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 إلى روح جدي الطاهرة ............ثم إلى جدتي الغالية أطال هللا في عمرها 

 إلى والدي أطال هللا بقاءه, وألبسه ثوب الصحة والعافية ......إليِك أمي 

 إلى من شجعني ودعمني وسار معي في درب العلم 

 سمير الحجاياو خالي خالي عاطف الحجايا  

 خاالتي وصال الحجايا وخوله الحجايا 

 إلى صديقتي وأختي الغالية تغريد الحجايا

وبالنهاية أهدي عملي إلى كل من أحبني من قلبه وأراد لي التقدم والنجاح راجية من 

 هللا اإلستفادة من هذا العمل.
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 شكر وتقدير

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

الحمد هلل الذي علم بالقلم , علم اإلنسان ما لم يعلم, وأصلى وأسلم على خير من تعلم 

 وعمل وعلّم , سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. 

يطيب لي وقد انتهيت من هذه الدراسة أن أتوجه إلى هللا بالحمد والثناء على عظيم 

 نعمته وحسن توفيقه, وما توفيقي إال باهلل.

جزيل الشكر إلى أستاذتي الفاضلة تغريد العلي , على تفضلها بقبول اإلشراف أتقدم ب

على هذه الرسالة وعلى ما أولت إلّي من جهد واهتمام وما قدمت من نصائح 

وتوجيهات كان لها األثر الكبير في إظهار هذه الرسالة المتواضعة إلى حيز الوجود, 

 فلها مني جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان.

وجه بالشكر إلى األساتذه األفاضل "أعضاء لجنة المناقشة"على تكرمهم كما أت

 بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة فلهم مني خالص اإلحترام والتقدير.
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 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

 موسى العلي الدكتورة تغريد

 

إرشادي معرفي سلوكي في تحسيين تقيدير  برنامج أثر عن الكشف إلىالدراسة  هذه سعت
أفييراد  اختيييار تييم الييذات وخفييت التييوتر النفسييي  لييدال أبنيياء الالجئييين السييوريين فييي األردن . وقييد

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

= ن) التجريبييية المجموعيية مجمييوعتين  إلييى عشييوائيا  هن تييوزيع طالبيية سييورية  تييم( 50) ميينالعينيية 
بقيييت ( طالبيية التييي لييم تتعييرت ألي تييدخل إرشييادي و 12= ن) الضييابطة والمجموعيية( طالبيية, 12

 على قائمة اإلنتظاِر.

استخدمت الباحثة في القياس القبلي والبعدي مقياسي التوتر النفسي, وتقدير الذات على 
المجموعتين التجريبية والضابطة, والتتبعي على المجموعة التجريبية فقط, وتم التحقق من تكافؤ 

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

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

بين (.α  ≤ 0.05) أشارت النتائج , الى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوال داللة 
متوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختباري التوتر النفسي وأبعاده  
وتقدير الذات  وجميعها جاءت لصالح المجموعة التجريبية. كما بينت النتائج وجود فروق دالة 

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



 ك
 

 
 

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

مج اإلرشادية الجمعية لمعالجة القضايا النفسية وقد أوصت الدراسة بتطوير المزيد من البرا
 والشخصية واالجتماعية والسلوكية لدال المراهقين.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ؛ العالج المعرفي السلوكي,  التوتر النفسي الذات؛الكلمات المفتاحية: اإلرشاد الجمعي؛  تقدير 

 الالجئين السوريين .
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 الفصل األول 

 المقدمة واالطار النظري

المراهقة بأنها مرحلة نمائية حرجة , وذلك بوصفها الفترة التي تحدث خاللها مرحلة  تعتبر

التغييرات األكبر جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا. فهي المرحلة التي تعتري المراهقين فيها 

وتعصف بهم تيارات فكرية متضاربة الكثير من التغييرات الجسمية واألدراكية والنفسية والعاطفية, 

المدرسة ختلفة على سلوكهم سواء في األسرة أو كما تواجههم قيم اجتماعية متناقضة تترك أثارا م

والمجتمع. فالمراهقين هم أكثر الفئات التي تواجهها مشاكل معقدة , نظرا لما يواجههم من أ

يها جميع المراهقين في العادة.) صعوبات في تحقيق درجة عالية من االستقالل والتي يسعى ال

 (.5015يونسي,

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 

 (.Rousseau,1995السوي لألفراد )

أقسى األزمات والكوارث التي تمر بها الشعوب واألمم بالذكر ان الحروب تمثل  ومن الجدير 

وتقف شاهدة على ذلك نتائج  وهي فترات مخيفة وذات آثار وخيمة ربما تدوم قرونا  من الزمن.

وأهوال الحروب في مختلف قارات العالم والتي ما زالت آثارها ماثلة الى اآلن , وكما هو حال كل 

ورات يتعرت الالجئون الى ظروف معيشية صعبة .وغالبا  ما يصبح المدنيون هدفا  الحروب والث

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 
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رة ما قبل اللجوء ويعانون أيضا  بعد اللجوء من تراكم مستمر للضغوط النفسية حياتهم خالل فت

 (Schmidt,Kravic,Ehlert2008باالضافة الى ضغوط التكيف مع المكان الجديد )

( 2222) مهنييا(؛ و 2222) ثابييتالعربييية ومنهييا دراسييات كييل ميين  الدراسيياتبعييت  وتشييير  

إليى أن   عليى التيوالي  قطياع غيزة ولبنيان فيي التي فحصت تأثيرات ويالت الحيروِب عليى األطفيال

طفال ممن شيهدوا أحيداث الحيروب كانيت اضيطرابات القليق األأكثر األعرات النفسية شيوعا  لدال 

 ومشيياعر الخييوف والعدوانييية والييذهول واضييطرابات االكتئيياب والعصييبية الشييديدة والخييوف المرضييي

مييا  ضييغوط. وعلييى الييرغم ميين انخفييات مسييتويات أعييرات  الدراسييي وانخفييات مسييتوال التحصيييل

أعيرات القليق الحيادة  بعد  الصدمة بعد مرور فترة زمنية عليى الحيدث الصيادم ليدال الطفيل  إال أن  

مييروِر مييدة تنيياهز السييبعة  السييلبية المسييتمرة حتييى بعييد  والشييديدة تييرتبط بالعديييد ميين اآلثييار النفسييية 

 .  (Vernberg, 2002)من انتهاء الحدث  عاما  ( 51) عشر

 :األزمة السورية

, منذرة بعام جديد اليختلف عما سبقه اال بمزيد من  خامسةت األزمة السورية  شمعتها اللقد أطفأ

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.

الوضع هناك يعتبر هو األصعب حيث أن   وتعد سوريا من أكبر الكوارث االنسانية في العالم

على األطفال خاصة مع استمرار األزمة السورية حيث أشارت منظمة اليونسيف بأن عدد 

أي ما يقارب ( مليون طفل سوري 8.4خارج وداخل سوريا بلغ )تأثروا باألزمة األطفال الذين 

البيوت والمدارس ( ويذكر أن العنف في سوريا قد أصبح أمرا  شائعا  , حيث طال 40%)
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ماليين ( طفل  4والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من األماكن ويشار الى أن ما يقرب )

 (.UNECIF, 2016)يعيشون في فقر مما يجعلهم يعانون من الخسارة والحرمان في طفولتهم .

ما يقرب من الصادر عن منظمة اليونيسيف أن هناك  ألطفال "ال مكان ل "تقرير وبحسب

في المائة  40. كانت أكثر من 5012من االنتهاكات الجسيمة بحق األطفال في عام  1,200

من هذه االنتهاكات هي حاالت القتل والتشويه نتيجة استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق 

المأهولة بالسكان. وقد ق تل أكثر من ثلث هؤالء األطفال أثناء تواجدهم في المدرسة أو في 

لى المدرسة طريقهم من  10   هذا وقد تضاعف عدد الالجئين في البلدان المجاورة لسوريا .وا 

. علما  بأن نصف هؤالء الالجئين هم من 5015مرات اليوم مقارنة  مع ما كان عليه عام 

طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم عبروا  12,000األطفال. كما ان هناك أكثر من 

 (UNECEF,2016).الحدود السورية

 الالجئون السوريون في األردن

ثمانية ماليين كثر من أ نزوح سلح الداخلي في سوريا ل, أدال النزاع الم5011ومنذ مارس /اذار

( اخرين 6.4) أربعة ماليين وثمانمائة مليون داخل سوريا وأجبر  (4.4)مليون شخصونصف ال

السامية لشؤون الالجئين الى ان لطلب اللجوء في البلدان المجاورة. وتشير تقديرات المفوضية 

  (UNHCR,2016.)ةوالعدد مرشح للزياد,( الجئا  سوريا  420,000كثر من )االردن تستضيف أ

 األطفال خصوصا   للسوريين كثيرة وأمراضا   ومشكالت معاناة عن سوريا في الصراع أسفر وقد

 تلك مثل على المترتبة النفسية اآلثار تلك تستمر أن ويمكن نفسيا , أو جسديا   سواء المراهقين 

 ومهاراتهم والكالم النوم على وقدرتهم برفاههم يضر بما طويلة  لفترة المروعة التجارب
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 اليائسين العائلة أفراد مع مكتظة بمنازل العيش في المراهقين األطفال بعت ويجد. االجتماعية

 .الراحة من قليال   أيضا  

وحتى اليوم تبعات األزمة السورية التي أفرزت بشكل مباشر  5011وتواجه المملكة منذ عام 

موجات كبيرة من اللجوء إلى أراضيها سواء كانوا من الالجئين المسجلين رسميا  أو وفدوا عبر 

حيث يستقر ثلثي الالجئين السوريين في األردن خارج المخيمات الحدود الرسمية دون تسجيل 

ة , ويتوزعون في المجتمعات الحضرية والريفية في كافة أنحاء البالد , علما  انه يوجد في الدولي

 ( من الالجئين السوريين .104,440ما يقارب )محافظة الزرقاء وحدها 

تعد الصحة النفسية من الموضوعات المهمة التي تشغل بال األفراد في العالم نتيجة الضغوط  و

(. إضافة الى وجود 5010شئة من مشاهدة الحروب والعنف )رضوان, واالضطرابات النفسية النا

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 

 (.Neugebaue,2013لديهم )

 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 

بلده األصلي  مختلف دول العالم . ويعرف الالجئ على انه : كل فرد غير قادر على العودة الى

 (.Vu,1999بسبب تعرضه لإلضطهاد أو الحروب والقتل)
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ويتعرت المراهقين الالجئين الى مخاطر مضاعفة بسبب مرحلتهم العمرية من جهة وصعوبات 

. ويعاني (Pfarrwaller&carles suris,2012وتحديات تجربة اللجوء من جانب آخر )

منهم من تعرت لألصابة بطلقات القناصة , أو المراهقون معاناة بالغة جسديا  ونفسيا  فهناك 

الصواريخ, أو تساقط الحطام عليهم , مما يضاعف من مشكالتهم , كما تقود الضغوط الناجمة 

نعدام األمن  عن اللجوء والتغيرات التي تطرأ على نمط الحياة بسببه الى شعور المراهقين بالعزلة وا 

(UNHCR,2013.) 

ي تساعد األطفال المراهقين الالجئين في التأقلم مع البلد الجديد , وتعد المدرسة إحدال الطرق الت

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 

النفس ,وتحد بدورها من مستوال انتشار األعرات النفسية لديهم تعزز لديهم الثقة ب

(Bacakova,2011.) 
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 تقدير الذات:

مراحل حياته المختلفة ,  يحظى مفهوم تقدير الذات باهتمام كبير لما له من أثر في حياة الفرد في

وتبدأ معرفة الفرد لذاته وتقييمه العام لها وتقديرها بشكل ملح في مرحلة المراهقة حيث يصبح 

الفرد قادرا على تكوين معايير يزن بها ذاته ويقدر بواسطتها قدراته ومهاراته ودوافعه, ويتعرف 

ة يجب على القيم التي تضبط سلوكه وتوجهه , فتقدير الذات في مرحلة المراهقة يعد بنية أساسي

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 

 Carol)(. فحسب كارول سيجلمان 5004متصاعد حول "من هو" "من سيكون" ) امزيان, 

Sigelman)  و ديفيد شافر(Divid Shaffer)   فمرحلة المراهقة هي بحق الوقت الذي يجد

فيها الفرد نفسه, والذي يعرف فيها على نحو وثيق الشخص الذي سيكون ) كفافي 

 ( .515.ص5004,

وإلدراك الفرد لنفسه دور كبير في تشكيل تقدير الذات لديه فاألطفال الذين لديهم إحساس ايجابي 

شعرون بتقبل الراشدين والمحيطين ويدركون أهميتهم , ومن جهة أخرال فإن األطفال بذواتهم ي

 (.Katz,1995الذين لديهم تقدير ذات منخفت يشعرون بعدم اإلهنمام والتقبل من الراشدين )

ويعتبر تقدير الذات اإليجابي درع الطفل في مواجهة التغيرات المحيطة به , فالطفل الذي لديه 

لذاته تتوافر لديه قدرة للسيطرة على الصراعات ومقاومة الضغوط السلبية , ويميل تقدير ايجابي 

الى اإلستمتاع بالحياة بأن يكون أكثر واقعية وتفاؤال  في حين أن الطفل الذي لديه تقدير منخفت 

حباط له, ويجد صعوبة في حل المشكالت )  (.Crip,2001لذاته تكون التغيرات مصدر قلق وا 
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الذات بالدرجة التي يشعر فيها الفرد بإمتالك نقاط القوة المتمثلة في قدرته على إدارة  ويتأثر تقدير

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 

 (.Murk,1999تعترضة والسيطرة على التغيرات التي تحدث في بيئته)

تقدير الذات في سلوك وشخصية الفرد ال بد من االشارة الى السمات والمميزات ولتوضيح أهمية 

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 

ظهر عليهم الشعور باإلحباط والشكوال الدائمة من الظروف ويغلب عليهم التشاؤم عن أنفسهم وي

(Yarnell,2000 كما أنهم غالبا  ما يشعرون بالعجز في انجاز األعمال ويتوقعون الفشل في .)

 (. Pantley,2001عملهم  ويتمنون لو أنهم غير ذواتهم أو أنهم أشخاص آخرون)

المنخفت يعانون من عدم اتساق ووضوح في فهمهم لذواتهم مما  كما أن األفراد ذوو تقدير الذات

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 

 (. 5006,ومحايدين وبعيدين عن المغامرة )الخطيب

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 

 (.5002صعوبة في بناء عالقات حب مع اآلخرين)قطامي وعدس,
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دير الذات المرتفع فيتميزون باالستمتاع بالتفاعل مع اآلخرين وهم مرتاحون في أما األفراد ذوو تق

المواقف االجتماعية ,وفي المشاكة في مجموعات النشاطات كما انهم غالبا ما يبحثون عن 

(. ويتميزون بقدرتهم على بناء Yarnell,2000اهتمامات جديدة وايجاد حلول للمشكالت)

م متعاونون, ولديهم القدرة على اللعب بشكل منفرد أو بمشاركة صداقات جديدة بسهولة ,وبأنه

(. كما يتميزون بأن  لديهم معتقدات ومبادئ وقيم ثابتة , يشعرون Pantley,2001اآلخرين)

بأنهم متساوون مع االخرين , سعداء بأنفسهم , ولديهم القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة 

ئق التي قد تقف في طريقهم , كما يتميزون بالمرونة , التكيف مع بالرغم من حاالت الفشل والعوا

 (.Cripe,2001المواقف االجتماعية ولديهم حساسية لحاجات االخرين واالهتمام بها )

وقد واجه المهتمون في دراسة الذات صعوبات في االتفاق على تعريف موحد لبعت مفاهيم 

(, Self-Esteem( وتقدير الذات)Self-Conceptالذات من مثل مصطلحي مفهوم الذات)

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 

ى التقويم الذي يجريه الفرد في وصفه (,ويعتمد تقدير الذات عل1444بجدارته وكفايته) كفافي,

(. Beane,1996لذاته وهو يعكس الدرجة التي يشعر فيها الفرد بأنه مرتاح لذاته ومتقبل لها )

أما مفهوم الذات فهو ينطلق من وصف للذات بداللة األدوار والصفات التي يمتلكها الفرد وال 

 (.Murk,1999تضمن تقويما  لها )يتضمن هذا الوصف احساسا  بااليجابية أو السلبية وال ي

( ترال أن تقدير الذات جزء من مفهوم الذات فههويشير الى األحكام  التي 5005لكن البقور )

يطلقها الفرد على نفسه مقارنة باآلخرين وهي تعتبر أن مفهوم الذات مفهوم مركزي بالنسبة 

ترال أيضا  أن كثير من  للتوافق النفسي الحسن وللسعادة الشخصية ولحسن آداء الفرد , وهي
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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 .

ير فقد ميز بين كل من مفهوم الذات وتقد 1444( كما ورد في ذوابي Burnettأما برنيت )

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.

" فيرال أن تقدير الذات يمثل مجموعة من االتجاهات Coper Smithأما كوبر سميث"

قدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه اآلخرين وهي تتضمن معتقداته وأفكاره فيما إذا كان والمعت

يتوقع النجاح أوالفشل , ومدال إدراك الفرد لخبرات الفشل وقدرته على اجتيازها , واستنادا  الى هذا 

لنجاح التعريف فأن تقدير الذات يزود الفرد بحالة عقلية تهيئه لالستجابة في ضوء توقعات ا

 (.5004والتقبل االجتماعي )حمدي ,شاهين,

" على أهمية تقويم الذات كمكون أساسي في تقدير الذات ويشدد على Traegerويؤكد تريجر "

أهمية اقتناع الفرد بهذا التقويم كبعد آخر , وهو يرال أن تقويم الذات يشير الى عملية القيام بحكم 

ستنادا  الى االنجازات الشخصية . أما المكون الثاني شعوري على األهمية االجتماعية للذات , ا

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 

 (.Callie,Simons&Simons,2006باألهمية والجدارة )
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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 

" فإن Rosenbergواستنادا  الى ما قاله روزينبرج"اإلنفعالي للذات الذي يعكس الثقة بالنفس. 

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 

حكم الفرد عن نفسه أوبمعنى آخر تقييمه لذاته ) حمدي  خبرات الفشل والنجاح , التي يقوم عليها

 (.5004وشاهين,

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 

هذه المواقف واختباره لقدراته وامكاناته واجراء تقييمات لها , وبذلك يكون الفرد قد كون مواجهته ل

وشكل تقويما لنجاحه أو فشله في بناء عالقات ناجحة مع اآلخرين , فيزداد شعوره بقيمته كلما 

ته زادت نجاحاته في بناء هذه العالقات , وتنقص قيمته في تقييمه وتقديره لذاته كلما قلت نجاحا

 (.Murk,1999في حال تعرضه للفشل في بناء هذه العالقات)

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 

(. وقد Aleen,Mike,Ammonal,Barbara& Nancy,2002معا )الشعور بالقيمة والكفاءة 

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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موحاته ويعكس هذا تقدير الذات من خالل كفاءة الفرد الذات يمثل نسبة نجاحات الفرد الى ط

 (.5006وفاعليته في انجاز أهدافه )الخطيب,

( Self-Worth" فقدعرف تقدير الذات بأنه الشعور بالقيمة )Rosenberg,1965أما روزنبيرج "

يمثل حيث يرال أن تقدير الذات يمثل اتجاها  نحو الذات , اما أن يكون إيجابيا  أو سلبيا  والذي 

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 

ونات ( فقد أكد على أهمية الكفاءة والقيمة كمكBradon,1969بالتقدير والقيمة. أما برادن )

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 

ين هذين الحياة , وتعتمد العالقة بين الشعور بالكفاءة والشعور بالقيمة على درجة االتساق ب

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.) 

 رئيسية هي :( من ثالثة مكونات 5006ويتشكل بذلك تقدير الذات كما أورده الخطيب )

. الشعور باالنتماء الذي يعني أن الفرد ينتمي الى جماعة يكون مقبوال لديها ومقدرا  عندها 1

 ولديه انسجام وتوافق متبادل مع أفراد هذه الجماعة .

. الشعور بالكفاءة الذي يتوقف على المستوال الذي يستطيع فيه الفرد تحقيق أهدافه التي تحدد 5

 ذه األهداف وانجازها.سلوكه سعيا  لتحقيق ه
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. الشعور بالقيمة الذي يشير الى احساس الفرد بقيمته من خالل تفاعله مع اآلخرين, فإذا شعر 5

 باهتمام من طرفهم وأحس بتقبلهم وحبهم له ولد ذلك لديه احساسا  بالقيمة يرفع من تقديره لذاته.

 نظريات تناولت تقدير الذات:

وتشكل تقدير الذات لدال األفراد , ومن هذه  تناولت نظريات مختلفة كيفية تطور

 النظريات:السلوكية, التعلم االجتماعي المعرفي, االنسانية والمعرفية التجريبية .

ترال النظرية السلوكية أن تقدير الذات يتطور ويتشكل من خالل أساليب وآليات التعلم المختلفة 

ال كوبر سميث ان آليات التعلم السلوكي تلعب والمتمثلة بالنمذجة والتعزيز بأساليبه المختلفة . وير 

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 

 (.5004يم عند اآلخرين ومن قبلهم )حمدي وشاهين ,االجتماعية العليا عندما تعزز هذه الق

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 

لفرد فتؤدي دورا  مهما  في تشكيله . وترال هذه النظرية وأساليب التعلم المختلفة التي يتعرت لها ا

أيضا  أن كيفية تطور تقدير الذات خالل هذه المؤثرات  هي االساس في وجود التباين في 

 (.Felker,1974مستويات تقدير الذات بين االفراد)

الذات ( أحد أعالمها فيرال أهمية تحقيق Maslowأما النظرية االنسانية والتي يعتبر ماسلو )

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 

ابعة في هرم الحاجات والتي تتمثل في حاجات الفرد للشعور بالتميز من قبل اآلخرين المرتبة الر 

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  

( والتي تتمثل في تقديره من قبل اآلخرين Reputationور الفرد بامتالكه للسمعة الجيدة )شع

واحترامه واإلهتمام به فإذا ما شعر الفرد بالتميز واهتمام االخرين فأنه بالتأكيد يطور تقديرا  ايجابيا  

ه وتقديرا  سلبيا  لذاته كما إن احباط أو إعاقة حاجات التقدير لديه تولد شعورا  بالعزلة واإلهان

 (.Brodzinsky,1986للذات)
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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:

( بأنه استجابة Levi ,1984لباحثون في تعريفهم للتوتر النفسي حيث يعرفه ليفي )اختلف ا

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 

 (.5015)الطهراوي,

( بأنه عبارة عن رد فعل نفسي عن عدم قدرة الفرد على إشباع 5010كما عرفته الدحدوح)

 هذه الحاجات.حاجاته الضرورية واألساسية وذلك بسبب شعوره بوجود عوائق تحول دون إشباعه ل

( أن زيادة التوتر تؤدي الى زيادة االنجاز ,أما عندما يتعدال Posen,1995ويوضح بوسن )

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 

د الطبيعي ويدوم لفترة طويلة عند ذلك تظهر أول أعرات التوتر ضارا  عندما يزيد عن الح

 النفسي وهو االرهاق. 
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( Leviومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع مختلفة للتوتر النفسي حيث أشار كل من ليفي)

 ( الى نوعين من التوتر وهما:Seleyوسيلي)

ياتنا ومن المستحيل تجنبه . التوتر النفسي المفيد )االيجابي(: وهو التوتر الطبيعي في ح1

واالنسان بحاجة اليه دائما  , وهذا التوتر المعتدل يكون صحيا  للفرد , إذ يعمل تنشيطه ودعم 

 قدرته على االنجاز .

. التوتر النفسي الضار )السلبي(: وهو الذي يزيد عن حده ويتحول الى عامل مدمر وذلك 5

جسدية ويتسبب في فقدان الكفاءة والفشل في األداء إلعاقته أنشطة االنسان الطبيعية والعقلية وال

الجيد ويتميز بالتأثيرات السلبية على الصحة العقلية والبدنية لزيادته عن الحد المعقول الذي 

 (.5015يتجاوز قدرات الفرد )الطهراوي,

ر ( الى انه يمكن تقسيم التوت5015( الذي تم اإلشارة اليه في الطهراوي )1445كما يذكر أسعد )

 النفسي على أساس الزمن لقسمين:

.التوتر النفسي اآلني )المؤقت(: الذي يكون حالة طارئة نتيجة موقف محدد وهو ال يمثل 1

 مشكلة إذ يزول بزوال الموقف الطارئ.

. التوتر النفسي المزمن : الذي يكون ألسباب متراكمة حيث يصبح الفرد متوترا  لفترة طويلة بعد 5

وقد يتطور الى أن يصبح مرت نفسي بحاجة الى عالج. وأضاف زوال سبب التوتر , 

( نوعا  اخر للتوتر النفسي أطلق علية التوتر المتناسق أو المتوافق وهو يجمع Gmelchجميلش)

بين النموذجين السابقين اآلني والمزمن , لينتج عنهما مدخل متناسق لما كان يمكن أن يكون 

 (.Gmelch,1982:7مدمرا )
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 تر حسب حدته الى عدة مستويات يمر بها الفرد حسب المواقف المختلفة وهي:ويتدرج التو 

 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.

 ومية ج. التوتر المعتدل: وهو يحدث نتيجة مشاكل الحياة الي

د. التوتر الضعيف: يحدث نتيجة بعت الظروف العائلية أو تغيير عادات 

 (.1446الطعام.)الشبح,

 ويمكن االشارة الى تصنيفات طبيعية إلستجابة التوتر والذي يمر في اربع مستويات هي: 

 . االضطرابات االنفعالية : مثل الخوف , االكتئاب والشعور بالذنب 1

 الحركية: مثل االرتجاف , زيادة التوتر العضلي واضطرابات الكالم. . االستجابة السلوكية5

 . التغيرات في كفاءة الوظائف المعرفية: مثل االدراك وحل المشكالت.5

 . التغيرات الفسيولوجية : وتشمل استجابات الجهاز العصبي وضغط الدم.6

 ها :( فيشير الى وجود اشارات تحذيرية للتوتر منBurns,1990أما بيرنز )

 . األعرات الجسمية: مثل الصداع, اآلم الظهر , دقات القلب والتعرق.1

 . األعرات السلوكية: االسراف في التدخين والسلوك القهري5

 . األعرات االنفعالية: عدم القدرة على اتخاذ القرار, الخوف, االنسحاب والتفكير المشوش.5
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 :مصادر التوتر النفسي

دة في حياتنا المعاصرة وهذه المصادر تتطلب قدرا  من التوافق للتوتر النفسي مصادر متعد

 والتكيف, وقد تم تقسيم تلك المصادر الى قسمين:

. مصادر ترجع الى متغيرات بيئية خارجية : ويتمثل هذا العامل الخارجي بالبيئة التي تحيط 1

اليومية التي تدفع بالفرد مثل : مشاكل الحياة المستمرة وتغيرات العصر المتسارعة والضغوط 

 بالفرد الى حالة معينة من التوتر وقد أطلق عليها "سيلي" األسباب المباشرة للتوتر.

. مصادر ترجع الى متغيرات داخلية: وهي التي تنبع من داخل الفرد نفسه, مثل االنفعاالت , 5

لتوتر لعدم قدرة االعتقادات الخاطئة واالضطرابات النفسية كاألرق واالكتئاب وغيرها. وقد ينشأ ا

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 

الصحة النفسية للفرد , واختلفت آراء العلماء في تلك النظريات حول التوتر  االنفعاالت على

النفسي ومفهومه وكيفية استجابة الفرد له. وفيما يلي عرت لبعت النظريات التي أهتمت بالتوتر 

 النفسي.

: يعتبر ليفين من اوائل الذين وضعوا نسق خاص بالتوتر النفسي K.levin . نظرية كيرت ليفين1

تفرعت بعد ذلك الدراسات والبحوث المختلفة التي قام بها تالميذه حيث ربطت التوتر النفسي , ثم 

بسمات الشخصية , وبين ليفين في نظريته مدال ارتباط التوتر النفسي بمختلف األعمال وقد 

 تلخصت فروت ليفين األساسية بالنقاط التالية: 

ى خلق حالة من التوتر في الفرد مرتبطة . إن رغبة الفرد في الوصول الى هدف معين تؤدي ال1

 برغبة الوصول للهدف.

 . هذا التوتر ينتهي بمجرد وصول الفرد للهدف.5

 . هذه الحالة تخلق في الفرد قوال تدفعه للتحرك نحو الهدف.5

. هذه القوال تدفع الفرد للحركة والتفكير في اختيار أنسب األساليب للوصول لهذا الهدف مما 6

 (.1445لنفسي )المال,يقلل التوتر ا

 وتوصل ليفين لمفاهيم رئيسية خاصة بنظام التوتر وهي كاآلتي:
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. الطاقة: وتعرف بالطاقة النفسية وهي التي تساعد الجهاز النفسي للعودة الى التوازن بعد حالة 1

 من عدم التوازن ناتجةعن ازدياد التوتر بسبب تنبيه داخلي أو خارجي.

 ي يكون عليها الشخص.. التوتر: وهو الحالة الت5

 . الحاجة5

 . التكافؤ6

 . المعوقات : وهي الشيء الذي يمكن أن يعيق تحقيق الفرد لهدفه.2

. العودة الى التوازن: محاولة الفرد خفت التوتر واستعادة توازنه عن طريق تحركات قد تكون 4

 (5015تخيلية .)الطهراوي,

( في نظريته على عالقة التوتر باألمرات Selye. نظرية متالزمة التكيف العام: أكد سيلي)5

الجسمية من خالل أبحاثه, مثل زيادة ضغط الدم . وعرف التوتر بأنه استجابة الجسم غير 

 (.Schafer,1992المحددة نحو أي مطلب يفرت عليه من البيئة الخارجية )

 وأشار "سيلي" الى أن هناك أنواعا  من التوتر النفسي منها:

الزائد وينتج عن تراكم األحداث المسببة للتوتر بحيث تتجاوز قدرة الفرد على  . التوتر النفسي1

 التكيف معها.

 . التوتر النفسي المنخفت ويحدث عندما يشعر الفرد بالملل وانعدام الشعور باالثارة 5

 . التوتر النفسي السيء ويسمى الكرب5

 . التوتر النفسي الجيد ويسمى المنافسة .6
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 نموذجا  يوضح مراحل مرور الفرد بالتوتر النفسي وهو:ويقدم سيلي 

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.

مرحلة المقاومة : مدة هذه المرحلة تعتمد على شدة التوتر وقدرة الفرد على التكيف فإذا  ب.

ذا لم يستطع فقد يتعرت للعديدمن  استطاع التكيف فإن المقاومة سوف تستمر لفترة أطول وا 

 األمرات النفس جسمية.

التوتر وتكون  ج. مرحلة اإلنهاك : يكون الفرد قد وصل الى خط النهاية في قدرته على مقاومة

(. وهكذا فإن الفرد يمر بعدد من المراحل المتسلسلة Schafer,1992النتيجة االكتئاب أو الموت)

 عند التعرت للتوتر ويمكن توضيح ذلك حسب المخطط اآلتي:

وضع طبيعي       شعور بالتوتر     محاولة للتكيف      نفاذ الطاقة      االنهاك   

 (1444)ضمرة,

( صاحبة النظرية مصطلح Cobasaالصالبة ومقاومة التوتر: استخدمت كوباسا) . نظرية5

( لوصف االفراد الذين بمقدورهم تحمل التوتر Psychological Hardinessالصالبة النفسية)

دون التعرت لألمرات وأشارت الى أن الناس الذين تتوافر لديهم الصالبة النفسية يتميزون عن 

 غيرهم بما يأتي:

 لتزام: هؤالء االفراد لديهم الرغبة القوية بااللتزام بالمهمات بدال  من االنسحاب والعزلة.أ. اال
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ب. الضبط: هؤالء األفراد يرون أنفسهم مؤثرين باآلخرين ولديهم القدرة على التحكم بذاتهم ولديهم 

 مركز ضبط ذاتي عالي.

يرونه مصدر توتر أو تهديد  ج. التحدي: هؤالء األفراد يؤمنون بالتغير ويعدونه تحديا  وال

(Thomas&Dorthy,1989.) 

" صاحب النظرية على ما يسمى بالتوازن  Cannon. نظرية المواجهة أو الهرب: يركز كانون"6

, حيث يعمل الفرد على المحافظة على حالة التوازن الداخلي لديه عند تعرضه للتوتر النفسي , 

ثيرات الفسيولوجية واالنفعالية التي تجعل االنسان حيث عرف التوتر النفسي بأنه مجموعة من الم

يتصرف بطريقة ما من أجل استعادة التوازن, لذلك فإن أي حدث او خبر ال يحافظ على التوازن 

 (.Feldman,1989الداخلي للفرد يعد توترا  نفسيا  للفرد )

من التغيرات وقد سمى كانون استجابة الفرد للتوتر بالمواجهة أو الهرب حيث الحظ مجموعة 

 (.Schafer,1992الفسيولوجي التي تحفز الفرد للمواجهة والهرب مثل زيادة نبضات القلب)

( Friedman&Rosenman. نظرية التوتر كنتيجة لنمط الشخصية : يرال فريدمان وروزمان )2

صاحب النظرية , أن الشخصية تميل الى التعرت للتوتر النفسي هي الشخصية التي تتميز 

فكير وشعور واجراءات تسهم باأللم والمعاناة لهذه الشخصية ويقسمان الشخصية الى بعادات ت

 نمطين: 

( يمتاز أصحابها بالصراع الدائم لتحقيق األهداف والقيام بأكثر من عمل Aالشخصية من نمط ) 

في وقت واحد في جو من االنفعال والتوتر ويشعرون بعدم األمان, وهي أكثر احتماال  للتعرت 

 ات القلب ويمتاز أصحابها بالتنافس وعدم القدرة على االسترخاء والتوتر السريع.ألمر 
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( فيمتازون باالسترخاء وعدم التوتر السريع وهم أقل عرضة لألصابة Bأما اصحاب النمط )

 (.Atkinson,2000بأمرات القلب)

أن  Lazarus&Folkman. نظرية الكف المتبادل: يرال صاحبا النظرية الزورس وفولكمان 4

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 

ن هذه المشكالت عبارة ع ن أن التوتر النفسي مصطلح عام يشير الى كثير من المشكالت وا 

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:

 ي أم سلبي؟. . التقييم األولي: تقييم الموقف هل هو توتري أم ال ؟ هل هو إيجاب1

. التقييم الثانوي: تقييم الفرد قدراته لمواجهة التوتر ويبحث في الخيارات المتوفرة لمواجهة 5

 التوتر.

. إعادة التقييم : يعيد الفرد تقييم قدراته عند توافر معلومات جديدة , فإعادة التقييم يمكن أن 5

 تحقق التوتر عند الفرد.

تجاه التوتر النفسي على ردود الفعل الفسيولوجية وردود الفعل وقد صنف الزاروس رد فعل االفراد 

 ( 5004السلوكية والتغيرات في القدرات المعرفية وردود الفعل االنفعالية) غلوم,

(: أهتمت هذه النظرية Cognitive Behavioral Therapy. النظرية المعرفية السلوكية )4

همية العمليات المعرفية مثل : التفكير والحديث بموضوع التوتر وأبرز العالج المعرفي السلوكي أ
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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 

كار الخطأ وذلك من خالل عملية عالجية وهي العالج المعرفي السلوكي هو محاولة تغيير األف

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.

رفي السلوكي يمتاز بكونه نشيطا  ومباشرا  وليس سلبيا  , ويعمل لتعرف آلية تفكير فالمعالج المع

وتصورات ومشاعر المسترشدين التي تسبب لهم التوتر النفسي , كما يعمل على تعليمهم سلوكات 

جديدة ومهارات شخصية ومهارات تتعلق بالتنظيم وضبط االنفعاالت لخفت مستويات التوتر 

أثناء تعامله مع المشكالت باستخدام العديد من االجراءات باالعتماد على  .كما يقوم المرشد

األساليب التي تتناسب مع شخصيات المسترشدين ونوعية المشكالت التي يعانون منها 

(Bellack&Kazdin,1990.) 
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 اإلرشاد الجمعي

هون ابشيتي األفيراد نمي ةاإلرشاد الجمعي تنفيذ الخدمة اإلرشادية من خالل مجموعيي قصد ب

مين  ةبيين المرشيد ومجموعي ةعالقية إرشياديعبيارة عين أي أنيه  .في نوع المشكلة التي يعانون منهيا

بمواعيييد محييددة  حيييث فييي مكييان واحييد تعقييد  عييالج جمعييي المسترشييدين تييتم ميين خييالل جلسييات

ع ويعبييرون عنهييا كييل حسييب وجهيية نظييره وطريقيية تفكيييره ميين واقيييطرحييون الصييعوبات التييي لييديهم 

وقيد عرفييت رابطية أخصيائيي العمييل  . (Corey & Corey, 1997)رؤيتيه لهيا وكيفيية معالجتهييا

  (The Association for Specialists in Group Work [ASGW], 1991)الجمعيي 

ممارسة مهنية متخصصة واسعة الميدال تتعليق بتيوفير المسياعدة أو بانجياز "اإلرشاد الجمعي بأنه 

يتضمن ذلك تطبييق النظرييات والعملييات الجمعيية بواسيطة متخصيص المهام في موقف جمعي. و 

ممارس كفؤ لمساعدة مجموعة من األشخاص  تعتمد على بعضها البعت بصورة تبادلية لتحقيق 

أهيييدافها التبادليييية  التيييي قيييد تكيييون فيييي طبيعتهيييا شخصيييية أو ميييا بيييين األشيييخاص أو موجهييية نحيييو 

 (.Corey, & Corey, 1997, p. 9المهمة"  )

 Organizing The Group)تنظييييم خبيييرة مجموعييية الميييرا قين عمليييية وفيييي 

Experience for Adolescents) تكيون المهمية الرئيسييية التاليية  بعيد االنتهياء مين إعييداد  

هييييي التعامييييل مييييع جميييييع التفاصيييييل   ( لمجموعيييية المييييراهقينProposalمشييييروع العمييييل المقتييييرح )

تصييف مورغانيييت و (. Forming a groupجموعيية )التمهيديية المتضييمنة فييي عملييية تشييكيل الم

(Morganett, 1990) التاليية لتشيكيل والقييام بإنشياء مجموعية إرشيادية منظّمية  الخطوات العشر

(Structuredللمراهقين الصغار  ) (Corey & Corey, 1997, p. 327-329)    : 
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(: وستسييياعدك هيييذه العمليييية عليييى Needs Assessmentقيييم بيييإجراء تقيييييم للحاجيييات ) .1

تركييييز جهيييودك عليييى خيييدمات اإلرشييياد الجمعيييي المهمييية والحاسيييمة التيييي يحتييياج إليهيييا مسترشيييدون 

معينون في وضع وموقف معين  ويمكن أن يتضمن التقييم باإلضافة الستخداِم المقياييِس النفسيية 

سييييتخدمة كجييييزء ميييين عملييييية واالجتماعييييية المقننيييية المعروفيييية جيييييدا   االسييييتعانة بإحييييدال األدوات الم

 المسائلة القانونية. 

(: يتيألف المقتيرح المكتيوب مين وصيف Written proposalقم بتطيوير مقتيرح مكتيوب ) .2

 عام  والمبررات واألهداف واألدوات واإلجراءات وطرق التقييم. 

(:  كطريقيية لجعييل المشيياركين Advertise the groupقييم بيياإلعالن عيين المجموعيية ) .3

 مصادر اإلحالة كالمدراِء والمعّلمين والمرشدين. لم  ن يعرفون عن المجموعة  أعِ المحتملي

: تتضييمن Informed consent)احصييل علييى موافقييات معّرفيية ميين اآلبيياء والييراعيين ) .4

الموافقيية المعّرفيية تقييديم معلومييات معينيية عيين المجموعيية بحيييث يمكيين لكييل ميين المشييترك والوالييد أو 

 .ةصائبا  بشأن المشارك الراعي أن يتخذوا قرارا  

(: باإلضيافة إلعطياء Pre-group interviewsقيم بيإجراء مقيابالت ميا قبيل المجموعية ) .5

توجيهات عامة عن خبرة المجموعة  يكون الهدف مين هيذه المقابلية الطليب مين األعضياء االلتيزام 

 والحصول على معلومات ستكون مفيدة في وضع قرارات بشأن من الذي سيقبل في المجموعة. 

(: غالبييا  مييا يتحييدد Select the group membersقييم باختيييار أعضيياء المجموعيية ) .6

الختيييار علييى ضييوء الهييدف ميين المجموعيية  وتقييع علييى عيياتق المرشييدين القييادة  مسييؤولية اختيييار ا
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سييتفادة مييين هييذه الخبييرة اإليجابيييية  كمييا يقيييوم القييادة بفيييرز ألعضيياء الييذين ليييديهم فرصيية جييييدة لالا

 الطلبات وتحديد أولئك ممن ال يعتبروا مناسبين لمجموعة معينة.

-Pre)(: تيييوّفر عمليييية إجيييراء اختبيييار قبليييي وبعيييدي Pre-testقيييم بتطبييييق اختبيييار قبليييي ) .7

post-test) إطيييارا  علمييييا  لتقيييييم الدرجييية التيييي اسيييتفاد فيهيييا الفيييرد أو المجموعييية ككيييل مييين خبيييرة  

 المجموعة. 

(: يمكن تحديد طول مدة Conduct the group sessionsجلسات المجموعة ) تطبيق .8

و مييا تييدور حولييه  وفييي معظييم مواقييف المدرسيية  يعييد عمييل المجموعيية  تبعييا  لموضييوع المجموعيية أ

 ( جلسة الوضع األفضل.12-8العدد من )

(: بعيييد انتهييياء عميييل المجموعييية )أو فيييي الجلسييية Post-testقيييم بتطبييييق اختبيييار بعيييدي ) .9

األخيرة للمجموعة(  من المستحسن القيام بإجراء تطبيق لالختبار المستخدم في الفترة القبليية  ميرة 

 تبار بعدي.  ثانية كاخ

( وتقييييم مييا بعيد المجموعيية: بعييد ميرور شييهر أو شييهرين (Follow-upقيم بييإجراء متابعية  .11

لمشيياركة اعليى الجلسية النهائيية للمجموعية  قيم ببرمجية لقيياء متابعية  وهيذا اللقياء سييتيح لألعضياء 

جيدا   لتقديم التعزيز لربط بما حققوه وخبراتهم في المجموعة  ويعد هذا وقتا  انجازاتهم و إفي عرت 

وتييوفير اإلحيياالت لمزيييد ميين خبييرات النمييو األخييرال  كمييا يعييد لقيياء المتابعيية أيضييا   مصييدرا  مهمييا  

 & Corey)واالحتفيياِظ بالمكاسييب العالجييية بمييروِر الوقييت  لتقييييم نتييائج ومخرجييات المجموعيية

Corey, 1997, p. 327-329). 
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: يلييي كمييا مراحييل خمسيية فييي عملهييا اللخيي اإلرشييادّية المجموعييات تميير نمييوذجي وبشييكل  

 . اإلنهاء مرحلةو  العمل مرحلةو  التحّول مرحلةو  األولية المرحلةو  التشكيل مرحلة

أن  مجموعات المراهقين يمكنهيا أن  (Corey and Corey, 1997)وتر ال كوري وكوري 

 Psychoeducational)تجمييع مييا بييين المواضيييع الشخصييية سييويا  مييع أهييداف التعليييم النفسييي 

Goals)   أن يكييون لييدال المرشييد  بييوتعييد ميين الممارسييات المفيييدة لييدال العمييل مييع المييراهقين  كمييا

  التيي سيتجعل (Structure)األهداف المحدّدة بوضيوح  والمواضييع ذات الصيلة والتنظييم والبنياء 

 في المجموعة. (Trust)األعضاء قادرين على تطوير الثقة 

  أن المراهقين (Aronson and Scheidlinger, 1994)يدلينغر ويرال آرونسون وش  

ينزعون ويميلون للتصرف ولألداء بطريقة أفضل في المجموعات المتجانسة 

(Homogeneous)واضحة  وقد تناول    وبوجود حدود معلنة وصريحة ومباشرة وقواعد عمل

اء وتنظيم مجموعات أهمية الوضع في االعتبار أعمار األعضاء لدال بن (1994) العالمان

( عاما   يكونون 14-11ا بمراعاة أن  المراهقين الصغار في سن ما بين )يالمراهقين  وأوص

  (Externalization)من خالل السلوكات الموجهة خارجا   وللتعبير (Denial)ميالين لإلنكار

وقد ال يظهرون كما ينزعون ألن يكونوا ماديين أكثر في تفكيرهم  ولديهم شعورا  بالذات أكثر  

دراكها وهم يعملون بشكل أفضل في   (Self-awareness)اهتماما  كبيرا  بعملية الوعي بالذات وا 

 إما كلها ذكور أو كلها إناث. تكون مجموعات
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 اإلرشادّية المجموعات في (Practical Considerations) العملية بعض االعتبارات

 للمرا قين الصغار  

 ضرورة اإلرشادي  بالموقف يتعلق فيما اعتباره في المرشد يضع :(The Setting) المكان

 إجرائه في يرغب الذي للعمل بالنسبة فعاليته بمعنى  اإلرشادية  للجلسات مناسب مكان توفير

 وهل ؟ بحرية التجوال على قادرين سيكونون هل نفسه يسأل وأن الصغار  المسترشدين مع

 اآلخرين يزعجوا ال حتى خافت بصوت الحديث مراعاة باستمرار  منهم يطلب ألن سيضطر

 الخصوصية المجموعة بمقابالت الخاص المكان يوفر وهل ؟ المجاورة الغرفة في الموجودين

 المسترشدين قبل من بسهولة تخريبه يمكن ما الغرفة داخل يوجد وهل ؟ المقاطعة وعدم  والحرية

 ؟(Corey & Corey, 1997)لهم  بالنسبة آمنة غير مواد أيضا   هناك أن أو

 المرشد يكون أن يجب: (Communicate Expectations) للمسترشدين التوّقعات توصيل

 وماذا اإلرشادّية  المجموعة من الهدف عن بسيط بأسلوب المراهقين أو األطفال إخبار على قادر ا

 غير واألسس القواعد يفهمون أنهم من يتأكد أن ويجب منه  يتوقعوا أن يمكنهم وماذا منهم  يتوقع

 في إشراكهم يحاول أن ممكنا   ذلك يكون ما وبقدر أساسية  كقواعد التفاوت أو للتبديل القابلة

عداد وضع ولدال مجموعتهم  ستحكم التي القواعد  وتعزيز وضع  من ومعينة  خاصة قواعد وا 

 على وكمثال( أوتوقراطية لهجة أو أسلوب بدون) وثبات بحزم تنفيذها متابعة يتم أن الضروري

 وهنا ثانية؛ مرة بالعودة للمجموعة المغادرين لألعضاء السماح بعدم سياسة لديه يكون قد: ذلك

ا يكون أن يجب  فاألطفال ثانية  فرصة على للحصول مطالبهم وتلبية االنصياع عدم على حريص 

 عّما راضيين دائما   يكونون ال وربما لهم  يقوله ما يعني المرشد بأن سيتعلمون ما سرعان الصغار

 .تزداد سوف أنها المؤكد من احترامهم لكسب فرصته ولكن معين  وقت في يفعله
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 يحتاج وقد جلسة  لكل كاف نحو على باالستعداد المرشد يقوم: (Preparation) االستعداد

 الكبار مجموعات مع العمل لدال يحتاجه قد مما أكثر الحرص من بمزيد الجلسات وبناء لتنظيم

 لجلسة المخصصة والمواضيع الصيغة لتعديل يكفي بما مرنا   يكون أن يجب كما الراشدين 

 يتجنب وأن لألطفال  والتلقائية العفوية والمواقف لألوضاع االستجابة من يتمكن لكي  معينة 

 .  ومبدعا   خالقا   يكون أن يجب حدث ومهما أعماله  جدول تغطية على اإلصرار

 بطريقة وأهدافه توقعاته لآلباء المرشد يشرح  :(Parent Involvement) اآلباء إشراك

 مع والتعامل مواجهة فرص يقّلص بهذا وهو الشك  عن خاللها من ويبتعدون فهمها يستطيعون

 كيف: " مثل من بموقف معهم والبدء المبادرة خالل من وذلك والدفاعيين  المقاومين اآلباء

 أهداف وفق كفريق نعمل أن نستطيع وكيف طفلك؟ مع عملي في تساعدني أن يمكنك

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

 بالتعّرف بصدق مهتما   يكون أن ويجب كما. الوضع معالجة على القادر الوحيد الخبير وبوصفه

 للتعريف معّين وقت تخصيص إلى يضطر اإلرشادي  وقد البرنامج تجاه  فعلهم ردود على

 فيها يصف قصيرة خطابات إرسال إلى يضطر قد أو اآلباء  مع اجتماع في وتقديمه ببرنامجه

 ,Corey & Corey)الوالدّية  الموافقة بنموذج مرفقة إرسالها يمكن الرسالة وهذه مجموعته 

1997) . 

 اآلتية:ويستند اإلرشاد الجمعي إلى األسس النفسية واالجتماعية 

: اإلنسان كائن اجتماعي لدييه حاجيات نفسيية اجتماعيية البيد مين إتباعهيا فيي إطيار اجتمياعي أوال  

مثييييل: الحاجيييية إلييييى األميييين والنجيييياح واالعتييييراف والتقييييدير والمكانيييية والشييييعور باالنتميييياء وإلحسيييياس 

 والمسايرة وتجنب اللوم والسلطة والضبط والتوجيه. ةبالمسؤولي
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فييييي سييييلوك الفييييرد وتخضييييعه  ةالمعييييايير االجتماعييييية التييييي تحييييدد األدوار االجتماعيييييثانيييييا : تييييتحكم 

 للضغوط االجتماعية.

 من أهداف اإلرشاد النفسي. : يعتبر التوافق االجتماعي وتحقيقه هدفا  ثالثا  

 ,Gazda) ميين أسييباب المشييكالت واالضييطرابات النفسييية ا  رابعييا : تعتبيير العزليية االجتماعييية سييبب

Ginter, & Horne, 2001). 

 في المجموعة والعالجية القوى اإلرشادية

: التفاعيييل االجتمييياعي: أي األخيييذ والعطييياء والتيييأثير المتبيييادل بيييين أعضييياء الجماعييية أوال  

إلرسيال لاإلرشادية وتأثيره الفعيال فهيو يجعيل األعضياء ينيدمجون فيي النشياط االجتمياعي ويصيبح 

الجماعيية فييال يعتمييد اإلرشيياد علييى المرشييد  واالسييتقبال تييأثير إرشييادي ملمييوس ميين جميييع أعضيياء

 من أهم مصادر اإلرشاد. م مصدرا  سهأنف المسترشدونوحده بل يصبح 

ر للمجتميع فرصية لتكيوين عالقيات يح الجماعة كنموذج مصغّ ت: الخبرة االجتماعية: تثانيا  

وتعميل اجتماعية جدييدة واكتسياب خبيرات ومهيارات اجتماعيية تفييد فيي تحقييق التوافيق االجتمياعي 

 الجماعة على إظهار أنماط السلوك الجماعي العام إلى جانب السلوك الفردي الخاص.

إليى جماعية إرشيادية إليى الشيعور بالتقبيل واليتخلص  المسترشيداألمين: ييؤدي انتمياء  ا :ثالث

ن المشيييكالت أو وحييدة اليييذي يعيياني ميين المشييكالت  ميين الشييعور بيياالختالف واالقتنييياع بأنييه ليييس 

غيييره وهييم يتحييدثون عيين المشييكالت يزيييد  المسترشييدالنيياس جميعييا كييذلك فييان سييماع  النفسييية تواجييه

يجيد فيي رفاقيه مين أعضياء  المسترشيدن إمن اطمئنانه ويقلل من مقاومته للتحيدث عين مشيكالته في
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 ,Corey & Corey)انفعالييا ومجياال مناسيبا للتنفييس والتفرييغ والتطهيير االنفعيالي الجماعية سيندا  

1997)   . 

الجاذبييية: للجماعيية جاذبيتهييا الخاصيية ألعضييائها وذلييك بتوفيرهييا ألنشييطة جماعييية  :رابعييا  

شعارهم باألمن وتحقيق األهداف.  تتيح إشباع حاجات أعضائه وا 

 

 (Group Dynamics)ديناميكيات المجموعة 

تعتبر المجموعة اإلرشادية وحدة اجتماعية تتكون من مجموعة مين األفيراِد يتبياين عيددهم 

ويتحييدد فيهييا  (Social Interaction)ليية العمرييية  ويحييدث  بييينهم تفاعييل اجتميياعي حسييِب المرح

لألفراد أدواتهم االجتماعية ولهذه المجموعة معايير وقيم خاصة بها والتي تحدد سيلوك أفرادهيا فيي 

 ,Corey & Corey, 1997; Gazda)األمور التي تخص الجماعة سعيا  لتحقييق هيدف مشيترك 

1989). 
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 العالج  المعرفي السلوكي:

والييذي نييتج  عيين   ي عييد العييالج المعرفييي السييلوكي أحييد أنييواع العييالج النفسييي الحييديث نسييبيا  

وأصييبح  فييي وقييت قصييير  نمييوذج  إدخييال العمليييات العقلييية المعرفييية إلييى أسيياليب العييالِج السييلوكي

يقييوم  و .(Clark & Fairburn, 1997) العييالج النفسييي الرئيسييي فييي معظييم الييدول المتقدميية

العييالج المعرفييي السييلوكي علييى مجموعيية ميين المبييادئ واإلجييراءات التييي تفتييرت أن االضييطرابات 

لقييوال خفييية تكميين فييي الالشييعور   السييلوكية واألمييرات النفسييية واالنفعيياالت السييالبة ليسييت نتاجييا  

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 

ألنيه  طة  والسلوك قد يكون انهزامييا  واهما  ألنه قد يكون مستمدا  من مقدمات خاطئة ومفاهيم مغلو 

النفسييية يمكيين حلهييا عيين كثييير ميين المشييكالت ال علييى أفكييار ال عقالنييية  ولمييا كييان   قيد يكييون مبنيييا  

حييييث أن االستبصيييار واختبيييار ئييية  وتعليييم اتجاهيييات أكثييير تكيفيييا   تصيييحيح المفييياهيم الخاططرييييق: 

 . (Beck, 2001) الواقع والتعلم جميعها عمليات معرفية بالدرجة األولى

 في وتختلف جوهرها في تتشابه عديدة مناهج السلوكي المعرفي العالج مفهوم ويشمل

" بيك" منهج: أشهرها ولكن منها نوعا عشرين من أكثر هناك أن من الرغم وعلى. تطبيقها فنيات

" كيلي" ومنهج السلوكي  االنفعالي العقالني العالج في" إليس ألبرت" ومنهج المعرفي  العالج في

 السلوك تعديل في" ميشنبوم" منهج مثل أخرال مناهج ذلك بعد وتأتي الشخصية  للتصورات

 ومنهج (D’Zurilla, and Goldfried, 1971)وغولدفرايد  وحل المشكالت لدوزيلرا المعرفي 

   في (Multi-Modal Therapy)" الزاروس" ومنهج االجتماعي  التعليم في" باندورا ألبرت"

 (.2114ج )قزق,النماذ المتعدد العالج
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ر العيييالج المعرفيييي السيييلوكي كييييرد فعيييل لالنتقيييادات التيييي وجهيييت إليييى المدرسيييية ظهيييوقيييد 

السلوكية  فيما يتعلق بعيدم قبولهيا لضيرورة إحيداث تغيييرات مباشيرة فيي الناحيية المعرفيية وعالقتهيا 

 . ليييي والنميييو الخلقييييبالوظيييائف النفسيييية  مثيييل جهيييود بياجييييه اليييذي أقيييام العالقييية بيييين النميييو العق

فالمعالج المعرفي يحاول من خالل بعت الفنيات المعرفية والسلوكية أن يساعد الفرد عليى معرفية 

يسييمى إعييادة البنيياء المعرفييي  أفكيياره الالعقالنييية  ويعلمييه طرقييا  أكثيير واقعييية لصييياغة خبراتييه بمييا

 (.2251د)خطاطبة,للفر 

التطييورات فييي علييم اليينفس الحييديث  ففييي بداييية ويعييد العييالج المعرفييي السييلوكي ميين أهييم 

السييييبعينيات ميييين القييييرن العشييييرين, زاد االهتمييييام بأهمييييية العمليييييات المعرفييييية ودورهييييا مثييييل التفكييييير 

والتخيل في تعديل السلوك  ومن المالمح المميزة أن العديد من األساليب العالجية أصبحت تضع 

المعرفية, وترتب على ذلك أن الهيدف الرئيسيي  في االعتبار بشكل خاص التأثير المميز للعمليات

من العيالج المعرفيي السيلوكي أصيبح محاولية تغييير األفكيار الخاطئية وتعيديلها مين خيالل أسياليب 

 (Hersen & Bellack, 1985)وتدريبات وتكنيكات متعددة تتركز على السلوكيات الالتكيفية

عييالج المعرفييي السييلوكي ( أن ال(Linden and Pasatu, 1998ويييرال لينييدن وباسيياتو 

عبيييارة عييين عالجيييين مختلفيييين إال أنهميييا يكميييالن بعضيييهما بعضيييا   ألن التشيييويه المعرفيييي البيييد أن 

 يظهر في سيلوكيات مختلية  وبالتيالي فيإن التعيديل المعرفيي البيد أن يظهير فيي سيلوكيات إيجابيية.

حييديثا نسييبيا  يعمييل  ( أن العييالج المعرفييي السييلوكي يعتبيير اتجاهييا عالجيييا2222ويييذكر عبييد ا  )

يعمد إليى التعاميل ميع االضيطرابات المختلفية عالج المعرفي والعالج السلوكي  و على الدمج بين ال

  كما يعتمد عليى إقامية عالقية وسلوكيا   يا  وانفعال األبعاد  إذ يتعامل معها معرفيا  من منظور ثالثي 

لية الشخصيية للميريت عين كيل عالجية تعاونية بين المعالج والميريت تتحيدد فيي ضيوئها المسيئو 
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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 

ل االعتقييييييادات فيييييي إحيييييداث التغيييييييير العالجيييييي ميييييين خيييييالل تصييييييحيح األفكيييييار المشييييييوهة  وتعيييييدي

 .(Corey, 2001) الالعقالنية  واستبدالها بأفكار واعتقادات تتسم بالمنطق والعقالنية

كيل األسياليب التيي يمكين أن تخفيف الحيزن واألليم النفسيي  على العالج المعرفي ويشتمل 

 (.5992  باترسون) واإلرشادات الذاتية عن طريق تصحيح التصورات الخاطئة

 بالعالج اسمه ارتباط من بالرغم المنهج هذا رواد من (Beck, 1976) بيك ويعتبر

 الفرد أن إلى األساس بالدرجة ترجع النفسية فالمشكالت  (Cognitive Therapy)المعرفي 

 األوهام هذه وتنشأ. خاطئة وافتراضات مغلوطة مقدمات على بناء الحقائقو  الواقع بتحريف يقوم

 أنه المعرفية النظرية وتفترت. (Beck, 1988)المعرفي  نموه مراحل إحدال في خاطئ تعلم عن

 أفكار في تغييرات إحداث خالل من وجسمية وسلوكية انفعالية تغييرات إحداث الممكن من

 هذا في العالجية النماذج أبرز من (2111) "بيك" قدمه الذي النموذج ويعد .المريت واعتقادات

 -هنا الي في الفرد واعتقادات معارف على فيه يركز الذي الوقت ففي شيوعا   وأكثرها االتجاه

 الفنيات ببعت أيضا   يستعين فإنه الشخصية  اضطراب في كسبب (here and now) واآلن

 العالم وعن ذاته عن ومدركاته معارفه بتغير تتغير أن يجب التي المهارات الفرد لتعليم السلوكية

 على تشتمل (Schemas) معرفية مخططات من تتكون الشخصية أن بيك ويرال. والمستقبل

 خالل يكتسبها والتي الفرد لدال األساسية والصيغ واالفتراضات والمفاهيم واالعتقادات المعلومات

 . لديهم لمعانيها وفقا   باألحداث تنفعل الناس أن ويرال. النمو مراحل
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 وتبدو آلية انعكاسات وكأنها تظهر التي السلبية التلقائية باألفكار (2111بيك ) ويهتم

 إلى تؤدي األوتوماتيكية األفكار أن إلى بيك ويذهب. جدا   معقولة بأنها المريت وجهة من

 (Personalization) الشخصي األمثلة عليها التمثل ومن لها  نتيجة يعد الذي المعرفي التشويه

 أي (Polarized) المستقطب والتفكير للمريت  الشخصية النظر وجهة من األحداث تفسير أي

 االستدالل أي التعسفي واالستنتاج أسود  أو أبيت إما متناقضين طرفين أحد عند المتمركز

 حدث أساس على المواقف كل على معينة نتيجة تعميم أي التعميم في والمبالغة الالمنطقي 

ذا. المعرفي والعجز والتحجيم  والتضخيم منفرد   إلى يهدف النموذج لهذا وفقا   العالج كان وا 

 المختلفة المشكالت مع والتعامل المعرفية  والتشويهات الخاطئ الالمنطقي التفكير مع التعامل

 وتوطيد العالجية  المشاركة هي مبادئ أو أسس عدة على يعتمد فإنه تخفيضها  إلى والسعي

 وحدات إلى تقسيمها أي (Reduction) المشكلة اختزال أو وتقليل المريت  مع المصداقية

 المناقشة  مثل معرفي بعضها عديدة فنيات باستخدام وذلك العالج كيفية ومعرفة تناولها  يسهل

عادة موضوعيا   للواقع وتقييمه المريت تفكير يجعل الذي والتباعد الذاتية  والمراقبة  التقييم وا 

 والتعريت  الموجه  كاالستكشاف تجريبي   وبعضها)األسباب مناقشة) البديلي والعالج المعرفي 

 أن" بيك" ويرال. الدور ولعب والتخيل  واإلقتداء  المنزلية  كالواجبات سلوكي اآلخر وبعضها

 المريضة الحاالت لدال ومعرفية إتجاهية تغييرات إلى تؤدي ألنها فاعلية ذات السلوكية التكنيكات

 (.2111)المحارب  

من أبرز علماء هذا المنظور الذي أطلق على نظريته  (Ellis, 1978)إليس  عتبريكما و 

 Rational Emotive Behavior Theory)اسم النظرية العقالنية االنفعالية السلوكية 

(REBT) الذي شرح أفكاره من خالل نموذج  (ABC Model) (A )(Activating event)  

الذي  ((Consequences( C)والسلوكية  (  والنتائج االنفعالية (Beliefs( B) والمعتقدات
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. يوضح العالقة بين المعتقدات واألحداث الحياتية والنتائج االنفعالية والسلوكية المتعلقة بها

ال تؤدي إلى االنزعاج أو االضطراب االنفعالي ولكن  (A)ويوضح هذا النموذج أن األحداث 

( هو الذي يسبب ردود (Bلديه تقدير الفرد لها وأفكاره ونظام المعتقدات العقالنية والالعقالنية 

(. إن اإلدراكات واالستنتاجات والتقييمات كلها عبارة عن عمليات Cالفعل االنفعالية والسلوكية )

معرفية تسهم في الحالة االنفعالية  وعلى أية حال فإن العالج العقالني االنفعالي السلوكي ينظر 

ا  ومنطقيا  بجوهر المعتقدات الالعقالنية إلى الظواهر المعرفية الثالث باعتبارها مرتبطة نفسي

 (. 2118( أو األبنية المعرفية )السوالمة, Schemasالالشعورية التي تشبه السكيمات )

أن  العالج المعرفي  (Rosenhan and Seligman 1989)ويرال روزنهام وسيلجمان 

السلوكي يمثل  أيضا  نوعا  من العالج المتعدد النماذج  وأن  مهمة المعالج تتحدد  في تصنيِف 

االضطرابات النفسية حسب مستوياتها المتميزة  ومن ثم  العمل وفق كل مستوال باختياِر 

سرعة وبتخطيط اإلستراتيجيات والفنيات العالجية المناسبة لكِل مستوال مع العمل بمرونة و 

اسمه  يرتبط   الذي(Lazarus, 1988)واستعداد مهني رفيع المستوال.  ويعتبر آرنولد الزاروس 

من أوائِل المعالجين التكامليين  المدال  الواسع (Behavior Therapy)السلوكي  بالعالج أصال  

(Lazarus, 1997)ستويات   الذين استخدموا منهج العالج المعرفي السلوكي واضعا  سبعة م

ليعمل المعالج وفقها  وذلك انطالقا  من فكرة أن اإلضطرابات النفسية تظهر من خالِل سبعة 

 الزاروس مستويات أو مؤشرات ينبغي التعامل واالهتمام بها. ولإلشارة لهذه األنواع استخدم

 وذلك على النحو التالي (BASIC ID) السبعة األنواع لتلك األولى لألحرف االختصار أسلوب

(Cormier &   Cormier, 1998): (B(السلوك  و )A(العاطفة  و )S(اإلحساس و )I )

 ( لألدوية.D( للعالقات الشخصية  و)I( األفكار  و)Cالتخيل  و)
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( مؤسس مينهج التعيديل المعرفيي للسيلوك Meichenbaum,  1995كما ويعد ميشنبوم )

(Cognitive Modification ومييينهج التحصييين ضييد التيييوتر  )(Stress Inoculation 

Therapy (SIT) (Cooper, 2002)( وقيد توصيل  ميشينبوم  Meichenbaum, 1995 إليى )

أن التفكييير والمعتقييدات والمشيياعر والحييديث اإليجييابي مييع اليينفس وتوجيهييات الفييرد لنفسييه لهييا دور 

 Inner Self)( علييى الحييوار الييداخلي الييذاتي 1995كبييير فييي عملييية الييتعلم  وركييز ميشيينبوم )

Talk)  ليتم تعديل السلوك  ويرال أن الحديث مع النفس يجب أن يكون إيجابيا  ويتضمن الرغبة  

 ,Meichenbaum) شنبومميوقد وضع  (. 1999في التغيير نحو األفضل )عبد الهادي والعزة  

أن بعت بمالحظته للتدريِب على التعليماِت الذاتية  منطلقا  من  ه العالجيمنهج (1985 ,1977

مرضييى كييانوا يييرددون نفييس العبييارات أثنيياء المقييابالت التتبعييية لتقييويم فاعلييية العييالج, حيييث كييانوا ال

يقولون "تحدث حديثا  صحيا , وكن متماسكا  ومتالئما , وفي هذا ما ييدل عليى أنهيم كيانوا منخيرطين 

مرضييى  لتييدريبِ ه منهجييفييي  (1977)شيينبوم ميوقييد اتبييع   فييي نييوع ميين األحاديييث الذاتييية التلقائييية.

 .أساليب اإلشراط اإلجرائي أسس الفصام على نوع من الحديث الصحي استخدام

 Stress Inoculation Training [SIT])ويعد التدريب على التحصين ضد التوتر 

( ويعكس  برنامج التدريب على 1977أحد المناهج المعرفية السلوكية التي طورها ميشنبوم )

التحصين ضد التوتر  منظور ميشنبوم بأن األفراد يتعاملون مع المواقف الموترة من خالل تغيير 

 معتقداتهم عن السلوكيات والعبارات التي يحدثون بها أنفسهم خالِل تعاملهم الفعلي مع التوتر

(Sharf, 1996)  ويعتبر برنامج التحصين ضد التوتر والضغوط برنامجا  واسع النطاق والتنوع .

عادة البناء المعرفي وحل  فهو يشتمل على إعطاء المعلومات والتدريب على االسترخاء وا 

(  وفنيات معرفية وسلوكية أخرال. Behavioral Rehearsalالمشاكل  والتجريب السلوكي )
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أن إعطاء األفراد فرصة لمواجهة والتعامل بنجاح مع مثير موتر وضاغط بمستوال  ويستند  لمبدأ

 . تحمل المخاوف أو القلق األشد حدةمعتدل لحد ما  سيجعلهم قادرين على 

(  للتدريب على التحصين ضد ,Meichenbaum 1985ويتألف نموذج ميشنبوم )

ومرحلة التطبيق  ، كتساب المهاراتومرحلة ا ، المرحلة المفا يمية التوتر من ثالثة مراحل:

 (. 2113)عالء الدين  

(: في المرحلة األولى, يتم جمع المعلومات عن (Conceptual Phase.المرحلة المفاهيمية 1

المواقف واالهتمامات التي  و المسترشد  ويتم تعليم المسترشد حول كيفية التفكير في المشكلة

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 

-Self)لعبارات الذاتية في هذا التوتر. وفي هذه المرحلة يوجه االنتباه واالهتمام لمراقبة ا

statements)  ومراجعة الحوارات الداخلية بشأن المواقف الموترة أو الموقف المقلق  ورصد

ومراقبة السلوكيات المتوترة الناتجة جراء ذلك.  وغالبا  ما يوصى ضرورة مراعاة أن يتم استخدام 

طيلة فترة العملية  (Diaries)(  أو دفتر يوميات (Logسجل لبيانات يومية بعناوين جاهزة 

 العالجية  وهذا يمهد لدال المسترشد لتطوير طرق للمواجهة وللتعامل مع خوفه. 

(: في هذه المرحلة  ولكي يتمكن المسترشد من Skills Acquisitionكتساب المهارات )ا. 2 

مواجهة الخوف والتوتر وللتعامل معها بكفاءة  يتم تعليمه العديد من المهارات المعرفية 

عادة البناء المعرفي  ومهارات حل  والسلوكية  بما في ذلك التدريب على االسترخاء  وا 

دين فنيات االسترخاء مثل تلك التي المشكالت  وتعليمات التعزيز الذاتي  ويتم تعليم المسترش
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(  بحيث تتنافس Jacobson, 1938وجاكوبسون ) (Wolpe, 1990)طورها كل من وولبي 

 (. 2113عالء الدين  (ردود فعل االسترخاء مع رد فعل الخوف والقلق 

تغيير األفكار السلبية  (Cognitive Restructuring)ويقصد بإعادة البناء المعرفي 

( بّناءة. وعلى سبيل المثال  قد تستبدل عبارة " أنا خائفة Copingامل ومواجهة )إلى أفكار تع

وال يمكنني القيام بأي شيء  بعبارة "عندما سأكون خائفة  سأتوقف للحظة لمراجعة نفسي". 

على التجريب والتدريب ذهنيا   على كيف  (Problem solving)ويشمل حل المشكالت 

-Self)مل معه  كما وتستخدم تعليمات التعزيز الذاتي سيتناول المرء موقفا  ويتعا

reinforcement instructions)" أنا أقوم باألعماِل المنزلية   بتقديم عبارات ذاتية إيجابية مثل

نيابة عن أمي  ومع ذلك  يمكنني أن أدرس   وأنا أوزع  الوقت بشكل جيد  أمي يمكنها أن ترتاح 

عر باإلرتياح  فأنا أتحكم بالوقِت بشكل أفضل مما كنت عليه وتكون سعيدة ولو قليال   أنا أش

عتمادا  على الموقف  فإن المعالجين الذين يستخدمون برنامج التدريب على األسبوع الماضي " وا 

يمكنهم تعليم مسترشديهم أنواعا  كثيرة من مهارات المواجهة  (SIT)التحصين ضد التوتر

 ى المشاعِر للتعامل مع المواقف الضاغطة والموترة. المتمركزة على المشكلة والمتمركزة عل

تقاِن مهارات Application).التطبيق )3 : عندما يكون المسترشدون قد تمكنوا من تعّلِم وا 

المواجهة فإنهم يكونوا أصبحوا جاهزين ومستعدين لوضعها موضع التنفيذ في مواقف حقيقية.  

ذهنيا   على  Rehearsal)  بالتدرب والتجريب )وعلى سبيل المثال  فإن  المسترشدة تقوم أوال  

توزيِع الوقت المتوفر لديها إلنجاِز غسيِل األطباق والقياِم بالواجب المدرسي  بينما تستخدم 

العبارات الذاتية التي تم تطويرها. وكلما كانت هذه المسترشدة أكثر دقة في تخيِل تفاصيل 

مهمتين  كلما كانت أكثر قدرة وبدرجة أفضل على المشاهد التي تحدث أثناء قيامها بإنجاز ال
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التي طورتها في السابق.  وعندما يتم  (Coping Strategies)ستراتيجيات المواجه ة ااستخدام 

 .(Home Assignment)إتقان هذه المهارات فإن  المسترشدة ت عط ى واجبات بيتية 

 إلرشيياِد والعييالج النفسيييافييي والسييلوكية وفييي ضييوء مييا سييبق يتضييح أن المدرسيية المعرفييية 

تسيييييتند إليييييى العالقييييية بيييييين المكيييييون المعرفيييييي والمكيييييون السيييييلوكي ميييييرورا  بيييييالمكون االنفعيييييالي  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  

المدرسيية المعرفييية تؤكييد علييى تقييويم التفكييير لييدال األفييراد ميين خييالل التعييديالت ف .(5992مليكيية  )

المعرفية والسلوكية التي تؤدي إلى أن يكون األفراد موضوعيين  وعقالنيين  ويرون العيالم بصيورة 

يجابييييية مسييييتمدة ميييين الواقييييع الموضييييوعي  ويسييييتطيعون إدارة انفعيييياالتهم فييييي المواقييييف المختلفيييية إ

 (2251)خطاطبة ,معتمدين على األنماط االيجابية في التفكير.

كفيياءة العييالج المعرفييي السييلوكي علييى التقييييم الموضييوعي للمشييكالت  واسييتبدال وتسييتند  

الميييول الكارثييية  والتعييديل العميييق لوجهيية النظيير المرتبطيية بعييدم االسييتثارة  وتنفيييذ خطييط العمييل  

ميينظم  وتكييون الممارسيية بنيياء علييى الرؤييية بالنسييبة وخفييت التجنييب  ويكييون ذلييك بشييكل تييدريجي 

للمشيييكالت فيييي صيييورة تعاونيييية تتضيييمن الفحيييص المتبيييادل للقضيييايا  وممارسييية الواجبيييات المنزليييية 

التيي بواسطة الفهيم  والتحلييل  وتطيوير االسيتراتيجيات البنياءة فيي وقيت يتناسيب ميع االضيطرابات 

 .(Resick, Nishith, Weaver,  Astin, & Feuer, 2002)يتصدال لها هذا المنهج 

ومن أهم التكنيكات المعرفية السلوكية التي رّكز عليها معالجو العالج المعرفي السلوكي  

 في الدراسة الحالية هي:  ستفادة منها في بناء البرنامج اإلرشادياالوالتي اعتمدت الباحثة على 
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. وتظهر (Dysfunctional Thoughts).الكشف والتسجيل لألفكار السلبية أو المشو ة 0

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 

ح قادرا  للمريت والمعالج أيضا  بيانات الختبار الواقع. والهدف هو تمكين المسترشد بأن يصب

على أن يراقب ويسجل بصورة صحيحة أحاديثه الذاتية عندما يشعر باالكتئاب  وعندما يشعر 

المعالج بأن المريت أصبح قادرا  على البدء في تحديد األفكار أثناء الجلسة فباإلمكان أن يطلب 

 & Williams)من المسترشد أن يراقب تفكيره الخاص بين الجلسات )كواجب منزلي( 

Williams, 2005). 

فعيياال  فييي التعييويت عيين   م الييذاتيييكييون التييدريب علييى التعليي .إعييادة البنيياء المعرفييي -2

نقييص المهييارات المعرفييية  حيييث إن إعييادة البنيياء المعرفييي يركييز علييى االنحرافييات المعرفييية  ويييتم 

ضييب  تعليييم المييريت أن يرصييد األفكييار التييي تييرتبط باالنفعيياالت البغيضيية مثييل: االكتئيياب  والغ

والعدوانية  وعند تحديد تلك األفكار التلقائية يتم استخدام مجموعة من األساليب لتوضيح طبيعتها 

إليييى أن إعيييادة البنييياء  (Hubbard, 2002)ويشيييير هوبيييارد  . (Hubbard, 2002)المنحرفييية

 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 

ضافة إلى تطوير  التعرف الدقيق على هذه األفكار وتطويرها بحيث تكون قوة للتفكير االيجابي  وا 

رات تييدريب الصيييوت الييداخلي بميييا ييييؤثر علييى الرؤيييية الثاقبييية للحييياة  وذليييك كمييييزان لكييل مييين الخبييي

فنييية إعييادة البنيياء المعرفييي تنطلييق ميين أن المعتقييدات واألحييداث الخارجييية  إن   .االيجابييية والسييلبية

في وقت واحيد  وأن تفكييرهم  ونسلكيو  ونفعليو  ونفكر يولة عن مشاعر األفراد  فاألفراد هي المسئ
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رضييييية عيييين تلييييك عنشييييطة المضييييطربة ولكيييين ينشييييأ بطريقيييية ال يييييؤدي فقييييط إلييييى االنفعيييياالت واأل

 االنفعاالت واألنشطة.

وهو تكنيك معرفي سلوكي ركز عليه بيك . (Inner Self Talk). تعديل الحديث الذاتي 3

ليس وأيضا  ميشنبوم ) ( انطالقا  من الفرضية المتضمنة أن األحاديث واأللفاظ 1995وا 

(Verbalization التي يقولها الناس ألنفسهم تلعب دورا  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 

 (. 1999تغيير السلوك )عبد الهادي والعزة   عملية

ذا أردنا أن نغير السلوك فإنه يجب أن نبحث عن األفكار واألحاديث الذاتية الداخلية  وا 

مثل هذا السلوك  والمفترت أن تبدأ عملية التغيير من عندها. وتقلل هذه بالتي تسبق قيامنا 

د الفرد بأساس لتقديم سلوك جديد متوافق العملية من آلية النشاط السلوكي غير المتوافق وتزو 

(  كما أن الحاالت االنفعالية تحدث بسبب نمط غير موائم من التفكير  1991)باترسون  

واألشخاص ال يضطربون بسبب األحداث ولكن بسبب ما يرتبط بهذه األحداث من أفكار 

يه الذات ال يحدث تأثيرا  وأحاديث ذاتية محبطة ومكدرة. وقد أدرك  ميشنبوم مبكرا  أن أسلوب توج

فاعال  في تغير السلوك ما لم يكن قد وقع  التغير في طريقة التفكير  ولذلك فهو يرال أن األحاديث 

 (. 2111الذاتية يجب أن تكون إيجابية  وتتضمن الرغبة في التغير نحو األفضل )عبد الرحمن  

خالية من التوتر تتوقف فيها : حالة االسترخاء بأنهيعّرف  (Relaxition.)االسترخاء -4

الصييراعات الداخلييية  وكييذلك مشيياعر القلييق والغضييب والخييوف واالنزعيياج وتنتشيير فيهييا حاليية ميين 

الت وغيرهييا يعمييل علييى تهدئيية الصييراعات الداخلييية وتوجيييه االنتبيياه إلييى مييواطن العضييو  الهييدوء.
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لق والضيييغوط بيييالق االسيييترخاء فيييي خفيييت التيييوترات المرتبطييية. وي سيييتخدم  فيقليييل مييين حيييدة الصيييراع

  وهييو حاليية ميين االستسييالم يتوقييف فيهييا الفييرد عيين ات الخييوف والقلييقوالغضييب وحيياالت اضييطراب

وتتضييمن هييذه الفنييية: التيينفس البطنييي العميييق كييرد فعييل إلنييذار  .العمليييات الطبيعييية للجسييم والعقييل

خاء جميييع ويتضييمن االسييتر  .الجسييم وزيييادة تركيييز المعلومييات األساسييية أثنيياء المواقييف الضيياغطة

ت عميقييا  ومركييزا  كييان أسييلوبا  ناجحييا  ميين األسيياليب المضييادة لالنفعيياال منيياطق الجسييم وكلمييا كييان  

نميية التركييز والتعاميل ميع كما يعيد وسييلة أساسيية فيي ت    والغضبالسلبية التي من أهمها: القلق

 .(Hubbard, 2002)ات الصادمة ضطراباال

بأنييييه توقييييف كامييييل لكييييل االنقباضييييات والتقلصييييات ( االسييييترخاء 5992ف إبييييراهيم )ويعييييرّ 

علييييى شييييدة  العضييييلية المصيييياحبة للتييييوتر  وتتوقييييف الزيييييادة الشييييديدة فييييي التييييوتر العضييييلي أساسييييا  

هييذه    وتتركييز بعييتواجييه الفييرد مشييكالت تتعلييق بتوافقييهخاصيية عنييدما ي  االضييطرابات االنفعالييية

ي للفييرد متحفيييزا  لالنفعييال السيييريع فييي وتجعييل إثيييارة التييوتر العضيييلي التييوترات العضيييلية فييي الجبهييية 

تجابة عالمييات الغضييب علييى الوجييه يجعييل الفييرد سييريع االسيي االتجيياه المالئييم لهييذه التييوترات  فرسييم

  ويستغرق تدريب الفرد على االسترخاء العضلي المنظم فيي العييادة للمواقف االجتماعية بالغضب

 النفسية عادة ست جلسات عالجية.

ي عليييم المسترشيييدون أسييياليب المواجهييية  . (Coping Strategies)المواجهييية سيييتراتيجياتا. 5

المتمركزة على المشكلة للمواقف القابلة للسيطرة عليها  والمتمركزة على المشاعر للمواقيف التيي ال 

 معظيم وألن الفّعالة  للمواجهة . وكأسلوب(Lazarus & Folkman, 1984) يستطيعون تغييرها

 يوصيييي ومعانييياتهم  وتيييوترهم لمتييياعبهم كمصيييدر نفسيييه الميييرت عليييى يركيييزون وأسيييرهم المرضيييى

األفضيل ليدال البيدِء  مين بأنيه (Neilson-Clayton & Brownlee,  2002, p. 6) اليبعت
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لنميوذج  كأسيلوب ؟"اإلرشياد إليى بيك أتيت التيي المشيكالت" عليى بالتركيز بالعالِج مع المسترشدين

 .الفّعالة المواجهة

وهي طريقة . (Self Instructional Training [SIT]).التدريب على التعليمات الذاتية 6

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  

عادة حيث يقوم المعالج بنمذجة السلوك المقبول ثم يمارس المسترشد ذلك السلوك  بتكرار وا 

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 

 يستخدم هذه العملية أو خالفها في مواقف أخرال في الوقت المناسب من خالِل الواجبات البيتية.

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 

أو بممارسة ذاتيا  وبممارستها  وقد يرغب المسترشد االحتفاظ بتلك التعليمات بتدوينها على الورق  

  خارج الجلسة العالجية ضمن سياق  ناالت مختلفة أو مع أشخاص مختلفيالسلوك في ح

 (2114)قزق,الواجب البيتي.

 . أسلوب التحصين ضد التوتر : تم توضيحه مسبقا .1
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(:يعتميد هيذا Systamatic  Desensitization. أسيلوب تقلييل الحساسيية التيدريجي )2

الكالسيكي وهو من أكثر األساليب السلوكية إسيتخداما  وتيم التحقيق  األسلوب على مبادئ اإلشراط

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 المثيييره للقلييق ثيم يييتم تطبيييق اجييراءات 

طهييا مييع المشيياهد المتخيليية حيييث يييتم تقييديم المشيياهد ميين األقييل تهيييدا  الييى األكثيير االسييترخاء ورب

 (2255تهديدا  الى أن يختفي االرتباط بين تلك المثيرات وبين استجابة القلق.)باكير,

. أسلوب حل المشكالت: حيث يقوم هذا األسلوب على تدريب المسترشدين على حل 9

المشكلة وتوليد البدائل الخاصة بالحلول واختيار واحد المشكالت وذلك من خالل التعرف على 

من هذه الحلول ومن ثم يتم اختبار كفاءة الحل , وفي هذا األسلوب ال يكون التدريب فقط على 

نما على المشكالت المستقبلية .)باكير,   (2111المشكلة الحالية وا 

د من تعميم التغيرات لكي يتمكن الفر . (Homework Assignments)الواجبات البيتية  .11

تغيرات الجديدة معالجه  ومن أجل مساعدته على أن ينقل الالاإليجابية التي يكون قد أنجزها مع 

الجلسة إلى مواقف الحياة الواقعية  ولتقوية ودعم أفكاره ومعتقداته الصحية  التي تعلمها داخل  

الخارجية  وتعد وتصّمم هذه  الجديدة  يتم توجيهه وتشجيعه على تنفيذ بعت الواجبات واألنشطة

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 

 (.2118التي ترتبط باألهداف القريبة والبعيدة للعالج )السوالمة  

 ;Flannery-Schroeder & Kendall, 2000)وبوجه عام  يوجد العديد من الدراسات

Kendall, Flannery-Schroeder, Panichelli-Mindel, Southam-Gerow, Henin, 

 & Warman, 1997; Larkin & Thyer, 1997) التيي أجرييت باسيتخدام العيالج المعرفيي  
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السلوكي والتي أثبتت فاعلية فنياته المختلفة في عالج االضطرابات النفسية مثل: االكتئاب والقلق 

  والتيي كشيفت عين أن العيالج المعرفيي (PTSD)والعدوان واضطرابات ضيغوط ميا بعيد الصيدمة 

هياء السلوكي يعد من أقل األساليب العالجية في نسبة انتكاسيه  وأن أثيره يمتيد لفتيرة طويلية بعيد انت

وتييدني تقييدير العييالج. وبشييكل  خيياص  أشييار  البيياحثون لفاعليتييه مييع اضييطرابات القلييق واالكتئيياب 

 .(Seligman, & Ollendick, 2011)مع  مجموعات األطفال والمراهقين الذات 
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 : مشكلة الدراسة

للخطر أو التهجير القسري للوقوع في مواقف يعجز الفرد عن  تا ما تؤثر خبرات التعر غالب

التعامل معها ومع من حوله ما يؤثر في مستقبله .ومما يجدر ذكره أن نواتج التعرت للخطر قد 

. وهدفت هذه الدراسة الى تؤثر على سلوك وشخصية الفرد سواء على المدال القريب أو البعيد

ار النفسية التي يعاني منها األطفال السوريين الالجئين في إلقاء الضوء على أهم المشكالت واألث

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  . 

 ه الفئة .إضافه الى قلة الدراسات المتعلقة بهذ

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 

ل البحثي أبناء الالجئين السوريين في األردن. وبناء على ذلك , فأن الدراسة الحالية تطرح السؤا

 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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( بين .α  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوال داللة )    .1

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على 

 .في القياس البعدي مقياس التوتر النفسي 

( بين .α  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوال داللة)  . .5

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على 

 القياس البعديمقياس تقدير الذات في 

( بين .α  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عندمستوال داللة )   ال .5

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 

( الى أن نسبة المراهقين ممن UNICEF,2014وكما أشارت دراسة ) األطفال المستقبلية ,

( وهذه الفئة هي %54من الالجئين السوريين تبلغ ) ( عاما51-52تتراوح أعمارهم ما بين )

األكثر تعرضا  للتمييز ,الضياع,الغضب, الكوابيس والهم المستمر,كل ذلك يؤدي الى تدني تقدير 

تبرز أهمية الدراسة الحالية في توفير الذات وبالتالي تؤدي الى زيادة التوتر النفسي .ومن هنا 

لالجئين السوريين من اللواتي بدأن  في عبوِر مرحلة ا بناءِ أل ةاإلرشادي المجموعاتِ  يتناولبرنامج 

 تقدير الذات والتوتر النفسيجة في تطوير أدوات لقياس مدال در  تسهم   نأ, كما يمكن المراهقة
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برفع مستوال تقدير الذات وخفت التوتر المتعلقة المحلية والعربية ندرة الدراسات  إلىإضافة 

تستخدم هذه الدراسة بما فيها من أدوات ومواد  نأويمكن  السوريينالنفسي لدال أبناء الالجئين 

 .أبناء الالجئين السوريين على تحسين تقدير الذات لديهم وخفت التوتر النفسي اندةوبرنامج لمس

 وتكتسب  ذه الدراسة أ ميتها من كونها:  

رفع المعرفي السلوكي  في  تحاول اختبار فعالية برنامج إرشاد جمعي يستند أساسا  للمنهج .1

  وفي الجئين السوريين عينة من أبناء ال عند تقدير الذات وخفت التوتر النفسي مستوال 

لدال عينة     وذلك  تبة على اللجوء الجديدة المتر  إكسابهم مهارات للتعامِل مع المواقف واألدوار

دني في مستوال تقدير ت( عاما   من اللواتي يواجهن 16-13من سن ) سوريات من الفتيات ال

 الذات وتوتر نفسي شديد يؤثر على حياتهن داخل أسرهن.

تعتبر هذه الدراسة ) في حدود علم الباحثة( الدراسة األولى على المستوال المحلي  التي  .2

  التي تقّصت أثر برنامج د لمستندة إلى مناهج اإلرشاأجريت في مجال المجموعات اإلرشادية ا

 بمشكلة اللجوء السوري المرتبطة تقدير الذات والتوتر النفسي شكالت جة مإرشاد جمعي في معال

كما ويمكن أن تقود الدراسة الحالية الى نتائج  .ي استنادا  إلى منهج العالج المعرفي السلوك

باألمكان االستفادة منها في الكشف عن أوجه القوة والضعف وسد الثغرة في البرامج األرشادية 

 السوريين على وجه الخصوص. المقدمة لالجئين

 :التعريفات المفا يمية واإلجرائية للدراسة 

( البرنامج االرشادي بأنه برنامج 664,ص5005يعرف زهران ) برنامج األرشاد الجمعي:.1

منظم في ضوء أسس علمية , لتقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة , فرديا وجماعيا , بهدف 

السوي والقيام باالختيار الواعي والمتعقل , لتحقيق التوافق النفسي مساعدتهم في تحقيق النمو 

 ,ويقوم بتخطيطه وتنفيذه لجنة وفريق من المسؤولين المؤهلين.
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ويعرف في الدراسة الحالية بأنه خطة العمل الذي يتضمن مجموعة من الجلسات 

الى فنيات األرشادية التي تنفذ خاللها مجموعة من االجراءات االرشادية المستندة 

 توضيح إستراتيجيات االرشاد الجمعي والعالج المعرفي السلوكي واستخدمت فيه

 آمنة ببيئة والتزّود, (Bacon, Corr, & Corr, 1996) الخاطئة والمفاهيم التصورات

 Bacon et) واآلمال والمخاوف والشكوك المشاعر عن والتعبير إلبداء وثابتة ومألوفة

Corr, & Corr 1996). الذات والشعور بالتمكين تقدير تحسين المجموعة بينما تدعم 

 لتحسين والمواجهة التعامل مهارات والتمييز والتخفيف من مشاعر الحزن والقلق  وتعّلم

( جلسة 16ويتكون البرنامج من ) .(Bacon Corr, & Corr, 1996) التعاسة أعرات

 بمعدل جلستين أسبوعيا  لمدة سبعة أسابيع.

يعرف تقدير الذات من خالل التقويم الذي يجريه (: Self_esteemالذات). تقدير 2

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 

من خالل أمتالك الفرد للمهارات الضرورية في التعامل الذات , ويتشكل تقدير الذات 

 (Murk,1999.)بنجاح وفاعلية مع البيئة المحيطة, ورصيده من النجاح والفشل في ذلك

. ويعرف أيضا بأنه ذلك الذي يدركه الفرد من اآلخرين والذي يعكس مشاعر الثقة 

 عبارة وهو  (.5006دسوقي,والكفاءة والفاعلية والتقبل اإلجتماعي واإلحساس بالقيمة.)ال

 & ,Rozenberg, Schooler, Schoenbach)الذات لمفهوم التقييمي المكون عن

Rosenberg, 1995)  أنفسهم تجاه ويشعرون األشخاص بها يدرك التي والكيفية 

 .وشامل عام بشكل الذاتية وقيمتهم
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طالبات أفراد عينة ال ا  للدرجة التي تحصل عليهاتبع الحالية الدراسة في إجرائيا   ويعّرف 

 في المستخدمة األداة على الدراسة على مقياس تقدير الذات المستخدم في هذه الدراسة 

  . الدراسة

: هو  عبارة عن حالة من التوازن أو إنعدام التوازن تنشأ عن تفاعل التوتر النفسي.5

البيئية الخارجية,  المكونات األربعة التالية: الحاجات والقيم الداخلية , المطالب والقيود

(.ويعرفه 1446المصادر واإلمكانات الشخصية, ومصادر دعم البيئة الخارجية.)بكار, 

( على أنه القوال الخارجية التي تؤثر على Spielberger)سبيلبيرغر

ا  للدرجة (. ويعرف إجرائيا  في الدراسة الحالية تبعSpielberger&I.G,1986.)الفرد

طالبات أفراد عينة الدراسة على مقياس التوتر النفسي المستخدم في التي تحصل عليها ال

  على األداة المستخدمة في الدراسة. هذه الدراسة 

ويقصد بهم في الدراسة الحالية مجموعة الطالبات اإلناث .أطفال الالجئين السوريين: 4

راوحت ت التي ال والمستقرة في مدينة الزرقاءمن أبناء األسر السورية الالجئة إلى األردن 

 ( سنة.14_15بين ) نأعماره

 حدود الدراسة

 الدراسيية الديموغرافييية لعينيية للخصييائص تبعييا   الحالييية الدراسيية نتييائج تعميييم إمكانييية تتحييدد

التابعييية لمديريييية تربيييية لحكوميييية رسييين فيييي الميييداِرس االليييواتي يدالسيييوريات المكونييية مييين الطالبيييات 

  وبالفئييية لالجئيييين السيييوريين اث مييين أبنييياء االطالبيييات اإلنيييالزرقييياء األوليييى  والتيييي اقتصيييرت عليييى 

يعييانين ميين الصييعوبات االنفعالييية واالجتماعييية التالييية:  هيين  ( سيينة  مميين تبييين أن16-13العمرييية )

 أيضييا   الحالّييية الّدراسيية نتييائج تعميييم إمكانّييية . وتتحييّددر الييذات والتييوتر النفسييي الشييديد تقييديتييدني 
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 للخصييائص عيية ضييابطة وتجريبييية وقياسييات قبلييية وبعدييية وتتبعييية  وتبعييا  بتصييميِم الدراسيية بمجمو 

 الحالية وما تحقق لها من صدق وثبات . الّدراسة في المستخدمة لألدوات الّسيكومترّية

 متغيرات الدراسة :

 أشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

 النظرية المعرفية السلوكية.. المتغير المستقل: البرنامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى 1

ومستوال التوتر النفسي ألفراد الدراسة والمتمثلة بدرجات  . المتغير التابع: مستوال تقدير الذات5

 أفراد العينة على مقياسي تقدير الذات والتوتر النفسي.
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 الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات التي تناولت تقدير الذات

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت التوتر النفسي

 ثالثًا: الدراسات التي تناولت الالجئين السوريين
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 الدراسات التي تناولت تقدير الذات:

( التييي هييدفت إلييى الكشييف عيين أثيير برنييامج أرشيياد جمعييي فييي 5012فييي دراسيية حسيين )

الذات لدال عينية مين األطفيال اليذكور خفت اإلنسحاب االجتماعي وتحسين تقدير الذات ومفهوم 

األيتام المودعين في إثنين من مؤسسيات الرعايية اإليوائيية اإلجتماعيية فيي مدينية عميان_ األردن. 

(سينة حييث تيم تيوزيعهم 15-10( طفيال  تراوحيت أعميارهم ميا بيين )55وتألفت عينة الدراسية مين )

إرشييياد جمعيييي بواقيييع ثيييالث  جلسييية 16إليييى مجميييوعتين تجريبييية وضيييابطة. وتيييألف البرنيييامج مييين 

( دقيقة الى ساعة. وأشارت التحليالت اإلحصائية الى 62جلسات إسبوعيا  وتراوحت مدة الجلسة )

( بيين متوسيطات درجيات المجميوعتين عليى 0,02وجود فيروق دالية إحصيائيا  عنيد مسيتوال داللية )

( بيييين 0.02) مقيييياس االنسيييحاب اإلجتمييياعي , ووجيييود فيييروق دالييية إحصيييائيا  عنيييد مسيييتوال داللييية

 متوسطات درجات المجموعتين على مقياس تقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية.

(  التي هدفت الى التعرف على التشوهات المعرفية وعالقتها 5012وفي دراسة نّصار )

بتقدير الذات لدال عينة من طلبة الجليل األسفل , في ضوء متغيري الجنس والصف المدرسي, 

( طالبا  وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طلبة الصفوف 541تكونت عينة الدراسة من )

والحادي عشر ( المنتظمين في المدارس الحكومية في قرية عرابة في منطقة  )السادس, التاسع

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 

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال تقدير تعزال للصف . كما أظهرت 

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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دها وتقدير الذات ككل وجميع أبعاده لدال إحصائيا  بين التشوهات المعرفية ككل وجميع أبعا

 الطلبة.

( التي هدفت الى التعرف على مستوال الضغوط النفسية لدال 5012وفي دراسة مدادحة )

طلبة جامعة مؤته وعالقتها بكل من التطرف الفكري وتقدير الذات والتحصيل الدراسي , وتألفت 

أساس العينة العشوائية العنقودية من  ( طالبا  وطالبة تم اختيارهم على422عينة الدراسة 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 

سلبية ذات داللة إحصائية الضغوط النفسية لدال طلبة جامعة مؤتة جاء متوسطا , ووجود عالقة 

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 

تعزال للنوع  التخصصات العلمية وللمستوال الدراسي لصالح طلبة السنة الرابعة وعدم وجود فروق

 اإلجتماعي.

( الى قياس فاعلية برنامج إرشادي إلدارة الغضب قائم 5012هدفت دراسة الشعيبي )

على االتجاه المعرفي السلوكي في تحسين تقدير الذات والمهارات اإلجتماعية لدال طالبات 

( طالبة تم اختيارهن بشكل قصدي حيث تم 50الصف الثامن, وتكونت عينة الدراسة من )

سيمهن الى مجموعتين تجريبية وضابطة . وخضعت المجموعة التجريبية لبرنامج الدراسة تق

( دقيقة. حيث أظرت نتائج 62( جلسة بواقع جلستين أسبوعيا  ومدة الجلسة )14المكون من )

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية 

البعدي على مقياس تقدير الذات والمهارات اإلجتماعية , حيث أظهر أفراد والضابطة في القياس 
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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 . 

حص فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند الى ( التي هدفت الى ف5016وفي دراسة أبو عمير )

المنهج الخبروي في تحسين تقدير الذات والجو األسري لدال عينة من الزوجات المعنفات حيث 

( سيدة تم توزيعهن الى مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل 50تكونت عينة الدراسة من )

امج إرشادي جمعي ( سيدات حيث خضعت المجموعة التجريبية إلى برن10واحدة منهما )

( جلسة بواقع 14للزوجات المعنفات باإلستناد الى المنهج الخبروي لساتير وتطبيقه على مدار )

جلستين أسبوعيا  لمدة ساعتين .وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق ذات داللة 

ت والجو ( بين أفراد المجموعتين على مقياس تقدير الذاα ≥  0,02إحصائية عند مستوال )

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  

( دراسة بعنوان " تأثير Hasanpour,Tabatabaei,Alavi& Zolaktaf,2014زوالكتاف)

ين االيروبيكس على تقدير الذات عند المراهقات اإليرانيات المشموالت بخدمات منظمات تمار 

الرعاية" هي هذه الدراسة التجريبية العشوائية المضبوطة , فحص الباحثون تأثير تمارين 

(سنة المقيمات 14-15االيروبيكس على تقدير الذات عند عينة من األيتام من المراهقات بعمر )

ة في مدينة أصفهان. وتم توزيع المشاركات الى مجموعات التدخل والمجموعات مع أسر بديل

( أسابيع من ممارسة 4الضابطة بطريقة العينة العشوائية المتناظرة . وتضمن برنامج التدخل )

تمارين االيروبيكس. وطبق على المشاركات مقياس كوبر سميث  قبل وبعد التدخل باإضافة إلى 
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واحد. وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائيا  على مقياس تقدير  قياس متابعة بعد شهر

الذات الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية : الذات , األقران, العائلة والمدرسة. في القياس البعدي بين 

المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح مجموعة التدخل العالجي , وتدعم النتائج أهمية 

 يكس مع المراهقات اليتيمات اللواتي حرمن من الحياة العائلية الطبيعيةاستعمال اإليروب

( دراسة Mohamadi,Abedi&Moradi,2012وفي إيران أجرال محمدي ,عبدي ومرادي)

بعنوان "أثر العالج القصصي على تقدير الذات والكفاءة الذاتية للمراهقين األوالد اليتامى" وتألفت 

( سنة. 14-15يتيما  من األوالد اإليرانيين بعمر تراوح ما بين ) ( مراهقا  50عينة الدراسة من )

( . 10( ومجموعة ضابطة )ن=10وتوزع المشاركون بشكل عشوائي إلى مجموعة تجريبية )ن=

وطبق الباحثون على المشاركين مقياس روزنبيرج لتقدير الذات ومقياس الكفاءة الذاتية في 

( جلسات إرشاد جمعي 10مج العالج القصصي من )القياسين القبلي والبعدي . وتألف برنا

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.

( التي هدفت الى قياس فاعلية برنامج إرشادي مستند الى 5015وفي دراسة النويران )

الكفاءة اإلنفعالية في خفت سلوك العدوان وتحسين تقدير الذات لدال طلبة المرحلة األساسية في 

( مشاركا  من طلبة الصفوف الثامن, التاسع والعاشر , 50األردن. وتكونت عينة الدراسة من )

بية وضابطة . حيث خضع أفراد المجموعة التجريبية إلى حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجري

( جلسة ولمدة سبعة أسابيع. وأشارت 15برنامج إرشادي مستند الى الكفاءة اإلنفعالية مكون من )

نتائج الدراسة الى فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفت السلوك العدواني وتحسين تقدير الذات 
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د فروق دلة إحصائيا  حيث انخفضت درجات المجموعة لدال الطلبة , حيث أظهرت النتائج وجو 

التجريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة في السلوك العدواني , وتحسن لديها تقدير الذات 

 حسب المقياس البعدي وقياس المتابعة.

( التيييي هيييدفت اليييى التعيييرف عليييى مسيييتوال تقيييدير اليييذات ليييدال 5011وفيييي دراسييية نوافلييية )

عيداد برنيامج تيدريبي لرفيع مسيتوال تقيدير اليذات ليديهم , وتكونيت عينية الدراسية الطلبة المتمييزين وا  

( طالبييا  ميين طلبيية الصييف السابع,التاسييع واألول ثييانوي مييوزعين الييى مجمييوعتين تجريبييية 45ميين )

( جلسة 14وضابطة. حيث تم تطبيق برنامج تدريبي على المجموعة التجريبية والذي يتكون من )

يع( بواقييع ثييالث حصييص أسييبوعيا . وأشييارت النتييائج الييى وجييود فييروق ذات أسيياب 4تدريبييية لمييدة )

( بييين متوسييطات تقييديرات أفييراد عينيية الدراسيية عليييى 0.02دالليية إحصييائية عنييد مسييتوال الدالليية )

المقييياس ككييل المتعلييق بتقييدير الييذات تعييزال ألثيير متغييير المرحليية العمرييية ولصييالح األفييراد األكبيير 

( بيييييين α=0,02ذات داللييييية إحصيييييائة عنيييييد مسيييييتوال الداللييييية ) (سييييينة. ووجيييييود فيييييروق14عميييييرا  )

المتوسطين الحسابيين لتقديرات الطلبة أفراد عينة الدراسة. على مقياس تقيدير اليذات ككيل البعيدي 

يعييزال ألثيير متغييير المجموعيية ولصييالح تقييديرات طلبيية المجموعيية التجريبييية الييذين خضييعوا للتييدريب 

 باستخدام البرنامج التدريبي.

 

( التي تهدف الى تصميم برنامج مستند الى المنحى اإلنساني 5010راسة المحادين )وفي د

ومقياس فاعلية في تنمية تقدير الذات لدال أطفال الروضة في الزرقاء باألردن وتألفت العينة من 

ناث تم اختيارهم من مدرسة الملكة رانيا العبدا  كمجموعة تجريبية ومدرسة 20) ( طفل ذكور وا 
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عتبة كمجموعة ضابطة. وأشارت النتائج الى وجود فروق إحصائية على الدرجة الكلية  هند بنت

 لعينة الدراسة على مقياس تقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية. 

وقام كل من جوملي, كراتيزيس, باور, ريلي, ماكني 

( بدراسة هدفت إلى Gumely,Kratzias,Power,Reilly,Mcnay&Grady,2006وجرادي)

ستقصاء فاعلية العالج المعرفي السلوكي في خفت مستوال المعتقدات السلبية الخاصة ا

( فردا  تم تقسيمهم بالتساوي 166باإلضطراب العقلي وتقدير الذات , وتكونت عينة الدراسة من )

إلى مجموعتين واشتملت أدوات الدراسة على استبيان المعتقدات السلبية لبيرتشود, ومقياس تقدير 

 لروزنبيرج. وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية العالج المعرفي في تحسين تقدير الذات. الذات 

( التي هدفت الى تقييم برنامج تدريبي سلوكي , يعمل Reasoner,2005في دراسة ريسونر)

على رفع تقدير الذات , في معالجة السلوكيات غير االجنماعية والمشكالت األكاديمية , لدال 

نون من تقدير ذات منخفت في المدارس األساسية . تكونت عينة الدراسة من طلبة الذين يعا

( طالبا  ممن حصلوا على درجات منخفضة على مقياس لتقدير الذات . وتم تطبيق برنامج 44)

( جلسة بمعدل ثالث جلسات أسبوعيا  . وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في رفع 12مكون من )

 راد الدراسة. مستوال تقدير الذات لدال أف

( دراسة هدفت للكشف عن فاعلية برنامج في رفع مستوال تقدير Julian,2003وأجرال جوليان )

الذات لألطفال, من خالل تدريب األطفال على  تنمية تقدير الذات وكيفية التعامل مع اآلخرين . 

بالبرنامج ( سنوات شاركوا 4-6( طفال  تقع أعمارهم ما بين )40واشتملت عينة الدراسة على )

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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فع والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية , وهذا يدل على فاعلية البرنامج وأثره االيجابي في ر 

 تقدير الذات.

 Wells, Miller, Tobacyk and)وفحصت دراسة ويلز وميلر وتوبايك وكالنتون 

Clanton, 2002) تأثير برنامج للتعليم النفسي على تحسيِن تقديِر الذات عند المراهِقين  

ف يِت خطر ت رك  المدرسة الثانوية. وتكونت العّينة من ) ( ثمانين مراهقا  ممن تراوحت 40وتخ 

( 4( سنة . و جدت  الدراسة  أن برنامج التعليم النفسي المكون من )14إلى  16أعمارهم من )

ّسن  بدرجة دالة من مستويات تقديِر الذات عند المراهق وأن قص  ِنس ب الخروِج من  جلسات ح 

ت الالحقة المدرسة. كما و جدت  الدراسة  ِبأ نَّ هذه التحسيناِت في تقديِر الذات ت ؤّدي إلى التحسينا

 في المناطِق األخرال ِمن  الصحِة النفسيِة بما في ذلك  القلق واالكتئاِب.

( بدراسة هدفت إلى تقييم تقدير الذات لدال الشباب األكثر عرضة Strba,2001وقامت ستربا)

للمخاطر مع تقديم برنامج عالجي تربوي لرفع مستوال تقدير الذات لديهم , وتكونت عينة الدراسة 

طالبا  وطالبة من طالب المدارس الثانوية الذين يعانون من بعت المشاكل ( 50من )

واإلضطرابات اإلنفعالية , وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة . واستخدمت الباحثة 

( جلسة عالجية . وكشفت النتائج عن نجاح 14مقياسا  لتقدير الذات وبرنامجا  اشتمل على )

 حسين تقدير الذات.البرنامج المستخدم في ت

( عنوانها فاعلية وجدوال برنامج لتنمية تقدير الذات واألداء Kelsch,1999وفي دراسة كالش )

المدرسي لدال الفتيات المراهقات والتي هدفت الى الكشف عن تأثير برنامج وقائي لتنمية القدرة 

وقد استمد األساس النظري القيادية للفتيات المراهقات على تقدير الذات واألداء المدرسي لديهن , 

وكشفت   Reciprocal Determinismلهذا البرنامج من أفكار باندورا حول الحتمية المتبادلة
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نتائج الدراسة عن حدوث تغيرات ايجابية دالة في مستوال تقدير الذات واألداء المدرسي لدال أفراد 

برنامج مباشرة , وذلك مقارنة المجموعة التجريبية في القياس البعدي. بعد اإلنتهاء من تطبيق ال

 بأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يظهروا مثل ذلك التحسن. 

 جمعي إرشاد برنامج تأثير ت قييم" بعنوان دراسة  (Guttman, 1993) غتمان أجرال

ت ِلفة المكّونات على االبتدائية  المرحلة في صغيرة  لمجموعة  والسلوكات الذات تقدير ِمن   الم خ 

 العدد صغيرةِ  إرشادية مجموعة في المشاركة تأثيراتِ  تقييم إلى  الدراسة   هدفت". به العالقة ذات

ت ِلفةِ  األبعاد على  األخرال والسلوكات الذات  بتقدير المرتبط الطالبِ  وسلوكِ  الذات  تقدير ِمن   الم خ 

 في والسادس والخامس والرابع الثالث الصفوف األطفاِل في من عينة لدال  العالقة   ذات

 إلى  تحويلهم تم والذين  كاليفورنيا  جنوبِ  في الحكومّية المدارس إحدال في اإلبتدائيةِ  المرحلة

 شبه تصميم الدراسة   واستخدمت  . معلميهم ِقبل ِمن أسابيعِ  ثمانية ومدته اإلرشادي البرنامجِ 

 برنامج) تجريبيةِ   مجموعتين إلى عشوائيا   الدراسة عينة توزيع تم. وبعدية قبلية بقياسات تجريبي

 ن تاِئج وأشارت(. المّجانيِ  الغداءِ  وجبة برنامج) ضابطة أو( الموجهة لألنشطة جمعي إرشاد

 الكلية الدرجة في والضابطة التجريبيةِ  المجموعة بين  إحصائيا   داّلة فروق وجود عدم إلى الدراسة

 التجريبية المجموعة ألفراد الكلّية الدرجات أن مع الذات  تقدير مقياس على البعدي القياسِ  في

 أن تبّين كما. الضابطةِ  المجموعة ِمن   بالمائة عشرين بنسبة  تقريبا   أعلى ك انت   المقياس على

 وبفروق  جدا   أعلى درجات أحرزوا( الضابطة المجموعة) المّجانيِ  الغداءِ  برنامجِ  في األطفال

 .التجريبية المجموعة بأفراد مقارنة المفرطِ  اإلنسحابِ  مقياس على إحصائيا   داّلة
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. 

( للكشييِف عيين فاعلييية برنييامج إرشيياد جمعييي فييي رفييع تقييدير 1441هييدفت دراسيية عبييده )

الييذات وتقوييية مصييادر الضييبط الييداخلي لييدال طالبييات المراهقيية المتوسييطة  واشييتملت العينيية علييى 

الضييبط الخييارجي لييديهن  وتييم  ثالثييين طالبيية أبلغيين  عيين تييدني تقييدير الييذات وارتفيياع مسييتويات50

شتمل  برنامج اإلرشاد الجمعي  توزيعهن عشوائيا  على المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. وا 

عليييى اسيييتراتيجيات تدريبيييية هيييي إصيييدار التعليميييات  والتغذيييية الراجعييية  وتكيييرار السيييلوك  والتعزييييز 

تبدال األفكييار الالعقالنييية بأفكييار االجتمياعي  والتعزيييز الييذاتي  ولعييب الييدور  وضييبط الوقييت  واسيي

عقالنية  والواجبات البيتية. أشيارت النتيائج اليى وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات 

المجميييوعتين الضيييابطة والتجريبيييية عليييى مقياسيييي الدراسييية فيييي القيييياِس البعيييدي لصيييالح المجموعييية 

لييية فيييي رفيييع تقيييدير اليييذات  وتقويييية التجريبيييية,  إليييى أن برنيييامج اإلرشييياد الجمعيييي أسيييهم  بدرجييية دا

مصييييادر الضيييييبط الييييداخلي وتعيييييديِل توجهييييات الضيييييبط الخييييارجي ليييييدال طالبييييات مرحلييييية المراهقييييية 

 المتوسطة.
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 الدراسات التي تناولت التوتر النفسي:

( التي هدفت الى التعرف على فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي القائم 5012وفي دراسة الحمد )

استراتيجيتي حل المشكلة واإلسترخاء في خفت التوتر النفسي لدال معلمات أطفال التوحد , على 

( معلمة ممن لديهن توتر نفسي مرتفع تم توزيعهن على 50وتكونت عينة الدراسة من )

( معلمات وتكون البرنامج اإلرشادي 10مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي في كل مجموعة )

شفت نتائج الدراسة إلى فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي في خفت مستوال ( جلسات . وك10من )

 التوتر النفسي لدال معلمات المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي.

( التي هدفت الى معرفة فاعلية برنامج إرشادي وقائي لتحصين 5015في دراسة أبو محفوظ )

( طالبة من طالبات 50سي وتكونت أفراد الدراسة من )طالبات المرحلة الثانوية من التوتر النف

الصف األول ثانوي بفرعية العلمي واألدبي , وتم توزيع أفراد العينة عشوائيا  إلى مجموعتين , 

( طالبة تلقين التدريب على برنامج إرشادي وقائي للتحصين ضد التوتر 12المجموعة التجريبية )

( دقيقة والمجموعة 40سات أسبوعيا  ومدة كل جلسة )( جل5( جلسة بمعدل )11النفسي لمدة )

( طالبة لم تتلق أي تدريبات. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 12الضابطة )

بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس أسباب التوتر النفسي تعزال 

 ر لصالح المجموعة التجريبية.إلى البرنامج الوقائي في التحصين من التوت

( التي هدفت إلى التعرف إلى أثر التدريب على أسلوب حل 5011في دراسة الشريف )

( 50المشكالت في خفت التوتر وتحسين التكيف ألمهات المعاقين. تألفت عينة الدراسة من )

( أم تم 12أسرة تم إختيارهن بطريقة عشوائية وتم توزيعهن الى مجموعة تجريبية تكونت من )

( أم لم يتلقين تدريبا  12تدريبهن على أسلوب حل المشكالت , ومجموعة ضابطة تكونت من )
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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 

 لى البعدين المعرفي والنفسي للتوتر لصالح المجموعة التجريبية.وع

( التي هدفت الى معرفة فاعلية برنامج إرشاد حمعي معرفي سلوكي في 5004في دراسة غلوم)

خفت التوتر وتحسين مستوال التكيف لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت . وتألفت عينة 

بطريقة عشوائية على المجموعتين التجريبية والضابطة , ( طالب تم توزيعهم 50الدراسة من )

( دقيقة لكل 40( جلسات بواقع )10حيث تلقى أفراد المجموعة التجريبية برنامجا  إرشاديا  من )

جلسة حيث تم تدريب الطالب على مهارات معرفية وسلوكية تساعدهم في خفت التوتر النفسي 

ين المشترك للتوتر إلى وجود فروق ذات داللة وتحسين التكيف وأشارت نتائج تحليل التبا

إحصائية بين المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج االرشادي والمجموعة الضابطة التي لم 

تتعرت للبرنامج على الدرجة الكلية وعلى البعدين المعرفي والنفسي لصالح المجموعة التجريبية, 

إحصائية على بعد التكيف على العالمة الكلية وكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

لمقياس التكيف واألبعاد الفرعية الشخصي واالنفعالي بين المجموعتين لصالح المجموعة 

 التجريبية.

( التي هدفت الى فحص أثر برنامج إرشاي جمعي نفسي للتدريب على 5005في دراسة مصلح )

األساسي, وتألفت عينة الدراسة من  حل المشكالت وخفت التوتر لدال طالبات الصف التاسع

طالبة من الصف التاسع بمدرسة بنات البريج اإلعدادية , حيث تم توزيعهن الى مجموعتين  60

تجريبة وضابطة وطبق البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية , وأظهرت النتائج أن هناك فروق 
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ر النفسي وحل المشكالت لصالح ذات داللة احصائية بين متوسطات الدرجات على مقياس التوت

 المجموعة التجريبية مما يدل على استمرارية تأثير البرنامج.

( دراسة لمعرفة أثر العالج الجمعي المعرفي Siddle&Awenat,2003أجرال سيدل وأوينات)

( شخصا  من الذين حصلوا على 11السلوكي في خفت التوتر. اشتملت عينة الدراسة على )

قياس التوتر وبعد تطبيق البرنامج الذي استمر ست جلسات أسبوعية تم درجات عالية عبى م

قياس التوتر , وأظهرت النتائج انخفات مرات التوتر وشدته لدال المشاركين وكذلك انخفاضا  في 

 نتائج مقياس التوتر العامة.

(التي هدفت الى فحص أثر برنامج إرشاد جمعي سلوكي معرفي 5001وفي دراسة الشطرات )

الج األرق وخفت التوتر لدال عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية السلط . في ع

( طالبا وطالبة ممن راجعوا قسم االرشاد النفسي والتربوي بناء  على 56وتألفت عينة الدراسة من )

أعالن هدف الى تقديم المساعدة للطلبة الذين يعانون من األرق , وتم اختيار أفراد العينة من 

( والذين حققوا أعلى DSM IVطلبة الذين انطبقت عليهم المعايير التشخيصية الواردة في )ال

درجات على مقياس األرق تم توزيعهم عشوائيا  الى مجموعتين , مجموعة تجريبية وعدد أفرادها 

ذكور( , تلقى األفراد في  4اناث,  4)15ذكور( ومجموعة ضابطة عدد أفرادها  6اناث, 4)15

التجريبية برنامج ارشادي سلوكي معرفي , في حين لم يتلقى أفراد المجموعة الضابطة المجموعة 

أسابيع .  4جلسة مدة كل منها ساعة ولمدة  15أي برنامج ارشادي. وتكون البرنامج من 

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة أحصائية على أربعة أبعاد لمقياس القلق , ووجود فروق 

ة على جميع أبعاد مقياس التوتر )النفسي, المعرفي, الفسيولوجي ( حيث كان ذات داللة إحصائي

 البرنامج االرشادي السلوكي المعرفي فّعال في خفت التوتر في جميع األبعاد.
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( التي هدفت الى فحص أثر برنامج إرشادي في الدراما النفسية في 5000وفي دراسة علي )

توتر لدال عينة من طلبة الصف السابع األساسي . تحسين الكفاءة الذاتية المدركة وخفت ال

وتألفت عينة الدراسة من شعبتين من شعب الصف السابع األساسي البالغ عددها ثالث شعب 

(  والثانية 51حيث تم اختيار احدال الشعبتين عشوائيا  لتكون مجموعة تجريبية وعدد أفرادها )

أفراد المجموعة التجريبية البرنامج (  وقد تلقى 51لتكون مجموعة ضابطة وعدد أفرادها )

االرشادي في الدراما النفسية , في حين لم تتلق المجموعة الضابطة أي برنامج تدريبي. وتكون 

( اسبوع , وأظهرت النتائج وجود فروق 15( جلسة مدة كل منها ساعة ولمدة )15البرنامج من )

يع أبعاد الكفاءة الذاتية  لصالح دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على جم

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 

( بدراسة هدفت الى معرفة Deffenbacher,Dahlen,Morris&Gowonsmith,2000ميث)س

( طالبا  44فاعلية العالج المعرفي في خفت التوتر لدال طلبة الكلية . اشتملت العينة على )

(سنة من الذين حصلوا على درجات عالية على مقياس التوتر 14جامعيا  متوسط أعمارهم )

إرشادي للتعامل مع التوتر . تم توزيع العينة عشوائيا  إلى مجموعتين  والراغبين في تلقي برنامج

(طالب. استمرت فترة العالج تسعة أسابيع بواقع جلسة واحدة 54(طالب وضابطة )55تجريبية )

أسبوعيا , وبينت النتائج نجاح العالج المعرفي في خفت التوتر لدرجة متوسطة الى عالية وتم 

 ال العينة.خفت التوتر واالكتئاب لد
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( دراسة هدفت الى التعرف على فاعلية برنامج عالجي معرفي Tellier,1999أجرال تيلر )

سلوكي في خفت التوتر واإلكتئاب لدال عينة من األحداث المحتجزين والمهملين , واشتملت 

( مراهق تم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة , وتم استخدام برنامج 45العينة على )

(Peen ) لوقاية 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 

 لى وجود فروق بين المجموعتين لكنها ليست دالة إحصائيا .الدراسة إ

( استخدم فيها برنامجا  سلوكيا  معرفيا  في خفت التوتر Phillips,1999وفي دراسة لفيليبس )

( شخصا  ممن حصلوا 140لدال مجموعة من العاطلين عن العمل. تكونت عينة الدراسة من )

فت الدراسة الى معرفة أثر التدريب السلوكي على درجات عالية على مقياس التوتر, وقد هد

المعرفي في خفت التوتر, وبينت النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح العالج 

 السلوكي المعرفي في خفت مستوال التوتر.

( التي هدفت الى الكشف عن فاعلية كل من برنامج ارشاد جمعي 1446في دراسة الشيخ )

رياضي في خفت مستوال التوتر النفسي , وتكونت عينة الدراسة من  وبرنامج وبرنامج نشاط

( طالبا  من طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسين في مدرسة صما الثانوية للبنين في 50)

( طالب للنشاط 10مجموعات في كل مجموعة ) 5محافظة إربد حيث تم توزيعهم عشوائيا  الى 

( طالب مجموعة ضابطة , وأظهرت 10د الجمعي ,و )( طالب لبرنامج االرشا10الرياضي , )

( بين المجموعة التجريبية الثانية α  <0,02النتائج الى وجود فروق ذات داللة عند مستوال )

 والمجموعة الضابطة في مستوال النفسي لصالح المجموعة التجريبية .
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( إلييييى الكشييييف عيييين أثيييير اإلرشيييياد الجمعييييي للتييييدريب علييييى حييييل 1445وسييييعت الييييزواوي )

( طالبيية فييي الصييف العاشيير فييي 45المشييكالت فييي خفييت التييوتر  وقييد تألفييت عينيية الدراسيية ميين )

مدينيية عمييان تييم اختيييارهن عشييوائيا   وميين ثييم تييم تقسيييمهن إلييى مجمييوعتين: ضييابطة لييم تتلييق أي 

تييدريب ومجموعيية تجريبييية تلقييت تييدريبا  علييى مهييارات حييل المشييكالت حسييب النمييوذج الييذي قدمييه 

 ثمياني مين اإلرشيادي البرنيامج تكيون وقيد  (Dixon and Glover, 1984ديكسيون وغليوفر )

 المهيارات البرنيامج وتضيمن أسيابيع  خمسية البرنيامج وامتيد دقيقة( 40) ستين الجلسة مدة جلسات

 تنفيييذ اإلسييتراتيجية  اختيييار الهييدف  اختيييار المشييكلة  تحديييد القييرار  اتخيياذ البييدائل  توليييد: التالييية

واسيتخدم للقيياس قائميية التيوتر وقائمية حيل المشييكالت  وبينيت النتيائج أن المجموعيية اإلسيتراتيجية  

التجريبية تفوقت على المجموعة الضابطة في مهارة حل المشكالت  ولكن لم يكين البرنيامج فعياال  

فييييي خفييييت التييييوتر  وقييييد فسييييرت الباحثيييية ذلييييك بسييييبب التييييدريب قصييييير المييييدال علييييى مهييييارة حييييل 

 المشكالت.

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

 سات التي تناولت الالجئين السوريين:الدرا

( بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات 5014قامت نزال )

التكيف لدال المراهقين السوريين الالجئين في األردن, والكشف عن العالقة بينهما. تكونت عينة 

, عاشر وحادي عشر( وتم ( طالب وطالبة من الصفوف )سابع, ثامن, تاسع661الدراسة من )

تطوير مقياس لمصادر الضغوط النفسية ومقياس  إلستراتيجيات التكيف. أظهرت نتائج الدراسة 

أن مصادر الضغوط النفسية )اإلنفعالية( تصدرت المرتبة األولى ضمن مستوال مرتفع, تالها 

التوالي  مصادر الضغوط )الجسدية, الشخصية , الدراسية, اإلجتماعية واإلقتصادية( على

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 

واجهة في المرتبة األولى ضمن مستوال مرتفع, تالها استراتيجيات )التدين, حل المشكالت, الم

الدعم اإلجتماعي , االسترخاء والترفية, اإلنسحاب , التجنب والتفريغ العاطفي( على التوالي 

وجميعها جاءت بمستوال متوسط , في حين جاءت استراتيجية السلوكيات غير المالئمة في 

يرة وبمستوال منخفت. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوال الداللة المرتبة األخ

(α=0.02 بين مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف لدال المراهقين السوريين )

الالجئين في األردن تعزال لمتغيرات )الجنس, العمر, المستوال اإلجتماعي قبل اللجوء والمستوال 

اللجوء(, كما أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية موجبة االتجاه دالة عند اإلقتصادي بعد 

 ( بين مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف.α=0.02مستوال داللة )
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إليى تقصيي أثير برنيامج إرشيادي جمعيي يسيتند  ( التي هيدفت 5014وفي دراسة شخاترة )

المشييكالت وتوكيييد الييذات لييدال المييراهقين  السييلوكي فييي تحسييين مهييارتي حييل-إلييى العييالج المعرفييي

طالبيا  ميين  50اليذكور مين أبنيياء أسير الالجئيين السييوريين فيي األردن , وتكونييت عينية الدراسية ميين 

الطالب السوريين للمرحلة األساسيية العلييا مين الصيفين السيابع والثيامن األساسيي  والمسيجلين فيي 

التعليم في محافظية إربيد .وتيم اختييارهم بالطريقية إحدال المدارس الحكومية التابعة لمنطقة التربية و 

القصيدية . ولتحقيييق أهييداف الدراسيية  تييم توزيييع أفيراد العينيية عشييوائيا علييى مجمييوعتين متسيياويتين: 

مجموعة التجريبية التي تعرت أفرادها للبرنامج اإلرشادي الجمعي الذي أعده الباحيث  ومجموعية 

عملييية جمييع البيانييات ميين خييالل تطبيييق اختبييارين  ضييابطة لييم يخضييع أفرادهييا ألي تييدريب. وتمييت

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 

أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 

اختباري حيل المشيكالت بأبعياده  وتوكييد اليذات بأبعياده  ولصيالح المجموعية التجريبيية. كميا بينيت 

النتييائج عييدم وجييود فييروق داليية إحصييائيا بييين متوسييطات درجييات أفييراد المجموعيية التجريبييية علييى 

تبييار )البعييدي  واالختبييار التتبعييي(  ممييا يشييير مقياسييي حييل المشييكالت وتوكيييد الييذات  تعييزال لالخ

إليى فاعليية البرنيامج فييي تحسيين مهيارات حييل المشيكالت وتوكييد الييذات  واحتفياظ أفيراد المجموعيية 

 بالتحسن خالل فترة المتابعة. 

( التي هدفت الى الكشف عن مستوال األعرات النفسية المرضية 5012وفي دراسة األسمر )

( طالب وطالبة 265سوريين في المدارس األردنية. وتكونت العينة من )لدال الطلبة الالجئين ال

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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ى القلق في مستوال مرتفع, وفي المرتبة األخيرة أعرات التجسد في حيث جاء في المرتبة األول

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 

من الذكور , وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات  القهري وأعرات التجسد لدال اإلناث أعلى

داللة احصائية في مستوال األعرات النفسية تبعا  لمتغيرات مدة االقامة, الصف وفقدان أحد أفراد 

 األسرة.

جمعيي فيي  إرشياد برنيامج أثير عين(فيي دراسيتها اليى الكشيف  5012خطاطبية ) وسيعت

لتوافيييق االجتميياعي عنييد أطفيييال خفييت أعييرات اضيييطراب ضييغوط مييا بعيييد الصييدمة وصييعوبات ا

الطالبييات السيييوريات فيييي الفئييية  مييينالدراسييية أفييراد  اختييييار تيييم السييوريين الالجئيييين فيييي األردن. وقييد

( عاما   من اللواتي يعشن  في األسِر السورية الالجئة حديثا  لألردن والمنتظمات 16-15العمرية )

 طالبية سيورية  تيم( 55) مينالعينية  ألفيتفي الدراسة في المدارس الحكومية فيي مدينية الزرقياء. وت

 الضييابطة والمجموعيية( طالبيية, 14= ن) التجريبييية المجموعيية مجمييوعتين  إلييى عشييوائيا  هن تييوزيع

 ( طالبة التي لم تتعرت ألي تدخل إرشادي وبقيت على قائمة اإلنتظاِر.14= ن)

مقياسين: أعرات اضطراب ضغوط ما بعد  والبعدي القبلي القياس في العينة أفراد على ط بق  

وجود فروق  أواًل:التالية: الصدمة والكفاءة االجتماعية  أشارت التحليالت اإلحصائية إلى النتائج 

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية α ≥ 0.05داّلة إحصائيا  عند مستوال الداللة )

والكلية لمقياس أعرات ضغوط ما ودرجات المجموعة الضابطة على مقياسي الدراسة الفرعية 

 اإلرشاد برنامج تطبيق بعد الصدمة والكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية في االختبار البعدي بعد

 ≤ αوجود فروق داّلة إحصائيا  عند مستوال الداللة ) :ثانياً  التجريبية. المجموعة على الجمعي
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الدراسة الفرعية والكلية لمقياس  ( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية على مقياسي0.05

 أعرات ضغوط ما بعد الصدمة والكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية في القياس القبلي  وبين

: وثالثاً البعدي  لصالح القياس البعدي.  القياس في المقاييس هذه نفس على درجاتهم متوسط

أسابيع ألداء  مروِر أربعة بعد عيالتتب والقياس البعدي القياس نتائج بين المقارنات نتائج أشارت

وجود فروق داّلة إحصائيا  عند مستوال  عدم إلى أفراد المجموعة التجريبية على مقياسي الدراسة 

 البعدي والتتبعي  القياس في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوّسطات بين (α≥0,02)الداللة 

والكلية بالرغم من استمراِر التحسن إيجابيا   على مقياِس أعرات ضغوط ما بعد الصدمة الفرعية 

لى وجود فروق دالة إحصائيا  على مقياس الكفاءة االجتماعية  ما  المجموعة أفراد احتفاظ يؤكد وا 

 . البعدي واستمراِر هذا التحسن اإليجابي القياسِ  في حققوها التي العالجية بالمكاسب التجريبية

الى الكشف عن مستوال الضغوط النفسية واإلضطرابات ( دراسة هدفت 5012وأجرال الفريحات )

السيكوسوماتية لدال الالجئين السوريين في األردن, والكشف عن العوامل المتنبئة في الضغوط 

النفسية واإلضطرابات السيكوسوماتية لديهم. واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية ومقياس 

الوصفي االرتباطي. وتكونت عينة الدراسة من  اإلضطرابات السيكوسوماتية .وتم اتباع المنهج

( الجئ والجئة اختيروا بالطريقة المتيسرة.وأظهرت النتائج أن مستوال الضغط النفسي على 400)

المقياس الكلي جاء متوسطا  , كما بينت النتائج أن المتغيرات المتنبئة بداللة إحصائية بالضغوط 

إلقامة, المؤهل العلمي, العزلة والقاطنين بالمدينة(. النفسية لدال الالجئين هي : )الجنس, مدة ا

بينما لم تكن المتغيرات اآلتية ) العمر, التعرت لصدمة سابقة, اتجاهات االردنين السلبية, العودة 

القسرية , الحالة اإلجتماعية والقاطنين بالقرية والمخيم( متنبئة بداللة إحصائية للضغوط النفسية. 

توال اإلضطرابات السيكوسوماتية جاء متوسطا  وأن المتغيرات المتنبئة وأظهرت النتائج أن مس

: ) الجنس,العمر,المؤهل العلمي والقاطنين  بداللة إحصائية باإلضطرابات السيكوسوماتية هي
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بالمخيم( في حين لم تكن المتغيرات اآلتية: ) مدة االقامة, التعرت لصدمة سابقة, اتجاهات 

العزلة, العودة القسرية, الحالة اإلجتماعية والقاطنين بالمدينة ( متنيئة بداللة االردنين السلبية , 

 إحصائية باالضطرابات السيكوسوماتية.

( التي هدفت إلى الكشف عن نسبة انتشار اإلكتئاب لدال الالجئين 5012في دراسة الجبور )

ضوء بعت المتغيرات  السوريين في مخيم الزعتري, واختبار الفروق بين متوسطات اإلكتئاب في

, 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. 

بيك الثانية لإلكتئاب,  ( الجئا  ممن حققوا أعلى الدرجات على قائمة62وتكونت عينة الدراسة من)

( تلقوا 12ووزعوا بطريقة عشوائية إلى ثالث مجموعات : مجموعة تجريبية أولى عدد أفرادها )

برنامج إرشادي يستند الى العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي, ومجموعة تجريبية ثانية عدد 

مجموعة ضابطة عدد أفرادها ( تلقوا برنامجا  إرشاديا  يستند الى العالج الواقعي, و 12أفرادها )

( لم يتلق أفرادها أي برنامج إرشادي. أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة إنتشار اإلكتئاب 12)

( أي أن ما نسبته %56,4(  ونسبة انتشار اإلكتئاب المتوسط بلغت )%50,4الشديد بلغت )

: المتوسط والشديد,  ( من أفراد العينة يعانون من مستويين متقدمين من اإلكتئاب هما45,5%)

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 

ياس البعدي والقياس أيضا  الى فاعلية كال البرنامجين في خفت مستوال اإلكتئاب على الق

 المؤجل دون أن تكون هناك فروق دالة إحصائيا  بين البرنامجين.
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( الى التعرف على مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال عينة من 5012وهدفت دراسة القضاة)

الالجئين السوريين المقيمين في محافظة عجلون, كما هدفت الى التعرف على وجود فروق في 

عد الصدمة لدال عينة من الالجئين السوريين المقيمين في محافظة عجلون مستوال اضطراب ما ب

( الجئ 640تعزال لمتغيرات الجنس, العمر, المؤهل العلمي والعمل. تكونت عينة الدراسة من )

والجئة تم اختيارهم بطريقة عشوائية, وطبق عليهم مقياس هارفارد إلضطراب ضغوط ما بعد 

مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال العينة جاء مرتفعا  , كما  الصدمة. أشارت النتائج إلى أن

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 

الفروق لصالح الجامعي, وأشارت النتائج أيضا   وكل من أمي وأساسي من جهه أخرال وجاءت

الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في مستوال اضطراب ما بعد الصدمة لدال أفراد عينة الدراسة 

 تعزال لمتغيري العمر والعمل.

  

( التي هدفت الى الكشف عن مستوال التكيف النفسي واإلجتماعي 5016وفي دراسة غرايبة )

ساسية العليا لالجئين السوريين في مخيم الزعتري في ضوء بعت لدال طلبة المرحلة األ

( طالب وطالبة تم إختيارهم بالطريقة العشوائية 545المتغيرات , وتكونت عينة الدراسة من )

الحصصية. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوال التكيف النفسي واإلجتماعي لدال طلبة المرحلة 

اء بدرجة متوسطة. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق األساسية العليا لالجئين السوريين ج

ذات داللة إحصائية في مستوال التكيف النفسي واالجتماعي تبعا  إلختالف الجنس ولصالح 



11 
 

 
 

اإلناث. بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوال التكيف النفسي 

 أفراد األسرة و موت أحد أفراد األسرة.واإلجتماعي تبعا  لمتغيرات مدة اإلقامة, عدد 

( في دراسة هدفت الى استقصاء أثر برنامج إرشاد جمعي قائم على نظرية 5016وقامت اللحام )

األنظمة األسرية في تحسين مستويات تمايز الذات والرضا الزواجي واإلكتئاب لدال عينة من 

ة متزوجة من الالجئات السوريات ( سيد14النساء الالجئات المكتئبات, اشتملت الدراسة على )

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 

ب, وتم إعداد برنامج استخدام قائمة تمايز الذات ومقياس الرضا الزواجي وقائمة بيك لإلكتئا

عالجي مستند ألى نظرية وأطر العالج باألنظمة األسرية الذي وضع من قبل موراي بوين والذي 

( جلسات عالجية بواقع جلستين أسبوعيا , مدة كل جلسة ساعة ونصف.وأشارت 10اشتمل على )

عة التجريبية ( بين أفراد المجمو α<0,02النتائج إلى وجود فروق داللة إحصائية عند مستوال  )

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 

ج لإلكتئاب في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية مما يشير إلى وجود أثر للبرنام

 العالجي في تحسين مستوال تمايز الذات وتحسين الرضا الزواجي واإلكتئاب لدال السيدات. 

( في دراسة هدفت إلى معرفة درجة تمكين البرامج التدريبية لالجئات 5016وقامت نزال)

السوريات مهنيا  ونفسيا  واجتماعيا , كذلك التعرف على الصعوبات التي تواجه الالجئات 

ير البرامج التدريبية المقدمة لهن. وقامت الباحثة بتطوير )استبيانتين( إحداهما والمقترحات لتطو 

( الجئة و 120موجهة لالجئات وأخرال للعامالت في هذه البرامج. تكونت عينة الدراسة من )
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( عاملة تم اختيارهن بطريقة قصدية. وأظهرت نتائج الدراسة أن البرامج التدريبية المهنية قد 52)

تمكين الالجئات السوريات على محاور ثالثة : النفسي, المهني واإلجتماعي, تنازليا  ساهمت في 

على الترتيب بدرجة تمكين كبيرة, كما توصلت النتائج إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

( تعزال لمتغيرات الحالة α≤ 0,02في درجة تمكين الالجئات السوريات عند مستوال داللة )

, المستوال التعليمي , مدة اللجوء ونوع البرنامج التدريبي. في حين وجدت فروق ذات اإلجتماعية 

( تعزال α≤ 0.02داللة إحصائية في درجة تمكين الالجئات السوريات عند مستوال الداللة )

لمتغيرات الفئة العمرية وعدد أفراد األسرة, كما أشارت النتائج الى أن أهم الصعوبات التي تواجه 

 هو بعد المراكز التي تقدم مثل هذه الخدمات التدريبية عن مكان إقامتهن.الالجئات 
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

(, 5001من خالل عرت الدراسات السابقة التي أستهدفت التوتر النفسي مثل دراسة: )الشطرات

التوتر  (. نالحظ أنها حاولت عالج1444(, ) فيليبس 5015(, )أبو محفوظ 5004)غلوم

النفسي بأستخدام أساليب العالج المعرفي السلوكي . أما بالنسبة لبقية الدراسات التي تناولت 

(, وغيرها 5011(,)الشريف 1446(, )الشيخ 5000(, )علي 5005التوتر مثل دراسة : )مصلح

 من الدراسات,  نالحظ انها حاولت حل عالج التوتر النفسي بأساليب عالجية مختلفة . 

, النويران 5011, نوافلة 5012النسبة للدراسات التي تناولت تقدير الذات مثل دراسة: حسنأما ب

, 1444, كالش5016, أبو عمير 5012, الشعيبي5012, مدادحة 5012, نّصار5015

, وغيرها من الدراسات نالحظ أنها حاولت التحسين ورفع مستوال 5002, ريسونر 5005جوليان 

 ة مختلفة .تقدير الذات بأساليب عالجي

, 5016, غرايبة 5012وبالنسبة للدراسات التي تناولت الالجئيين السوريين مثل دراسة : الجبور 

, وغيرها من الدراسات , نالحظ أنها تناولت العديد 5014, نّزال 5012, الفريحات 5016اللحام 

أساليب عالجية من المشكالت النفسية التي تعّرت لها الالجئين السوريين والعمل على عالجها ب

 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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تختلف عن ما سبقها من دراسات في تناولها ألثر برنامج إرشاد وبالتالي فإن الدراسة الحالية 

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 

ة من أولى الدراسات العربية التي تناولت متغيرات لم يتم ( سنة. وتعد الدراسة الحالي15-14)

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

التعريف بمنهج الدراسة وأفرادها واألدوات المستخدمة فيها, وكيفية بناءها  هذا الفصليتضمن 

جراءات تطبيقها مع عرت مختصر للبرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقة على أفراد الدراسة, كما  وا 

 .تم عرت الطريقة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات ومعالجتها

التعريف بمنهج الدراسة وأفرادها واألدوات المستخدمة فيها, وكيفية بناءها  هذا الفصليتضمن 

جراءات تطبيقها مع عرت مختصر للبرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقة على أفراد الدراسة, كما  وا 

 تم عرت الطريقة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات ومعالجتها.

 راسة أوال: أفراد الد

السوريات الالجئات ممن تتراوح أعمارهن بين طالبات طالبة من ال 55تألف أفراد الدراسة من     

الفصل الدراسة المنتظمة في صفوف المرحلة األساسية العليا  لمسجالت في( سنة, ا15-14)

لمديرية تربية الزرقاء  في مدرسة زينب الهاللية التابعة  5014/5014الدراسي الثاني لعام 

وذلك تبين من نتائج تطبيق ,وتدني تقدير الذات  توتر نفسي األولى؛ ممن تبين أنهن تعانين من 

التاسع والثامن  وفأداتي الدراسة في  الدراسة االستطالعية؛ التي أجريت على طالبات الصف

 الذات والتوتر النفسي.تقدير ؛ بإستخدام مقياسي مدرسة زينب الهاللية للبنات في  والسابع 

. والتي تتوفر فيها الشروط التالية  قصديةتم اختيار أفراد الدراسة بإتباع أسلوب العينة ال    

 وتدني النفسي التوتر من حاّدة  -لةمعتد من تتراوح أعرات  ( 1)لمشاركة الطالبات في الدراسة : 

تقع الفئة ( 5)للطالبة على مقياسي تقدير الذات والتوتر النفسي التقريِر الذاتي حسب  الذات تقدير

نتظمات في الم اتالسورياإلناث  مراهقاتال( من 3ة؛ )سن( 56-53) منالعمرية للمشاركة 
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مشخصات  ن  يك( أن ال 4) ؛ءالزرقا في ولىاأل الزرقاء لمنطقة التابعة المدارس في الدراسة

 الموافقة( األمرِ  ولي) وأسرتها المشاركة أبدت( 2)و ؛تربويةو  عقلية أو أخرال يةنفس صعوباتب

 .اإلرشادي البرنامج فيها بما الدراسة إجراءات في المشاركة على

طالبيية سييورية فييي مرحليية ( 50تكييون أفييراد الدراسيية النهائييية مميين انطبقييت عليييهن الشييروط ميين )   

 ليواتي سيجلن اعليى درجيات عليى مقيياسالالمراهقة المبكرة  ممن انطبقت عليهن شروط المشياركة 

 وذلك بعد اعتيذار طيالبتين عين المشياركة , التوتر النفسي وأدنى درجات على مقياس تقدير الذات 

عينية  توقسيم, م في البرنيامج اإلرشيادي لعيدم رغبيته بناتهم مشاركة  ت أولياء أمورهن بسبب رف

وهييييي طالبيييية ( 51األولييييى )ن= ( بحيييييث تضييييم المجموعيييية2إلييييى مجمييييوعتين )النهائييييية  الطالبييييات

وهيييي التجريبيييية طالبييية ( 51الضيييابطة )ال تتعيييرت ألي تيييدخل إرشيييادي( والمجموعييية الثانيييية )ن=

 ( دي)تتعرت للتدخل اإلرشا

 القبليية االختبيارات فيي ونيوع المقيياس المجموعية نيوع حسيب العينية أفيراد عيدد توزييع(. 1الجدول )

 والتتبعي والبعدية

 

 نوع المجموعة

 المقياسنوع 

 االختبار التتبعي االختبار البعدي االختبار القبلي

 51 51 51 المجموعة التجريبية

 - 51 51 المجموعة الضابطة

 51 32 32 المجموع
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أعاله عيدد أفيراد عينية الدراسية الليواتي انطبقيت علييهن شيروط االشيتراك  (1الجدول رقم )ويوضح 

 بالدراسة الحالية  حسب نوع المجموعة والمقياس في االختبارات القبلية والبعدية والتتبعية.

التوتر النفسي وتقدير اليذات الدراسة ) ياسيتكافؤ المجموعتين على مق من الّتحّقق تم   كما

 بييين إحصييائّيا   دالّيية فييروق وجييود ل تطبيييق البرنييامج اإلرشييادي  وميين عييدم( فييي القييياس القبلييي قبيي

اختبيار )ت(  راسة  باسيتخدامالد ياسيمق على والّضابطة الّتجريبّية المجموعة أفراد درجات متوسط

(t-test) االجتماعّيييييية للعليييييوم اإلحصيييييائّية البيييييرامج رزمييييية وذليييييك باسيييييتخدام مسيييييتقّلتين لعّينيتيييييين 

(SPSS). 

 

  للمجمييييييوعتين "ت" اختبييييييار نتييييييائجو  المعيارّييييييية واالنحرافييييييات الحسييييييابية . المتوسييييييطات2الجييييييدول 

 .القبلي القياس في الدراسة ياسيمق على( 51=ن) والضابطة( 51ن=) التجريبية

 المجموعة االبعاد المقياس
المتوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري
 قيمة ت

مستوال 

 الداللة

 الفسيولوجي 
الدرجة 

 الفرعية

 0.39 0.94 التجريبية
0.16 0.65 

 0.32 0.88 الضابطة

 المعرفي 
الدرجة 

 الفرعية

 0.33 0.98 التجريبية
0.12 0.91 

 0.37 0.97 الضابطة

 0.91 0.11 0.45 0.83 التجريبيةالدرجة  النفسي 
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 0.34 0.81 الضابطة الفرعية

 التوتر النفسي
الدرجة 

 كليةال

 0.36 0.92 التجريبية
0.24 0.81 

 0.30 0.89 الضابطة

 تقدير الذات
الدرجة 

 كليةال

 0.38 3.35 التجريبية
0.88 0.39 

 0.46 3.21 الضابطة

نتائج قيمة اختبار و المعيارّية  واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات2ويوّضح الجدول رقم )

)ت(  لداللة الفروق بين متوّسط درجات المجموعة التجريبيية )التيي تعرضيت للبرنيامج اإلرشيادي( 

راسييية)التوتر النفسيييي الد ياسييييليييى مقعوالمجموعييية الّضيييابطة )التيييي بقييييت عليييى قائمييية االنتظيييار( 

فييي القييياس القبلييي مييا يعكييس تكييافؤ المجمييوعتين قبييل تعييّرت المجموعيية التجريبييية  وتقييدير الييذات(

 )α= 0.05)  .(للبرنامج األرشادي حيث كانت الفروق غير دالة إحصائيا عند مستوال الداللة

 أدوات الدراسة:

لتحقيييق أهييداف الدراسيية تييم اسييتخدام األداتييين اآلتيتييين: مقييياس التييوتر النفسييي , ومقييياس 

لذات , باالضافة الى برنامج االرشاد الجمعي المستند الى العيالج المعرفيي السيلوكي وذليك تقدير ا

 بعد التحقق من صدقها ومناسبتها ألفراد الدراسة

 . مقياس التوتر النفسي : 1

(, وذلييك 5992اسييتخدمت الباحثيية مقييياس التييوتر النفسييي الييذي طورتييه الباحثيية الييزواوي )

 ( لألعرات المرتبطة بالتوتر النفسي .Beechاعتمادا  على وصف بيش )
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 طريقة التطبيق والتصحيح:

( فقرة تمثل ثالثة أبعاد هي : البعد الفسيولوجي ويشمل أعراضا  31يتكون المقياس من )

فسيولوجية كصعوبة التنفس والصداع, ويتضمن الفقرات التالية:) 

فية مثل النسيان, ضعف ( , البعد المعرفي ويشمل أعراضا  معر 21522559553552552515455

, 22, 33, 3152652559525152التركيز وتشتت االنتباه, ويتضمن الفقرات التالية :) 

( , والبعد النفسي ويشمل أعراضا  نفسية مثل القلق , الخوف, الحساسية الزائدة 51556554555

واضطرابات النوم , ويتضمن الفقرات االتية: 

( , ويطلب من المفحوصين تقدير 345325355325295225215345245235525515653)

( حيث تعطى اإلجابة نعم درجتين, 2-2اجاباتهم على سلم مدرج من ثالث درجات تتراوح من )

وتعطى االجابة احيانا  درجة واحدة , وتعطى االجابة ال صفر درجة. حيث تستخرج الدرجة الكلية  

ي على المقياس , وتتراوح الدرجة للمقياس بجمع الدرجات التي تشكل مستويات التوتر النفس

الحد  12( , حيث تمثل الدرجة صفر الحد األدنى , والدرجة 12-2الكلية على المقياس من )

وتتراوح الدرجات  األعلى والدرجات العالية على المقياس تشير الى ارتفاع مستوال التوتر النفسي.

, كما وتتراوح الدرجات الكلية (14 – 0)( من الفسيولوجي المقياس الفرعي )الكلية على فقرات 

, و وتتراوح الدرجات الكلية على فقرات (54 – 0)( من المعرفيعلى فقرات المقياس الفرعي ) 

( الى 55 – 0وحسب الدراسة الحالية تشير الدرجات الكلية من ) (54 – 0)( من النفسيبعد ) 

, التوتر النفسي( الى درجة متوسطة من 64 -56, ومن ) التوتر النفسيمستوال منخفت من 

وذلك بالرجوع الى النسب المئوية  التوتر النفسي,( الى مستوال مرتفع من 40 -64ومن )

 لالجابات وتحديد المدال األول واألوسط واألخير.
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 صدق المقياس :

قاميييييت اليييييزواوي بإسيييييتخراج صيييييدق المقيييييياس مييييين خيييييالل عرضيييييه عليييييى لجنييييية مكونيييييةمن 

ء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية الجامعة األردنية , كميا تيم حسياب (محكما  من أعضا51)

( طالبيية باسييتخدام معادليية الفييا كرونبييا  34الثبييات بطريقيية اإلتسيياق الييداخلي علييى عينيية عييددها )

 (.0.90وكانت قيمة معامل الثبات تساوي )

رضة على مجموعية مين وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة باستخراج صدق المقياس من خالل ع

( 52المحكمين المختصين ممن يحملون درجة الدكتوراة في اإلرشاد النفسي والتربوي بلغ عيددهم )

( فقرة وطلب من 31محكمين , من أساتذة الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة , وتألف المقياس من )

المقييياس, ولطبيعيية  المحكمييين إبييداء رأيهييم فييي هييذه الفقييرات ميين حيييث صييياغتها ومالئمتهييا لمفهييوم

ضييافة بعييت الفقييرات أو  المفحوصييين وغايييات الدراسيية و/أو إجييراء تعييديل علييى بعييت الفقييرات وا 

رفضييييها إذا كانييييت مكييييررة أو غييييير مناسييييبة , وتييييم األخييييذ بييييرأي المحكمييييين لبيييييان صييييالحية الفقييييرة 

بة ومالئمتهيييا , لتبقيييى ضيييمن المقيييياس أو عيييدم وضيييوحها وتعيييديلها وتغييييير صيييياغتها. وبلغيييت نسييي

وبالتيياي طييرأ عليييى مقييياس التييوتر النفسيييي  %22اإلتفيياق علييى صيييالحية الفقييرات بييين المحكميييين 

تعديالت  للوصول الى صورته النهائية لغايات الدراسة الحالية في الصياغة اللغوية , وقد توزعت 

 فقرات المقياس بصورته النهائية على األبعاد كما يلي:

( , البعيييد 21522559553552552515455التاليييية:) البعيييد الفسييييولوجي, ويتضيييمن الفقيييرات 

( , والبعييد 51556554555, 22, 33, 3152652559525152المعرفييي ويتضييمن الفقييرات التالييية :) 

 (345325355325295225215345245235525515653النفسي ويتضمن الفقرات االتية: )
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 صدق بناء المقياس:

حساب ارتباط الفقرات بالبعيد اليذي تنتميي الييه , تم حساب دالالت صدق بناء المقياس من خالل 

( يبيييين قيمييية 5والجيييدول )( طالبييية . 32ليييدال عينييية اسيييتطالعية مييين خيييارج أفيييراد الدراسييية  بلغيييت )

 معامالت اإلرتباط.

 بالبعدالذي تنتمي اليه. التوتر النفسي قيم معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات  (3جدول)

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 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 

( أعاله ان قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية 5يالحظ من الجدول)

صدق البناء للمقياس, حيث كانت  ( اذ تعتبر مؤشرات جيده على0.45-0.41تراوحت بين ) 

 (.5016وهذا الحد األدنى والمقبول لتمييز الفقرات ) عودة,  0.50جميعها اعلى من 
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 :  ثبات المقياس

 تم استخراج معامالت ثبات مقياس التوتر النفسي بطريقتين هما :

عيييادة اإلختبيييار) ي بصيييورته (: تيييم تطبييييق مقيييياس التيييوتر النفسيييTest-Retestأ. طريقييية الثبيييات وا 

( طالبية والمسيتمدة مين مجتميع الدراسية 32النهائية على عينة الدراسية اإلسيتطالعية المكونية مين )

األصيلي ) ميين غييير أفييراد المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة (, وتييم اختيييارهن ميين مدرسيية ) زينييب 

مييذكورة بعييد الهاللييية األساسييية للبنييات فييي محافظيية الزرقيياء ( وتييم تطبيييق المقييياس علييى العينيية ال

عييادة االختبييار   أسييبوعين علييى التطبيييق األول , وتييم حسيياب معامييل االسييتقرار , ثبييات االختبييار وا 

(Test-Retest بييين درجييات المفحوصييات فييي مرتييي التطبيييق ووجييد أن معامييل الثبييات للقائميية )

( وتعيد هيذه القيميية    0.88الكليية لمقيياس التيوتر النفسيي باسيتخدام معادلية بيرسيون بلغيت )      

 لثبات المقياس مقبولة لغايات تحقيق أهداف الدراسة.

ب. اإلتسياق اليداخلي ) ألفيا كرونبيا ( : اسيتخدم لحسيياب ثبيات مقيياس التيوتر النفسيي عين طريييق 

( وتعيد هيذه القيمية مقبولية لغاييات    α =0,869استخدام معامل ألفا كرونبا  حيث بلغت قيمته )

 الدراسة الحالية .

 

 مقياس تقدير الذات:.2

 (.5921حيث أستخدمت الباحثة مقياس تقدير الذات الذي طورته الباحثة هند القسوس )

 طريقة التطبيق والتصحيح:

 ( فقرة إيجابية وسلبية: 32يتكون المقياس من )
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( , الفقيييرات السيييلبية 1,6,2,4,4,15,15,12,14,14,50,51,52,54,54,55الفقييرات اإليجابيييية)

( حييييييييييييث 5,5,4,4,10,11,16,14,14,55,55,56,54,54,50,51,55,56,52,54,54,54)

يطليب ميين المفحوصييين االجابية علييى المقييياس ميين خيالل سييلم ليكييرت خماسيي الييدرجات كمييا يلييي 

( والعكيس 5( ال أوافيق بشيدة )2( ال أوافق)3( غالبا )4( أوافق)1للعبارات االيجابية : أوافق بشدة )

وتتييراوح  (.1)(, ال أوافييق بشيده6(, ال أوافيق)5(, أحيانييا )5(, أوافيق)1)أوافيق بشييده للفقيرات السييلبية:

حييد ادنييى ميين تقييدير الييذات  32( حيييث تمثييل الدرجيية 592-32الدرجيية الكلييية علييى المقييياس ميين )

 حد أعلى من تقدير الذات  592والدرجة 

 صدق المقياس :

لمختصيين تم اسيتخراج صيدق المقيياس مين خيالل عرضية عليى مجموعية مين المحكميين ا

( محكمين , من أسياتذة 52ممن يحملون درجة الدكتوراة في اإلرشاد النفسي والتربوي بلغ عددهم )

( فقرة وطليب مين المحكميين إبيداء رأيهيم 32الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة, وتألف المقياس من )

غايييات فييي هييذه الفقييرات ميين حيييث صييياغتها ومالئمتهييا لمفهييوم المقييياس, ولطبيعيية المفحوصييين و 

ضيافة بعيت الفقيرات أو رفضيها إذا كانيت مكيررة  الدراسة و/أو إجراء تعديل على بعت الفقرات وا 

أو غيييير مناسيييبة , وتيييم األخيييذ بيييرأي المحكميييين لبييييان صيييالحية الفقيييرة ومالئمتهيييا , لتبقيييى ضيييمن 

 المقياس أو عدم وضوحها وتعديلها وتغيير صياغتها. وبلغت نسبة اإلتفاق على صالحية الفقرات

وبالتييياي طيييرأ عليييى مقيييياس تقيييدير اليييذات تعيييديالت للوصيييول اليييى صيييورته  %22بيييين المحكميييين 

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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اس من خالل حساب ارتباط الفقرات بالبعيد اليذي تنتميي الييه , تم حساب دالالت صدق بناء المقي

 لدال عينة استطالعية من خارج أفراد الدراسة .

 :  ثبات المقياس

 تم استخراج معامالت ثبات مقياس تقدير الذات بطريقتين هما :

عييييادة اإلختبييييار) (: تييييم تطبيييييق مقييييياس تقييييدير الييييذات بصييييورته Test-Retestأ. طريقيييية الثبييييات وا 

( طالبية والمسيتمدة مين مجتميع الدراسية 32النهائية على عينة الدراسية اإلسيتطالعية المكونية مين )

األصيلي ) ميين غييير أفييراد المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة (, وتييم اختيييارهن ميين مدرسيية ) زينييب 

د الهاللييية األساسييية للبنييات فييي محافظيية الزرقيياء ( وتييم تطبيييق المقييياس علييى العينيية المييذكورة بعيي

عييادة االختبييار   أسييبوعين علييى التطبيييق األول , وتييم حسيياب معامييل االسييتقرار , ثبييات االختبييار وا 

(Test-Retest بييين درجييات المفحوصييات فييي مرتييي التطبيييق ووجييد أن معامييل الثبييات للقائميية )

( وتعييد هييذه القيميية      0.92الكلييية لمقييياس تقييدير الييذات باسييتخدام معادليية بيرسييون بلغييت )    

 ات المقياس مقبولة لغايات تحقيق أهداف الدراسة.لثب

ب. اإلتسيياق الييداخلي ) ألفييا كرونبييا ( : اسييتخدم لحسيياب ثبييات مقييياس تقييدير الييذات  عيين طريييق 

( هي قيمة مقبولة لغايات الدراسة    α =0,793استخدام معامل ألفا كرونبا  حيث بلغت قيمته )

 الحالية.
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 برنامج االرشاد الجمعي:.5

برنامج االرشاد الجمعي المستخدم في الدراسة الحالية )ملحق يييييييييي( في إعداده على العالج  استند

المعرفي السلوكي , بإستخدام أسلوب االرشاد الجمعي والذي طبق على الطالبات من أفراد 

 ( وهن أفراد المجموعة التجريبية فقط.12الدراسة )ن=

ت ومواضيع برنامج االرشاد الجمعي على المجموعة الجدول الزمني لتنفيذ جلسا: (4الجدول )

 ( وتوزيعها على الجلسات االرشادية.12التجريبية )ن=

للجلسة سيالرقم والموضوع الرئي اليوم وتاريخ الجلسة  

 التعارف :1الجلسة 54/5/5014األحد 

 تقدير الذات والتوتر النفسي :5الجلسة 1/5/5014 األربعاء

 التحصين ضد التوتر: 5 الجلسة 2/5/5014األحد 

 المشاعر :6الجلسة  4/5/5014األربعاء 

 التفريغ اإلنفعالي :2 الجلسة 15/5/5014 األحد

 (1تعديل األفكار الالعقالنية )  :4 الجلسة 12/5/5014األربعاء 

 (5تعديل األفكار الالعقالنية ): 4 الجلسة 14/5/5014األحد 

 الحديث الذاتي اإليجابي :4 الجلسة 55/5/5014األربعاء 

 اإلسترخاء العضلي :4 الجلسة 54/5/5014 األحد
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 التدريب على التأمل :10الجلسة 54/5/5014األربعاء 

 المواجهة :11الجلسة 5/6/5014األحد 

 التفاؤل :15الجلسة  2/6/5014األربعاء 

 حل المشكالت :15الجلسة  4/6/5014 األحد

 وتطبيق القياس البعديالختامية : 16الجلسة  15/6/5014األربعاء 

 

 

 يالقياس البعد 

 الوقت المكان عدد المشاركين اليوم عنوان الجلسة

التقييم النهائي 

وتطبيق القياس 

 البعدي

األربعاء  

15/6/5014  

 5.50-5 مدرسة زينب الهاللية 50

 قياس المتابعة

 الوقت المكان عدد المشاركين اليوم   عنوان الجلسة

القياس  تطبيق

 التتبعي

الثالثاء 

15/2/5014 

 5-1 مدرسة زينب الهاللية  12
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( أعاله الجدول الزمني لتطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي على  6كما يتضح من الجدول )  

وحتى يوم  5014_5_54أعضاء المجموعة التجريبية خالل الفترة الواقعة من يوم 

( جلسة , وتم توزيعها 16وتوزيعها على الجلسات اإلرشادية البالغة أربعة عشر ) 5014_6_15

 دقيقة .  40-62دل جلستين أسبوعيا  , وتراوحت مدة الجلسة من ( أسابيع بمع4على سبعة )

( جلسة إرشاد جمعي , وجلسة متابعة بعد انتهاء 16وتألف برنامج االرشاد الجمعي من )

( في مدرسة زينب 12البرنامج بشهر لتطبيق القياس التتبعي على أفراد المجموعة التجريبية )ن=

( في 12تطبيق المقياس على أفراد المجموعة الضابطة )ن=الهاللية األساسية للبنات , وجلسة ل

 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 

, وحضرت الجلسات جميع  5014/5014الثاني من العام تشارت, في الفصل الدراسي 

 الطالبات اللواتي تم اختيارهن ليكن ضمن المجموعة التجريبية.

تم إعداد برنامج اإلرشاد الجمعي باستخدام أساليب وفنيات العالج السلوكي المعرفي والتي 

يغ اإلنفعالي, الحديث تشمل: التحصين ضد التوتر, تعديل األفكار الالعقالنية, االسترخاء, التفر 

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 

 التغذية الراجعة. فنيات اإلرشاد كالحضور, اإلستماع, التلخيص, إعادة الصياغة وتقديم

بناء ووصف , قد ركز البرنامج اإلرشادي على مواضيع رئيسية وهي التعريف بالبرنامج ,التعارف 

المشكلة وتوضيح مفهومي تقدير الذات والتوتر النفسي والتعرف على تأثير األفكار الالعقالنية 
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ذه المشكلة من خالل: والتوتر وتدني تقديرهن لذواتهن على سلوكهن, والعمل على التغلب على ه

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.

اد الجمعي تقييم دوري لمدال استفادة المسترشدات من البرنامج باإلضافة وقد تخلل جلسات اإلرش

/أ,ب( للجلسة النهائية. ولإلستعداد لكل جلسة قامت الباحثة 4الى التقييم النهائي )ملحق 

 بتحضير المواد الضرورية وجعلها جاهزة لإلستعمال مثل : ورق الرسم , أقالم التلوين.

لتركيز على قضايا عمليات المجموعة والتي تتطور من خالل كما روعي في تطبيق البرنامج ا

مراحل تقدم المجموعة اإلرشادية وخصوصا  مرحلة اإلنتقال حيث تتصف هذه المرحلة بالقلق 

والمقاومة , ومرحلة العمل التي تتميز بظهور الكثير من الكشف الذاتي والتفريغ اإلنفعالي 

طالع المسترشدات على والتغذية الراجعة, ومرحلة اإلنهاء حيث م ن الضروري التمهيد للنهاية وا 

 عدد الجلسات المتبقية , وهذا ما قمت به قبل ثالث جلسات من انتهاء البرنامج. 

 صدق البرنامج:

خدم في الدراسة من خالل تم التحقق وفحص الصدق المنطقي لبرنامج االرشاد الجمعي المست 

حملة شهادة الدكتوراة,  رشاد وعلم النفس من( محكمين من االختصاصين في اال4)عرضه على

, لتحديد مدال مناسبته لألهداف التي اعد من اجلها, وقد الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتةمن 

ارتأت لجنة المحكمين ان البرنامج مناسب مع إجراء بعت التعديالت, وعلى ضوئه تم تطبيق 

 البرنامج بعد إجراء التعديالت المطلوبة.

 المكان:
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من حيث  سات البرنامج االرشادي, بحيث جهزجل الذي انعقدت فيه المسرحجهيز وترتيب تم ت

بعدد من المقاعد وترتيبها بشكل دائري لتمكين التواصل البصري بين  االضاءة والتهويه وتزويده

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 

لتحضير واعداد المسترشدات تم توضيح توقعات المرشدة ) قائد االوراق واالقالم وااللوان. و 

المجموعة( من المسترشدات ومالذي يتوقعنه منها , وشاركت المسترشدات في وضع قواعد 

المجموعة وتعليقها على اللوح الثابت والتوقيع عليها, مع التأكيد على مبدأ السرية والحضور 

ة كرسالة تذكير في اغالق كل جلسة , كما تم استخدام وااللتزام. وتم استعمال التغذية الراجع

االسئلة العملية المستمدة من كتاب المهارات والتكنيكات للعمل الجمعي مع األطفال والمراهقين 

(Smead,1995 خالل الجلسات, باالضافة لذلك تم استخدام نموذج مراقبة السلوك اليومي )

البرنامج االرشادي, وتقديم واجب بيتي في  بين الجلسات, ونموذج مالحظات المشاركات في

 نهاية كل جلسة.

 سارت جلسات البرنامج االرشادي الجمعي وفق التنظيم التالي وبشكل متكرر في كل جلسة:

 الترحيب بالمسترشدات واالطمئنان عن احوالهن وشكرهن على الحضور. .1

 مراجعة الواجب البيتي وربطة بموضوع الجلسة السابقة والحالية. .5

 تقديم التعزيز والتغذية الراجعة. .5

 تقديم موضوع الجلسة الحالية واستخدام الفنيات الخاصة بكل منها. .6

 تلخيص مجريات الجلسة. .2

 اعطاء الواجب البيتي وتوضيحه من خالل مثال. .4

 التاكيد على موعد ومكان الجلسة القادمة. .4
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 تصميم الدراسة ومتغيراتها

بقياسات قبلية  بتصميم المجموعات غير المتكافئه ,جريبي التاستخدم في هذه الدراسة المنهج     

وبعدية لمجموعتين تجريبية وضابطة ومقياس تتبعي للمجموعة التجريبية فقط, ويمكن التعبير عن 

 تصميم الدراسة الحالية كمايلي:

G1المجموعة التجريبية : 

 G2 الضابطة: المجموعة 

(O1القياس القبلي :)  

(Xالمعالجة :) 

 ) _ ( بدون معالجة

(O2القياس البعدي :) 

(O3القياس التتبعي :) 

 معرفي السلوكي لمستند الى العالج ال: البرنامج االرشادي ا لمعالجةا

الدراسة,  المتغيرات التابعة: درجات المسترشدات في القياسات البعدية والتتبعية على مقياسي

 .توتر النفسي , ومقياس التقدير الذاتمقياس 

 المعالجة االحصائية المستخدمة في الدراسة :

المتوسطات ن فرضياتها, تم استخراج للوصول الى افراد الدراسة ونتائج الدراسة والتحقق م 

الحسابية واالنحرافات المعيارية, وذلك بإستخدام التحليل الوصفي, واستخدام اختبار "ت" لعينتين 

مستقلتين, وذلك للمقارنة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات القبلية والتتبعية, 

ياس القبلي والبعدي, ( في القMANCOVA)المتعدد وقد تم استخدام تحليل التباين المشترك 

3O       2X     O     1O   1G 

2_     O    1O 2G 
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وذلك بواسطة ادخال البيانات الخاصة بالدراسة الى جهاز الحاسوب ثم معالجتها وتحليلها 

 (.SPSSاحصائيا بإستخدام رزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية )

 إجراءات الدراسة 

 قد تم الوصول إلى أفراد الدراسة النهائيين من خالل الخطوات التالية:

في  والتاسع ,الثامن والسابع لباحثة بعمل دراسة استطالعية على طالبات شعب الصف بدأت ا .1

الزرقاء األولى, لمديرية  ة التابعزينب الهاللية األساسية ومدرسة عائشة القرطبية  للبنات  ة مدرس

 .كال المدرستين   طالبة من 160على عينة عددها  تقدير الذات والتوتر النفسي بتطبيق مقياسي

فها التي تستهدكالت ( طالبة يظهرن المش20)لخطوة األولى تم التوصل لعدد بلغن خالل ام .5

طالبة ممن انطبقت عليهن شروط  50(, وقد تم اختيار تقدير الذات والتوتر النفسيالدراسة )

والتوتر  تقدير الذاتالدراسة ممن سجلن اعلى درجات مشيرة لوجود مشكالت على مقياسي 

على موافقة أولياء امورهن على المشاركة في إجراءات الدراسة وذلك على الحصول النفسي و 

 نماذج الموافقة المعرفة للطالبة وولي امرها.

( طالبة تجريبية 12)خمسة عشروعتين تجريبية وضابطة, (الى مجم50)ن=تم توزيع الطالبات .5

لبة في ( طا12)عشر وخمسة, ( من مدرسة زينب الهاللية مجموعة البرنامج اإلرشادي)

( الذين خضعوا 1)الجدول رقممن نفس المدرسة  المجموعة الضابطة ) بدون تدخل إرشادي(

بعد مرور   12إلجراءات الدراسة في القياسات القبلية والبعدية) فقط المجموعة التجريبية, ن=

 على القياس البعدي بعد انتهاء البرنامج خضعت لقياس تتبعي(. شهر

( اسابيع 4( ومدته )12رشادي على افراد المجموعة التجريبية ) ن=اجراء وتطبيق البرنامج اال .6

(, 50ومن ثم تطبيق المقاييس البعدية مباشرة بعد انتهاء البرنامج على افراد الدراسة كاملة)ن=
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على القياس  شهرة التجريبية فقط بعد مرور واعادة تطبيق المقاييس للمرة الثالثة على المجموع

 جات القياس التتبعي.البعدي للحصول على در 

ادخال البيانات الى جهاز الحاسوب واستخدام برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSSالجراء التحليالت االحصائية الالزمة ,). 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

ورفع مستوال معي في خفت التوتر النفسي لجهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية اإلرشاد ا

  وللتحقِق من صحة فرضيات  تقدير الذات لدال عينة من أبناء الالجئين السوريين في األردن

الدراسة  تم  استخراج الوسطين الحسابيين واالنحرافين المعياريين  من خالل استخدام التحليل 

عينة الدراسة  الوصفي  وللمقارنة بين  متوسطات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من أفراد

في القياس البعدي والقبلي  وبهدف عزِل الفروق بين المجموعتين في االختبار القبلي إحصائيا  

(  باإلضافة ANCOVAعل ى مقياسي الدراسة  ا ستخدم  اختبار تحليل التباين األحادي المشترك )

لذي سجله البرنامج ( اEffect Size(  لحساب حجم التأثير/األثر )h2الستخدام قيمة مربع إيتا )

جراء تحليل التباين المشترك المتعدد  اإلرشادي المستخدم على المتغيرات التابعة  وا 

(MANCOVA لكل من مقياس )الكلي  تقدير الذاتومقياس  بأبعاده الفرعية  التوتر النفسي  

(  Paired-Sample t-test( للعينة المترابطة )T-testهذا إضافة إلى استخدام اختبار )ت( )

للمقارنات البعدية والتتبعية لدال أفراد المجموعة التجريبية. وقد تم تحليل هذه البيانات إحصائيا  

 (.SPSSباستخدام رزمة البرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

وفيما يلي عرت للنتائج التي تم الوصول إليها ومناقشتها  وذلك عن طريق اختبار 

 فرضيات الدراسة التالية:
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توجد فروق  ":على النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى والتي نصَّت أواًل: .1

( بين متوسطات .α  ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستوال داللة )   

درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس التوتر 

 ."النفسي  في القياس البعدي

بية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة تم  استخراج المتوسطات الحسا

الفسيولوجي, التجريبية والمجموعة الضابطة لألداء على األبعاد الفرعية الثالثة )

تحليل التغاير في القياس البعدي والقبلي, كما تم إجراء  ( المعرفي, النفسي 

وفقا  (, لألداء على أبعاد هذا المقياس وذالك MANCOVAالمصاحب المتعدد )

لمتغير المجموعة, للمقارنة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة 

 في القياس البعدي.

( المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية ألفييييراد المجموعيييية 2ويوضييييح الجييييدول )

المعرفيي الفسييولوجي, األبعياد الفرعيية الثالثية )التجريبية والمجموعة الضابطة لألداء على كل من 

لمتوسيييطات الحسيييابية ا ويوضيييح الجيييدولكميييا فيييي كيييل مييين القيييياس القبليييي والبعيييدي. و  (, النفسيييي

ألفييراد المجموعيية  التييوتر النفسيييمقييياس األبعيياد الفرعييية ل لييألداء علييى واألخطيياء المعيارييية المعدليية

 التجريبية والمجموعة الضابطة في كل من القياس القبلي والبعدي. 
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 المتوسطات الحسابيةو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (5) الجدول

في القياسين  لمقياس التوتر النفسيلألبعاد الفرعية المعّدلة  والخطأ المعياري

 .لنوع المجموعة القبلي والبعدي وفقا  

 

 العدد المجموعة المجال/البعد

  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المعدل

 لخطأ المعياريا

 الفسيولوجي
 0.16 0.29 0.39 0.94 15 تجريبية

 0.26 1.30 0.32 0.88 15 ضابطة

 المعرفي
 0.90 0.21 0.33 0.98 15 تجريبية

 0.17 1.54 0.37 0.97 15 ضابطة

 النفسي
 0.21 0.23 0.45 0.83 15 تجريبية

 0.27 1.54 0.34 0.81 15 ضابطة

 ةِ جريبّييييالتّ  للمجميييوعتينِ  لِ المعييدّ  األداءِ  يبيييين متوسيييط ظيياهر   فيييرق   وجيييود  ( 1يتبييين مييين الجييدول )و 

عليييى  , المعرفيييي, النفسيييي( الفسييييولوجيلألبعييياد الفرعيييية الثالثييية ) البعيييدي فيييي القيييياسِ  ابطةِ والّضييي

المعييّدل  المتوسييط الحسييابي وذالييك لصييالح المجموعيية التجريبييية حيييث بلييغ   التييوتر النفسييي مقييياس

 للمجموعية الضيابطة المعيّدل المتوسيط الحسيابي على التوالي, بينما بليغ   (0.23 ,0.21 ,0.29)م=

ق ذا داللية إحصييائية عنييد و ولمعرفية فيمييا إذا كييان هيذا الفيير ( عليى التييوالي  1.30,1.54,1.54)م=
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 المتعيييييدد  المصييييياحب التغيييييايرتحلييييييل  م أسيييييتخدامفقيييييد تييييي  (α  = 0.05  الداللييييية ) مسيييييتوال

(MANCOVA)  نتائج هذا التحليل اإلحصائي. (1)الجدول و  (6)يوضح الجدول و 

 

 تبعيا   التوتر النفسييلمقياس  (MANCOVA) المتعدد المصاحب التغاير تحليلنتائج  (:6الجدول)

 .لمتغير المجموعة

 األثر
 قيمة ف ولكس المبدا

درجات الحرية 

 االفتراضية

مستوال 

 الداللة

مربع ايتا 

(η2) 

 b249.779 3.000 23.000 .000 .970 030. المجموعة

 أن قيميية (Wilks Lambda) ولكييس المبييداسييتخدام إحصييائي اب (6)يتبيين ميين الجييدول 

ة معتدليوتعتبير هيذه القيمية   (0.030) بلغيتالتيوتر النفسيي  لمقيياس " للدرجية الكلييةولكس المبيدا"

لمقيياِس التيوتر النفسيي ميا يشيير إليى إمكانيية وجيود فيروق بيين المتوسيطات الحسيابية  نسبيا  ة القيم

( إلى 249.779) المحسوبة والبالغة "ف"حيث تشير قيمة  لدال المجموعتين التجريبية والضابطة 

 (α  = 0.05 )مسيييتوال كانيييت أقيييل مييين  (0.000) هيييذه الفيييروق ألن قيمييية مسيييتوال الداللييةوجييود 

لى مقدار تأثير استخدام إل الجدو في   (η2)وتشير قيمة مربع ايتا كما  (.23و  3بدرجات حرية )

 .على هذا المتغيرالبرنامج اإلرشادي 

حسييبت نتييائج  التييوتر النفسيييلمقييياِس   األبعيياد الفرعيييةفييي  رشيياديولفحييص أثيير البرنييامج اإل

 نتييائج تحليييلوالمسييتخرج ميين   (One way ANCOVA1) تحلييييل التبايييين األحييادي المصيياحب 

 النتائج. , يبين(7) لالتباين المصاحب المتعدد  والجدو 



525 
 

 
 

لمقاييس ( One way ANCOVAالمصاحب )حادي األنتائج تحليل التباين (7)الجدول 

في القياس البعدي  تبعا  لمتغير  ,المعرفي والنفسي(ألبعادالفرعية للتوتر النفسي) الفسيولوجي

 .المجموعة

مصدر  البعد

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 )ف(

مستوال 

 الداللة

مربع 

 (2ηايتا )

القياس  الفسيولوجي

 القبلي
0.001 1 0.001 0.013 0.91 0 

 0.85 0 153.044 7.531 1 7.531 المجموعة

       0.049 27 1.329 الخطأ

         30 27.97 الكلي

         29 8.93 المصّحح

القياس  المعرفي

 القبلي
.012 1 .012 .654 .426 .024 

 963. 000. 698.147 13.345 1 13.345 المجموعة

 019. 27 516. الخطأ
   

 الكلي
36.663 30 

    

 29 13.862 المصّحح
    

القياس  النفسي

 القبلي
.003 1 .003 .043 .836 .002 
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 المجموعة
12.988 1 12.988 215.533 .000 .889 

 الخطأ
1.627 27 .060 

   

 الكلي
38.188 30 

    

 29 14.632 المصّحح
    

 

للتيوتر  البعيديمقيياس الإلى وجود فيروق ذات داللية إحصيائية ليألداء عليى  السابق  الجدولشير ي

 ولصيييالح ( تعيييزال لمتغيييير المجموعةα  = 0.05عنيييد مسيييتوال داللييية )النفسيييي بأبعييياده الفرعيييية 

وهيييييي ذات داللييييية  ( 153,044)للبعيييييد الفسييييييولوجيإذ بلغيييييت قيمييييية )ف( المجموعييييية التجريبيييييية, 

, وبلغيييييت قيمييييية )ف( للبعيييييد المعرفيييييي (α  = 0.05(  عنيييييد مسيييييتوال داللييييية )0.000)إحصيييييائية 

(, وبلغيييت α  = 0.05( عنيييد مسيييتوال داللييية )0,000( وهيييي ذات داللييية إحصيييائية )698,147)

( عنيييد مسيييتوال داللييية 0.000( وهيييي ذات داللييية احصيييائية )215,533النفسيييي)قيمييية )ف( للبعيييد 

(0.05 =  α .) 

, تييم التييوتر النفسييي  ولتحديييد نسييبة مسيياهمة البرنييامج اإلرشييادي فييي األداء علييى مقييياس

(, 2Rاالرتبياط )معاميل (, ومربيع Effect Size( لقياس حجم التأثير )η2مربع ايتا )استخراج قيمة 

(, وأن ٪0.95( بلغييت )η2أن قيميية مربيع ايتييا )أيضيا   وتبين لفييروق,لداللية  العلمييية الللتعيرف إلييى 

ذي إليى وجيود أثير  (  وهي قيمة مرتفعة؛ ميا يشيير٪0.95قيمة الداللة  العلمية للفروق قد بلغت )

سييياهم فيييي رشيييادي اليييذي أعدتيييه الباحثييية للبرنيييامج اإلرشيييادي, ويعنيييي أن البرنيييامج اإل علمييييةداللييية 

 توتر النفسي لدال أفراد المجموعة التجريبية.تخفيف ال
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من صحة  للتحقق" ،للدراسةنية بالفرضية الثا المتعلقة النتائجثانيًا:  .5

توجد فروق ذات داللة  " التي تنص   للدراسة ثانية للدراسةالالفرضية 

( بين متوسطات درجات أفراد .α  ≤ 0.05احصائية عند مستوال داللة) 

والمجموعة الضابطة على مقياس تقدير الذات في المجموعة التجريبية 

 ."القياس البعدي

ألفييييراِد المجموعييييِة التجريبّيييييِة  ةِ ييييياسييييتخراج  المتوّسييييطاِت الحسييييابيِة واالنحرافيييياِت المعيار  تييييمَّ 

إجيراء   فيي القيياِس البعيدي والقبليي, كميا تيم تقيدير اليذات قياِس ابطِة لألداِء على موالمجموعِة الض

, لييألداِء علييى هييذا المقييياِس وذلييك  (One way ANCOVA) األحييادي المصيياحبِ تحليييِل التّبييايِن 

توّسييِط درجيياِت المجموعييِة التجريبيييِة والضييابطِة فييي القييياِس ِوفقييا  لمتغّيييِر المجموعييِة, للمقارنييِة بييين  م

المعيييياري  ليييألداِء عليييى الِفقيييراِت ِة المعّدليييِة والخطيييِأ مَّ احتسييياب  المتوّسيييطاِت الحسيييابي, وقيييد  تيييالبعيييدي

ِوفقا  لمتغّيِر المجموعِة, وذلك  بعد  األخيِذ بعييِن االعتبياِر األداِء القبليي  تقدير الذات لِة لمقياِس الممثّ 

 .ناِت الخاّصة  بهِذِه الّنتيجةِ البيا( 9و)( 2على الِفقراِت الممّثلِة لهذا المقياِس , ويبّين  الجدولين )

 ِة والخطيِأ المعيياري  المتوّسطاِت الحسيابيو  ة  المعياريّ  واالنحرافات   ة  الحسابيّ  طات  المتوسّ  (8) الجدول  

 . المجموعةِ  رِ لمتغيّ  فقا  وِ   والبعدي   القبلي   لقياسينِ في ا تقدير الذات  لمقياسِ المعّدلِة 

 العدد المجموعة

  المعدل البعدي القياس القبلي القياس

 االنحراف المتوسط
 المتوسط

 الحسابي
 الخطأ
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 المعياري المعدل المعياري الحسابي

 22533. 4.1000 0.32009 3.1754 51 تجريبية

 24722. 2.4579 0.43568 3.0088 51 ضابطة

 للمجموعتينِ  لِ المعدّ  األداءِ  يبين متوسط ظاهر   فرق   وجود  ( 4) في الجدول ن  يتبيّ 

 ةِ جريبيّ التّ  المجموعةِ  لصالحِ  لك  وذ تقدير الذات لمقياسِ  البعدي   في القياسِ  ابطةِ والضّ  ةِ جريبيّ التّ 

 ل  المعدّ  الحسابي   ط  المتوسّ  (, بينما بلغ  4.10لها )م= المعدل   الحسابي   ط  المتوسّ  بلغ   حيث  

على  في األداءِ  اإلرشادي   للبرنامجِ  أثر   إلى وجودِ  (, ما يشير  2.46)م= ابطةِ لضّ ا للمجموعةِ 

  .المقياسِ 

(  α  = 0.05)وللّتعّرِف على ما إذا كان هذا الفرق  ذا ِداللة  إحصائّية  عند  مستوال ِداللة  

, لألداِء على الِفقراِت (One way ANCOVA)المصاحِب األحادي  فقد تمَّ حساب  تحليِل التّباينِ 

, ِوفقا  لمتغّيِر المجموعِة, ويوّضح  الجدول   الممّثلِة لمقياِس الكفاءة اإلجتماعية في القياِس البعدي 

 نتائج  هذا الّتحليِل اإلحصائي   (9)

تقيدير  , لمقيياسِ (One way ANCOVA) المصياحبِ األحيادي  بياينِ التّ  تحلييلِ  نتيائج   .(9)الجيدول  

 المجموعةِ  رِ بعا  لمتغيّ تِ   البعدي   في القياسِ  الذات

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 )ف(

 مستوال

 الداللة

 مربع

يتا إ

(η2) 
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 004. 744. 109. 006. 1 006. القبلي القياس

 924. 000. 330.384 19.091 1 19.091 المجموعة

 058. 27 1.560 الخطأ
   

 30 344.335 حالمصحّ 
    

 21.790 29 
    

عنيد  تقيدير اليذات عليى مقيياسِ  ليألداءِ   ة  إحصيائيّ  اللية  دِ  ذاتِ  فيروق   وجيود   (9) من الجيدولِ  ن  يتبيّ و 

(  وهييي 330.38)ف( ) قيميية   ت  , إذ بلغ ييالمجموعييةِ  رِ عييزال لمتغّيييت  ( α  = 0.05) داللييةِ المسييتوال 

إليييى  تيجييية  النّ  هِ هيييذِ  وتشيييير   (.α  = 0.05) دالليييةِ المسيييتوال  عنيييد   (0.000) ة  إحصيييائيّ  ة  الليييد ذات  

 فاعلية البرنامج االرشادي في تحسين مستوال تقدير الذات.

 قيميةِ  اسيتخراج   تيمَّ  ,تقيدير اليذاتعليى  األداءِ  فيي تبياينِ  اإلرشيادي   البرنامجِ  مساهمةِ  نسبةِ  ولتحديدِ  

 إلييى قيمييةِ  عييرفِ ( للتّ 2R) رتبيياطِ اال عِ (, ومرّبيي SizeEffect) أثيرِ التّيي حجييمِ  ( لقييياسِ η2ايتييا ) عِ مرّبيي

 قيمييية   ( وأنَّ 0.92) ت  ( بلغ يييη2إيتيييا ) عِ مرّبييي قيمييية   ( أنّ 9) الجيييدول   ن  , ويبييييّ للفيييروقِ  ةِ العلمّيييي الليييةِ الدّ 

 للبرنييامجِ  ة  عملّيي ذي دالليية   أثير   إليى وجييودِ  ميا يشييير    مرتفعيية   ( وهييي قيمية  %0.92) ةِ العملّيي الليةِ الدّ 

ال تقيدير نا  فيي مسيتو تحّسي قيد أحيدث   الباحثية   تيه  ذي أعدّ الّي اإلرشياديَّ  البرنيامج   , ويعنيي أنَّ اإلرشادي  

 . في البرنامجِ  ن  لواتي شارك  الّ  تِ طالبالدال الالذات 

 ثالثييةمين صييحة الفرضيية ال للتحقيق، للدراسييةلثية بالفرضيية الثاالنتيائج المتعلقيية ثالثيًا: 

  ≤ 0.05ال توجيد فيروق ذات داللية احصيائية عندمسيتوال داللية )    " والتيي تينص عليى للدراسة
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α. بييين متوسييطات درجييات أفييراد المجموعيية التجريبييية علييى مقييياس تقييدير الييذات ومقييياس التييوتر )

 ."النفسي بين القياس البعدي وقياس المتابعة بعد مرور شهر على أنتهاء البرنامج االرشادي.

المتوسييط واالنحييراف  (11الجييدول )المترابطيية, ويوضييح  ات"ت" للعينيياختبييار تييم اسييتخدام 

مقياسييي التييوتر البعييدي والتتبعييي علييى  ونتييائج اختبييار "ت" للفييروق بييين درجتييي القياسييينالمعييياري 

( 51عينيية الدراسيية التجريبييية وعييددهم ) دألفييرا )الدرجيية الفرعييية والكلييية( وتقييدير الييذات   النفسييي 

 .طالبة

 

المتوسيييط واإلنحيييراف المعيييياري ونتيييائج اختبيييار "ت" للفيييروق بيييين درجتيييي  (:11الجيييدول )

ألفيراد ومقيياس تقيدير اليذات   يياِس التيوتر النفسيي  )الدرجية الفرعيية(مقلالقياسين البعيدي والتتبعيي 

 .المجموعة التجريبية

 القياس األبعاد  المقياس

 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

الداللة 

 اإلحصائية

 الفسيولوجي
الدرجة 

 فرعيةال

 2933. 2933. بعدي

1.817 .091 
 1800. 1800. يتتبع

 المعرفي
الدرجة 

 فرعيةال

 09040. 2051. بعدي

.642 .531 
 10015. 1897. يتتبع
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فييروق داليية إحصييائيا  عنييد مسييتوال  جييود( أعيياله, إلييى عييدم و 10بيانييات الجييدول ) تشيييرو 

( بين درجات أفراد عينة الدراسية التجريبيية المشياركين فيي البرنيامج اإلرشيادي α  = 0.05داللة )

التييوتر النفسييي )الدرجيية الفرعييية( ومقييياس تقييدير مييا بييين  القياسييين البعييدي والتتبعييي علييى مقييياِس 

ما يشير الحتفاظ أفراد المجموعة التجريبية بالمكاسِب العالجية التي أنجزوهيا فيي القيياِس  الذات  

 . البعدي واستمرارها إيجابيا  في القياِس التتبعي
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 مناقشة النتائج 

معرفييي سييلوكي فييي  جمعيي إرشيياد برنييامج أثير وفحييص تقصييي إليى الحالييية الدراسيية سيعت

( سيينة  ميين 14-15خفييت التييوتر النفسييي ورفييع تقييدير الييذات عنييد  عينيية ميين اإلنيياث ميين سيين )

المسييجالت فييي إحييدال المييدارس األساسييية فييي مدينيية الزرقيياء  ميين أبنيياِء أسيير الالجئييين السييوريين 

 نتيييائج مناقشييية يليييي فيميييا وسييييتم. فرضيييياتثيييالث   فحيييص خيييالل مييين فيييي األردن وذليييك المقيميييين

 .تباعا   الفرضيات لتلك اإلحصائي التحليل

  ≤ 0.05توجد فيروق ذات داللية احصيائية عنيد مسيتوى داللية )    الفرضية األولى: "

α. مقياس التيوتر ( بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على

 النفسي  في القياس البعدي".

األوليى المتعلقية بوجيود فيروق دالية إحصيائيا   الدراسية بفرضيية يتعلق فيما الدراسة توصلت

والقييياس البعييدي علييى األبعيياد  القبلييي القييياس فييي بييين متوسييط درجييات أفييراد المجموعيية التجريبييية

والدرجييية الكليييية لمقيييياِس التيييوتر   النفسيييي الفسييييولوجي, المعرفيييي,: الفرعيييية اليييثالث للتيييوتر النفسيييي

البعيدي عليى تليك المقياييِس  القيياس النفسي لصالح المجموعة التجريبية الذين  أشارت درجاتهم فيي

)    مسيتوال إلى أنهم أبلغوا عن مستويات مين التيوتر النفسيي كانيت أدنيى بدرجية دالية إحصيائيا  عنيد

0.05   =α.) وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة . 

 الباحثية قبيل مين المصيمم الجمعيي اإلرشياد برنيامج أن إليى النتائج هذه وبوجه عام  تشير

 فيي وفعاليتيه تيأثير ه أثبت   , قد السلوكي المعرفي العالج لمنهج استند   والذي الحالية الدراسة لغايات

 فيييي الدراسييية أفيييراد أن   تبيييين   فقيييد. التقلييييِل مييين التيييوتر النفسيييي  حسيييب التقيييارير الذاتيييية للمشييياركات

 قيد أبلغيوا برنيامج  أي فيي يشياركوا ليم اليذين الضابطة المجموعة بأفرادِ  مقارنة التجريبية المجموعة
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الفسييولوجي , المعرفيي )أدنى على األبعاد الفرعية الثالث  كانت مستويات عن البعدي القياسِ  في

 والدرجة الكلية لمقياِس التوتر النفسي.( , النفسي

ويمكيين تفسييير هييذه النتيجييية بأنهييا قييد تعييود للبيئييية اإلرشييادية اآلمنيية واألسييلوب اإلرشيييادي 

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 

مهييارات المواجهيية والتحصييين ضييد التييوتر , كمييا أن التفاعييل والتعيياون اإليجييابي الييذي الشييكالت, 

اتصف به الجو في المجموعة اإلرشادية مّكن الطالبات من طرح ومناقشة المخاوف والهموم التي 

لديهن بشيأن المسيتقبل المجهيول. ويبيدو أن جعيل الطالبيات يناقشين بثقية مشيكالتهن الشخصيية قيد 

لنواتج اإليجابيية المرتبطية ببرنيامج اإلرشياد الجمعيي, وسيّهل بالتيالي مين تخفييف سهل من حدوث ا

التييوتر لييديهن لشييعورهن بييأن هنيياك أخريييات يشيياركهن معانيياتهن ممييا خفييف ميين شييعورهن بييالتوتر 

 الذي يعانين منه. 

, 5004,غليييييييييييوم  5001واتفقيييييييييييت هيييييييييييذه النتيجييييييييييية ميييييييييييع نتيييييييييييائج دراسيييييييييييات )الشيييييييييييطرات

Siddle&Awenat2003,Phillips1999, التي أشارت جميعها إلى فاعليية البيرامج اإلرشيادية )

 الجمعية في تخفيف التوتر النفسي.

 

  ≤ 0.05توجييد فييروق ذات دالليية احصييائية عنييد مسييتوى دالليية)  الفرضييية الثانييية: "

α. بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقيياس تقيدير )

 البعدي". الذات في القياس
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=   0.05 أشيارت النتيائج المتعلقية بهيذه الفرضيية إليى وجيود فيروق ذات داللية إحصييائية )

α.الطلبيية  ميين الدراسيية عينيية ألداء والضييابطة التجريبييية المجمييوعتين بييين البعييدي المقييياس ( فييي

حييث تبيين المراهقين الذين  يظهيرون تيدني فيي مسيتوال تقيدير اليذات  عليى مقيياس تقيدير اليذات . 

فييي  ( 4.10مقييياس تقييدير الييذات  بلييغ )للمجموعيية التجريبييية علييى  المعييّدل الحسييابي المتوسييط أن  

مما يشير أن  البرنيامج اإلرشياد  .(2.46) الضابطة للمجموعة المعّدل الحسابي المتوسطحين بلغ 

ج المعرفييي الييذي صييممته الباحثيية لغايييات الدراسيية الحالييية  والييذي اسييتند إلييى ميينهج العييالالجمعييي 

السلوكي  قد أثبت تأثيره وفعاليته في رفع مستوال تقدير الذات  لدال أفراد المجموعة التجريبية مين 

 المراهقات.

وقد تعزال هذه النتيجة المتعّلقة بفاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي المعرفي السلوكي في رفع 

في التقليل من التوتر النفسيي    مستوال تقدير الذات  إلى أن لهذا البرنامج أثرا واضحا في نجاحه

السييلوكي -والظييروف النفسييية التييي ترافييق الفييرد وتييؤدي الييى تييدني تقييديره لذاتييه  . فاالتجيياه المعرفييي

يربط بين طرائق واستراتيجيات األسلوبين المعرفي والسلوكي  ويركز على كيفية تعلم الفرد للسلوك 

لسيمة العامية لهيذا االتجياه هيو التيدخل المباشير والعواطف واالتصال المعرفيي لألنمياط المختلفية. وا

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 

ياة  وأن كل فرد لدييه القيدرة عليى التعاميل ميع هيذه المشكالت بموضوعية باعتبارها من حقائق الح

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 

 ذ القرار المناسب.البدائل المختلفة لحل المشكلة  واتخا
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كمييا بينييت النتييائج أن المتوسييط الحسييابي ألداء طالبييات المجوعيية التجريبييية علييى المقييياس 

قيييد كانيييت أفضيييل مييين المتوسيييط الحسيييابي ألداء قرينييياتهم  مييين المجموعييية  البعيييدي لتقيييدير اليييذات

ارات الضابطة. مما يدل على شمولية البرنامج اإلرشادي الجمعي وتكامله  حييث تنياول جمييع مهي

 . والتفاؤل؛ المشاعر، ؛ الحديث الذاتي اإليجابيومكونات تقدير الذات   والتي تتمثل في: 

ويمكييين تفسيييير هيييذه النتيجييية اإليجابيييية ليييدال أفيييراد المجموعييية التجريبيييية  وتيييأثير البرنيييامج 

اإلرشييادي الجمعييي بييالعالج بييالمعرفي السييلوكي فييي رفييع مسييتوال تقييدير الييذات  لييدال عينيية الدراسيية 

الطالبييات المراهقييات اإلنيياث  بأنهييا قييد تعييود لعييدة عوامييل تتعلييق بالشييروط الميسييرة  واسييتخدام ميين 

الفنيييات اإلرشييادية المناسييبة التييي اسييتخدمتها الباحثيية خييالل عملهييا مييع هييذه المجموعيية اإلرشييادية  

ع ومنهييا التقبييل غييير المشيييروط  والتعيياطف  واألصييالة  واالحتييرام المتبيييادل  وبنيياء عامييل الثقيية مييي

أعضيييياء المجموعيييية االرشييييادية فييييي بيئيييية آمنيييية. فضييييال عيييين دور القييييوال الكامنيييية الخاصيييية داخييييل 

 Curative)المجموعيية  والتييي تنييتج تغّيييرات بنيياءة  أو مييا يسييمى بالعمليييات العالجييية والشييفائية 

Factors)  كعملييييياِت الكشييييف عيييين الييييذات  والتغذييييية الراجعيييية    واالهتمييييام  والقبييييول  واألمييييل  

(  حيييث ل ييوحظ  Catharsis( )Yalom, 1983, 1995بييالقوة  والتنفيييس االنفعييالي )والشييعور 

خييالل عمييِل المجموعيية  التييأثير الواضييح للبرنييامج التييدريبي  وخبييرة المجموعيية التييي تقييدمت بشييكل  

تييدريجي عبيير مراحييل فييي تطورهييا  ممييا انعكييس  أداء المشيياركين  لييبعت األنشييطة التدريبييية التييي 

 شملها البرنامج.

, 5012, الرويليييي5011, نوافلييية 5012واتفقيييت هيييذه النتيجييية ميييع نتيييائج دراسيييات )حسييين

  والتيييييي أشيييييارت إليييييى (Kelsch1999,Reasoner2005,Gumley,el2006,5012الشيييييعيبي

 فاعلية البرامج اإلرشادية الجمعية في رفع مستوال تقدير الذات.
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  ≤ 0.05اللية )   توجيد فيروق ذات داللية احصيائية عندمسيتوى د " الفرضية الثالثية :

α بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس تقدير اليذات ومقيياس التيوتر )

 النفسي بين القياس البعدي وقياس المتابعة بعد مرور شهر على أنتهاء البرنامج االرشادي."

=   0.05  شارت النتائج المتعلقة بهذه الفرضية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )أ

α بين 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.

 العالج إلى المستند الجمعي اإلرشاد وتشير هذه النتيجة بوجه عام إلى أن  برنامج

 الدراسة عينة أفراد احتفاظ في نسبيا   تأثيره على برهن   قد الباحثة  أعدته الذي السلوكي-المعرفي

 مرور بعد التتبعي القياس فترة خالل وذلك البعدي  القياس في أحرزوها التي العالجية بالمكاِسب

  بمستويات التوتر النفسي وتقدير الذات. يتعلق فيما وذلك البرنامج  انتهاءِ  على شهر

وتتفق هذه النتيجة بوجه عام ميع نتيائج بعيت الدراسيات التيي برهنيت عليى كفياءة البيرامج 

التييي تناولييت كفيياءة بييرامج اإلرشييادية فييي القييياس البعييدي والقييياس التتبعييي, ومنهييا بعييت الدراسييات 

  مثيل ب العالجيية فيي القيياِس التتبعيياإلرشاد الجمعي المستخدمة في احتفاظ المشياركين بالمكاسي

( التي هدفت إلى معرفة أثر العالج المعرفي السيلوكي المركيز عليى 5016دراسة ضمرة ونّصار )

, حييث أشيارت النتيائج إليى الصدمة في خفيت أعيرات االكتئياب ليدال عينية مين  أطفيال الحيروب

لقييياس البعييدي  واسييتمرار فعالييية البرنييامج العالجييي فييي خفييت االكتئيياب فييي جميييع األبعيياد فييي ا

  & Kashani)كميا اتفقيت ميع نتيائج دراسية كشياني وباييات  األثير العالجيي فيي قيياس المتابعية.

Bayat, 2010)  أنَّ التوكيدييية وتقييدير الييذات ارتفعييا بدرجيية داليية إحصييائيا فييي التييي أشييارت إلييى
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نتييييائج االختبييييار التتبعييييي القييييياِس البعييييدي لييييدال المجموعيييية التجريبييييية مقارنيييية بالضييييابطة  وأ ّكييييدت  

 استمرار هذا التحسن في فترة المتابعة.

 ,Gordon)واتفقت هذه النتيجة أيضا مع نتائج دراسة جوردون وستابليس وبليتا وبيتيكي 

Staples, Blyta & Bytyqi, 2004) التيي أشيارت إليى أن القيياس التتبعيي بعيد شيهرين مين  

لمجميييوعتين التجيييريبيتين  مقارنييية بالقيييياس البعيييدي عليييى انتهييياء التطبييييق  أثبيييت تحسييين ا داال  ليييدال ا

 مقياِس رد فعل الضغوط ما بعد الصدمة. 

 & ,Thabet, Vostanis)بينمييا اختلفييت مييع نتييائج دراسيية ثابييت وفوسييتانيس وكييريم 

Karim, 2005)  التيي هيدفت اليى معرفية اثير تيدّخل األزميِة الجمعيي لألطفياِل أثنياء نيزاِع الحيرِب

بعييد  أشييارت النتييائج إلييى أن  برنييامجي التييدخل أخفقييا فييي القييياِس البعييدي والتتبعييي  المسييتمِرة  حيييث

( PTS( أشييهر علييى انتهيياء البرنييامج فييي تخفيييِت أعييراِت اضييطراب مييا بعييد الصييدمة )5مييرور )

وقييد يعييزال هييذه التبيياين فييي نتييائج الدراسييات  إلييى أن نجيياح أي برنييامج عالجييي يعتمييد  واالكتئيياب.

طيييار النظيييري  والمقييياييس المسيييتخدمة وطريقييية االسيييتجابة عليهيييا  وطبيعييية عليييى عيييدة عواميييل كاإل

ومحتوال البرنامج المستخدم  وطريقة عرضه  ومدة التطبيق  وعمير الطلبية  والعواميل االجتماعيية 

 والديمغرافية ألفراد العينة  وغيرها.

ق بتحسيين كما تؤكد هذه النتيجة على صحة األفكيار اليواردة فيي األدب النفسيي فيميا يتعلي

مسييتويات تقييدير الييذات والتخفيييف ميين التييوتر النفسييي   وذلييك ميين خييالِل المشيياركة فييي مجموعييات 

صغيرة للمراهقين. قد تعود  هذه النتيجة إلى كيون برنيامج اإلرشياد الجمعيي المسيتخدم فيي الدراسية  

التيييوتر كييان  يركيييز عليييى تقنييييات اسييتهدفت تحقييييق أهيييداف أفيييراد العينيية, والتيييي تركيييزت عل تخفييييف 

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 

ف والقهيير واأللييم  ورحليية اللجييوء التييي ربمييا اسييتمرت عييدة شييهور  بمييا فيهييا ميين تعييب وارهيياق وخييو 

ومعاناة. فلربما كانوا بأمس الحاجة لمثل هذه البرامج اإلرشادية  للتغلب على التوتر النفسيي ورفيع 

 مستوال تقديرهن لذواتهن . 

وتشيييير هيييذه الدراسييية إليييى أن المختصيييين والمرشيييدين النفسييييين اليييذين ينظميييون مثيييل هيييذه 

دارِة البييرامج  يجيييب أن يكونييوا مييياهرين فيييي العمييِل بشيييكل متييزامن )فيييي وقيييت واحيي د( فيييي تنظييييِم  وا 

األنييواع المختلفيية ميين التييدخالِت الخاصيية بالمجموعييات  والعمييل علييى تييوفيِر مجموعييات متمركييزة 

 على األطفال والمراهقين في البرامج العالجية.

 

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة  يوصي الباحث باآلتي:

للمراهقين  لما لها األثر الواضيح فيي معالجية االهتمام بالبرامج اإلرشادية الجمعية  -

القضايا 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 الطلبيية   -

لمهيييارات المزييييد مييين االهتميييام  مييين قبيييل المرشيييدين وعلييييه ال بيييد مييين إييييالء هيييذه ا

التربيييويين فيييي الميييدارس  لميييا لهيييا مييين األهميييية فيييي اليييتحكم فيييي سيييلوكيات الطلبييية 

وتصيييرفاتهم  وذليييك فيييي محاولييية اكتشيييافها مبكيييرا  مييين خيييالل المقييياييس المقننييية أو 

 المقابالت الفردية  للعمل على معالجتها وتنميتها مستقبال.
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لدراسات التي تتناول المهارات والمشكالت الشخصية  والنفسية  إجراء المزيد من ا -

واالجتماعية  والسلوكية لدال المراهقين  وتطوير برامج عالجية تستند إلى النظرية 

المعرفييية والسييلوكية  وغيرهييا ميين النظريييات التييي أثبتييت فعاليتهييا وآثارهييا اإليجابييية 

 .على المسترشدين
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 والمراجعقائمة المصادر 

 المصادر والمراجع:

 المراجع العربية :

(: 1444  )العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث: أساليب وميادين تطبيقهإبراهيم  عبد الستار.  

 دار الفجر للنشر والتوزيع  القاهرة  جمهورية مصر العربية.

فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند الى المنهج الخبروي في تحسين أبو عمير, نور حسني, 

رسالة تقدير الذات والجو األسري  لدى عينة من الزوجات  المعنفات في مدينة عمان, 

 , الجامعة الهاشمية, الزرقاء , األردن.5016ماجستير, 

المرحلة الثانوية فاعلية برنامج إرشادي وقائي لتحصين طالبات أبو محفوظ , ايمان ضيف ا  ,

 , الجامعة الهاشمية, الزرقاء , األردن.5015رسالة ماجستير, من التوتر النفسي, 

مستوى األعراض النفسية المرضية لدى الطلبة الالجئين السوريين في األسمر , صالح محمد, 

 , جامعة اليرموك, األردن.5012رسالة ماجستير, المدارس األردنية, 

, رسالة تقدير الذات للمرا ق بمشكالته وحاجاته اإلرشاديةعالقة إمزيان, زبيدة,

 , الجزائر.5004ماجستير,

الكويت دولة  1ط (.1440)النفسي والعالج اإلرشاد نظريات .الفقي حامد (مترجم)س باترسون 

 .القلم دار :الكويت  
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تحسين مفهوم فاعلية برنامج ارشاد جمعي يستند الى العالج السلوكي المعرفي في باكير, سيلفيا, 

الذات ودافعية االنجاز وخفض السلوك الوسواسي لدى طالبات المرحلة الجامعية في المملكة 

 (, رسالة دكتوراه, جامعة عمان العربية.5011)العربية السعودية

القلق وتقدير الذات والتحصيل االكاديمي لدى االطفال الذين تعرضوا الساءة البقور, خولة ,

 ( الجامعة االردنية.5005ماجستير,), رسالة المعاملة 

أثر اإلسترخاء العضلي كطريقة في ضبط التوتر النفسي على  بكار, سليمان علي بكار,

(الجامعة األردنية , عمان, 1446, رسالة ماجستير , )مركز الضبط وتقدير الذات

 األردن.

  1 ط (.5000.)االنفعالية واالضطرابات المعرفي العالج ,مصطفى عادل (مترجم) آرون بيك 

 .العربية النهضة دار :بيروت لبنان 

 .UNECIF,2016تقرير ال مكان لالطفال في سوريا 

 (,5000) ,القصف على األطفال الفلسطينيين في قطاع غزةأثر  ثابت, عبد العزيز,

 برنامج غزة للصحة المجتمعية.غزة, فلسطين.

اإلكتئاب لدى الالجئين السوريين في مخيم الزعتري في ضوء بعض  الجبور, فراس قريطع,

, جامعة اليرموك, 5012رسالة دكتوراة, المتغيرات وفاعلية برنامجي إرشاد في خفض مستواه, 

 األردن.
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أثر اإلرشاد الجمعي في خفض اإلنسحاب اإلجتماعي وتحسين تقدير الذات حسن, آية محمد, 

, الجامعة 5012رسالة ماجستير, مؤسسات الرعاية اإليوائية,  ومفهوم الذات لدى األيتام في

 الهاشمية, الزرقاء, األردن

فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي القائم على استراتيجيتي حل المشكلة الحمد, نايف فدعوس, "

مجلة كلية التربية   ",واإلسترخاء في خفض التوتر النفسي والعصبي لدى معلمات أطفال التوحد

 (.5012( , )655-601, )145, العدد 

أثر االرشاد الجمعي في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة خطاطبة, مها, 

تير , , رسالة ماجسوصعوبات التوافق االجتماعي عند أطفال السوريين الالجئين في االردن

(,الجامعةالهاشمية ,األردن.                                                           5012)                  

 سنه على مقياس مطور للبيئة االردنية,11-13معايير تقدير الذات لألعمار  الخطيب, بالل ,

ألردن.                                    (,الجامعة األردنية, عمان, ا5006رسالة دكتوراة, )   

 لفلسطينيةاالساليب المعرفية وعالقتها بالتوتر النفسي لدى طلبة الجامعات االدحدوح, اسماء, ,

( الجامعة االسالمية غزة .                                        5010. رسالة ماجستير ,)  

دار الفجر للنشر والتوزيع,  ,1, ط( 5006) ,دليل تقدير الذاتالدسوقي, مجدي محمد, 

 القاهرة,مصر

, دار الكتاب الجامعي, غزة 1, ط(5010, )االعراض النفسية والعالج النفسيرضوان, سامر,  

 فلسطين.
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أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض اإلكتئاب وتحسين تقدير الذات لدى الرويلي, فليح فتال, 

, جامعة 5012رسالة دكتوراة,  عينة من مدمني المخدرات في المملكة العربية السعودية, 

 اليرموك, إربد, األردن.

رسالة أثر اإلرشادالجمعي للتدريب على حل المشكالت في خفض التوتر,الزواوي , رنا, 

 جامعة األردنية.,ال1445ماجستير,

 (, عالم الكتب, مصر.5005,)5ط ,التوجيه واإلرشاد النفسيزهران, حامد عبد السالم,

أثر برنامج إرشاد تأ يلي لمساعدة المرضى على التوافق مع بتر   (.5004) .خوله السوالمة 

 الجامعة الهاشمية  الزرقاء  األردن. ماجستير  رسالة . األطراف

درجة تقدير الذات لدى عينة من طلبة الجامعة في شاهين, محمد أحمد وحمدي, نزيه," 

فلسطين:عالقتها بالتفكير الالعقالني وفاعلية برنامج إرشادي عقالني في 

 (.5004",مجلة العلوم التربوية,)تحسينها

 مستوى فاعلية كل من برنامج ارشاد جمعي وبرنامج نشاط رياضي في خفضالشبح, نضال, 

(, الجامعة االردنية.                                  1446. رسالة ماجستير,)التوتر النفسي  

أثر التدريب على أسلوب حل المشكالت في خفض التوتر وتحسين  الشريف, سمية عيد, "

 .5011( , 6)14, مجلة المنارة للبحوث والدراسات,  التكيف ألمهات المعاقين"

فاعلية برنامج إرشادي جمعي سلوكي معرفي في معالجة األرق وخفض الشطرات, وليد محمد ,

 , الجامعة األردنية, عمان,األردن.5001رسالة ماجستير, التوتر,
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فاعلية برنامج إرشادي إلدارة الغضب قائم على االتجاه المعرفي السلوكي في الشعيبي, ايمان, 

, 5012رسالة دكتوراة, تحسين تقدير الذات والمهارات اإلجتماعية لدى طالبات الصف الثامن, 

 الجامعة األردنية, عمان, األردن.

ستوى فاعلية برنامج إرشاد جمعي وبرنامج نشاط رياضي في خفض مالشيخ, نضال سعيد, 

 , الجامعة األردنية , عمان , األردن.1446رسالة ماجستير, التوتر النفسي, 

ات اثر برنامج ارشاد جمعي في تحسين مهارات االطفال للتعامل مع الضغوط ,ضمرة, جالل

,عمان, االردن., الجامعة االردنية (1444), رسالة ماجستيروتحسين مستوى تكيفهم  

فض العالج المعرفي السلوكي المركز على الصدمة في خ"أثر ضمرة  جالل ونصار  يحيى  

(  1) 61"  مجلة دراسات العلوم التربوية أعراض االكتئاب لدى عينة من  أطفال الحروب

662-641 (5016                                                                       .)  

(:  دار الرشاد 5000  الطبعة األولى  )أسس وتطبيقاتالعالج المعرفي السلوكي:  ,عبد ا   عاِدل

 للطباعة والنشر  القاهرة  جمهورية مصر العربية.

 والتشخيص والعالج واألعراض األسباب :والعقلية النفسية األمراض علم, ,محمد الرحمن  عبد

 .القاهرة العربية  مصر :جمهورية والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار (,5000  )1ط

دار مكتبة (,1444)  1ط ,النفسي والعالج اإلرشاد نظريات ,سعيد والعزة  جودت الهادي  عبد

  والتوزيع, عمان األردن. للنشر الثقافة 

يلاأله :عمان ا(ألردن 5015,) واإلنساني المعرفي النفسي اإلرشاد نظريات ,جهاد الدين  عالء

 والتوزيع للنشر ة
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فاعلية برنامج إرشادي في الدراما النفسية في خفض التوتر النفسي وتحسين علي, أحمد سعيد,

, 5000رسالة ماجستير, الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من طلبة الصف السابع األساسي, 

 الجامعة األردنية, عمان, األردن.

األساسية مستوى التكيف النفسي واإلجتماعي لدى طلبة المرحلة غرايبة, سيف الدين مصطفى, 

رسالة ماجستير, العليا لالجئين السوريين في مخيم الزعتري)األردن( في ضوء بعض المتغيرات, 

 , جامعة اليرموك, األردن.5016

تحسين فاعلية برنامج ارشاد جمعي معرفي سلوكي في خفض التوتر النفسي و غلوم , احمد, 

(,  جامعة 5004رسالة ماجستير, )مستوى التكيف لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت,

 عمان العربية.                                                                        

العوامل المتنبئة بالضغوط النفسية السيكوسوماتية لدى الالجئين الفريحات, إسراء جبور, 

 , جامعة اليرموك, األردن.5014رسالة ماجستير, السوريين, 

ال أثر برنامج إرشاد جمعي في تحسين التوافق النفسي واالجتماعي لدى أطف أمل, قزق,

(, الجامعة الهاشمية.              5016, رسالة ماجستير, )االمهات المصابات بمرض مزمن  

رسالة ماجستير  العالقة بين تقدير الذات ومدركات النجاح والفشل,القسوس, هند, 

 ,الجامعة األردنية.1442,

مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى عينة من الالجئين السوريين قضاه, آيات علي, ال

 , جامعة اليرموك, األردن .5014رسالة ماجستير,  المقيمين في محافظة عجلون, 
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(, دار الفكر للطباعة 5002,)5. طعلم النفس العامقطامي, يوسف,و عدس,عبد الرحمن , 

                                                          والنشر االردن, عمان.              

(, دار المعرفة الجامعية 5004,)1.طاإلرتقاء النفسي للمرا قكفافي, عالء الدين, 

 للنشر , القاهرة, مصر.

أثر برنامج إرشاد جمعي قائم على نظرية األنظمة األسرية في تحسين اللحام, رحاب صالح, 

والرضا الزواجي وخفض اإلكتئاب لدى عينة من النساء الالجئات مستويات تمايز الذات 

 , الجامعة الهاشمية, الزرقاء , األردن.5016رسالة ماجستير , السوريات, 

تصميم برنامج مستند الى المنحى اإلنساني وقياس فاعليته في محادين, عثمان عبد اللطيف, 

, 5010رسالة دكتوراة, اء باألردن, تنمية تقدير الذات لدى أطفال الروضة في مدينة الزرق

 الجامعة األردنية, عمان, األردن.

الزهراء ,الريات, المملكة  دار   (,5000, )السلوكي المعرفي العالج في المرشد,ناصر المحارب 

 العربية السعودية.

عالقة الضغوط النفسية بالتحصيل والتطرف الفكري وتقدير الذات لدى مدادحة , فاتن داوود, 

 , األردن.5012رسالة ماجستير, طلبة جامعة مؤتة, 

أثر برنامج إرشادي جمعي نفسي في خفض مستوى التوتر النفسي لدى مصلح, عائشة محمد, 

, 5005ر , رسالة ماجستي طالبات المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية,

 الجامعة اإلسالمية, غزة.
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(, دار القلم, الكويت             1445, ,)1, ط التوتر النفسي كمقياس للدافعيةالمال, سلوال, 

  

 دار القلم  الكويت., 1ط (, 1440  )العالج السلوكي وتعديل السلوكمليكة  لويس, 

. ورشة لألطفال في الحرب )الحالة اللبنانية(تقرير الجامعة اللبنانية في مؤتمر ال مكان مهنا  كامل. 

 (.5004(  فندق كمبنسكي  عمان  األردن. )5004/ 4/10-2عمل األطفال وظروف اللجوء )

دى طلبة التوتر النفسي وعالقته بكل من فاعلية الذات والمساندة االجتماعية لالنجار, فاتن,

سالمية غزة.                          (, الجامعة اال5015, رسالة ماجستير ,) الثانوية العامة  

مصادر الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف لدى المرا قين السوريين نزال, حسنية أمين, 

 , جامعة اليرموك, األردن.5014رسالة ماجستير , الالجئين في األردن, 

مهنيًا ونفسياً درجة تمكين البرامج التدريبية المهنية لالجئات السوريات نزال, غيداء نمر, 

 , جامعة اليرموك, األردن.5016رسالة ماجستير, واجتماعيًا , 

التشو ات المعرفية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من طلبة منطقة نّصار, عال يوسف, 

 , جامعة عمان العربية, عمان , األردن.5012رسالة ماجستير, الجليل ألسفل, 

عمري وبرنامج تدريبي مستند إلى النظرية اإلنسانية في أثر المستوى النوافلة , أحمد صالح, 

 , جامعة اليرموك,إربد, األردن.5011رسالة دكتوراه, تقدير الذات لدى الطلبة المتميزين, 

فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى الكفاءة اإلنفعالية في خفض سلوك النويران, فرحان الفي, 

رسالة ماجستير, مرحلة األساسية في األردن, العدوان وتحسين تقدير الذات لدى طلبة ال

 , الجامعة األردنية , عمان , األردن.5015



524 
 

تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى المرا قين المبصرين والمرا قين  يونسي, تونسية,

 (.5015,رسالة ماجستير)المكفوفين
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 (1الملحق )

 الّرحيم الّرحمن ا  بسم

 والمعلومات األساسية الديموغرافية المعلومات استبانة

 عزيزتي الطالبة ارجو منك ملء البيانات التالية:

 االسم الثالثي:

 الصف:                                                            العمر مقدرا بالسنوات:

 المدرسة:

 عنوان السكن:

 الهاتف:

 الترتيب الوالدي:

 ب: االوسط )      (              ج: االخير )  (              أ: االول )  (

 الحالة االقتصادية :

 أ: منخفضة )     (              ب:متوسطة )    (                ج : مرتفعة )   (

 االب:                                                                  العمر:

 مستوال تعليم األب:

أ: اإلعدادية فأقل )   (          ب: ثانويه عامة )    (        ج: دبلوم كلية المجتمع )    (     د: جامعي )   

) 

 االم:                                                العمر:
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 مستوال تعليم االم:

 المجتمع)    (       د: جامعي )   ( أ: االعدادية فأقل  )  (       ب: ثانوية عامة )  (      ج: دبلوك كلية

 حالة عمل األب الحالية                           أ: يعمل )   (                 ب: ال يعمل)    (

 حالة عمل األم الحالية                            أ:: تعمل)   (                 ب: ال تعمل )    (

 (              عدد األخوة واألخوات )       
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 كم مضى على وجودك )باألشهر لطفا ( في األردن تقريبا  منذ هجرتك من بلدك األصلي:

 غير ذلك /أذكريه:    شهر            56شهر         14شهر             15أشهر                     4

 هل لديك رغبة في المشاركة في برنامج ارشاد جمعي داخل المدرسة ؟    

 أ: نعم )    (                              ب: ال )        (
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 2الملحق

 مقياس التوتر النفسي 
 ال احيانا   نعم العبارات الرقم

    أعاني كثيرا من الصداع 1

عندما أجلس للراحة واالسترخاء أجد نفسي منهمك بأفكار  5

 سلبية

   

    يالزمني شعور دائم بعدم األرتياح 5

    نادرا  ما أشعر باالسترخاء التام 6

    ما أقوم به من اعمالفي أشعر بعدم القدرةعلى التركيز 2

    تحت الضغطاشعر  وكأنني أقع  4

    بالتعب الشديد أشعر 4

    أسرح بأفكار غير مرتبطة في ما أقوم به من أعمال  4

    ال أجد نفسي متحمس للقيام باألعمال المختلفة 4

    بعد النوم على قدر كاف  من الراحة لم أحصلبأنني  أشعر  10

    أتشتت بأفكار غير مرغوبة  11

    أشعر عموما  أن أعصابي مشدودة دون داع  حقيقي لذلك  15

    أشعر في كثير من األوقات وكأن رأسي سينفجر  15

    في إتخاذ قراراتيأتردد  16

    أشعر أن األشياء التافهة والصغيرة أصبحت تزعجني 12

    أشعر أنني ال أملك الطاقة الكافية للقيام بواجباتي اليومية  14
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    به قراراتي  أؤجل ما يجب أن أتخذ 14

    أجد أن مشاعري تجرح بسهولة 14

    أشعر باألرتخاء في أطرافي  14

    أتجنب إتخاذ قرار  50

أشعر أنني أبالغ بردود أفعالي تجاه مشكالت الحياة العادية  51

 والبسيطة

   

    ينتابني تصبب العرق 55

    أمور حياتي خارجة عن نطاق سيطرتي  أشعر أن  55

    تنتابني العصبية ألبسط األصوات المفاجئة 56

    أشعر بتزايد في نبضات قلبي 52

    أشعر أنني ضحية للظروف بال حول وال قوة 54

    أعاني من مشاعر القلق بدون سبب ظاهر  54

    يصيبني األرق 54

    أعاني من نوبات الخوف 54

    تنتابني الكوابيس  50

    أتوقع أسوأ العواقب ألية مخاطر مهما كانت بسيطة  51

    أعاني من النوم المتقطع  55

    أحس بمسؤولية شخصية تجاه حدوث أي شيء خاطئ 55

    أشعر بأن قواي منهكة 56

    أصنع من الحبة قبة 52
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 (3ملحق)

 مقياس تقدير الذات 

أوافق  العبارة الرقم

 بشدة

 ال أوافق بشدة ال أوافق أحيانا أوافق

      انني راضية عن نتائجي المدرسية  1

      توقعات والدي تفوق قدراتي 5

      يزعجني النقد الذي يوجه الي 5

اجد انني استطيع أن أقدم رأيا مناسبا  6

 عندما أستثار 

     

اشعر انني استطيع ان اتحدث امام  2

مجموعة من الناس من غبر حرج او 

 ارتباك

     

تكوين  أشعر أنني غير قادرة على 4

 انطباعات جيدة عني لدال االخرين

     

      اعتقد أن لدي أفكار جيدة  4

استطيع أن أواجه المواقف الجديدة وغير  4

 المألوفة بكفاءة

     

أشعر بعدم الرضا عن مستوال أدائي في   4

األعمال المطلوبة مني في البيت أو في 
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 المدرسة 

ان نجاح االخرين من حولي يذكرني  10

 بفشلي

     

اشعر أن هناك أمور كثيرة في الحياة ال  11

 أستطيع مواجهتها

     

يثق االخرين بقدرتي على اعطاء حل  15

 مناسب للمشاكل التي تعترضهم

     

اجد في نفسي الكفاءة للقيام بأعمال تحتاج  15

 الى تخطيط وتنظيم 

     

ان معلماتي يجعللني أشعر بأنني غير  16

 كفوءة 

     

      اذا كان لدي ما أقوله فأنني غالبا ما أقوله 12

      انني افهم نفسي 14

      انني خجولة في الغالب 14

عجابهم تثير أفكاري تقدير االخرين 14       وا 

      أندم على ما أفعل  14

      اعرف ما يجب ان اقوله للناس 50

      احب نفسي 51
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      أمور حياتي تختلط علي   55

اشعر ان هناك مواقف كثيرة افقد فيها الثقة  55

 بالنفس

     

      ال يعيرني الناس انتباه كثير 56

      الصحيحهو العمل  ما اعملهأعتقد أن  52

استطيع اخذ زمام المبادرة في المواقف  54

 االجتماعية

     

      ينتابني الشعور بالكآبة 54

اعمل ما يراه االخرين مناسبا ويصعب   54

 تصرف باستقاللية لعلي ان ا

     

      المعشر طيبانني شخص  54

عن انجاز بعت االعمال لشعوري  أتخلى 50

 بعدم القدرة على انجازها

     

      انهزم في الجدل بسهولة  51

      ينتابني القلق دون سبب  55

      اظن ان عندي الذكاء والقدرة  55

لالستسالم بسرعة عندما تتعقد  أميل  56

 األمور
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عندما يكون لدي عدد من االمور ألختار  52

 فأنني اجد صعوبة في االختياربينها 

     

اشعر انني ال استطيع أن أصل لمستوال  54

النجاح الذي حققه بعت الناس الذين 

 اعرفهم

     

      أحس بأن الحياة عبء ثقيل علي  54

      اشعر بالحرج بسهولة  54
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 (4ملحق) 

 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين ألدوات الدراسة 

تحكيم  تحكيم المقاييس الجامعة المحكم اسم الرقم

 البرنامج

األستاذ الدكتور / سهام  1

 درويش أبو عيطة

 * * الجامعة الهاشمية 

 * * الجامعة الهاشمية الدكتورة سعاد منصور غيث 5

 * * الجامعة الهاشمية الدكتور جالل كايد ضمرة 5

 * * الجامعة الهاشمية  الدكتور نزار شموط 6

  * الجامعة الهاشمية الدكتور محمد هاني عبود 2

 * * الجامعة الهاشمية الدكتور أحمد محمد غزو 4

  * الجامعة الهاشمية بسام الحربي الدكتورة  4

  * الجامعة الهاشمية أحمد محاسنةالدكتور  4

 * * جامعة مؤتة الدكتور أنس الضالعين  4

 * * الهاشميةالجامعة  المدرس زياد الخزاعلة  10
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 (5ملحق)

 الطالبة أمر ولي نسخة (INFORMED CONSENT FORM) المّطلعة الموافقة نموذج

 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 

وتقوم بهذه الدراسة الباحثة بيان الشحادات   وخفت التوتر النفسي لدال أبناء الالجئين السوريين في األردن." ,

, وتجري الدراسة وهي طالبة دراسات عليا في السنه النهائية في مستوال الماجستير تخصص اإلرشاد األسري

 راف الدكتورة تغريد العلي من الجامعة الهاشمية. بإش

لذات وخفت التوتر النفسي لدال أثر برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في تحسين تقدير ا . عنوان الدراسة:1

 أبناء الالجئين السوريين في األردن.

 

موقع االداء: الطالبات السوريات من أبناء الالجئين السوريين  في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء  .1

 االردن, سيطلب منهن المشاركة طوعا )مدرسة  زينب الهاللية( –

لديك اي سؤال او مخاوف انت وولي امرك يمكن االتصال اسماء وارقام هاتف الباحثين: اذا كان  .5

 باالرقام التالية

 ارشاد أسري –ماجستير  –طالبة دراسات عليا  –بيان محمد الشحادات 

 0445542421, رقم الهاتف  1640554رقمها الجامعي 

النفسي غرت الدراسة : معرفة مدال فاعلية االرشاد الجمعي في تحسين تقدير الذات وخفت التوتر  .5

 لدال الطالبات من أبناء الالجئين السوريين في األردن.

 المشاركات المستهدفات : الطالبات من أبناء الالجئين السوريين في األردن   .6
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طالبة من طالبات الصف العاشر للدراسة االستطالعية لتطوير االدوات  120عدد المشاركات :  .2

والتي يبلغ عدد افراد المجموعة الواحدة في كل منها ) ( 50والوصول للعينه التجريبية والضابطة ) ن=

 ( طالبة 12

الحق في الرفت: المشاركات قد يخترن ان ال يشاركن او االنسحاب من الدراسة في اي وقت ودون اي  .4

اجراء ضدهن, وانت يمكنك ان ترفت مشاركة الطالبة قبل او اثناء او بعد اكمال اجراءات الدراسة بما 

 االرشادية دون اي مشكلة. فيها المجموعة

الحق في المحافظة على السرية : هذه الدراسة قد تنشر, لكن األسماء التي تشير للطالبات وأولياء  .4

 أمورهن لن تتضمن النشر

 أوافق على مشاركة الطالبة............. في الدراسة الموصوفة أعاله  .4

 اسم وتوقيع ولي أمر الطالبة المشاركة .4

 االسم:

 التوقيع:

 التاريخ:

  

 اسم وتوقيع الطالبة المشاركة .10

 االسم:

 التوقيع:

 التاريخ:
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 (6ملحق )

 ( نسخة الطالبةINFORMED CONSENT FORMنموذج الموافقة المعرفة ) 

انا ............... وبكامل الحرية وبإختياري وبشكل طوعي وبدون احراج أو إجبار, اوافق على ان اكون احدال 

اجراء وتطبيق ادوات الدراسة المعنونة " أثر برنامج إرشادي جمعي معرفي سلوكي في تحسين المشاركات في 

بيان  قوم بهذه الدراسة الباحثةتقدير الذات وخفت التوتر النفسي لدال أبناء الالجئين السوريين في األردن" , وت

, وتجري سريصص اإلرشاد األتير تخوهي طالبة دراسات عليا في السنه النهائية في مستوال الماجس الشحادات

 من الجامعة الهاشمية.  تغريد العليالدكتورة  اف شر الدراسة بإ

 

 نعم العبارة

الطالبات لدى  وخفض التوتر النفسي  هو تحسين تقدير الذات انا افهم بأن الهدف من هذه الدراسة 

 من أبناء الالجئين السوريين في مدرستي .

 

 

 2256/2251استبيان ورقي خالل الفصل الدراسي الحالي لعام افهم انه سيطلب مني اكمال 

 

 

ادرك انه وقع علي األختيار في جلسات المجموعة االرشادية داخل المدرسة بمعدل حصتين 

 2256/2251اسبوعيا لمدة سبعة اسابيع كحد اقصى خالل الفصل الدراسي الحالي 

 

 

ناء تنفيذ هذه الدراسة, وانه لن يتجاوز بعض افهم انه سيكون هناك اقل ما يمكن من الخطر علي اث

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 

 ي اي وقت ارغب فيهجدا لي فأنا لدي كامل الحرية بأن اوقف االشتراك ف

 

 

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.

 

 

ن هذه الدراسة في اي وقت كان وبدون تحيز او عقوبه او افهم بأن لدي الحق في االنسحاب م

 خسارة مع مراعاة انني سأبلغ الباحثة مسبقا عن االسباب التي استدعت لذلك
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ادرك بأن لدي الحق في السؤال وانني حصلت على االجابات الخاصة باالسئلة المتعلقة بهذه 

 الدراسة

 

 

( لالجابه على اي 2112211615الشحادات على الهاتف )افهم بأنني قد اتصل بالباحثة بيان 

 تساؤل حول الدراسة, او بشأن حقوقي كمشاركة

 

 

 قرأت وافهم ما ورد في نموذج الموافقة اعالة 

 اسم المشاركة:

 التوقيع:                                              2251التاريخ:     /     / 
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 (1ملحق )

 جلسات البرنامج اإلرشادي بالتفصيل 

 الجلسة األولى: التعارف

 األ داف:

كين. 1  .البعت بعضهم على للت ع رف المجموعةِ  ت م 

ع المجموعةِ  أفراد بدء. 5 ض   .المشكلة ووصف بالمجموعة والخاصة الشخصية إالهدافِ  بو 

ع مرتاحون بانهم الش ع ور على إالعضاء ت شجيع. 3 لق البعت بعضهم م   بين الثقةِ  من جوَّ  وخ 

 (.المجموعة قائدة)وبين المجموعةِ  أعضاء

م. 6  يل  . المجموعة وروح السّرية مبدأ عن التعّل م تسّه ّل  الِعالقات   وتقّوية إالقران دعم المجموعِة  ت ع 

 .المجموعةِ  أعضاء بين

يع   المجموعة   قواعدِ  على إالتفاق. 2  .المجموعة في العمل بقواعدِ  الخاصة والموافقة إالتفاق عقد وتوّق

 الواجب) المشاركات مع والقوانين القواعد راجع: الجلسات سير بنمطِ  الخاصة القضايا معالجة. 4

 (. البيتي

 

 المواد واألدوات:

 .للرسم ورق

 .المقوال الورق من صغيرة مربعات

 تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالم



549 
 

 
 

 . بإاللوان المجموعة اعضاء صنع من  المجموعة وأعضاء المرشدة بين مكتوب اتفاق عقد نموذج

 (.بسكوت) خفيفة وأطعمة ومرطبات ماء

 .(Icebreaker) الجمود كسرِ  نشاطِ 

 .زمني بجدول مرفقة البرنامج مواضيع نشرة

 .البرنامج نهاية في تتحسن أو تتغير ان أتمنى أشياء(. 1) البيتي الواجب نموذج

 

 اجراءات سير الجلسة:

 :يلي ما إالعضاء من عضو كل من ي ط لب. 1

  المقدمة

  اللجوء من معاناتهن المجموعة  في وجودهم سبب المجموعة ألعضاء يفسر

 وسنعمل الكتب وقراءة والرسم  إاللعاب  ولعب سنتحدث  سنلتقي؛ ومتى, المجموعة به ستقوم ما شرح

 .أسابيع( 7-6)  سبعة الى ستة لمدة إالسبوع في مرتين نلتقي سوف. البيتِ  في الواجبات بعت

 إالفتتاح نشاط.5

 < اليوم؟ شعورك هو ما  10 إلى 1 من مقياس على: المشاعر من التحقق

 < الجماعة وروح السرية عن الحديث

 .سويا   بالمجموعة والشعور السرية

 بالسرية؟ المقصود ما
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 ,Smead)" المجموعة في يبقى المجموعة  في يقال ومهما كل: "هو المجموعة شعار بان القول

1995, p. 94). 

 بأسمائهم الرسم ورقة من جزء على التوقيع منهم وتطلب المفهوم هذا يفهمون انهم من الباحثة تتأكد

 صورة ورسم إالول إالسم كتابة مجرد يمكنهم المجموعة إسم على يوافقون انهم  إلى تشير عبارة مع

 .مبتسم وجه مثل صغيرة

 . المجموعة قواعد عن الحديث. 4

 لمجموعتنا؟ إتباعها في ترغب التي القواعد نوع هو ما

 .الرسم ورقة على كتابتها القواعد؛ يشكلوا بان لهم السماح

 .كهدايا الرغبة حسب أو" هنا انا لماذا" عن خاصة ملصقات عمل

 . للرقم السحبة لعبة: الجمود لكسرِ  النشاط. 5

 وطعام مشهورة  قصة مثل المفضلة  إالشياء من عدد المقوال الورق من صغيرة مربعات على الكتابة

 متسلسلة أرقام واعطائها صديقاتي -أهلي أو اللون ,  إالسبوع أيام من يوم تلفزيوني  برنامج معين 

 .المشاركين أرقام مع تتطابق

 الطعام لنا يقول  1 لفة كنت إذا المثال  سبيل على إالجابة  صاحبه من ي طلب ي سحب   الذي الرقم

 .لديك المفضلة

 ملصقاتهم عن التحدث البعت من الطلب مع المشاركين عن المزيد لمعرفة للقائد جيدة طريقة هذه

 .عليها كتبوا وما

 .المشاركين وتوقعات البرنامج أهداف توضيح. 6

الستماع بالمجموعة والخاصة الفردية إالهداف مناقشة  البرنامج محتويات مضمون وتوزيع للتوقعات وا 

 .المشاركين على
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 للمرة( 1 رقم) البيتي وبالواجب القادمة الجلسة بموضوع والتذكير الجلسة في دار لما التلخيص

 إعطاء مع المرفق النموذج حسب إالسرة داخل حياتها في دار حدثا   مشاركة كل تسجل بحيث القادمة

  . أمثلة

 (.الملصقات وتبادل المجموعة مصافحة) مثل معينه طقوس في المجموعة مع الجلسة انهاء

 ( 1)نموذج الواجب البيتي 

 البرنامج نهاية في تتحسن أو تتغير ان أتمنى أشياء

؟ مشاعري في  تغييرها أريد أشياء رسم  كيف 

  

  

  

؟ أفكاري في  تغييرها أريد أشياء رسم  كيف 

  

  

  

؟ سلوكي في  تغييرها أريد أشياء رسم  كيف 
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 تقدير الذات والتوتر النفسي:الجلسة الثانية : 

 األ داف:

 التعريف بمفهومي تقدير الذات والتوتر النفسي.1

 التعريف بأسباب التوتر النفسي ونتائجه.5

 مناقشة الواجب البيتي..5

 المواد واألدوات:

 .للرسم ورق

 .المقوال الورق من صغيرة مربعات

 تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالم

 (.بسكوت) خفيفة وأطعمة ومرطبات ماء

 .(Icebreaker) الجمود كسرِ  نشاطِ 

 (. 5) البيتي الواجب نموذج

 .المشاعر ملصق

المثلة العمل ورق  .تحديد أقالم ملونة  كتابة وأقالم وا 

 اجراءات سير الجلسة:
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 :يلي ما إالعضاء من عضو كل من ي ط لب. 1

 :إالفتتاح نشاط

 . المشاعر ملصق على اليوم شعورك إلى  بإالشارة المشاعر من التحقق

  وأحوالهم؟ أمورهم تسير كيف اسألهم: من التحقق

 (. البيتي الواجب) المشاركات مع والقوانين القواعد راجع: السابقة الجلسة من المتبقية القضايا معالجة

 .الذات وتقدير التوتر مفهومي حول معلومات من المشاركات لدال ما على التعرف

 شامال يتناسب مع قدرات األعضاء عن التوتر النفسي وتقدير الذات.تقدم الباحثة مفهوما  

 للمرة( 5 رقم) البيتي وبالواجب القادمة الجلسة بموضوع والتذكير الجلسة في دار لما التلخيص.4

 مع المرفق النموذج التوترحسب لها سببت معها حدثت مواقف مشاركةثالث كل تسجل بحيث القادمة

  . أمثلة إعطاء

 (.الملصقات وتبادل المجموعة مصافحة) مثل معينه طقوس في المجموعة مع الجلسة انهاء.4
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 الجلسة الثالثة: التحصين ضد التوتر:

 األ داف:

 . تدريب المشاركات على أسلوب التحصين ضد التوتر 1

 . االستفادة من تمارين االسترخاء5

 المواد واألدوات:

 .للرسم . ورق1

 من الورق المقوال. صغيرة. مربعات 5

 . لوح ورقي فليب تشارت.5

 . ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة )بسكوت(.6

 . نموذج الواجب البيتي 2

 . ملصق المشاعر.4

 .تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالمو  واألمثلة العمل . ورق4

 اجراءات سير الجلسة:

مشاركة حول الواجب البيتي. بعد تقديم وفحيِص ميوجز في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص السريع م ع ك ّل  -1

يييع ك يييّل مشييياركة فييي المجموعيييِة حيييول واجيييبهم البيتييي  قيييم بمراجعييية قصييييرة عيين  المييياّدِة التيييي غ ّطيت هيييا فيييي  قصيييِر م 

 الجلسياِت السيابقِة لم س ياع د ة المشياركات عليى اسيترجاِع واالحتفياظ بالمعلومياِت التيي أعطييت لهيم. وجلسيِة المراجعيةِ 

ييأل  المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي  ِكيين  أ ن  ت جييرال  علييى شييكل "إختبيياراِت" أسييبوعيِة سييريعة حيييث تس  هييذه ي م 

ييغ لوا بشييكل نشيييط فييي مواضيييِع المييادِة  ييمح  لهييم بييأ ن ينش  أسييئلة حييول المعلوميياِت التييي ت عّلموهييا حتييى اآلن  وهييذا ي س 

 التعليمية

أقيوال المواقيف الضياغطة والتيي ميا زاليت عالقية فيي أذهيانهن ومين ثيم ييتم بنياء . تطلب الباحثة من المشاركات تسيجيل 5

هرم الضغوط حيث يتم تقسيم الموقيف اليى وحيدات صيغيرة تبيدأ مين أسيفل الهيرم اليى األعليى بتؤتييب تصياعدي ومين ثيم 

صيل اليى حالية التيوتر يتم مواجهة المشاركات بالموقف من االقل اثارة الى االكثر اثارة وهين فيي حالية اسيترخاء وعنيدما ت
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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. 

 . تلخيص ما دار في الجلسة والتذكير بالواجب البيتي وهو تطبيق ما تم تعلمة على موقف آخر ضاغط.5

 نهاء الجلسة.. ا6

 

 الجلسة الرابعة : المشاعر 

 األ داف:

 .ت مييز المشاعرِ  .1

 .”مفردات وعبارات تصف المشاعرِ “ ت طوير  .5

لها .5 م   .ت ع ّلم مهاراِت للتعامل مع المشاعر وت ح 

 المواد:

 .للرسم .ورق1

 من الورق المقوال. .مربعات صغيرة5

 .أقالم كتابة ملونة  أقالم تحديد.5

 تشارت.لوح ورقي فليب  .6

 ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة )بسكوت(. .2

 .(Icebreaker) الجمود كسرِ  نشاطِ  .4

 كيف أتعّرف على مشاعري... أتحدث على مشاعري؟. (.2نموذج الواجب البيتي ) .4

 ملصق المشاعر. .4

 .تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالمو  واألمثلة العمل ورق .4

 الجلسة : جراءاتا
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 :يلي ما األعضاء من عضو كل من ي ط لب 

 نشاط االفتتاح:

 . المشاعر ملصق على اليوم شعورك إلى  باإلشارة المشاعر من .التحقق1

 (. البيتي الواجب) المشاركات مع والقوانين القواعد راجع: السابقة الجلسة من المتبقية القضايا .معالجة5

 مثل المراكِب  جوانبِ  على األساسيةِ  المشاعِرالحّساسةِ  كلماتِ  بكتابة للصيدِ  الذهابِ  لعبة    عّدل  . 1.  لأللفة نشاط

 . (Stanko & Taub, 2002)وغاضبِ  وسعيدِ  وحزينِ  خائفِ 

لِكتاب ة كلماِت المشاعِر الحّساسِة التي تقابل  المشاعر  األساسية  على  (Smead, 1995). إستعمل مخطط المشاعِر 5

ارية المتطابقة  . (Matching fishes) األسماِك الم ج 

أ ش عر  _____ عندما ____ “ عندما ت لت ق ط السمكة  الطفل ي ق ول  ” الِذهاب للصيد السمك“ . األطفال ي تناوبون  في أخِذ الدورِ 3

 أ ب دو متوترا عندما ....“ وعلى سبيل المثال  إذا السمك ة التي التقطها قال ت أنا عصبية ومتوترة اليوم  الطفل ق د  ي ق ول  ”. 

تعتبر هذه اللعبِة طريقة جيدة لت ع ّلم كلماِت المشاعر الحّساسِة الجديدِة  والتدّرب على ممارسِة المشاركة مع اآلخرين  أخذ . 6

ظ هار والتعبيِر عن المشاعِر. وأيضا   مهارات التعامل مع هذه المشاعِر   (Coping skills)الدور والت ن او ب  اإلستماع  وا 

. ِكن  أ ن  ت ناقش   وعلى سبيل المثال  عندما ت ب دو غاضبا   ماذا تعمل؟  ي م 

( للمرة 2" وبالواجب البيتي )رقم 1المشاعر على التعرف. التلخيص لما دار في الجلسة والتذكير بموضوع الجلسة القادمة " 2

حسب النموذج المرفق القادمة بحيث تسجل كل مشاركة حدثا  دار في حياتها داخل األسرة يتعلق بما تم تعلمه داخل الجلسة 

  مع إعطاء أمثلة. 

 . إنهاء الجلسة مع المجموعة في طقوس معينة مثل )مصافحة المجموعة وتبادل الملصقات(.4
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 الجلسة الخامسة: االسترخاء العضلي

 األ داف:

 التدرب على تمارين االسترخاء.-1

 االسترخاء .مساعدة المشاركات على التخلص من أعرات التوتر عن طريق تمارين -5

 الفنيات المستخدمة :

 مهارة االسترخاء-1

 النمذجة-5

 -األدوات:

 شريط مسجل عليه طريقة االسترخاء-1

 نموذج  المشروع الشخصي )الواجب البيتي.(.-5

 -اإلجراءات وسير الجلسة :

 في بداية الجلسة ترحب المرشدة بالمشاركات  وتشكرهن على الحضور وااللتزام بالوقت المحدد.-1

ييدم  هييذا اإلجييراِء الفيياحص غرضييين:  5 ييع ك ييّل مشيياركه حييول الواجييب البيتييي. وي خ  تقييوم المرشييدة بييالفحِص السييريع م 

أوال : لت أكيد األهميِة المتعلقة بتأدية وع م ل الواجِب البيتي خارج المجموعِة كجيزء حييوي ِمين  عملييِة التعيافي  وثانييا : 

ذلك ق د  ال ي تكّلم ون كثيرا  في المجموعِة. بعد تقيديم وفحيِص ميوجز قصييِر  التحّسن   إلشراِك األعضاء الذي ما عدا

ييع ك ييّل عضييو فييي المجموعييِة حييول واجييبهم البيتييي  قييم بمراجعيية قصيييرة عيين  الميياّدِة التييي غ ّطيت هييا فييي الجلسيياِت  م 

ِكين  السابقِة لم س اع د ة المشاركين على اسيترجاِع واالحتفياظ بالمعلومياِت التيي أعطييت لهيم.  وجلسيِة المراجعيِة هيذه ي م 

ييأل  المرشيدة المشياركات بشيكل غييير رسيمي أسيئلة حييول  أ ن  ت جيرال  عليى شيكل "إختبيياراِت" أسيبوعيِة سيريعة حييث تس 

 المعلوماِت التي ت عّلموها حتى اآلن  وهذا ي س مح  لهم بأ ن ينش غ لوا بشكل نشيط في مواضيِع المادِة التعليمية.
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على تمارين االسترخاء عن طريق سماعها على شريط تعليم المشياركات كيفيية القييام بعمليية تدريب المشاركات -5

 االسترخاء الصحيحة.

 تمرين االسترخاء بإرخاء  ثالثة

. إذا كيان  ف م يك  مفتوحيا  قلييال   أنيت ت ع ميل  التميرين بشيكل  .1 يك  . تأّكد  أن  لسان ك  ي س قط  إلى قياِع ف م  أسقط  فكَّك 

 صحيح.

. أسقط   .5 ّلون  وي س قطون  هم ي تفككون ويح  . دع   وأرخي أكتاف ك 

. ال ت قبت  عليها وتشدها بقوِة؛ فقط ات رك ها تنزل. .5  أسقط  وأرخي معدت ك 

. ه ل  تغير لديك أّي شيء؟         اآلن قم بمالحظة ك يف ت ش عر 

فييإن اآلخييرين ال يالحظونهييا. يمكنييك  يمكنيك إسييقاط الثالثيية فييي أي زمييان ومكييان. إنهييا غييير مرئييية تقريبييا   وبالتييالي

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 

ييِتع مال لمييا إنفيياق الطاقيية فييي االحتفيياظ ب العضييالت متييوترة ومشييدودة  أنييت سيييكون ِعن ييد ك  تلييك الطاقييِة المتييوفرِة لإلس 

. ( ميرات كيل يوم.فهيو 2حاول  أ ن  ت زاول  وتتيدرب عليى ممارسية هيذا التميرين  خميس ) أنت ِمن  الضروري أ ن  ت عم ل 

ل ه. كلما مارسته أكثر  كلما سيكون متوفرا   ه.  ي أ خذ  بضعة ثواني فقط لت عم   أكثر عندما ت حتاج 

ف يييت" اليييدماِغ القيييديِم عنيييدما يكيييون -6 ِكييين  أ ن  ي سييياعد  عليييى "ر  هيييذا التميييريِن صيييّمم  لزي يييا د ة اإلسيييترخاِء الجسيييدِي وي م 

. تقيّدم إلدارة عمليية تمييرين  إرخياء الثالثية  فيي الجلسيية. كميا هيو األمير  دائمييا   ي ؤّكيد  عليى أهميية  الممارسييِة  م شيت ع ل 

يِتع مال عندما  باإلضيافة إليى تميارين  ” إرخياء ثالثية “ ت تعّلم  أّي مهارة جدييدة. ك يّل المشياركات ي ِجيب  أ ن  ي شيّجعوا إلس 

. بعت المشاركات ق د  ي سيتعملون ه بيدال  ِمين  التينفِس فيي الحياالت النيادرِة التيي ال يعميل التينّفس ويينجح معهيم  الت نّفس 

 بأن يكون كأداة إسترخاِء.

اييية الجلسيية نييذكر المشيياركات بييأهم مييا دار بالجلسيية وأهمييية القيييام بالواجييب البيتييي وهييو القيييام بتمييارين  فييي نه-2

 اإلرخاء وتمارين التنفس .
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 الجلسة السادسة: التفريغ االنفعالي

 األ داف:

 . أن تعبر المشاركات عن أفكارهن ومشاعرهن1

 والتماسك.. القدرة على الحركة من خالل المجموعة لتحقيق الدعم 5

 المواد واألدوات:

 .للرسم . ورق1

 من الورق المقوال. . مربعات صغيرة5

 . لوح ورقي فليب تشارت.5

 . ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة )بسكوت(.6

 . نموذج الواجب البيتي 2

 . ملصق المشاعر.4

 .تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالمو  واألمثلة العمل . ورق4

 اجراءات سير الجلسة:

في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص السريع م ع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي. بعد تقديم وفحيِص ميوجز  -1

يييع ك يييّل مشييياركة فييي المجموعيييِة حيييول واجيييبهم البيتييي  قيييم بمراجعييية قصييييرة عيين  المييياّدِة التيييي غ ّطيت هيييا فيييي  قصيييِر م 

 واالحتفاظ بالمعلوماِت التي أعطيت لهم.  الجلساِت السابقِة لم س اع د ة المشاركات على استرجاعِ 

. تطلب الباحثة من المشاركات التحدث عن تجاربهن المؤلمة التيي سيببت لهين التيوتر والضييق وتسيألهن عين افكيارهن 5

وردود االفعال حول تلك التجارب ومن ثم تركز على األعرات التي ظهرت بعد اللجوء وتأكد لهن أن هذه األعيرات قيد 

ة نتيجيية لظييروف غييير طبيعييية سييببت لهيين الضييغط النفسييي. وميين ثييم يييتم مراجعيية مييا تييم التحييدث عنييه فييي تكييون طبيعييي

 الجلسة وتذكرهن بالواجب البيتي وهو كتابة أهم األعرات التي تشعرهن بالتوتر وكيفية مواجهتها.
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 (1الجلسة السابعة: تعديل األفكار الالعقالنية)

 -األ داف:

 .المشاركة والتشارك في عرِت نتائج الواجب البيتي. 1

 .م راجع ة المواد المعروضة من الجلسة السابقة.5

 .التوصل إلى تشوهات التفكير لدال المشاركات.5

  .الفحص والمراجعة السريعة واإلنهاِء والمغادرة والواجب البيتي.6

 -الفنيات المستخدمة:

 النمذجة ولعب الدور.-1

 نقاش.الحوار وال-5

 التغذية والراجعة.-5

 -األدوات:

 نموذج القواعد والتعليمات.-1

 نموذج المشروع الشخصي )الواجب البيتي (.-5

 أقالم أوراق بيضاء.-5

 -اإلجراءات وسير الجلسة:

في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص السريع م ع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي. بعد تقديم وفحيِص ميوجز  -1

يييع ك يييّل مشييياركة فييي المجموعيييِة حيييول واجيييبهم البيتييي  قيييم بمراجعييية قصييييرة عيين  المييياّدِة التيييي غ ّطيت هيييا فيييي  قصيييِر م 

الجلسياِت السيابقِة لم س ياع د ة المشياركات عليى اسيترجاِع واالحتفياظ بالمعلومياِت التيي أعطييت لهيم. وجلسيِة المراجعيِة 

ِكيين  أ ن  ت جييرال  علييى شييكل "إختبيياراِت" أ ييأل  المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي هييذه ي م  سييبوعيِة سييريعة حيييث تس 
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ييغ لوا بشييكل نشيييط فييي مواضيييِع المييادِة  ييمح  لهييم بييأ ن ينش  أسييئلة حييول المعلوميياِت التييي ت عّلموهييا حتييى اآلن  وهييذا ي س 

 التعليمية

لييديهن  وتسيييطر نقييوم بهييذه الجلسيية علييى مسيياعدة المشيياركات علييى أدراك  ومعرفيية تشييوهات التفكييير الموجييودة -5

علييى تفكيييرهن  مثييل  تفكييير الكييل أو الشيييء  التنبييؤ السييلبي  إطييالق التسييميات وخطيياء التسييميات  قييراءة أفكييار 

األخيير   ميين خييالل مناقشيية المشيياركات حييول هييذه األفكييار  وكيييف يطييور الشييخص إحساسييا غييير دقيييق بييذاتهم أو 

جيية أنهييا تييؤثر علييى مفهييوم الييذات   وكيييف تييؤدي هييذه هوييياتهم  وكيييف يوجييد بهييا نييوع ميين المبالغيية فييي التعميييم لدر 

األفكيار إلييى المعانيياة النفسييية  العمييل علييى تصييحيح أو إزالية جميييع التشييوهات اإلدراكييية الموجييودة عنييد المشيياركات 

  ونساعد المشاركات على مراقبة الذات لتقيم أفكارهن ومشاعرهن  داخل وخارج الجلسة

ت متدرجيية ميين خييالل التخطيييط والتفعيييل للسييلوكات التييي يتوقييع أن تييؤدي نييدرب المشيياركات علييى تعيييين مهمييا -5

 إلى السرور لدال المشاركة  وبتالي تقوم المشاركة بممارستها وتعزيز نفسها على ذلك.

نسيياعد المشيياركات علييى جدوليية النشيياطات التييي تقييوم بهييا خييالل اليييوم  وميينح نفسييها تقييدير حسييب مييا يجلييب  -6

 و قلق. النشاط من سرور أو حزن أ

رجييوا منييه فييي الجلسييِة ذلييك اليييوِم.  فييي الواجييب  فييي نهايييِة الجلسييِة -5 يير شيييِء واحييد خ  أط لييب  ِميين  ك ييّل مشيياِركه ِذك 

البيتي يجب على المشاركون  أ ن  ي واصلوا م م ار س ة إعادة التدريب على الت ن ف س والقيام بكتابة النشاطات التي تيؤدي 

 إلى السرور عند القيام بها.
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 (2الجلسة الثامنة: تعديل األفكار الالعقالنية)

 -األ داف:

 .المشاركة والتشارك في عرِت نتائج الواجب البيتي. 1

 .م راجع ة المواد المعروضة من الجلسة السابقة.5

 .التوصل إلى تشوهات التفكير لدال المشاركات.5

  البيتي..الفحص والمراجعة السريعة واإلنهاِء والمغادرة والواجب 6

 -الفنيات المستخدمة:

 النمذجة ولعب الدور.-1

 الحوار والنقاش.-5

 التغذية والراجعة.-5

 -األدوات:

 نموذج القواعد والتعليمات.-1

 نموذج المشروع الشخصي )الواجب البيتي (.-5

 أقالم أوراق بيضاء.-5

 -اإلجراءات وسير الجلسة:

السريع م ع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي. بعد تقديم وفحيِص ميوجز في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص  -1

يييع ك يييّل مشييياركة فييي المجموعيييِة حيييول واجيييبهم البيتييي  قيييم بمراجعييية قصييييرة عيين  المييياّدِة التيييي غ ّطيت هيييا فيييي  قصيييِر م 

وجلسيِة المراجعيِة الجلسياِت السيابقِة لم س ياع د ة المشياركات عليى اسيترجاِع واالحتفياظ بالمعلومياِت التيي أعطييت لهيم. 

ييأل  المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي  ِكيين  أ ن  ت جييرال  علييى شييكل "إختبيياراِت" أسييبوعيِة سييريعة حيييث تس  هييذه ي م 
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ييغ لوا بشييكل نشيييط فييي مواضيييِع المييادِة  ييمح  لهييم بييأ ن ينش  أسييئلة حييول المعلوميياِت التييي ت عّلموهييا حتييى اآلن  وهييذا ي س 

 التعليمية

علييى مسيياعدة المشيياركات علييى أدراك  ومعرفيية تشييوهات التفكييير الموجييودة لييديهن  وتسيييطر نقييوم بهييذه الجلسيية -5

علييى تفكيييرهن  مثييل  تفكييير الكييل أو الشيييء  التنبييؤ السييلبي  إطييالق التسييميات وخطيياء التسييميات  قييراءة أفكييار 

بييذاتهم أو األخيير   ميين خييالل مناقشيية المشيياركات حييول هييذه األفكييار  وكيييف يطييور الشييخص إحساسييا غييير دقيييق 

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 إزالية جميييع التشييوهات اإلدراكييية الموجييودة عنييد المشيياركات 

 هن ومشاعرهن  داخل وخارج الجلسة ونساعد المشاركات على مراقبة الذات لتقيم أفكار 

نييدرب المشيياركات علييى تعيييين مهمييات متدرجيية ميين خييالل التخطيييط والتفعيييل للسييلوكات التييي يتوقييع أن تييؤدي  -5

 إلى السرور لدال المشاركة  وبتالي تقوم المشاركة بممارستها وتعزيز نفسها على ذلك.

الل اليييوم  وميينح نفسييها تقييدير حسييب مييا يجلييب نسيياعد المشيياركات علييى جدوليية النشيياطات التييي تقييوم بهييا خيي -6

 النشاط من سرور أو حزن أو قلق. 

رجييوا منييه فييي الجلسييِة ذلييك اليييوِم.  فييي الواجييب  فييي نهايييِة الجلسييِة -5 يير شيييِء واحييد خ  أط لييب  ِميين  ك ييّل مشيياِركه ِذك 

س والقيام بكتابة النشاطات التي تيؤدي البيتي يجب على المشاركون  أ ن  ي واصلوا م م ار س ة إعادة التدريب على الت ن ف  

 إلى السرور عند القيام بها.
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 الجلسة التاسعة: الحديث الذاتي االيجابي

 :األ داف

 .المشاركة والتشارك في عرِت نتائج الواجب البيتي. 1

 .م راجع ة المواد المعروضة من الجلسة السابقة.5

 . (Drop Three Relocation).تقديم تمرين اإلسترخاء ذي النقاط الثالثة 5

 .تقديم نشرة الحديث اإليجابي الذاتي المهدئ.6

 .الفحص والمراجعة السريعة واإلنهاِء والمغادرة والواجب البيتي.2

 -الفنيات المستخدمة:

 الحوار والنقاش-1

 العبارات الذاتية للتعامل بإيجابية.-5

 تمارين التنفس.-5

 (.المشروع الشخصي )الواجب البيتي  -4

 -األدوات:

 نموذج المشروع الشخصي )الواجب البيتي (.-1

 لوح وأقالم.-5

 أوراق بيضاء وأقالم .-5

 -اإلجراءات وسير الجلسة:

 في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص السريع م ع ك ّل مشاركه حول الواجب البيتي. -1
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التيييينفس عنيييدما نييييت عّلم  أّي مهييييارة جديييييدة وعملييييية . كميييا هييييو األميييير  دائمييييا   نؤّكييييد  عليييى أهمييييية  ممارسييييِة تمييييارين 5

اإلسترخاء الثالثة التي تم أخذها بالجلسية السيابقة. بعيت المشياركات ق يد  ي سيتعملون ه بيدال  ِمين  التينفِس فيي الحياالت 

 النادرِة التي ال يعمل التنّفس وينجح معهم بأن يكون كأداة إسترخاِء.

  وّضيح  للمشيياركات ك ييف  أن  هيذه األداِة ي ِجيب  أ ن  ت سييت عمل  بالتميازج ميع التيينّفس عنيدما ت قيّدم  فكيرة الكييالم  اليذاتي  -5

ييغلون   دميياغهم “العميييِق. هييي عملييية تتييألف ميين خطييوتين. بعييد ت ه ِدئيية الييدماِغ القييديِم بييالتنّفس  تقييوم  المشيياركات وي ش 

. تأكييد“ أ و ” الجديييد ميين أن  الم شيياركات ي فهميين بييأّن التيينّفس ي جيييء   دميياغ التفكييير" بإسييتعمال حييديِث الكييالم  الييذاتي 

بالمرتبيية األولييى دائمييا  وبعييد ذلييك ثييم ثانيييا  يييأتي الحييديث مييع اليينفس. لتوضيييح هييذه النقطييِة  إسييتعارة الييدماِغ القييديِم 

اع  ِكن  أ ن  ت ست عمل  مرة ثانيية . إذا كيان  نظياِم اإلنيذار ميا زال  ي عميل  مين الصيعب س يم  ميا اليذي ي ق ول يه كنظام إنذار ي م 

ل ييية أ ن  ي ك ييون  ِعن يييد   او  أي واحييد حتيييى لييو لنفسيييه. لييذا مييين الضييروري  إط فييياء جهيياِز اإلنيييذار بييالتنّفس العمييييِق قبييل م ح 

تيييا ر عبييارة واحييدة كعبييارة بداييية لجعييِل  حييديثهم  الشييخص أي حييديث ذاتييي. قييم بتشييجيِع المشيياركات علييى القييياِم بإخ 

 ِكن  لعبارة البداية أ ن  ت عّبئ وتشحن  استعدادا  لتوليِد مزيد من عباراِت الت ه ِدئة األخرال.الذاتي المهدئ يب دأ  وي م  

رجيوا منيه فيي الجلسيِة ذليك الييوِم. ويكيون الواجيب  في نهايِة الجلسِة -6  أط لب  ِمن  ك ّل مشاِرك ِذك ر شييِء واحيد خ 

 حياتك اليومية .البيتي بكتابة بعت العبارات اإليجابية التي تستخدميها في 
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 الجلسة العاشرة: التدريب على التأمل 

 األ داف:

 . تدريب األفراد على كيفية مواجهة موقف التوتر 1

 . تدريب األفراد على مهارة التأمل كاستراتيجية تكيف مع التوتر .5

 . االنهاء والواجب البيتي5

 اجراءات سير الجلسة:

استجابات عادية أثناء ممارسة الحياة اليومية , وقد تحدث المهتمون عن يؤكد المرشد أن مواقف التوتر هي 

العديد من األساليب التي تساعد على التكيف مع التوتر , ومن هذه األساليب "العبارات التشجيعية" التي 

ديد يستخدمها المسترشد للتخيف من التوتر مثل" أشعر بأنني قادر على تجاوز الموقف " حيث يمر التوتر بالع

 من من المراحل منها:

 . التحضير للموقف) مهارة التكيف قبل الموقف(1

 . التحكم بالموقف )مهارة التكيف خالل الموقف(5

 . التكيف مع اللحظات الحرجة في الموقف ) مهارة التكيف خالل الموقف(5

 . تهدئة النفس بعد الموقف ) مهارة التكيف بعد الموقف(6

المعلومات عن مهارتي التأمل ودورها في زيادة قدرة الفرد على التحكم بمخيلته بطريقة ومن ثم يقدم المرشد 

ايجابية من خالل تركيز االنتباه على األفكار . كما يتم الحديث عن دور ذلك في التحكم بالتوتر من خالل 

 التوجيه االيجابي لالنفعاالت واألفكار.

( في التأمل التي تتضمن اختياره االداة العقلية وهي مقطع Zenويتم التوضيح في هذا االجراء لطريقة )زين 

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 

كثر وعيا  بطريقة تنفسه , قد يقول المرشد ) دع الهواء يدخل بعمق الى رئتيك مع كل شهيق ( ويتم تأكيده انه أ

عند اجراء التأمل فإننا سنكون حياديين تجاه األفكار السلبية والمشتته التي تمر في مخيلتنا وعدم التوقف والتركيز 

 لب من المسترشدين ممارسة التأمل لمده عشر دقائق. على األداه العقلية التي تم اختيارها . ومن ثم يط

الواجب البيتي: يقوم كل فرد بتطبيق مهارات التكيف على مراحل التوتر في مواقف واقعية من خالل استخدام 

 النموذج : 

 

 (11درجه النجاح من) مراحل التكيف  الموقف الضاغط

  مرحلة ما قبل الموقف 

  مرحلة حدوث الموقف 

  ما بعد الموقفمرحلة  
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 الجلسة الحادية عشرة : المواجهة 

 األ داف:

م ل التوتر .1  .ت ع ّلم طرِق ت ح 

 الب د ء بالت خطيط لجلسة اإلنهاِء بعد  أربعة جلسات. .5

المؤثركيفية التعامل مع مشاعر  الموقف مع المشاركات بها تتعامل التي للوسائل الذاتي واالكتشاف التعرف .5

 وشعورهن بتقدير الذات. القلق والتوتر

  االستراتيجيات. تلك وآثار بنتائج االستبصار .6

   المواجهة. مهارات أنواع على والتعرف مكان إلى ما مكان من االنتقال صورة لجسر رسم .2

 .أمثلة وسرد القصص مع المهارات بعت توضيح .4

 .المواجهة مهارة استخدام على المجموعة أعضاء تدريب .4

 المواد واألدوات:

 .للرسم ورق. 1

 من الورق المقوال. . مربعات صغيرة5

 . لوح ورقي فليب تشارت.5

 . ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة )بسكوت(.6

موقف استخدمت فيه مهارات المواجهة النشيطة؟ موقف استخدمت فيه مهارات  (.10. نموذج الواجب البيتي )2

 المواجهة التجنبية

 . ملصق المشاعر.4

 .تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالمو  واألمثلة العمل . ورق4

 -اإلجراءات وسير الجلسة:
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في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص السريع م ع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي. بعد تقديم وفحيِص ميوجز  -1

يييع ك يييّل مشييياركة فييي المجموعيييِة حيييول واجيييبهم البيتييي  قيييم بمراجعييية قصييييرة عيين  المييياّدِة التيييي غ ّطيت   هيييا فيييي قصيييِر م 

الجلسياِت السيابقِة لم س ياع د ة المشياركات عليى اسيترجاِع واالحتفياظ بالمعلومياِت التيي أعطييت لهيم. وجلسيِة المراجعيِة 

ييأل  المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي  ِكيين  أ ن  ت جييرال  علييى شييكل "إختبيياراِت" أسييبوعيِة سييريعة حيييث تس  هييذه ي م 

ييغ لوا بشييكل نشيييط فييي مواضيييِع المييادِة أسييئلة حييول المعلوميياِت التييي ت عّلموهييا حتيي ييمح  لهييم بييأ ن ينش  ى اآلن  وهييذا ي س 

 التعليمية

 ”.  السعادةِ  ِمن   لحظة“ بعنوانِ  ورقيا  ( ظرفا  ) مغلفا   المرشدة تصنع. 5

 الملونِية  بالطباشيير  العيادي الرسيائل مغليف بحجيم  (Envelope)ظيرف بتيزيينِ  يقمين أن المشياركاتِ  مين المرشيدة تطليب  . 5

 .(Crayons, Markers, or Stickers)  الالصقات أ و العالمات  وأقالم

تيييبن   وأن أمضيييينها قيييد كيييانوا التيييي السيييعيدةِ  باألوقييياتِ  ي فّكيييرن   أن مييينهن تطليييب   ثيييّم . 6  عليييى والمناسيييباتِ  األوقييياتِ  تليييك   عييين يك 

ِكن  . الورقِ  ِمن   صغيرةِ  قصاصاتِ  ع   أ ن   الورقية القصاصات لهذه وي م  ض   .الظرفِ  أو المغلف داخلِ  في ت و 

 (.دقائقِ  10. )هذه السعيدة   األوقات   وي تذّكرن   األفكار   ويق رأ ن الظرف   بفتح ي قمن أ ن     يمكنهن   بأنهن المرشدة تخبرهن  . 6

يتعرضيون . شرح مفهوم المواجهة وهي عبارة عن األساليب الشيعورية السيلوكية والمعرفيية للتعاميل بفعاليية ميع األحيداث التيي 2

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.

 ومراجعية ربيط بهيدف وذاليك الجلسية فيي تيم ميا للمشياركات تلخيص خالل من الجلسة إلنهاء المشاركات . تهيئة4

  وتقييديم  5المواجهيية بموضييوع الجلسيية القادميية ثييم التييذكير وميين الجلسيية أثنيياء مناقشييتها تييم التييي المواضيييع جميييع

 الواجب البيتي 
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 الجلسة الثانيةعشرة :التفاؤل

 األ داف:

 التعريف بالتفاؤل وأهميته. 1

 . مراجعة الواجب البيتي وتقديم تعليقات من األعضاء 5

 

 المواد واألدوات:

 .للرسم . ورق1

 من الورق المقوال. . مربعات صغيرة5

 . لوح ورقي فليب تشارت.5

 . ماء ومرطبات وأطعمة خفيفة )بسكوت(.6

 . نموذج الواجب البيتي 2

 . ملصق المشاعر.4

 .تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالمو  واألمثلة العمل . ورق4

 

 اجراءات سير الجلسة:

 

في ِبداية ك ّل جلسة من المفيد الفحِص السريع م ع ك ّل مشاركة حول الواجب البيتي. بعد تقديم وفحيِص ميوجز  -1

يييع ك يييّل مشييياركة فييي المجموعيييِة حيييول واجيييبهم البيتييي  قيييم بمراجعييية قصييييرة عيين  المييياّدِة التيييي غ ّطيت هيييا فيييي  قصيييِر م 

السيابقِة لم س ياع د ة المشياركات عليى اسيترجاِع واالحتفياظ بالمعلومياِت التيي أعطييت لهيم. وجلسيِة المراجعيِة الجلسياِت 

ييأل  المرشييدة المشيياركات بشييكل غييير رسييمي  ِكيين  أ ن  ت جييرال  علييى شييكل "إختبيياراِت" أسييبوعيِة سييريعة حيييث تس  هييذه ي م 

يي ييغ لوا بشييكل نشيييط فييي مواضيييِع المييادِة أسييئلة حييول المعلوميياِت التييي ت عّلموهييا حتييى اآلن  وهييذا ي س  مح  لهييم بييأ ن ينش 

 التعليمية
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.تقوم الباحثة بسؤال المشياركات عين مفهيومهن للتفياؤل ومين ثيم تقيوم الباحثية بتوضييح أهميية التفياؤل فيي الحيياة وللفيرد 5

 مور التي تواجهنا. ألنه سبب السعادة وبدونه يكون الفرد كئيب ومتشائم واننا ال يجب أن نستسلم للمشكالت أو األ

 وفي النهاية تذكرهم بالواجب البيتي وهو ذكر موقف جعلك تشعرين بالتفاؤل . 

 . انهاء الجلسة.5

 الجلسة الثالثة عشر : حل المشكالت

 األ داف:

 . تعريف المشاركات بخطوات مهارة حل المشكالت1

 .تدريب المشاركات على تعلم مهارة حل المشكالت5

 المواد واألدوات:

 .للرسم ورق

 .المقوال الورق من صغيرة مربعات

 تحديد أقالم ملونة  كتابة أقالم

 اليوم؟ لهذا شعورك هو ما  4 إلى 1 من تقييم مقياس

 (.بسكوت) خفيفة وأطعمة ومرطبات ماء

 .(Icebreaker)نشاِط كسِر الجمود 

 . نموذج الواجب البيتي 

 .ملصق المشاعر

المثلة وأقالم كتابة   ملونة، أقالم تحديدورق العمل وا 

 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 .

اكتساب مهارات لحل المشكالت توضح الباحثة مراحل وخطوات استراتيجية حل المشكالت التي تمكن االفراد من 

 التي يواجهونها . ولتنفيذ تلك االستراتيجية ينبغي على افراد المجموعة تعلم المهارات الالزمة االتية:

 . تحديد المشكلة: وذلك من خالل التعرف على جوانب المشكلة المختلفة1

 صورة المشكلة. جمع المعلومات:يقوم الفرد بجمع معلومات وافية عن المشكلة حيث تتضح 5

. وضع بدائل وتقييم البدائل : يقوم الفرد بوضع مجموعة من الحلول تعد حلوال  مقترحة للمشكلة , ثم يقوم الفرد 5

 بموازنة تلك البدائل , من خالل استعرات ايجابياتها وسلبياتها 

 ل للمشكلة . اختيار احد البدائل : يقوم الفرد باختيار البديل المناسب الذي يمثل الحل األفض6

 . اتخاذ القرار:يقوم الفرد باتخاذ القرار باختيار البديل ثم العمل على تنفيذه.2

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:

 ستبعاد االفكار التي ليس لها عالقة بالمشكلة أ. ا

 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 

 المرشدة مثال وتطلب من المشاركات حله وفق ما تم تعلمه سابقا .  المقترحة ومن ثم تطرح

 الواجب : ان تكتب كل مشاركة مشكلة وتطبق عليها مهارات حل المشكالت.
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 الجلسة الرابعة عشرة : الختامية

 -األ داف:

 مناقشة المشاركات بإيجابيات وسلبيات البرنامج.-1

 اإلرشادي.معرفة مدال تحقيق أهداف البرنامج -5

 تلخيص أهم أفكار الجلسات السابقة. -5

 تطبيق مقاييس الدراسة تطبيق بعدي على المجموعة التجريبية والضابطة . -6

 -اإلجراءات وسير الجلسة:

فييي بداييية الجلسيية ترحييب المرشييدة بالمشيياركات  وتشييكرهن علييى الحضييور وااللتييزام بالموعييد  واالستفسييار عيين -1

 سبوع.صحتهن وأحوالهن خالل األ

يع ك يّل مشياركة  تق يود  المرشيدة مراجعية سيريعة ِمين  المياّدِة السيابقِة  وتط ليب  ِمين  ك يّل -5 ثم تقوم المرشدة بالتدقيق الدوري م 

ييل عليييه لإلسييتمراِر فييي الت ق ييد م.في نهايييِة  ّدون  أ ن  ي واصييلوا الع م  مشيياركة الت عليييق علييى التقييّدِم الييذي أحرزتييه  ومييا الييذي يييو 

ييمح  بمييدة ميين ) الجلسييةِ  ييد  المعالجيية . ألولئييك المشيياركات الييذي ي يينهن  مبكييرا   50-12اس  مييال اسييتبيانات مييا ب ع  ( دقيقيية إلك 

ِكين  المشياركات أ ن  ت ق يول  وداعيا  لبعضيهم اليبعت وت قير  بالعميِل  ي ط لب  ِمن هن اإلنِتظار حتى تنهي  ك يّل مشياركة بحييث  ي م 

 الجيِد الذي ع ملناه سويا .

ور وحسيييين التفاعييييل والتعيييياون وتطلييييب ميييينهن توفييييي نهاييييية الجلسيييية تشييييكر المشيييياركات علييييى االلتييييزام بالحضيييي--5

 .االستمرار في المحافظة على عالقتهن مع بعضن البعت وتتمنى لهن التوفيق
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 /أ(8ملحق)

 نماذج التقييم

 نموذج  تقييٍم أولي  خاصٍّ بالمشاركات  

          (3) رقم   ة  اإلرشادي   للجلسة   

 وصدق   بصراحة  موذج  هذا الن   ء  مل   من خالل   ة  اإلرشادي   في الجلسة   اليوم   في ما دار   رأيك   ي بإبداء  قوم   المشاركة  ي عزيزت  

 ين  يهم   ك  رأي   ألن  

 قم  الرّ 

 

 قرة  الف  

 

 ادائمً 

 

 انادرً  اأحيانً 

    .يلِ  واضحة   ها المرشدة  تي تقول  ي الّ والمعانِ  العبارات   كانتِ  -5

    .يلِ  مفيدة   في الجلسةِ  حت  رِ تي ط  الّ  المواضيع   أرال أنَّ  -2

    .في الجلسةِ  ي المشاركاتِ مع باقِ  باالنسجامِ  شعرت   -3

    .الجلسةِ  أثناءِ  ي المشاركاتِ مع باقِ  فاعلِ للتّ  بحماس   شعرت   -4

    .الجلسةِ  أثناءِ  بالمللِ  أشعر   كنت   -1

    .لسةِ ي في الجِ برأيِ  بصراحة   شاركت   -6

    .المشاركاتِ  ها على جميعِ اهتمام   ع  توزّ  المرشدة   أنَّ  شعرت   -1

    .الجلسةِ  أثناءِ  اليوم   احةِ بالرّ  شعرت   -2

ا تمام ا ِلي. -9     كان  هدف  الجلسِة واضح 
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فييي ي ِلي ميا أمارس يه  فيي الِجلسيِة سييكون  مسياعد ا أنَّ  شيعرت   -52

 واجتماعيا .أن  أتحسن نفسيا  

   

    : القادمةِ  لساتِ في الجِ  العملِ  لتحسينِ  قترح  أ -55

 

 نتعاونك لحسن   اشكر  
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 /ب(8ملحق) 

 نموذج  تقييم  المشاركات  للبرنامج  اإلرشاديِّ )الجلسة  األخيرة (  

 ك  رأي   ألن   وصدق   بصراحة   موذج  هذا الن   ء  مل   من خالل  عام   بوجه   في البرنامج   رأيك   رجى إبداء  ي   المشاركة  ي عزيزت  

 ين  يهم  

قم   ا الف قرة   الر  ا دائم  ا أحيان   نادر 

    . لي كإنسانة   مفيدة   ها البرنامج  تي  تناول  الّ  المواضيع   كانتِ  -5

    .المطلوبِ  غييرِ التّ  في إحداثِ  عاونِ والتّ  الجمعي   العملِ  بقيمةِ  شعرت   -2

    ِني.ي وما سيفيد  عاتِ لتوقّ  واالستجابةِ  لعفويةبا البرنامج   ز  تميّ  -3

 جلسييياتِ  أثنييياءِ  ي المشييياركاتِ وبييياقِ  المرشيييدةِ  ميييعِ  فاعيييلِ التّ  بصيييدقِ  شيييعرت   -4

 .البرنامجِ 

   

    .يلِ  اممتع   اأمر   ة  البيتيّ  الواجبات   كانتِ  -1

    .هذا البرنامجِ  في مثلِ  ثانية   المشاركة   لي   تيح  لو أ    د  أتردّ  ي لن  نِ أنّ أعتقد   -6

. أكبر   بثقة   شعرت   -1     وبكفاءة  أكبر 

    .من هذا البرنامجِ  صداقات   كسب  أ لي أن   اممتع   كان   -2

    .اخِليد ةِ لبيّ السّ  المشاعرِ  من بعتِ  صِ والتخلّ  نِ حسّ بالتّ  اآلن   أشعر   -9

    .أفضل   بطريقة   ةِ اليوميّ  غوطاتِ مع الضّ  أتعامل   ني أصبحت  أنّ  شعر  أ -52

ي عليى عالقِتيي إليجيابي  ا ثير  األلهيا  كيان   ي فيي البرنيامجِ تِ مشيارك   أنَّ  شيعر  أ -55

 مع نفِسي وزميالتي ومن حولي.

   

    .البرنامجِ  ي خالل  بقيمتِ  شعرت   -52

    .البرنامجِ  من خاللِ  جدد   على صديقات   فت  تعرّ  -53
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    . بهذا البرنامجِ  ي على االلتحاقِ لموافقتِ  عادةِ بالسّ  أشعر   -54

ا لي تمام ا. -51     كان  الهدف  من  البرنامِج واضح 

أشعر  أنَّ ما اكتسب ت ه  مين مهيارات  فيي ِجلسياِت البرنيامِج سييكون  مسياعد ا  -56

 لي في أن  أعود للحياة بشكل طبيعي نسبيا .

    

 

 

 

    وبأسرتي  وبالمجتمِع حوِلي.تحّسنت  عالقِتي بنفِسي  -51

    خرال: أ   -52

 ن  تعاونك لحسن   اشكر  
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 (9ملحق) 

 كتاب تسهيل المهمة من الجامعة الهاشمية
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 (11ملحق)

 كتاب موافقة مديرية التربية والتعليم / الزرقاء األولى
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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 self-

esteem 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  

 

 


