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ملخص: 

ال�شغوط  مواجهة  يف  اإر�شادي  برنامج  فاعلية  اإىل  التعرف  الدرا�شة  هذه  ا�شتهدفت 
ا�صتخدم  وقد  الأردن,  يف  املفرق  مبحافظة  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  طلبة  لدى  النف�شية 

الباحث اإ�صرتاتيجيتني اإر�صاديتني يف الربنامج االإر�صادي وهما: 
اإ�شرتاتيجية حل امل�شكلة. ● 

اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية. ● 

ممن  الأ�شا�شي,  العا�رض  ال�شف  طلبة  من  طالبًا,   )24( من  الدرا�شة  عينة  وتاألفت 
اإىل ثالث جمموعات, جمموعتني  الدرا�شة  نف�شية مرتفعة, وقد ق�شمت عينة  لديهم �شغوط 
الباحث  ولكي يحقق  جتريبيتني ت�شم )16( طالبًا, وجمموعة �شابطة ت�شم )8( طالب, 

اأهداف الدرا�صة، اختربالفرو�س االآتية: 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05(. 1 بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني 

�شد ال�شغوط النف�شية, وطلبة املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص لهذا الربنامج.
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05(. 2 بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
لإ�شرتاتيجية حل  تعر�شت  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  طلبة  لدى  النف�شية  ال�شغوط 

امل�شكالت, وطلبة املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص لهذا الربنامج.
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05(. 3 بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني 
�شد ال�شغوط النف�شية وطلبة املجموعة التجريبية الثانية التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية حل 

امل�شكلة.
النظرية املعرفية  اإر�شادي وفق  النف�شية وبرنامج  ال�شغوط  الباحث مقيا�ص  اأعدَّ  كما 
ال�شلوكية ب�شقية: اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية, واإ�شرتاتيجية حل امل�شكالت.

البحث  اأدوات  متيزت  فقد  بري�شون,  بطريقة  الثبات  ومعامالت  ال�شدق  اإيجاد  ومت 
بدرجات �شدق عالية, وبلغ ثبات مقيا�ص ال�شغوط النف�شية ككل )0.92( .
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وتو�شلت هذه الدرا�شة اإىل فعالية الربنامج الإر�شادي يف مواجهة ال�شغوط النف�شية 
لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل والثانية, وذلك با�شتخدام اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد 

ال�شغوط النف�شية واإ�شرتاتيجية حل امل�شكالت.
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Abstract: 
The study aimed to recognize the efficiency of a counseling program in 

coping with the psychological stresses of the tenth grade students in Mafraq 
in Jordan. The Researcher used two counseling strategies in the counseling 
program: the problem solving strategy and the strategy for the Immunization 
against the psychological stresses. 

The sample of study was composed of (24) tenth grade students from those 
who were suffering from high psychological stresses. The sample of study 
was divided into three groups; two empirical groups and one control group.
The two empirical groups consisted of (16) students and the control group 
consisted of (8) students. The researcher tested the following hypotheses to 
achieve the objectives of study: 

There are statistically significant differences (1. α ≤ 0.05) between the 
averages of the degree of psychological stress the students of the first 
experimental group subjected to immunization strategy against stress, 
and those of the students of the control group which was not exposed to 
this strategy.
There are statistically significant differences (2. α ≤ 0.05) between the 
averages of the degree of psychological stress the students of the second 
experimental group, which was subjected to a strategic problem- solving 
strategy, and the students of the control group which was not exposed to 
this strategy. 
There are statistically significant differences (3. α ≤ 0.05) between the 
averages of the degree of psychological stress the students of the first 
experimental group who were subjected to the immunization strategy 
against stress and the students of the second experimental group, which 
has been subjected to the strategy to solve the problem.
The researcher has prepared a counseling program according to the 

behavioral knowledge theory and the following measures had been used: 
 A counseling program with its two strategies: the strategy of immunization 1. 
against psychological stresses and the strategy of problem solving. 
The components of validity and the reliability of fixity had been found 2. 
using the Pearson’s method. The tools of research showed high degree 
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of validity. The reliability of the psychological stresses measure reached 
(0.92) .
The study has reached the following results: 

The efficiency of the counseling program in coping with the psychological  ♦
stresses of the first and second empirical group through using strategy of 
immunization against psychological stresses and the strategy of problem 
solving.
Suggestions and Recommendations:

The attention to psychological stresses by using different counseling  ♦
strategies, because the psychological stresses have negative effects on 
secondary school students making similar studies and researches. 
Training psychologists, who work in the field, in applying and recruiting  ♦
counseling programs.
Studying the relationship of psychological stresses with other variables  ♦
such as deviation, difficulties of education , academic collection and 
pessimism …etc.
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خلفية الدراسة: 
تعد ال�شغوط النف�شية واحدة من الظواهر التي ت�شكل حتديًا حلياة الأفراد واجلماعات 
اأ�شباب  من  للعديد  التاريخ  فجر  منذ  الإن�شان  وتعر�ص  احلديث,  الع�رض  يف  لها  وتهديداً 
املعاناة النف�شية والجتماعية والقت�شادية, حيث �شعر الأفراد يف خمتلف املواقع والأعمار 
بال�شغوط النف�شية, وي�شهم ال�شغط النف�شي يف كثري من الأمرا�ص اجل�شدية, كما تبني وجود 
)الر�شيدي,1999؛  النف�شية  ال�شحة  وم�شكالت  التكّيف  و�شوء  النف�شي  ال�شغط  بني  �شلة 

 . )Schwebel, 1990

اإن ال�شغط النف�شي عامل اأ�شا�شي يف ا�شطرابات القلب وم�شكالت الرئة والنتحار, كما 
ال�شغط  اعتربت م�شادر  اإذ  اإ�شابات ج�شدية حاّدة,  اإىل  املوؤدية  احلوادث  زيادة  ي�شهم يف 
املواقف  يف  الأفراد  فعل  ردود  على  ال�شلبية  �شفة  ت�شفي  التي  العوامل  اأهم  من  النف�شي 
على  والنف�شية  اجل�شمية  بال�شطرابات  لإ�شاباتهم  مهمًا  �شببًا  تعد  اأنها  كما  املختلفة 
اإعاقة  اإىل  يوؤدي  النف�شي  لل�شغط  الفرد  تعر�ص  ا�شتمرار  واأن  وتنوعها,  درجاتها  اختالف 

.)Selye, 1983( ن�شاطاته الطبيعية العقلية واجل�شدية
ويوؤكد  متعددة,  بتغريات  متتاز  لأنها  نف�شية؛  �شغوط  مرحلة  املراهقة  مرحلة  وتعُد 
اأريك�شون )Eriksson( على اأن البعد النف�شي الجتماعي اجلديد الذي يظهر خالل املراهقة, 
يواجه  الذي  والعمل   , الدور(  )متيع  الهوية  اأزمة  اأو  الأنا,  بهوية  اإح�شا�شًا  يكون  اأن  اإما 
لتكوين  احلياة  يف  اأنف�شهم  عن  اكت�شبوها  التي  املعارف  جميع  يبلوروا  اأن  هو  املراهقني 
�شخ�شية ذات قيمة, ويرى اأن املراهق قابل للتعر�ص لالأذى نتيجة لل�شغوط التي تن�شاأ عن 
بهويته  ت�رض  التي  ال�رضيعة  والتكنولوجية  وال�شيا�شية  والقت�شادية  الجتماعية  التغرُيات 

. )Eriksson, 1982 رضي,2000؛�(
وي�شري كانون )Cannon( اإىل اأن حدوث ال�شغط النف�شي يوؤدي اإىل عدم اتزان يف الكائن 
احلي ب�شكل اأكرب يف احلدود الطبيعية, اإذ عندما يدرك الكائن احلي التهديد ي�شتثار اجل�شم 
بو�شاطة اجلهاز الع�شبي اللمفاوي والغدد ال�شماء, مما يحدث م�شاعفات واآثاراً ف�شيولوجية, 
وتعد ال�شتجابة التكيفية �رضيعة نحو التهديد وحتث اجل�شم على مهاجمة املوقف امل�شبب 
لل�شغط اأو الهرب, وقد يكون ال�شغط النف�شي �شببًا يف حدوث م�شكالت �شحية نتيجة اخللل 

 . )Taylor, 1986( يف الوظائف الف�شيولوجية والنفعالية
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ومن النظريات النفسية اليت فّسرت الضغوط النفسية: 
نظرية اجلهد لـ هانز �صيلي:  1 .

راأى �شيلي )Selye( اأن كل �شخ�ص يتعر�ص يف حياته لعدد من ال�شغوط النف�شية, واأنه 
ميتلك كمية من الطاقة لي�شتعملها مع ال�شغوط النف�شية, واأن مقداراً منا�شبًا من ال�شغوط 
واملتكرر  امل�شتمر  التعر�ص  اأن  اأي�شًا  وراأى  اجل�شمي,  التوازن  ا�شطراب  اإىل  توؤدي  النف�شية 
لل�شغوط يوؤدي اإىل تاأثريات �شلبية على حياة الأفراد , ويحدد �صيلي Selye ثالث مراحل 

اأ�صا�صية ملواجهة ال�صغوط النف�صية، كاالآتي: 
: وتعد هذه املرحلة خط الدفاع الأول ل�شبط ال�شغط النف�شي, وتبداأ  التنبيه )Alarm(أ. 
مبجرد اإدراك الكائن احلي بوجود م�شدر �شغط, �شواء اأكان نف�شّيًا اأم اجتماعيًا )عيد,2005؛ 

. )Selye, 1983

حيث  النف�شي,  ال�شغط  م�شدر  مواجهة  مرحلة  وهي   :  .	)Resistance( املقاومة 
يفرز اجل�شم هرمونات ت�شاعد على املقاومة, وتظهر تغريات وا�شتجابات تدل على التكّيف, 
ولكن عند ان�شغال الفرد مع م�شدر ال�شغط النف�شي ف�شيولوجّيًا ونف�شّيًا يجعله اأكرث ح�شا�شية 
مل�شادر ال�شغط الأخرى, وحتدث له ا�شطرابات نتيجة املحاولت ملواجهة م�شادر ال�شغط 

 . )Atwater, 1990( النف�شي
: ويف هذه املرحلة فاإن الطاقة الالزمة للتكّيف قد تنهك,  االإنهاك )Exhaustion(ت. 
ويحدث النهيار النهائي؛ مما يجعل الفرد غري قادر على حماية وجوده حتت امل�شتويات العالية 
 (Waqennar&Laforg,1994) وامل�شتمرة من ال�شغط النف�شي, وقد يوؤدي ذلك اإىل الوفاة ؛

(Berry,1998) .

النظرية العقالنية االنفعالية ال�صلوكية:  2 .
يعّرف الإر�شاد العقالين النفعايل ال�شلوكي باأنه �شكل من اأ�شكال الإر�شاد النف�شي القائم 
املختلفة,  وفنياته   )Albert Eliss( الي�ص  الربت  لـ  النفعايل  العقالين  العالج  نظرية  على 
والتي تركز على دور املعتقدات الالعقالنية يف ن�شاأة التعا�شة والبوؤ�ص الإن�شاين وال�شلوكيات 
امل�شطربة, كما توؤكد على اأن النفعالت تن�شاأ بدرجة كبرية من املعارف واملعتقدات ولي�ص 
نزعة  ولديهم  يولدون  النا�ص  اأن  الآتي:  الفرتا�ص  على  النظرية  هذه  وتقوم  الأحداث,  من 
فطرية على اأن يكونوا عقالنيني اأو غري عقالنيني وهم عر�شة للم�شاعر ال�شلبية, ومن هنا 

تن�شاأ الأمرا�ص النف�شية )زهران, 2004( .
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األي�س خطوات العملية االإر�صادية يف هذه النظرية، وت�صتمل هذه  األربت  وحدد 
اخلطوات على اأمنوذج )A B C( وتو�صح كيفية تطور امل�صكلة، وهي: 

)A( ● - وت�شري اإىل خربة من�شطة )حادثة( , )هنا والآن( , مثل: وفاة, وطالق, ور�شوب, 
واخلربة املن�شطة اأو احلادثة يف حد ذاتها ل حتدث ال�شطراب ال�شلوكي اأو ال�شغط النف�شي.

نظام  املن�شطة يف �شوء  اخلربة  ُتدرك  , حيث  املعتقدات  نظام  اإىل  وت�شري   -  ● )B(
املعتقدات لدى الفرد, ونظام املعتقدات قد يكون عقالنيًا )هذه اأحداث حمتمل حدوثها يف 

احلياة( , اأو ل عقالين )هذه اأحداث غري متوقعة( .
)C( ● - وت�شري اإىل النتيجة )ا�شتجابة انفعالية( اأي امل�شاعر الناجتة عن ر�شالة الذات 
حول املرحلة )B( , وقد تكون عقالنية )�شرب, ر�شا, اإ�شالح( , اأو لعقالنية )حزن, وتوتر, 

. )Gerld,1996 ؛Eliss,2000 وقلق( )كفايف,1999؛
نظرية العالج املعريف:  3 .

م�شاعر  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  على  هذه  نظريته  يف   )Beck( بيك  يوؤكد 
اكتئابية و�شغوط نف�شية هم اأ�شخا�ص لديهم اأخطاء يف طريقة تفكريهم عّما يحملونه من 
اأنف�شهم ونحو الأحداث ال�شاغطة, فهم يت�شّورون الأخطاء  اآراء واجتاهات ومعتقدات نحو 
ال�شغرية على اأنها كبرية, مع اأن الأحداث ال�شاغطة هي يف حقيقتها اأقل خطراً من الطريقة 
التي يدركها الأ�شخا�ص, واإن مهمة العالج املعريف م�شاعدة الأ�شخا�ص على ا�شتخدام الطرق 
العادية من حياتهم, �شواء يف املا�شي  الفرتات  التي تواجههم يف  العلمية حلل امل�شكالت 
العوامل  اأن  اأ�شا�ص  على  القائمة  والإجراءات  املبادئ  من  امل�شتقبل من خالل جمموعة  اأم 
املعرفية توؤثر يف ال�شلوك, واأن تغريها يرتتب عليها تغيري يف �شلوك الفرد )ال�شناوي, 1996؛ 

 . )Lazarus, 1993

اسرتاتيجية التحصني ضد الضغوط النفسية: 
اإدارة  يف  ال�شرتاتيجية  هذه   )Meichnbaum,1985( ميكنبام  دونالد  العامل  و�شع 
لل�صواغط  والف�صيولوجية  النف�صية  اال�صتجابة  لتعديل  ت�صتخدم  النف�شية,  ال�شغوط 

املحتملة وردود اأفعال ال�صغط االآتية:
ق ال�شلوك  االأحداث املعرفية: ♦ وهي �شورة من احلوار الداخلي الذي يحدث عندما ُيعوَّ

ال�شخ�شي, ومهمة التدريب التح�شيني هي التغيري املعريف وتعديل احلوار الداخلي.
وهي عملية معاجلة الفرد للمعلومات, وتقومي الفرد لالأحداث  العمليات املعرفية:  ♦

ال�شاغطة.
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املاألوفة  الطرق  على  توؤثر  التي  واملعاين  املعتقدات  تلك  املعرفية: ♦ وهي  االأبنية 
التعلم  منها:  متعددة  عنا�رض  الإ�شرتاتيجية  هذه  وت�شمل  وعامله,  لنف�شه  ال�شخ�ص  لتف�شري 
على  والتدريب  امل�شكالت,  وحل  املعريف,  البناء  واإعادة  احلرة,  واملناق�شة  باملحا�رضة, 
الذاتي, وقد �شممت  الذاتية, والتعلم  ال�شلوكي, والتحليلي, واملراقبة  ال�شرتخاء والتجريب 
والأحداث  املواقف  على  للتغلب  املواجهة  مهارات  الأفراد  لدى  لتنمي  ال�شرتاتيجية  هذه 
 Folkman,؛Patterson, 1986 1998؛  الرحمن,  وعبد  )ال�شناوي  امل�شتقبل  يف  ال�شاغطة 

.)1998

اسرتاتيجية حل املشكلة: 
وتن�شب هذه ال�شرتاتيجية اإىل العامل الرو�شي هرني الت�شلر )Henry Altshuller) , وتعد 
من ال�شرتاتيجيات التي برزت يف الآونة الأخرية ملا لها من اأهمية يف اإثارة تفكري الطالب, 
وتعويده على الأ�شلوب العلمي يف حل اأي م�شكلة تواجهه �شواًء داخل املدر�شة اأو خارجها, 
ويق�شد بها: جمموعة العمليات التي يقوم بها الفرد م�شتخدمًا املعلومات واملعارف التي 
�شبق له اأن تعلمها واملهارات التي اكت�شبها يف التغلب على موقف ب�شكل جديد وغري ماألوف 

يف ال�شيطرة عليه والو�شول اإىل حل له.
للتغلب  الفرد  ي�شتخدمها  التي  الطريقة  اأنها:  على  الإ�شرتاتيجية  هذه  تعريف  وميكن 
اخلطوات  بع�ص  ا�شتخدام  املطلوب من خالل  احلل  اإىل  للو�شول  وذلك  يواجهه  عائق  على 

املتتالية, وهذه اخلطوات هي: 
دون  حتول  عقبة  اأو  معوق  اإدراك  يف  تتمثل  اخلطوة  وهذه  بامل�صكلة:  ♦ ال�صعور 

الو�شول اإىل هدف حمدد.
وما  حدودها  ر�شم  لنا  يتيح  مما  بدقة  و�شفها  يعني  ما  وهو  امل�صكلة:  ♦ حتديد 

مييزها عن �شواها .
وتتمثل يف تعرف الفرد على العنا�رض الأ�شا�شية يف م�شكلة ما,  حتليل امل�صكلة:  ♦

وا�شتبعاد العنا�رض التي ل تت�شمنها امل�شكلة.
وتتمثل يف مدى حتديد الفرد لأف�شل امل�شادر  جمع البيانات املرتبطة بامل�صكلة:  ♦

املتاحة جلمع املعلومات والبيانات يف امليدان املتعلق بامل�شكلة.
اقرتاح احللول: ♦ وتتمثل يف قدرة التلميذ على التمييز والتحديد لعدد من الفرو�ص 

املقرتحة حلل م�شكلة ما.
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وهنا يكون احلل وا�شحًا وماألوفًا فيعتمد,  درا�صة احللول املقرتحة درا�صة نافذة:  ♦
نحددها  معايري  على  بناًء  بينها  فيفا�شل  ممكنة  عدة  لبدائل  احتمال  هناك  يكون  وقد 

.)Berry,1998 ؛ اإ�شماعيل,2004؛ )Waqennar & Laforg,1994(

مشكلة الدراسة: 
الأفراد  حلياة  وتهديداً  حتديًا  ت�شكل  التي  الظواهر  من  واحدة  النف�شية  ال�شغوط  تعد 
ال�شنوات  يف  وتطّورات  تغرّيات  من  العامل  ي�شهده  ما  واإن  احلديث,  الع�رض  يف  واجلماعات 

الأخرية يف خمتلف النواحي ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والتعليمية. 
فيه  تقدم  زالت  ما  النف�شية  اخلدمات  لأن  العربي؛  الوطن  يف  امل�شكلة  هذه  وتزداد 
با�شتحياء, وقد تكون تطوعية وغري مدعومة, مما اأوجد قناعة لدى كثريين من اأن اخلدمات 
اإىل  الذي يتعر�ص  الفرد,  اأ�شا�شية لدى  واأنها ل ت�شكل حاجة  النف�شية هي نوع من الرتف, 
اأزمات و�شغوط نف�شية متعددة الأ�شباب, والطلبة بو�شفهم �رضيحة واعية من املجتمع قد 
يكونون اأكرث اإح�شا�شًا بال�شغوط الناجمة عن تلك الأزمات, ورمبا تزداد تلك ال�شغوط لدى 
العا�رض الأ�شا�شي؛ لأنهم ميرون مبرحلة عمرية مهمة, وهي مرحلة املراهقة,  طلبة ال�شف 
تغرّيات  من  يقابلها  ملا  نف�شية  �شغوط  مرحلة  باأنها  الباحثني  من  العديد  و�شفها  التي 

ع�شوية, ونف�شية واجتماعية وعقلية وجن�شية.
يواجهون  حتديداً,  الأردنية  والبادية  الأردن  يف  العمر  من  املرحلة  هذه  طلبة  اإن 
تزدحم  فقد  املدر�شية,  واحلياة  احلياة  مع  التكّيف  �شعوبة  منها  عديدة,  نف�شية  �شغوطًا 
يتعر�شون  الدرا�شية, وقد  املتطلبات  بالطلبة, كما ي�شعب عليهم توفري  الدرا�شية  الف�شول 
اإىل �شغوط اأ�رضية؛ وذلك عندما يطالبون بتحقيق درجات عالية توؤهلهم لدخول اجلامعات 
واملعاهد يف امل�شتقبل؛ مّما يجعلهم يعانون من قلق الف�شل يف حتقيق ذلك, حيث قلة اخلربة 
للك�شف  الدرا�شة  هذه  وجاءت  الثانوية,  املدار�ص  يف  الرتبوي  الإر�شاد  مهمة  يتوىل  فيمن 
عن ال�شغوط النف�شية التي يعاين منها طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي مبحافظة املفرق يف 
الردن, والتعرف على فعالية برنامج اإر�شادي جماعي يت�شمن بع�ص الأ�شاليب الإر�شادية؛ 

ملواجهة ال�شغوط النف�شية وم�شاعدتهم يف جتاوز اآثار تلك ال�شغوط النف�شية.

أسئلة الدراسة: 
يحاول الباحث يف هذه الدرا�صة االإجابة عن االأ�صئلة االآتية: 

لدى طلبة  النف�شية  ال�شغوط  اإر�شاد جماعي يف مواجهة  برنامج  فعالية  ما مدى  ● 
ال�شف العا�رض الأ�شا�شي؟ 
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هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف درجات ال�شغوط النف�شية بني الطلبة لدى  ● 
ا�شتخدام اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية واإ�شرتاتيجية حل امل�شكلة؟ 

أهمية الدراسة: 
اآثارها على م�شتقبل حياة  تعد املرحلة املدر�شية مرحلة تعليمية مهمة؛ لأنها ترتك 
الطالب درا�شيًا ومهنيًا, وهي من اأهم املوؤ�ش�شات امل�شوؤولية عن اإعداد املراهق حلياة اأ�رضية 
اإىل  املراهق  يتطلع  املرحلة  هذه  ويف  النف�شية,  وال�شحة  التكّيف  له  وحتقق  واجتماعية, 
ال�شتقالل بدًل من العتماد الكلي على الأ�رضة, لكنه قد يعجز عن الوفاء مبتطلبات حياته, 

مّما يخلق له العديد من ال�شغوط النف�شية.
وتظهر اأهمية هذه الدرا�شة يف حماولتها لتقدمي اخلدمة النف�شية للطالب, وهم يف اأم�صِّ 
تربوية  نف�شية  اأ�شا�شًا عملية  يعد  الذي  النف�شي اجلماعي,  الإر�شاد  اإليها من خالل  احلاجة 
اأهدافه,  واإمكاناته وحتديد  ذاته ومعرفة قدراته  اكت�شاف  الطالب على  اإىل م�شاعدة  تهدف 
ويعمل على حتقيقها واكت�شاف ال�شعوبات واملعوقات التي حتول بينه وبينها, وم�شاعدته 
وال�شحي  والقت�شادي  والجتماعي  والأ�رضي  والدرا�شي  النف�شي  التوافق  حتقيق  على 

والعاطفي, مبا ي�شاعد الطالب يف النهاية على حتقيق ال�شحة النف�شية .
النف�شية,  ال�شغوط  مواجهة  يف  فعالية  الأكرث  الو�شيلة  هو  النف�شي  الإر�شاد  اأن  كما 
واأن هناك عالقة قوية وموجبة  النف�شية,  لل�شغوط  املواجهة  ا�شرتاتيجيات  الطلبة  وتعليم 
بني الإر�شاد النف�شي ومواجهة ال�شغوط النف�شية, وقد تبني من اطالع الباحث على العديد 
من البحوث والدرا�شات اأن لالإر�شاد النف�شي اجلماعي تاأثريا مبا�رضا على حل م�شكالت الطلبة 

الدرا�شية والجتماعية والنف�شية وال�شخ�شية.

التعريفات اإلجرائية: 

 ◄ )Psychological Stress( ال�صغط النف�صي
عرَّف �شبيك )Speck( ال�شغط النف�شي باأنه: »�رضاع �شمريي يقود الإن�شان اإىل النطفاء, 
وهو م�شكلة معنوية ميكن حلها بتقومي الإن�شان لنف�شه حني يعرف ما هو �شحيح وما هو 
خطاأً« )Speck,1993(. وعرف باتر�شون )Patterson( ال�شغط النف�شي باأنه: »التفاعل املعقد 
الفرد بالتهديد والتحدي«  التفاعل يحدث عندما ي�شعر  بني فرد معني وبيئة حمددة, وهذا 

. )Patterson, 1997(

يف حدود هذه الدرا�شة تعني ال�شغوط النف�شية: الدرجة التي يح�شل عليها الطالب على 
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مقيا�ص ال�شغوط النف�شية, ويتبنى الباحث يف هذه الدرا�شة تعريفه لل�شغوط النف�شية باأنها: 
»ردود الفعل الناجتة عن تفاعل الفرد مع البيئة, وذلك من خالل حماولته لإ�شباع حاجاته 
احلاجات  هذه  تلبية  ي�شتطيع  ل  وعندما  والف�شيولوجية,  والثقافية  والنف�شية  الجتماعية 
والنف�شي«  الإنهاك اجل�شمي  اإىل  يوؤدي  التوتر, فانه  ا�شتمر هذا  واإذا ما  نف�شي,  يحدث توتر 

)اإ�شماعيل, 2004( .
 : ◄ )Counseling Program( الربنامج االإر�صادي

العا�رض  ال�شف  طالب  مل�شاعدة  علمية  ب�شورة  املخططة  الهادفة  املنظمة  الإجراءات 
الأ�شا�شي على مواجهة ال�شغوط النف�شية, واإك�شابهم جمموعة من املهارات ملواجهة مواقف 
وا�شرتاتيجية  امل�شكلة,  حل  ا�شرتاتيجيه  على  الإر�شادي  الربنامج  ويعتمد  النف�شي,  ال�شغط 
النظري  بجانبيه  وال�شلوكية  املعرفية  وفنياتهما  النف�شية,  ال�شغوط  �شد  التح�شني 

والتطبيقي.

حدود الدراسة: 
اقت�رض هذا البحث على عينة من طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي مبحافظة املفرق يف  ♦ 

الردن للعام الدرا�شي 2008/ 2009.
مدى �شدق اأداة الدرا�شة امل�شتخدمة وثباتها. ♦ 

مدى جدية عينة الدرا�شة يف الإجابة على اأداة الدرا�شة ودقة البيانات واملعلومات  ♦ 
التي جتمع عن طريقها.

وال�شحي  )الدرا�شي  الآتية:  املجالت  تتناول  والتي  امل�شتخدمة,  الدرا�شة  اأداة  ♦ 
والجتماعي والقت�شادي والأ�رضي والعاطفي( .

الدراسات السابقة:

توؤدي  التي  العوامل  اإىل  التعرف  ا�شتهدفت  التي   ,)Dineen, 1990( دينن  درا�صة 
من  �شابًا   )60( من  الدرا�شة  عينة  وتاألفت  مواجهتها,  و�شبل  النتحار  اإىل  باملراهقني 
يوؤدي  ما  اأن  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد  عامًا,   )25 -15( اأعمارهم بني  تراوحت  اجلن�شني 
الزوجني  اأحد  قبل  املنزل من  �شوؤون  واإدارة  املتزايدة  الطالق  ون�شبة  الكاآبة  النتحار:  اإىل 
وال�شغوط الجتماعية والنمو ال�شكاين املتزايد والدعم الجتماعي الناق�ص, واأخرياً ال�شغوط 
اأن  اإىل  الدرا�شة  القت�شادية, كما تو�شلت  ال�شعوبات  للنجاح يف مواجهة  املراهقني  على 

لالإر�شاد النف�شي دوراً مهّمًا يف مواجهة الأحداث املوؤدية لالنتحار.
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ويف درا�شة بو�صكار والمب )Puskar & Lamb,1991(, التي هدفت اإىل التعرف على 
وتاألفت  مواجهتها,  وا�شرتاتيجيات  املراهقني,  لدى  وال�شغوط  وامل�شكالت  احلياة,  اأحداث 
عينة الدرا�شة من )69( مراهقًا, كما ا�شتخدم الباحثان مقيا�ص اأحداث احلياة و قائمة موين 
)Mony( للم�شكالت ومقيا�ص ال�شغوط ومقيا�ص طرق مواجهة ال�شغوط , وتو�شلت الدرا�شة 
يف نتائجها اإىل اأن اأكرث امل�شكالت لدى املراهقني هي امل�شكالت العاطفية, وم�شكالت التوافق 
الدرا�شي, واخلالفات الأ�رضية, كما اأن اأكرث طرق املواجهة ا�شتخدامًا من قبل املراهقني هي 

التحكم الذاتي.
)Hains, 1992 a( التي هدفت اإىل التعرف على فعالية التح�شني  هانز  ويف درا�شة 
الدرا�شة من )6( طالب,  وتاألفت عينة  الثانوية,  املدر�شة  النف�شية يف حميط  ال�شغوط  �شد 
تقبل  الغ�شب ومقيا�ص  الكتئاب ومقيا�ص  القلق ومقيا�ص  الدرا�شة مقيا�ص  ا�شتخدمت  وقد 
البناء  اإعادة  التدريب على  ت�شتمل على  الذات وبرناجمًا عالجيًا يتكون من ثالث جل�شات 
املعريف, وا�شرتاتيجية حل امل�شكالت ومهارة ال�شرتخاء. وقد تو�شلت الدرا�شة يف نتائجها 
البناء  اإعادة  على  التدريب  ت�شمن  والذي  النف�شية,  ال�شغوط  �شد  التح�شني  فعالية  اإىل 
املعريف وا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف انخفا�ص دال للقلق وانخفا�ص دال للغ�شب, ومل 

تظهر النتائج فروقًا على مقيا�ص الكتئاب وتقبل الذات.
وكما اأجرى )الزواوي، 1992( , درا�شة ا�شتهدفت التعرف اإىل فعالية برنامج للتدريب 
على حل امل�شكالت يف مواجهة التوتر النف�شي, وزيادة مهارات حل امل�شكالت, وتاألفت عينة 
النف�شي, ومن  التوتر  الدرجات يف قائمة  اأعلى  الدرا�شة من )63( طالبة ممن ح�شلن على 
مت العينة اإىل جمموعتني جتريبيتني  طالبات ال�شف العا�رض يف مدر�شتني ثانويتني , وق�شِّ
واأخرى �شابطة,وا�شتخدم قائمة مقيا�ص التوتر وقائمة حل امل�شكالت , وقد تو�شلت الدرا�شة 
اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف درجات التوتر النف�شي بني املجموعة التجريبية 

وال�شابطة, ل�شالح املجموعة التجريبية.
وفى درا�شة هانز )Hains,1992 b( , التي ا�شتهدفت مقابلة الفعالية الن�شبية لكل من 
التدريب التح�شيني �شد ال�شغوط النف�شية والعالج املعريف ال�شرتخائي, وقد تاألفت عينة 
الدرا�شة من )25( طالبًا من طالب املدار�ص الثانوية, ق�شموا اإىل ثالثة جمموعات, جمموعة 
وجمموعة  النف�شية,  ال�شغوط  �شد  التح�شيني  التدريب  تلقت  طالب   )9( عددها  جتريبية 
ال�شرتخائي, وجمموعة �شابطة عددها  العالج املعريف  تلقت  جتريبية عددها )8( طالب 
القلق  اأهدافها مقيا�ص  لتحقيق  الدرا�شة  وا�شتخدمت  اأي عالج,  اأفرادها  يتلقََّ  )8( طالب مل 
اإىل فعالية الربناجمني يف  الدرا�شة  الذات, وقد تو�شلت  ومقيا�ص الكتئاب ومقيا�ص تقبل 

م�شاعدة املراهقني يف مواجهة م�شتوى القلق والكتئاب وارتفاع م�شتوى تقبل الذات.
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ال�شلوكي  العالج  فعالية  اإىل  التعرف  ا�شتهدفت   ,  )Hains, 1994( هانز  درا�شة  وفى 
النف�شية, وقد  للمراهقني كرد فعل لل�شغوط  ال�شلبية  الآثار النفعالية  املعريف يف تخفيف 
اإىل  وق�َشموا  الإناث,  من   )14( الذكور,  من   )19( طالبًا   )33( من  الدرا�شة  عينة  تاألفت 
امل�شتخدم  الإر�شادي  الربنامج  واأما  �شابطة.  وجمموعة  جتريبية  جمموعة  جمموعتني, 
التدريب  اإىل فعالية  الدرا�شة  النف�شية, وقد تو�شلت  ال�شغوط  التح�شيني �شد  التدريب  فهو 

التح�شيني �شد ال�شغوط النف�شية يف تخفيف ال�شغوط النف�شية.
ويف درا�شة �صارمني )Sarmany, 1994( , التي هدفت اإىل حتديد م�شادر ال�شغوط 
يف بيئة املدر�شة كما يدركها الطالب وطرق مواجهتها, وقد تكونت عينة الدرا�شة من )53( 
طالبًا, وا�شتخدمت الدرا�شة لتحقيق اأهدافها مقيا�ص مواجهة ال�شغوط للمراهقني, وا�شتبانة 
ال�شغوط املدر�شية, وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن الطلبة ا�شتخدموا ا�شرتاتيجيات البحث عن 
امل�شاعدة. اأما الطالبات فا�شتخدمن ا�شرتاتيجية الت�شال بالعائلة والبحث عن امل�شاعدة, 

وقد اأظهرت النتائج اأن الطلبة اأكرث قدرة على مواجهة ال�شغوط النف�شية من الطالبات.
واأجرى )دحادحة، 1995( , درا�شة هدفت التعرف اإىل فعالية برنامج اإر�شادي جماعي 
يف حل امل�شكلة وال�شرتخاء الع�شلي على �شبط التوتر النف�شي, وقد تاألفت العينة من )30( 
طالبًا من الذين يعانون من التوتر النف�شي من طلبة ال�شفني ال�شابع والثامن الأ�شا�شي يف 
النف�شي,  التوتر  مقيا�ص  اأهدافها  لتحقيق  الدرا�شة  ا�شتخدمت  وقد  وعمان,  اإربد  حمافظتي 
اإىل وجود فروق ذات دللة  الدرا�شة  اأ�شارت نتائج  التوتر, وقد  اإر�شادي لتخفيف  وبرنامج 
ول�شالح  ال�شابطة  واملجموعة  التجريبيتني  املجموعتني  بني  النف�شي  التوتر  درجة  يف 

املجموعتني التجريبيتني. 
اإىل ر�شد مرحلة  , هدفت   )Hofman, et al, 1995( واآخرون  هوفمان  درا�شة  وفى 
النمو لدى املراهقني واأ�شاليب مواجهتهم لل�شغوط النف�شية يف حياتهم, وقد تاألفت الدرا�شة 
من )44( فرداً من املراهقني ترتاوح اأعمارهم بني )12- 23( , واأولد ترتاوح اأعمارهم بني 
اأحداث احلياة, وا�شتبانة  اأهدافها مقيا�ص م�شح  الدرا�شة لتحقيق  , وا�شتخدمت   )12 -10(
لطرق املواجهات النفعالية واملعرفية والعلمية والتوجه نحو الأداء, وقد تو�شلت الدرا�شة 
يف نتائجها اإىل اأن اأكرث الطرق ملواجهة ال�شغوط النف�شية هي الطرق املعرفية, واأن الطرق 

النفعالية كانت اأقل فعالية يف مواجهة ال�شغوط النف�شية لدى عينتي الدرا�شة.
اإىل  التعرف  هدفت  التي   ,  )Deadage, et al, 1997( واآخرون  ديدج  درا�شة  ويف 
ا�شرتاتيجيات املواجهة لل�شغوط النف�شية والتنبوؤ بها لدى املراهقني, وتاألفت عينة الدرا�شة 
اإىل  نتائجها  يف  الدرا�شة  تو�شلت  وقد  الإعدادية,  املرحلة  يف  وطالبًةًًً  طالبًا   )54( من 



163

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

النف�شية وطرق مواجهتها,  بال�شغوط  الإح�شا�ص  م�شتوى  اجلن�شني يف  اختالف بني  وجود 
�شلوكيات  يف  اختالفا  الدرا�شة  ووجدت  النف�شية,  بال�شغوط  اإح�شا�شًا  اأكرث  الفتيات  واأن 

ال�شتجابات النفعالية, والتي كانت �شديدة لدى الفتيات. 
وهدفت درا�شة كوك وهيبرن )Cook & Heppner, 1997( , اإىل التعرف اإىل مقايي�ص 
الدرا�شة من )329(  اأبعاد للمواجهة, وقد تاألفت عينة  اإىل  املواجهة مع ال�شغوط للتو�شل 
طالبًا وطالبًة من جامعة ميد�شرتون, وا�شتخدمت الدرا�شة مقيا�ص ا�شرتاتيجيات املواجهة, 
وقائمة ا�شرتاتيجيات املواجهة, وقائمة التعامل مع املواقف ال�شاغطة, وتو�شلت الدرا�شة 
يف نتائجها اإىل و�شع منوذج مكون من اأربعة اأبعاد ملواجهة ال�شغوط النف�شية هي: حتديد 
ال�شلوكي  والتحرر  امل�شكلة,  وجتنب  النفعالت  يف  والتحكم  وحلها,  ومواجهتها  امل�شكلة 

وامل�شاندة الجتماعية.
ويف درا�شة ديانا )Diana, 1998(, التي ا�شتهدفت التعرف اإىل فعالية برنامج للتحكم 
يف ال�شغوط النف�شية لدى عينة من املراهقني , وقد تاألفت عينة الدرا�شة من )54( مراهقًا 
ا�شتخدم  اإىل جمموعة جتريبية واأخرى �شابطة, وقد  العينة  الثانوية, وُق�شمت  يف املرحلة 
الباحث يف درا�شته برناجمًا اإر�شاديًا وفق اإ�شرتاتيجية املواجهة واأ�شلوب التحكم املعريف 
ومهارة ال�شرتخاء, وقد تو�شلت الدرا�شة يف نتائجها اإىل انخفا�ص ال�شغوط النف�شية لدى 
يف  املعرفية  واملواجهة  ال�شرتخاء  مهارة  دور  على  واأكدت  التجريبية,  املجموعة  طالب 

مواجهة م�شتوى ال�شغوط النف�شية.
اإر�شادي  اإىل التحقق من فعالية برنامج  , التي هدفت  )االأمريي، 2001(  ويف درا�شة 
جماعي للتخفيف من ال�شغوط النف�شية لدى طالب املرحلة الثانوية يف اليمن, وقد تاألفت 
عينة الدرا�شة من )24( طالبًا ق�شموا اإىل ثالث جمموعات, جمموعتني جتريبيتني وجمموعة 
�شابطة, وقد ا�شتخدم الباحث لتحقيق اأهداف الدرا�شة برناجمًا اإر�شاديًا ت�شمن اإ�شرتاتيجية 
التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية واإ�شرتاتيجية حل امل�شكلة, كما ا�شتخدم مقيا�ص ال�شغوط 
النف�شية, وقد تو�شل الباحث يف نتيجة درا�شته اإىل اأن الربنامج الإر�شادي الذي ُطبّق على 

العينتني التجريبيتني فعال يف خف�ص ال�شغوط النف�شية لدى الطلبة.
ويف درا�شة بايكو )Pico, 2001( , التي هدفت اإىل بحث العالقة بني اأ�شاليب املواجهة 
الدرا�شة  وتاألفت عينة  ال�شحية,  املراهقة, وبع�ص متغرّيات حالتهم  للم�شكالت يف مرحلة 
متغرّيات  اأربعة  الدرا�شة  تناولت  وقد  الثانوية,  املرحلة  من  وطالبة  طالبًا   )1039( من 
املجازفة,  واأ�شاليب  امل�شكالت  بتحليل  املواجهة  واأ�شاليب  ال�شلبية  املواجهة  اأ�شاليب  هي: 
ال�شلبية  اأن املواجهات  اإىل  النتائج  امل�شاعدة, وتو�شلت  البحث عن  اأ�شاليب  اإىل  بالإ�شافة 
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والبحث عن طرق امل�شاعدة اأكرث ا�شتخدامًا لدى املراهقات. اأما الطرق الأخرى فكانت اأكرث 
ا�شتخداما لدى املراهقني الذكور.

ويف درا�شة هيل وتوري�س )Hall & Torres, 2002(, وقد هدفت التعرف اإىل فاعلية 
العينة  تاألفت  املراهقني,  لدى  النف�شية  ال�شغوط  من  للتخفيف  جماعي  اإر�شادي  برنامج 
لتحقيق  الدرا�شة  وا�شتخدمت  اأعمارهم بني )16- 20( عامًا,  من )20( مراهقًا وتراوحت 
اأهدافها مقيا�ص ال�شغوط النف�شية ومقيا�ص الكتئاب ومقيا�ص تقبل الذات, كما ا�شتخدمت 
واإ�شرتاتيجية  امل�شكالت  حل  اإ�شرتاتيجية  على  بنائه  يف  يعتمد  اإر�شاديًا  برناجمًا  الدرا�شة 
ال�شرتخاء واإ�شرتاتيجية اإدارة ال�شغوط والإ�شرتاتيجية املعرفية العقلية, وقد جاءت نتائج 
الدرا�شة لتوؤكد على فعالية الربنامج الإر�شادي اجلماعي يف تخفيف ال�شغوط النف�شية لدى 

املراهقني.
املعريف  الإر�شاد  فاعلية  اإىل  التعرف  ا�شتهدفت  التي   ,  )2002 )عطية،  درا�شة  ويف 
ال�شلوكي يف تنمية مهارات املواجهة الإيجابية لل�شغوط لدى عينة من املراهقني يف م�رض, 
موا اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية واأخرى  وقد تاألفت عينة الدرا�شة من )16( طالبًا, ق�شِّ
اإ�شرتاتيجية  ت�شمن  اإر�شاديًا  برناجمًا  درا�شته  اأهداف  لتحقيق  الباحث  وا�شتخدم  �شابطة, 
التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية, والأ�شلوب املعريف, وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل فعالية العالج 
ال�شلوكي املعريف يف التخفيف من ال�شغوط النف�شية, وتنمية مهارات املواجهة الإيجابية 

لل�شغوط النف�شية.
ويف درا�شة )العزي، 2004( التي هدفت التعرف اإىل فاعلية برنامج اإر�شادي جماعي 
يف خف�ص ال�شغوط النف�شية لدى التلميذات املتفوقات درا�شيًا يف ال�شف التا�شع من التعليم 
الأ�شا�شي يف مدينة تعز, وقد بلغت عينة الدرا�شة )30( تلميذة متفوقة منهن )15( تلميذة 
بني  اأعمارهن  تراوحت  ال�شابطة  املجموعة  يف  تلميذة   )15( و  التجريبية  املجموعة  يف 
)13 - 15( �شنة, وقد ا�شتخدمت الباحثة لتحقيق اأهداف الدرا�شة مقيا�ص ال�شغوط النف�شية 
واختبار رايفن )Raven- Test( للم�شفوفات املتتابعة والربنامج الإر�شادي اجلمعي القائم 
على اإ�شرتاتيجية حل امل�شكالت, وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل يف نتائجها اإىل فاعلية الربنامج 

يف تنمية قدرة التلميذات على تطبيق املهارات التي اُكت�شبت ملواجهة ال�شغوط النف�شية.
هناك  اأن  يت�شح  ال�شابقة,  والدرا�شات  البحوث  لبع�ص  الباحث  ا�شتعرا�ص  خالل  من 
اهتمامًا متزايداً من الباحثني واملتخ�ش�شني بدرا�شة ال�شغوط النف�شية وكيفية مواجهتها, 
النف�شية,  اإىل تنوع الأ�شاليب العالجية بفنياتها املختلفة يف مواجهة ال�شغوط  بالإ�شافة 
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وجند اأي�شًا مدى التباين يف هذه النتائج. التي تعّد من امل�شوغات التي دعت الباحث للقيام 
بهذه الدرا�شة لأن درا�شة ظاهرة ال�شغوط واملتغريات املرتبطة بها لدى الطلبة �شوف تقدم 
امل�شاعدة للعديد من اجلهات التعليمية والرتبوية وامل�شئولني عن الطلبة وحماولة ا�شتخدام 
الربامج الإر�شادية املنا�شبة لإ�شباع حاجات الطلبة والتخفيف من م�شتوى ال�شغوط لديهم 

ليكونوا اأكرث راحة وا�شتقراراً, ويف �شحة نف�شية �شليمة.
امل�شكالت  حل  اإ�شرتاتيجية  ا�شتخدام  على  تركز  مل  الدرا�شات  هذه  معظم  اأن  كما 
واإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية يف برنامج اإر�شادي واحد ملعرفة فعالية كل 
منها, كما يت�شح قلة البحوث والدرا�شات التي تناولت برامج اإر�شادية يف تخفيف ال�شغوط 
الدرا�شة  هذه  لإجراء  الباحث  دفع  مما  خا�ص,  ب�شكل  الأردن  يف  املراهقني  لدى  النف�شية 
للتعرف اإىل اأهمية الربامج الإر�شادية, ومدى فعاليتها يف مواجهة ال�شغوط النف�شية التي 

تواجه الطلبة.

فروض الدراسة احلالية: 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05(. 1 بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني 

�شد ال�شغوط النف�شية, وطلبة املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص لهذا الربنامج.
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05(. 2 بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
لإ�شرتاتيجية حل  تعر�شت  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  طلبة  لدى  النف�شية  ال�شغوط 

امل�شكالت وطلبة املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص لهذا الربنامج.
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05(. 3 بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني 
�شد ال�شغوط النف�شية وطلبة املجموعة التجريبية الثانية التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية حل 

امل�شكلة.

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع الطلبة الذكور يف ال�شف العا�رض الأ�شا�شي, يف املدار�ص 
احلكومية مبحافظة املفرق يف الردن, والذين يقدر عددهم للعام الدرا�شي 2008/ 2009  

بـ )1350( طالبًا .
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العينة: 

الأ�شا�شي,  العا�رض  ال�شف  طلبة  من  طالبًا   )24( من  احلالية  الدرا�شة  عينة  تكّونت 
نف�شية  لديهم �شغوط  ثانويتني ممن  مدر�شتني  بطريقة ق�شدية من طلبة  العينة  واختريت 
مرتفعة؛ وذلك على �شوء الدرجات التي ح�شلوا عليها بعد تطبيق مقيا�ص ال�شغوط النف�شية, 

ع اأفراد العينة كما يو�شحها اجلدول )1( . وقد وزِّ
الجدول )1( 

توزيع أفراد العينة حسب المدرسة

العدداملجموعةال�صفاملدر�صة
16التجريبية الأوىل + التجريبية الثانيةالعا�رض الأ�شا�شيالنه�شة الثانوية ال�شاملة

8 ال�شابطةالعا�رض الأ�شا�شيالزعرتي الثانوية ال�شاملة
24طالبًااملجموع

التكافؤ بني اجملموعات: 

اأوالً- الدخل ال�صهري لالأ�رضة:  ◄ 
 Kruskal- Wallis( واختبار   )Mean Rank( احل�شابية  املتو�شطات  رتب  اُ�شتخدمت 
Test( ملعرفة دللة الفروق يف متغري الدخل ال�شهري لأ�رض طلبة املجموعات الثالث, فكانت 
قيمة الو�شط ت�شاوى )228( , واإن قيمة مربع كاي )كاChi- square( )2) املح�شوبة ت�شاوي 
الفروق بني طلبة املجموعات  اأن  , وهذا يدل على  , واجلدولية ت�شاوى )5.99(   )0.336(
 )α ≤ الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيا  دالة  غري  لالأ�رضة  ال�شهري  الدخل  حيث  من  الثالث 

)0.05, مما يوؤكد اأن املجموعات الثالث متكافئة يف متغري الدخل ال�شهري لالأ�رضة.
ثانياً- العمر:  ◄ 

 Kruskal- Wallis( واختبار   )Mean Rank( احل�شابية  املتو�شطات  رتب  اُ�شتخدمت 
Test( ملعرفة دللة الفروق يف متغري اأعمار طلبة املجموعات الثالث, فكانت قيمة الو�شط 
ت�شاوى )15.6( , واإن قيمة مربع كاي )كاChi- square( )2( املح�شوبة ت�شاوي )0.375(, 
الثالث من  املجموعات  الفروق بني طلبة  اأن  يدل على  , وهذا   )5.99( ت�شاوى  واجلدولية 
حيث العمر غري دالة اإح�شائيا عند م�شتوى الدللة )α ≤ 0.05( , مما يوؤكد اأن املجموعات 

الثالث متكافئة يف متغري العمر.
ثالثا- امل�صتوى التعليمي لالأب:  ◄ 

لقد كان امل�شتوى التعليمي لآباء طلبة املجموعات الثالث يرتاوح بني م�شتوى البتدائي 
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والثانوي واجلامعي, واُ�شتخدم مربع كاي للك�شف عن الفروق بني طلبة املجموعات الثالث, 
فكانت قيمة مربع كاي )كاChi- square( )2( املح�شوبة )8.31( واجلدولية )9.48( , وبدرجة 
حرية ت�شاوي )3- 1( )3- 1( =4, وهذا يوؤكد اأن الفروق يف امل�شتوى التعليمي لآباء طلبة 

.)α ≤ 0.05( املجموعات الثالث مل تكن ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة
غري  جميعهم  درا�صته: ◄  يف  الطالب  اأعادها  التي  ال�صنوات  متغري  رابعاً- 

معيدين.
خام�صاً- درجات االختبار القبلي:  ◄ 

 Kruskal- Wallis( واختبار   )Mean Rank( احل�شابية  املتو�شطات  رتب  اُ�شتخدمت 
الدرا�شة  لطلبة جمموعات  القبلي  الختبار  الفروق يف متغري درجات  Test( ملعرفة دللة 
 )Chi- square( )2الثالث, فكانت قيمة الو�شط ت�شاوى )340.5( , واإن قيمة مربع كاي )كا
يف  الفروق  اأن  على  يدل  وهذا   ,  )5.99( ت�شاوى  واجلدولية   )3.001( ت�شاوي  املح�شوبة 
م�شتوى  عند  اإح�شائيا  دالة  غري  الثالث  املجموعات  طلبة  بني  القبلي  الختبار  درجات 
الثالث يف متغري درجات  تكافوؤ طلبة املجموعات  يوؤكد على  , مما   )α ≤ 0.05( الدللة

الختبار القبلي.

أداة الدراسة: 

مقياس الضغوط النفسية: ملحق )1( 

فيما  النظري  والأدب  �شابقة,  درا�شات  عليه من  احل�شول  اأمكن  ما  الباحث  راجع  - 
يتعلق بال�شغوط النف�شية ب�شكل عام, ومبرحلة املراهقة ب�شكل خا�ص .

اطلع الباحث على العديد من مقايي�ص ال�شغوط النف�شية التي ا�شتخدمت يف درا�شات  - 
وبحوث �شابقة , ومن هذه الدرا�شات والبحوث )احلمد,2005؛ عو�ص,2000؛ الأمريي,2001؛ 

العزي,2004؛ الزواوي,1992( .
بعد ذلك �شيغت فقرات مقيا�ص ال�شغوط النف�شية, وقد تكون مقيا�ص ال�شغوط النف�شية 
يف �شورته الأولية من )106( فقرات, وُحذفت )6( فقرات لعدم ارتباطها مبجال الدرا�شة 
اأو عدم منا�شبتها, مثل: فقرة تعلقت بال�شوؤال عن اجلن�ص يف املجال العاطفي ُحذفت لعدم 

منا�شبتها.
وتكون املقيا�ص ب�شورته النهائية من )100( فقرة, موزعة على �شتة جمالت كالآتي: 
الدرا�شي )28( فقرة, املجال الجتماعي )20( فقرة,  الأ�رضي )18( فقرة, املجال  املجال 
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املجال القت�شادي )11( فقرة, املجال ال�شحي )13( فقرة, اأما املجال العاطفي فقد تكون 
من )10( فقرات.

صدق املقياس: 

حتقق الباحث من �صدق املقيا�س بطريقتني هما: الأوىل, طريقة ال�شدق الظاهري, 
والثانية طريقة �شدق البناء.
ال�صدق الظاهري:  ● 

 )10( على  بعر�شه  النف�شية  ال�شغوط  ملقيا�ص  الظاهري  ال�شدق  من  الباحث  حتقق 
حمكمني من اخلرباء املتخ�ش�شني يف جمال الإر�شاد النف�شي وال�شحة النف�شية وعلم النف�ص 
ومر�شدين نف�شيني يعملون يف امليدان, وبعد ذلك روجعت اآراء املحكمني ومقرتحاتهم على 
املقيا�ص, وبناًء على ذلك قام الباحث باإجراء التعديالت التي اأو�شى بها املحكمون, والتي 
كان ن�شبة التفاق عليها )80%( , وقد بلغ عدد فقرات املقيا�ص ب�شورته النهائية )100( 
فقرة, موزعة على �شت جمالت, وقد تراوحت درجة ال�شتجابة لكل فقرة بني )1- 5( درجة, 

يف حني اأن اأعلى درجه على املقيا�ص ت�شاوي )500( درجة, واأدنى درجة هي )100( .
�صدق البناء:  ● 

العا�رض  ال�شف  يف  طالبا   )160( من  مكونه  ا�شتطالعية  عينة  على  املقيا�ص  ُطبِّق 
الأ�شا�شي بطريقة ع�شوائية, فقد وجد الباحث ت�شبع جميع جمالت مقيا�ص ال�شغوط النف�شية 
بالفقرات املنتمية لها, اإذ بلغ مقدار الت�شبع ما بني )0.58- 0.81( , كما ُح�شبت معامالت 
 -0.60( بني  تراوحت  ارتباط  مبعامالت  لها  املنتمية  املجالت  مع  للفقرات  الرتباط 
0.83(, وهي معامالت ارتباط مرتفعة, ودالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )0.01( , وهذا 

يوؤكد متيز املقيا�ص بات�شاق داخلي يدل على �شدقه.
كما مت اإيجاد معامالت الرتباط بني جمالت مقيا�ص ال�شغوط النف�شية؛ وذلك للتاأكد 
بع�شها  مع  املجالت  جميع  وان  املقيا�ص,  جمالت  بني  الداخلية  الرتباطات  �شدق  من 

بع�شًا ارتباطًا موجب مرتفع, وذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.01( .

ثبات املقياس: 

ح�شب الباحث ثبات مقيا�ص ال�شغوط النف�شية عن طريق تطبيقه على عينة مكونة من 
)60( طالبًا من طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي, ثم اأعيد التطبيق للمقيا�ص بعد فا�شل زمني 
مدته اإ�شبوعان, وقد ُح�شب معامل الرتباط بطريقة بري�شون جلميع جمالت املقيا�ص, فقد 
بلغ معامل الرتباط بري�شون للمجال الأ�رضي )0.88( واملجال الدرا�شي )0.91( واملجال 
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اأما املجال   , الجتماعي )0.85( واملجال القت�شادي )0.93( واملجال ال�شحي )0.94( 
العاطفي فقد بلغ )0.90( وللمقيا�ص ككل )0.92( وهو معامل ارتباط مرتفع ودال اإح�شائيًا 

عند م�شتوى الدللة )0.01( .

الربنامج اإلرشادي: 

من  وذلك  ال�شلوكية,  املعرفية  النظرية  على  بناًء  الإر�شادي  الربنامج  الباحث  اأعدَّ 
خالل: 

وال�شحة  النف�ص  النف�شي والرتبوي وعلم  الإر�شاد  النظري يف  الأدب  الإطالع على  - 
دحادحه,1995؛  الأمريي,2001؛  )احلمد,2005؛  منها:  �شابقة  ودرا�شات  النف�شية, 

الزواوي,1992( . 
؛  )احلمد,2005 - منها:  �شابقة  درا�شات  يف  الإر�شادية  الربامج  على  الإطالع 
الأمريي,2001؛ دحادحه,1995؛ العزي,2004؛ الزواوي,1992( , التي ا�شتخدمت ملعاجلة 

ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املدار�ص ب�شكل عام ومرحلة املراهقة ب�شكل خا�ص.
من  الدرا�شة  اأهداف  لتحقيق  الباحث  ا�شتخدمه  الذي  الإر�شادي  الربنامج  تاألف  - 
ا�شرتاتيجيتني من ا�شرتاتيجيات الإر�شاد النف�شي,هما: اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط 

النف�شية واإ�شرتاتيجية حل امل�شكلة.
من  حمكمًا,   )12( من  مكونة  حتكيم  جلنة  على  الإر�شادي  الربنامج  ُعر�ص  وقد 
املتخ�ش�شني يف جمال الإر�شاد النف�شي وعلم النف�ص وال�شحة النف�شية ومر�شدين يعملون 
يف امليدان, وقد حظي الربنامج الإر�شادي على اتفاق املحكمني على اأنه منا�شب ومكتمل 
يف جميع اأركانه, وبناء على ذلك فقد متيز الربنامج الإر�شادي ب�شقية: ا�شرتاتيجية التح�شني 

�شد ال�شغوط النف�شية وا�شرتاتيجية حل امل�شكلة, بدرجة �شدق عالية بلغت )%90( .
ال�شغوط  التح�شني �شد  هما:  ا�صرتاتيجيتني  وفق  االإر�صادي  الربنامج  تاألف  وقد 

حان ذلك:  النف�شية وحل امل�شكالت, واجلدولن )2( و )3( يو�شّ
الجدول )2( 

استراتيجية التحصين ضد الضغوط النفسية

رقم 
مدة اجلل�صة هدف اجلل�صة )حمتواها( اجلل�صة

)دقيقة( 

الفتتاحية/ التعارف وبناء العالقة/ التعريف بالربنامج الإر�شادي واأهدافه والتفاق على مواعيد 1
45 دوح�شور اجلل�شات والواجبات املنزلية.
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رقم 
مدة اجلل�صة هدف اجلل�صة )حمتواها( اجلل�صة

)دقيقة( 

60 دالتعريف بال�شغوط النف�شية: مفهومها, ونظرياتها, واأثارها, ومراحلها, ومعنى التح�شني �شدها. 2
60 دتدريب اأفراد املجموعة على اكت�شاب مهارات اأكادميية ملواجهة ال�شغوط النف�شية.3
45 دالتدريب على مهارة ال�شرتخاء.4
60 دتدريب الطالب على كيفية ال�شتجابة لالأحداث واملواقف ال�شاغطة التي يتعر�ص لها الفرد.5
60 دختامية/ مناق�شة ما دار يف اجلل�شات ال�شابقة وتلخي�شها والتاأكيد عليها, وتقومي الربنامج.6

الجدول )3( 
استراتيجية حل المشكات

رقم 
مدة اجلل�صة هدف اجلل�صة )حمتواها( اجلل�صة

)دقيقة( 

الفتتاحية/ التعارف/ التعريف بالربنامج الإر�شادي/ التفاق على مواعيد وح�شور اجلل�شات 1
45 دوالواجبات املنزلية.

60 دالتعريف بال�شغوط النف�شية: مفهومها, اأنواعها, اأثارها, خطوات حل امل�شكلة.2
60 دالتدريب على املهارات الأكادميية ملواجهة ال�شغوط النف�شية.3
60 دالتدريب على كيفية �شياغة امل�شكلة, وحتديد اأ�شبابها وخ�شائ�شها.4
45 دالتدريب على كيفية ا�شتخدام اأ�شاليب ومهارات جمع املعلومات.5
60 دالتدريب على كيفية توليد البدائل كحلول للم�شكلة.6
45 دالتدريب على كيفية اختيار البديل املنا�شب حلل امل�شكلة.7
60 داخلتامية/ تقومي ونتائج حل امل�شكلة/ خال�شة للجل�شات ال�شابقة. 8

األساليب واملعاجلات اإلحصائية:

اختبار مان وتني )Mann Whitney test(. 1 ملعرفة دللة الفروق البعدية لدرجات 
الختبار بني املجموعة التجريبية الأوىل والتجريبية الثانية, واملجموعة ال�شابطة, وبني 

املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية .
 2 .Kruskal- Wallis( )Mean Rank( واختبار  ا�شتخدام رتب املتو�شطات احل�شابية 

Test( ملعرفة دللة الفروق يف متغري )العمر, والدخل ال�شهري, والختبار القبلي(.

وتكافوؤها,  املجموعات  بني  الفروق  لإيجاد   ,  3 .)Chi- square( )كا2(  كاي  مربع 
ومعامل ارتباط »بري�شون«.
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النتائج ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بالفر�س االأول:  ◄ 
»توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05( بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني 

�شد ال�شغوط النف�شية وطلبة املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص لهذا الربنامج«.
للتحقق من هذا الفر�ص اُ�شتخدم اختبار مان وتني )Mann- Whitney test( لعينتني 
م�شتقلتني حل�شاب درجات طلبة املجموعتني على كل جمال من جمالت مقيا�ص ال�شغوط 
بدللة   )0.000( ت�شاوي  الكلية  وتنى  مان  قيمة  وكانت  ككل,  املقيا�ص  وعلى  النف�شية, 
اإح�شائية )0.001( وهي دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة الإح�شائية )α ≤ 0.05( , كما 

يبني ذلك اجلدول )4( .
الجدول )4( 

نتائج اختبار مان وتني لدرجات طلبة المجموعتين التجريبية األولى والضابطة

متو�صط الرتبالعدداملجموعةاملجال
Mean Rank

جمموع الرتب
Sum of Ranks

قيمة 
الداللة االإح�صائيةمان وتني

812.50100.000.0000.001ال�شابطةالأ�رضي 84.5036.00جتريبية اأوىل

812.50100.000.0000.001ال�شابطةالجتماعي 84.5036.00جتريبية اأوىل

812.3899.001.0000.001ال�شابطةالقت�شادي 84.6337.00جتريبية اأوىل

812.50100.008.5000.013ال�شابطةال�شحي 84.5036.00جتريبية اأوىل

811.4491.500.0000.001ال�شابطةالدرا�شي 85.5644.50جتريبية اأوىل

812.50100.000.0000.001ال�شابطةالعاطفي 84.5036.00جتريبية اأوىل

املقيا�س ككل
812.50100.000.0000.001ال�شابطة 84.5036.00جتريبية اأوىل

.)α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )4( اجلدول  من  يت�شح 
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ل�شالح  وذلك  الكلية,  والأداة  النف�شية  ال�شغوط  مقيا�ص  جمالت  جميع  عند   )α = 0.05(
النف�شية,  ال�شغوط  �شد  التح�شني  لإ�شرتاتيجية  تعر�شت  التي  الأوىل  التجريبية  املجموعة 
اأي اأن درجات طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني �شد 
ال�شغوط النف�شية, كانت اأقل من درجات طلبة املجموعة ال�شابطة , فقد بلغ الو�شط احل�شابي 
احل�شابي  املتو�شط  اأن  درجة, يف حني   )274( الأوىل  التجريبية  املجموعة  لدرجات طلبة 

لدرجات املجموعة ال�شابطة )478( درجة .
وميكن تف�شري هذه النتيجة التي تو�شل اإليها الباحث باأن اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد 

ال�شغوط النف�شية لها فعالية يف مواجهة ال�شغوط النف�شية لدى الطلبة.
امل�شاعدة  يقدم  النف�شية  ال�شغوط  �شد  التح�شني  اأن   )Patterson( باتر�شون  ويرى 
ويعطي  ال�شاغطة,  املواقف  يف  القلق  لهم  وت�شبب  مر�شية,  خماوف  لديهم  الذين  لالأفراد 
هذا الأ�شلوب الفرد جمموعة من املهارات للتكيف مع احلالت امل�شتقبلية وم�شاعدتهم على 
اأو التوتر, وت�شتمل هذه العملية على  تطبيق هذه املهارات عند التعر�ص للموقف ال�شاغط 
مواجهة ال�شخ�ص للمثريات التي تبعث على القلق يف جل�شات عالجية بهدف تعميم ردود 
اأن يواجهها بعد املعاجلة, فبعد  اأثناء املعاجلة على املواقف التي يتوقع  الفعـل املكت�شبة 
تعلم مهارات التعامل والتكيف ي�شبح الفرد جاهزاً للتعامل مع املواقف احلقيقية, واإن هذه 
الإ�شرتاتيجية تعمل على تطوير م�شاعر الكفاءة الذاتية كلما كان مبقدور الفرد التعامل مع 

.(Patterson, 1986؛ Hains,1992؛ Hains,1994) املواقف
اإن الربنامج الإر�شادي اجلماعي با�شتخدام اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية 
اأتاح الفر�شة لطلبة املجموعة التجريبية للقيام باأن�شطة متعددة واإقامة العالقات احلميمة 
والتعاون بني طالب املجموعة, كما �شاعدهم على تنمية القدرة على مواجهة ال�شغوط التي 
تعرت�شهم, بالإ�شافة اإىل ا�شتفادتهم من مهارة ال�شرتخاء العقلي والع�شلي التي تتنا�شب 
عك�شّيًا مع الإح�شا�ص بال�شغط النف�شي, واكت�شابهم املهارات الجتماعية الإيجابية, والتخلي 
عن بع�ص ال�شفات غرياملرغوبة, كالأنانية والنعزالية وعدم التعاون مع الآخرين, وكذلك 
لديهم  العاطفي وامل�شاندة الجتماعية, وتنمو  والتقبل والحرتام والدعم  �شعورهم باحلب 
القدرات على مواجهة ال�شغوط النف�شية وكيفية الت�رضف اإزاء ما يواجههم من �شغوط نف�شية, 

.(Hains,1994 ؛Hains,1992 وتتفق نتيجة الدرا�شة مع نتائج درا�شات: )عطية,2002؛
ثانياً- النتائج املتعلقة بالفر�س الثاين:  ◄ 

»توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05( بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
لإ�شرتاتيجية حل  تعر�شت  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  طلبة  لدى  النف�شية  ال�شغوط 

امل�شكالت, وطلبة املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص لهذا الربنامج«.



173

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

وللتحقق من هذا الفر�ص اُ�شتخدم اختبار مان وتني )Mann- whitny test( لعينتني 
م�شتقلتني حل�شاب درجات طالب املجموعتني التجريبية الثانية وال�شابطة على كل جمال 
وتنى  مان  قيمة  كانت  املقيا�ص ككل, حيث  النف�شية وعلى  ال�شغوط  مقيا�ص  من جمالت 
الكلية ت�شاوى )0.000( بدللة اإح�شائية )0.001( وهي دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة 

الإح�شائية )α ≤ 0.05( , كما يبني ذلك اجلدول )5( .
الجدول )5( 

نتائج اختبار مان وتنى لدرجات طلبة المجموعتين التجريبية الثانية والضابطة

متو�صط الرتبالعدداملجموعةاملجال
Mean Rank

جمموع الرتب
Sum of Ranks

قيمة 
الداللة االإح�صائيةمان وتني

811.4491.508.5000.013ال�شابطةالأ�رضي 85.5644.50جتريبية ثانية

812.50100.000.0000.001ال�شابطةالجتماعي 84.5036.00جتريبية ثانية

812.4499.500.5000.001ال�شابطةالقت�شادي 84.5636.50جتريبية ثانية

812.50100.001.0000.001ال�شابطةال�شحي 84.5036.00جتريبية ثانية

812.3899.000.0000.001ال�شابطةالدرا�شي 84.6337.00جتريبية ثانية

812.50100.000.0000.001ال�شابطةالعاطفي 84.5036.00جتريبية ثانية

املقيا�س ككل
812.50100.000.0000.001ال�شابطة 84.5036.00جتريبية ثانية

.)α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 )α اإح�شائية عند م�شتوى الدللة  اأنه توجد فروق ذات دللة  يت�شح من اجلدول )5( 
ل�شالح  وذلك  ككل؛  واملقيا�ص  النف�شية,  ال�شغوط  مقيا�ص  جمالت  جميع  عند   = 0.05(
املجموعة التجريبية الثانية, التي تعر�شت ل�شرتاتيجية حل امل�شكلة, اأي اإن درجات طلبة 
بلغ  فقد  ال�شابطة,  املجموعة  طلبة  درجات  من  اأقل  كانت  الثانية  التجريبية  املجموعة 
املتو�شط احل�شابي لدرجات طلبة املجموعة التجريبية الثانية )273( , يف حني اأن املتو�شط 

احل�شابي لدرجات طلبة املجموعة ال�شابطة بلغ )476.7( .
مواجهة  يف  فاعلية  لها  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  باأن  النتيجة  هذه  تف�شري  وميكن 
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 Foxx &( )Alberti( و فوك�ص وفاوجريلد  الربت  الطلبة, حيث يرى  لدى  النف�شية  ال�شغوط 
املتعلم  جتعل  مهارة  باأنها  تت�شف  امل�شكلة  حل  مهارة  اإن  درا�شاتهما  يف   )Fawgerald
ميكن ذكر  ميار�ص دوراً جديداً يكون فيها فاعاًل ومنظمًا خلرباته وموا�شيع تعلمه, لذلك؛ 
عدد من امل�صوغات التي تربر اأهمية التدرب على مهارة حل امل�صكلة كاأ�صلوب للتعلم 

وهي: 
ملعاجلة  خمتلفة  اأ�شاليب  على  الطلبة  تدريب  من  بد  ل  لذلك  متنوعة  املعرفة  اإن  ♦ 

جمالت املعرفة املختلفة واأنواعها.
اإن مهارة التدريب على التفكري اإحدى املهارات الالزمة التي ينبغي اأن يت�شلح بها  ♦ 

اأفراد املجتمع ملعاجلة م�شكالت جمتمعهم وحت�شني ظروف حياتهم.
كانت  �شواء  خمتلفة  ملجالت  ال�رضورية  املهارات  من  امل�شكالت  حل  مهارة  اإن  ♦ 

جمالت حياتية , اأم جمالت الأكادميية الكيفية.
 , بنف�شه  املعرفة  حت�شيل  على  املتعلم  ت�شاعد  مهارة  امل�شكالت  حل  مهارة  اإن  ♦ 

وتزويده باآليات ال�شتقالل .
حياته,  يف  مهّمة  قرارات  اتخاذ  على  املتعلم  ت�شاعد  امل�شكلة  حل  مهارة  اإن  ♦ 
 (Foxx & Fawgerald,1990) تقرتحها؛ التي  واملواقف  الظروف  على  ي�شيطر  وجتعله 

(Alberti,1997).

وميكن للباحث تف�شري ذلك ما ت�شمنه الربنامج من فنيات واأ�شاليب ومهارات اكت�شبها 
طلبة املجموعة التجريبية, وكذلك الأن�شطة واخلربات التي احتواها الربنامج حول مو�شوع 
الطالب  تب�شري  يف  الوا�شح  الفعالية  له  امل�شكلة,  حل  اأ�شلوب  وفنيات  النف�شية  ال�شغوط 
التعر�ص  جراء  من  املرتتبة  والآثار  وم�شادرها,  ال�شاغطة  املواقف  واإدراك  مب�شكالتهم, 

لل�شغوط النف�شية, وكيفية مواجهتها والت�رضف اإزاءها.
وقد ركّز الربنامج الإر�شادي على العوامل التي توؤدي اإىل التكيف والتعاي�ص مع املواقف 
امل�شببة لل�شغوط النف�شية, واأ�شبحوا ي�شعرون بالتفاوؤل والر�شا وال�شعادة وال�شعور بالثقة 
اكت�شابهم  تواجههم من خالل  التي  وال�شعوبات  التحديات  مواجهة  والقدرة على  بالنف�ص 
التجربة واخلربة وتعرفهم على اإمكاناتهم وقدراتهم الواقعية, والقدرة على حل م�شكالتهم 
التفكري  على  القدرة  لديهم  ومنتنْ  وتطّويرها,  الجتماعية  العالقات  وتعزيز  امل�شتقبل,  يف 
اإيجابي,  باأ�شلوب  تعرت�شهم  التي  النف�شية  ال�شغوط  مع  والتعامل  الواقع  واإدراك  ال�شليم 
وا�شتخدام مهارة حل امل�شكالت يف حتديد امل�شكلة وحتليلها والو�شول اإىل احلل املنا�شب, 
nHall & To 2004؛ الزواوي,1992؛  ,وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة )العزي

res, 2002؛ دحادحة,1995( .
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ثالثاً: النتائج املتعلقة بالفر�س الثالث:  ◄ 
»توجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α ≤ 0.05( بني املتو�شطات احل�شابية لدرجات 
ال�شغوط النف�شية لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية التح�شني 
�شد ال�شغوط النف�شية, وبني طلبة املجموعة التجريبية الثانية التي تعر�شت لإ�شرتاتيجية 

حل امل�شكلة«.
طلبة  درجات  حل�شاب   )Mann- Whitney Test( وتني  مان  اختبار  اُ�شتخدم  فقد 
املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية على جمالت مقيا�ص ال�شغوط النف�شية واملقيا�ص 
ككل, وكانت قيمة مان وتني ت�شاوى )31.5( وبدللة اإح�شائية )0.958( وهى غري دالة 

اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة الإح�شائية )α ≤ 0.05( , كما يو�شح ذلك اجلدول )6( .
الجدول )6( 

نتائج اختبار مان وتني لدرجات طلبة المجموعتين التجريبيتين 
األولى والثانية على مقياس الضغوط النفسية

متو�صط الرتبالعدداملجموعةاملجال
Mean Rank

جمموع الرتب
Sum of Ranks

قيمة 
الداللة االإح�صائيةمان وتني

85.6945.509.5000.017جتريبية اأوىلالأ�رضي 811.3190.50جتريبية ثانية

810.2582.0018.0000.140جتريبية اأوىلالجتماعي 86.7554.00جتريبية ثانية

88.8170.5029.5000.791جتريبية اأوىلالقت�شادي 88.1965.50جتريبية ثانية

87.9463.5027.5000.631جتريبية اأوىلال�شحي 89.0672.50جتريبية ثانية

810.6385.0015.0000.073جتريبية اأوىلالدرا�شي 86.3851.00جتريبية ثانية

85.9447.5011.5000.024جتريبية اأوىلالعاطفي 811.0688.50جتريبية ثانية

املقيا�س ككل
88.5668.5031.5000.958جتريبية اأوىل 88.4467.50جتريبية ثانية

.)α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

الدللة          م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )6( اجلدول  يت�شح من 
)α = 0.05( عند جميع جمالت مقيا�ص ال�شغوط النف�شية والأداة ككل بني طالب املجموعة 



176

النفسية الضغوط  مواجهة  في  جماعي  إرشادي  برنامج  فاعلية 

االردن في  املفرق  مبحافظة  األساسي  العاشر  الصف  طلبة  د. نايف فدعوس علوان احلمدلدى 

التجريبية الأوىل, وطالب املجموعة التجريبية الثانية, بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي. 
الدللة         م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )6( اجلدول  يت�شح من 
طلبة  بني  ككل  واملقيا�ص  النف�شية  ال�شغوط  مقيا�ص  جمالت  جميع  عند   )α ≤ 0.05(
املجموعة التجريبية الأوىل وبني طلبة املجموعة التجريبية الثانية, ما عدا جمايل )الأ�رضي, 

والعاطفي(, ول�شالح طلبة املجموعة التجريبية الثانية بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي. 
وتدل هذه النتيجة على ت�شاوي فعالية اإ�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية, 
وا�شرتاتيجية حل امل�شكلة يف القدرة على مواجهة ال�شغوط النف�شية لدى طلبة ال�شف العا�رض 
الأ�شا�شي )املجموعتني التجريبيتني( , كما اأن ا�شرتاتيجية حل امل�شكلة لها فعالية اأكرب يف 
مواجهة ال�شغوط الأ�رضية والعاطفية ملا ت�شمنته من فنيات لتحليل امل�شكلة وو�شع حلول 

عدة لها, ومن خالل النماذج التي ُقدِّمت للطلبة اأثناء الربنامج العالجي.
اأي اأن الربنامج الإر�شادي ب�شقيه له التاأثرينف�شه والفعالية نف�شها يف مواجهة ال�شغوط 
النف�شية, حيث اإن ا�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية حتتوي على فنيات ومهارات 
واأ�شاليب مت�شاوية يف الفعالية يف مواجهة ال�شغوط النف�شية, كما يف ا�رضاتيجية حل امل�شكلة, 
دحادحة,1995؛  )العزي,2004؛  من  كل  درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  وتتفق 
اأن  اإىل  نتائجها  يف  اأ�شارت  والتي   ,)1992 الزواوي,  Hhains,1992.B؛  Hains,1994؛ 

ا�شرتاتيجية التح�شني �شد ال�شغوط النف�شية وا�شرتاتيجية حل امل�شكلة فعالة يف مواجهة 
ال�شغوط النف�شية.

التوصيات:

ال�شتفادة من الربامج الإر�شادية, وبرامج الإر�شاد اجلماعي املختلفة؛ للعمل بها  1 .
هذه  تكون  بحيث  خا�ص,  ب�شكل  املراهقة  ومرحلة  الثانوية,  املرحلة  طالب  م�شكالت  مع 

الربامج الإر�شادية وقائية واإمنائية وعالجية.  
اإجراء درا�شات مماثلة على طالب ال�شف العا�رض الأ�شا�شي با�شتخدام ا�شرتاتيجيات  2 .

اإر�شادية خمتلفة. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

( . فعالية برنامج اإر�شادي عالجي جماعي يف خف�ص ال�شغوط  الأمريي, اأحمد )2001. 1
غري  دكتوراة  ر�شالة  اليمن,  يف  تعز  مدينة  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  النف�شية 

من�شورة. اجلامعة امل�شتن�رضية,العراق.
مكتبة  القاهرة:  النف�شية.  وال�شطرابات  احلياة  �شغوط   .  ) 2 .2004( ب�رضى  اإ�شماعيل, 

الأجنلو امل�رضية.
( . فعالية برنامج اإر�شاد جماعي يف حل امل�شكالت  دحادحة, با�شم حممد علي )1995. 3
وال�شرتخاء الع�شلي على �شبط التوتر النف�شي. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة 

الريموك ,الأردن.
النف�شية, طبيعتها, نظرياتها, برنامج مل�شاعدة  ال�شغوط   .  ) الر�شيدي, هارون )1999. 4

الذات يف عالجها.القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�رضية.
( . فعالية الإر�شاد اجلمعي للتدريب على حل امل�شكالت يف  الزواوي, رنا اأحمد )1992. 5

مواجهة التوتر.ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, اجلامعة الأردنية,الأردن .
, القاهرة: دار عامل الكتب. زهران,�شناء )2004( . اإر�شاد ال�شحة النف�شية.ط.1. 6

, , القاهرة: عامل الكتب. �رضي, اإجالل حممد )2000( . علم النف�ص العالجي. ط.2. 7
( . العملية الإر�شادية والعالجية. القاهرة: دار غريب  ال�شناوي, حممد حمرو�ص )1996. 8

للن�رض.
( . العالج ال�شلوكي احلديث اأ�ش�شه  ال�شناوي, حممد, وعبد الرحمن, حممد ال�شيد )1998. 9

وتطبيقاته. القاهرة: دار قباء للن�رض.
( . فاعلية برنامج اإر�شادي جمعي يف خف�ص ال�شغوط النف�شية  العزي, مريفت )2004. 10
لدى التلميذات املتفوقات درا�شيًا يف ال�شف التا�شع من التعليم الأ�شا�شي يف مدينة تعز. 

جامعة �شنعاء, اليمن.
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تنمية مهارات  ال�شلوكي يف  املعريف  الإر�شاد  فاعلية   .  ) 11 .2002( عطية, حممود حممد 
من�شورة,  غري  ماج�شتري  ر�شالة  املراهقني.  الطالب  لدى  لل�شغوط  الإيجابية  املواجهة 
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ملحق رقم )1( 

»مقيا�س ال�صغط النف�صي«

عزيزي الطالب.....

حتية طيبة ,,,

فيما يلي جمموعة من الفقرات التي ت�شف م�شاعر الفرد, يرجى قراءة كل فقرة وو�شع 
اإ�شارة )×( يف العمود املقابل لها لبيان مدى انطباق تلك الفقرة على و�شعك.

اأرجو اأن تت�شم اإجابتك بالدقة, وال�رضاحة, واملو�شوعية التامة, علمًا باأن اأية معلومات 
�شتديل بها �شمن �شياق هذا ال�شتبيان �شتعامل ب�رضية تامة, و�شيتم ا�شتخدامها لأغرا�ص 

البحث العلمي فقط.

�صاكراً لك تعاونك

الباحث/ الدكتور: نايف احلمد

اأرجو تعبئة البيانات التالية: 
ال�شــــم:  - 

املدر�شة:  - 

اأوالً- ال�صغوط االأ�رضية:

ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

�شعوبة املناق�شة يف املو�شوعات ال�شخ�شية مع الوالدين.1.

غياب الوالد عن املنزل.2.

اخلالفات بني الأخوة يف املنزل3.
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ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

ازدحام البيت باأفراد الأ�رضة4.

معاقبة الوالدين يل لأب�شط �شبب من الأ�شباب5.

معاملة الأ�رضة يل معاملة طفل �شغري6.

توقع اأ�رضتي مني اأكرث مما اأ�شتطيع7.

الفتقار اإىل حب وعطف اأحد الوالدين8.

ل اأجد بني اأفراد الأ�رضة من يفهمني9.
النزاعات بني الأ�رضة والأقارب10.
اخلالفات بني الوالدين11.
اإ�شابة اأحد اأفراد الأ�رضة مبر�ص خطري12.
التفرقة يف املعاملة بني الأخوة يف املنزل13.
املر�ص امل�شتمر لأحد اأفراد الأ�رضة14.
وفاة اأحد الوالدين15.
تعار�ص اآرائي مع اأحد الوالدين اأو مع كليهما16.
انتقاد الوالدين يل لأب�شط �شبب17.
اعرتا�ص والدي على اختياري كثري من الأ�شدقاء18.

ثانياً- ال�صغوط االجتماعية:

ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

تاأزم عالقاتي مع بع�ص الأقارب19.

تاأزم عالقاتي مع بع�ص الأ�شدقاء20.

 امل�شاكل والنزاعات مع اجلريان21.

�شعف الثقة بيني وبني الأ�شدقاء22.

ا�شطراري باللتزام ببع�ص العادات التي ل اأر�شى بها23.

ل اأجد الحرتام الكايف من املجتمع24.

القيود التي يفر�شها املجتمع على حريتي25.

�شعوبة وجود من اأجلاأ اإليه يف حل م�شكالتي26.

تدخل الآخرين يف �شوؤوين اخلا�شة27.
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ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

قلة الأن�شطة التي ت�شاعد على اإقامة عالقات اجتماعية28.

قلة تقدمي العون من الأقارب عند احلاجة اإليه29.

قلة تقدمي العون من الأ�شدقاء عند احلاجة اإليه30.

�شعوبة اإقامة عالقة مع الآخرين31.

�شعوبة احل�شول على الن�شيحة عندما اأحتاجها32.

�شعوبة القدرة على ا�شتغالل اأوقات الفراغ33.

�شعوبة حمافظة اأ�شدقائي على الأ�رضار التي اأبوح لهم 34.
بها

�شعوبة التعبري عن راأي بحرية35.

ال�شعور باحلرج عند مقابلة اأ�شخا�ص جدد36.

ال�شعور باأن النا�ص غري خمل�شني يف عالقاتهم مع 37.
الآخرين

قلة الو�شائل الرتفيهية38.

ثالثاً- ال�صغوط االقت�صادية:

ل ينطبق  الفقراتالرقم
علي

 ل ي�شكل 
�شغطًا نف�شيًا

ي�شكل �شغطًا نف�شيًا

ب�شيطمتو�شط�شديد

الو�شع القت�شادي �شيئ لأ�رضتي39.

ارتفاع اأجور ال�شكن40.

م�رضويف اليومي غري كايف41.

ارتفاع اأ�شعار العالج42.

ارتفاع اأجور املوا�شالت43.

اخل�شارة املادية لأحد اأفراد الأ�رضة44.

�شعوبة احل�شول على بع�ص احلاجيات ال�رضورية45.

الديون التي تعاين منها اأ�رضتي46.

�شعوبة ح�شويل على املالب�ص التي تليق بي47.

�شعوبة جماراتي لزمالئي يف م�رضوفاتهم48.

الرتفاع امل�شتمر لالأ�شعار49.
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رابعاً- ال�صغوط ال�صحية: 

ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

ال�شعور بالإرهاق يف اأوقات خمتلفة50.

ال�شعور باخلمول والك�شل با�شتمرار51.

املعاناة من الأرق امل�شتمر وا�شطراب النوم52.

عدم وجود وحدة �شحية داخل املدر�شة 53.

الأمل امل�شتمر لالأ�شنان54.

ال�شعور ب�شعف عام يف ج�شمي55.

�شعف ال�شمع56.

املعاناة من نوبات اأمل يف راأ�شي57.

�شعف الوعي ال�شحي لدى اأفراد الأ�رضة58.

نق�ص الإمكانات الالزمة ملتابعة حالتي ال�شحية59.

انقطاع الكهرباء واملاء ب�شكل دائم60.

مر�شي ب�شورة م�شتمرة61.

�شعف ب�رضي62.

خام�صاً- ال�صغوط الدرا�صية:

ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً 
نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

�شعوبة الأ�شئلة الإمتحانية63.

كرثة الواجبات التي يكلفنا بها الأ�شاتذة64.

�شعف الرتابط بني املواد الدرا�شية65.

عدم منا�شبة توزيع اجلدول الدرا�شي على اأيام الأ�شبوع66.

�شعف ارتباط املو�شوعات الدرا�شية بحياة املجتمع67.

قلة الفعالية والأن�شطة املدر�شية68.

عدم توفر اأماكن منا�شبة ل�شرتاحة الطلبة يف املدر�شة69.

�شعف اإمكانيات املدر�شة70.
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ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً 
نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

�شعوبة احل�شول على امل�شتلزمات الدرا�شية71.

عدم وجود مكان منا�شب للمذاكرة يف املنزل72.

�شعوبة فهم املو�شوعات الدرا�شية املقررة73.

احل�شول على درجات متدنية يف المتحان74.

�شعوبة الو�شول اإىل املدر�شة والعودة منها75.

املناق�شة الدرا�شية ت�شبب توتر العالقة بيني وبني الزمالء76.

كرثة عدد الطلبة يف ال�شف الدرا�شي77.

�شعف كفاءة بع�ص املدر�شني يف التدري�ص78.

اخلوف من الر�شوب79.

كثافة حمتوى املنهج الدرا�شي80.

ن�شيان املعلومات التي اأدر�شها ب�رضعة81.

�شوء معاملة بع�ص املدر�شني للطلبة82.

اإحلاح اأ�رضتي علي للح�شول على درجات عالية83.

ح�شول بع�ص الطالب على درجات اأعلى مني84.

الأ�شئلة املفاجئة التي يوجهها املدر�ص يل85.

ال�شعور بعدم القدرة على احل�شول على معدل يوؤهلني لدخول اجلامعة86.

النتقال من مدر�شتي اإىل مدر�شة اأخرى87.

تف�شي ظاهرة الدرو�ص اخل�شو�شية88.

اجلهل بالعادات الدرا�شية ال�شحيحة89.

عدم توزيع الكتب الدرا�شية يف بداية العام الدرا�شي90.

�صاد�صاً- ال�صغوط العاطفية:

ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

اإقامة عالقة حب غري متكافئة مع اجلن�ص الآخر91.

�شعوبة التعبري عن م�شاعري اأمام اجلن�ص الآخر92.
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ال ينطبق الفقراتالرقم
علي

 ال ي�صكل 
�صغطاً نف�صياً

ي�صكل �صغطاً نف�صياً

ب�صيطمتو�صط�صديد

�شعف الثقة يف اجلن�ص الآخر93.

ال�شك يف ك�شب ود اجلن�ص الآخر94.

ال�شعور باأمل عند الفراق الق�رضي عمن اأحب95.

املعاناة من تدخل اأ�رضتي يف اختيار �رضيك احلياة96.

العادات والتقاليد تقلل من فر�شة اإقامة عالقة بني اجلن�شني97.

ا�شطرابي عند اللقاء باجلن�ص الآخر98.

حتذيرات اأ�رضتي واأنا �شغري من الختالط باجلن�ص الآخر 99.
جعلني اأخفق يف اإقامة عالقات واأنا �شاب

ف�شل العالقات العاطفية عند زمالئي جعلني عازفًا عن 100.
تكوين عالقات مع اجلن�ص الآخر

ملحق رقم )2( 

الدرجات اخلام على مقيا�ص ال�شغوط النف�شية للمجموعات الثالث )التجريبية الأوىل 
والثانية وال�شابطة( , كما تبينها اجلداول ذوات الأرقام )1,2,3( .

الجدول )1( 

الدرجات اخلامالعدد املجموعةاملجال

85458475055446057ال�شابطةالأ�رضي
83020124030424043جتريبية اأوىل

8100120180144170908595ال�شابطةالجتماعي
86055616567807581جتريبية اأوىل

85060808460707290ال�شابطةالقت�شادي
83540503040245035جتريبية اأوىل

87055688747505155ال�شابطةال�شحي
83035303540414046جتريبية اأوىل

89994100103999910189ال�شابطةالدرا�شي
890809575408810080جتريبية اأوىل
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الدرجات اخلامالعدد املجموعةاملجال

85075685585907780ال�شابطةالعاطفي
82219202019171620جتريبية اأوىل

املقيا�س ككل
8423462543523516443446466ال�شابطة

8267249268255236292321305جتريبية اأوىل
الجدول )2( 

الدرجات اخلامالعدد املجموعةاملجال

85458475055446057ال�شابطةالأ�رضي
84050414550424050جتريبية ثانية

8100120180144170908595ال�شابطةالجتماعي
86053606150646380جتريبية ثانية

85060808460707290ال�شابطةالقت�شادي
83440445035303727جتريبية ثانية

87055688747505155ال�شابطةال�شحي
84040453524394042جتريبية ثانية

89994100103999910189ال�شابطةالدرا�شي
88075443864699076جتريبية ثانية

85075685585907780ال�شابطةالعاطفي
82020222020213045جتريبية ثانية

املقيا�س ككل
8423462543523516443446466ال�شابطة

8274278256249243265300320جتريبية ثانية
الجدول )3( 

  الدرجات اخلامالعدد املجموعةاملجال

83020124030424043جتريبية اأوىلالأ�رضي
84050414550424050جتريبية ثانية

86055616567807581جتريبية اأوىلالجتماعي
86053606150646380جتريبية ثانية

83540503040245035جتريبية اأوىلالقت�شادي
83440445035303727جتريبية ثانية

83035302540414046جتريبية اأوىلال�شحي
84040453524394042جتريبية ثانية
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االردن في  املفرق  مبحافظة  األساسي  العاشر  الصف  طلبة  د. نايف فدعوس علوان احلمدلدى 

  الدرجات اخلامالعدد املجموعةاملجال

890809575408810080جتريبية اأوىلالدرا�شي
88075443864699076جتريبية ثانية

82219202019171620جتريبية اأوىلالعاطفي
82020222020213045جتريبية ثانية

املقيا�س ككل
8267249268255236292321305جتريبية اأوىل

8274278256249243265300320جتريبية ثانية


