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١٩/٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٤/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ت فـــي خفـــض قلـــقهـــدف البحـــث التعـــرف إلـــى اثـــر أســـلوب التـــدریب علـــى حـــل المشـــكال

) طالبـــــا مــــن طـــــالب كلیـــــة ٣٢(تكونت عینـــــة البحـــــث مــــن المســــتقبل لـــــدى طــــالب كلیـــــة التربیــــة،

درجـــاتهم علــى مقیــاس قلـــق المرحلــة الثالثــة ، الــذین یعـــانون مــن قلــق المســـتقبل بنــاء علــىالتربیة/

ة ، حیـــث اعتبـــرت درجـــاتهم اختبـــارا قبلیـــا ، ثـــم وزعـــوا عشـــوائیا إلـــى مجمـــوعتین: مجموعـــالمســـتقبل

جمعــي ولمــدة عشــر إرشــادتجریبیــة تلقــى أفرادهــا التــدریب علــى أســلوب حــل المشــكالت مــن خــالل 

اختبـار ولكوكسـن یة ، ومجموعة ضابطة لم یتلّق أفرادها أي تدریب، وبعـد اسـتخدام إرشادجلسات 

في التحلیـل اإلحصـائي أظهـرت ختبار مان _ وتني للمجموعات المستقلةوا للمجموعات المترابطة

البحـــث وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة نتـــائج

) ولمصــلحة المجموعــة التجریبیــة بعــد تلقــي أفرادهــا التــدریب علــى ٠,٠٥وبداللــة احصــائیة بلغــت (

أسلوب حل المشكالت ، وفي ضوء نتائج البحث وضعت مجموعة من التوصیات والمقترحات.

The Effect of Problem Solving Training on Reducing Future
Anxiety of Students at the College of Education

Dr. Ali Ulaiyej Khudr Al-jumaili
University of Mosul / College of Education

Abstract:
The research was aimed to know the impact 0f Problem solving training

style on reducing Future Anxiety of students at the college of Education .The

sample of the research consisted of (32) third year students at the college of

Education . Those students, according to their scores on a measurement scale,

suffered from Future Anxiety .Their scores on that measurement were
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considered as a pre-test, then they were divided into two groups. The

experimental group was practiced on the Problem solving training style through

ten meetings of counseling. The control group did not practice on any style.

Using Wilcoxon test for dependent groups and Mann_ Whitney independent

groups, the results show statistical differences between the experimental group

and the control group at (0, 05) level and for the benefit of the experimental

group. In the light of those results, a number of recommendations and

suggestions were given.

مشكلة البحث :
مــن تغیــرات ســریعة أو مایشــهد شــهد  قــدلمــا عصــر القلــق  هومــا بعــد ونیعــد القــرن العشــر 

التشــكل الحضــاري المتسارع،والمتســم بــالطفرة حضــاریا فــي ظــلد القــیم وتبــدلهاســاعدت علــى تبــد

أســـهمت إلــى حــد كبیــر فـــي التــي و  ،ومــا رافقهــا مـــن صــعوبات فــي التكیــف،واجتماعیــا واقتصــادیا

انتشــار القلــق واالكتئــاب واضــطراب العالقــات اإلنســانیة والشــعور بعــدم األمــن النفســي ممــا جعــل 

ث الطبي عن األمراض النفسیة والعقلیة والسیكوماتیة القلق النفسي محور الحدی

  )٨- ٧: ٢٠٠٠ ،(محمد

إذ وصــفت حیــاة اإلنســان فــي هــذا العصــر مــن الــنمط الــذي یغــذي القلــق ویشــجعه، مقارنــة 

فهـي تتسـم بتعقـد أسـبابها، وأسـالیبها، والسـرعة فــي ،)٢٩ :١٩٩٥نمط الحیـاة البسـیطة، (المـالح، بـ

والشك أن حیاة على هذا النسق ال تخلو من التوتر والضیق ،ي الهائلالتغیر نتیجة التطور العلم

  )٥-٤ :١٩٧٧والقلق(عبد الغفار، 

ة یـــوٕان تلـــك التطـــورات رافقتهـــا مشـــكالت وصـــراعات، وولـــدت الكثیـــر مـــن التحـــدیات الثقاف

وانعكســت هــذه اآلثــار علــى الشــباب ومــنهم ،واالقتصــادیة، وكثــرت المطالــب الفردیــة واالجتماعیــة

تدور في رحى األفكار المتباینة والطموحات المتزایدة المادیة منها واالجتماعیة،  إذ ،الجامعةبة طل

األمـر ،، ونحـو مسـتقبلهم، ووالئهـم، وانتمـائهمواآلخـرینكما أن لهـم طموحـات متزایـدة نحـو أنفسـهم 

مــن الــذي أدى إلــى زیــادة تخــوفهم مــن عــدم اللحــاق فــي ركــب التطــور العلمــي والثقــافي وتوجســهم

  )١: ٢٠٠٢الخالدي، (المستقبل.

بعــض التصــرفات، لكــن الحیــاة عــن مجتمــع تتطلــب ضــرورة كفــه الإن حیــاة اإلنســان فــي 

تفرط في هذا الكف وتتطرف فـي التأكیـد علـى ضـرورة -بناًء على مفاهیم تربویة خاطئة–الحدیثة 

التـــي یواجههـــا. أن یقمـــع اإلنســـان التعبیـــر عـــن انفعاالتـــه، ومشـــاعره نحـــو األشـــخاص أو المواقـــف

بعـض التصــرفات، لكـن اإلفــراط عـن وصـحیح أن حیـاة اإلنســان فـي المجتمـع تتطلــب ضـرورة كفــه 
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ول اإلنسان إلى في ذلك، یؤدي إلى كف قدراته اإلیجابیة في التعبیر المالئم عن مشاعره، مما یحّ 

قًا للصــحة شخصـیة مكفوفــة ومنسـحبة ومقیــدة، وحبیســة النفعـاالت وعــادات ال تتــرك إال نطاقـًا ضــی

  )٢٢١ :١٩٩٨النفسیة والسعادة الخاصة (إبراهیم، 

وقد تحسس الباحث أهمیة هـذه المشـكلة مـن خـالل عملـه تدریسـیا مرشـدا فـي كلیـة التربیـة

العدیـد ومن خالل لقاءاته المستمرة مع الطلبة بحكم عمله واختصاصه واشتراكه معهم فـي مناقشـة

ى حلهـا ، إذ تأكـد لدیـه ان كثیـرا مـن الطلبـة یتخوفـون من المشكالت التي تعیق حیاتهم والعمل علـ

مــن مناقشــة الجوانــب المتعلقــة بمســتقبلهم األكــادیمي والخــاص ممــا شــكل لهــم قلقــا كبیــرا واثــرا فــي 

مستوى تحصیلهم الدراسي ، لذا برزت الحاجة الماسة الجراء هذه الدراسة والتصدي لهـذه المشـكلة 

یة المناسبة ، وقد اتخـذ الباحـث أسـلوب التـدریب علـى حـل رشادومعالجتها عن طریق األسالیب اإل

المشكالت وسیلة لخفض قلق المستقبل لدى طالب كلیة التربیة وبذلك تبلورت مشـكلة هـذا البحـث 

ي بأسـلوب التــدریب علــى حــل إرشــادمـن خــالل اإلجابــة عـن الســؤال اآلتــي: مامــدى فعالیـة برنــامج 

ب كلیة التربیة؟ المشكالت في معالجة قلق المستقبل لدى طال

أھمیة البحث:
ا ومعقــد آمالهــا، والــدرع هلنهضــتها، وتقــدم يإن الشــباب فــي أیــة أمــة یعــد المصــدر األساســ

الواقي الذي تعتمده في الدفاع عن كیانهـا، وتحقیـق أهـدافها. وشـباب أیـة أمـة یمكـن أن یعـد المـرآة 

یحة المثقفـة مـن الشـباب، فهــم ویشـكل طلبـة الجامعـة الشــر ،الصـادقة التـي تعكـس واقـع تلــك األمـة 

    )٣ :٢٠٠٠،شي(العكایالتي ینشدها المجتمعالطلیعة الواعیة، وعلیهم تقع مسؤولیة البناء والتغییر 

ة فـــي التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي إعـــداد جیـــل متحـــرر مـــن هـــداف الرئیســـكـــان مـــن األو 

والتقنیة.یة والفنیة الخوف، قوي ببنیته، وشخصیته، وأخالقه، ومتسلح بمنجزات العصر العلم

  )٥ :٢٠٠١(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، 

ف االجتماعیـة، قـقـل فـي المواتومن المعروف أن قدرة الشـخص القلـق علـى تبـادل المشـاعر 

شخص فـي مواقـف القلـق یقمـع رغبتـه فـي للهذا نجد ا،نتیجة لما یؤدي إلیه القلق من قیود وعجز

كــتم معارضــته أو قبولــه ویــرغم نفســه قبــول أشــیاء ال یحبهــا، أو یلحقیقیــة، و التعبیــر عــن مشــاعره ا

  )٤٣٤ :١٩٩٨، براهیمایهرب من أشیاء یحبها (

إن االهتمــــام بدراســــة قلــــق المســــتقبل لــــدى طلبــــة الجامعــــة، اهتمــــام بــــالمجتمع بأســــره ألنهــــم 

أن تتحـــول إلـــى مـــاإفســـیقودون المجتمـــع فـــي المســـتقبل القریـــب وأن إغفـــال طاقـــاتهم أو تجاهلهـــا، 

إذ لـم  ،طاقات منتجة ومبدعة أو تتحول إلى طاقات تدمیریة، تدمر ذاتها ومجتمعها فـي آن واحـد

.تجد لها مخرجًا مناسبًا بعیدًا عن كثیر من األمراض واالضطرابات السلوكیة التي تفتك بها

  )٨٦ :١٩٩٩(كنعان والمجیدل، 
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ظـــره، یحجـــب الرؤیــا الواضـــحة عــن إمكاناتـــه ویشـــل تل الــذي ینإن قلــق الفـــرد مــن المســـتقب

یعیق وضع أهداف واقعیة تتفق مع طموحاتـه فـي تحقیـق األهـداف المسـتقبلیة التـي ومن ثمّ قدراته 

ینشدها والتي تحقق له السعادة والرضا.

لوقــوف علــى لكثیــر مــن الدراســات والبحــوث لوبنــاًء علــى ذلــك أصــبحت الجامعــة میــدانًا ل

، ألن الكثیــر یة للتغلــب علیهــارشــادت التــي یعانیهــا الطالــب الجــامعي، وٕاعــداد البــرامج اإلالمشــكال

مــن الطلبــة فــي الجامعــة یفتقــرون الــى الخبــرة والتجربــة فــي مواجهــة أحــداث الحیــاة الضــاغطة وفــي 

ي الوقــائي الــذي یســهم فــي رشــادالتخطــیط للمســتقبل ، ممــا یجعــل الحاجــة ماســة الــى البرنــامج اإل

الجمعــي فـــي رشــادف مــن االنفعــاالت غیــر التكیفیـــة التــي یعــانون منهــا ، وتســـهم بــرامج اإلالتخفیــ

تحســین مســتوى الصــحة النفســیة والتكیــف مــع الحیــاة بشــكل عــام ، وعلــى اعتبــار ان هــذه البــرامج 

تعتبر وسیلة فعالة في خلق جماعة یسودها جو من األلفة والمحبة واالحترام فضال عن قدرتها في 

یة علــى الــتخلص ممــا یواجههــا مــن أزمــات ومشــاكل فــي جوانــب الحیــاة رشــادجماعــة اإلمســاعدة ال

یة ، وقــد ثبــت بالتجربــة انــه مــن خــالل سلســلة مــن الجلســات رشــادالتــي أعــدت لهــا تلــك البــرامج اإل

یة المنظمة القائمة على الخبـرة والتفاعـل التـي یمكـن تعلـم الطـالب المبـادئ العامـة للصـحة رشاداإل

نفعالیة وأسلوب حل المشكالت وتدریبهم على لتطبیقها على أنفسهم. النفسیة واال

)Norman&Borgen , 1995:3(

بوصــفها وســیلة لتعــدیل الســلوك تتجلــى بصــورة كاملــة فــي نــاحتي ،رشــاداإلإذ أن عملیــة 

النفســي بطرقــه الوقائیــة واإلنمائیــة رشــاد، ویســعى اإل )٦٧ :١٩٨٣الوقایــة والنمــو (عبــد الخــالق، 

العالجیـــــة لمســـــاعدة األفـــــراد علـــــى فهـــــم الســـــلوكیات البشـــــریة وتقـــــدیم خدمـــــة متخصصـــــة لألفـــــراد و 

والجماعات باختالف مراحلهم العمریة لیتمكنوا من تحقیق التوافق النفسي واالجتماعي.                              

  )٧: ١٩٩٩(العزة وعبد الهادي، 

ا أســلوب حــل المشــكالت الــذي یســتطیع یة ومنهــرشــادویــتم ذلــك عــن طریــق األســالیب اإل

,Hyndالفرد من خاللها مواجهة أعداد متنوعة من المشكالت الشخصیة والنفسـیة واالجتماعیـة.(

) ، وتعــد مهــارة حــل المشــكالت مــن المهــارات األساســیة فــي التفكیــر العقلــي المــنظم ، 1983:310

ة ، ویمكــن القــول ان المشــكالت المختلفــرشــادوتشــكل هــذه المهــارة المحــور األساســي فــي بــرامج اإل

النفســــــیة وصــــــعوبات التكیــــــف همــــــا نتــــــاج قلـــــــة فاعلیــــــة األســــــلوب الــــــذي یســــــتخدمه الفــــــرد فـــــــي 

) ، إذ تظهـــر فـــي حیـــاة األفـــراد مشـــكالت الحصـــر لهـــا ، فهنـــاك ٩١: ١٩٩٨المشـــكالت(حمدي ، 

ــــادراك العالقــــات  مشــــكالت تتصــــل بفهــــم المــــدركات والمشــــاعر واالنفعــــاالت ، وبعضــــها تتعلــــق ب

واكتساب المهارات وممارسـتها ، لـذا یحتـاج الفـرد الـى تعلـم حـل المشـكالت بطـرق علمیـة للوصـول 

رشـادخاصـة لـدى المهتمـین باإل) ، ولهـا أهمیـة ١٤٦: ٢٠٠٤الى الحلـول المنشـودة (عبـد الهـادي ، 
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كنـوا مـن والعالج النفسي وذلك ألنها تساعد على حل المشكالت اآلنیة لدى األفراد وتـزودهم بمهـارات لیتم

  )٣٢٣: ١٩٩٥تطبیقها على مختلف المشاكل (الشناوي ، 

وتنطـــــوي مهمـــــات حـــــل المشـــــكلة عمومـــــا علـــــى وضـــــع تعلمـــــي، یؤدیـــــه الفـــــرد باكتشـــــاف 

، یمكـن عدیـدةحلـول بدیلـة  أوویسـمح هـذا الوضـع بتـوافر اسـتجابات ،حل مشـكلة معینـة تواجهـه

  )٤٥٢: ١٩٨٥(نشواتي ،.حل المقبولإلى ال أكثر أوهذه االستجابات إحدى، وقد تؤدي ؤهاأدا

ان حـــل المشـــكالت بوصـــفه هـــدفا تســـعى التربیـــة إلـــى تحقیقـــه یشـــكل إحـــدى االهتمامـــات 

ینبغي وضعها في الحسبان للتأكید على أهمیة حل المشكالت،هي:أمورالتربویة، وهناك 

هدفا من أهداف التربیة.یعداألمر األول: یعتمد على ان حل المشكلة

طریقــــة للتغلــــب علــــى الصــــعوبات  أوي: ینظــــر إلــــى حــــل المشــــكلة بوصــــفه عملیــــة الثــــاناألمــــر

لمســارات التفكیریــة التــي ا أواإلجــراءات  أومــع التركیــز علــى الخطــوات العقلیــة ،فــي موقــف مــا

یمر بها للوصول إلى هذا الحل.

نــــاإنأي  ،ینبغــــي ان یتعلمهــــا الطلبــــةأساســــیةالثالــــث: الــــذي یعــــد حــــل المشــــكلة مهــــارة األمــــر

وان من الخصـائص ،مطالبون بتعوید الطلبة على هذا السلوك حتى یتقنوه لتكوین هذه المهارة

التــي یتمیــز بهــا االنســان قدرتــه علــى تحســس المشــكالت واكتشــاف القضــایا لیجــد لهــا األساســیة

  ).٢١٣: ٢٠٠٠حال یرتاح الیه ویفید منه (عدس ،

شرا على اهتمام العلمـاء بـذلك لمـا لهـا هناك العدید من نماذج حل المشكالت وهذا یعد مؤ 

من أهمیة خاصة في مواجهة المشكالت التي یعـاني منهـا األفـراد ، وبـالرغم مـن تعـدد النمـاذج إال 

أنها اتفقت على الخطوات اآلتیة:

تعریف المشكلة وتحدیدها بشكل دقیق.-

جمع المعلومات.-

اشتقاق البدائل وتقییمها.-

فرد على تطبیقه.اختیار الحل األمثل وتدریب ال-

تقییم النتائج.-

  )٤٥١: ٢٠٠٥اعادة العملیة عند الضرورة.(عربیات، -

ویكتســـب التـــدریب علـــى حـــل المشـــكالت فـــي حیـــاة المـــتعلم أهمیـــة كبیـــرة تتمثـــل فـــي زیـــادة 

مستوى تحصیله العلمي وتجعله منظما في تفكیره وعمله وبذلك یكون قادرا على تحدید المشكالت 

الرئیسة واقتراح الفرضیات واختبارها للوصول الى الحلول المناسبة ومن ثم وتحلیلها الى عناصرها

تعمـــیم تلـــك الحلـــول الـــى مواقـــف تعلیمیـــة أخـــرى ســـواء كانـــت فـــي المدرســـة أو فـــي میـــادین الحیـــاة 

) ، فقــــــــــــــــــــــــــد أظهــــــــــــــــــــــــــرت دراســــــــــــــــــــــــــة هورتــــــــــــــــــــــــــون ١٥٩: ٢٠٠٤المختلفــــــــــــــــــــــــــة (زیتــــــــــــــــــــــــــون ، 
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)Horton , خفـض التـوتر النفسـي وفـي تحسـن ) فعالیـة التـدریب علـى حـل المشـكالت فـي 1990

  )٧: ٢٠٠٧مستوى تكیف الطالب وتحصیله ونوعیة حیاته بشكل عام (ابراهیم ، 

) ١٩٩٥) ودراســـة (دحادحـــة ، ١٩٩٢وأشـــارت العدیـــد مـــن الدراســـات كدراســـة (الـــزواوي ، 

) الــى فعالیــة أســلوب التــدریب علــى حــل المشــكالت فــي خفــض ١٩٩٨ودراســة (دحادحــة وحــداد ، 

سي لدى الطلبة.التوتر النف

) الى اثـر التـدریب علـى حـل المشـكالت فـي التخفیـف ٢٠٠٥وتوصلت دراسة (عربیات ، 

  )٢٤٦: ٢٠٠٥من الضغوط النفسیة لدى الطالب (عربیات، 

Pretoriusوكشــفت العدیــد مــن الدراســات كدراســة بریتوریــوس ( , ) ودراســة هاجــا 1992

Haagaوآخـرون ( etal , Dugas() ودراسـة دوجـاس وآخـرین 1995 etal , ) الـى ان 1995

الطلبة الذین یعانون من حاالت القلق والتوتر واالكتئاب تنقصـهم الخبـرة فـي حـل المشـكالت بینمـا 

انخفضت هذه الحاالت لدى األفراد الذین یمتلكون القدرة على حل المشكالت.                 

  )٩١: ١٩٩٨(حمدي ، 

في خفض قلق المستقبل لدى طالب لمشكالتحل اومن هنا جاءت أهمیة التدریب على 

إذ علینــا أن ال ننســى مبــدأ رئیســًا وهــو النجــاح یخلــق نجاحــًا اكبــر، فالشــخص الــذي ،كلیــة التربیــة

)، سینجح في اكتساب أشكال أخـرى مـن السـلوك لـم تكـن مهارة حل المشكالتینجح في اكتساب (

ة أن تلعـب دور المـدعمات اإلضـافیة ، إذ مـن شـأن النجاحـات الثانویـرشـادفي األصل موضـوعًا إل

  ).٢٦٠ :١٩٩٨، براهیماالجدیدة التي تزید من قوة السلوك الجید(

وبناء على ما تقدم تبرز أهمیة البحث من خالل النقاط اآلتیة:

.التربیةكلیة  طالبقلق المستقبل وأسبابه لدى  إلىعرف تالحاجة إلى ال.١

صـورة واقعیـة ئهم، مـن خـالل إعطـاملـدیهعلى خفض مستوى قلـق المسـتقبل الطالبمساعدة .٢

مـــن الســـیر قـــدمًا فـــي طریـــق العلـــم  موتمكـــنه موقـــدراته مبحـــدود إمكانـــاته مومعـــرفته معـــن ذواتهـــ

والتفوق واإلبداع دون خوف من المستقبل.

علـى حـل المشـكالتي مبنـي علـى التـدریب إرشـادبرنامج كف قلق المستقبل من خالل إعداد.٣

النجاح في شيء یخلق نجاحات أخرى)).نّ إ(على المبدأ القائل (بناء

خفـــض قلـــق المســـتقبل یمكـــن أن یخلـــق البصـــیرة الواضـــحة التـــي تـــؤدي إلـــى العمـــل بشـــكل نّ إ.٤

عن الحیاة.والرضالوصول إلى السعادة لمنطقي وواقعي 
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ھدف البحث وفرضیاتھ
التـــدریب علـــى حـــل المشـــكالت فـــي خفـــض قلـــق هـــدف البحـــث التعـــرف إلـــى اثـــر أســـلوب ی

اآلتیة:ضوء ذلك وضعت الفرضیات  ي، وفتقبل لدى طالب كلیة التربیةالمس

قلـق علـى مقیـاس درجـات أفـراد المجموعـة التجریبیـةرتـبال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین .١

في االختبارین القبلي والبعدي.المستقبل 

والضـابطة درجـات أفـراد المجمـوعتین التجریبیـةرتـبال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین.٢

  .يرشادقلق المستقبل بعد تطبیق البرنامج اإلعلى مقیاس 

:حدود البحث
٢٠٠٨ – ٢٠٠٧یقتصر البحث على طالب كلیة التربیة / المرحلة الثالثة للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات:

:Anxietyالقلق أوال: 

ن یقـع أو ممـا كـان قـد انفعال عن خـوف، لكنـه خـوف ممـا یمكـن أ(هو :  ١٩٨٥،عرفه عاقل-

  )١٧: ١٩٨٥(عاقل، )ة واضحة، وهو مثیر قويمن أوضاع مخیفاً وقع أكثر منه خوف

العامـل األساسـي  دخوف غامض مبهم ال یعـرف لـه سـبب ویعـ(هو :  ٢٠٠١ ،عرفه شاذليو  -

)٧٣ :٢٠٠١ ،(شاذلي)جمیعهافي حاالت المرض النفسي

بخـوف یـنجم عـن توقـع خطـر مصـحوبة غیر مریحـة هو حالة انفعالیةالتعریف النظري للقلق:-

یشعر الفرد بعدم التأكد والعجز التام من مواجهة الخطر.إذ  فعلي أو متوهم یهدد مفهوم الذات

Futureقلق المستقبل:ثانیا:  Anxiety

,Could(عرفه كولد - رد فعل لخوف مرتقـب ینـدرج مـن االرتبـاك واالضـطراب (أنه :)1965

لرعــب التــام، وهــو مســبوق بشــكل حقیقــي أو رمــزي بظــرف مــن التهدیــد الــذي حتــى یصــل إلــى ا

,Could()یدركه الفرد سریعًا ویستجیب له بشدة  1965: P.30(

ــه جاســمو  - حالــة انفعالیــة غیــر ســارة تحصــل عنــد الفــرد نتیجــة لتوقعــه أحــداثًا (:  ١٩٩٦ ،عرف

  )١٩ :١٩٩٦(جاسم، )مؤلمة في مستقبل حیاته تستقطب اهتمامه لمواجهتها

حالة من التحسس الذاتي وحاجة یدركها الفرد تشغل تفكیـره (أنه :  ٢٠٠٠ ،عرفته العكایشيو  -

على شكل شعور بالضیق والتوتر والخوف الدائم وعدم االرتیاح تجاه الموضوعات التي یتوقـع 

  )١٣ :٢٠٠٠(العكایشي، )حدوثها مستقبالً 
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كـن حدوثـه مالناجم عن ترقب خطر مجهـول یالتوتر والخوف(هو :  ٢٠٠٢ ،لخالديا عرفتهو  -

)٢٣: ٢٠٠٢) (ألخالدي، في المستقبل

ضوء ما تقدم یمكن استخالص العناصر اآلتیة: فيو 

ن توقع ال منطقي لحدوث ضرر في المستقبل.مقلق المستقبل ناتج نّ إ* 

في إمكانیة توقع األحداث المثیرة للقلق.اً مهماً * تلعب خبرة الفرد دور 

انفعال غیر سار وشعور مكدر یبعث على األلم والمعاناة. القلق* 

سـوف یتبنـى الباحــث تعریـف الخالـدي وذلــك العتمـاده علــى التعریـف النظــري لقلـق المســتقبل:-

مقیاس قلق المستقبل المعد من الباحثة.

مقیــاس بعـد اسـتجابته علـى فقـراتحصـل علیهـا الطالـبیالدرجـة التـي  يهـ التعریـف اإلجرائـي:-

ق المستقبل المعد ألغراض هذا البحث.قل

Problem:حل المشكلةثالثا:  – solving

اكتشــاف اســتجابة جدیــدة صــحیحة لموقــف جدیــد، وهــذه االســتجابة (:  ١٩٨٨ ،نجــاتي عرفــه -

  )١٥٩: ١٩٨٨(نجاتي ،)الجدیدة هي التي تزیل العائق

الحقــائق المعروفــة للوصــول الــى (نــوع مــن األداء یتقــدم فیــه الفــرد مــن:  ١٩٩٥وعرفــه العــدل، -

ــــة التــــي یــــؤدي اكتشــــافها وذلــــك عــــن طریــــق فهــــم وٕادراك األســــباب والعوامــــل  الحقــــائق المجهول

)١٧٠: ١٩٩٥المتداخلة في المشكالت التي یقوم بحلها) (العدل ، 

Halonen( كوعرفـاه هـالونین وسـان تـرو - & Santrock , التفكیـر الـذي یهـدف :)1996

Halonen(نطقیة تعتمد على طریقة الهدفالى ایجاد حلول م & Santrock , 1996 : 241(

إنها (نشاط حیوي یقوم بـه االنسـان ویمارسـه علـى مسـتویات متنوعـة :١٩٩٩وعرفه الحارثي، -

) (ألحــارثي ، ب منــه ان یتخــذ قــرارا فــي موضــوع مــامــن التعقیــد كلمــا كلــف بــأداء واجــب أو طلــ

١٣٠: ١٩٩٩(

العملیات التي یؤدیهـا الفـرد مسـتعمال خاللهـا المعلومـات  أوالعملیة (:  ٢٠٠٠افي، ر الو  وعرفه -

علـى موقـف مشـكل غیـر مـألوف للتغلـب اكتسابهاالتي سبق له تعلمها والمهارات التي سبق له 

مــن مهــارات فــي اكتســبهبحیــث یختــار مــن بــین مــا ســبق لــه تعلمــه مــن حقــائق ومــا مــن قبــل،

  ).١٢: ٢٠٠٠(الورافي ،)ما لیطبقه في آخرموقف

إجــراءات منظمــة یــتمكن الفــرد مــن خاللهــا حــل المشــكلة التــي :Δϛѧѧηϣϟ�ϝѧѧΣϟالتعریــف النظــري-

.، وانتهاءا باختیار البدیل األفضل لهاتواجهه بدءا
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مجموعة من التقنیات السـلوكیة تتضـمن عـددا مـن المواقـف التعلیمیـة علـى (التعریف اإلجرائي:-

یة التدریبیـــة رشــاداالســتراتیجیات والفنیـــات اإلبعــضســـتخدامیة تدریبیــة باإرشـــادشــكل جلســات 

، التغذیـة الراجعـة، ، النمذجة ، لعب الدور ، التعزیز االجتمـاعيالمناقشة الجماعیة"المتمثلة

اجـل مسـاعدتهم ، مـن قلـق المسـتقبلدرجـاتهم علـى مقیـاس أظهرتها" والتي   ةالبیتی اتالواجب

لتعلم السلوك المناسب) .

راسات السابقة:الد
  ١٩٩٥ ،دراسة الالذقاني -١

ي جمعي على التدریب على المهارات االجتماعیة والعالج العقلي    العاطفي إرشاد(اثر برنامج 

في معالجة القلق االجتماعي)

ي جمعــــي لخفــــض القلــــق االجتمــــاعي، حاولــــت إرشــــاداســــتهدفت الدراســــة تطــــویر برنــــامج 

لـة اإلحصـائیة لـدرجات القلـق االجتمـاعي بـین المجمـوعتین الدراسة التحقق مـن وجـود فـرق ذي دال

التجریبیة والضابطة. اشتمل البرنامج على األسالیب التدریبیة وهي إعطاء التعلیمات ولعب الـدور 

) طالبـًا ٢٧٢والنمذجة والتغذیة الراجعة والتعزیز االجتماعي والوظائف البیتیة. على عینة شملت (

) طالبًا من الذین حصلوا على درجات أعلى من الوسط ٥٠اختبار (من مركز التدریب المهني تم 

النظـــري للمقیـــاس، وزعـــوا عشـــوائیًا علـــى مجمـــوعتین، مجموعـــة تجریبیـــة وأخـــرى ضـــابطة، تضـــمن 

) جلسات لمـدة عشـرة أسـابیع وبواقـع جلسـة واحـدة لكـل أسـبوع واسـتغرقت عشري (رشادالبرنامج اإل

هــاء مــن البرنــامج، طبــق مقیــاس القلــق االجتمــاعي علــى وبعــد االنت،) دقیقــةســتینمــدة الجلســة (

الجمعي رشادالمجموعتین والختبار فرضیة الدراسة تبین من خالل ما أفرزته النتائج أن برنامج اإل

القائم على التدریب للمهارات االجتماعیة واألسلوب العقلي العاطفي، یكون ذلك فاعلیة في خفض 

  )٢١٥: ١٩٩٥القلق االجتماعي (الالذقاني، 

  ١٩٩٧ ،جمالدراسة  -٢

ي في خفض القلق االجتماعي للطلبة الجدد في المعاهد الفنیة)إرشاد(اثر برنامج 

ي فــي خفــض القلــق االجتمــاعي للطلبــة الجــدد إرشــاداســتهدفت الدراســة معرفــة أثــر برنــامج 

غـداد مـن ) طالبـًا وطالبـة مـن معهـد اإلدارة الفنـي فـي ب٢٠في المعاهد الفنیة ضمت عینـة البحـث (

ذوي القلق فوق المتوسط.

وطبقــــت الباحثــــة مقیــــاس القلــــق االجتمــــاعي بأبعــــاده الخاصــــة (االرتبــــاك وقلــــق الجمهــــور 

والخجـل). وبعـد تفریــغ البیانـات ومعالجتهـا إحصــائیًا باسـتخدام تحلیـل التبــاین ومربـع كـاي ومعامــل 
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بعـد انتهـاء البرنـامج مقارنـة االرتباط، ظهرت تغیرات إیجابیة على الطلبة فـي المجموعـة التجریبیـة 

  ).٨٤-٥٨ :١٩٩٧، بالمجموعة الضابطة (جمال

  ١٩٩٧ ،الجوفيدراسة  -٣

ي في خفض القلق االمتحاني لدى طالبات المرحلة المتوسطة)إرشاد(اثر برنامج 

ي فـــي خفـــض القلـــق لـــدى طالبـــات المرحلـــة إرشـــاداســـتهدفت الدارســـة معرفـــة أثـــر برنـــامج 

) طالبــة مــن ذوات القلــق العــالي، ٣٢ف، تألفــت عینــة البحــث مــنن (المتوســطة فــي محافظــة النجــ

) طالبــة. ١٦قســمت علــى مجمــوعتین أحــدهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة، ضــمت كــل مجموعــة (

وطبــق مقیاســي القلــق االجتمــاعي قبــل البرنــامج وبعــده، وبعــد تفریــغ البیانــات ومعالجتهــا إحصــائیًا، 

بیرســون، واالرتبــاط الجزئــي، توصــل البحــث إلــى وجـــود باســتخدام تحلیــل التبــاین ومعامــل ارتبــاط 

) بین درجات المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیة على ٠.٠٥فروق دالة عند مستوى داللة (

  ).٧٦-٤١ :١٩٩٧، مقیاس القلق والتحصیل (الجوفي

  ١٩٩٨دراسة دحادحة وحداد ،  -٤

ت واالسترخاء العضلي في     جمعي في التدریب على حل المشكالإرشاد(فاعلیة برنامج 

ضبط التوتر النفسي)

جمعـي فـي حـل المشـكالت وفـي إرشـاداستهدفت الدراسة الكشف عن مدى فاعلیة برنامج 

) طالبــا مــن الصــفین ٣٠االســترخاء العضــلي علــى ضــبط التــوتر النفســي ، وتكونــت العینــة مــن (

ثـــالث مجموعـــات : مجموعـــة الســـابع والثـــامن مـــن الـــذین یعـــانون مـــن التـــوتر النفســـي وزعـــوا الـــى 

تجریبیـة أولـى تلقـى أفرادهــا التـدریب علـى أســلوب حـل المشـكالت ، ومجموعــة تجریبیـة ثانیـة تلقــى 

أفرادهــا التــدریب علــى أســلوب االســترخاء العضــلي ، ومجموعــة ثالثــة ضــابطة ، وتــم تــدریب أفــراد 

ـــغ البیالمجمـــوعتین التجـــریبیتین لمـــدة عشـــر جلســـات لكـــل مجموعـــة ،  ـــات ومعالجتهـــا وبعـــد تفری ان

توصل الباحث إلى وجـود فـروق دالـة عنـد مسـتوى باستخدام اختبار كروسكال _ والیس  إحصائیاً 

) ٥١: ١٩٩٨دحادحة وحداد ، (.المجموعتین التجریبیتینمصلحة) ول٠.٠٥داللة (
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  ٢٠٠٠دراسة داؤد ،  -٥

  فاثر التدریب في حل المشكالت في خفض شدة المشكالت لدى طالبات الصفو (

الخامس والسابع والثامن األساسي في المدرسة األردنیة)

ي جمعي للتدریب على حل المشـكالت إرشاداستهدفت الدراسة التعرف إلى فعالیة برنامج 

فـــي خفـــض شـــدة المشـــكالت التـــي تعـــاني منهـــا طالبـــات الصـــفوف الخـــامس والســـابع والثـــامن فـــي 

بة من الصفوف الخامس والسابع والثامن ، ) طال٥٢المدرسة األردنیة ، تكونت عینة الدراسة من (

تم تقسیم الطالبات اللواتي وقع علیهن االختیار وبطریقة عشوائیة الى مجموعتین أحداهما تجریبیة 

واألخـرى ضـابطة ، تلقـت المجموعـات التجریبیـة (كـل علــى حـدة) برنامجـا تـدریبیا علـى مهـارة حــل 

) دقیقـة ٤٥مـاني جلسـات مـدة كـل منهـا (جمعـي مكـون مكـن ثإرشادالمشكالت على شكل برنامج 

وبمعدل جلسة واحدة أسبوعیا ، اما المجموعات الضابطة فلم تلقى أي نوع من المعالجة والتدریب 

یة لجمیع أفراد المجموعات التجریبیـة رشادي قدمت قائمة الحاجات اإلرشاد، في نهایة البرنامج اإل

الفــروق بــین متوســطات درجــات المجموعــات والضــابطة ، وبعــد اســتخدام االختبــار التــائي لفحــص 

التجریبیة والضابطة ، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعات التجریبیـة 

یة ، بینمــا لــم رشــادوالمجموعــات الضــابطة فــي الصــفین الخــامس والســابع علــى قائمــة الحاجــات اإل

وعــة الضــابطة فــي الصــف الثــامن ذا یكــن الفــرق بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجم

داللة احصائیة.    

  ) ٩٨ -  ٩٧: ٢٠٠٠(داؤد ، 

  ٢٠٠٢دراسة الخالدي،  -٦

ي في تأكید الذات وخفض قلق المستقبل لدى طالبات إرشاد(اثر برنامج 

للبنات)كلیة التربیة

ي فـــي تأكیـــد الـــذات وخفـــض قلــــق رشـــادأثـــر البرنـــامج اإل إلـــىالتعـــرف الدراســـةســـتهدف ا

تكونـــت عینـــة ،  ســتقبل لـــدى طالبـــات المرحلـــة األولــى فـــي كلیـــة التربیـــة للبنــات/ جامعـــة بغـــداد الم

) طالبــة مــن اللــواتي حصــلن علــى أدنــى مــن الوســط الفرضــي علــى مقیــاس تأكیــد ٣٢الدراســة مــن (

الــذات وأعلــى مــن الوســط الفرضــي علــى مقیــاس قلــق المســتقبل، (وقــد اختیــرت مــن طالبــات قســمي 

وزعـــت عینـــة الدراســة علـــى مجمـــوعتین أحـــدهما تجریبیـــة واألخـــرى ،  لـــوم القـــرآن)اللغــة العربیـــة وع

بلــغ عــدد و ي إرشــادالبحــث أعــد برنــامج هــذا وألجــل التحقــق مــن األهــداف المبتغــاة مــن ، ضــابطة

، ) دقیقـــة، وبواقـــع جلســـتین كـــل أســـبوع٦٠-٤٥یة مـــدة كـــل جلســـة (إرشـــاد) جلســـة ١٦الجلســـات (

، اختبار دام عدد من الوسائل اإلحصائیة منها (االختبار التائي ب استخلولتحلیل نتائج البحث تط

وتوصــلت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي ، ولكوكســن)، اختبــار وتنــي -مــان

وجـود فـروق ذات داللـة و ي وبعـده، رشادعرض للبرنامج اإلتتأكید الذات للمجموعة التجریبیة قبل ال
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(الخالـدي، ي وبعده.رشـادقبل للمجموعة التجریبیة قبل البرنامج اإلإحصائیة على مقیاس قلق المست

  ت) -: أ ٢٠٠٢

  ٢٠٠٥دراسة عربیات،  -٧

ي یستند الى استراتیجیة حل المشكالت في تخفیف الضغوط  النفسیة إرشاد(فعالیة برنامج 

لدى طالب المرحلة الثانویة)

جمعــي قــائم علــى اســتراتیجیة  دٕارشــااســتهدفت الدراســة التعــرف إلــى فعالیــة برنــامج توجیــه و 

حل المشكالت في تخفیف الضغوط النفسیة التي یعاني منها طـالب المدرسـة فـي مسـتوى الصـف 

) طالبـــا مـــوزعین علـــى عشـــر شـــعب تـــم اختیارهـــا ٤١٥األول الثـــانوي ، تألفـــت عینـــة البحـــث مـــن (

حیـــث عشــوائیا مــن خمــس مـــدارس اختیــرت بشــكل قصـــدي مــن مــدارس مدینـــة الســلط األردنیــة ، ب

اختیــرت شــعبتان مــن كــل مدرســة ، ثــم وزعــت عشــوائیا الــى مجمــوعتین ضــابطة وتجریبیــة ، طبــق 

على جمیع أفراد الدراسة مقیاس الضـغوط النفسـیة المعـد الغـراض هـذه الدراسـة ، ثـم طبـق برنـامج 

الجمعــي حــول التــدریب علــى اســتراتیجیة حــل المشــكالت علــى أفــراد المجموعــة رشــادالتوجیــه واإل

یة في كل مدرسة ، وبعد استخدام الوسائل االحصائیة المناسبة ، أظهرت النتائج ان هنـاك التجریب

فروقا ذات داللة احصائیة ولمصلحة المجموعة التجریبیة.     

  )٢٤٦: ٢٠٠٥(عربیات ، 

٢٠٠٧دراسة ابراهیم ،  -٨

)اإلعدادیةالمشكالت في خفض الشرود الذهني لدى طالب المرحلة (اثر حل 

استهدفت الدراسة التعرف إلى اثر حل المشكالت فـي خفـض الشـرود الـذهني لـدى طـالب 

) طالبـا مـن طـالب الصـف الرابـع االعـدادي تـم ٣٠المرحلة االعدادیة ، تكونت عینـة البحـث مـن (

وتجریبیـة) ، تلقــت المجموعـة التجریبیــة تــدریبا تـوزیعهم بطریقــة عشـوائیة الــى مجمـوعتین (ضــابطة

یة إرشـــاد) جلســـة ١٧علـــى أســـلوب حـــل المشـــكالت عـــن طریـــق اســـتراتیجیة االستبصـــار وبواقـــع (

وبمعـــدل جلســـتین فـــي األســـبوع ، وبعـــد اســـتخدام الوســـائل االحصـــائیة (االختبـــار التـــائي ، اختبـــار 

روق ذات داللـــة احصــائیة بـــین وتنــي) ، توصـــل الباحــث الــى وجـــود فــ-ولكوكســن ، اختبــار مـــان

المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ولمصلحة المجموعة التجریبیة.            

  ط)  -: ح٢٠٠٧(ابراهیم ، 
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جراءات البحث:إ
أوالً: تصمیم البحث

امیم التجریبیــــة التــــي تتفــــاوت مــــن حیــــث ضــــبط بعــــد اإلطــــالع علــــى مجموعــــة مــــن التصــــ

المجموعــــــات المتكافئــــــة ذات المتغیــــــرات المــــــؤثرة فــــــي المتغیــــــر التــــــابع. اختــــــار الباحــــــث تصــــــمیم 

ذات االختبارین القبلي والبعدي، وذلك لألسباب اآلتیة:المجموعتین الضابطة والتجریبیة

* أنها مناسبة لطبیعة البحث الحالي.

یمكن توزیعها على أكثر من مجموعتین. والجدول  البنة كبیرة من الط* صعوبة الحصول على عی

) یوضح ذلك.١(

  )١الجدول (

یوضح نوع التصمیم التجریبي.

اختبار بعدي
التدریب متغیر مستقل (

)على حل المشكالت
اختبار قبلي المجموعة التجریبیة

اختبار بعدي ________ اختبار قبلي المجموعة الضابطة

فیذ التصمیم التجریبي، اتبعت الخطوات اآلتیة:ولغرض تن

اللغـة االنكلیزیـة وعلـوم الحیـاة / فـي قسـمي  مجمـیعه الطـالبعلـى  قلـق المسـتقبل. طبق مقیـاس ١

المرحلة الثالثة في كلیة التربیة.

أعلـى الـذین حصـلوا علـى وعلـى ضـوء النتـائج اختیـرت عینـة التجربـة مـن تطبیق المقیـاس . بعد ٢

فرضي على مقیاس قلق المستقبل.من المتوسط ال

. وزعت عینة التجربة عشوائیًا على مجموعتین أحدهما تجریبیة واألخرى ضابطة.٤

. إجراء تكافؤ بین المجموعتین التجریبیة والضابطة على بعض المتغیرات ذات العالقة.٥

لــم ي حــین ي، فــرشــاداإل باألســلوب. تعــرض المجموعــة التجریبیــة إلــى معالجــات تجریبیــة متمثلــة ٦

تتعرض المجموعة الضابطة له.

ي یضــم المجمــوعتین رشــاد. إجــراء اختبــار بعــدي لمتغیــر قلــق المســتقبل، فــي نهایــة البرنــامج اإل٧

التجریبیة والضابطة لبیان أثر البرنامج في المجموعة التجریبیة.

ثانیاً: مجتمع البحث وعینتھ
طالبا. )٢٩٩٠ددهم (تكون مجتمع البحث من طالب كلیة التربیة حیث بلغ ع
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عینة البحث:
طـالب قسـمي اللغـة االنكلیزیـة وعلـوم مـن قصـدیهاختیرت عینة الدراسة التجریبیـة بصـورة 

  .ا) طالب١١٤( موالبالغ عددهالحیاة

الخطوات اآلتیة:تباعإولغرض تحدید عینة الدراسة التجریبیة، تم 

اللغــة االنكلیزیــة وعلــوم الحیــاة / فــي قســمي مجمــیعه الطــالب * طبــق مقیــاس قلــق المســتقبل علــى

المرحلة الثالثة في كلیة التربیة.

أعلى من الوسط الفرضي على مقیاس قلق المستقبل، وبذلك الطالب الذین حصلوا على * تحدید 

، وزعوا عشوائیًا على مجموعتین إحـداهما تجریبیـة واألخـرى ا) طالب٣٢أصبحت العینة تضم (

مجموعة.      لكل ا) طالب١٦ضابطة وبواقع (

ثالثا: تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار القبلي:
ألجــل الســیطرة علــى المتغیــرات الدخیلــة والتــي قــد تــؤثر علــى نتــائج البحــث لــو تركــت مــن 

دون ضــبط ، قــام الباحــث بــأجراء التكــافؤ االحصــائي فــي المتغیــرات ذات العالقــة بــالمتغیر التــابع 

درجـات االختبـار القبلـي لمقیـاس قلـق المسـتقبل، العمـر ومن أهم هذه المتغیـراتتقبل)(قلق المس

الزمني للطالب، عدد أفراد األسرة، المستوى التعلیمي للوالدین، مهنة الوالدین، وأظهرت النتائج فـي 

جمیع المتغیرات انها غیر دالة إحصائیا وهذا مؤشر على تكافؤ المجموعتین.

بحث:رابعا: أداة ال
مقیاس قلق المستقبل:-
لخالـديا ل ابـراهیماآمـالـذي أعدتـه المسـتقبلاسـتخدم فـي البحـث مقیـاس قلـق وصف المقیاس: . أ

، وقــد ) فقــرة ، إذ تــم صــیاغة جمیــع الفقــرات باتجــاه القلــق ٤٨) ، یتكــون المقیــاس مــن (٢٠٠٢(

قابـل خمسـة بـدائل ) وهـي ت٤_٠تراوحت درجات االستجابات لكل فقرة من فقرات المقیاس مـن (

تعبــر ) ، ٢( تعبــر عنــي بدرجــة متوســطة) ، ٣( تعبــر عنــي كثیــراً ) ، ٤( تعبــر عنــي تمامــاً هــي 

ــــة ــــى اإلطــــالق) ، ١( عنــــي بدرجــــة قلیل ویمكــــن ان یحصــــل المســــتجیب )٠( ال تعبــــر عنــــي عل

، أو أدنـى درجـة المسـتقبل) وتعني درجة عالیة من قلـق ١٩٢للمقیاس على أعلى درجة وهي (

، علمـا ان المتوسـط الفرضـي للمقیـاس المسـتقبل) وتعنـي درجـة منخفضـة مـن قلـق صفروهي (

.درجة) ٩٦هو (

ــاس: . ب ان صــدق المقیــاس مســالة علــى درجــة عالیــة مــن األهمیــة ، لــذلك فقــد قــام صــدق المقی

، لقلــق المســتقبل لــدى طــالب كلیــة التربیــةالباحــث بالتثبــت مــن صــحة المقیــاس ومــدى تمثیلــه 

ـــاس ـــة والنفســـیة حیـــث عـــرض المقی علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء المختصـــین فـــي العلـــوم التربوی
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ـــداء أرائهـــم فـــي مـــدى شـــمولیة هـــذه الفقـــرات *والتربیـــة الخاصـــة ـــب مـــنهم أب ـــق المســـتقبلطل لقل

لعـــدم وضـــوحها ومالءمتهـــا فقرتـــانوتمثیلهـــا لـــه ، وفـــي ضـــوء مالحظـــاتهم واقتراحـــاتهم حـــذفت 

علـى صـالحیة أداة البحـث وأنهـا تقـیس مـا الخبراءاجمع للقیاس وعدلت بعض الفقرات ، وعلیه 

، وبـــذلك أصـــبح المقیـــاس بصـــورته علـــى بعـــض الفقـــراتالتعـــدیالتإجـــراءوضـــعت لقیاســـه بعـــد 

  )١(ملحق  ) فقرة.٤٦النهائیة یتكون من (

مـن الشـروط الواجـب توفرهـا فـي المقیـاس حتـى یكـون مناسـبا ودقیقـا ، ویعنـي ثبات المقیـاس:  .ج

أعیــد تطبیقــه علــى األفــراد أنفســهم فــي الظــروف ذا مــاإالختبــار نفــس النتــائج الثبــات ان یعطــي ا

نفسها ، ومن أفضـل الوسـائل لقیـاس الثبـات إحصـائیا هـو حسـاب معامـل االرتبـاط بـین درجـات 

العینة في التطبیقین ، وبهذا عادة االختبار التي حصل علیها أفرادإاالختبار لألفراد ، ودرجات 

) ١٧فقــد تــم حســاب معامــل الثبــات للمقیــاس بطریقــة اعــادة االختبــار ، وبفاصــل زمنــي مقــداره (

  ).٠، ٨١، حیث بلغت قیمة معامل الثبات (طالبا ) ٢٠یوما على عینة تكونت من (

قرات یصحح المقیاس بوضع درجة الستجابة كل طالب على كل فقرة من فتصحیح المقیاس:  .د

المقیــاس واســتخراج الدرجــة الكلیــة عــن طریــق جمــع درجــات اســتجابات الطــالب علــى المقیــاس 

واســــتخراج متوســــط هــــذه الــــدرجات ، وقــــد تراوحــــت درجــــات االســــتجابات لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات 

) ٣( تعبر عني كثیراً ) ، ٤( تعبر عني تماماً ) وهي تقابل خمسة بدائل هي ٤_٠المقیاس من (

ال تعبر عني علـى اإلطـالق) ، ١( تعبر عني بدرجة قلیلة) ، ٢( متوسطةتعبر عني بدرجة، 

) وتعنـي درجـة عالیـة مـن قلـق المسـتقبل ، وأدنـى ١٨٤) وعلیه تكـون أعلـى درجـة للمقیـاس (٠(

) وتعني درجة منخفضة من قلق المستقبل ، أمـا المتوسـط الفرضـي للمقیـاس فیبلـغ صفردرجة (

.درجة )٩٢(

التدریب على حل المشكالت:باستخدام أسلوب يرشاداإلالبرنامج  خامسا:

الخبراءلجنة 

فتوحي                جامعة الموصل / كلیة التربیةأبلحدأم د فاتح  - ١

أم د كامل عبد الحمید                   جامعة الموصل / كلیة التربیة- ٢

/ كلیة التربیةأم د صبیحة یاسر                       جامعة الموصل  - ٣

أم د خشمان حسن علي               جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة - ٤

أم د ثابت محمد خضیر                  جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة - ٥

حامد                        جامعة الموصل / كلیة التربیةأسامةأم د  - ٦

ي                   جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیةأم د احمد محمد نور  - ٧

جامعة الموصل / كلیة التربیةهادي صالح رمضانم د  - ٨

جامعة الموصل / كلیة التربیةم د احمد یونس محمود                 - ٩
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فــــي خفــــض قلــــق التــــدریب علــــى حــــل المشــــكالتبمــــا ان هــــدف البحــــث هــــو معرفــــة اثــــر 

مـع طبیعـة البحـث ، یـتالءم يإرشـادلدى طـالب كلیـة التربیـة ، فانـه ینبغـي بنـاء برنـامج المستقبل

ا البرنامج قام الباحث باإلجراءات وأهدافه الخاصة ، ولتحدید المجاالت والمحاور التي یعتمد علیه

اآلتیة :

، والدراسـات المسـتقبلاالطالع على األدبیات والدراسات السابقة التي بحثت في موضـوع قلـق  -أ

.مع متغیرات عدیدةالتدریب على حل المشكالت السابقة التي اعتمدت أسلوب 

النفســـي ، الســـتطالع شـــادر مقابلـــة عـــدد مـــن المتخصصـــین فـــي العلـــوم التربویـــة والنفســـیة واإل -ب

، وفــي ضــوء المســتقبلیة ذات التــأثیر فــي خفــض قلــق رشــادآرائهــم ومناقشــتهم فــي الجوانــب اإل

ذلــك أعــد الباحــث المجــاالت األساســیة واألهــداف العامــة والخاصــة ومحــاور الجلســات وطرائــق 

تنفیذ البرنامج .

مختصــین فــي میــدان علــم عــرض مخطــط البرنــامج بصــیغته األولیــة علــى عــدد مــن الخبــراء وال -ج

للتأكد من األهـداف واألنشـطة التـي اسـتخدمت فیـه فضـال عـن عـدد *النفسي رشادالنفس واإل

یة ، والمدة الزمنیة الالزمة لتحقیق أهداف البرنامج .رشادالجلسات اإل

أصـبحالتعـدیالت الالزمـة إجـراءبعد اطالع الخبراء والمحكمین علـى مخطـط البرنـامج ، وبعـد  -د

بـدأ یةإرشـادجلسـات عشـرةي جاهزا للتطبیق النهـائي ، إذ تكـون البرنـامج مـن رشادرنامج اإلالب

االثنـین وانتهت یوم   ٣/٣/٢٠٠٨االثنین الباحث بتطبیقها على أفراد المجموعة التجریبیة یوم 

وقد تضمنت الجلسة األولى (التعـارف) بـین الباحـث وبواقع جلسة كل أسبوع ،، ٥/٥/٢٠٠٨

ي المقتـــرح ، وأهدافـــه رشـــادمجموعـــة مـــن خـــالل الترحیـــب بهـــم وتعـــریفهم باألســـلوب اإلوأفـــراد ال

وشـــرح خطـــوات تنفیـــذه فـــي ضـــوء االســـتراتیجیات المســـتخدمة فـــي البرنـــامج والتـــي مـــن شـــأنها 

االسـتراتیجیات المسـتخدمة وأدنـاهیة ، رشـادمساعدة المسترشـد علـى إتقـان محتـوى الجلسـات اإل

وكاآلتي : تحل المشكالفي التدریب على 

المناقشة الجماعیة: .١

تتضمن توضیح الطرائق المحددة لالتصال والتفاعل مع اآلخـرین، التـي تتضـمن، التمهیـد 

والمبــادرة بالتحیــة، كــذلك إبــداء المجــامالت وتلقیهــا، واالبتســام وهــز الــرأس واالتصــال بــاألعین كمــا 

ین خـر آلوموضـوعات تثیـر اهتمـام ا فكـارتتضمن مهارات االتصال تعلم أفراد المجموعة التحـدث بأ

)٢٠٧ :١٩٩٦والتعلیق على أحادیثهم (شیفر وملیمان، 

نفسي من ضمن لجنة المحكمین لمقیاس ) من المتخصصین في علم النفس واالرشاد ال٧بلغ عدد المحكمین (*

.المستقبلقلق 
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Role:لعب الدور .٢ Playing

إن لعب الدور یوفر للفرد فرصة للتعلم والتعرف والتدریب على الحلول الممكنة في موقف 

ر المسترشد عـن ومن أهم أركانه، أن یعب،االجتماعين. إذ یتضمن الكثیر من مظاهر التعلم عیم

  )٤١٨: ٢٠٠١ ،(العزةنفسه بحریة وصدق وتلقائیة 

فـــي تكـــرار الســـلوك، إذ یـــتم تمثیـــل مواقـــف مختلفـــة  هأألساســـیعـــد هـــذا األســـلوب الطریقـــة ی

ولغـرض تحقیـق ، بطریقة درامیة، كما یمكن عكس الدور، إذ یقـوم أفـراد المجموعـة بتبـادل األدوار 

ي، أعدت مجموعة من الحوارات تتناسب وموضـوع الجلسـة رشاداألهداف المرجوة من البرنامج اإل

فــي المشــاركة، بلعــب الــدور، للمســاعدة علــى الطــالب الــراغبینیة إذ وزعــت األدوار علــى رشــاداإل

.حل مشكالتهمات جدیدة تسهم في یتعلم سلوك

Modeling:النمذجة.٣

ككـائن اجتمـاعي، یقوم مفهوم نمـوذج الـتعلم بالمالحظـة علـى افتـراض مفـاده، أن اإلنسـان 

یتأثر باتجاهات اآلخرین ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكهم، أي یستطیع أن یـتعلم مـنهم عـن طریـق 

مالحظة استجاباتهم وتقلیدها وتم ذلك عن طریق مالحظة سلوك األنموذج، ومحاكـاة االسـتجابات 

طریــق ). فعنـد محاولــة الفـرد توجیــه سـلوكه عــن  ٢٢٣-٢٢٢ :٢٠٠٠، الصـادرة عنــه (أبـو جــادو

تقلید األشخاص الذین یعـدهم قـدوة، فأنـه یسـتطیع تغییـر سـلوكه نحـو األفضـل، والـتعلم عـن طریـق 

النمذجـة یـتم بعــرض المهـارات الجیـدة أمــام أفـراد المجموعــة وتعلمهـم كیـف یقومــون بتأدیتهـا (شــیفر 

  ).٢٠٧ :١٩٩٦، وملیمان

نمذجـة الحیـة، لـذا فقـد یبـدو أن من أهم أنواع النمذجة وأكثرها تأثیرا في سلوك الفرد هي ال

الجلســات ات المطلوبــة فــي یهـذا النــوع مناســبا لطبیعـة البحــث الحــالي، فقـام الباحــث بنمذجــة السـلوك

تقلیدها والتدریب علیها. الطالبطلب من ییة والمنسجمة مع أهداف كل جلسة ثم رشاداإل

Social:التعزیز االجتماعي .٤ Reinforcement

مــن قبــل الباحــث وأفــراد المجوعــة، عــن إتقــان  الطــالبثنــاء علــى ویتضــمن هــذا اإلجــراء ال

الســلوك المرغــوب فیــه ویجــب أن یؤخــذ بنظــر االعتبــار أن االســتجابة التــي یســعى للوصــول إلیهــا 

). وهــذه المعــززات لهــا ١٦٠ :٢٠٠١ستتشــكل بالتــدریج مــن خــالل اســتعمال هــذا الثنــاء (عربیــات، 

عیة، ویمكـن تقـدیمها بعـد السـلوك مباشـرة، ونـادرا مـا یـؤدي كثیرة جدا، منها أنها مثیرات طبیمیزات

  ).١٤٤ :١٩٩٥ ،(الخطیباستخدامها إلى اإلشباع. 

واستخدمت بعض كلمات الثناء من قبل الباحث (بعد تأدیة أفراد المجموعة لعب الدور أو 

مــات أداء النشــاطات البیتیــة أو مشــاركة أي فــرد مــن أفــراد المجموعــة فــي أنشــطة الجلســة) مثــل كل
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أو التعزیز غیـر اللفظـي (هـز الـرأس، اتصـال العـین، حركـة الیـدین، …)اإلطراء (شكرا، جید، رائع

حركة الجسم، االبتسام وجمیعها دالة على التقبل واالستحسان).

Feed:. التغذیة الراجعة٥ Back

 هــذاویقصــد بهــا تعلیقــات المرشــد علــى ســلوك المسترشــد، بعــد تزویــده بالتعلیمــات إلنجــاز 

كذلك باإلمكان تِلقي أفراد المجموعـة تغذیـة راجعـة مـن بقیـة أفـراد المجموعـة، وباسـتخدام ،لسلوكا

جدیــدة بنــاًء علــى افتراضــات  تســلوكیاهــذا األســلوب، فــأن أعضــاء المجموعــة یســتطیعون تجربــة 

,Coreyجدیدة ( 1991: P.468(

قــدمها ی ةإســتراتیجیل وتعطــى التغذیــة الراجعــة مــن قبــل الباحــث أو أفــراد المجموعــة بعــد كــ

ي، للوقــوف علــى مــدى النجــاح فــي تقــدیم الفنیــات واالســتفادة رشــادأفــراد المجموعــة فــي البرنــامج اإل

المرغوبة التي قدمت أثناء الجلسات. تالسلوكیامنها، وٕاتقان 

Homeworkالواجبات البیتیة:   .٦

أكثر نجاحًا ، وهي ان التزام المسترشد بشيء ما نحو اآلخرین یساعد على اكتساب هویة

خطوة أخرى نحو تحمل المسؤولیة ومن ثم تحقیق هویة النجاح واحساس المسترشد بقیمته وأهمیته 

 ١٩٩٤یة (الشـناوي ، رشـادالذاتیة مما یساعده على المضي أكثر في هذا االلتزام لتنفیذ الخطة اإل

اقــف الحیــاة الواقعیــة ، المجموعــة بتطبیــق مــا تــم تعلمــه فــي مو  أفــراد) ، وعلیــه تــم تكلیــف ٢٣٩: 

التطبیق ، وقد حدد الباحث الواجبات البیتیـة أثناءوتقدیم تقریر یتضمن الصعوبات التي صادفتهم 

یة .إرشادالمجموعة لها في بدایة كل جلسة  أفرادوتابع مدى انجاز 

بعضا یة التدریبیة موضحا فیها كیفیة استخدامرشادوصفا ألحدى الجلسات اإلیأتيوفیما 

االستراتیجیات التي تم استعراضها سابقا :من

اشتقاق الحلول البدیلة للمشكالتالجلسة الخامسة: 

واختیار مـن بینهمـا الحـل اشتقاق الحلول البدیلة للمشكالت ان یتمكن أفراد المجموعة من الهدف: 

األفضل. 

  عة.                     التغذیة الراج -٣المناقشة الجماعیة.   -٢تقدیم التعلیمات.   -١األسالیب: 

الواجبات ألبیتیه.  -٥التعزیز االجتماعي.   -٤
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عملیة التدریب:

، تسـجیل اسـتجاباتهم ومناقشـتهم فیهـایستعرض الباحـث مـع أفـراد المجموعـة واجبـاتهم ألبیتیـه و  -١

وتفـاعلهم وتصحیح ماوقعوا فیه من أخطاء ثم یشكرهم على تنفیذ الواجب والتـزامهم بالحضـور 

المستمر في الجلسات.

یشــرح الباحــث أهمیــة توظیــف المعلومــات واالســتفادة منهــا فــي وضــع اكبــر عــدد مــن الحلــول  -٢

للمشكلة الواحدة. 

یوضــح الباحــث أهمیــة مهــارات التوصــل إلــى عــدد اكبــر مــن الحلــول أو البــدائل حــول مشــكلة  -٣

ناسـبة لحـل المشـكلة بنـاءا علـى انـه واحدة ، وتكمن تلك األهمیة في اختیار أفضـل الحلـول الم

أكثر ایجابیة من غیره.

یطــرح المرشــد مشــكلة ویطلــب مــن أفــراد المجموعــة توضــیح أســبابها واســتنباط الحــل المناســب  -٤

)وجود مشاكل بین احد الطالب وعائلتهلها، ولتكن المشكلة (

م قـدرتهم علـى التعـرف یستمع الباحث الى إجابات أفـراد المجموعـة ویناقشـهم فیهـا ، ویؤكـد لهـ -٥

إلى أسباب المشكلة ، وان التعرف إلى أسباب المشكلة هي الخطـوة األولـى علـى طریـق الحـل 

، ویستنتج من إجابات أفراد المجموعة على األسباب التي أدت الـى وجـود هـذه المشـكلة وهـي 

كاآلتي:

الخالفات مع الوالدین بسبب بعض التصرفات الشخصیة. -أ

د العائلة للطالب.كثرة نقد أفرا -ب

اختالف مواعید تناول األكل. -ج

كثرة الخروج من المنزل. -د

كثرة المتطلبات األسریة الواجب القیام بها. -هـ

یوضح الباحث ألفراد المجموعة ان تعدد أسـباب المشـكلة ظـاهرة ایجابیـة ، ولكـن هنـاك سـبب  -٦

لباحــث أفــراد المجموعــة رئــیس ومباشــر لكــل مشــكلة لــدى كــل شــخص ، ولتوضــیح ذلــك یســأل ا

السؤال اآلتي:

س/ حسب وجهة نظرك ماهو السبب الرئیس للمشكلة التي سبق ذكرها ؟

یســتمع الباحــث الــى اســتجابات أفــراد المجموعــة ویســجل اســم الطالــب والســبب الــذي وصــفه ،  -٧

وســـیخلص معهـــم الـــى أنهـــم لـــم یتفقـــوا علـــى ســـبب واحـــد ، ممـــا یعنـــي ان هنـــاك معـــاییر یجـــب 

ا قبل اختیار السبب الرئیس وهذه المعاییر هي:مراعاته

تجنب اختیار أول سبب قبل دراسة جمیع األسباب. -أ

االمتناع عن التشبث باألفكار وكن مستعدا للنظر في أفكار جدیدة. -ب

الحذر من التحیز ألي سبب. -ج
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تجنب التعمیم وعدم قبول اآلراء دون دلیل كاف. -د

ین حقیقة قائمة.اختالف اآلراء مع اآلخر  -هـ

یجب االقتناع بان لكل مشكلة حل. -و

یطلب الباحث من أفراد المجموعة ذكر مشكلة وأسبابها، فضال عن اختیار انسب هذه األسباب. - ٨

یســتمع الباحــث الــى اســـتجابات أفــراد المجموعــة ویناقشــهم فیهـــا ، حتــى یطمــئن ان بمقـــدورهم  -٩

مشكالت.إتقان مهارات  اشتقاق الحلول البدیلة لل

یكلف الباحث أفراد المجموعة بالواجب ألبیتي اآلتي:  -١٠

س/ اذكر أهم مشكلة واجهتك خالل األسبوع، واذكر أسبابها، واستنبط السبب الرئیس لها ؟

أمـــا الجلســـة الثانیـــة فقـــد تضـــمنت تعریـــف أفـــراد المجموعـــة بـــالقلق بصـــورة عامـــة ، وقلـــق 

فضـال عـن خطـوات حـل المشـكالتوآثاره على الفـردوأعراضهوأسبابهبصورة خاصة ، المستقبل

حل فقد هدفت الى تعریف أفراد المجموعة بالخطوات العلمیة ألسلوب) ٩-٣( منالجلساتأما،

والتطبیقــات العلمیــة المرافقــة لهــا. بــدءا مــن التعــرف علــى المشــكلة وصــیاغتها وتحدیــد المشــكالت

وبعــد ذلــك اشــتقاق الحلــول ،جمــع المعلومــاتأســبابها وخصائصــها ، مــن ثــم التــدریب علــى مهــارة 

ـــدائل المناســـبة لحـــل المشـــكلة، فضـــال عـــن تقـــویم  ـــى اختیـــار الب ـــة للمشـــكالت ، والتـــدریب عل البدیل

واألخیـرة فقـد شـملت مراجعـة مـا دار العاشـرةإما بخصوص الجلسة عملیات ونتائج حل المشكلة ،

من مـدى الفائـدة المستخلصـة مـن تطبیـق في الجلسات من خالل تقدیم الواجبات البیتیـة التـي تتضـ

ـــــة للمسترشـــــد ، رشـــــادالجلســـــات اإل ـــــاة الواقعی ـــــرایة فـــــي الحی ـــــار وأخی ـــــة االختب ـــــراد  ألبعـــــديتأدی ألف

نتائج البحث . إلىالمجموعتین التجریبیة والضابطة بغیة التوصل 

سادسا: الوسائل االحصائیة:
ـــا ـــى نت ـــم التوصـــل إل ـــات احصـــائیًا ومـــن ث  ثئج البحـــث اســـتخدم الباحـــبغیـــة معالجـــة البیان

) وباســــتخدام SPSSبرنــــامج (اإلحصــــائیةاآلتیــــة ، والموجــــودة فــــي الحقیبــــة اإلحصــــائیةالوســــائل 

الحاسوب :

معامل ارتباط بیرسون ألیجاد الثبات بطریقة اعادة االختبار .١

 فــي لمعرفــة داللــة الفــروق المعنویــة) للمجموعــات المترابطــة ، Wilcoxonاختبــار ولكوكســن ( .٢

المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي.

_Mannاختبــار مــان _ وتنــي ( .٣ Whitney، لمعرفــة داللــة الفــروق ) للمجموعــات المســتقلة

بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار ألبعدي.المعنویة

  )٣٦١-٣٥٤: ٢٠٠٥ (السید،
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عرض النتائج ومناقشتھا
أوال: عرض النتائج:

ــة إحصــائیة بــین الفرضــیة األولــى: - درجــات أفــراد المجموعــةرتــبال توجــد فــروق ذات دالل

في االختبارین القبلي والبعدي.قلق المستقبل على مقیاس التجریبیة

التعــــرض متوســــط الحســــابي للمجموعــــة التجریبیــــة قبــــل وعنــــد اختبــــار النتــــائج تبــــین أن ال

ـــامج هـــو ( ـــة بعـــد درجـــة  )١١٤.٤٤للبرن ، فـــي حـــین كـــان المتوســـط الحســـابي للمجموعـــة التجریبی

ولبیــان داللــة الفــروق بــین االختبــارین اســتخدم اختبــار درجــة ،   )٥٦.٨١التعــرض للبرنــامج هــو (

ذات داللــة إحصــائیة إذ كانــت قیمــة )، أتضــح أن الفــروق٠.٠٥عنــد مســتوى داللــة (*(ولكوكســن) 

وبهذا ترفض ،، وهي أكبر من المحسوبة )٣٩(و) المحسوبة (صفر)، في حین كانت الجدولیة (

) یوضح ذلك.٢والجدول (،الفرضیة الصفریة

  )٢الجدول (

القبلي والبعدي االختبارللمجموعة التجریبیة في  ننتائج اختبار ولكوكس

المستقبللق على مقیاس ق

  العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

مستوى قیمة اختبار ولكوكسن

  الداللة

داللة 

الجدولیةالمحسوبة  الفرق

اختبار قبلي
١٦  

١١٤,٤٤  
  دالة  ٠.٠٥  ٣٩  صفر

  ٥٦,٨١  اختبار بعدي

راد المجمــوعتین درجــات أفــرتــب. ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــینالفرضــیة الثانیــة-

  .يرشادقلق المستقبل بعد تطبیق البرنامج اإل التجریبیة والضابطة على مقیاس 

ــ دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى  اوعنــد المعالجــة اإلحصــائیة، أظهــرت النتــائج أن هنــاك فروق

 )٥٦.٨١( لبعــديا). إذ كــان المتوســط الحســابي للمجموعــة التجریبیــة فــي االختبــار ٠.٠٥داللــة (

 إلــى، وللتعــرف درجــة  )١١٣.٥حــین كــان المتوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة (، فــي درجــة 

) ١٢) المحسـوبة (Uوتنـي)، فكانـت قیمـة (-داللة الفروق بین المجموعتین، استخدم اختبـار (مـان

)، وهــي أكبــر مــن المحســوبة. وبهــذا تــرفض الفرضــیة الصــفریة. ٧٥بینمــا كانــت القیمــة الجدولیــة (

) یوضح ذلك.٣والجدول (

تحول الدرجات الى رتب وتكون النتیجة دالة إحصائیا اذا كانت القیمة في اختبار ولكوكسن ومان _وتني*

  ) ٣٦١_٣٥٤: ٢٠٠٥الجدولیة اكبر من القیمة المحسوبة. (السید ، 



علي علیج خضر

٥٨

  )٣الجدول (

لمستقبل ا  وتني بین المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس قلق-نتائج قیم اختبار مان

.ألبعدياالختبارفي 

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

مستوى وتني-قیمة اختبار مان

  الداللة

داللة 

الجدولیةالمحسوبة  الفرق

  ٥٦,٨١  ١٦  التجریبیة
  دالة  ٠.٠٥  ٧٥  ١٢

  ١١٣,٥  ١٦  الضابطة

تفسیر النتائج ومناقشتھا:ثانیا: 
بأســلوب التــدریب  يرشــادأســفرت النتــائج الخاصــة بهــدف البحــث، عــن فاعلیــة البرنــامج اإل

بالنسـبة الثالثـةكلیـة التربیـة ، المرحلـة  طـالبفـي خفـض قلـق المسـتقبل لـدى على حـل المشـكالت

درجـات المجموعـة خفـضبطة، إذ تمكن البرنامج من للمجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضا

، ویمكن عزو هذه النتیجة إلى العوامل اآلتیة:قلق المستقبلالتجریبیة على مقیاس 

ان تدریب الطالب على حل المشـكالت مكـنهم مـن التصـدي للمشـكالت التـي كانـت سـببا فـي  -١

لمســتقبل نــاتج عــن مثــل هــذه قلقهــم المســتقبلي وقــد أشــارت الكثیــر مــن الدراســات الــى ان قلــق ا

المشكالت.

أفـــراد الجمعـــي فـــي تطبیـــق البرنـــامج األثـــر اإلیجـــابي فـــي التعامـــل مـــع رشـــاداإل ألتبـــاعوكـــان  -٢

، وهذا ما تؤكـده أدبیـات العـالج الجمـاعي مـن حیـث فاعلیتـه فـي تحسـین المجموعة التجریبیة 

التـي نمـو العالقـات االجتماعیـة، فهـو یـوفر فرصـة،الكفایة االجتماعیة والقیمة الذاتیة لألفـراد

 :١٩٩٩تزیــد مــن إمكانیــة الــتخلص ممــا تعلمــه الفــرد مــن ســلوك واتجاهــات غیــر مرغوبــة (ســلیمان، 

.)١٩٩٧(الجوفي، ودراسة ،)١٩٩٥). وهذا ما یتفق مع دراسة (الالذقاني، ٣٩

مواجهة المشـكالت تفاعل أفراد المجموعة التجریبیة مع البرنامج بسبب رغبتهم في تعلم كیفیة -٣

التــي تقــف عائقــا فــي طریــق نجــاحهم وتــؤثر ســلبا علــى حیــاتهم وكیفیــة التصــدي لهــا بأســلوب 

علمـــي مـــنظم ، كمـــا ان المناقشـــة والحـــوار التـــي اعتمـــدت فـــي جلســـات البرنـــامج أعطـــت أفـــراد 

المجموعة الحریة التامة في التحدث ومناقشة اآلراء والتعبیر عن كل مایدور في داخلهـم وكـل 

ایرغبون في اإلفصاح عنه.م

، كالتقبــل واالحتــرام، وٕاتاحــة فرصــة التعبیــر عــن الــرأي، ممــا أدى إلــى رشــاداســتخدام فنیــات اإل -٤

وأعضاء المجموعة من جهة وبین أعضاء المجموعـة بعضـهم الباحثإقامة عالقات ثقة بین 

نتقــال مـــن بــالبعض اآلخــر مـــن جهــة أخــرى. إذ أن العالقـــة القویــة تســاعد المسترشـــد علــى اال

) وهــذا یتفــق مــع معظــم الدراســات التــي ١٠ :٢٠٠١الــدعم الخــارجي إلــى الــدعم الــذاتي(العزة، 
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) ، ودراســة (داؤد ، ١٩٩٨كدراســة (دحادحــة وحــداد ، یة فــي المعالجــةرشــادتعتمــد البــرامج اإل

  ).٢٠٠٧) ، ودراسة (ابراهیم ، ٢٠٠٥) ، ودراسة (عربیات ، ٢٠٠٠

ة التي طبقها أفراد المجموعة التجریبیة ساعدت علـى انتقـال اثـر التـدریب الـى استخدام الواجبات البیتی -٥

مواقف الحیاة الیومیة وبالتالي زیادة مقدرتهم على التفاعل مع مشكالت قلق المستقبل.

ي وذلـــك مـــن خـــالل اإلصـــغاء إلـــى رشـــادمشـــاركة أعضـــاء الجلســـة فـــي التخطـــیط للبرنـــامج اإل -٦

یة، واألخــذ ببعضــها ممــا قــد ینســجم رشــادطــویر الجلســات اإلحــول ت موآرائهــ الطــالبمقترحــات 

وطبیعة الجلسة وموضعها واألهداف الخاصة المرجوة منها. األمر الذي أضفى على البرنامج 

 الطــالبزیــادة ثقــة فضــال عــن طــابع المرونــة مــن حیــث القابلیــة علــى التغییــر والتعــدیل فیــه. 

  .مبأنفسه

، زیادة تفاعل أفراد المجموعة وتماسكها من جهةأثره الفعال في يرشادللبرنامج اإل -٧

یة دون اإلحساس بالضجر والضیق من عدم رشادالجلسات اإل مجمیعه البوحضور الط

.مناسبة الوقت من جهة أخرى

التوصیات:
وصي الباحث بما یأتي:یوفي ضوء نتائج البحث

 الــذيكتــب لالستشــارة النفســیة فــي كلیــة التربیــة والعمــل علــى فــتح مرشــادضــرورة االهتمــام باإل -١

.الطلبةبمشكالت  ىعنی

إلــى إقامـة عالقــات إنسـانیة مبنیــة وتــوعیتهم مـن خــالل النـدوات توجیـه اهتمـام اآلبــاء والمـربین -٢

وتعزیـز الكفـاءة ومواجهـة المواقـف  عـن الـذات على الثقة المتبادلة وٕاتاحة فرصة التعبیر الحـر

سلط والتهدید، الذي من شأنه أن یشل التفكیر ویعیق بعیدًا عن الضغط والتوحل المشكالت ، 

الجانب اإلبداعي لدى الطلبة.

ي الذي أسفر عنه البحث فـي الـدورات التدریبیـة التـي تقـام للتدریسـیین رشاداعتماد البرنامج اإل -٣

في مركز طرائق التدریس والتدریب الجامعي .

ي الندوات التي یجب ان تقام في الجامعة ي الذي أسفر عنه البحث فرشاداعتماد البرنامج اإل -٤

بدایة العام الدراسي للطلبة الجدد.

الطلبة إرشادالنفسي والتربوي في الجامعة من اجل العمل على رشادتفعیل دور مركز اإل-٥

مرتفع والسیما في الظروف الصعبة التي یمر بها مستقبليالذین یعانون من مستوى قلق

البلد .
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المقترحات:
ي في إجراء دراسة مماثلة على المراحل األخرى فـي رشادإلمكان اإلفادة من البرنامج اإلبا.١

الكلیة.

ي المســتخدم فــي البحــث الحــالي لمعالجــة متغیــرات أخــرى كــالقلق رشــاداعتمــاد البرنــامج اإل.٢

االجتماعي، الخجل، االنطواء، االنسحاب، العدوان، التحصیل الدراسي.

یة أخرى فـي خفـض قلـق المسـتقبل مثـل إرشادلى اثر أسالیب للتعرف إإجراء دراسة تعتمد .٣

األسالیب (العالج الواقعي ، توكید الذات ، التحصین التدریجي)

المصادر:
العالج النفسي السـلوكي المعرفـي الحـدیث، أسـالیبه ومیـادین  )١٩٩٨عبد الستار (،ابراهیم -١

.، الدار العربیة للنشر والتوزیع، القاهرةتطبیقه

اثر حـل المشـكالت فـي خفـض الشـرود الـذهني لـدى طـالب) ٢٠٠٧راهیم ، هاشم جمیل (اب -٢

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة.المرحلة االعدادیة

رة للنشر والتوزیع ی، دار المس٢، طعلم النفس التربوي )٢٠٠٠(أبو جادو، صالح محمد علي -٣

والطباعة، عمان.

. الریاض: (بال مطبعة). تعلیم التفكیر) ١٩٩٩احمد مسلم (براهیمإ، لحارثيا -٤

ــاة )١٩٩٦(جاســم، باســم فــارس -٥ ــق المســتقبل ومركــز الســیطرة والرضــا عــن أهــداف الحی ، قل

، كلیة اآلداب، جامعة بغداد.)أطروحة دكتوراه غیر منشورة(

ــامج  )١٩٩٧(جمــال، ســلوى محمــود -٦ ــة ي فــي خفــض اإرشــادأثــر برن لقلــق االجتمــاعي للطلب

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة التربیة.الجدد في المعاهد الفنیة

لـدى  أالمتحـانيي فـي خفـض القلـق إرشـاداثـر برنـامج  )١٩٩٧(الجـوفي، أمیـرة جـابر هاشـم -٧

، كلیـــة التربیــــة، الجامعــــة )رســــالة ماجســــتیر غیـــر منشــــورة(، ةطالبـــات المرحلــــة المتوســــط

لمستنصریة.ا

ــه فــي مراحــل العمــررشــاداإل  )١٩٩٨(حمــدي، نزیــه -٨ ، منشــورات جامعــة القــدس ١، طوالتوجی

المفتوحة، عمان.

ـــامج )٢٠٠٢ابـــراهیم (، آمـــاللخالـــديا -٩ ـــر برن ـــق إرشـــادأث ـــذات وخفـــض قل ـــد ال ـــي تأكی ي ف

لتربیـة ، (رسالة ماجستیر غیـر منشـورة) ، كلیـة االمستقبل لدى طالبات كلیة التربیة للبنات

للبنات ، جامعة بغداد.

، مكتبــة الفــالح للنشــر والتوزیــع، ٣، طتعــدیل الســلوك اإلنســاني )١٩٩٥جمــال (،الخطیــب -١٠

الكویت.
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اثــر التــدریب فــي مهــارة حــل المشــكالت فــي خفــض شــدة المشــكالت ) ٢٠٠٠داؤد ، نســیمه ( -١١

مجلــة ردنیــة ،لــدى طالبــات الصــفوف الخــامس والســابع والثــامن األساســي فــي المدرســة األ

. ٤، العدد  ١٦، المجلد جامعة دمشق 

جمعـي فـي التـدریب علـى حـل إرشـاد) فاعلیة برنـامج ١٩٩٨( وعفاف حدادباسمدحادحه ، -١٢

مجلــة مركــز البحــوث التربویــة ،المشـكالت واالســترخاء العضـلي فــي ضـبط التــوتر العضـلي

.١٣ العدد، السنة السابعة ، جامعة قطر

الجمعي للتدریب على حل المشكالت في خفـض رشاداثر اإل ) ١٩٩٢(نا احمدالزواوي ، ر  -١٣

، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة.التوتر 

للنشـــر والتوزیـــع، دار الشــروق ،.أســـالیب تـــدریس العلـــوم) ٢٠٠٤زیتــون، عـــایش محمــود ( -١٤

.عمان، األردن

، مكتبـة زهـراء ١، جبحوث ودراسات في العالج النفسي )١٩٩٩(رحمن سیدسلیمان، عبد ال -١٥

الشرق.

، دار  ١٠، طعلم الـنفس االحصـائي وقیـاس العقـل البشـري ) ٢٠٠٥السید ، فؤاد البهـي ( -١٦

الفكر العربي ، القاهرة.

، المكتبة ٢، طالشخصیة ةوسیكولوجیالصحة النفسیة  )٢٠٠٠(شاذلي، عبد الحمید محمد -١٧

معیة، االسكندریة.الجا

دراسة العالقـة بـین أسـلوب حـل المشـكلة ومركـز الضـبط  )١٩٩٤اسماعیل ألفقي (الشناوي،  -١٨

، جامعـة مجلـة كلیـة التربیـة وتقدیر الذات لدى طالب كلیـة العلـوم االجتماعیـة بالریـاض ، 

  . ١٩، العدد  ٤عین شمس ، الجزء 

ألطفــال والمــراهقین وأســالیب المســاعدة مشــكالت ا )١٩٩٦وهــوارد ملیمــان (، شــارلزشــیفر -١٩

داود ونزیه حمدي، مطبوعات الجامعة األردنیة.نسیمه، ترجمة افیه

، دار العلم للمالیین، بیروت.٤، طمعجم علم النفس )١٩٨٥(عاقل، فاخر -٢٠

.، الدار الجامعیة، بیروت٢، طعلم النفس المرضي )١٩٨٣(عبد الخالق، أحمد خیري -٢١

، دار النهضة العربیة.مقدمة في الصحة النفسیة )١٩٧٧(عبد السالمعبد الغفار، -٢٢

، دار وائـل للنشـر، ٢ط نمـاذج تربویـة تعلیمیـة معاصـرة،) ٢٠٠٤عبد الهادي، نبیل احمد ( -٢٣

عمان، األردن.

عمان.، للنشردار الفكر  ،المدرسة وتعلیم التفكیر) ٢٠٠٠( معبد الرحیعدس، محمد  -٢٤

) أثر الضغوط النفسیة والقلق والذكاء ونوع الطالب علـى القـدرة ١٩٩٥د (عادل محم،العدل -٢٥

  . ٨العدد  ،٨المجلد ، مجلة دراسات تربویةعلى حل المشكالت، 
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ي یســـتند الـــى اســـتراتیجیة حـــل إرشـــاد) فعالیـــة برنــامج ٢٠٠٥عربیــات ، احمـــد عبـــد الحلـــیم ( -٢٦

ــة جامعــة ام ثانویــة ، المشــكالت فــي تخفیــف الضــغوط النفســیة لــدى طــالب المرحلــة ال مجل

. ٢، العدد  ١٧، المجلد القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة

ي للتكیف مع الحیاة الجامعیـة فـي إرشادبناء برنامج  )٢٠٠١________________( -٢٧

، الجامعة المستنصریة.) كلیة التربیة أطروحة دكتوراه غیر منشورة(، الجامعات األردنیة

، الـدار العلمیـة الدولیـة ودار النفسي، أسـالیبه وفنیاتـهرشاداإل ) ٢٠٠١(زة، سعید حسنيالع -٢٨

الثقافة للنشر والتوزیع، عمان.

، والعــالج النفســي رشــادنظریــات اإل ) ١٩٩٩عــزت عبــد الهــادي  (العــزة ، ســعید حســني و -٢٩

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  عمان ، األردن.١ط

قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات لدى طلبة  )٢٠٠٠(، بشرى أحمد جاسـمالعكایشي -٣٠

الجامعة المستنصریة.كلیة التربیة ،،)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، الجامعة

الشــباب والمســتقبل، صــورة المســتقبل كمــا  )١٩٩٩(المجیــدل عبــد اهللاكنعــان، أحمــد علــي و -٣١

،، العـــدد٢١، الســـنة مجلـــة المســـتقبل العربـــيیـــة، یراهـــا طلبـــة جامعـــة دمشـــق، دراســـة میدان

، مركز دراسات الوحدة العربیة، دمشق.٢٤١

ي جمعـــي علـــى التـــدریب علـــى إرشـــادأثـــر برنـــامج  )١٩٩٥(الالذقـــاني، محمـــد ســـامر ســـمیر -٣٢

، ملخصـــات المهــارات االجتماعیـــة والعـــالج العقلـــي العـــاطفي فـــي معالجـــة القلـــق االجتمـــاعي

.األردنیةالجامعة ،كلیة الدراسات العلیا،١، جوراهالماجستیر والدكتئلرسا

القلــــق العــــام ونوبــــات القلــــق الحــــاد، المظــــاهر واألســــباب، وطــــرق  )١٩٩٥(حســــان،المــــالح -٣٣

، بیروت.٢٤ ، العددمجلة الثقافة النفسیةالعالج، 

دراســــات فــــي الصــــحة النفســــیة ،الهویــــة ،االغتــــراب ) ٢٠٠٠( ،عــــادل عبــــد اهللامحمــــد -٣٤

  .القاهرة، دار الرشاد،ابات النفسیة،االضطر 

.الكویت، ، دار العلم للنشر والتوزیع١ط ،علم النفس والحیاة) ١٩٨٨، محمد (نجاتي -٣٥

.عمان، ، دار الفرقان٢ط ،علم النفس التربوي) ١٩٨٥( دبد المجیع ،نشواتي -٣٦

ریب علـى المهـارات اثر أسـلوب حـل المشـكالت والتـد) ٢٠٠٠الورافي ، حسن ناجي علي ( -٣٧

األساسیة في زیادة التحصیل لدى الطالب المتـأخرین دراسـیا فـي مرحلـة الـتعلم األساسـي 

، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة.،(أطروحة دكتوراه غیر منشورة)في الیمن 

ـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي -٣٨ ـــالي والبحـــث  )٢٠٠١(وزارة التعل ـــیم الع ـــوطني للتعل ـــؤتمر ال الم

شباط، المحور األول، التعلیم العالي، الفلسفة واألهداف. ٩-٧، من ميالعل

39- Corey. (1991) “Theory & practice of Group Counseling”, 3rd ed.,

California Brooks, Cole publishing Company Pacific, Gorve.
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  )١(ملحق ال

مقیاس قلق المستقبل 

  الفقرات  ت

تعبر عني
عنيال تعبر

على إلطالق كثیراً تماماً 
بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

أشعر أن فرص السعادة ستتضاءل في المستقبل.  ١

أشعر أن حیاتنا مقبلة على كوارث مختلفة.  ٢

خوفي من المستقبل یضعف دوافعي نحو الدراسة.  ٣

الحـــظ اآلن وســـیكون حظـــي أســـوأ فـــي  ءأشـــعر أننـــي ســـي  ٤

المستقبل.

أخشى تكرر مشكالتي الماضیة في المستقبل.  ٥

أشعر بالثقة بأي قرار أتخذه بشأن مستقبلي.  ٦

ینتابني اإلحساس باألمل حین أفكر في مستقبلي.  ٧

ینتابني األرق لیًال كلما تأملت في المستقبل.  ٨

یتملكني الشعور باإلحباط، إذ أن المستقبل الذي ینتظرني   ٩

غیر واضح.

ـــــى أتوقـــــع أن حیـــــاتي فـــــي المســـــتقبل ستصـــــب  ١٠ ح باعثـــــة عل

التعاسة والشقاء.

أتوقع تزاید الشعور باألمن والطمأنینة في المستقبل.  ١١

أتوقع أن أسعار المواد تزداد زیادة عالیة في األیام المقبلة.  ١٢

یراودنــي أمــل فــي الحصــول علــى فرصــة إلكمــال دراســتي   ١٣

العالیة مستقبًال.

ما مضیعة للوقت.أرى أن التخطیط لعمل  ١٤

أرى أن دراستي نوعًا من العبث وغیر مجدیة للمستقبل.  ١٥

أتوقــع أن أجــد صــعوبات ترهقنــي مســتقبًال للحصــول علــى   ١٦

دخل یسد حاجاتي المعاشیة.

یتیح لي عملي في أن أكون عضوًا نافعًا في المستقبل.  ١٧

            دي للغد.أشعر أن الدراسة مصدر ضمان اقتصا  ١٨

أرى أن القیم األخالقیة ترتقي یومًا بعد آخر.  ١٩

أرى أن الهجــــرة إلــــى الخــــارج ســــتكون الحــــل األخیــــر لمــــا   ٢٠

أعانیه من مشكالت.

أخشى أن ال أوفق في حیاتي الزوجیة مستقبًال.  ٢١

عندي أمل أن أتكیف مع الجو الجامعي.  ٢٢
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  الفقرات  ت

تعبر عني
عنيال تعبر

على إلطالق كثیراً تماماً 
بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

حل أیة مشكلة اجتماعیة تواجهني.أثق بقدرتي على   ٢٣

أرى أنني سأواكب سرعة تغییر بعض مفردات الحیاة.  ٢٤

وقت الحاجة. مأعتمد علیهأصدقاءلدي   ٢٥

أخشــــى أن تجبرنــــي ظروفــــي علــــى التعامــــل مــــع أفــــراد ال   ٢٦

أنسجم معهم.

أخشى أن تكون عالقات اآلخرین معي نفعیة.  ٢٧

ر باالطمئنــــان علــــى أفــــراد أســــرتي علــــى الــــرغم مــــن أشــــع  ٢٨

انتشار الظواهر السلوكیة غیر السلیمة.

ــــر صــــادقة كلمــــا تقــــدم   ٢٩ ــــات االجتماعیــــة غی أرى أن العالق

العمر بي

أخشـــى اســـتمرار تـــدهور العالقـــات االجتماعیـــة واإلنســـانیة   ٣٠

بین األفراد في المستقبل.

ر الذین من حولي. خوفي على نفسي من غد  ٣١

عنـد مراجعتــي للطبیــب یؤكــد أن مــا أعانیــه مــن األم راجــع   ٣٢

إلى أسباب نفسیة.

أخشــــــى مــــــن انتشــــــار األوبئــــــة واألمــــــراض بشــــــكل أوســــــع   ٣٣

مستقبًال نتیجة التلوث الناجم عن الحرب.

أعاني من جفاف الفم عندما أفكر بمستقبلي.  ٣٤

ة بعاهات بدنیة.أخشى من اإلصاب  ٣٥

أالحظ أن یدي ترتعش عندما أقوم بعمل ما.  ٣٦

أعرق كثیرًا وبسهولة حتى أیام البرد.  ٣٧

أشعر أن قلبي یدق بشدة وصدري ضاغط علیه.  ٣٨

أتوقع استمرار الظروف الضاغطة الحالیة مما یؤدي إلـى   ٣٩

تدهور صحتي.

لمعدة كلما تأملت مستقبلي.في ا آالمتحصل عندي   ٤٠

یقلقني تدخل األهل في تقریر مصیري.  ٤١

أخشى أن أفقد أحد أفراد أسرتي.  ٤٢

أرى أن دوري في األسرة سیزداد قوة.  ٤٣

أتوقع أن تحصل لي خالفات أسریة مستقبًال.  ٤٤

یتملكني شعورًا باالطمئنان على مستقبل أسرتي.  ٤٥

یراودني أمل في تحقیق أهدافي في الحیاة.  ٤٦


