب ) (Polarizedأي
المتمركز عند أحد طرفين متناقضين إما أبيت أو أسود واالستنتاج التعسفي أي االستدالل
الالمنطقي والمبالغة في التعميم أي تعميم نتيجة معينة على كل المواقف على أساس حدث
منفرد والتضخيم والتحجيم والعجز المعرفي .واذا كان العالج وفقا لهذا النموذج يهدف إلى
التعامل مع التفكير الالمنطقي الخاطئ والتشويهات المعرفية والتعامل مع المشكالت المختلفة
والسعي إلى تخفيضها فإنه يعتمد على عدة أسس أو مبادئ هي المشاركة العالجية وتوطيد
المصداقية مع المريت وتقليل أو اختزال المشكلة ) (Reductionأي تقسيمها إلى وحدات
يسهل تناولها ومعرفة كيفية العالج وذلك باستخدام فنيات عديدة بعضها معرفي مثل المناقشة
والمراقبة الذاتية والتباعد الذي يجعل تفكير المريت وتقييمه للواقع موضوعيا واعادة التقييم
المعرفي والعالج البديلي (مناقشة األسباب( وبعضها تجريبي كاالستكشاف الموجه والتعريت
وبعضها اآلخر سلوكي كالواجبات المنزلية واإلقتداء والتخيل ولعب الدور .ويرال "بيك" أن
التكنيكات السلوكية ذات فاعلية ألنها تؤدي إلى تغييرات إتجاهية ومعرفية لدال الحاالت المريضة
(المحارب .)2111
كما ويعتبر إليس ) (Ellis, 1978من أبرز علماء هذا المنظور الذي أطلق على نظريته
اسم النظرية العقالنية االنفعالية السلوكية

(Rational Emotive Behavior Theory

) (REBTالذي شرح أفكاره من خالل نموذج )(Activating event) )A( (ABC Model
والمعتقدات ( )Beliefs) )Bوالنتائج االنفعالية والسلوكية ( )Consequences) )Cالذي
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يوضح العالقة بين المعتقدات واألحداث الحياتية والنتائج االنفعالية والسلوكية المتعلقة بها.
ويوضح هذا النموذج أن األحداث ) (Aال تؤدي إلى االنزعاج أو االضطراب االنفعالي ولكن
تقدير الفرد لها وأفكاره ونظام المعتقدات العقالنية والالعقالنية لديه ) )Bهو الذي يسبب ردود
الفعل االنفعالية والسلوكية ( .)Cإن اإلدراكات واالستنتاجات والتقييمات كلها عبارة عن عمليات
معرفية تسهم في الحالة االنفعالية وعلى أية حال فإن العالج العقالني االنفعالي السلوكي ينظر
إلى الظواهر المعرفية الثالث باعتبارها مرتبطة نفسيا ومنطقيا بجوهر المعتقدات الالعقالنية
الالشعورية التي تشبه السكيمات ( )Schemasأو األبنية المعرفية (السوالمة.)2118 ,
ويرال روزنهام وسيلجمان ) (Rosenhan and Seligman 1989أن العالج المعرفي
ِ
تصنيف
السلوكي يمثل أيضا نوعا من العالج المتعدد النماذج وأن مهمة المعالج تتحدد في
ِ
باختيار
االضطرابات النفسية حسب مستوياتها المتميزة ومن ثم العمل وفق كل مستوال
اإلستراتيجيات والفنيات العالجية المناسبة ِ
لكل مستوال مع العمل بمرونة وسرعة وبتخطيط
واستعداد مهني رفيع المستوال .ويعتبر آرنولد الزاروس ) (Lazarus, 1988الذي يرتبط اسمه
أصال بالعالج السلوكي ) (Behavior Therapyالواسع المدال من أو ِ
ائل المعالجين التكامليين
) (Lazarus, 1997الذين استخدموا منهج العالج المعرفي السلوكي واضعا سبعة مستويات
ِ
خالل سبعة
ليعمل المعالج وفقها وذلك انطالقا من فكرة أن اإلضطرابات النفسية تظهر من
مستويات أو مؤشرات ينبغي التعامل واالهتمام بها .ولإلشارة لهذه األنواع استخدم الزاروس
أسلوب االختصار لألحرف األولى لتلك األنواع السبعة ) (BASIC IDوذلك على النحو التالي
)Cormier, 1998

&  )B( :(Cormierالسلوك و( )Aالعاطفة و( )Sاإلحساس و()I

التخيل و( )Cاألفكار و( )Iللعالقات الشخصية و( )Dلألدوية.
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كما ويعد ميشنبوم ( )Meichenbaum, 1995مؤسس مينهج التعيديل المعرفيي للسيلوك
( )Cognitive Modificationوميينهج التحصييين ضييد التييوتر

(Stress Inoculation

) (Cooper, 2002) Therapy (SITوقيد توصيل ميشينبوم ( )Meichenbaum, 1995إليى
أن التفكييير والمعتقييدات والمشيياعر والحييديث اإليجييابي مييع اليينفس وتوجيهييات الفييرد لنفسييه لهييا دور
كبييير فييي عملييية الييتعلم وركييز ميشيينبوم ( )1995علييى الح يوار الييداخلي الييذاتي (Inner Self
) Talkليتم تعديل السلوك ويرال أن الحديث مع النفس يجب أن يكون إيجابيا ويتضمن الرغبة
في التغيير نحو األفضل (عبد الهادي والعزة  .)1999وقد وضع ميشنبوم (Meichenbaum,
ِ
) 1977, 1985منهجه العالجي للتدر ِ
التعليمات الذاتية منطلقا من مالحظته بأن بعت
يب على
المرضييى كييانوا يييرددون نفييس العبييارات أثنيياء المقييابالت التتبعييية لتقييويم فاعلييية العييالج ,حيييث كييانوا
يقولون "تحدث حديثا صحيا ,وكن متماسكا ومتالئما ,وفي هذا ما ييدل عليى أنهيم كيانوا منخيرطين
فييي نييوع ميين األحاديييث الذاتييية التلقائييية .وقييد اتبييع ميشيينبوم ) (1977فييي منهج يه لتييدر ِ
يب مرضييى
الفصام على نوع من الحديث الصحي استخدام أسس أساليب اإلشراط اإلجرائي.
ويعد التدريب على التحصين ضد التوتر ](Stress Inoculation Training [SIT
أحد المناهج المعرفية السلوكية التي طورها ميشنبوم ( )1977ويعكس برنامج التدريب على
التحصين ضد التوتر منظور ميشنبوم بأن األفراد يتعاملون مع المواقف الموترة من خالل تغيير
ِ
خالل تعاملهم الفعلي مع التوتر
معتقداتهم عن السلوكيات والعبارات التي يحدثون بها أنفسهم
) .(Sharf, 1996ويعتبر برنامج التحصين ضد التوتر والضغوط برنامجا واسع النطاق والتنوع
فهو يشتمل على إعطاء المعلومات والتدريب على االسترخاء واعادة البناء المعرفي وحل
المشاكل والتجريب السلوكي ( )Behavioral Rehearsalوفنيات معرفية وسلوكية أخرال.
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ويستند لمبدأ أن إعطاء األفراد فرصة لمواجهة والتعامل بنجاح مع مثير موتر وضاغط بمستوال
معتدل لحد ما سيجعلهم قادرين على تحمل المخاوف أو القلق األشد حدة.
ويتألف نموذج ميشنبوم ( )Meichenbaum, 1985للتدريب على التحصين ضد
التوتر من ثالثة مراحل :المرحلة المفا يمية  ،ومرحلة اكتساب المهارات  ،ومرحلة التطبيق
(عالء الدين .)2113
.1المرحلة المفاهيمية ) :)Conceptual Phaseفي المرحلة األولى ,يتم جمع المعلومات عن
المسترشد ويتم تعليم المسترشد حول كيفية التفكير في المشكلة و المواقف واالهتمامات التي
تسبب له التوتر والضغوط ,ويشير المعالج إلى كيف تقوم األفكار والمشاعر بتطوير التوتر
وكيف تحافظ على بقائه وتزيد من مستواه لدال الفرد وأن األحداث نفسها ليست هي المتسببة
في هذا التوتر .وفي هذه المرحلة يوجه االنتباه واالهتمام لمراقبة العبارات الذاتية (Self-
) statementsومراجعة الحوارات الداخلية بشأن المواقف الموترة أو الموقف المقلق ورصد
ومراقبة السلوكيات المتوترة الناتجة جراء ذلك .وغالبا ما يوصى ضرورة مراعاة أن يتم استخدام
سجل لبيانات يومية بعناوين جاهزة ) )Logأو دفتر يوميات ) (Diariesطيلة فترة العملية
العالجية وهذا يمهد لدال المسترشد لتطوير طرق للمواجهة وللتعامل مع خوفه.
 .2اكتساب المهارات ( :)Skills Acquisitionفي هذه المرحلة ولكي يتمكن المسترشد من
مواجهة الخوف والتوتر وللتعامل معها بكفاءة يتم تعليمه العديد من المهارات المعرفية
والسلوكية بما في ذلك التدريب على االسترخاء واعادة البناء المعرفي ومهارات حل
المشكالت وتعليمات التعزيز الذاتي ويتم تعليم المسترشدين فنيات االسترخاء مثل تلك التي
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طورها كل من وولبي ) (Wolpe, 1990وجاكوبسون ( )Jacobson, 1938بحيث تتنافس
ردود فعل االسترخاء مع رد فعل الخوف والقلق )عالء الدين .)2113
ويقصد بإعادة البناء المعرفي ) (Cognitive Restructuringتغيير األفكار السلبية
إلى أفكار تعامل ومواجهة (ّ )Copingبناءة .وعلى سبيل المثال قد تستبدل عبارة " أنا خائفة
وال يمكنني القيام بأي شيء بعبارة "عندما سأكون خائفة سأتوقف للحظة لمراجعة نفسي".
ويشمل حل المشكالت ) (Problem solvingعلى التجريب والتدريب ذهنيا على كيف
سيتناول المرء موقفا ويتعامل معه

كما وتستخدم تعليمات التعزيز الذاتي (Self-

ِ
باألعمال المنزلية
) reinforcement instructionsبتقديم عبارات ذاتية إيجابية مثل "أنا أقوم
نيابة عن أمي ومع ذلك يمكنني أن أدرس وأنا أوزع الوقت بشكل جيد أمي يمكنها أن ترتاح
ِ
بالوقت بشكل أفضل مما كنت عليه
وتكون سعيدة ولو قليال أنا أشعر باإلرتياح فأنا أتحكم
األسبوع الماضي" واعتمادا على الموقف فإن المعالجين الذين يستخدمون برنامج التدريب على
التحصين ضد التوتر) (SITيمكنهم تعليم مسترشديهم أنواعا كثيرة من مهارات المواجهة
ِ
المشاعر للتعامل مع المواقف الضاغطة والموترة.
المتمركزة على المشكلة والمتمركزة على
.3التطبيق ( :(Applicationعندما يكون المسترشدون قد تمكنوا من تعلِّم وا ِ
تقان مهارات
المواجهة فإنهم يكونوا أصبحوا جاهزين ومستعدين لوضعها موضع التنفيذ في مواقف حقيقية.
وعلى سبيل المثال فإن المسترشدة تقوم أوال بالتدرب والتجريب ( (Rehearsalذهنيا على
غسيل األطباق و ِ
ِ
ِ
القيام بالواجب المدرسي بينما تستخدم
إلنجاز
يع الوقت المتوفر لديها
توز ِ
ِ
تخيل تفاصيل
العبارات الذاتية التي تم تطويرها .وكلما كانت هذه المسترشدة أكثر دقة في
المشاهد التي تحدث أثناء قيامها بإنجاز المهمتين كلما كانت أكثر قدرة وبدرجة أفضل على
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استخدام استراتيجيات المواجهة ) (Coping Strategiesالتي طورتها في السابق .وعندما يتم
إتقان هذه المهارات فإن المسترشدة تعطى واجبات بيتية ).(Home Assignment
وفييي ضييوء مييا سييبق يتضييح أن المدرسيية المعرفييية والسييلوكية فييي اإلرشي ِ
ياد والعييالج النفسييي
تسي ييتند إلي ييى العالقي يية بي ييين المكي ييون المعرفي ييي والمكي ييون السي ييلوكي مي ييرو ار بي ييالمكون االنفعي ييالي وأن
االضييطرابات النفسييية تنشييأ ميين االضييطراب فييي المكييون المعرفييي وبالتييالي فييإن العييالج المعرفييي
السلوكي يستهدف إعادة البناء المعرفي للفيرد حتيى ييتمكن مين تعيديل السيلوكيات المختلية وظيفييا
(مليكيية  .)5992فالمدرسيية المعرفييية تؤكييد علييى تقييويم التفكييير لييدال األفيراد ميين خييالل التعييديالت
المعرفية والسلوكية التي تؤدي إلى أن يكون األفراد موضوعيين وعقالنيين ويرون العيالم بصيورة
إيجابيي يية مسي ييتمدة مي يين الواقي ييع الموضي ييوعي ويسي ييتطيعون إدارة انفعي يياالتهم في ييي المواقي ييف المختلفي يية
معتمدين على األنماط االيجابية في التفكير(.خطاطبة )2251,
وتسييتند كفيياءة العييالج المعرفييي السييلوكي علييى التقييييم الموضييوعي للمشييكالت واسييتبدال
الميييول الكارثييية والتعييديل العميييق لوجهيية النظيير المرتبطيية بعييدم االسييتثارة وتنفيييذ خطييط العمييل
وخفييت التجنييب ويكييون ذلييك بشييكل تييدريجي ميينظم وتكييون الممارسيية بنيياء علييى الرؤييية بالنسييبة
للمشييكالت فييي صييورة تعاونييية تتضييمن الفح ييص المتبييادل للقضييايا وممارسيية الواجبييات المنزلي يية
بواسطة الفهيم والتحلييل وتطيوير االسيتراتيجيات البنياءة فيي وقيت يتناسيب ميع االضيطرابات التيي
يتصدال لها هذا المنهج ).(Resick, Nishith, Weaver, Astin, & Feuer, 2002
ومن أهم التكنيكات المعرفية السلوكية التي رّكز عليها معالجو العالج المعرفي السلوكي
والتي اعتمدت الباحثة على االستفادة منها في بناء البرنامج اإلرشادي في الدراسة الحالية هي:
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.0الكشف والتسجيل لألفكار السلبية أو المشو ة ) .(Dysfunctional Thoughtsوتظهر
من خالل تسجيل األفكار السلبية وتتضح الرابطة بينها وبين االنفعال والسلوك فالقيام بالتسجيل
في حد ذاته سوف يساعد في كسر تأثير التفكير بصنع تفكير يشبه التفكير الحقيقي ويعطى
للمريت والمعالج أيضا بيانات الختبار الواقع .والهدف هو تمكين المسترشد بأن يصبح قاد ار
على أن يراقب ويسجل بصورة صحيحة أحاديثه الذاتية عندما يشعر باالكتئاب وعندما يشعر
المعالج بأن المريت أصبح قاد ار على البدء في تحديد األفكار أثناء الجلسة فباإلمكان أن يطلب
من المسترشد أن يراقب تفكيره الخاص بين الجلسات (كواجب منزلي)

& (Williams

).Williams, 2005
 -2إعييادة البنيياء المعرفييي .يكييون التييدريب علييى التعل ييم الييذاتي فعيياال فييي التعييويت عيين
نقييص المهييارات المعرفييية حيييث إن إعييادة البنيياء المعرفييي يركييز علييى االنح ارفييات المعرفييية ويييتم
تعليييم الم يريت أن يرصييد األفكييار التييي ت يرتبط باالنفعيياالت البغيضيية مثييل :االكتئيياب والغضييب
والعدوانية وعند تحديد تلك األفكار التلقائية يتم استخدام مجموعة من األساليب لتوضيح طبيعتها
المنحرفيية ) .(Hubbard, 2002ويشييير هوبييارد ) (Hubbard, 2002إلييى أن إعييادة البنيياء
المعرفي تتطلب مجموعة من االستراتيجيات التي تصمم للمساعدة في التعامل مع األفكيار المثييرة
لالنفعال والتشوهات المعرفية التي تؤدي إلى حدوث المشكالت ويهدف إعادة البناء المعرفي إلى
التعرف الدقيق على هذه األفكار وتطويرها بحيث تكون قوة للتفكير االيجابي واضافة إلى تطوير
تييدريب الصييوت الييداخلي بمييا يييؤثر علييى الرؤييية الثاقبيية للحييياة وذلييك كمي يزان لكييل ميين الخب يرات
االيجابييية والسييلبية .إن فنييية إعييادة البنيياء المعرفييي تنطلييق ميين أن المعتقييدات واألحييداث الخارجييية
هي المسئولة عن مشاعر األفراد فاألفراد يفكرون ويفعلون ويسلكون في وقت واحيد وأن تفكييرهم
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ال يي ييؤدي فقي ييط إلي ييى االنفعي يياالت واألنشي ييطة المضي ييطربة ولكي يين ينشي ييأ بطريقي يية عرضي ييية عي يين تلي ييك
االنفعاالت واألنشطة.
 .3تعديل الحديث الذاتي ( .)Inner Self Talkوهو تكنيك معرفي سلوكي ركز عليه بيك
واليس وأيضا ميشنبوم ( )1995انطالقا من الفرضية المتضمنة أن األحاديث واأللفاظ
( )Verbalizationالتي يقولها الناس ألنفسهم تلعب دو ار في تحديد السلوكيات التي سيقومون
بها وأن السلوك يتأثر بنشاطات عديدة يقوم بها األفراد تعمم بواسطة األبنية المعرفية المختلفة
وأن حدوث تفاعل بين الحديث الذاتي الداخلي عند الفرد وأبنيته المعرفية هو السبب المباشر في
عملية تغيير السلوك (عبد الهادي والعزة .)1999
واذا أردنا أن نغير السلوك فإنه يجب أن نبحث عن األفكار واألحاديث الذاتية الداخلية
التي تسبق قيامنا بمثل هذا السلوك والمفترت أن تبدأ عملية التغيير من عندها .وتقلل هذه
العملية من آلية النشاط السلوكي غير المتوافق وتزود الفرد بأساس لتقديم سلوك جديد متوافق
(باترسون  )1991كما أن الحاالت االنفعالية تحدث بسبب نمط غير موائم من التفكير
واألشخاص ال يضطربون بسبب األحداث ولكن بسبب ما يرتبط بهذه األحداث من أفكار
وأحاديث ذاتية محبطة ومكدرة .وقد أدرك ميشنبوم مبك ار أن أسلوب توجيه الذات ال يحدث تأثي ار
فاعال في تغير السلوك ما لم يكن قد وقع التغير في طريقة التفكير ولذلك فهو يرال أن األحاديث
الذاتية يجب أن تكون إيجابية وتتضمن الرغبة في التغير نحو األفضل (عبد الرحمن .)2111
يعرف االسترخاء بأنه :حالة خالية من التوتر تتوقف فيها
 -4االسترخاءّ )Relaxition(.
الص يراعات الداخلييية وكييذلك مشيياعر القلييق والغضييب والخييوف واالنزعيياج وتنتشيير فيهييا حاليية ميين
الهييدوء .ويعمييل علييى تهدئيية الص يراعات الداخلييية وتوجيييه االنتبيياه إلييى م يواطن العض يالت وغيرهييا
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فيقلييل م يين ح ييدة الصي يراع .ويسييتخدم االس ييترخاء ف ييي خف ييت التييوترات المرتبط يية ب ييالقلق والض ييغوط
والغضييب وحيياالت اضييطرابات الخييوف والقلييق وهييو حاليية ميين االستسييالم يتوقييف فيهييا الفييرد عيين
العمليييات الطبيعييية للجسييم والعقييل .وتتضييمن هييذه الفنييية :التيينفس البطنييي العميييق كييرد فعييل إلنييذار
الجسييم وزيييادة تركيييز المعلومييات األساسييية أثنيياء المواقييف الضيياغطة .ويتضييمن االسييترخاء جميييع
منيياطق الجسييم وكلمييا كييان عميقييا ومرك ي از كييان أسييلوبا ناجحييا ميين األسيياليب المضييادة لالنفعيياالت
السلبية التي من أهمها :القلق والغضب كما يعيد وسييلة أساسيية فيي تنميية التركييز والتعاميل ميع
االضطرابات الصادمة ).(Hubbard, 2002
ويعي ي ّيرف إب ي يراهيم ( )5992االسي ييترخاء بأني ييه توقي ييف كامي ييل لكي ييل االنقباضي ييات والتقلصي ييات
العضي ييلية المصي يياحبة للتي ييوتر وتتوقي ييف الزيي ييادة الشي ييديدة في ييي التي ييوتر العضي ييلي أساسي ييا علي ييى شي ييدة
االضييطرابات االنفعالييية خاصيية عنييدما يواجييه الفييرد مشييكالت تتعلييق بتوافقييه وتتركييز بعييت هييذه
التييوترات العضييلية فييي الجبهيية وتجعييل إثييارة التييوتر العضييلي للفييرد متحف ي از لالنفعييال الس يريع ف يي
االتجيياه المالئييم لهييذه التييوترات فرسييم عالمييات الغضييب علييى الوجييه يجعييل الفييرد سيريع االسيتجابة
للمواقف االجتماعية بالغضب ويستغرق تدريب الفرد على االسترخاء العضلي المنظم فيي العييادة
النفسية عادة ست جلسات عالجية.
 .5اسيييتراتيجيات المواجهييية ) .(Coping Strategiesيعلييم المسترشييدون أسيياليب المواجه يية
المتمركزة على المشكلة للمواقف القابلة للسيطرة عليها والمتمركزة على المشاعر للمواقيف التيي ال
الفعالة وألن معظيم
يستطيعون تغييرها ) .(Lazarus & Folkman, 1984وكأسلوب للمواجهة ّ
المرض ييى وأس ييرهم يرك ييزون عل ييى الم ييرت نفس ييه كمص ييدر لمت يياعبهم وت ييوترهم ومعان يياتهم يوص ييي
اليبعت ) (Neilson-Clayton & Brownlee, 2002, p. 6بأنيه مين األفضيل ليدال الب ِ
يدء
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بالعالج مع المسترشدين بالتركيز عليى "المشيكالت التيي أتيت بيك إليى اإلرشياد"؟ كأسيلوب لنميوذج
ِ
الفعالة.
المواجهة ّ
.6التدريب على التعليمات الذاتية (] .)Self Instructional Training [SITوهي طريقة
يتعلم األفراد فيها من أنفسهم كيف يتعاملون بفاعلية مع المواقف التي سببت لهم متاعب فيما قبل
من خالل توجيه تعليمات معينة ألنفسهم بتطبيق مبدأ النمذجة ومن ثم التقليد والتعزيز الذاتي
حيث يقوم المعالج بنمذجة السلوك المقبول ثم يمارس المسترشد ذلك السلوك بتكرار واعادة
التعليمات بصوت عال موجها إياها لنفسه .ومن الممكن تطبيق التدريب على التعليمات الذاتية
في معظم أنواع االضطرابات النفسية مثل القلق والغضب والتوتر واالكتئاب.
وعند تطبيق التدريب على التعليمات الذاتية يقوم المعالج أوال بنمذجة السلوك المناسب
ثم يقوم المسترشد بتقديم االستجابات المناسبة من خالل لعب الدور ويقوم المسترشد بإعادة
وتطوير ما تعلمه لنفسه ويكرر المسترشد عملية التعليمات الذاتية عدة مرات لنفسه ومن ثم
ِ
خالل الواجبات البيتية.
يستخدم هذه العملية أو خالفها في مواقف أخرال في الوقت المناسب من
ويستخدم التدرب على التعليمات الذاتية مع األطفال غالبا ليشمل استخدام اإلصدار المستمر
للتعليمات سواء بواسطة المسترشد أو المرشد لجعله يصغي لتلك التعليمات ومن ثم يقوم بتكرارها
ذاتيا وبممارستها وقد يرغب المسترشد االحتفاظ بتلك التعليمات بتدوينها على الورق أو بممارسة
السلوك في حاالت مختلفة أو مع أشخاص مختلفين

خارج الجلسة العالجية ضمن سياق

الواجب البيتي(.قزق)2114,
 .1أسلوب التحصين ضد التوتر  :تم توضيحه مسبقا.
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 .2أسيلوب تقلييل الحساسيية التيدريجي (:)Systamatic Desensitizationيعتميد هيذا
األسلوب على مبادئ اإلشراط الكالسيكي وهو من أكثر األساليب السلوكية إسيتخداما وتيم التحقيق
منه تجريبيا  ,وهو مبني على فكرة أن القلق إستجابة متعلمة وتتضمن هذه العمليية تحلييال سيلوكيا
للمثييرات التييي تسييتجر القلييق ومين ثييم يييتم بنيياء هيرم للمواقييف المثييره للقلييق ثيم يييتم تطبيييق اجيراءات
االسييترخاء وربطهييا مييع المشيياهد المتخيليية حيييث يييتم تقييديم المشيياهد ميين األقييل تهيييدا الييى األكثيير
تهديدا الى أن يختفي االرتباط بين تلك المثيرات وبين استجابة القلق(.باكير)2255,
 .9أسلوب حل المشكالت :حيث يقوم هذا األسلوب على تدريب المسترشدين على حل
المشكالت وذلك من خالل التعرف على المشكلة وتوليد البدائل الخاصة بالحلول واختيار واحد
من هذه الحلول ومن ثم يتم اختبار كفاءة الحل  ,وفي هذا األسلوب ال يكون التدريب فقط على
المشكلة الحالية وانما على المشكالت المستقبلية (.باكير)2111 ,
 .11الواجبات البيتية ) .(Homework Assignmentsلكي يتمكن الفرد من تعميم التغيرات
اإليجابية التي يكون قد أنجزها مع المعالجه ومن أجل مساعدته على أن ينقل التغيرات الجديدة
التي تعلمها داخل الجلسة إلى مواقف الحياة الواقعية ولتقوية ودعم أفكاره ومعتقداته الصحية
وتصمم هذه
الجديدة يتم توجيهه وتشجيعه على تنفيذ بعت الواجبات واألنشطة الخارجية وتعد
ّ
الواجبات البيتية بطريقة خاصة بحيث تتضمن أنشطة وتدريبات معرفية وسلوكية كذلك يحسن
أن يتم انتقاء هذه الواجبات من موضوعات الجلسة العالجية حتى تكون مناسبة لعالج المشكلة
التي ترتبط باألهداف القريبة والبعيدة للعالج (السوالمة .)2118
وبوجه عام يوجد العديد من الدراسات;(Flannery-Schroeder & Kendall, 2000
Kendall, Flannery-Schroeder, Panichelli-Mindel, Southam-Gerow, Henin,
) & Warman, 1997; Larkin & Thyer, 1997التيي أجرييت باسيتخدام العيالج المعرفيي
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السلوكي والتي أثبتت فاعلية فنياته المختلفة في عالج االضطرابات النفسية مثل :االكتئاب والقلق
والعدوان واضطرابات ضيغوط ميا بعيد الصيدمة ) (PTSDوالتيي كشيفت عين أن العيالج المعرفيي
السلوكي يعد من أقل األساليب العالجية في نسبة انتكاسيه وأن أثيره يمتيد لفتيرة طويلية بعيد انتهياء
العييالج .وبشييكل خيياص أشييار البيياحثون لفاعليتييه مييع اضييطرابات القلييق واالكتئيياب وتييدني تقييدير
الذات مع مجموعات األطفال والمراهقين ).(Seligman, & Ollendick, 2011
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مشكلة الدراسة:
غالبا ما تؤثر خبرات التعرت للخطر أو التهجير القسري للوقوع في مواقف يعجز الفرد عن
التعامل معها ومع من حوله ما يؤثر في مستقبله .ومما يجدر ذكره أن نواتج التعرت للخطر قد
تؤثر على سلوك وشخصية الفرد سواء على المدال القريب أو البعيد .وهدفت هذه الدراسة الى
إلقاء الضوء على أهم المشكالت واألثار النفسية التي يعاني منها األطفال السوريين الالجئين في
االردن  ,وقد تم التركيز على األطفال ألن أخطر آثار الحروب هو ما سيظهر بشكل ملموس
الحقا في جيل كامل من األطفال وهو يعاني من مشاكل نفسية عديدة قد تؤثر عليه مستقبال .
إضافه الى قلة الدراسات المتعلقة بهذه الفئة .
وفي ضوء ماسبق ذكره تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة استقصاء أثر برنامج عالجي (العالج
المعرفي السلوكي المركز على رفع مستوال تقدير الذات وخفت التوتر النفسي لدال عينة من
أبناء الالجئين السوريين في األردن .وبناء على ذلك  ,فأن الدراسة الحالية تطرح السؤال البحثي
التالي:
ما أثر برنامج أرشادي جمعي معرفي سلوكي في تحسين تقدير الذات وخفت مستوال التوتر
النفسي لدال أبناء الالجئين السوريين في األردن؟
فرضيات الدراسة :
تسعى الدراسة الى فحص الفرضيات التالية:
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 .1توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوال داللة (  ).α ≥ 0.05بين
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على
مقياس التوتر النفسي في القياس البعدي.
 . .5توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوال داللة(  ).α ≥ 0.05بين
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على
مقياس تقدير الذات في القياس البعدي
 .5التوجد فروق ذات داللة احصائية عندمستوال داللة (  ).α ≥ 0.05بين
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الذات ومقياس التوتر
النفسي بين القياس البعدي وقياس المتابعة بعد مرور شهر على أنتهاء البرنامج
االرشادي.

أ مية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة الحالية من خالل ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث
حالية مليئة بالعنف والنزاع المسلح والحروب  .األمر الذي أثر وسيؤثر على حياة
األطفال المستقبلية  ,وكما أشارت دراسة ( )UNICEF,2014الى أن نسبة المراهقين ممن
تتراوح أعمارهم ما بين ( )51-52عاما من الالجئين السوريين تبلغ ( )%54وهذه الفئة هي
األكثر تعرضا للتمييز ,الضياع,الغضب ,الكوابيس والهم المستمر,كل ذلك يؤدي الى تدني تقدير
الذات وبالتالي تؤدي الى زيادة التوتر النفسي .ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية في توفير
المجموعات اإلرشادية أل ِ
ِ
ِ
عبور مرحلة
بناء الالجئين السوريين من اللواتي بدأن في
برنامج يتناول
المراهقة ,كما يمكن أن تسهم في تطوير أدوات لقياس مدال درجة تقدير الذات والتوتر النفسي
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إضافة إلى ندرة الدراسات المحلية والعربية المتعلقة برفع مستوال تقدير الذات وخفت التوتر
النفسي لدال أبناء الالجئين السوريين ويمكن أن تستخدم هذه الدراسة بما فيها من أدوات ومواد
وبرنامج لمساندة أبناء الالجئين السوريين على تحسين تقدير الذات لديهم وخفت التوتر النفسي.
وتكتسب ذه الدراسة أ ميتها من كونها:
 .1تحاول اختبار فعالية برنامج إرشاد جمعي يستند أساسا للمنهج المعرفي السلوكي في رفع
مستوال تقدير الذات وخفت التوتر النفسي عند عينة من أبناء الالجئين السوريين
ِ
للتعامل مع المواقف واألدوار الجديدة المترتبة على اللجوء
إكسابهم مهارات

وفي

وذلك لدال عينة

من الفتيات السوريات من سن ( )16-13عاما من اللواتي يواجهن تدني في مستوال تقدير
الذات وتوتر نفسي شديد يؤثر على حياتهن داخل أسرهن.
 .2تعتبر هذه الدراسة ( في حدود علم الباحثة) الدراسة األولى على المستوال المحلي التي
أجريت في مجال المجموعات اإلرشادية المستندة إلى مناهج اإلرشاد

تقصت أثر برنامج
التي ّ

إرشاد جمعي في معالجة مشكالت تقدير الذات والتوتر النفسي المرتبطة بمشكلة اللجوء السوري
استنادا إلى منهج العالج المعرفي السلوكي  .كما ويمكن أن تقود الدراسة الحالية الى نتائج
باألمكان االستفادة منها في الكشف عن أوجه القوة والضعف وسد الثغرة في البرامج األرشادية
المقدمة لالجئين السوريين على وجه الخصوص.
التعريفات المفا يمية واإلجرائية للدراسة :
.1برنامج األرشاد الجمعي :يعرف زهران (,5005ص )664البرنامج االرشادي بأنه برنامج
منظم في ضوء أسس علمية  ,لتقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة  ,فرديا وجماعيا  ,بهدف
مساعدتهم في تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي والمتعقل  ,لتحقيق التوافق النفسي
,ويقوم بتخطيطه وتنفيذه لجنة وفريق من المسؤولين المؤهلين.
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ويعرف في الدراسة الحالية بأنه خطة العمل الذي يتضمن مجموعة من الجلسات
األرشادية التي تنفذ خاللها مجموعة من االجراءات االرشادية المستندة الى فنيات
االرشاد الجمعي والعالج المعرفي السلوكي واستخدمت فيه إستراتيجيات توضيح
التزود ببيئة آمنة
التصورات والمفاهيم الخاطئة ) ,(Bacon, Corr, & Corr, 1996و ّ
ومألوفة وثابتة إلبداء والتعبير عن المشاعر والشكوك والمخاوف واآلمال (Bacon et
) .Corr, & Corr 1996بينما تدعم المجموعة تحسين تقدير الذات والشعور بالتمكين
والتمييز والتخفيف من مشاعر الحزن والقلق وتعلّم مهارات التعامل والمواجهة لتحسين
أعرات التعاسة ) .(Bacon Corr, & Corr, 1996ويتكون البرنامج من ( )16جلسة
بمعدل جلستين أسبوعيا لمدة سبعة أسابيع.
 .2تقدير الذات( :)Self_esteemيعرف تقدير الذات من خالل التقويم الذي يجريه
الفرد لوصفه لذاته بداللة األدوار والصفات التي يمتلكها ,وعلى أساس الدرجة التي يشعر
فيها الفرد بأنه مرتاح أو متقبل لها ,أو يشعر بعدم الراحة سواء بشكل عام أوجزئي تجاه
الذات  ,ويتشكل تقدير الذات من خالل أمتالك الفرد للمهارات الضرورية في التعامل
بنجاح وفاعلية مع البيئة المحيطة ,ورصيده من النجاح والفشل في ذلك)Murk,1999(.
 .ويعرف أيضا بأنه ذلك الذي يدركه الفرد من اآلخرين والذي يعكس مشاعر الثقة
والكفاءة والفاعلية والتقبل اإلجتماعي واإلحساس بالقيمة(.الدسوقي .)5006,وهو عبارة
عن المكون التقييمي لمفهوم الذات & (Rozenberg, Schooler, Schoenbach,
) Rosenberg, 1995والكيفية التي يدرك بها األشخاص ويشعرون تجاه أنفسهم
وقيمتهم الذاتية بشكل عام وشامل.
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ويعرف إجرائيا في الدراسة الحالية تبعا للدرجة التي تحصل عليها الطالبات أفراد عينة
ّ
الدراسة على مقياس تقدير الذات المستخدم في هذه الدراسة على األداة المستخدمة في
الدراسة.
.5التوتر النفسي :هو عبارة عن حالة من التوازن أو إنعدام التوازن تنشأ عن تفاعل
المكونات األربعة التالية :الحاجات والقيم الداخلية  ,المطالب والقيود البيئية الخارجية,
المصادر واإلمكانات الشخصية ,ومصادر دعم البيئة الخارجية(.بكار.)1446 ,ويعرفه
سبيلبيرغر( )Spielbergerعلى أنه القوال الخارجية التي تؤثر على
الفرد .)Spielberger&I.G,1986(.ويعرف إجرائيا في الدراسة الحالية تبعا للدرجة
التي تحصل عليها الطالبات أفراد عينة الدراسة على مقياس التوتر النفسي المستخدم في
هذه الدراسة على األداة المستخدمة في الدراسة.
.4أطفال الالجئين السوريين :ويقصد بهم في الدراسة الحالية مجموعة الطالبات اإلناث
من أبناء األسر السورية الالجئة إلى األردن والمستقرة في مدينة الزرقاء الالتي تراوحت
أعمارهن بين ( )14_15سنة.

حدود الدراسة
تتحييدد إمكانييية تعميييم نتييائج الد ارسيية الحالييية تبعييا للخصييائص الديموغرافييية لعينيية الد ارسيية
المكون يية م يين الطالب ييات الس ييوريات اللي يواتي يدرس يين ف ييي الم ي ِ
يدارس الحكومي يية التابع يية لمديري يية تربي يية
الزرقيياء األولييى والتييي اقتصييرت علييى الطالبييات اإلن ياث ميين أبنيياء الالجئييين السييوريين وبالفئيية
العمرييية ( )16-13سيينة مميين تبييين أنهيين يعييانين ميين الصييعوبات االنفعالييية واالجتماعييية التالييية:
الحالييية أيضييا
الد ارسيية
تييدني تقييدير الييذات والتييوتر النفسييي الشييديد  .وتتحي ّيدد
إمكانييية تعميييم نتييائج ّ
ّ
ّ
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بتصي ِ
يميم الد ارسيية بمجموعيية ضييابطة وتجريبييية وقياسييات قبلييية وبعدييية وتتبعييية وتبعييا للخصييائص
الدراسة الحالية وما تحقق لها من صدق وثبات .
السيكومترّية لألدوات المستخدمة في ّ
ّ
متغيرات الدراسة :
أشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
 .1المتغير المستقل :البرنامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى النظرية المعرفية السلوكية.
 .5المتغير التابع :مستوال تقدير الذات ومستوال التوتر النفسي ألفراد الدراسة والمتمثلة بدرجات
أفراد العينة على مقياسي تقدير الذات والتوتر النفسي.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات التي تناولت تقدير الذات
ثانياً :الدراسات التي تناولت التوتر النفسي
ثالثاً :الدراسات التي تناولت الالجئين السوريين
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الدراسات التي تناولت تقدير الذات:
فييي د ارسيية حسيين ( )5012التييي هييدفت إلييى الكشييف عيين أثيير برنييامج أرشيياد جمعييي فييي
خفت اإلنسحاب االجتماعي وتحسين تقدير الذات ومفهوم الذات لدال عينية مين األطفيال اليذكور
األيتام المودعين في إثنين من مؤسسيات الرعايية اإليوائيية اإلجتماعيية فيي مدينية عميان_ األردن.
وتألفت عينة الد ارسية مين ( )55طفيال تراوحيت أعميارهم ميا بيين ()15-10سينة حييث تيم تيوزيعهم
إل ييى مجم ييوعتين تجريب يية وض ييابطة .وت ييألف البرن ييامج م يين  16جلس يية إرش يياد جمع ييي بواق ييع ث ييالث
جلسات إسبوعيا وتراوحت مدة الجلسة ( )62دقيقة الى ساعة .وأشارت التحليالت اإلحصائية الى
وجود فيروق دالية إحصيائيا عنيد مسيتوال داللية ( )0,02بيين متوسيطات درجيات المجميوعتين عليى
مقي يياس االنس ييحاب اإلجتم يياعي  ,ووج ييود ف ييروق دال يية إحص ييائيا عن ييد مس ييتوال دالل يية ( )0.02ب ييين
متوسطات درجات المجموعتين على مقياس تقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية.
نصار ( )5012التي هدفت الى التعرف على التشوهات المعرفية وعالقتها
وفي دراسة ّ
بتقدير الذات لدال عينة من طلبة الجليل األسفل  ,في ضوء متغيري الجنس والصف المدرسي,
تكونت عينة الدراسة من ( )541طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طلبة الصفوف
(السادس ,التاسع والحادي عشر ) المنتظمين في المدارس الحكومية في قرية عرابة في منطقة
الجليل األسفل .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال التشوهات المعرفية
تعزال للجنس ولصالح الذكور ووجود فروق ذات داللة احصائية في مستوال التشوهات المعرفية
تعزال للصف  .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال تقدير
الذات تعزال للجنس ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال تقدير الذات تعزال للصف
لصالح الصف (التاسع والحادي عشر ) وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة
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إحصائيا بين التشوهات المعرفية ككل وجميع أبعادها وتقدير الذات ككل وجميع أبعاده لدال
الطلبة.
وفي دراسة مدادحة ( )5012التي هدفت الى التعرف على مستوال الضغوط النفسية لدال
طلبة جامعة مؤته وعالقتها بكل من التطرف الفكري وتقدير الذات والتحصيل الدراسي  ,وتألفت
عينة الدراسة من ( )422طالبا وطالبة تم اختيارهم على أساس العينة العشوائية العنقودية من
مجتمع الدراسة وطبق عليهم ثالثة مقاييس هي  :مقياس الضغوط النفسية  ,مقياس التطرف
الفكري ومقياس تقدير الذات  ,وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها :أن مستوال
الضغوط النفسية لدال طلبة جامعة مؤتة جاء متوسطا ,ووجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية
بين الضغوط النفسية وتقدير الذات والتحصيل الدراسي  ,ووجود عالقة إيجابية بين الضغوط
النفسية والتطرف الفكري  ,كما تبين وجود فروق في تقدير الذات تعزال للتخصص لصالح
التخصصات العلمية وللمستوال الدراسي لصالح طلبة السنة الرابعة وعدم وجود فروق تعزال للنوع
اإلجتماعي.
هدفت دراسة الشعيبي ( )5012الى قياس فاعلية برنامج إرشادي إلدارة الغضب قائم
على االتجاه المعرفي السلوكي في تحسين تقدير الذات والمهارات اإلجتماعية لدال طالبات
الصف الثامن ,وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبة تم اختيارهن بشكل قصدي حيث تم
تقسيمهن الى مجموعتين تجريبية وضابطة  .وخضعت المجموعة التجريبية لبرنامج الدراسة
المكون من ( )14جلسة بواقع جلستين أسبوعيا ومدة الجلسة ( )62دقيقة .حيث أظرت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي على مقياس تقدير الذات والمهارات اإلجتماعية  ,حيث أظهر أفراد
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المجموعة التجريبية ارتفاعا في الدرجة على مقياس تقدير الذات والمهارات اإلجتماعية مقارنة مع
أفراد المجموعة الضابطة  ,مما يشير الى فاعلية البرنامج .
وفي دراسة أبو عمير ( )5016التي هدفت الى فحص فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند الى
المنهج الخبروي في تحسين تقدير الذات والجو األسري لدال عينة من الزوجات المعنفات حيث
تكونت عينة الدراسة من ( )50سيدة تم توزيعهن الى مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل
واحدة منهما ( )10سيدات حيث خضعت المجموعة التجريبية إلى برنامج إرشادي جمعي
للزوجات المعنفات باإلستناد الى المنهج الخبروي لساتير وتطبيقه على مدار ( )14جلسة بواقع
جلستين أسبوعيا لمدة ساعتين .وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوال ( )0,02 ≥ αبين أفراد المجموعتين على مقياس تقدير الذات والجو
األسري وذلك لصالح المجموعة التجريبية  ,مما يشير الى وجود أثر للبرنامج في تحسين تقدير
الذات والجو األسري للمشاركات فيه.
وأجرال الباحثون اإليرانيين حسنبور  ,طباطبي ,الفي و
زوالكتاف( )Hasanpour,Tabatabaei,Alavi& Zolaktaf,2014دراسة بعنوان " تأثير
تمارين االيروبيكس على تقدير الذات عند المراهقات اإليرانيات المشموالت بخدمات منظمات
الرعاية" هي هذه الدراسة التجريبية العشوائية المضبوطة  ,فحص الباحثون تأثير تمارين
االيروبيكس على تقدير الذات عند عينة من األيتام من المراهقات بعمر ()14-15سنة المقيمات
مع أسر بديلة في مدينة أصفهان .وتم توزيع المشاركات الى مجموعات التدخل والمجموعات
الضابطة بطريقة العينة العشوائية المتناظرة  .وتضمن برنامج التدخل ( )4أسابيع من ممارسة
تمارين االيروبيكس .وطبق على المشاركات مقياس كوبر سميث قبل وبعد التدخل باإضافة إلى
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قياس متابعة بعد شهر واحد .وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائيا على مقياس تقدير
الذات الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية  :الذات  ,األقران ,العائلة والمدرسة .في القياس البعدي بين
المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح مجموعة التدخل العالجي  ,وتدعم النتائج أهمية
استعمال اإليروبيكس مع المراهقات اليتيمات اللواتي حرمن من الحياة العائلية الطبيعية
وفي إيران أجرال محمدي ,عبدي ومرادي( )Mohamadi,Abedi&Moradi,2012دراسة
بعنوان "أثر العالج القصصي على تقدير الذات والكفاءة الذاتية للمراهقين األوالد اليتامى" وتألفت
عينة الدراسة من ( )50مراهقا يتيما من األوالد اإليرانيين بعمر تراوح ما بين ( )14-15سنة.
وتوزع المشاركون بشكل عشوائي إلى مجموعة تجريبية (ن= )10ومجموعة ضابطة (ن=. )10
وطبق الباحثون على المشاركين مقياس روزنبيرج لتقدير الذات ومقياس الكفاءة الذاتية في
القياسين القبلي والبعدي  .وتألف برنامج العالج القصصي من ( )10جلسات إرشاد جمعي
أسبوعية .وكشفت النتائج أن العالج القصصي أدال إلحداث زيادة دالة في القياس البعدي في
تقدير الذات والكفاءة عند المشاركين من أعضاء المجموعة التجريبية وبدرجة دالة مقارنة مع
أعضاء المجموعة الضابطة.
وفي دراسة النويران ( )5015التي هدفت الى قياس فاعلية برنامج إرشادي مستند الى
الكفاءة اإلنفعالية في خفت سلوك العدوان وتحسين تقدير الذات لدال طلبة المرحلة األساسية في
األردن .وتكونت عينة الدراسة من ( )50مشاركا من طلبة الصفوف الثامن ,التاسع والعاشر ,
حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  .حيث خضع أفراد المجموعة التجريبية إلى
برنامج إرشادي مستند الى الكفاءة اإلنفعالية مكون من ( )15جلسة ولمدة سبعة أسابيع .وأشارت
نتائج الدراسة الى فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفت السلوك العدواني وتحسين تقدير الذات
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لدال الطلبة  ,حيث أظهرت النتائج وجود فروق دلة إحصائيا حيث انخفضت درجات المجموعة
التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة في السلوك العدواني  ,وتحسن لديها تقدير الذات
حسب المقياس البعدي وقياس المتابعة.
وفييي د ارس يية نوافليية ( )5011الت ييي هييدفت ال ييى التعييرف عل ييى مسييتوال تق ييدير الييذات ل ييدال
الطلبة المتمييزين واعيداد برنيامج تيدريبي لرفيع مسيتوال تقيدير اليذات ليديهم  ,وتكونيت عينية الد ارسية
ميين ( )45طالبييا ميين طلبيية الصييف السابع,التاسييع واألول ثييانوي مييوزعين الييى مجمييوعتين تجريبييية
وضابطة .حيث تم تطبيق برنامج تدريبي على المجموعة التجريبية والذي يتكون من ( )14جلسة
تدريبييية لمييدة ( 4أسييابيع) بواقييع ثييالث حصييص أسييبوعيا .وأشييارت النتييائج الييى وجييود فييروق ذات
دالليية إحصييائية عنييد مسييتوال الدالليية ( )0.02بييين متوسييطات تقييديرات أف يراد عينيية الد ارسيية علييى
المقييياس ككييل المتعلييق بتقييدير الييذات تع يزال ألثيير متغييير المرحليية العمرييية ولصييالح األف يراد األكبيير
عمي ي ي ار ()14س ي يينة .ووج ي ييود ف ي ييروق ذات دالل ي يية إحص ي ييائة عن ي ييد مس ي ييتوال الدالل ي يية ( )0,02=αب ي ييين
المتوسطين الحسابيين لتقديرات الطلبة أفراد عينة الدراسة .على مقياس تقيدير اليذات ككيل البعيدي
يعيزال ألثيير متغييير المجموعيية ولصييالح تقييديرات طلبيية المجموعيية التجريبييية الييذين خضييعوا للتييدريب
باستخدام البرنامج التدريبي.

وفي دراسة المحادين ( )5010التي تهدف الى تصميم برنامج مستند الى المنحى اإلنساني
ومقياس فاعلية في تنمية تقدير الذات لدال أطفال الروضة في الزرقاء باألردن وتألفت العينة من
( )20طفل ذكور واناث تم اختيارهم من مدرسة الملكة رانيا العبدا كمجموعة تجريبية ومدرسة
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هند بنت عتبة كمجموعة ضابطة .وأشارت النتائج الى وجود فروق إحصائية على الدرجة الكلية
لعينة الدراسة على مقياس تقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية.
وقام كل من جوملي ,كراتيزيس ,باور ,ريلي ,ماكني
وجرادي( )Gumely,Kratzias,Power,Reilly,Mcnay&Grady,2006بدراسة هدفت إلى
استقصاء فاعلية العالج المعرفي السلوكي في خفت مستوال المعتقدات السلبية الخاصة
باإلضطراب العقلي وتقدير الذات  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )166فردا تم تقسيمهم بالتساوي
إلى مجموعتين واشتملت أدوات الدراسة على استبيان المعتقدات السلبية لبيرتشود ,ومقياس تقدير
الذات لروزنبيرج .وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية العالج المعرفي في تحسين تقدير الذات.
في دراسة ريسونر( )Reasoner,2005التي هدفت الى تقييم برنامج تدريبي سلوكي  ,يعمل
على رفع تقدير الذات  ,في معالجة السلوكيات غير االجنماعية والمشكالت األكاديمية  ,لدال
طلبة الذين يعانون من تقدير ذات منخفت في المدارس األساسية  .تكونت عينة الدراسة من
( )44طالبا ممن حصلوا على درجات منخفضة على مقياس لتقدير الذات  .وتم تطبيق برنامج
مكون من ( )12جلسة بمعدل ثالث جلسات أسبوعيا  .وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في رفع
مستوال تقدير الذات لدال أفراد الدراسة.
وأجرال جوليان ( )Julian,2003دراسة هدفت للكشف عن فاعلية برنامج في رفع مستوال تقدير
الذات لألطفال ,من خالل تدريب األطفال على تنمية تقدير الذات وكيفية التعامل مع اآلخرين .
واشتملت عينة الدراسة على ( )40طفال تقع أعمارهم ما بين ( )4-6سنوات شاركوا بالبرنامج
التدريبي  ,حيث استخدمت الباحثة مقياس كوبر سميث لتقدير الذات  ,وأشارت النتائج بعد
التدريب إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات بين المجموعتين التجريبية
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والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية  ,وهذا يدل على فاعلية البرنامج وأثره االيجابي في رفع
تقدير الذات.
وفحصت دراسة ويلز وميلر وتوبايك وكالنتون (Wells, Miller, Tobacyk and
تقدير الذات عند المر ِ
ِ
ِ
اهقين
تحسين
) Clanton, 2002تأثير برنامج للتعليم النفسي على
وتخف ِ
العينة من ( )40ثمانين مراهقا ممن تراوحت
يت خطر ترك المدرسة الثانوية .وتكونت ّ
أعمارهم من ( 16إلى  )14سنة .وجدت الدراسة أن برنامج التعليم النفسي المكون من ()4
ِ
تقدير الذات عند المراهق وأنقص نِسب الخرو ِج من
جلسات ح ّسن بدرجة دالة من مستويات
ِ
ِ
ؤدي إلى التحسينات الالحقة
التحسينات في
المدرسة .كما وجدت الدراسة بِأ َّن هذه
تقدير الذات ت ّ
ِ
ِ
ِ
في المناط ِ
االكتئاب.
النفسية بما في ذلك القلق و
الصحة
ق األخرال ِمن
وقامت ستربا( )Strba,2001بدراسة هدفت إلى تقييم تقدير الذات لدال الشباب األكثر عرضة
للمخاطر مع تقديم برنامج عالجي تربوي لرفع مستوال تقدير الذات لديهم  ,وتكونت عينة الدراسة
من ( )50طالبا وطالبة من طالب المدارس الثانوية الذين يعانون من بعت المشاكل
واإلضطرابات اإلنفعالية  ,وتم تقسيمهم إلى مجموعتين :تجريبية وضابطة  .واستخدمت الباحثة
مقياسا لتقدير الذات وبرنامجا اشتمل على ( )14جلسة عالجية  .وكشفت النتائج عن نجاح
البرنامج المستخدم في تحسين تقدير الذات.
وفي دراسة كالش ( )Kelsch,1999عنوانها فاعلية وجدوال برنامج لتنمية تقدير الذات واألداء
المدرسي لدال الفتيات المراهقات والتي هدفت الى الكشف عن تأثير برنامج وقائي لتنمية القدرة
القيادية للفتيات المراهقات على تقدير الذات واألداء المدرسي لديهن  ,وقد استمد األساس النظري
لهذا البرنامج من أفكار باندو ار حول الحتمية المتبادلة  Reciprocal Determinismوكشفت
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نتائج الدراسة عن حدوث تغيرات ايجابية دالة في مستوال تقدير الذات واألداء المدرسي لدال أفراد
المجموعة التجريبية في القياس البعدي .بعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج مباشرة  ,وذلك مقارنة
بأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يظهروا مثل ذلك التحسن.
أجرال غتمان ) (Guttman, 1993دراسة بعنوان "تقييم تأثير برنامج إرشاد جمعي
المكونات المختلِفة ِمن تقدير الذات والسلوكات
لمجموعة صغيرة في المرحلة االبتدائية على
ّ
ذات العالقة به" .هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير ِ
ات المشاركة في مجموعة إرشادية صغيرِة العدد
ِ
على األبعاد المختلِ ِ
ِ
الطالب المرتبط بتقدير الذات والسلوكات األخرال
وسلوك
فة ِمن تقدير الذات
ذات العالقة

ِ
األطفال في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس في
لدال عينة من

ِ
ِ
جنوب كاليفورنيا
الحكومية في
اإلبتدائية في إحدال المدارس
المرحلة
ّ

والذين تم تحويلهم إلى

أسابيع ِمن ِقبل معلميهم .واستخدمت الدراسة تصميم شبه
نامج اإلرشادي ومدته ثمانية
ِ
البر ِ
تجريبي بقياسات قبلية وبعدية .تم توزيع عينة الدراسة عشوائيا إلى مجموعتين تجر ِ
يبية (برنامج
ِ
اني) .وأشارت نتائِج
الغداء
إرشاد جمعي لألنشطة الموجهة) أو ضابطة (برنامج وجبة
المج ِ
ّ
الدراسة إلى عدم وجود فروق دالّة إحصائيا بين المجموعة التجر ِ
يبية والضابطة في الدرجة الكلية
ِ
الكلية ألفراد المجموعة التجريبية
في
القياس البعدي على مقياس تقدير الذات مع أن الدرجات ّ
ِ
ِ
تبين أن
على المقياس كانت أعلى تقريبا بنسبة عشرين بالمائة من المجموعة الضابطة .كما ّ
ِ
اني (المجموعة الضابطة) أحرزوا درجات أعلى جدا وبفروق
المج ِ
األطفال في بر ِ
نامج الغداء ّ
ِ
ِ
المفرط مقارنة بأفراد المجموعة التجريبية.
اإلنسحاب
دالّة إحصائيا على مقياس
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.
هييدفت د ارسيية عبييده ( )1441للكشي ِ
يف عيين فاعلييية برنييامج إرشيياد جمعييي فييي رفييع تقييدير
الييذات وتقوييية مصييادر الضييبط الييداخلي لييدال طالبييات المراهقيية المتوسييطة واشييتملت العينيية علييى
50ثالثييين طالبيية أبلغيين عيين تييدني تقييدير الييذات وارتفيياع مسييتويات الضييبط الخييارجي لييديهن وتييم
توزيعهن عشوائيا على المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية .واشتمل برنامج اإلرشاد الجمعي
علييى اسييتراتيجيات تدريبييية هييي إصييدار التعليمييات والتغذييية الراجعيية وتك يرار السييلوك والتعزيييز
االجتمياعي والتعزيييز الييذاتي ولعييب الييدور وضييبط الوقييت واسيتبدال األفكييار الالعقالنييية بأفكييار
عقالنية والواجبات البيتية .أشيارت النتيائج اليى وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات
المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية علييى مقياسييي الد ارسيية فييي القيي ِ
ياس البعييدي لصييالح المجموعيية
التجريبي يية ,إل ييى أن برن ييامج اإلرش يياد الجمع ييي أس ييهم بدرج يية دال يية ف ييي رف ييع تق ييدير ال ييذات وتقوي يية
مصي ييادر الضي ييبط الي ييداخلي وتعي ي ِ
يديل توجهي ييات الضي ييبط الخي ييارجي لي ييدال طالبي ييات مرحلي يية المراهقي يية
المتوسطة.
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الدراسات التي تناولت التوتر النفسي:
وفي دراسة الحمد ( )5012التي هدفت الى التعرف على فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي القائم
على استراتيجيتي حل المشكلة واإلسترخاء في خفت التوتر النفسي لدال معلمات أطفال التوحد ,
وتكونت عينة الدراسة من ( )50معلمة ممن لديهن توتر نفسي مرتفع تم توزيعهن على
مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي في كل مجموعة ( )10معلمات وتكون البرنامج اإلرشادي
من ( )10جلسات  .وكشفت نتائج الدراسة إلى فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي في خفت مستوال
التوتر النفسي لدال معلمات المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي.
في دراسة أبو محفوظ ( )5015التي هدفت الى معرفة فاعلية برنامج إرشادي وقائي لتحصين
طالبات المرحلة الثانوية من التوتر النفسي وتكونت أفراد الدراسة من ( )50طالبة من طالبات
الصف األول ثانوي بفرعية العلمي واألدبي  ,وتم توزيع أفراد العينة عشوائيا إلى مجموعتين ,
المجموعة التجريبية ( )12طالبة تلقين التدريب على برنامج إرشادي وقائي للتحصين ضد التوتر
النفسي لمدة ( )11جلسة بمعدل ( )5جلسات أسبوعيا ومدة كل جلسة ( )40دقيقة والمجموعة
الضابطة ( )12طالبة لم تتلق أي تدريبات .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس أسباب التوتر النفسي تعزال
إلى البرنامج الوقائي في التحصين من التوتر لصالح المجموعة التجريبية.
في دراسة الشريف ( )5011التي هدفت إلى التعرف إلى أثر التدريب على أسلوب حل
المشكالت في خفت التوتر وتحسين التكيف ألمهات المعاقين .تألفت عينة الدراسة من ()50
أسرة تم إختيارهن بطريقة عشوائية وتم توزيعهن الى مجموعة تجريبية تكونت من ( )12أم تم
تدريبهن على أسلوب حل المشكالت  ,ومجموعة ضابطة تكونت من ( )12أم لم يتلقين تدريبا
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على حل المشكالت .وأشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة
التجريبية التي تعرضت للتدريب والمجموعة الضابطة التي لم تتعرت للتدريب على الدرجة الكلية
وعلى البعدين المعرفي والنفسي للتوتر لصالح المجموعة التجريبية.
في دراسة غلوم( )5004التي هدفت الى معرفة فاعلية برنامج إرشاد حمعي معرفي سلوكي في
خفت التوتر وتحسين مستوال التكيف لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت  .وتألفت عينة
الدراسة من ( )50طالب تم توزيعهم بطريقة عشوائية على المجموعتين التجريبية والضابطة ,
حيث تلقى أفراد المجموعة التجريبية برنامجا إرشاديا من ( )10جلسات بواقع ( )40دقيقة لكل
جلسة حيث تم تدريب الطالب على مهارات معرفية وسلوكية تساعدهم في خفت التوتر النفسي
وتحسين التكيف وأشارت نتائج تحليل التباين المشترك للتوتر إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج االرشادي والمجموعة الضابطة التي لم
تتعرت للبرنامج على الدرجة الكلية وعلى البعدين المعرفي والنفسي لصالح المجموعة التجريبية,
وكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على بعد التكيف على العالمة الكلية
لمقياس التكيف واألبعاد الفرعية الشخصي واالنفعالي بين المجموعتين لصالح المجموعة
التجريبية.
في دراسة مصلح ( )5005التي هدفت الى فحص أثر برنامج إرشاي جمعي نفسي للتدريب على
حل المشكالت وخفت التوتر لدال طالبات الصف التاسع األساسي ,وتألفت عينة الدراسة من
 60طالبة من الصف التاسع بمدرسة بنات البريج اإلعدادية  ,حيث تم توزيعهن الى مجموعتين
تجريبة وضابطة وطبق البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية  ,وأظهرت النتائج أن هناك فروق
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ذات داللة احصائية بين متوسطات الدرجات على مقياس التوتر النفسي وحل المشكالت لصالح
المجموعة التجريبية مما يدل على استم اررية تأثير البرنامج.
أجرال سيدل وأوينات( )Siddle&Awenat,2003دراسة لمعرفة أثر العالج الجمعي المعرفي
السلوكي في خفت التوتر .اشتملت عينة الدراسة على ( )11شخصا من الذين حصلوا على
درجات عالية عبى مقياس التوتر وبعد تطبيق البرنامج الذي استمر ست جلسات أسبوعية تم
قياس التوتر  ,وأظهرت النتائج انخفات مرات التوتر وشدته لدال المشاركين وكذلك انخفاضا في
نتائج مقياس التوتر العامة.
وفي دراسة الشطرات ()5001التي هدفت الى فحص أثر برنامج إرشاد جمعي سلوكي معرفي
في عالج األرق وخفت التوتر لدال عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية السلط .
وتألفت عينة الدراسة من ( )56طالبا وطالبة ممن راجعوا قسم االرشاد النفسي والتربوي بناء على
أعالن هدف الى تقديم المساعدة للطلبة الذين يعانون من األرق  ,وتم اختيار أفراد العينة من
الطلبة الذين انطبقت عليهم المعايير التشخيصية الواردة في ( )DSM IVوالذين حققوا أعلى
درجات على مقياس األرق تم توزيعهم عشوائيا الى مجموعتين  ,مجموعة تجريبية وعدد أفرادها
 4(15اناث 6,ذكور) ومجموعة ضابطة عدد أفرادها  4(15اناث 4 ,ذكور)  ,تلقى األفراد في
المجموعة التجريبية برنامج ارشادي سلوكي معرفي  ,في حين لم يتلقى أفراد المجموعة الضابطة
أي برنامج ارشادي .وتكون البرنامج من  15جلسة مدة كل منها ساعة ولمدة  4أسابيع .
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة أحصائية على أربعة أبعاد لمقياس القلق  ,ووجود فروق
ذات داللة إحصائية على جميع أبعاد مقياس التوتر (النفسي ,المعرفي ,الفسيولوجي ) حيث كان
فعال في خفت التوتر في جميع األبعاد.
البرنامج االرشادي السلوكي المعرفي ّ
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وفي دراسة علي ( )5000التي هدفت الى فحص أثر برنامج إرشادي في الدراما النفسية في
تحسين الكفاءة الذاتية المدركة وخفت التوتر لدال عينة من طلبة الصف السابع األساسي .
وتألفت عينة الدراسة من شعبتين من شعب الصف السابع األساسي البالغ عددها ثالث شعب
حيث تم اختيار احدال الشعبتين عشوائيا لتكون مجموعة تجريبية وعدد أفرادها ( )51والثانية
لتكون مجموعة ضابطة وعدد أفرادها ( )51وقد تلقى أفراد المجموعة التجريبية البرنامج
االرشادي في الدراما النفسية  ,في حين لم تتلق المجموعة الضابطة أي برنامج تدريبي .وتكون
البرنامج من ( )15جلسة مدة كل منها ساعة ولمدة ( )15اسبوع  ,وأظهرت النتائج وجود فروق
دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على جميع أبعاد الكفاءة الذاتية لصالح
المجموعة التجريبية وأظهرت فروق دالة احصائيا على بعدين من أبعاد مقياس التوتر هما (البعد
النفسي والبعد العام) لصالح المجموعة التجريبية ولم تظهر فروق على بقية األبعاد (المعرفي
والفسيولوجي ).
وقام ديفنباكر ,دهلين,موريس و كرون
سميث( )Deffenbacher,Dahlen,Morris&Gowonsmith,2000بدراسة هدفت الى معرفة
فاعلية العالج المعرفي في خفت التوتر لدال طلبة الكلية  .اشتملت العينة على ( )44طالبا
جامعيا متوسط أعمارهم ()14سنة من الذين حصلوا على درجات عالية على مقياس التوتر
والراغبين في تلقي برنامج إرشادي للتعامل مع التوتر  .تم توزيع العينة عشوائيا إلى مجموعتين
تجريبية ()55طالب وضابطة ()54طالب .استمرت فترة العالج تسعة أسابيع بواقع جلسة واحدة
أسبوعيا ,وبينت النتائج نجاح العالج المعرفي في خفت التوتر لدرجة متوسطة الى عالية وتم
خفت التوتر واالكتئاب لدال العينة.
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أجرال تيلر ( )Tellier,1999دراسة هدفت الى التعرف على فاعلية برنامج عالجي معرفي
سلوكي في خفت التوتر واإلكتئاب لدال عينة من األحداث المحتجزين والمهملين  ,واشتملت
العينة على ( )45مراهق تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة  ,وتم استخدام برنامج
( )Peenلوقاية المراهقين من تطور حاالت اإلكتئاب ومقياس للتوتر النفسي .أشارت نتائج
اإلختبار القبلي الى مستوال اكتئاب منخفت يعكس ما كان متوقعا  ,أما مستوال التوتر فقد كان
مرتفعا مقارنة مع أقرانهم المراهقين غير المحتجزين في الكليات المجاورة .وقد أشارت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق بين المجموعتين لكنها ليست دالة إحصائيا.
وفي دراسة لفيليبس ( )Phillips,1999استخدم فيها برنامجا سلوكيا معرفيا في خفت التوتر
لدال مجموعة من العاطلين عن العمل .تكونت عينة الدراسة من ( )140شخصا ممن حصلوا
على درجات عالية على مقياس التوتر ,وقد هدفت الدراسة الى معرفة أثر التدريب السلوكي
المعرفي في خفت التوتر ,وبينت النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح العالج
السلوكي المعرفي في خفت مستوال التوتر.
في دراسة الشيخ ( )1446التي هدفت الى الكشف عن فاعلية كل من برنامج ارشاد جمعي
وبرنامج وبرنامج نشاط رياضي في خفت مستوال التوتر النفسي  ,وتكونت عينة الدراسة من
( )50طالبا من طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسين في مدرسة صما الثانوية للبنين في
محافظة إربد حيث تم توزيعهم عشوائيا الى  5مجموعات في كل مجموعة ( )10طالب للنشاط
الرياضي  )10( ,طالب لبرنامج االرشاد الجمعي ,و ( )10طالب مجموعة ضابطة  ,وأظهرت
النتائج الى وجود فروق ذات داللة عند مستوال ( )0,02 < αبين المجموعة التجريبية الثانية
والمجموعة الضابطة في مستوال النفسي لصالح المجموعة التجريبية .
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وس ييعت ال ييزواوي ( )1445إل ييى الكش ييف ع يين أث يير اإلرش يياد الجمع ييي للت ييدريب عل ييى ح ييل
المشييكالت فييي خفييت التييوتر وقييد تألفييت عينيية الد ارسيية ميين ( )45طالبيية فييي الصييف العاشيير فييي
مدينيية عمييان تييم اختيييارهن عش يوائيا وميين ثييم تييم تقسيييمهن إلييى مجمييوعتين :ضييابطة لييم تتلييق أي
تييدريب ومجموعيية تجريبييية تلقييت تييدريبا علييى مهييارات حييل المشييكالت حسييب النمييوذج الييذي قدمييه
ديكسيون وغليوفر ( )Dixon and Glover, 1984وقيد تكيون البرنيامج اإلرشيادي مين ثمياني
جلسات مدة الجلسة ستين ( )40دقيقة وامتيد البرنيامج خمسية أسيابيع وتضيمن البرنيامج المهيارات
التالييية :توليييد البييدائل اتخيياذ الق يرار تحديييد المشييكلة اختيييار الهييدف اختيييار اإلسييتراتيجية تنفيييذ
اإلسيتراتيجية واسيتخدم للقيياس قائميية التيوتر وقائمية حيل المشييكالت وبينيت النتيائج أن المجموعيية
التجريبية تفوقت على المجموعة الضابطة في مهارة حل المشكالت ولكن لم يكين البرنيامج فعياال
ف ييي خف ييت الت ييوتر وق ييد فس ييرت الباحث يية ذل ييك بس ييبب الت ييدريب قص ييير الم ييدال عل ييى مه ييارة ح ييل
المشكالت.
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الد ارسات التي تناولت الالجئين السوريين:
قامت نزال ( )5014بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات
التكيف لدال المراهقين السوريين الالجئين في األردن ,والكشف عن العالقة بينهما .تكونت عينة
الدراسة من ( )661طالب وطالبة من الصفوف (سابع ,ثامن ,تاسع ,عاشر وحادي عشر) وتم
تطوير مقياس لمصادر الضغوط النفسية ومقياس إلستراتيجيات التكيف .أظهرت نتائج الدراسة
أن مصادر الضغوط النفسية (اإلنفعالية) تصدرت المرتبة األولى ضمن مستوال مرتفع ,تالها
مصادر الضغوط (الجسدية ,الشخصية  ,الدراسية ,اإلجتماعية واإلقتصادية) على التوالي
وجميعها جاءت بمستوال متوسط  ,في حين جاءت مصادر الضغوط (األسرية والسلوكية) في
المرتبتين األخيرتين تباعا .وكالهما جاء بمستوال منخفت .وبينت النتائج أن استراتيجيات
التكيف لدال المراهقين السوريين الالجئين في األردن جاءت وفقا للترتيب اآلتي :استرتيجية
المواجهة في المرتبة األولى ضمن مستوال مرتفع ,تالها استراتيجيات (التدين ,حل المشكالت,
الدعم اإلجتماعي  ,االسترخاء والترفية ,اإلنسحاب  ,التجنب والتفريغ العاطفي) على التوالي
وجميعها جاءت بمستوال متوسط  ,في حين جاءت استراتيجية السلوكيات غير المالئمة في
المرتبة األخيرة وبمستوال منخفت .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوال الداللة
( )0.02=αبين مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف لدال المراهقين السوريين
الالجئين في األردن تعزال لمتغيرات (الجنس ,العمر ,المستوال اإلجتماعي قبل اللجوء والمستوال
اإلقتصادي بعد اللجوء) ,كما أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية موجبة االتجاه دالة عند
مستوال داللة ( )0.02=αبين مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف.
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وفي دراسة شخاترة ( )5014التي هيدفت إليى تقصيي أثير برنيامج إرشيادي جمعيي يسيتند
إلييى العييالج المعرفييي-السييلوكي فييي تحسييين مهييارتي حييل المشييكالت وتوكيييد الييذات لييدال الميراهقين
اليذكور مين أبنيياء أسير الالجئيين السييوريين فيي األردن  ,وتكونييت عينية الد ارسية ميين  50طالبيا ميين
الطالب السوريين للمرحلة األساسيية العلييا مين الصيفين السيابع والثيامن األساسيي والمسيجلين فيي
إحدال المدارس الحكومية التابعة لمنطقة التربية والتعليم في محافظية إربيد .وتيم اختييارهم بالطريقية
القصيدية  .ولتحقيييق أهييداف الد ارسيية تييم توزيييع أفيراد العينيية عشيوائيا علييى مجمييوعتين متسيياويتين:
مجموعة التجريبية التي تعرت أفرادها للبرنامج اإلرشادي الجمعي الذي أعده الباحيث ومجموعية
ضييابطة لييم يخضييع أفرادهييا ألي تييدريب .وتمييت عملييية جمييع البيانييات ميين خييالل تطبيييق اختبييارين
قبلي وبعدي للمجموعتين :اختبار حل المشيكالت واختبيار توكييد اليذات باإلضيافة إليى االختبيار
التتبعي الذي طبق على أفراد المجموعية التجريبيية بعيد مضيي شيهر مين انتهياء البرنيامج .أظهيرت
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على
اختباري حيل المشيكالت بأبعياده وتوكييد اليذات بأبعياده ولصيالح المجموعية التجريبيية .كميا بينيت
النتييائج عييدم وجييود فييروق داليية إحصييائيا بييين متوسييطات درجييات أف يراد المجموعيية التجريبييية علييى
مقياسييي حييل المشييكالت وتوكيييد الييذات تعيزال لالختبييار (البعييدي واالختبييار التتبعييي) ممييا يشييير
إليى فاعليية البرنيامج فييي تحسيين مهيارات حييل المشيكالت وتوكييد الييذات واحتفياظ أفيراد المجموعيية
بالتحسن خالل فترة المتابعة.
وفي دراسة األسمر ( )5012التي هدفت الى الكشف عن مستوال األعرات النفسية المرضية
لدال الطلبة الالجئين السوريين في المدارس األردنية .وتكونت العينة من ( )265طالب وطالبة
تم اختيارهم بالطريقة القصدية المتيسرة  ,واستخدم الباحث مقياس األعرات النفسية المرضية.
أظهرت النتائج أن مستوال األعرات النفسية المرضية لدال أفراد الدراسة جاء بدرجة متوسطة,
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حيث جاء في المرتبة األولى القلق في مستوال مرتفع ,وفي المرتبة األخيرة أعرات التجسد في
مستوال منخفت ,كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال
األعرات النفسية المرضية تبعا لمتغير الجنس إذ بينت النتائج أن مستوال اإلكتئاب والوسواس
القهري وأعرات التجسد لدال اإلناث أعلى من الذكور  ,وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية في مستوال األعرات النفسية تبعا لمتغيرات مدة االقامة ,الصف وفقدان أحد أفراد
األسرة.
وسيعت خطاطبية ()5012فيي د ارسيتها اليى الكشيف عين أثير برنيامج إرشياد جمعيي فيي
خفييت أع يرات اضييطراب ضييغوط مييا بعييد الصييدمة وصييعوبات التوافييق االجتميياعي عنييد أطفييال
السييوريين الالجئييين فييي األردن .وقييد تييم اختيييار أف يراد الد ارسيية ميين الطالبييات السييوريات فييي الفئيية
ِ
األسر السورية الالجئة حديثا لألردن والمنتظمات
العمرية ( )16-15عاما من اللواتي يعشن في
في الدراسة في المدارس الحكومية فيي مدينية الزرقياء .وتألفيت العينية مين ( )55طالبية سيورية تيم
تييوزيعهن عش يوائيا إلييى مجمييوعتين المجموعيية التجريبييية (ن=  )14طالبيية ,والمجموعيية الضييابطة
ِ
اإلنتظار.
(ن=  )14طالبة التي لم تتعرت ألي تدخل إرشادي وبقيت على قائمة
طبق على أفراد العينة في القياس القبلي والبعدي مقياسين :أعرات اضطراب ضغوط ما بعد
الصدمة والكفاءة االجتماعية أشارت التحليالت اإلحصائية إلى النتائج التالية :أوالً :وجود فروق
دالّة إحصائيا عند مستوال الداللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجات المجموعة التجريبية
ودرجات المجموعة الضابطة على مقياسي الدراسة الفرعية والكلية لمقياس أعرات ضغوط ما
بعد الصدمة والكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية في االختبار البعدي بعد تطبيق برنامج اإلرشاد
الجمعي على المجموعة التجريبية .ثانياً :وجود فروق دالّة إحصائيا عند مستوال الداللة (≥ α
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 )0.05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية على مقياسي الدراسة الفرعية والكلية لمقياس
أعرات ضغوط ما بعد الصدمة والكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية في القياس القبلي وبين
متوسط درجاتهم على نفس هذه المقاييس في القياس البعدي لصالح القياس البعدي .وثالثاً:
ِ
مرور أربعة أسابيع ألداء
أشارت نتائج المقارنات بين نتائج القياس البعدي والقياس التتبعي بعد
أفراد المجموعة التجريبية على مقياسي الدراسة إلى عدم وجود فروق دالّة إحصائيا عند مستوال
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي
الداللة ( )0,02≥αبين
ّ
ِ
مقياس أعرات ضغوط ما بعد الصدمة الفرعية والكلية بالرغم من استمرِار التحسن إيجابيا
على
والى وجود فروق دالة إحصائيا على مقياس الكفاءة االجتماعية ما يؤكد احتفاظ أفراد المجموعة
ِ
القياس البعدي واستمرِار هذا التحسن اإليجابي.
التجريبية بالمكاسب العالجية التي حققوها في
وأجرال الفريحات ( )5012دراسة هدفت الى الكشف عن مستوال الضغوط النفسية واإلضطرابات
السيكوسوماتية لدال الالجئين السوريين في األردن ,والكشف عن العوامل المتنبئة في الضغوط
النفسية واإلضطرابات السيكوسوماتية لديهم .واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية ومقياس
اإلضطرابات السيكوسوماتية .وتم اتباع المنهج الوصفي االرتباطي .وتكونت عينة الدراسة من
( )400الجئ والجئة اختيروا بالطريقة المتيسرة.وأظهرت النتائج أن مستوال الضغط النفسي على
المقياس الكلي جاء متوسطا  ,كما بينت النتائج أن المتغيرات المتنبئة بداللة إحصائية بالضغوط
النفسية لدال الالجئين هي ( :الجنس ,مدة اإلقامة ,المؤهل العلمي ,العزلة والقاطنين بالمدينة).
بينما لم تكن المتغيرات اآلتية ( العمر ,التعرت لصدمة سابقة ,اتجاهات االردنين السلبية ,العودة
القسرية  ,الحالة اإلجتماعية والقاطنين بالقرية والمخيم) متنبئة بداللة إحصائية للضغوط النفسية.
وأظهرت النتائج أن مستوال اإلضطرابات السيكوسوماتية جاء متوسطا وأن المتغيرات المتنبئة
بداللة إحصائية باإلضطرابات السيكوسوماتية هي  ( :الجنس,العمر,المؤهل العلمي والقاطنين
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بالمخيم) في حين لم تكن المتغيرات اآلتية ( :مدة االقامة ,التعرت لصدمة سابقة ,اتجاهات
االردنين السلبية  ,العزلة ,العودة القسرية ,الحالة اإلجتماعية والقاطنين بالمدينة ) متنيئة بداللة
إحصائية باالضطرابات السيكوسوماتية.
في دراسة الجبور ( )5012التي هدفت إلى الكشف عن نسبة انتشار اإلكتئاب لدال الالجئين
السوريين في مخيم الزعتري ,واختبار الفروق بين متوسطات اإلكتئاب في ضوء بعت المتغيرات
 ,والتحقق من فاعلية برنامجي إرشاد في خفت مستوال اإلكتئاب لديهم  ,حيث يستند البرنامج
األول إلى العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي ,ويستند البرنامج الثاني إلى العالج الواقعي.
وتكونت عينة الدراسة من( )62الجئا ممن حققوا أعلى الدرجات على قائمة بيك الثانية لإلكتئاب,
ووزعوا بطريقة عشوائية إلى ثالث مجموعات  :مجموعة تجريبية أولى عدد أفرادها ( )12تلقوا
برنامج إرشادي يستند الى العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي ,ومجموعة تجريبية ثانية عدد
أفرادها ( )12تلقوا برنامجا إرشاديا يستند الى العالج الواقعي ,ومجموعة ضابطة عدد أفرادها
( )12لم يتلق أفرادها أي برنامج إرشادي .أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة إنتشار اإلكتئاب
الشديد بلغت ( )%50,4ونسبة انتشار اإلكتئاب المتوسط بلغت ( )%56,4أي أن ما نسبته
( )%45,5من أفراد العينة يعانون من مستويين متقدمين من اإلكتئاب هما  :المتوسط والشديد,
كما أشارت النتائج إلى أن الذكور أقل إكتئابا من اإلناث وكبار السن أقل إكتئابا من غيرهم
غيرهم ,ولم تظهر فروق دالة إحصائيا في اإلكتئاب تعزال للحالة االجتماعية  .وأشارت النتائج
أيضا الى فاعلية كال البرنامجين في خفت مستوال اإلكتئاب على القياس البعدي والقياس
المؤجل دون أن تكون هناك فروق دالة إحصائيا بين البرنامجين.
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وهدفت دراسة القضاة( )5012الى التعرف على مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال عينة من
الالجئين السوريين المقيمين في محافظة عجلون ,كما هدفت الى التعرف على وجود فروق في
مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال عينة من الالجئين السوريين المقيمين في محافظة عجلون
تعزال لمتغيرات الجنس ,العمر ,المؤهل العلمي والعمل .تكونت عينة الدراسة من ( )640الجئ
والجئة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ,وطبق عليهم مقياس هارفارد إلضطراب ضغوط ما بعد
الصدمة .أشارت النتائج إلى أن مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال العينة جاء مرتفعا  ,كما
أشارت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال أفراد
العينة تعزال لمتغير الجنس لصالح الذكور  ,ولمتغير المستوال التعليمي بين جامعي من جهه
وكل من أمي وأساسي من جهه أخرال وجاءت الفروق لصالح الجامعي ,وأشارت النتائج أيضا
الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال أفراد عينة الدراسة
تعزال لمتغيري العمر والعمل.

وفي دراسة غرايبة ( )5016التي هدفت الى الكشف عن مستوال التكيف النفسي واإلجتماعي
لدال طلبة المرحلة األساسية العليا لالجئين السوريين في مخيم الزعتري في ضوء بعت
المتغيرات  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )545طالب وطالبة تم إختيارهم بالطريقة العشوائية
الحصصية .وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوال التكيف النفسي واإلجتماعي لدال طلبة المرحلة
األساسية العليا لالجئين السوريين جاء بدرجة متوسطة .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوال التكيف النفسي واالجتماعي تبعا إلختالف الجنس ولصالح
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اإلناث .بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال التكيف النفسي
واإلجتماعي تبعا لمتغيرات مدة اإلقامة ,عدد أفراد األسرة و موت أحد أفراد األسرة.
وقامت اللحام ( )5016في دراسة هدفت الى استقصاء أثر برنامج إرشاد جمعي قائم على نظرية
األنظمة األسرية في تحسين مستويات تمايز الذات والرضا الزواجي واإلكتئاب لدال عينة من
النساء الالجئات المكتئبات ,اشتملت الدراسة على ( )14سيدة متزوجة من الالجئات السوريات
المقيمات في األردن .وقد تم تقسيمهن عشوائيا باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة إلى
مجموعتين  :تجريبية وضابطة  ,بحيث اشتملت كل مجموعة منها على ثمان سيدات .وقد تم
استخدام قائمة تمايز الذات ومقياس الرضا الزواجي وقائمة بيك لإلكتئاب ,وتم إعداد برنامج
عالجي مستند ألى نظرية وأطر العالج باألنظمة األسرية الذي وضع من قبل موراي بوين والذي
اشتمل على ( )10جلسات عالجية بواقع جلستين أسبوعيا ,مدة كل جلسة ساعة ونصف.وأشارت
النتائج إلى وجود فروق داللة إحصائية عند مستوال ( )0,02<αبين أفراد المجموعة التجريبية
والمجموعات الضابطة على جميع أدوات الدراسة وذلك لصالح المجموعة التجريبية في القياس
البعدي ,كما وجدت فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين في الدرجات على قائمة بيك
لإلكتئاب في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية مما يشير إلى وجود أثر للبرنامج
العالجي في تحسين مستوال تمايز الذات وتحسين الرضا الزواجي واإلكتئاب لدال السيدات.
وقامت نزال( )5016في دراسة هدفت إلى معرفة درجة تمكين البرامج التدريبية لالجئات
السوريات مهنيا ونفسيا واجتماعيا ,كذلك التعرف على الصعوبات التي تواجه الالجئات
والمقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة لهن .وقامت الباحثة بتطوير (استبيانتين) إحداهما
موجهة لالجئات وأخرال للعامالت في هذه البرامج .تكونت عينة الدراسة من ( )120الجئة و
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( )52عاملة تم اختيارهن بطريقة قصدية .وأظهرت نتائج الدراسة أن البرامج التدريبية المهنية قد
ساهمت في تمكين الالجئات السوريات على محاور ثالثة  :النفسي ,المهني واإلجتماعي ,تنازليا
على الترتيب بدرجة تمكين كبيرة ,كما توصلت النتائج إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في درجة تمكين الالجئات السوريات عند مستوال داللة ( )0,02 ≤αتعزال لمتغيرات الحالة
اإلجتماعية  ,المستوال التعليمي  ,مدة اللجوء ونوع البرنامج التدريبي .في حين وجدت فروق ذات
داللة إحصائية في درجة تمكين الالجئات السوريات عند مستوال الداللة ( )0.02 ≤αتعزال
لمتغيرات الفئة العمرية وعدد أفراد األسرة ,كما أشارت النتائج الى أن أهم الصعوبات التي تواجه
الالجئات هو بعد المراكز التي تقدم مثل هذه الخدمات التدريبية عن مكان إقامتهن.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عرت الدراسات السابقة التي أستهدفت التوتر النفسي مثل دراسة( :الشطرات,)5001
(غلوم( ,)5004أبو محفوظ  ( ,)5015فيليبس  .)1444نالحظ أنها حاولت عالج التوتر
النفسي بأستخدام أساليب العالج المعرفي السلوكي  .أما بالنسبة لبقية الدراسات التي تناولت
التوتر مثل دراسة ( :مصلح( ,)5005علي ( ,)5000الشيخ (,)1446الشريف  ,)5011وغيرها
من الدراسات ,نالحظ انها حاولت حل عالج التوتر النفسي بأساليب عالجية مختلفة .
أما بالنسبة للدراسات التي تناولت تقدير الذات مثل دراسة :حسن ,5012نوافلة  ,5011النويران
نصار ,5012مدادحة  ,5012الشعيبي ,5012أبو عمير  ,5016كالش,1444
ّ ,5015
جوليان  ,5005ريسونر  ,5002وغيرها من الدراسات نالحظ أنها حاولت التحسين ورفع مستوال
تقدير الذات بأساليب عالجية مختلفة .
وبالنسبة للدراسات التي تناولت الالجئيين السوريين مثل دراسة  :الجبور  ,5012غرايبة ,5016
اللحام  ,5016الفريحات ّ ,5012نزال  ,5014وغيرها من الدراسات  ,نالحظ أنها تناولت العديد
تعرت لها الالجئين السوريين والعمل على عالجها بأساليب عالجية
من المشكالت النفسية التي ّ
مختلفة.
إال أن أي من الدراسات السابقة التي تناولت التوتر النفسي وتقدير الذات لم تتناول المتغيرين معا
وكذلك لم تحاول أي من الدراسات السابقة تخفيف التوتر النفسي لدال الالجئين السوريين ومن
خالل تحسين تقدير الذات.
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وبالتالي فإن الدراسة الحالية تختلف عن ما سبقها من دراسات في تناولها ألثر برنامج إرشاد
جمعي معرفي سلوكي في خفت التوتر النفسي ورفع تقدير الذات لدال عينة من اإلناث أبناء
األسر السورية الالجئة المقيمة في مدينة الزرقاء في األردن اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين
( )14-15سنة .وتعد الدراسة الحالية من أولى الدراسات العربية التي تناولت متغيرات لم يتم
الجمع بينها في أي دراسة سابقة (حسب علم الباحثة)  ,فقد تناولت متغيري التوتر النفسي وتقدير
الذات في نفس الوقت .وهذا أهمما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها من الدراسات.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا الفصل التعريف بمنهج الدراسة وأفرادها واألدوات المستخدمة فيها ,وكيفية بناءها
واجراءات تطبيقها مع عرت مختصر للبرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقة على أفراد الدراسة ,كما
تم عرت الطريقة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات ومعالجتها.
يتضمن هذا الفصل التعريف بمنهج الدراسة وأفرادها واألدوات المستخدمة فيها ,وكيفية بناءها
واجراءات تطبيقها مع عرت مختصر للبرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقة على أفراد الدراسة ,كما
تم عرت الطريقة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات ومعالجتها.
أوال :أفراد الدراسة
تألف أفراد الدراسة من  55طالبة من الطالبات السوريات الالجئات ممن تتراوح أعمارهن بين
( )14-15سنة ,المسجالت في الدراسة المنتظمة في صفوف المرحلة األساسية العليا الفصل
الدراسي الثاني لعام  5014/5014في مدرسة زينب الهاللية التابعة لمديرية تربية الزرقاء
األولى؛ ممن تبين أنهن تعانين من توتر نفسي وتدني تقدير الذات ,وذلك تبين من نتائج تطبيق
أداتي الدراسة في الدراسة االستطالعية؛ التي أجريت على طالبات الصفوف التاسع والثامن
والسابع في مدرسة زينب الهاللية للبنات ؛ بإستخدام مقياسي تقدير الذات والتوتر النفسي.
تم اختيار أفراد الدراسة بإتباع أسلوب العينة القصدية  .والتي تتوفر فيها الشروط التالية
حادة من التوتر النفسي وتدني
لمشاركة الطالبات في الدراسة  )1( :أعرات تتراوح من معتدلةّ -
تقدير الذات حسب التقر ِ
ير الذاتي للطالبة على مقياسي تقدير الذات والتوتر النفسي( )5تقع الفئة
العمرية للمشاركة من ( )56-53سنة؛ ( )3من المراهقات اإلناث السوريات المنتظمات في
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الدراسة في المدارس التابعة لمنطقة الزرقاء األولى في الزرقاء؛ ( )4أن ال يكن مشخصات
ِ
األمر) الموافقة
بصعوبات نفسية أخرال أو عقلية وتربوية؛ و( )2أبدت المشاركة وأسرتها (ولي
على المشاركة في إجراءات الدراسة بما فيها البرنامج اإلرشادي.
تكييون أفيراد الد ارسيية النهائييية مميين انطبقييت عليييهن الشييروط ميين ( )50طالبيية سييورية فييي مرحليية
المراهقة المبكرة ممن انطبقت عليهن شروط المشياركة الليواتي سيجلن اعليى درجيات عليى مقيياس
التوتر النفسي وأدنى درجات على مقياس تقدير الذات  ,وذلك بعد اعتيذار طيالبتين عين المشياركة
بسبب رفت أولياء أمورهن مشاركة بناتهم في البرنيامج اإلرشيادي لعيدم رغبيتهم  ,وقسيمت عينية
الطالب ييات النهائيييية إل ييى مجميييوعتين ( )2بحي ييث تضي ييم المجموع يية األوليييى (ن= )51طالب يية وهيييي
الض ييابطة (ال تتع ييرت ألي ت ييدخل إرش ييادي) والمجموع يية الثاني يية (ن= )51طالب يية وه ييي التجريبي يية
(تتعرت للتدخل اإلرشادي )
الجدول ( .)1توزييع عيدد أفيراد العينية حسيب نيوع المجموعية ونيوع المقيياس فيي االختبيارات القبليية
والبعدية والتتبعي
نوع المقياس
نوع المجموعة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

االختبار التتبعي

المجموعة التجريبية

51

51

51

المجموعة الضابطة

51

51

-

المجموع

32

32

51
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ويوضح الجدول رقم ( )1أعاله عيدد أفيراد عينية الد ارسية الليواتي انطبقيت علييهن شيروط االشيتراك
بالدراسة الحالية حسب نوع المجموعة والمقياس في االختبارات القبلية والبعدية والتتبعية.
كما تم التّحقّق من تكافؤ المجموعتين على مقياسي الدراسة (التوتر النفسي وتقدير اليذات
يائيا بييين
) فييي القييياس القبلييي قب يل تطبيييق البرنييامج اإلرشييادي وميين عييدم وجييود فييروق دالّيية إحصي ّ
الضابطة على مقياسي الدراسة باسيتخدام اختبيار (ت)
يبية و ّ
متوسط درجات أفراد المجموعة التّجر ّ
االجتماعي ي يية
يائية للعل ي ييوم
ّ
لعينيت ي ييين مس ي ييتقلّتين وذل ي ييك باس ي ييتخدام رزم ي يية البي ي يرامج اإلحص ي ي ّ
(ّ )t-test
).(SPSS

الجييييييدول  .2المتوس ي ييطات الحس ي ييابية واالنح ارف ي ييات المعيارّي ي يية ونت ي ييائج اختب ي ييار "ت" للمجم ي ييوعتين
التجريبية (ن= )51والضابطة (ن= )51على مقياسي الدراسة في القياس القبلي.

المقياس

الفسيولوجي

المعرفي

النفسي

االبعاد

المجموعة

الدرجة

التجريبية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.94

قيمة ت

مستوال
الداللة

0.39

الفرعية

الضابطة

0.88

0.32

الدرجة

التجريبية

0.98

0.33

الفرعية

الضابطة

0.97

0.37

الدرجة

التجريبية

0.83

0.45

0.16

0.65

0.12

0.91

0.11

0.91
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التوتر النفسي

تقدير الذات

الفرعية

الضابطة

0.81

0.34

الدرجة

التجريبية

0.92

0.36

الكلية

الضابطة

0.89

0.30

الدرجة

التجريبية

3.35

0.38

الكلية

الضابطة

3.21

0.46

0.24

0.88

0.81

0.39

ويوضح الجدول رقم ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية ونتائج قيمة اختبار
ّ
متوسط درجات المجموعة التجريبيية (التيي تعرضيت للبرنيامج اإلرشيادي)
(ت) لداللة الفروق بين
ّ
الض ييابطة (الت ييي بقي ييت عل ييى قائم يية االنتظ ييار) عل ييى مقياس ييي الد ارس يية(التوتر النفس ييي
والمجموع يية ّ
وتقييدير الييذات) فييي القييياس القبلييي مييا يعكييس تكييافؤ المجمييوعتين قبييل تعي ّيرت المجموعيية التجريبييية
للبرنامج األرشادي حيث كانت الفروق غير دالة إحصائيا عند مستوال الداللة(α= 0.05 ( ).
أدوات الدراسة:
لتحقيييق أهييداف الد ارسيية تييم اسييتخدام األداتييين اآلتيتييين :مقييياس التييوتر النفسييي  ,ومقييياس
تقدير الذات  ,باالضافة الى برنامج االرشاد الجمعي المستند الى العيالج المعرفيي السيلوكي وذليك
بعد التحقق من صدقها ومناسبتها ألفراد الدراسة
 .1مقياس التوتر النفسي :
اسييتخدمت الباحثيية مقييياس التييوتر النفسييي الييذي طورتييه الباحثيية الييزواوي ( ,)5992وذلييك
اعتمادا على وصف بيش ( )Beechلألعرات المرتبطة بالتوتر النفسي .
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طريقة التطبيق والتصحيح:
يتكون المقياس من ( )31فقرة تمثل ثالثة أبعاد هي  :البعد الفسيولوجي ويشمل أعراضا
فسيولوجية

كصعوبة

والصداع,

التنفس

ويتضمن

الفقرات

التالية(:

 , )21522559553552552515455البعد المعرفي ويشمل أعراضا معرفية مثل النسيان ,ضعف
التركيز وتشتت االنتباه ,ويتضمن الفقرات التالية ,22 ,33 ,3152652559525152 (:
 , )51556554555والبعد النفسي ويشمل أعراضا نفسية مثل القلق  ,الخوف ,الحساسية الزائدة
واضطرابات

النوم

,

ويتضمن

الفقرات

االتية:

( , )345325355325295225215345245235525515653ويطلب من المفحوصين تقدير
اجاباتهم على سلم مدرج من ثالث درجات تتراوح من ( )2-2حيث تعطى اإلجابة نعم درجتين,
وتعطى االجابة احيانا درجة واحدة  ,وتعطى االجابة ال صفر درجة .حيث تستخرج الدرجة الكلية
للمقياس بجمع الدرجات التي تشكل مستويات التوتر النفسي على المقياس  ,وتتراوح الدرجة
الكلية على المقياس من ( , )12-2حيث تمثل الدرجة صفر الحد األدنى  ,والدرجة  12الحد
األعلى والدرجات العالية على المقياس تشير الى ارتفاع مستوال التوتر النفسي .وتتراوح الدرجات
الكلية على فقرات المقياس الفرعي (الفسيولوجي ) من ( ,)14 – 0كما وتتراوح الدرجات الكلية
على فقرات المقياس الفرعي ( المعرفي) من ( ,)54 – 0و وتتراوح الدرجات الكلية على فقرات
بعد ( النفسي) من ( )54 – 0وحسب الدراسة الحالية تشير الدرجات الكلية من ( )55 – 0الى
مستوال منخفت من التوتر النفسي ,ومن (  )64 -56الى درجة متوسطة من التوتر النفسي,
ومن ( )40 -64الى مستوال مرتفع من التوتر النفسي ,وذلك بالرجوع الى النسب المئوية
لالجابات وتحديد المدال األول واألوسط واألخير.
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صدق المقياس :
قامي ييت الي ييزواوي بإسي ييتخراج صي ييدق المقيي يياس مي يين خي ييالل عرضي ييه علي ييى لجني يية مكوني ييةمن
()51محكما من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية الجامعة األردنية  ,كميا تيم حسياب
الثبييات بطريقيية اإلتسيياق الييداخلي علييى عينيية عييددها ( )34طالبيية باسييتخدام معادليية الفييا كرونبييا
وكانت قيمة معامل الثبات تساوي (.)0.90
وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة باستخراج صدق المقياس من خالل عرضة على مجموعية مين
المحكمين المختصين ممن يحملون درجة الدكتوراة في اإلرشاد النفسي والتربوي بلغ عيددهم ()52
محكمين  ,من أساتذة الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة  ,وتألف المقياس من ( )31فقرة وطلب من
المحكمييين إبييداء رأيهييم فييي هييذه الفقيرات ميين حيييث صييياغتها ومالئمتهييا لمفهييوم المقييياس ,ولطبيعيية
المفحوصييين وغايييات الد ارسيية و/أو إج يراء تعييديل علييى بعييت الفق يرات واضييافة بعييت الفق يرات أو
رفض ييها إذا كان ييت مك ييررة أو غي يير مناس ييبة  ,وت ييم األخ ييذ بي يرأي المحكم ييين لبي ييان ص ييالحية الفقي يرة
ومالئمتهييا  ,لتبقييى ضييمن المقييياس أو عييدم وضييوحها وتعييديلها وتغيييير صييياغتها .وبلغييت نس يبة
اإلتفيياق علييى صييالحية الفق يرات بييين المحكمييين  %22وبالتيياي ط ي أر علييى مقييياس التييوتر النفسييي
تعديالت للوصول الى صورته النهائية لغايات الدراسة الحالية في الصياغة اللغوية  ,وقد توزعت
فقرات المقياس بصورته النهائية على األبعاد كما يلي:
البع ييد الفس يييولوجي ,ويتض ييمن الفقي يرات التالي يية , )21522559553552552515455 (:البع ييد
المعرفييي ويتضييمن الفق يرات التالييية  , )51556554555 ,22 ,33 ,3152652559525152 (:والبعييد
النفسي ويتضمن الفقرات االتية)345325355325295225215345245235525515653( :
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صدق بناء المقياس:
تم حساب دالالت صدق بناء المقياس من خالل حساب ارتباط الفقرات بالبعيد اليذي تنتميي الييه ,
لييدال عينيية اسييتطالعية ميين خييارج أف يراد الد ارسيية بلغييت ( )32طالبيية  .والجييدول ( )5يبييين قيميية
معامالت اإلرتباط.
جدول( )3قيم معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات التوتر النفسي بالبعدالذي تنتمي اليه.
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم الفقرة معامل

الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط

رقم

معامل

رقم

االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

معامل
االرتباط

1

0.44

4

0.44

12

0.42

55

0.45

54

0.44

5

0.45

4

0.44

14

0.45

55

0.45

50

0.42

5

0.41

10

0.46

14

0.46

56

0.44

51

0.44

6

0.42

11

0.40

14

0.45

52

0.45

55

0.41

2

0.40

15

0.41

14

0.44

54

0.41

55

0.45

4

0.44

15

0.42

50

0.41

54

0.45

56

0.44

4

0.41

16

0.44

51

0.42

54

0.44

52

0.44

يالحظ من الجدول( )5أعاله ان قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية
تراوحت بين (  )0.45-0.41اذ تعتبر مؤشرات جيده على صدق البناء للمقياس ,حيث كانت
جميعها اعلى من  0.50وهذا الحد األدنى والمقبول لتمييز الفقرات ( عودة.)5016 ,
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ثبات المقياس :
تم استخراج معامالت ثبات مقياس التوتر النفسي بطريقتين هما :
أ .طريقيية الثب ييات واع ييادة اإلختب ييار( :)Test-Retestت ييم تطبي ييق مقي يياس الت ييوتر النفسي يي بص ييورته
النهائية على عينة الد ارسية اإلسيتطالعية المكونية مين ( )32طالبية والمسيتمدة مين مجتميع الد ارسية
األصيلي ( ميين غييير أفيراد المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة ) ,وتييم اختيييارهن ميين مدرسيية ( زينييب
الهاللييية األساسييية للبنييات فييي محافظيية الزرقيياء ) وتييم تطبيييق المقييياس علييى العينيية المييذكورة بعييد
أسييبوعين علييى التطبيييق األول  ,وتييم حسيياب معامييل االسييتقرار  ,ثبييات االختبييار واعييادة االختبييار
( )Test-Retestبييين درجييات المفحوصييات فييي مرتييي التطبيييق ووجييد أن معامييل الثبييات للقائميية
الكليية لمقيياس التيوتر النفسيي باسيتخدام معادلية بيرسيون بلغيت (

 ) 0.88وتعيد هيذه القيميية

لثبات المقياس مقبولة لغايات تحقيق أهداف الدراسة.
ب .اإلتسياق اليداخلي ( ألفيا كرونبيا )  :اسيتخدم لحسيياب ثبيات مقيياس التيوتر النفسيي عين طريييق
استخدام معامل ألفا كرونبا حيث بلغت قيمته ( ) 0,869 =αوتعيد هيذه القيمية مقبولية لغاييات
الدراسة الحالية .

.2مقياس تقدير الذات:
حيث أستخدمت الباحثة مقياس تقدير الذات الذي طورته الباحثة هند القسوس (.)5921
طريقة التطبيق والتصحيح:
يتكون المقياس من ( )32فقرة إيجابية وسلبية:
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الفق يرات اإليجابييية( , )1,6,2,4,4,15,15,12,14,14,50,51,52,54,54,55الفق يرات السييلبية
( )5,5,4,4,10,11,16,14,14,55,55,56,54,54,50,51,55,56,52,54,54,54حي ي ي ي ي ييث
يطليب ميين المفحوصييين االجابية علييى المقييياس ميين خيالل سييلم ليكييرت خماسيي الييدرجات كمييا يلييي
للعبارات االيجابية  :أوافق بشدة ( )1أوافق( )4غالبا( )3ال أوافق( )2ال أوافيق بشيدة ( )5والعكيس
للفقيرات السييلبية :أوافيق بشييده( ,)1أوافيق( ,)5أحيانييا( ,)5ال أوافيق( ,)6ال أوافييق بشيده( .)1وتتيراوح
الدرجيية الكلييية علييى المقييياس ميين ( )592-32حيييث تمثييل الدرجيية  32حييد ادنييى ميين تقييدير الييذات
والدرجة  592حد أعلى من تقدير الذات
صدق المقياس :
تم اسيتخراج صيدق المقيياس مين خيالل عرضية عليى مجموعية مين المحكميين المختصيين
ممن يحملون درجة الدكتوراة في اإلرشاد النفسي والتربوي بلغ عددهم ( )52محكمين  ,من أسياتذة
الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة ,وتألف المقياس من ( )32فقرة وطليب مين المحكميين إبيداء رأيهيم
فييي هييذه الفق يرات ميين حيييث صييياغتها ومالئمتهييا لمفهييوم المقييياس ,ولطبيعيية المفحوصييين وغايييات
الدراسة و/أو إجراء تعديل على بعت الفقرات واضيافة بعيت الفقيرات أو رفضيها إذا كانيت مكيررة
أو غي يير مناس ييبة  ,وت ييم األخ ييذ بي يرأي المحكم ييين لبي ييان ص ييالحية الفقي يرة ومالئمته ييا  ,لتبق ييى ض ييمن
المقياس أو عدم وضوحها وتعديلها وتغيير صياغتها .وبلغت نسبة اإلتفاق على صالحية الفقرات
ب ييين المحكم ييين  %22وبالت يياي طي ي أر عل ييى مقي يياس تق ييدير ال ييذات تع ييديالت للوص ييول ال ييى ص ييورته
النهائية لغايات الدراسة الحالية في الصياغة اللغوية ,وقد توزعت فقرات المقياس بصيورته النهائيية
على الفقرات اإليجابية والسلبية كما يلي:
صدق بناء المقياس:
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تم حساب دالالت صدق بناء المقياس من خالل حساب ارتباط الفقرات بالبعيد اليذي تنتميي الييه ,
لدال عينة استطالعية من خارج أفراد الدراسة .
ثبات المقياس :
تم استخراج معامالت ثبات مقياس تقدير الذات بطريقتين هما :
أ .طريق يية الثب ييات واع ييادة اإلختب ييار( :)Test-Retestت ييم تطبي ييق مقي يياس تق ييدير ال ييذات بص ييورته
النهائية على عينة الد ارسية اإلسيتطالعية المكونية مين ( )32طالبية والمسيتمدة مين مجتميع الد ارسية
األصيلي ( ميين غييير أفيراد المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة ) ,وتييم اختيييارهن ميين مدرسيية ( زينييب
الهاللييية األساسييية للبنييات فييي محافظيية الزرقيياء ) وتييم تطبيييق المقييياس علييى العينيية المييذكورة بع يد
أسييبوعين علييى التطبيييق األول  ,وتييم حسيياب معامييل االسييتقرار  ,ثبييات االختبييار واعييادة االختبييار
( )Test-Retestبييين درجييات المفحوصييات فييي مرتييي التطبيييق ووجييد أن معامييل الثبييات للقائميية
الكلييية لمقييياس تقييدير الييذات باسييتخدام معادليية بيرسييون بلغييت (

0.92

) وتعييد هييذه القيميية

لثبات المقياس مقبولة لغايات تحقيق أهداف الدراسة.
ب .اإلتسيياق الييداخلي ( ألفييا كرونبييا )  :اسييتخدم لحسيياب ثبييات مقييياس تقييدير الييذات عيين طريييق
استخدام معامل ألفا كرونبا حيث بلغت قيمته ( ) 0,793 =αهي قيمة مقبولة لغايات الدراسة
الحالية.
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.5برنامج االرشاد الجمعي:
استند برنامج االرشاد الجمعي المستخدم في الدراسة الحالية (ملحق ي ي ي ي يي) في إعداده على العالج
المعرفي السلوكي  ,بإستخدام أسلوب االرشاد الجمعي والذي طبق على الطالبات من أفراد
الدراسة (ن= )12وهن أفراد المجموعة التجريبية فقط.
الجدول ( :)4الجدول الزمني لتنفيذ جلسات ومواضيع برنامج االرشاد الجمعي على المجموعة
التجريبية (ن= )12وتوزيعها على الجلسات االرشادية.
الرقم والموضوع الرئيسي للجلسة

اليوم وتاريخ الجلسة
األحد 5014/5/54

الجلسة:1التعارف

األربعاء 5014/5/1

الجلسة :5تقدير الذات والتوتر النفسي

األحد 5014/5/2

الجلسة  :5التحصين ضد التوتر

األربعاء 5014/5/4

الجلسة  :6المشاعر

األحد 5014/5/15

الجلسة  :2التفريغ اإلنفعالي

األربعاء 5014/5/12

الجلسة  :4تعديل األفكار الالعقالنية ( )1

األحد 5014/5/14

الجلسة  :4تعديل األفكار الالعقالنية ()5

األربعاء 5014/5/55

الجلسة  :4الحديث الذاتي اإليجابي

األحد 5014/5/54

الجلسة  :4اإلسترخاء العضلي
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األربعاء 5014/5/54

الجلسة :10التدريب على التأمل

األحد 5014/6/5

الجلسة :11المواجهة

األربعاء 5014/6/2

الجلسة  :15التفاؤل

األحد 5014/6/4

الجلسة  :15حل المشكالت

األربعاء 5014/6/15

الجلسة  :16الختامية وتطبيق القياس البعدي

القياس البعدي

اليوم

عنوان الجلسة
التقييم النهائي

األربعاء

وتطبيق القياس

5014/6/15

عدد المشاركين
50

المكان
مدرسة زينب الهاللية

الوقت
5.50-5

البعدي
قياس المتابعة

عدد المشاركين

عنوان الجلسة اليوم
تطبيق القياس

الثالثاء

التتبعي

5014/2/15

12

المكان
مدرسة زينب الهاللية

الوقت
5-1
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كما يتضح من الجدول (  ) 6أعاله الجدول الزمني لتطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي على
أعضاء المجموعة التجريبية خالل الفترة الواقعة من يوم  5014_5_54وحتى يوم
 5014_6_15وتوزيعها على الجلسات اإلرشادية البالغة أربعة عشر ( )16جلسة  ,وتم توزيعها
على سبعة ( )4أسابيع بمعدل جلستين أسبوعيا  ,وتراوحت مدة الجلسة من  40-62دقيقة .
وتألف برنامج االرشاد الجمعي من ( )16جلسة إرشاد جمعي  ,وجلسة متابعة بعد انتهاء
البرنامج بشهر لتطبيق القياس التتبعي على أفراد المجموعة التجريبية (ن= )12في مدرسة زينب
الهاللية األساسية للبنات  ,وجلسة لتطبيق المقياس على أفراد المجموعة الضابطة (ن= )12في
نفس المدرسة.
قد عقدت الجلسات اإلرشادية في المسرح المدرسي التابع لمدرسة زينب الهاللية الذي أعد وجهز
بطلب من الباحثة بعدد من كراسي الطلبة ووضعت بشكل دائري  ,وتوفير لوح قالب فيليب
تشارت ,في الفصل الدراسي الثاني من العام  , 5014/5014وحضرت الجلسات جميع
الطالبات اللواتي تم اختيارهن ليكن ضمن المجموعة التجريبية.
تم إعداد برنامج اإلرشاد الجمعي باستخدام أساليب وفنيات العالج السلوكي المعرفي والتي
تشمل :التحصين ضد التوتر ,تعديل األفكار الالعقالنية ,االسترخاء ,التفريغ اإلنفعالي ,الحديث
الذاتي اإليجابي ,المواجهة وحل المشكالت وغيرها من الفنيات .باإلضافة إلى اعتماد الباحثة في
إعداد البرنامج اإلرشادي على العالج السلوكي المعرفي فقد استخدمت في البرنامج عددا من
فنيات اإلرشاد كالحضور ,اإلستماع ,التلخيص ,إعادة الصياغة وتقديم التغذية الراجعة.
قد ركز البرنامج اإلرشادي على مواضيع رئيسية وهي التعريف بالبرنامج ,التعارف  ,بناء ووصف
المشكلة وتوضيح مفهومي تقدير الذات والتوتر النفسي والتعرف على تأثير األفكار الالعقالنية
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والتوتر وتدني تقديرهن لذواتهن على سلوكهن ,والعمل على التغلب على هذه المشكلة من خالل:
التحصين ضد التوتر ,التفريغ اإلنفعالي ,تعديل األفكار الالعقالنية وتعلم مهارة حل المشكالت
والحديث الذاتي اإليجابي والمواجهة والتدريب على اإلسترخاء والتنفس والتدريب على التأمل ,
مما يساعد المسترشدة على ترتيب أولوياتها.
وقد تخلل جلسات اإلرشاد الجمعي تقييم دوري لمدال استفادة المسترشدات من البرنامج باإلضافة
الى التقييم النهائي (ملحق /4أ,ب) للجلسة النهائية .ولإلستعداد لكل جلسة قامت الباحثة
بتحضير المواد الضرورية وجعلها جاهزة لإلستعمال مثل  :ورق الرسم  ,أقالم التلوين.
كما روعي في تطبيق البرنامج التركيز على قضايا عمليات المجموعة والتي تتطور من خالل
مراحل تقدم المجموعة اإلرشادية وخصوصا مرحلة اإلنتقال حيث تتصف هذه المرحلة بالقلق
والمقاومة  ,ومرحلة العمل التي تتميز بظهور الكثير من الكشف الذاتي والتفريغ اإلنفعالي
والتغذية الراجعة ,ومرحلة اإلنهاء حيث من الضروري التمهيد للنهاية واطالع المسترشدات على
عدد الجلسات المتبقية  ,وهذا ما قمت به قبل ثالث جلسات من انتهاء البرنامج.
صدق البرنامج:
تم التحقق وفحص الصدق المنطقي لبرنامج االرشاد الجمعي المستخدم في الدراسة من خالل
عرضه على( )4محكمين من االختصاصين في االرشاد وعلم النفس من حملة شهادة الدكتوراة,
من الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة ,لتحديد مدال مناسبته لألهداف التي اعد من اجلها ,وقد
ارتأت لجنة المحكمين ان البرنامج مناسب مع إجراء بعت التعديالت ,وعلى ضوئه تم تطبيق
البرنامج بعد إجراء التعديالت المطلوبة.
المكان:
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تم تجهيز وترتيب المسرح الذي انعقدت فيه جلسات البرنامج االرشادي ,بحيث جهز من حيث
االضاءة والتهويه وتزويده بعدد من المقاعد وترتيبها بشكل دائري لتمكين التواصل البصري بين
المسترشدات ,ولوح قالب /فليب تشارت للكتابة وتم تزويد كل مسترشدة بمجموعة اوراق بيضاء
لكتابة المالحظات .واستعدادا لكل جلسة قامت الباحثة بتحضير المواد الضرورية بما فيها
االوراق واالقالم وااللوان .ولتحضير واعداد المسترشدات تم توضيح توقعات المرشدة ( قائد
المجموعة) من المسترشدات ومالذي يتوقعنه منها  ,وشاركت المسترشدات في وضع قواعد
المجموعة وتعليقها على اللوح الثابت والتوقيع عليها ,مع التأكيد على مبدأ السرية والحضور
وااللتزام .وتم استعمال التغذية الراجعة كرسالة تذكير في اغالق كل جلسة  ,كما تم استخدام
االسئلة العملية المستمدة من كتاب المهارات والتكنيكات للعمل الجمعي مع األطفال والمراهقين
( )Smead,1995خالل الجلسات ,باالضافة لذلك تم استخدام نموذج مراقبة السلوك اليومي
بين الجلسات ,ونموذج مالحظات المشاركات في البرنامج االرشادي ,وتقديم واجب بيتي في
نهاية كل جلسة.
سارت جلسات البرنامج االرشادي الجمعي وفق التنظيم التالي وبشكل متكرر في كل جلسة:
 .1الترحيب بالمسترشدات واالطمئنان عن احوالهن وشكرهن على الحضور.
 .5مراجعة الواجب البيتي وربطة بموضوع الجلسة السابقة والحالية.
 .5تقديم التعزيز والتغذية الراجعة.
 .6تقديم موضوع الجلسة الحالية واستخدام الفنيات الخاصة بكل منها.
 .2تلخيص مجريات الجلسة.
 .4اعطاء الواجب البيتي وتوضيحه من خالل مثال.
 .4التاكيد على موعد ومكان الجلسة القادمة.
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تصميم الدراسة ومتغيراتها
استخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي  ,بتصميم المجموعات غير المتكافئه بقياسات قبلية
وبعدية لمجموعتين تجريبية وضابطة ومقياس تتبعي للمجموعة التجريبية فقط ,ويمكن التعبير عن
تصميم الدراسة الحالية كمايلي:
 :G1المجموعة التجريبية
 : G2المجموعة الضابطة
( :)O1القياس القبلي

O3
O2

O2
_

X

O1

O1

G1
G2

( :)Xالمعالجة
( _ ) بدون معالجة
( :)O2القياس البعدي
( :)O3القياس التتبعي
المعالجة  :البرنامج االرشادي المستند الى العالج المعرفي السلوكي
المتغيرات التابعة :درجات المسترشدات في القياسات البعدية والتتبعية على مقياسي الدراسة,
مقياس تقدير الذات ,ومقياس التوتر النفسي .
المعالجة االحصائية المستخدمة في الدراسة :
للوصول الى افراد الدراسة ونتائج الدراسة والتحقق من فرضياتها ,تم استخراج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ,وذلك بإستخدام التحليل الوصفي ,واستخدام اختبار "ت" لعينتين
مستقلتين ,وذلك للمقارنة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات القبلية والتتبعية,
وقد تم استخدام تحليل التباين المشترك المتعدد ( )MANCOVAفي القياس القبلي والبعدي,
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وذلك بواسطة ادخال البيانات الخاصة بالدراسة الى جهاز الحاسوب ثم معالجتها وتحليلها
احصائيا بإستخدام رزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
إجراءات الدراسة
قد تم الوصول إلى أفراد الدراسة النهائيين من خالل الخطوات التالية:
 .1بدأت الباحثة بعمل دراسة استطالعية على طالبات شعب الصف والتاسع ,الثامن والسابع في
مدرسة زينب الهاللية األساسية ومدرسة عائشة القرطبية للبنات التابعة لمديرية الزرقاء األولى,
بتطبيق مقياسي تقدير الذات والتوتر النفسي على عينة عددها  160طالبة من كال المدرستين .
 .5من خالل الخطوة األولى تم التوصل لعدد بلغ( )20طالبة يظهرن المشكالت التي تستهدفها
الدراسة (تقدير الذات والتوتر النفسي ) ,وقد تم اختيار 50طالبة ممن انطبقت عليهن شروط
الدراسة ممن سجلن اعلى درجات مشيرة لوجود مشكالت على مقياسي تقدير الذات والتوتر
النفسي والحصول على موافقة أولياء امورهن على المشاركة في إجراءات الدراسة وذلك على
نماذج الموافقة المعرفة للطالبة وولي امرها.
 .5تم توزيع الطالبات(ن=)50الى مجموعتين تجريبية وضابطة ,خمسة عشر( )12طالبة تجريبية
(مجموعة البرنامج اإلرشادي) من مدرسة زينب الهاللية  ,وخمسة عشر( )12طالبة في
المجموعة الضابطة ( بدون تدخل إرشادي) من نفس المدرسة (الجدول رقم )1الذين خضعوا
إلجراءات الدراسة في القياسات القبلية والبعدية( فقط المجموعة التجريبية ,ن= 12بعد مرور
شهر على القياس البعدي بعد انتهاء البرنامج خضعت لقياس تتبعي).
 .6اجراء وتطبيق البرنامج االرشادي على افراد المجموعة التجريبية ( ن= )12ومدته ( )4اسابيع
ومن ثم تطبيق المقاييس البعدية مباشرة بعد انتهاء البرنامج على افراد الدراسة كاملة(ن=,)50
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واعادة تطبيق المقاييس للمرة الثالثة على المجموعة التجريبية فقط بعد مرور شهر على القياس
البعدي للحصول على درجات القياس التتبعي.
ادخال البيانات الى جهاز الحاسوب واستخدام برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( ,)SPSSالجراء التحليالت االحصائية الالزمة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية اإلرشاد الجمعي في خفت التوتر النفسي ورفع مستوال
تقدير الذات لدال عينة من أبناء الالجئين السوريين في األردن

وللتحق ِ
ق من صحة فرضيات

الدراسة تم استخراج الوسطين الحسابيين واالنحرافين المعياريين من خالل استخدام التحليل
الوصفي وللمقارنة بين متوسطات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من أفراد عينة الدراسة
في القياس البعدي والقبلي وبهدف ِ
عزل الفروق بين المجموعتين في االختبار القبلي إحصائيا
على مقياسي الدراسة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي المشترك ( )ANCOVAباإلضافة
الستخدام قيمة مربع إيتا ( )h2لحساب حجم التأثير/األثر ( )Effect Sizeالذي سجله البرنامج
اإلرشادي المستخدم على المتغيرات التابعة

واجراء تحليل التباين المشترك المتعدد

( )MANCOVAلكل من مقياس التوتر النفسي بأبعاده الفرعية ومقياس تقدير الذات الكلي
هذا إضافة إلى استخدام اختبار (ت) ( )T-testللعينة المترابطة ()Paired-Sample t-test
للمقارنات البعدية والتتبعية لدال أفراد المجموعة التجريبية .وقد تم تحليل هذه البيانات إحصائيا
باستخدام رزمة البرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية (.)SPSS
وفيما يلي عرت للنتائج التي تم الوصول إليها ومناقشتها وذلك عن طريق اختبار
فرضيات الدراسة التالية:
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 .1أوالً :النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى والتي نصَّت على ":توجد فروق
ذات داللة احصائية عند مستوال داللة (  ).α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس التوتر
النفسي في القياس البعدي".
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة لألداء على األبعاد الفرعية الثالثة (الفسيولوجي,
المعرفي ,النفسي ) في القياس البعدي والقبلي ,كما تم إجراء تحليل التغاير
المصاحب المتعدد ( ,)MANCOVAلألداء على أبعاد هذا المقياس وذالك وفقا
لمتغير المجموعة ,للمقارنة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة
في القياس البعدي.
ويوضي ييح الجي ييدول ( )2المتوسي ييطات الحسي ييابية واالنح ارفي ييات المعياريي يية ألف ي يراد المجموعي يية
التجريبية والمجموعة الضابطة لألداء على كل من األبعياد الفرعيية الثالثية (الفسييولوجي ,المعرفيي
 ,النفس ييي) وف ييي ك ييل م يين القي يياس القبل ييي والبع ييدي .كم ييا ويوض ييح الج ييدول المتوس ييطات الحس ييابية
واألخطيياء المعيارييية المعدليية لييألداء علييى األبعيياد الفرعييية لمقييياس التييوتر النفسييي ألفيراد المجموعيية
التجريبية والمجموعة الضابطة في كل من القياس القبلي والبعدي.
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الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية
المعدلة لألبعاد الفرعية لمقياس التوتر النفسي في القياسين
والخطأ المعياري
ّ
القبلي والبعدي وفقا لنوع المجموعة.
القياس القبلي

المجال/البعد

الفسيولوجي

المعرفي

النفسي

المجموعة

العدد

تجريبية

15

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.94

0.39

المتوسط
الحسابي

الخطأ المعياري

المعدل

0.29

0.16

ضابطة

15

0.88

0.32

1.30

0.26

تجريبية

15

0.98

0.33

0.21

0.90

ضابطة

15

0.97

0.37

1.54

0.17

تجريبية

15

0.83

0.45

0.23

0.21

ضابطة

15

0.81

0.34

1.54

0.27

ِ
ِ
يبي ي ِة
األداء المعي ّيد ِل للمجمي
ويتبييين ميين الجييدول ( )1وجييود فييرق ظيياهر بييين متوسييطي
يوعتين التّجر ّ
والضي ي ِ
ابطة ف ييي القي ي ِ
ياس البع ييدي لألبع يياد الفرعي يية الثالث يية (الفس يييولوجي ,المعرف ييي ,النفس ييي) عل ييى
ّ
مقييياس التييوتر النفسييي وذالييك لصييالح المجموعيية التجريبييية حيييث بلييغ المتوسييط الحسييابي المعي ّيدل
(م= ) 0.23, 0.21,0.29على التوالي ,بينما بليغ المتوسيط الحسيابي المع ّيدل للمجموعية الضيابطة
(م= )1.30,1.54,1.54عليى التيوالي ولمعرفية فيمييا إذا كييان هيذا الفييروق ذا داللية إحصييائية عنييد
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مس ي ييتوال الدالل ي يية (  )α = 0.05فق ي ييد تي ي يم أس ي ييتخدام تحلي ي ييل التغ ي يياير المص ي يياحب المتع ي ييدد
) (MANCOVAويوضح الجدول ( )6والجدول ( )1نتائج هذا التحليل اإلحصائي.

الجدول( :)6نتائج تحليل التغاير المصاحب المتعدد ) (MANCOVAلمقياس التوتر النفسيي تبعيا
لمتغير المجموعة.
األثر

المجموعة

ولكس المبدا

.030

قيمة ف

249.779b

درجات الحرية

مستوال

االفتراضية

الداللة

3.000

.000 23.000

مربع ايتا
2

() η
.970

يتبيين ميين الجييدول ( )6باسييتخدام إحصييائي ولكييس المبييدا ) (Wilks Lambdaأن قيميية
"ولكس المبيدا" للدرجية الكليية لمقيياس التيوتر النفسيي بلغيت ( )0.030وتعتبير هيذه القيمية معتدلية
القيمة نسبيا ميا يشيير إليى إمكانيية وجيود فيروق بيين المتوسيطات الحسيابية لمقي ِ
ياس التيوتر النفسيي
لدال المجموعتين التجريبية والضابطة حيث تشير قيمة "ف" المحسوبة والبالغة ( )249.779إلى
وجييود هييذه الفييروق ألن قيميية مسييتوال الدالليية ( )0.000كانييت أقييل ميين مسييتوال ( )α = 0.05
بدرجات حرية ( 3و  .)23كما وتشير قيمة مربع ايتا ( )2ηفي الجدول إلى مقدار تأثير استخدام
البرنامج اإلرشادي على هذا المتغير.
ولفحييص أثيير البرنييامج اإلرشييادي فييي األبعيياد الفرعييية لمقيي ِ
ياس التييوتر النفسييي حسييبت نتييائج
تحليييل التباييين األحييادي المصيياحب ) (One way ANCOVA1والمسييتخرج ميين نتييائج تحليييل
التباين المصاحب المتعدد والجدول ( ,)7يبين النتائج.
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الجدول ()7نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAلمقاييس
ألبعادالفرعية للتوتر النفسي( الفسيولوجي,المعرفي والنفسي) في القياس البعدي تبعا لمتغير
المجموعة.
البعد

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوال

مربع

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

ايتا ()η2

الفسيولوجي القياس

0.001

1

0.001

0.013

المجموعة 7.531

1

7.531

0 153.044

الخطأ

1.329

27

0.049

الكلي

27.97

30

المصحح
ّ

8.93

29

القبلي

المعرفي

0.85

القياس
.012

1

.012

.654

.426

.024

المجموعة

13.345

1

13.345

698.147

.000

.963

الخطأ

.516

27

.019

الكلي

36.663

30

13.862

29

القبلي

المصحح
ّ
النفسي

0.91

0

القياس
القبلي

.003

1

.003

.043

.836

.002
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المجموعة

12.988

1

12.988

الخطأ

1.627

27

.060

38.188

30

14.632

29

الكلي
المصحح
ّ

215.533

.000

.889

يشير الجدول السابق إلى وجود فيروق ذات داللية إحصيائية ليألداء عليى المقيياس البعيدي للتيوتر
النفسيييي بأبعييياده الفرعيييية عنييد مس ييتوال دالليية ( )α = 0.05تعييزال لمتغييير المجموعة ولص ييالح
المجموع ي يية التجريبي ي يية ,إذ بلغ ي ييت قيم ي يية (ف) للبع ي ييد الفس ي يييولوجي( )153,044وه ي ييي ذات دالل ي يية
إحص ي ييائية ( )0.000عن ي ييد مس ي ييتوال دالل ي يية ( ,)α = 0.05وبلغ ي ييت قيم ي يية (ف) للبع ي ييد المعرف ي ييي
( )698,147وه ييي ذات دالل يية إحص ييائية ( )0,000عن ييد مس ييتوال دالل يية ( ,)α = 0.05وبلغ ييت
قيم يية (ف) للبع ييد النفس ييي( )215,533وه ييي ذات دالل يية احص ييائية ( )0.000عن ييد مس ييتوال دالل يية
(.)α = 0.05
ولتحديييد نسييبة مسيياهمة البرنييامج اإلرشييادي فييي األداء علييى مقييياس التييوتر النفسييي  ,تييم
استخراج قيمة مربع ايتا ( )2ηلقياس حجم التأثير ( ,)Effect Sizeومربيع معاميل االرتبياط (,)R2
للتعيرف إلييى الداللية العلمييية للفييروق,وتبين أيضيا أن قيميية مربيع ايتييا ( )2ηبلغييت ( ,)٪0.95وأن
قيمة الداللة العلمية للفروق قد بلغت ( )٪0.95وهي قيمة مرتفعة؛ ميا يشيير إليى وجيود أثير ذي
دالليية علمييية للبرنييامج اإلرشييادي ,ويعنييي أن البرنييامج اإلرشييادي الييذي أعدتييه الباحثيية سيياهم فييي
تخفيف التوتر النفسي لدال أفراد المجموعة التجريبية.
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 .5ثانياً :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة" ،للتحقق من صحة
الفرضية الثانية للدراسة للدراسة التي تنص " توجد فروق ذات داللة
احصائية عند مستوال داللة(  ).α ≥ 0.05بين متوسطات درجات أفراد
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس تقدير الذات في
القياس البعدي".
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يبيي ي ِية
ت ي َّيم اس ييتخراج
المتوسي ييطات الحس ييابية واالنح ارفي ييات المعياريي ية ألف ي يراد المجموع يية التجر ّ
ّ
ِ
المجموعة الض ِ
ِ
قياس تقيدير اليذات فيي القي ِ
لألداء على م ِ
ياس البعيدي والقبليي ,كميا تيم إجيراء
ابطة
و
ياحب ) ,(One way ANCOVAلي ِ
ياين األحييادي المصي ِ
يألداء علييى هييذا المقيي ِ
تحليي ِيل التّبي ِ
ياس وذلييك
يات المجموعي ِية التجريبيي ِية والضي ِ
يط درجي ِ
ِوفقييا لمتغيي ِير المجموعي ِية ,للمقارني ِية بييين متوسي ِ
يابطة فييي القيي ِ
ياس
ّ
ّ
الفق ير ِ
يألداء علييى ِ
المعدلي ِية والخطي ِيأ المعييياري لي ِ
البعييدي ,وقييد ت ي َّم احتسيياب المتوسي ِ
ات
يطات الحسييابي ِة
ّ
ّ
ِ
ِ
الممثّ ِ
ِ
يين االعتب ِ
المجموعة ,وذلك بعد األخ ِيذ بع ِ
األداء القبليي
يار
لمتغي ِر
لمقياس تقدير الذات ِوفقا
لة
ّ
الن ِ
نات الخاصة ِ
المقياس  ,ويبين الجدولين ( )2و( )9البيا ِ
ات الممثّ ِ
الفقر ِ
على ِ
ِ
تيجة.
لة لهذا
بهذ ِه ّ
ّ
ّ
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوس ِ
طات الحسيابي ِة والخط ِيأ المعيياري
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
المعد ِ
ِ
ِ
المجموعة .
لمتغي ِر
لقياسين القبلي والبعدي ِوفقا
لمقياس تقدير الذات في ا
لة
ّ
ّ
القياس القبلي
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

القياس البعدي المعدل
المتوسط
الحسابي

الخطأ
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الحسابي

المعياري

المعدل

المعياري

تجريبية

51

3.1754

0.32009

4.1000

.22533

ضابطة

51

3.0088

0.43568

2.4579

.24722

ِ
ِ
للمجموعتين
المعد ِل
األداء
يتبين في الجدول ( )4وجود فرق ظاهر بين متوسطي
ّ
ّ
ِ
التّجريبي ِة والض ِ
ِ
ِ
يبي ِة
لمقياس تقدير الذات وذلك
القياس البعدي
ابطة في
ِ
لصالح المجموعة التّجر ّ
ّ
ّ
المعدل
المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي المعدل لها (م= ,)4.10بينما بلغ
حيث بلغ
ّ
ّ
ّ
ِ
للمجموعة الض ِ
ِ
ِ
األداء على
نامج اإلرشادي في
ابطة (م= ,)2.46ما يشير إلى
وجود أثر للبر ِ
ّ
ِ
المقياس.
وللتّعر ِ
إحصائية عند مستوال ِداللة ()α = 0.05
ف على ما إذا كان هذا الفرق ذا ِداللة
ّ
ّ
الفقر ِ
لألداء على ِ
ِ
ِ
ِ
تحليل التّ ِ
ات
المصاحب ),(One way ANCOVA
باين األحادي
تم حساب
فقد َّ
ِ
الممثّ ِ
ِ
ِ
ويوضح الجدول
المجموعة,
لمتغي ِر
القياس البعديِ ,وفقا
لمقياس الكفاءة اإلجتماعية في
لة
ّ
ّ
( )9نتائج هذا التّ ِ
حليل اإلحصائي
ياين األحيادي المص ِ
ياحب ) ,(One way ANCOVAلمقي ِ
الجيدول( .)9نتيائج تحلي ِيل التّب ِ
ياس تقيدير
ِ
ِ
المجموعة
لمتغي ِر
القياس البعدي تِبعا
الذات في
ّ

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوال

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

مربع
إيتا
2

() η
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القياس القبلي

.006

1

.006

.109

.744

.004

المجموعة

19.091

1

19.091

330.384

.000

.924

الخطأ

1.560

27

.058

344.335

30

21.790

29

المصحح
ّ

ذات ِداللية إحصيائية ل ِ
يدول ( )9وجيود فيروق ِ
يتبين من الج ِ
يألداء عليى مقي ِ
ياس تقيدير اليذات عنيد
ّ
و ّ
لمتغي ي ِر المجموعي ِية ,إذ بلغ يت قيميية (ف) ( )330.38وهييي
مسييتوال الداللي ِية ( )α = 0.05تع يزال
ّ
النتيج يية إل ييى
يائية ( )0.000عن ييد مس ييتوال الدالل ي ِية ( .)α = 0.05وتش ييير ه ي ِيذ ِه ّ
ذات داللي ية إحص ي ّ
فاعلية البرنامج االرشادي في تحسين مستوال تقدير الذات.
ِ
ِ
ولتحديد ِ
ِ
نامج اإلرشيادي فيي تب ِ
األداء عليى تقيدير اليذات ,ت َّيم اسيتخراج قيم ِية
ياين
نسبة
مساهمة البر ِ
ياط ( )R2للتّعي ِ
أثير ( ,)Effect Sizeومرب ي ِع االرتبي ِ
مرّب ي ِع ايتييا ( )2ηلقيي ِ
ياس حجي ِيم التّي ِ
يرف إلييى قيمي ِية
ّ
العلميي ي ِة للف ييرو ِ
أن قيم يية مرّبي ي ِع إيت ييا ( )2ηبلغي يت ( )0.92و َّ
أن قيم يية
الدالل ي ِية
ّ
ّ
ق ,ويب ي ّيين الج ييدول (ّ )9
العمليي ِة ( )%0.92وهييي قيمية مرتفعيية ميا يشييير إليى وجي ِ
يامج
الدالل ِية
عمليية للبرني ِ
ّ
يود أثير ذي دالليية ّ
ّ
اإلرشادي ,ويعنيي َّ
تحسينا فيي مسيتوال تقيدير
أن البرنيامج اإلرش َّ
يادي الّيذي ّ
أعدتيه الباحثية قيد أحيدث ّ
نامج.
الذات لدال الطالبا ِت الّلواتي شاركن في البر ِ
ثالثياً :النتيائج المتعلقيية بالفرضيية الثالثية للدراسيية ،للتحقيق مين صييحة الفرضيية الثالثيية
للدراسة والتيي تينص عليى " ال توجيد فيروق ذات داللية احصيائية عندمسيتوال داللية ( ≥ 0.05
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 ).αبييين متوسييطات درجييات أفيراد المجموعيية التجريبييية علييى مقييياس تقييدير الييذات ومقييياس التييوتر
النفسي بين القياس البعدي وقياس المتابعة بعد مرور شهر على أنتهاء البرنامج االرشادي.".
تييم اسييتخدام اختبييار "ت" للعينيات المترابطيية ,ويوضييح الجييدول ( )11المتوسييط واالنحيراف
المعييياري ونتييائج اختبييار "ت" للفييروق بييين درجتييي القياسييين البعييدي والتتبعييي علييى مقياسييي التييوتر
النفسييي (الدرجيية الفرعييية والكلييية) وتقييدير الييذات ألف ي ارد عينيية الد ارسيية التجريبييية وعييددهم ()51
طالبة.

الجيييدول ( :)11المتوسييط واإلنح يراف المعييياري ونتييائج اختبييار "ت" للفييروق بييين درجتييي
القياسين البعيدي والتتبعيي لمقي ِ
ياس التيوتر النفسيي (الدرجية الفرعيية) ومقيياس تقيدير اليذات ألفيراد
المجموعة التجريبية.

المقياس

الفسيولوجي

المعرفي

األبعاد

القياس

الدرجة

بعدي

المتوسط

االنحراف

قيمة

الداللة

الحسابي

المعياري

ت

اإلحصائية

.2933

.2933
1.817

الفرعية

تتبعي

.1800

.1800

الدرجة

بعدي

.2051

.09040

الفرعية

.642

تتبعي

.1897

.10015

.091

.531
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النفسي

تقدير
الذات

الدرجة
الفرعية
الدرجة
الكلية

بعدي

.2278

.05300
.878

تتبعي

.1611

.02984

بعدي

4.1000

.22533

تتبعي

4.2088

.11872

.395

.144 -1.549

وتشييير بيانييات الجييدول ( )10أعيياله ,إلييى عييدم وجييود فييروق داليية إحصييائيا عنييد مسييتوال
داللة ( )α = 0.05بين درجات أفراد عينة الد ارسية التجريبيية المشياركين فيي البرنيامج اإلرشيادي
مييا بييين القياسييين البعييدي والتتبعييي علييى مقيي ِ
ياس التييوتر النفسييي (الدرجيية الفرعييية) ومقييياس تقييدير
ِ
بالمكاسب العالجية التي أنجزوهيا فيي القي ِ
ياس
الذات ما يشير الحتفاظ أفراد المجموعة التجريبية
ِ
القياس التتبعي.
البعدي واستمرارها إيجابيا في

الفصل الخامس
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مناقشة النتائج
سيعت الد ارسيية الحالييية إليى تقصييي وفحييص أثير برنييامج إرشيياد جمعيي معرفييي سييلوكي فييي
خفييت التييوتر النفسييي ورفييع تقييدير الييذات عنييد عينيية ميين اإلنيياث ميين سيين ( )14-15سيينة ميين
المسييجالت فييي إحييدال المييدارس األساسييية فييي مدينيية الزرقيياء ميين أبني ِ
ياء أسيير الالجئييين السييوريين
المقيمييين فييي األردن وذلييك ميين خييالل فحييص ثييالث فرضيييات .وسيييتم فيمييا يلييي مناقشيية نتييائج
التحليل اإلحصائي لتلك الفرضيات تباعا.
الفرضية األولى " :توجد فيروق ذات داللية احصيائية عنيد مسيتوى داللية ( ≥ 0.05
 ).αبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس التيوتر
النفسي في القياس البعدي".
توصلت الدراسة فيما يتعلق بفرضيية الد ارسية األوليى المتعلقية بوجيود فيروق دالية إحصيائيا
بييين متوسييط درجييات أف يراد المجموعيية التجريبييية فييي القييياس القبلييي والقييياس البعييدي علييى األبعيياد
الفرعييية الييثالث للتييوتر النفسييي :الفسيييولوجي ,المعرفييي ,النفسييي والدرجيية الكلييية لمقيي ِ
ياس الت ييوتر
النفسي لصالح المجموعة التجريبية الذين أشارت درجاتهم فيي القيياس البعيدي عليى تليك المق ِ
ياييس
إلى أنهم أبلغوا عن مستويات مين التيوتر النفسيي كانيت أدنيى بدرجية دالية إحصيائيا عنيد مسيتوال (
 ).α = 0.05وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة.
وبوجه عام تشير هذه النتائج إليى أن برنيامج اإلرشياد الجمعيي المصيمم مين قبيل الباحثية
لغايات الدراسة الحالية والذي استند لمنهج العالج المعرفي السلوكي  ,قد أثبت تيأثيره وفعاليتيه فيي
التقليي ِيل ميين الت ييوتر النفسييي حسييب التق ييارير الذاتييية للمش يياركات .فقييد تبييين أن أفييراد الد ارسيية ف ييي
المجموعة التجريبية مقارنة بأفرِاد المجموعة الضابطة اليذين ليم يشياركوا فيي أي برنيامج قيد أبلغيوا
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ِ
القياس البعدي عن مستويات كانت أدنى على األبعاد الفرعية الثالث (الفسييولوجي  ,المعرفيي
في
ِ
لمقياس التوتر النفسي.
 ,النفسي) والدرجة الكلية
ويمكيين تفسييير هييذه النتيجيية بأنهييا قييد تعييود للبيئيية اإلرشييادية اآلمنيية واألسييلوب اإلرشييادي
المسييتخدم فييي الجلسييات اإلرشييادية التييي تعرضييت لهييا الطالبييات خييالل البرنييامج اإلرشييادي الحييالي
ومضييمون البرنييامج الييذي تضييمن تشييكيلة ميين المهييارات المعرفييية والسييلوكية بمييا فيهييا مهييارات حييل
الشييكالت ,مهييارات المواجهيية والتحصييين ضييد التييوتر  ,كمييا أن التفاعييل والتعيياون اإليجييابي الييذي
اتصف به الجو في المجموعة اإلرشادية م ّكن الطالبات من طرح ومناقشة المخاوف والهموم التي
لديهن بشيأن المسيتقبل المجهيول .ويبيدو أن جعيل الطالبيات يناقشين بثقية مشيكالتهن الشخصيية قيد
سهل من حدوث النواتج اإليجابيية المرتبطية ببرنيامج اإلرشياد الجمعيي ,وسيهّل بالتيالي مين تخفييف
التييوتر لييديهن لشييعورهن بييأن هنيياك أخريييات يشيياركهن معانيياتهن ممييا خفييف ميين شييعورهن بييالتوتر
الذي يعانين منه.
واتفقي ي ي ي ييت هي ي ي ي ييذه النتيجي ي ي ي يية مي ي ي ي ييع نتي ي ي ي ييائج د ارسي ي ي ي ييات (الشي ي ي ي ييطرات, 5001غلي ي ي ي ييوم ,5004
 )Siddle&Awenat2003,Phillips1999,التي أشارت جميعها إلى فاعليية البيرامج اإلرشيادية
الجمعية في تخفيف التوتر النفسي.

الفرضييية الثانييية " :توجييد فييروق ذات دالليية احصييائية عنييد مسييتوى دالليية( ≥ 0.05
 ).αبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقيياس تقيدير
الذات في القياس البعدي".

552

أشيارت النتيائج المتعلقية بهيذه الفرضيية إليى وجيود فيروق ذات داللية إحصييائية ( = 0.05
 ).αفييي المقييياس البعييدي بييين المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة ألداء عينيية الد ارسيية ميين الطلبيية
المراهقين الذين يظهيرون تيدني فيي مسيتوال تقيدير اليذات عليى مقيياس تقيدير اليذات  .حييث تبيين
أن المتوسييط الحسييابي المعي ّيدل للمجموعيية التجريبييية علييى مقييياس تقييدير الييذات بلييغ ( )4.10فييي
المعدل للمجموعة الضابطة ( .)2.46مما يشير أن البرنيامج اإلرشياد
حين بلغ المتوسط الحسابي
ّ
الجمعييي الييذي صييممته الباحثيية لغايييات الد ارسيية الحالييية والييذي اسييتند إلييى ميينهج العييالج المعرفييي
السلوكي قد أثبت تأثيره وفعاليته في رفع مستوال تقدير الذات لدال أفراد المجموعة التجريبية مين
المراهقات.
وقد تعزال هذه النتيجة المتعلّقة بفاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي المعرفي السلوكي في رفع
مستوال تقدير الذات إلى أن لهذا البرنامج أث ار واضحا في نجاحه في التقليل من التوتر النفسيي
والظييروف النفسييية التييي ت ارفييق الفييرد وتييؤدي الييى تييدني تقييديره لذاتييه  .فاالتجيياه المعرفييي-السييلوكي
يربط بين طرائق واستراتيجيات األسلوبين المعرفي والسلوكي ويركز على كيفية تعلم الفرد للسلوك
والعواطف واالتصال المعرفيي لألنمياط المختلفية .والسيمة العامية لهيذا االتجياه هيو التيدخل المباشير
مين خيالل قواعييد وأهيداف موجهية واعتميياده عليى الواجبيات البيتييية المهيارات التطبيقيية والتركيييز
على رفع مستوال تقدير الذات من خالل تعلم مجموعة من المهارات والتي تتمثل في النظر إلى
المشكالت بموضوعية باعتبارها من حقائق الحياة وأن كل فرد لدييه القيدرة عليى التعاميل ميع هيذه
المشكالت وبالتالي يجب مواجهة المشكلة بدال مين تجنبهيا وهيذه المواجهية تقيود إليى التقلييل مين
حساسية الفرد من موضوع المشكلة مميا يسيمح ليه بيالتفكير بعقالنيية ومنطقيية بحييث ييوازن بيين
البدائل المختلفة لحل المشكلة واتخاذ القرار المناسب.
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كمييا بينييت النتييائج أن المتوسييط الحسييابي ألداء طالبييات المجوعيية التجريبييية علييى المقييياس
البع ييدي لتق ييدير ال ييذات ق ييد كان ييت أفض ييل م يين المتوس ييط الحس ييابي ألداء قرين يياتهم م يين المجموع يية
الضابطة .مما يدل على شمولية البرنامج اإلرشادي الجمعي وتكامله حييث تنياول جمييع مهيارات
ومكونات تقدير الذات والتي تتمثل في :الحديث الذاتي اإليجابي؛ المشاعر ،؛ والتفاؤل .
ويمك يين تفس ييير ه ييذه النتيج يية اإليجابي يية ل ييدال أفي يراد المجموع يية التجريبي يية وت ييأثير البرن ييامج
اإلرشييادي الجمعييي بييالعالج بييالمعرفي السييلوكي فييي رفييع مسييتوال تقييدير الييذات لييدال عينيية الد ارسيية
ميين الطالبييات المراهقييات اإلنيياث بأنهييا قييد تعييود لعييدة عوامييل تتعلييق بالشييروط الميس يرة واسييتخدام
الفنيييات اإلرشييادية المناسييبة التييي اسييتخدمتها الباحثيية خييالل عملهييا مييع هييذه المجموعيية اإلرشييادية
ومنهييا التقبييل غييير المشييروط والتعيياطف واألصييالة واالحت يرام المتبييادل وبنيياء عامييل الثقيية م يع
أعض يياء المجموع يية االرش ييادية ف ييي بيئ يية آمن يية .فض ييال ع يين دور الق ييوال الكامن يية الخاص يية داخي ييل
تغييرات بنيياءة أو مييا يسييمى بالعمليييات العالجييية والشييفائية
المجموعيية والتييي تنييتج ّ
) Factorsكعمليي ي ِ
يات الكشي ييف عي يين الي ييذات والتغذيي يية الراجعي يية

(Curative

واالهتمي ييام والقبي ييول واألمي ييل

والشييعور بييالقوة والتنفيييس االنفعييالي ( )Yalom, 1983, 1995( )Catharsisحيييث لييوحظ
خييالل عمي ِيل المجموعيية التييأثير الواضييح للبرنييامج التييدريبي وخب يرة المجموعيية التييي تقييدمت بشييكل
تييدريجي عبيير م ارحييل فييي تطورهييا ممييا انعكييس أداء المشيياركين لييبعت األنشييطة التدريبييية التييي
شملها البرنامج.
واتفق ييت ه ييذه النتيج يية م ييع نت ييائج د ارس ييات (حس يين ,5012نوافل يية  ,5011الرويل ييي,5012
الشي ييعيبي )Kelsch1999,Reasoner2005,Gumley,el2006,5012والتي ييي أشي ييارت إلي ييى
فاعلية البرامج اإلرشادية الجمعية في رفع مستوال تقدير الذات.
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الفرضية الثالثية  " :توجيد فيروق ذات داللية احصيائية عندمسيتوى داللية ( ≥ 0.05
 )αبين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس تقدير اليذات ومقيياس التيوتر
النفسي بين القياس البعدي وقياس المتابعة بعد مرور شهر على أنتهاء البرنامج االرشادي".
أشارت النتائج المتعلقة بهذه الفرضية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( = 0.05
 )αبين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياسي التوتر النفسي بأبعاده وتقدير
الذات ؛ مما يفيد وجود احتفاظ بأثر البرنامج اإلرشادي الجمعي بعد مضي شهر على من
تعريت أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج.
وتشير هذه النتيجة بوجه عام إلى أن برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى العالج
المعرفي-السلوكي الذي أعدته الباحثة قد برهن على تأثيره نسبيا في احتفاظ أفراد عينة الدراسة
ِ
بالمكاسب العالجية التي أحرزوها في القياس البعدي وذلك خالل فترة القياس التتبعي بعد مرور
ِ
انتهاء البرنامج وذلك فيما يتعلق بمستويات التوتر النفسي وتقدير الذات.
شهر على
وتتفق هذه النتيجة بوجه عام ميع نتيائج بعيت الد ارسيات التيي برهنيت عليى كفياءة البيرامج
اإلرشييادية فييي القييياس البعييدي والقييياس التتبعييي ,ومنهييا بعييت الد ارسييات التييي تناولييت كفيياءة بيرامج
اإلرشاد الجمعي المستخدمة في احتفاظ المشياركين بالمكاسيب العالجيية فيي القي ِ
ياس التتبعيي مثيل
ونصار ( )5016التي هدفت إلى معرفة أثر العالج المعرفي السيلوكي المركيز عليى
دراسة ضمرة ّ
الصدمة في خفيت أعيرات االكتئياب ليدال عينية مين أطفيال الحيروب ,حييث أشيارت النتيائج إليى
فعالييية البرنييامج العالجييي فييي خفييت االكتئيياب فييي جميييع األبعيياد فييي القييياس البعييدي واسييتمرار
األثير العالجيي فيي قيياس المتابعية .كميا اتفقيت ميع نتيائج د ارسية كشياني وباييات & (Kashani
) Bayat, 2010التييي أشييارت إلييى َّ
أن التوكيدييية وتقييدير الييذات ارتفعييا بدرجيية داليية إحصييائيا فييي
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القي ي ِ
ياس البع ييدي ل ييدال المجموع يية التجريبي يية مقارن يية بالض ييابطة وأ ّك ييدت نت ييائج االختب ييار التتبع ييي
استمرار هذا التحسن في فترة المتابعة.
واتفقت هذه النتيجة أيضا مع نتائج دراسة جوردون وستابليس وبليتا وبيتيكي (Gordon,
) Staples, Blyta & Bytyqi, 2004التيي أشيارت إليى أن القيياس التتبعيي بعيد شيهرين مين
انتهيياء التطبيييق أثبييت تحسيينا داال لييدال المجمييوعتين التج يريبيتين مقارنيية بالقييياس البعييدي علييى
ِ
مقياس رد فعل الضغوط ما بعد الصدمة.
بينمييا اختلفييت مييع نتييائج د ارسيية ثابييت وفوسييتانيس وكيريم

& (Thabet, Vostanis,

يدخل األزم ِية الجمعيي لألطف ِ
اع الح ِ
يرب
يال أثنياء نيز ِ
) Karim, 2005التيي هيدفت اليى معرفية اثير ت ّ
يتمرة حيييث أشييارت النتييائج إلييى أن برنييامجي التييدخل أخفقييا فييي القيي ِ
المسي ِ
ياس البعييدي والتتبعييي بعييد
ييت أعير ِ
مييرور ( )5أشييهر علييى انتهيياء البرنييامج فييي تخفي ِ
ات اضييطراب مييا بعييد الصييدمة ()PTS
واالكتئيياب .وقييد يعيزال هييذه التبيياين فييي نتييائج الد ارسييات إلييى أن نجيياح أي برنييامج عالجييي يعتمييد
علييى عييدة عوامييل كاإلطييار النظييري والمقيياييس المسييتخدمة وطريقيية االسييتجابة عليهييا وطبيعيية
ومحتوال البرنامج المستخدم وطريقة عرضه ومدة التطبيق وعمير الطلبية والعواميل االجتماعيية
والديمغرافية ألفراد العينة وغيرها.
كما تؤكد هذه النتيجة على صحة األفكيار اليواردة فيي األدب النفسيي فيميا يتعليق بتحسيين
مسييتويات تقييدير الييذات والتخفيييف ميين التييوتر النفسييي وذلييك ميين خي ِ
يالل المشيياركة فييي مجموعييات
صغيرة للمراهقين .قد تعود هذه النتيجة إلى كيون برنيامج اإلرشياد الجمعيي المسيتخدم فيي الد ارسية
كييان يركييز علييى تقنيييات اسييتهدفت تحقيييق أهييداف أف يراد العينيية ,والتييي تركييزت عل تخفيييف التييوتر
النفسي ورفع مستوال تقيدير اليذات  ,وأتيت بميا ينسيجم وحاجيات أفيراد العينية تماميا .وبشيكل خياص
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في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي ألميت بهيم وبيذويهم مين وييالت الحيرب واليدمار والرعيب
والقهيير واأللييم ورحليية اللجييوء التييي ربمييا اسييتمرت عييدة شييهور بمييا فيهييا ميين تعييب وارهيياق وخييوف
ومعاناة .فلربما كانوا بأمس الحاجة لمثل هذه البرامج اإلرشادية للتغلب على التوتر النفسيي ورفيع
مستوال تقديرهن لذواتهن .
وتش ييير ه ييذه الد ارس يية إل ييى أن المختص ييين والمرش ييدين النفس يييين ال ييذين ينظم ييون مث ييل ه ييذه
الب يرامج يجييب أن يكون يوا ميياهرين فييي العمي ِيل بشييكل مت يزامن (فييي وقييت واح يد) فييي تنظي ِ
ييم وادارِة
ِ
يدخالت الخاصيية بالمجموعييات والعمييل علييى تي ِ
يوفير مجموعييات متمرك يزة
األن يواع المختلفيية ميين التي
على األطفال والمراهقين في البرامج العالجية.

التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث باآلتي:
 االهتمام بالبرامج اإلرشادية الجمعية للمراهقين لما لها األثر الواضيح فيي معالجيةالقضايا النفسيية واالجتماعيية التيي تعياني منهيا هيذه الشيريحة مين المجتميع والتيي
تعتبر من أهم المراحل العمرية في حياة الفرد.
 أظهييرت النتييائج انخفييات التييوتر النفسييي ورفييع مسييتوال تقييدير الييذات لييدال الطلبييةوعليييه ال ب ييد م يين إي ييالء ه ييذه المه ييارات المزيييد م يين االهتم ييام م يين قب ييل المرش ييدين
التربييويين ف ييي الم ييدارس لمييا له ييا م يين األهمييية ف ييي ال ييتحكم فييي س ييلوكيات الطلب يية
وتص يرفاتهم وذلييك فييي محاوليية اكتشييافها مبك ي ار ميين خييالل المقيياييس المقننيية أو
المقابالت الفردية للعمل على معالجتها وتنميتها مستقبال.
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 إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول المهارات والمشكالت الشخصية والنفسيةواالجتماعية والسلوكية لدال المراهقين وتطوير برامج عالجية تستند إلى النظرية
المعرفييية والسييلوكية وغيرهييا ميين النظريييات التييي أثبتييت فعاليتهييا وآثارهييا اإليجابييية
على المسترشدين.

556

قائمة المصادر والمراجع
المصادر والمراجع:
المراجع العربية :
إبراهيم عبد الستار .العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث :أساليب وميادين تطبيقه (:)1444
دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة جمهورية مصر العربية.
أبو عمير ,نور حسني ,فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند الى المنهج الخبروي في تحسين
تقدير الذات والجو األسري

لدى عينة من الزوجات

المعنفات في مدينة عمان ,رسالة

ماجستير ,5016 ,الجامعة الهاشمية ,الزرقاء  ,األردن.
أبو محفوظ  ,ايمان ضيف ا ,فاعلية برنامج إرشادي وقائي لتحصين طالبات المرحلة الثانوية
من التوتر النفسي ,رسالة ماجستير ,5015 ,الجامعة الهاشمية ,الزرقاء  ,األردن.
األسمر  ,صالح محمد ,مستوى األعراض النفسية المرضية لدى الطلبة الالجئين السوريين في
المدارس األردنية ,رسالة ماجستير ,5012 ,جامعة اليرموك ,األردن.
إمزيان ,زبيدة,عالقة تقدير الذات للم ار ق بمشكالته وحاجاته اإلرشادية ,رسالة
ماجستير ,5004,الجزائر.
باترسون س(مترجم) حامد الفقي .نظريات اإلرشاد والعالج النفسي( .)1440ط 1دولة الكويت
الكويت :دار القلم.
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باكير ,سيلفيا ,فاعلية برنامج ارشاد جمعي يستند الى العالج السلوكي المعرفي في تحسين مفهوم
الذات ودافعية االنجاز وخفض السلوك الوسواسي لدى طالبات المرحلة الجامعية في المملكة
العربية السعودية( ,)5011رسالة دكتوراه ,جامعة عمان العربية.
البقور ,خولة ,القلق وتقدير الذات والتحصيل االكاديمي لدى االطفال الذين تعرضوا الساءة
المعاملة  ,رسالة ماجستير )5005(,الجامعة االردنية.
بكار ,سليمان علي بكار ,أثر اإلسترخاء العضلي كطريقة في ضبط التوتر النفسي على
مركز الضبط وتقدير الذات ,رسالة ماجستير )1446( ,الجامعة األردنية  ,عمان,
األردن.
بيك آرون (مترجم) عادل مصطفى ,العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية .)5000(.ط 1
لبنان بيروت :دار النهضة العربية.
تقرير ال مكان لالطفال في سوريا UNECIF,2016.
ثابت ,عبد العزيز ,أثر القصف على األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة,)5000( ,
برنامج غزة للصحة المجتمعية.غزة ,فلسطين.
الجبور ,فراس قريطع ,اإلكتئاب لدى الالجئين السوريين في مخيم الزعتري في ضوء بعض
المتغيرات وفاعلية برنامجي إرشاد في خفض مستواه ,رسالة دكتوراة ,5012 ,جامعة اليرموك,
األردن.
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حسن ,آية محمد ,أثر اإلرشاد الجمعي في خفض اإلنسحاب اإلجتماعي وتحسين تقدير الذات
ومفهوم الذات لدى األيتام في مؤسسات الرعاية اإليوائية ,رسالة ماجستير ,5012 ,الجامعة
الهاشمية ,الزرقاء ,األردن
الحمد ,نايف فدعوس" ,فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي القائم على استراتيجيتي حل المشكلة
واإلسترخاء في خفض التوتر النفسي والعصبي لدى معلمات أطفال التوحد" ,مجلة كلية التربية
 ,العدد .)5012( , )655-601( ,145
خطاطبة ,مها ,أثر االرشاد الجمعي في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
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الرويلي ,فليح فتال ,أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض اإلكتئاب وتحسين تقدير الذات لدى
عينة من مدمني المخدرات في المملكة العربية السعودية ,رسالة دكتوراة ,5012 ,جامعة
اليرموك ,إربد ,األردن.
الزواوي  ,رنا ,أثر اإلرشادالجمعي للتدريب على حل المشكالت في خفض التوتر,رسالة
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زهران ,حامد عبد السالم,التوجيه واإلرشاد النفسي ,ط ,)5005(,5عالم الكتب ,مصر.
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التكيف ألمهات المعاقين"  ,مجلة المنارة للبحوث والدراسات.5011 , )6(14 ,
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المال ,سلوال ,التوتر النفسي كمقياس للدافعية  ,ط ,)1445(, ,1دار القلم ,الكويت

مليكة لويس ,العالج السلوكي وتعديل السلوك ( ,)1440ط  ,1دار القلم الكويت.
مهنا كامل .تقرير الجامعة اللبنانية في مؤتمر ال مكان لألطفال في الحرب (الحالة اللبنانية) .ورشة
عمل األطفال وظروف اللجوء ( )5004 /10/4-2فندق كمبنسكي عمان األردن.)5004( .
النجار ,فاتن,التوتر النفسي وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لدى طلبة
الثانوية العامة  ,رسالة ماجستير  ,)5015(,الجامعة االسالمية غزة.
نزال ,حسنية أمين ,مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف لدى الم ار قين السوريين
الالجئين في األردن ,رسالة ماجستير  ,5014 ,جامعة اليرموك ,األردن.
نزال ,غيداء نمر ,درجة تمكين البرامج التدريبية المهنية لالجئات السوريات مهنياً ونفسياً
واجتماعياً  ,رسالة ماجستير ,5016 ,جامعة اليرموك ,األردن.
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الملحق ()1
الرحيم
الرحمن ّ
بسم ا ّ
استبانة المعلومات الديموغرافية والمعلومات األساسية

عزيزتي الطالبة ارجو منك ملء البيانات التالية:
االسم الثالثي:
العمر مقد ار بالسنوات:

الصف:
المدرسة:
عنوان السكن:
الهاتف:
الترتيب الوالدي:
ب :االوسط (

أ :االول ( )

ج :االخير ( )

)

الحالة االقتصادية :
أ :منخفضة (

)

ب:متوسطة (

ج  :مرتفعة ( )

)

العمر:

االب:
مستوال تعليم األب:
أ :اإلعدادية فأقل ( )

ب :ثانويه عامة (

)

)
االم:

العمر:

ج :دبلوم كلية المجتمع (

)

د :جامعي (
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مستوال تعليم االم:
أ :االعدادية فأقل ( )

ب :ثانوية عامة ( )

ج :دبلوك كلية المجتمع(

د :جامعي ( )

)

حالة عمل األب الحالية

أ :يعمل ( )

ب :ال يعمل(

)

حالة عمل األم الحالية

أ ::تعمل( )

ب :ال تعمل (

)

)

عدد األخوة واألخوات (

)

من من األقارب يسكن معكم حاليا (
كم مضى على وجودك (باألشهر لطفا) في األردن تقريبا منذ هجرتك من بلدك األصلي:
 15شهر

 4أشهر

 56شهر

 14شهر

هل لديك رغبة في المشاركة في برنامج ارشاد جمعي داخل المدرسة ؟
أ :نعم (
التوقيع:

)

ب :ال (
التاريخ:

)

غير ذلك /أذكريه:
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الملحق2
مقياس التوتر النفسي
الرقم

العبارات

1

أعاني كثي ار من الصداع

5

عندما أجلس للراحة واالسترخاء أجد نفسي منهمك بأفكار
سلبية

5

يالزمني شعور دائم بعدم األرتياح

6

ناد ار ما أشعر باالسترخاء التام

2

أشعر بعدم القدرةعلى التركيز فيما أقوم به من اعمال

4

اشعر وكأنني أقع تحت الضغط

4

أشعر بالتعب الشديد

4
4

أسرح بأفكار غير مرتبطة في ما أقوم به من أعمال
ال أجد نفسي متحمس للقيام باألعمال المختلفة

10

أشعر بأنني لم أحصل على قدر كاف من الراحة بعد النوم

11

أتشتت بأفكار غير مرغوبة

15

أشعر عموما أن أعصابي مشدودة دون داع حقيقي لذلك

15

أشعر في كثير من األوقات وكأن رأسي سينفجر

16

أتردد في إتخاذ ق ارراتي

12

أشعر أن األشياء التافهة والصغيرة أصبحت تزعجني

14

أشعر أنني ال أملك الطاقة الكافية للقيام بواجباتي اليومية

نعم

احيانا

ال

532
14

أؤجل ما يجب أن أتخذ به ق ارراتي

14

أجد أن مشاعري تجرح بسهولة

14

أشعر باألرتخاء في أطرافي

50

أتجنب إتخاذ قرار

51

أشعر أنني أبالغ بردود أفعالي تجاه مشكالت الحياة العادية
والبسيطة

55

ينتابني تصبب العرق

55

أشعر أن أمور حياتي خارجة عن نطاق سيطرتي

56

تنتابني العصبية ألبسط األصوات المفاجئة

52

أشعر بتزايد في نبضات قلبي

54

أشعر أنني ضحية للظروف بال حول وال قوة

54

أعاني من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر

54

يصيبني األرق

54

أعاني من نوبات الخوف

50
51
55

تنتابني الكوابيس
أتوقع أسوأ العواقب ألية مخاطر مهما كانت بسيطة
أعاني من النوم المتقطع

55

أحس بمسؤولية شخصية تجاه حدوث أي شيء خاطئ

56

أشعر بأن قواي منهكة

52

أصنع من الحبة قبة
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ملحق()3
مقياس تقدير الذات
الرقم

العبارة

أوافق
بشدة

1

انني راضية عن نتائجي المدرسية

5

توقعات والدي تفوق قدراتي

5

يزعجني النقد الذي يوجه الي

6

اجد انني استطيع أن أقدم رأيا مناسبا
عندما أستثار

2

اشعر انني استطيع ان اتحدث امام
مجموعة من الناس من غبر حرج او
ارتباك

4

أشعر أنني غير قادرة على تكوين
انطباعات جيدة عني لدال االخرين

4

اعتقد أن لدي أفكار جيدة

4

استطيع أن أواجه المواقف الجديدة وغير
المألوفة بكفاءة

4

أشعر بعدم الرضا عن مستوال أدائي في
األعمال المطلوبة مني في البيت أو في

أوافق

أحيانا

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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المدرسة
10

ان نجاح االخرين من حولي يذكرني
بفشلي

11

اشعر أن هناك أمور كثيرة في الحياة ال
أستطيع مواجهتها

15

يثق االخرين بقدرتي على اعطاء حل
مناسب للمشاكل التي تعترضهم

15

اجد في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج
الى تخطيط وتنظيم

16

ان معلماتي يجعللني أشعر بأنني غير
كفوءة

12

اذا كان لدي ما أقوله فأنني غالبا ما أقوله

14

انني افهم نفسي

14

انني خجولة في الغالب

14

تثير أفكاري تقدير االخرين واعجابهم

14

أندم على ما أفعل

50

اعرف ما يجب ان اقوله للناس

51

احب نفسي
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55
55

أمور حياتي تختلط علي
اشعر ان هناك مواقف كثيرة افقد فيها الثقة
بالنفس

56

ال يعيرني الناس انتباه كثير

52

أعتقد أن ما اعمله هو العمل الصحيح

54

استطيع اخذ زمام المبادرة في المواقف
االجتماعية

54
54

ينتابني الشعور بالكآبة
اعمل ما يراه االخرين مناسبا ويصعب
علي ان التصرف باستقاللية

54

انني شخص طيب المعشر

50

أتخلى عن انجاز بعت االعمال لشعوري
بعدم القدرة على انجازها

51

انهزم في الجدل بسهولة

55

ينتابني القلق دون سبب

55
56

اظن ان عندي الذكاء والقدرة
أميل لالستسالم بسرعة عندما تتعقد
األمور
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52

عندما يكون لدي عدد من االمور ألختار
بينها فأنني اجد صعوبة في االختيار

54

اشعر انني ال استطيع أن أصل لمستوال
النجاح الذي حققه بعت الناس الذين
اعرفهم

54
54

أحس بأن الحياة عبء ثقيل علي
اشعر بالحرج بسهولة
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ملحق( )4
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين ألدوات الدراسة
الرقم

اسم المحكم

الجامعة

تحكيم المقاييس

الجامعة الهاشمية

*

تحكيم
البرنامج

1

األستاذ الدكتور  /سهام

*

درويش أبو عيطة
5

الدكتورة سعاد منصور غيث

الجامعة الهاشمية

*

*

5

الدكتور جالل كايد ضمرة

الجامعة الهاشمية

*

*

6

الدكتور نزار شموط

الجامعة الهاشمية

*

*

2

الدكتور محمد هاني عبود

الجامعة الهاشمية

*

4

الدكتور أحمد محمد غزو

الجامعة الهاشمية

*

4

الدكتورة بسام الحربي

الجامعة الهاشمية

*

4

الدكتور أحمد محاسنة

الجامعة الهاشمية

*

*

4

الدكتور أنس الضالعين

جامعة مؤتة

*

*

10

المدرس زياد الخزاعلة

الجامعة الهاشمية

*

*
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ملحق()5
طلعة ) (INFORMED CONSENT FORMنسخة ولي أمر الطالبة
نموذج الموافقة الم ّ

انا  .....................................بصفتي ولي أمر الطالبة ...........................
وبكامل الحرية وبإختياري وبشكل طوعي وبدون احراج أو إجبار ,اوافق على ان تكون الطالبة احدال المشاركات
في اجراء وتطبيق ادوات الدراسة المعنونة " أثر برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في تحسين تقدير الذات
وخفت التوتر النفسي لدال أبناء الالجئين السوريين في األردن , ".وتقوم بهذه الدراسة الباحثة بيان الشحادات
وهي طالبة دراسات عليا في السنه النهائية في مستوال الماجستير تخصص اإلرشاد األسري ,وتجري الدراسة
بإشراف الدكتورة تغريد العلي من الجامعة الهاشمية.
 .1عنوان الدراسة :أثر برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في تحسين تقدير الذات وخفت التوتر النفسي لدال
أبناء الالجئين السوريين في األردن.

 .1موقع االداء :الطالبات السوريات من أبناء الالجئين السوريين في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء
– االردن ,سيطلب منهن المشاركة طوعا (مدرسة زينب الهاللية)
 .5اسماء وارقام هاتف الباحثين :اذا كان لديك اي سؤال او مخاوف انت وولي امرك يمكن االتصال
باالرقام التالية
بيان محمد الشحادات – طالبة دراسات عليا – ماجستير – ارشاد أسري
رقمها الجامعي  , 1640554رقم الهاتف 0445542421
 .5غرت الدراسة  :معرفة مدال فاعلية االرشاد الجمعي في تحسين تقدير الذات وخفت التوتر النفسي
لدال الطالبات من أبناء الالجئين السوريين في األردن.
 .6المشاركات المستهدفات  :الطالبات من أبناء الالجئين السوريين في األردن
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 .2عدد المشاركات  120 :طالبة من طالبات الصف العاشر للدراسة االستطالعية لتطوير االدوات
والوصول للعينه التجريبية والضابطة ( ن= )50والتي يبلغ عدد افراد المجموعة الواحدة في كل منها (
 ) 12طالبة
 .4الحق في الرفت :المشاركات قد يخترن ان ال يشاركن او االنسحاب من الدراسة في اي وقت ودون اي
اجراء ضدهن ,وانت يمكنك ان ترفت مشاركة الطالبة قبل او اثناء او بعد اكمال اجراءات الدراسة بما
فيها المجموعة االرشادية دون اي مشكلة.
 .4الحق في المحافظة على السرية  :هذه الدراسة قد تنشر ,لكن األسماء التي تشير للطالبات وأولياء
أمورهن لن تتضمن النشر
 .4أوافق على مشاركة الطالبة .............في الدراسة الموصوفة أعاله
 .4اسم وتوقيع ولي أمر الطالبة المشاركة
االسم:
التوقيع:
التاريخ:

 .10اسم وتوقيع الطالبة المشاركة
االسم:
التوقيع:
التاريخ:
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ملحق ()6

نموذج الموافقة المعرفة (  )INFORMED CONSENT FORMنسخة الطالبة
انا  ...............وبكامل الحرية وبإختياري وبشكل طوعي وبدون احراج أو إجبار ,اوافق على ان اكون احدال
المشاركات في اجراء وتطبيق ادوات الدراسة المعنونة " أثر برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في تحسين
تقدير الذات وخفت التوتر النفسي لدال أبناء الالجئين السوريين في األردن"  ,وتقوم بهذه الدراسة الباحثة بيان
الشحادات وهي طالبة دراسات عليا في السنه النهائية في مستوال الماجستير تخصص اإلرشاد األسري ,وتجري
الدراسة بإشراف الدكتورة تغريد العلي من الجامعة الهاشمية.

العبارة
انا افهم بأن الهدف من هذه الدراسة هو تحسين تقدير الذات وخفض التوتر النفسي لدى الطالبات
من أبناء الالجئين السوريين في مدرستي .
افهم انه سيطلب مني اكمال استبيان ورقي خالل الفصل الدراسي الحالي لعام 2251/2256
ادرك انه وقع علي األختيار في جلسات المجموعة االرشادية داخل المدرسة بمعدل حصتين
اسبوعيا لمدة سبعة اسابيع كحد اقصى خالل الفصل الدراسي الحالي 2251/2256
افهم انه سيكون هناك اقل ما يمكن من الخطر علي اثناء تنفيذ هذه الدراسة ,وانه لن يتجاوز بعض
االوقات المزعجة الناتجة عن ذكر مواقف موترة مرتبطة بالمشكالت التي اواجهها ,وانني سأشعر
ببعض الضيق وانا استعيد وأتأمل واعكس مشاعري  ,اذا شعرت بأن هذه الخبره ستكون مزعجه
جدا لي فأنا لدي كامل الحرية بأن اوقف االشتراك في اي وقت ارغب فيه
افهم بأن نتائج الدراسة قد تفيد اآخرين الذين يعيشون في مثل حالتي في المستقبل ,ونظرا ألن خبرة
المجموعة االرشادية ونتائجها ستفيد المسترشدين في المدارس ,واخصائي الصحة النفسية ,لتحسين
سلوكات طلبنهم ودعمهم.
افهم بأن لدي الحق في االنسحاب من هذه الدراسة في اي وقت كان وبدون تحيز او عقوبه او
خسارة مع مراعاة انني سأبلغ الباحثة مسبقا عن االسباب التي استدعت لذلك

نعم
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ادرك بأن لدي الحق في السؤال وانني حصلت على االجابات الخاصة باالسئلة المتعلقة بهذه
الدراسة
افهم بأنني قد اتصل بالباحثة بيان الشحادات على الهاتف ( )2112211615لالجابه على اي
تساؤل حول الدراسة ,او بشأن حقوقي كمشاركة
قرأت وافهم ما ورد في نموذج الموافقة اعالة
اسم المشاركة:
التاريخ:

/

2251 /

التوقيع:
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ملحق ()1
جلسات البرنامج اإلرشادي بالتفصيل
الجلسة األولى :التعارف
األ داف:
ِ
المجموعة للت ع رف على بعضهم البعت .
 . 1ت م كين
ِ
ِ
إالهداف الشخصية والخاصة بالمجموعة ووصف المشكلة .
المجموعة بوض ع
 . 5بدء أف راد
ِ
الثقة بين
جو من
 . 3ت شجيع إالعضاء على الش ع ور بانهم مرتاحون م ع بعضهم البعت وخ لق َّ
ِ
المجموعة وبين ( قائدة المجموعة ).
أعضاء
المجموعة دعم إالق ران وتقوية ِ
ِ
الع القات
السرية وروح المجموعة  .تسهّيل ت ع لّ م
 . 6التع لّ م عن مبدأ
ّ
ّ
ِ
المجموعة .
بين أعضاء
اعد المجموعة وتوقّيع عقد إالتفاق والم وافقة الخاصة بق و ِ
 . 2إالتفاق على ق و ِ
اعد العمل في المجموعة .
ِ
بنمط سير الجلسات  :راجع الق واعد والقوانين مع المشاركات ( ال واجب
 . 4معالجة القضايا الخاصة
البيتي ).

المواد واألدوات:
ورق للرسم .
مربعات صغي رة من الورق المقوال .
أقالم كتابة ملونة أقالم تحديد
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نموذج عقد اتفاق مكتوب بين المرشدة وأعضاء المجموعة من صنع اعضاء المجموعة بإالل وان .
ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة ( بسكوت ).
ِ
ِ
كسر الجمود ). (Icebreaker
نشاط
نش رة م واضيع البرنامج مرفقة بجدول زمني .
نموذج ال واجب البيتي (  .) 1أشياء أتمنى ان تتغير أو تتحسن في نهاية البرنامج .

اجراءات سير الجلسة:
 . 1ي ط لب من كل عضو من إالعضاء ما يلي :
المقدمة
يفسر ألعضاء المجموعة سبب وجودهم في المجموعة معاناتهن من اللجوء
شرح ما ستقوم به المجموعة  ,ومتى سنلتقي؛ سنتحدث ولعب إاللعاب والرسم وق راءة الكتب وسنعمل
ِ
البيت  .سوف نلتقي مرتين في إالسبوع لمدة ستة الى سبعة (  ) 7- 6أسابيع .
بعت ال واجبات في
 . 5نشاط إالفتتاح
التحقق من المشاعر  :على مقياس من  1إلى  10ما هو شعورك اليوم؟ >
الحديث عن السرية وروح الجماعة >
السرية والشعور بالمجموعة سويا .
ما المقصود بالسرية؟

512

القول بان شعار المجموعة هو  " :كل ومهما يقال في المجموعة يبقى في المجموعة " (Smead,
). 1995, p. 94
تتأكد الباحثة من انهم يفهمون هذا المفهوم وتطلب منهم التوقيع على جزء من ورقة الرسم بأسمائهم
مع عبا رة تشير إلى انهم ي وافقون على إسم المجموعة يمكنهم مجرد كتابة إالسم إالول ورسم صورة
صغي رة مثل وجه مبتسم .
 . 4الحديث عن ق واعد المجموعة .
ما هو نوع الق واعد التي ترغب في إتباعها لمجموعتنا؟
السماح لهم بان يشكل وا الق واعد؛ كتابتها على ورقة الرسم .
عمل ملصقات خاصة عن " لماذا انا هنا " أو حسب الرغبة كهدايا .
ِ
لكسر الجمود  :لعبة السحبة للرقم .
 . 5النشاط
الكتابة على مربعات صغي رة من الورق المقوال عدد من إالشياء المفضلة مثل قصة مشهورة وطعام
معين برنامج تلفزيوني يوم من أيام إالسبوع  ,اللون أو أهلي  -صديقاتي واعطائها أرقام متسلسلة
تتطابق مع أرقام المشاركين .
الرقم الذي ي سحب ي طلب من صاحبه إالجابة على سبيل المثال إذا كنت لفة  1يقول لنا الطعام
المفضلة لديك .
هذه طريقة جيدة للقائد لمعرفة المزيد عن المشاركين مع الطلب من البعت التحدث عن ملصقاتهم
وما كتب وا عليها .
 . 6توضيح أهداف البرنامج وتوقعات المشاركين .
مناقشة إالهداف الفردية والخاصة بالمجموعة وا الستماع للتوقعات وتوزيع مضمون محتويات البرنامج
على المشاركين .
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التلخيص لما دار في الجلسة والتذكير بموضوع الجلسة القادمة وبالواجب البيتي ( رقم  ) 1للم رة
القادمة بحيث تسجل كل مشاركة حدثا دار في حياتها داخل إالس رة حسب النموذج المرفق مع إعطاء
أمثلة .
انهاء الجلسة مع المجموعة في طقوس معينه مثل ( مصافحة المجموعة وتبادل الملصقات ).
نموذج ال واجب البيتي ( ) 1
أشياء أتمنى ان تتغير أو تتحسن في نهاية البرنامج
رسم أشياء أريد تغييرها في مشاعري

كيف ؟

رسم أشياء أريد تغييرها في أفكاري

كيف ؟

رسم أشياء أريد تغييرها في سلوكي

كيف ؟
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الجلسة الثانية  :تقدير الذات والتوتر النفسي:
األ داف:
.1التعريف بمفهومي تقدير الذات والتوتر النفسي
.5التعريف بأسباب التوتر النفسي ونتائجه
.5مناقشة الواجب البيتي.
المواد واألدوات:
ورق للرسم .
مربعات صغي رة من الورق المقوال .
أقالم كتابة ملونة أقالم تحديد
ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة ( بسكوت ).
ِ
ِ
كسر الجمود ). (Icebreaker
نشاط
نموذج ال واجب البيتي ( .) 5
ملصق المشاعر .
ورق العمل وا المثلة وأقالم كتابة ملونة أقالم تحديد .
اجراءات سير الجلسة:
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 . 1ي ط لب من كل عضو من إالعضاء ما يلي :
نشاط إالفتتاح :
التحقق من المشاعر بإالشا رة إلى شعورك اليوم على ملصق المشاعر .
التحقق من  :اسألهم كيف تسير أمورهم وأح والهم؟
معالجة القضايا المتبقية من الجلسة السابقة  :راجع الق واعد والقوانين مع المشاركات ( الواجب البيتي ).
التعرف على ما لدال المشاركات من معلومات حول مفهومي التوتر وتقدير الذات .
تقدم الباحثة مفهوما شامال يتناسب مع قدرات األعضاء عن التوتر النفسي وتقدير الذات.
 . 4التلخيص لما دار في الجلسة والتذكير بموضوع الجلسة القادمة وبالواجب البيتي ( رقم  ) 5للم رة
القادمة بحيث تسجل كل مشاركةثالث م واقف حدثت معها سببت لها التوترحسب النموذج المرفق مع
إعطاء أمثلة .
 . 4انهاء الجلسة مع المجموعة في طقوس معينه مثل ( مصافحة المجموعة وتبادل الملصقات ).
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الجلسة الثالثة :التحصين ضد التوتر:
األ داف:
 .1تدريب المشاركات على أسلوب التحصين ضد التوتر
 .5االستفادة من تمارين االسترخاء
المواد واألدوات:
 .1ورق للرسم.
 .5مربعات صغيرة من الورق المقوال.
 .5لوح ورقي فليب تشارت.
 .6ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة (بسكوت).
 .2نموذج الواجب البيتي
 .4ملصق المشاعر.
 .4ورق العمل واألمثلة وأقالم كتابة ملونة أقالم تحديد.
اجراءات سير الجلسة:
الفحص السريع مع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي .بعد تقديم وفح ِ
ِ
يص ميوجز
 -1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
قصي ِ
ياد ِة التييي غطّيتهييا فييي
يير مييع ك ي ّل مشيياركة فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
يابقة لمسياعدة المشياركات عليى اسيترجا ِع واالحتفياظ بالمعلوم ِ
يات الس ِ
الجلس ِ
يات التيي أعطييت لهيم .وجلس ِية المراجع ِية
ات" أسي ِ
هييذه يم ِكيين أن تجيرال علييى شييكل "إختبييار ِ
يبوعية سيريعة حيييث تسييأل المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي
ييع المي ِ
أسييئلة حييول المعلومي ِ
يادة
يات التييي تعلّموهييا حتييى اآلن وهييذا يسييمح لهييم بييأن ينشييغلوا بشييكل نشيييط فييي مواضي ِ
التعليمية
 .5تطلب الباحثة من المشاركات تسيجيل أقيوال المواقيف الضياغطة والتيي ميا ازليت عالقية فيي أذهيانهن ومين ثيم ييتم بنياء
هرم الضغوط حيث يتم تقسيم الموقيف اليى وحيدات صيغيرة تبيدأ مين أسيفل الهيرم اليى األعليى بتؤتييب تصياعدي ومين ثيم
يتم مواجهة المشاركات بالموقف من االقل اثارة الى االكثر اثارة وهين فيي حالية اسيترخاء وعنيدما تصيل اليى حالية التيوتر
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تعيد مرة اخرال الى ان تصل الى االسترخاء الكامل وهكذا الى ان تصل الى أعلى الهرم وال يتم اانتقال من موقف ألخر
اال بعد التعايش مع الموقف السابق.
 . 5تلخيص ما دار في الجلسة والتذكير بالواجب البيتي وهو تطبيق ما تم تعلمة على موقف آخر ضاغط.
 .6انهاء الجلسة.

الجلسة الرابعة  :المشاعر
األ داف:
ِ
المشاعر.
 .1تمييز
ِ
المشاعر”.
 .5تطوير “ مفردات وعبارات تصف
 .5تعلّم مهار ِ
ات للتعامل مع المشاعر وتحملها.
المواد:
.1ورق للرسم.
.5مربعات صغيرة من الورق المقوال.
.5أقالم كتابة ملونة أقالم تحديد.
 .6لوح ورقي فليب تشارت.
 .2ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة (بسكوت).
ِ
نشاط ِ
كسر الجمود ).(Icebreaker
.4
أتعرف على مشاعري ...أتحدث على مشاعري؟.
 .4نموذج الواجب البيتي ( .)2كيف ّ
 .4ملصق المشاعر.
 .4ورق العمل واألمثلة وأقالم كتابة ملونة أقالم تحديد.
اجراءات الجلسة :
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يطلب من كل عضو من األعضاء ما يلي:
نشاط االفتتاح:
.1التحقق من المشاعر باإلشارة إلى شعورك اليوم على ملصق المشاعر.
.5معالجة القضايا المتبقية من الجلسة السابقة :راجع القواعد والقوانين مع المشاركات (الواجب البيتي).
ِ
المشاعرالحس ِ
ِ
ِ
انب المر ِ
األساسية على جو ِ
ِ
اكب مثل
اسة
كلمات
للصيد بكتابة
الذهاب
عدل لعبة
نشاط لأللفةّ .1 .
ِ ّ
ِ
ِ
ِ
خائف وحز ِ
وغاضب ).(Stanko & Taub, 2002
وسعيد
ين
المشاعر الحس ِ
ِ
المشاعر )ِ (Smead, 1995
ِ
ِ
اسة التي تقابل المشاعر األساسية على
كلمات
لكتابة
 .5إستعمل مخطط
ّ
ِ
األسماك المجارية المتطابقة ). (Matching fishes
الدور“ ِ
 .3األطفال يتناوبون في ِ
أخذ ِ
الذهاب للصيد السمك” عندما تلتقط السمكة الطفل يقول “ أشعر _____ عندما ____
” .وعلى سبيل المثال إذا السمكة التي التقطها قالت أنا عصبية ومتوترة اليوم الطفل قد يقول “ أبدو متوت ار عندما ....
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ممارسة المشاركة مع اآلخرين أخذ
التدرب على
كلمات المشاعر
اللعبة طريقة جيدة لتعلّم
 .6تعتبر هذه
ّ
الحساسة الجديدة و ّ
ِ
ِ
الدور والتناوب اإلستماع واظهار و ِ
المشاعر
المشاعر .وأيضا مهارات التعامل ) (Coping skillsمع هذه
التعبير عن
يم ِكن أن تناقش .وعلى سبيل المثال عندما تبدو غاضبا ماذا تعمل؟
 .2التلخيص لما دار في الجلسة والتذكير بموضوع الجلسة القادمة " التعرف على المشاعر "1وبالواجب البيتي (رقم  )2للمرة
القادمة بحيث تسجل كل مشاركة حدثا دار في حياتها داخل األسرة يتعلق بما تم تعلمه داخل الجلسة حسب النموذج المرفق
مع إعطاء أمثلة.
 . 4إنهاء الجلسة مع المجموعة في طقوس معينة مثل (مصافحة المجموعة وتبادل الملصقات).
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الجلسة الخامسة :االسترخاء العضلي
األ داف:
-1التدرب على تمارين االسترخاء.
-5مساعدة المشاركات على التخلص من أعرات التوتر عن طريق تمارين االسترخاء .
الفنيات المستخدمة :
-1مهارة االسترخاء
-5النمذجة
األدوات-:
-1شريط مسجل عليه طريقة االسترخاء
-5نموذج المشروع الشخصي (الواجب البيتي.).
اإلجراءات وسير الجلسة -:
-1في بداية الجلسة ترحب المرشدة بالمشاركات وتشكرهن على الحضور وااللتزام بالوقت المحدد.
يالفحص السيريع مييع كي ّيل مشيياركه حييول الواجييب البيتييي .ويخييدم هييذا اإلجير ِ
ِ
اء الفيياحص غرضييين:
 5تقييوم المرشييدة بي
ِ
ِ
األهمية المتعلقة بتأدية وعمل الو ِ
المجموعة كجيزء حييوي ِمين عملي ِية التعيافي وثانييا:
اجب البيتي خارج
أوال :لتأكيد
ِ
التحسن إلشر ِ
المجموعة .بعد تقيديم وفح ِ
يص ميوجز قص ِ
يير
اك األعضاء الذي ما عدا ذلك قد ال يتكلّمون كثي ار في
ّ
ياد ِة التييي غطّيتهييا فييي الجلسي ِ
يات
مييع ك ي ّل عضييو فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
السابقة لمساعدة المشاركين على اسيترجا ِع واالحتفياظ بالمعلوم ِ
ِ
يات التيي أعطييت لهيم .وجلس ِية المراجع ِية هيذه يم ِكين
ات" أس ِ
أن تجيرال عليى شيكل "إختبييار ِ
يبوعية سيريعة حييث تسييأل المرشيدة المشياركات بشيكل غييير رسيمي أسيئلة حييول
ِ
ِ
المادة التعليمية.
اضيع
المعلومات التي تعلّموها حتى اآلن وهذا يسمح لهم بأن ينشغلوا بشكل نشيط في مو ِ
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-5تدريب المشاركات على تمارين االسترخاء عن طريق سماعها على شريط تعليم المشياركات كيفيية القييام بعمليية
االسترخاء الصحيحة.
تمرين االسترخاء بإرخاء ثالثة
أسقط َّ
فكك .تأ ّكد أن لسانك يسقط إلى قيا ِع فميك .إذا كيان فميك مفتوحيا قلييال أنيت تعميل التميرين بشيكل

.1
صحيح.
.5

أسقط وأرخي أكتافك .دعهم يتفككون ويحلّون ويسقطون.

.5

أسقط وأرخي معدتك .ال تقبت عليها وتشدها بقوِة؛ فقط اتركها تنزل.
أي شيء؟
اآلن قم بمالحظة كيف تشعر .هل تغير لديك ّ

يمكنيك إسييقاط الثالثيية فييي أي زمييان ومكييان .إنهييا غييير مرئييية تقريبييا وبالتييالي فييإن اآلخيرين ال يالحظونهييا .يمكنييك
رخي الثالثة عنيدما تعترضيك سييارة تكيون وسيط جميوع وعنيدما تكيون عليى وشيك تأديية امتحيان شيفهي.....رخي
الثالثة يساعدك عليى الشيعور باالرتيياح واالسيترخاء أكثير وبأنيك أكثير اسيتعدادا لمواجهية كيل ميا ييأتي .وبيدال مين
إنفيياق الطاقيية فييي االحتفيياظ بالعضييالت متييوترة ومشييدودة أنييت سيييكون ِعنييدك تلييك الطاقي ِية المتييوفرِة لإلسييتِعمال لمييا
أنت ِمن الضروري أن تعمل .حاول أن تزاول وتتيدرب عليى ممارسية هيذا التميرين خميس ( )2ميرات كيل يوم.فهيو
يأخذ بضعة ثواني فقط لتعمله .كلما مارسته أكثر كلما سيكون متوف ار أكثر عندما تحتاجه.
ين ص ييمم لزي ييادة اإلس ييتر ِ
يدماغ الق ي ِ
-6ه ييذا التمي ير ِ
يديم عن ييدما يك ييون
خاء الجس ي ِ
يدي ويم ِك يين أن يس يياعد عل ييى "رف ييت" ال ي ِ
ّ
مشيتعل .تق ّيدم إلدارة عمليية تميرين إرخياء الثالثية فيي الجلسيية .كميا هيو األمير دائمييا يؤ ّكيد عليى أهميية الممارسي ِية
يجعوا إلسيتِعمال “ إرخياء ثالثية ” باإلضيافة إليى تميارين
أي مهارة جدييدة .كي ّل المشياركات ي ِجيب أن يش ّ
عندما تتعلّم ّ
التنفّس .بعت المشاركات قد يسيتعملونه بيدال ِمين الت ِ
ينفس فيي الحياالت النيادرِة التيي ال يعميل التينفّس ويينجح معهيم
ِ
إسترخاء.
بأن يكون كأداة
-2فييي نه اييية الجلسيية نييذكر المشيياركات بييأهم مييا دار بالجلسيية وأهمييية القيييام بالواجييب البيتييي وهييو القيييام بتمييارين
اإلرخاء وتمارين التنفس .
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الجلسة السادسة :التفريغ االنفعالي
األ داف:
 .1أن تعبر المشاركات عن أفكارهن ومشاعرهن
 .5القدرة على الحركة من خالل المجموعة لتحقيق الدعم والتماسك.
المواد واألدوات:
 .1ورق للرسم.
 .5مربعات صغيرة من الورق المقوال.
 .5لوح ورقي فليب تشارت.
 .6ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة (بسكوت).
 .2نموذج الواجب البيتي
 .4ملصق المشاعر.
 .4ورق العمل واألمثلة وأقالم كتابة ملونة أقالم تحديد.
اجراءات سير الجلسة:
الفحص السريع مع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي .بعد تقديم وفح ِ
ِ
يص ميوجز
 -1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
قصي ِ
ياد ِة التييي غطّيتهييا فييي
يير مييع ك ي ّل مشيياركة فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
ِ
ِ
ِ
بالمعلومات التي أعطيت لهم.
السابقة لمساعدة المشاركات على استرجا ِع واالحتفاظ
الجلسات
 . 5تطلب الباحثة من المشاركات التحدث عن تجاربهن المؤلمة التيي سيببت لهين التيوتر والضييق وتسيألهن عين افكيارهن
وردود االفعال حول تلك التجارب ومن ثم تركز على األعرات التي ظهرت بعد اللجوء وتأكد لهن أن هذه األعيرات قيد
تكييون طبيعي ي ة نتيجيية لظييروف غييير طبيعييية سييببت لهيين الضييغط النفسييي .وميين ثييم يييتم مراجعيية مييا تييم التحييدث عنييه فييي
الجلسة وتذكرهن بالواجب البيتي وهو كتابة أهم األعرات التي تشعرهن بالتوتر وكيفية مواجهتها.
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الجلسة السابعة :تعديل األفكار الالعقالنية()1
األ داف-:
ِ
عرت نتائج الواجب البيتي.
.1المشاركة والتشارك في
.5مراجعة المواد المعروضة من الجلسة السابقة.
.5التوصل إلى تشوهات التفكير لدال المشاركات.
ِ
اإلنهاء والمغادرة والواجب البيتي.
.6الفحص والمراجعة السريعة و
الفنيات المستخدمة-:
-1النمذجة ولعب الدور.
-5الحوار والنقاش.
-5التغذية والراجعة.
األدوات-:
-1نموذج القواعد والتعليمات.
-5نموذج المشروع الشخصي (الواجب البيتي ).
-5أقالم أوراق بيضاء.
اإلجراءات وسير الجلسة-:
الفحص السريع مع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي .بعد تقديم وفح ِ
ِ
يص ميوجز
 -1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
قصي ِ
ياد ِة التييي غطّيتهييا فييي
يير مييع ك ي ّل مشيياركة فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
يترجاع واالحتفياظ بالمعلوم ِ
يات الس ِ
الجلس ِ
يات التيي أعطييت لهيم .وجلس ِية المراجع ِية
يابقة لمسياعدة المشياركات عليى اس
ِ
ات" أسي ِ
هييذه يم ِكيين أن تجيرال علييى شييكل "إختبييار ِ
يبوعية سيريعة حيييث تسييأل المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي
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ييع المي ِ
أسييئلة حييول المعلومي ِ
يادة
يات التييي تعلّموهييا حتييى اآلن وهييذا يسييمح لهييم بييأن ينشييغلوا بشييكل نشيييط فييي مواضي ِ
التعليمية
-5نقييوم بهييذه الجلسيية علييى مسيياعدة المشيياركات علييى أدراك ومعرفيية تشييوهات التفكييير الموجييودة لييديهن وتسيييطر
علييى تفكيييرهن مثييل تفكييير الكييل أو الشيييء التنبييؤ السييلبي إطييالق التسييميات وخطيياء التسييميات ق يراءة أفكييار
األخيير ميين خييالل مناقشيية المشيياركات حييول هييذه األفكييار وكيييف يطييور الشييخص إحساسييا غييير دقيييق بييذاتهم أو
هوييياتهم وكيييف يوجييد بهييا نييوع ميين المبالغيية فييي التعميييم لدرجيية أنهييا تييؤثر علييى مفهييوم الييذات وكيييف تييؤدي هييذه
األفكيار إلييى المعانيياة النفسييية العمييل علييى تصييحيح أو إ ازلية جميييع التشييوهات اإلدراكييية الموجييودة عنييد المشيياركات
ونساعد المشاركات على مراقبة الذات لتقيم أفكارهن ومشاعرهن داخل وخارج الجلسة
 -5نييدرب المشيياركات علييى تعيييين مهمييات متدرجيية ميين خييالل التخطيييط والتفعيييل للسييلوكات التييي يتوقييع أن تييؤدي
إلى السرور لدال المشاركة وبتالي تقوم المشاركة بممارستها وتعزيز نفسها على ذلك.
 -6نسيياعد المشيياركات علييى جدوليية النشيياطات التييي تقييوم بهييا خييالل اليييوم وميينح نفسييها تقييدير حسييب مييا يجلييب
النشاط من سرور أو حزن أو قلق.
ياركه ِذكيير شي ِ
ييء واحييد خرجيوا منييه فييي الجلسي ِية ذلييك اليي ِ
-5فييي نهايي ِية الجلسي ِية أطلييب ِميين كي ّيل مشي ِ
يوم .فييي الواجييب
البيتي يجب على المشاركون أن يواصلوا ممارسة إعادة التدريب على التنفس والقيام بكتابة النشاطات التي تيؤدي
إلى السرور عند القيام بها.
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الجلسة الثامنة :تعديل األفكار الالعقالنية()2
األ داف-:
ِ
عرت نتائج الواجب البيتي.
.1المشاركة والتشارك في
.5مراجعة المواد المعروضة من الجلسة السابقة.
.5التوصل إلى تشوهات التفكير لدال المشاركات.
ِ
اإلنهاء والمغادرة والواجب البيتي.
.6الفحص والمراجعة السريعة و
الفنيات المستخدمة-:
-1النمذجة ولعب الدور.
-5الحوار والنقاش.
-5التغذية والراجعة.
األدوات-:
-1نموذج القواعد والتعليمات.
-5نموذج المشروع الشخصي (الواجب البيتي ).
-5أقالم أوراق بيضاء.
اإلجراءات وسير الجلسة-:
الفحص السريع مع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي .بعد تقديم وفح ِ
ِ
يص ميوجز
 -1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
قصي ِ
ياد ِة التييي غطّيتهييا فييي
يير مييع ك ي ّل مشيياركة فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
يابقة لمسياعدة المشياركات عليى اسيترجا ِع واالحتفياظ بالمعلوم ِ
يات الس ِ
الجلس ِ
يات التيي أعطييت لهيم .وجلس ِية المراجع ِية
ات" أسي ِ
هييذه يم ِكيين أن تجيرال علييى شييكل "إختبييار ِ
يبوعية سيريعة حيييث تسييأل المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي
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ييع المي ِ
أسييئلة حييول المعلومي ِ
يادة
يات التييي تعلّموهييا حتييى اآلن وهييذا يسييمح لهييم بييأن ينشييغلوا بشييكل نشيييط فييي مواضي ِ
التعليمية
-5نقييوم بهييذه الجلسيية علييى مسيياعدة المشيياركات علييى أدراك ومعرفيية تشييوهات التفكييير الموجييودة لييديهن وتسيييطر
علييى تفكيييرهن مثييل تفكييير الكييل أو الشيييء التنبييؤ السييلبي إطييالق التسييميات وخطيياء التسييميات ق يراءة أفكييار
األخيير ميين خييالل مناقشيية المشيياركات حييول هييذه األفكييار وكيييف يطييور الشييخص إحساسييا غييير دقيييق بييذاتهم أو
هوييياتهم وكيييف يوجييد بهييا نييوع ميين المبالغيية فييي التعميييم لدرجيية أنهييا تييؤثر علييى مفهييوم الييذات وكيييف تييؤدي هييذه
األفكيار إلييى المعانيياة النفسييية العمييل علييى تصييحيح أو إ ازلية جميييع التشييوهات اإلدراكييية الموجييودة عنييد المشيياركات
ونساعد المشاركات على مراقبة الذات لتقيم أفكارهن ومشاعرهن داخل وخارج الجلسة
 -5نييدرب المشيياركات علييى تعيييين مهمييات متدرجيية ميين خييالل التخطيييط والتفعيييل للسييلوكات التييي يتوقييع أن تييؤدي
إلى السرور لدال المشاركة وبتالي تقوم المشاركة بممارستها وتعزيز نفسها على ذلك.
 -6نسيياعد المشيياركات علييى جدوليية النشيياطات التييي تقييوم بهييا خ يالل اليييوم وميينح نفسييها تقييدير حسييب مييا يجلييب
النشاط من سرور أو حزن أو قلق.
ياركه ِذكيير شي ِ
ييء واحييد خرجيوا منييه فييي الجلسي ِية ذلييك اليي ِ
-5فييي نهايي ِية الجلسي ِية أطلييب ِميين كي ّيل مشي ِ
يوم .فييي الواجييب
البيتي يجب على المشاركون أن يواصلوا ممارسة إعادة التدريب على التنفس والقيام بكتابة النشاطات التي تيؤدي
إلى السرور عند القيام بها.
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الجلسة التاسعة :الحديث الذاتي االيجابي
األ داف:
ِ
عرت نتائج الواجب البيتي.
.1المشاركة والتشارك في
.5مراجعة المواد المعروضة من الجلسة السابقة.
.5تقديم تمرين اإلسترخاء ذي النقاط الثالثة ).(Drop Three Relocation
.6تقديم نشرة الحديث اإليجابي الذاتي المهدئ.
ِ
اإلنهاء والمغادرة والواجب البيتي.
.2الفحص والمراجعة السريعة و
الفنيات المستخدمة-:
-1الحوار والنقاش
-5العبارات الذاتية للتعامل بإيجابية.
-5تمارين التنفس.
 -4المشروع الشخصي (الواجب البيتي ).
األدوات-:
-1نموذج المشروع الشخصي (الواجب البيتي ).
-5لوح وأقالم.
-5أوراق بيضاء وأقالم .
اإلجراءات وسير الجلسة-:
ِ
الفحص السريع مع ك ّل مشاركه حول الواجب البيتي.
-1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
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ِ
أي مه ييارة جدي ييدة وعملي يية
 .5كم ييا ه ييو األم يير دائم ييا نؤ ّك ييد عل ييى أهمي يية ممارس يية تم ييارين الت يينفس عن ييدما ن ييتعلّم ّ
اإلسترخاء الثالثة التي تم أخذها بالجلسية السيابقة .بعيت المشياركات قيد يسيتعملونه بيدال ِمين الت ِ
ينفس فيي الحياالت
ِ
إسترخاء.
النادرِة التي ال يعمل التنفّس وينجح معهم بأن يكون كأداة
ِ
األداة ي ِجيب أن تسييتعمل بالتميازج ميع التيينفّس
وضيح للمشيياركات كييف أن هيذه
-5عنيدما تق ّيدم فكيرة الكييالم اليذاتي
ّ
ق .هييي عملييية تتييألف ميين خطييوتين .بعييد ته ِدئيية الييدما ِغ القي ِ
العميي ِ
يديم بييالتنفّس تقييوم المشيياركات ويشييغلون “دميياغهم
ِ
يأن التيينفّس يجيييء
الجديييد” أو “ دميياغ التفكييير" بإسييتعمال حييديث الكييالم الييذاتي .تأكييد ميين أن المشيياركات يفهميين بي ّ
يدماغ القي ِ
يديم
بالمرتبيية األولييى دائمييا وبعييد ذلييك ثييم ثانيييا يييأتي الحييديث مييع اليينفس .لتوضيييح هييذه النقطي ِية إسييتعارة الي ِ
كنظام إنذار يم ِكن أن تستعمل مرة ثانيية .إذا كيان نظ ِيام اإلنيذار ميا زال يعميل مين الصيعب سيماع ميا اليذي يقوليه
ياز اإلنييذار بييالتنفّس العمي ي ِ
أي واحييد حتييى لييو لنفسييه .لييذا ميين الضييروري إطفيياء جهي ِ
ق قبييل محاوليية أن يكييون ِعنييد
يجيع المشيياركات علييى القيي ِيام بإختيييار عبييارة واحييدة كعبييارة بداييية لجعي ِيل حييديثهم
الشييخص أي حييديث ذاتييي .قييم بتشي ِ
لتوليد مزيد من عبار ِ
ِ
ات الته ِدئة األخرال.
عبئ وتشحن استعدادا
الذاتي المهدئ يبدأ ويم ِكن لعبارة البداية أن ت ّ
مشارك ِذكر ش ِ
ِ
ِ
ييء واحيد خرجيوا منيه فيي الجلس ِية ذليك الي ِ
ِ
يوم .ويكيون الواجيب
الجلسة أطلب ِمن ك ّل
نهاية
-6في
البيتي بكتابة بعت العبارات اإليجابية التي تستخدميها في حياتك اليومية .
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الجلسة العاشرة :التدريب على التأمل
األ داف:
 .1تدريب األفراد على كيفية مواجهة موقف التوتر
 .5تدريب األفراد على مهارة التأمل كاستراتيجية تكيف مع التوتر .
 .5االنهاء والواجب البيتي
اجراءات سير الجلسة:
يؤكد المرشد أن مواقف التوتر هي استجابات عادية أثناء ممارسة الحياة اليومية  ,وقد تحدث المهتمون عن
العديد من األساليب التي تساعد على التكيف مع التوتر  ,ومن هذه األساليب "العبارات التشجيعية" التي
يستخدمها المسترشد للتخيف من التوتر مثل" أشعر بأنني قادر على تجاوز الموقف " حيث يمر التوتر بالعديد
من من المراحل منها:
 .1التحضير للموقف( مهارة التكيف قبل الموقف)
 .5التحكم بالموقف (مهارة التكيف خالل الموقف)
 .5التكيف مع اللحظات الحرجة في الموقف ( مهارة التكيف خالل الموقف)
 .6تهدئة النفس بعد الموقف ( مهارة التكيف بعد الموقف)
ومن ثم يقدم المرشد المعلومات عن مهارتي التأمل ودورها في زيادة قدرة الفرد على التحكم بمخيلته بطريقة
ايجابية من خالل تركيز االنتباه على األفكار  .كما يتم الحديث عن دور ذلك في التحكم بالتوتر من خالل
التوجيه االيجابي لالنفعاالت واألفكار.
ويتم التوضيح في هذا االجراء لطريقة (زين  )Zenفي التأمل التي تتضمن اختياره االداة العقلية وهي مقطع
صوتي مفرد أو كلمة حيادية مفردة يكررها المسترشد بصوت منخفت بغرت مساعدته في كسر تدفق األفكار
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المشتته لألنتباه  ,كما يتم االيحاء للمسترشدين بالتركيز على التنفس حيث يتم تقديم تعليمات التنفس ليصبح الفرد
أكثر وعيا بطريقة تنفسه  ,قد يقول المرشد ( دع الهواء يدخل بعمق الى رئتيك مع كل شهيق ) ويتم تأكيده انه
عند اجراء التأمل فإننا سنكون حياديين تجاه األفكار السلبية والمشتته التي تمر في مخيلتنا وعدم التوقف والتركيز
على األداه العقلية التي تم اختيارها  .ومن ثم يطلب من المسترشدين ممارسة التأمل لمده عشر دقائق.
الواجب البيتي :يقوم كل فرد بتطبيق مهارات التكيف على مراحل التوتر في مواقف واقعية من خالل استخدام
النموذج :

الموقف الضاغط

مراحل التكيف
مرحلة ما قبل الموقف
مرحلة حدوث الموقف
مرحلة ما بعد الموقف

درجه النجاح من()11
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الجلسة الحادية عشرة  :المواجهة
األ داف:
 .1تعلّم طر ِ
ق تحمل التوتر.
ِ
اإلنهاء بعد أربعة جلسات.
 .5البدء بالتخطيط لجلسة
 .5التعرف واالكتشاف الذاتي للوسائل التي تتعامل المشاركات بها مع الموقف المؤثركيفية التعامل مع مشاعر
القلق والتوتر وشعورهن بتقدير الذات.
 .6االستبصار بنتائج وآثار تلك االستراتيجيات.
 .2رسم صورة لجسر االنتقال من مكان ما إلى مكان والتعرف على أنواع مهارات المواجهة.
 .4توضيح بعت المهارات مع أمثلة وسرد القصص.
 .4تدريب أعضاء المجموعة على استخدام مهارة المواجهة.
المواد واألدوات:
 .1ورق للرسم.
 .5مربعات صغيرة من الورق المقوال.
 .5لوح ورقي فليب تشارت.
 .6ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة (بسكوت).
 .2نموذج الواجب البيتي ( .)10موقف استخدمت فيه مهارات المواجهة النشيطة؟ موقف استخدمت فيه مهارات
المواجهة التجنبية
 .4ملصق المشاعر.
 .4ورق العمل واألمثلة وأقالم كتابة ملونة أقالم تحديد.
اإلجراءات وسير الجلسة-:
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الفحص السريع مع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي .بعد تقديم وفح ِ
ِ
يص ميوجز
 -1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
قصي ِ
طيتهييا فييي
ياد ِة التييي غ ّ
يير مييع كي ّيل مشيياركة فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
يترجاع واالحتفياظ بالمعلوم ِ
يات الس ِ
الجلس ِ
يات التيي أعطييت لهيم .وجلس ِية المراجع ِية
يابقة لمسياعدة المشياركات عليى اس
ِ
ات" أسي ِ
هييذه يم ِكيين أن تجيرال علييى شييكل "إختبييار ِ
يبوعية سيريعة حيييث تسييأل المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي
ييع المي ِ
أسييئلة حييول المعلومي ِ
يادة
يات التييي تعلّموهييا حت يى اآلن وهييذا يسييمح لهييم بييأن ينشييغلوا بشييكل نشيييط فييي مواضي ِ
التعليمية
ِ
 .5تصنع المرشدة مغلفا (ظرفا) ورقيا بعنو ِ
السعادة ”.
ان“ لحظة ِمن
 .5تطليب المرشيدة مين المش ِ
ياركات أن يقمين بتيز ِ
يين ظيرف ) (Envelopeبحجيم مغليف الرسيائل العيادي بالطباشيير الملونِية
وأقالم العالمات أو الالصقات ).(Crayons, Markers, or Stickers
يات والمناس ي ِ
يعيدة الت ييي ك ييانوا ق ييد أمض ييينها وأن يكت ييبن ع يين تل ييك األوق ي ِ
يات الس ي ِ
 .6ث ييم تطل ييب م يينهن أن يف ّك ييرن باألوق ي ِ
يبات عل ييى
ّ
ِ
ِ
ِ
قصاصات صغيرِة ِمن الور ِ
الظرف.
داخل المغلف أو
ق .ويم ِكن لهذه القصاصات الورقية أن توضع في
 .6تخبرهن المرشدة بأنهن يمكنهن أن يقمن بفتح الظرف ويق أرن األفكار ويتذ ّكرن األوقات السعيدة هذه 10( .دقائ ِ
ق).
 . 2شرح مفهوم المواجهة وهي عبارة عن األساليب الشيعورية السيلوكية والمعرفيية للتعاميل بفعاليية ميع األحيداث التيي يتعرضيون
لها في بيئتهم والتكيف معها بالتالي قد يستخدم اإلنسان بعت الحيل الدفاعية لتجنب المواجهية التيي ال تحيل المشيكلة بالتيالي
على اإلنسان أن يكتسب طرق ايجابية بالتفكير ويحصل على المساندة االجتماعية في المواجهة.
 .4تهيئة المشاركات إلنهاء الجلسة من خالل تلخيص للمشياركات ميا تيم فيي الجلسية وذاليك بهيدف ربيط ومراجعية
جميييع المواضيييع التييي تييم مناقشييتها أثنيياء الجلسيية وميين ثييم التييذكير بموضييوع الجلسيية القادميية المواجهيية

5

الواجب البيتي

وتقييديم
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الجلسة الثانيةعشرة :التفاؤل
األ داف:
 .1التعريف بالتفاؤل وأهميته
 .5مراجعة الواجب البيتي وتقديم تعليقات من األعضاء

المواد واألدوات:
 .1ورق للرسم.
 .5مربعات صغيرة من الورق المقوال.
 .5لوح ورقي فليب تشارت.
 .6ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة (بسكوت).
 .2نموذج الواجب البيتي
 .4ملصق المشاعر.
 .4ورق العمل واألمثلة وأقالم كتابة ملونة أقالم تحديد.

اجراءات سير الجلسة:

الفحص السريع مع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي .بعد تقديم وفح ِ
ِ
يص ميوجز
 -1في بِداية ك ّل جلسة من المفيد
قصي ِ
ياد ِة التييي غطّيتهييا فييي
يير مييع ك ي ّل مشيياركة فييي المجموعي ِية حييول واجييبهم البيتييي قييم بمراجعيية قصيييرة عيين المي ّ
يترجاع واالحتفياظ بالمعلوم ِ
يات الس ِ
الجلس ِ
يات التيي أعطييت لهيم .وجلس ِية المراجع ِية
يابقة لمسياعدة المشياركات عليى اس
ِ
ات" أسي ِ
هييذه يم ِكيين أن تجيرال علييى شييكل "إختبييار ِ
يبوعية سيريعة حيييث تسييأل المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي
ييع المي ِ
أسييئلة حييول المعلومي ِ
يادة
يات التييي تعلّموهييا حتييى اآلن وهييذا يس يمح لهييم بييأن ينشييغلوا بشييكل نشيييط فييي مواضي ِ
التعليمية
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. 5تقوم الباحثة بسؤال المشياركات عين مفهيومهن للتفياؤل ومين ثيم تقيوم الباحثية بتوضييح أهميية التفياؤل فيي الحيياة وللفيرد
ألنه سبب السعادة وبدونه يكون الفرد كئيب ومتشائم واننا ال يجب أن نستسلم للمشكالت أو األمور التي تواجهنا.
وفي النهاية تذكرهم بالواجب البيتي وهو ذكر موقف جعلك تشعرين بالتفاؤل .
 .5انهاء الجلسة.
الجلسة الثالثة عشر  :حل المشكالت
األ داف:
 .1تعريف المشاركات بخطوات مهارة حل المشكالت
.5تدريب المشاركات على تعلم مهارة حل المشكالت
المواد واألدوات:
ورق للرسم .
مربعات صغي رة من الورق المقوال .
أقالم كتابة ملونة أقالم تحديد
مقياس تقييم من  1إلى  4ما هو شعورك لهذا اليوم؟
ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة ( بسكوت ).
ِ
ِ
كسر الجمود ). (Icebreaker
نشاط
نموذج ال واجب البيتي .
ملصق المشاعر .
ورق العمل وا المثلة وأقالم كتابة ملونة ،أقالم تحديد
األجراءات:
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الترحيب بالمشاركات وشكرهن على الحضور ومن ثم مناقشة الواجب البيتي  ,وتناقش الباحثة المشاركات في
احداث الحياة  ,حيث يتعرت الفرد لمواقف ال تخلو من المشاكل .
توضح الباحثة مراحل وخطوات استراتيجية حل المشكالت التي تمكن االفراد من اكتساب مهارات لحل المشكالت
التي يواجهونها  .ولتنفيذ تلك االستراتيجية ينبغي على افراد المجموعة تعلم المهارات الالزمة االتية:
 .1تحديد المشكلة :وذلك من خالل التعرف على جوانب المشكلة المختلفة
 .5جمع المعلومات:يقوم الفرد بجمع معلومات وافية عن المشكلة حيث تتضح صورة المشكلة
 .5وضع بدائل وتقييم البدائل  :يقوم الفرد بوضع مجموعة من الحلول تعد حلوال مقترحة للمشكلة  ,ثم يقوم الفرد
بموازنة تلك البدائل  ,من خالل استعرات ايجابياتها وسلبياتها
 .6اختيار احد البدائل  :يقوم الفرد باختيار البديل المناسب الذي يمثل الحل األفضل للمشكلة
 .2اتخاذ القرار:يقوم الفرد باتخاذ القرار باختيار البديل ثم العمل على تنفيذه.
ومن ثم يؤكد المدرب ألفراد المجموعة ان بقدور االنسان التوصل الى حل المشكالت التي يتعرت لها ولضمان
التوصل الى الحل المناسب ينبغي تنمية المهارات الالزمة لتحقيق االتي:
أ .استبعاد االفكار التي ليس لها عالقة بالمشكلة
ب .تحديد المشكلة وصياغتها وتحليلها الى عناصر محددة
ج .عدم التسرع في اصدار األحكام عن المشكلة
ومن ثم تطلب المرشدة من المشاركات امثلة وتناقشها معهم  ,وتوضح ايجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل
المقترحة ومن ثم تطرح المرشدة مثال وتطلب من المشاركات حله وفق ما تم تعلمه سابقا .
الواجب  :ان تكتب كل مشاركة مشكلة وتطبق عليها مهارات حل المشكالت.
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الجلسة الرابعة عشرة  :الختامية
األ داف-:
-1مناقشة المشاركات بإيجابيات وسلبيات البرنامج.
-5معرفة مدال تحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي.
 -5تلخيص أهم أفكار الجلسات السابقة.
 -6تطبيق مقاييس الدراسة تطبيق بعدي على المجموعة التجريبية والضابطة .
اإلجراءات وسير الجلسة-:
-1فييي بداييية الجلسيية ترحييب المرشييدة بالمشيياركات وتشييكرهن علييى الحضييور وااللت يزام بالموعييد واالستفسييار عيين
صحتهن وأحوالهن خالل األسبوع.
ياد ِة الس ِ
يابقة وتطليب ِمين ك ّيل
-5ثم تقوم المرشدة بالتدقيق الدوري ميع كي ّل مشياركة تقيود المرشيدة مراجعية سيريعة ِمين الم ّ
مشيياركة التعليييق علييى التقي ّيدِم الييذي أحرزتييه ومييا الييذي يييوّدون أن يواصييلوا العمييل عليييه لإلسييتمر ِار فييي التقييدم.في نهايي ِية
الجلسي ِية اسييمح بمييدة ميين ( )50-12دقيقيية إلكمييال اسييتبيانات مييا بعييد المعالجيية .ألولئييك المشيياركات الييذي ييينهن مبك ي ار
يطلب ِمنهن اإلنتِظار حتى تنهي كي ّل مشياركة بحييث يم ِكين المشياركات أن تقيول وداعيا لبعضيهم اليبعت وتقير بالعم ِيل
ِ
الجيد الذي عملناه سويا.
--5وف ييي نهاي يية الجلس يية تش ييكر المش يياركات عل ييى االلتي يزام بالحضي يتور وحس يين التفاع ييل والتع يياون وتطل ييب م يينهن
االستمرار في المحافظة على عالقتهن مع بعضن البعت وتتمنى لهن التوفيق.
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ملحق(/8أ)
نماذج التقييم
نموذج ٍ
خاص بالمشاركات
تقييم أولي
ٍّ
للجلسة اإلرشادية رقم ()3
عزيزتي المشاركة قومي بإبداء رأيك في ما دار اليوم في الجلسة اإلرشادية من خالل ملء هذا النموذج بصراحة وصدق
ألن رأيك يهمني
الرقم
ّ

الفقرة

-5

ِ
كانت العبارات والمعانِي الّتي تقولها المرشدة واضحة لِي.

-2

ِ
أرال َّ
الجلسة مفيدة لِي.
أن المواضيع الّتي ط ِرحت في

-3

ِ
ِ
باالنسجام مع ِ
ِ
الجلسة.
المشاركات في
باقي
شعرت

-4

ِ
المشاركات ِ
ِ
فاعل مع ِ
شعرت بحماس للتّ ِ
الجلسة.
أثناء
باقي

-1

ِ
بالملل ِ
ِ
الجلسة.
أثناء
كنت أشعر

-6

شاركت بصراحة ب أريِي في ال ِج ِ
لسة.

-1

ِ
شعرت َّ
المشاركات.
توزع اهتمامها على جمي ِع
أن المرشدة ّ

-2

ِ
احة اليوم ِ
شعرت بالر ِ
الجلسة.
أثناء
ّ

-9

ِ
الجلسة واضحا تماما لِي.
كان هدف

دائما
ً

أحيا ًنا

نادر
ًا
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شيعرت َّ
أن ميا أمارسيه فيي ال ِجلس ِية سييكون مسياعدا لِيي فييي
أن أتحسن نفسيا واجتماعيا.

-55

ِ
العمل في ال ِج ِ
ِ
ِ
القادمة:
لسات
لتحسين
أقترح

شكرا لحسن تعاونكن
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ملحق( /8ب)
اإلرشادي (الجلسة األخيرة)
نموذج تقييم المشاركات للبرنامج
ِّ
عزيزتي المشاركة يرجى إبداء رأيك في البرنامج بوجه عام من خالل ملء هذا النموذج بصراحة وصدق ألن رأيك
يهمني
الفقرة

الرقم

-5

ِ
كانت المواضيع الّتي تناولها البرنامج مفيدة لي كإنسانة .

-2

ِ
ِ
ِ
ِ
إحداث التّ ِ
العمل الجمعي والتّ ِ
المطلوب.
غيير
عاون في
بقيمة
شعرت

-3

ِ
االستجابة لتوقّعاتِي وما سيفيدنِي.
تميز البرنامج بالعفوية و
ّ

-4

ياء جلسي ِ
ياركات أثني ِ
ِ
يدة وبي ِ
ق التّفاعي ِيل م ي ِع المرشي ِ
شييعرت بصييد ِ
يات
ياقي المشي
البرنام ِج.

-1

ِ
أمر ممتعا لِي.
البيتية ا
كانت الواجبات ّ

-6

أتردد لو أتيح لي المشاركة ثانية في ِ
مثل هذا البرنام ِج.
أعتقد ّأننِي لن ّ

-1

شعرت بثقة أكبر وبكفاءة أكبر.

-2

كان ممتعا لي أن أكسب صداقات من هذا البرنام ِج.

-9

ِ
حس ِن والتخلّ ِ
ِ
لبي ِة داخلِي.
بعت
ص من
الس ّ
المشاعر ّ
أشعر اآلن بالتّ ّ

-52

ِ
اليومي ِة بطريقة أفضل.
غوطات
الض
ّ
أشعر ّأنني أصبحت أتعامل مع ّ

-55

أشيعر َّ
أن مشياركتِي فيي البرنيام ِج كيان لهيا األثير اإليجيابي عليى عالقتِيي
مع ِ
نفسي وزميالتي ومن حولي.

-52

شعرت بقيمتِي خالل البرنام ِج.

-53

ِ
خالل البرنام ِج.
تعرفت على صديقات جدد من
ّ

دائما

أحيانا

نادرا
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-54

أشعر بالس ِ
عادة لموافقتِي على االلتحا ِ
ق بهذا البرنام ِج .
ّ

-51

كان الهدف من البرنام ِج واضحا لي تماما.

-56

أن ما اكتسبته مين مهيارات فيي ِجلس ِ
أشعر َّ
يات البرنيام ِج سييكون مسياعدا

-51

لي في أن أعود للحياة بشكل طبيعي نسبيا.
تحسنت عالقتِي ِ
بنفسي وبأسرتي وبالمجتم ِع حولِي.
ّ

-52

أخرال:

شكرا لحسن تعاونكن

512

ملحق( )9
كتاب تسهيل المهمة من الجامعة الهاشمية
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ملحق()11
كتاب موافقة مديرية التربية والتعليم  /الزرقاء األولى
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The Impact of Collective Cognitive Behavioral Counseling Program
in Improving Self-esteem and Reducing Stress among the Children of
Syrian Refugees in Jordan
By:
Bayan Mohammad Salem AL-Shehadat
Supervisor:
Dr. Taghreed Mousa Al-Ali

ABSTRACT
This study aimed at investigating the impact of a cognitive
behavioral counseling program in improving self-esteem and reducing
stress among the children of Syrian refugees in Jordan. The participants
were Syrian female students who ranged in age between 13-16 years.
They came from Syrian families' refugees who lived in Jordan and who
were enrolled in one of the Jordanian public schools in Zarqa. The sample
consisted of (30) Syrian students, who were randomly classified into two
groups, i.e. the experimental group which received group guidance
program (N = 15) and the control group (N = 15), which were not
exposed to any guidance intervention and who remained on the waiting
list.
In the pre and post tests, the researcher employed the psychological
stress scale and the self-esteem scale on the experimental and control
groups. In addition, a follow up test was used only with the experimental
group. The equivalence of the two groups in the pre test measurements
was verified on the two scales of the study. The group guidance program
employed in this study was based on cognitive behavioral therapy. The
program consisted of (14) group guidance sessions; two sessions a week,
each of which lasted for (45-60) minutes.
The results demonstrated that there were statistically significant
differences at the mean level of (α≤ 0.05) between the means of the
experimental group's performance and that of the control group's
performance on the psychological stress tests and their dimensions, and
on the self-esteem test as well. The statistical differences were all in favor
of the experimental group. Moreover, the findings indicated that there
were statistically significant differences in the post-test and in the follow
up test at the level of (α≤ 0.05) between the mean scores of the
experimental group members on the psychological stress and the selfesteem scales. These differences were in favor of the follow up test which
showed the effectiveness of the program in reducing students' stress and
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improving their self-esteem, in addition to their continues improvement
during the follow-up period.
Finally, the study recommended the development of more group
guidance programs to address the psychological, personal, social and
behavioral issues of adolescents.
___________________________________________________________
Keywords: group counseling; self-esteem; psychological stress;
behavioral cognitive therapy, Syrian refugee

