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 أثر برنامج إرشاد نفسي لتخفيف القمق
 الطمبة المتفوقين بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويتلدي  

 *د/ جابر مبارك الهبيدة
 المقدمة ومشكمة البحث: 

إن البرامج اإلرشادية والتوجييية ىي مطمب ضروري ليس لمطمبة المتفوقين 
 .والموىوبين فحسب، ولكن لممحيطين بيم من معممين وأولياء أمور وزمالء

يط بيم من مشكالت تتعمق بالنمو بمختمف أشكالو ومحاولة التوصل إلى كل ما يح
أو مشاكل نفسية وانفعالية، أو اجتماعية تتعمق بعالقتيم بمن يحيط بيم من زمالء 
وأىالي، أو مشكالت معرفية ترتبط بالمناىج والمقررات الدراسية التي تشكل 

رفية إشكالية كبيرة لممتفوقين والموىوبين من حيث عدم مراعاتيا لخصائصيم المع
واعتمادىا وبشكل واضح عمى أسموب التمقين والحفظ لممعمومات واستعادتيا، أكثر 
من استخدام مختمف أنواع التفكير، كل ىذه الموضوعات تتطمب اإلرشاد والتوجيو 

ومحاولة إيجاد برامج إرشادية وتوجييية لتحقيق النمو  .لجميع األطراف المعنية
ع الجوانب األكاديمية، والنفسية، واالجتماعية المتوازن والمتكامل لمطالب، في جمي

 والمينية.
ة المبكرة أو خالل إن األطفال المتفوقين منذ اكتشافيم سواء كانوا في الطفول

تعرف من مراحل، ىم بأمس الحاجة إلى  دراستيم األولية وما يمييامراحل نموىم و 
ماعية، مما مشاكميم، وانفعاالتيم وىم أكثر عرضة لممشاكل النفسية واالجت

تمك  يستدعي حتمية وجود برامج التوجيو واإلرشاد النفسي، وذلك لمتغمب عمى
نفسية، ناتجة من المحيطين بيؤالء  ماجتماعية أ مالمشاكل سواء كانت معرفية أ

  المتفوقين والموىوبين أو نابعة من صراعاتيم الداخمية.
ثروة وطنية ألي أن الطمبة المتفوقين يّمثمون  م(ٕ٘ٓٓ) Mendaglio يشير

مجتمع من المجتمعات، وىم يحتاجون إلى تنمية قدراتيم، ومجاالت تميزىم 
 ورعايتيا، ولدييم العديد من الحاجات النمائية، واإلرشادية الخاصة والمتمايزة.

(Mendaglio, S. 2005, 19, 204-212) 

                                                           
 .قسم علم النفس ببلهيئة العبمة للتعليم التطبيقي والتدريبد/ جابر مبارك الهبيدة:  *
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أن الطمبة الموىوبين والمبدعين  م(8118جروان ) فتحى ويضيف
وتقدم أي مجتمع لما سيقدمونو من يشكمون المبنة األساسية لتطور والمتفوقين 

 نجازات لّشتى الميادين التي سيعممون فييا.إ
تعرف التميز في تعد إجراءات الكشف و  م(8112صالح الداهري )ويرى 

غاية األىمية، وذلك أنيا تشكل الخطوة األساسية التي تسبق الخدمات التربوية 
تعرف التميز، ومنيا اختبارات يزين، وىناك طرق متعددة لموالعالجية لمطمبة المت

الذكاء، واختبارات اإلبداع، واختبارات التحصيل األكاديمي، ودور اآلباء والمعممين 
في الكشف عن الطمبة المتميزين، وكذلك المقابمة ويتميز الطمبة المتميزون بعدد 

 من الخصائص.
فتحى لمشار إلييا في ا مTerman (1992)تيرمان حيث أشارت دراسة 

إلى أن الطمبة المتميزين يتمتعون بمياقة بدنية أفضل من  م(1999جروان )
أقرانيم، ويظيرون قدرة عالية في القراءة، واستخدام المغة، والميارة الحاسوبية 

ويمكن اإلشارة إلى  .وغيرىا، ولدييم اىتماماتيم الذاتية، ويمارسون ىوايات عديدة
 التي تميز الطمبة المتميزين وىي:مجموعة من الخصائص 

يظير الطمبة المتميزون قدرات عقمية عالية،  الخصائص العقمية والمعرفية: -ٔ
وأداء مرتفعا، وميارات دراسية، ولدييم قدرات عالية في التفكير المنطقي 

 وقوة االنتباه، وقوة التركيز وتنوع االىتمامات.
يتميزون بخصائص القيادة م( 8118جروان ) يرىالخصائص السموكية:  -ٕ

 واإلبداع والطموح وحب االستطالع. 
يتمتعون باالنفتاح عمى العالم، والعالقات الناجحة، الخصائص االجتماعية:  -ٖ

دارة النقاش والحوار.  وا 
لدييم قوة األنا والثقة بالنفس، ورفض الغش والشعور الخصائص الشخصية:  -ٗ

 بالرضا.
بميارات جسمية متعددة، وىم أكثر صحة يتمتعون الخصائص الجسمية:  -٘

 ووزنًا وحيوية.
يتميزون باليدوء  مColangelo (8112) يشيرالخصائص االنفعالية:  -ٙ

 النفسي والسيطرة عمى االنفعاالت، والتوافق النفسي واالجتماعي. 
 وهناك نظريات متعددة حاولت تفسير التفوق من جوانب مختمفة منها:
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 ( لمذكاء المتعدد: Gardnerنظرية )جاردنر -1 
تركز عمى أبعاد متعددة في الذكاء، وتركز عمى حل المشكالت واإلنتاج 
المبدع، حيث ترى ىذه النظرية أن الذكاء يكمن في القدرة عمى حل المشكالت 

 وتؤكد النظرية عمى األصل الوراثي لمذكاء.
 ن:( لمفهوم البناء الذاتي لألشخاص المتميزيGruberنظرية )جربر  -8 

تؤكد النظرية عمى األنواع المختمفة لمتميز، وشكل الحياة اإلبداعية، والوقت 
 الذي تحتاجو لمتفكير، وحث الذات واإلحساس بالخصوصية.

 ( لمفهوم الحمقات الثالث:Renzolyنظرية )رنزولي  -3 
القدرة العقمية  :تركز النظرية عمى أن التميز يتألف من ثالث حمقات ىي

 ثابرة عمى الميمات واإلبداع.العامة، والم
 ( لمفهوم التداخل واالستنتاج:Seglerنظرية )سيمجر  -2 

ركزت النظرية عمى التميز بين الطمبة  م(1992السرور ) نادياتشير 
يقاس تميزىا من خالل اإلنتاج المبدع، ونوعية اإلنتاج  :ضمن مجموعتين، األولى

خالل اختبارات الذكاء ألدائيم في لدييم، والمجموعة الثانية: يقاس تفوقيا من 
 المدرسة أو البيت.

 العوامل التي أدت إلى االهتمام بالمتفوقين عالميا:
من أبرز العوامل التي أدت  م(8112جروان ) فتحى عبد الرحمنيشير 

إلى توجو عالمي نحو أىمية الكشف عن المتفوقين وتقديم الرعاية المناسبة ليم ما 
 يمي:
ياس العقمي والنفسي وتطوير المقاييس الخاصة بيا، بسبب ظيور حركة الق -ٔ

ظيور مشكالت التخمف العقمي وضعف القدرة عمى التعمم، باإلضافة إلى 
حاجة المجتمعات المتصارعة في الحرب العالمية األولى إلى اختيار 

 المرشحين لفروع القوات المسمحة المختمفة.
بدورىا إلى ظيور دعوات االىتمام  الحرب الباردة وسباق التسمح، والتي أدت -ٕ

 بالموىوبين والمتفوقين في العديد من دول العالم.
الثورة المعرفية والتقنية والمشكالت الناتجة عن االنفجار السكاني، والتي  -ٖ

جعمت من المنطقي أن تعتمد كل أمة عمى أبنائيا الموىوبين والمتفوقين 
 لمواجية تمك التحديات.
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في مختمف أنحاء العام، والذين نذروا  لمعديد من العمماء الجهود الفردية -ٗ
أنفسيم لدراسة ىذا الموضوع والدفاع عن قضية التربية الخاصة لمموىوبين 

 والمتفوقين.
 الجمعيات والمؤتمرات العالمية. -٘

أن البحوث  م(8112ليمى بنت سعد بن سعيد الصاعدي )وترى 
نبغي إشباعيا وىي طبقا لالتحادات والدراسات قد أثبتت أن لممتفوق حاجات ي

 عمى النحو التالي: NEAالقومية لمتربية 
أن يتم تأييده ودعمو وتشجيعو ورعايتو من قبل اآلباء والمدرسين والزمالء  -ٔ

 والموجيين مما يساعده في تمنية األىداف بعيدة المدى.
 أن يدرس مستقال وأن يبحث بنفسو ويكتسب الميارة في ثبات الشخصية -ٕ

 والثقة بالنفس.
أن يكون المنيج والتعميم عمى معدل ومستوى ثراء مناسب ومتحد، وذلك  -ٖ

 لتسييل النمو األكاديمي، وتقوية الدافعية لمتعميم.
 أن يتقن ميارات االتصال. -ٗ
أن يكون لو نشاط واضح في مجاالت وأنشطة متنوعة و يحس بمضامين  -٘

 التغيير.
والتخيل وأن تنمى لديو ميارات التفكير عامة  يحتاج إلى استثارة الخيال -ٙ

 والتفكير االبتكاري خاصة.
أن ينمي بعد الروية ليدرك إمكانات المستقبل وحقائق الحاضر وتراث  -ٚ

 الماضي.
 المشكالت التي يعاني منها الموهوبون والمتفوقون:

أن   (Kitano, M. 1990: vol(13): 5-10) مKitano (1991)كيتانو يرى 
ائص التي يتميز بيا المتفوقون مثل الحساسية الزائدة وقوة العواطف الخص

والكمالية والشعور باالختالف وعدم التوازن في النمو العقمي واالجتماعي 
والعاطفي قد تعرضيم لممجازفة والمواقف الصعبة مع أنفسيم ومع اآلخرين، مما 

بوية التي يعاني يجعميم عرضة لمعديد من المشكالت، ومن أبرز المشكالت التر 
خميل عبد الرحمن المعايطة ومحمد عبد (منيا المتفوق والتي تناولتيا األدبيات التربوية 
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-ٕٕٔ :م(: ، صٕ٘ٓٓ)عبد المطمب أمين ) (،ٖٖٙ :م( صٕٗٓٓالسالم البواليز )
 (.ٕٜم(: ، ص: ٜٕٓٓ)سناء نصر حجازي ) (.ٖٕٚ

الموىبة وقمة تفيم  كغياب الوعي بمعنى :مشكالت مصدرها البيئة األسرية -
االحتياجات النفسية والعقمية واالجتماعية لمموىوبين وما يترتب عمى ذلك من 

حباط لطاقات الموىوب وقدراتو.  تجاىل وا 
ن صفاتيم الشخصية إحيث  :المشكالت النابعة من التفاعل مع المعممين -

عتبر في تواالجتماعية كاالستقاللية والثقة بالنفس وحب المناقشة واالستطالع 
 زعاج لممعممين.اكثير من األحيان مصدر 

ا لشعور التالميذ اآلخرين نظرً  :المشكالت الناتجة من التفاعل مع الزمالء -
لعاديون نحوىم بالغيرة لتفوقيم وكذلك نظرتيم إلييم بنظرة غريبة، فالطالب ا

نو مختمف عنيم فتنشأ مشكالت بينو وبين أينظرون إلى الموىوب عمى 
 زمالئو.

نتيجة لعدم توفر التشجيع واألنظمة المتنوعة في  :مشكالت متعمقة بالمدرسة -
ا مما يشعر يم مبكرً وجود وسائل لتشخيص الموىوبين وتعرف المدارس، وعدم

 الموىوب بالضيق والممل ويدفعو لمتمرد أو التغيب عن المدرسة.
بخبراتو  نظرا ألن المنيج الدراسي :المشكالت النابعة من المنهج الدراسي -

المتنوعة وضع ليتالءم مع قدرات المتوسطين بشكل عام، فيي ال تثير حماس 
 الموىوبين ودافعيتيم لمتعمم.

والتي ال تقيس سوى ميام  :المشكالت الناتجة عن استخدام أساليب التقويم -
محدودة وضيقة وغياب األساليب التي تفسح مجاال أوسع لمتفكير اإلبداعي 

 األصيل )الحقيقي( والتقويم الذاتي.والناقد كالتقويم 
فالموىوب  :والمهني المشكالت الناتجة عن انعدام االختيار والتوجيه التربوي -

يشعر بأنو قادر عمى النجاح في أي دراسة أو تخصص أو مينة وبأنو يميل 
 إلى عدد كبير منيا وىذا يكون لديو صراعا نفسيا يشعره بالضياع.

يمكن تصنيف تمك المشكالت  م(8112روان )ج فتحى عبد الرحمنويذكر 
 في ثالث مجموعات:

 مشكالت ذات طابع معرفي تتعمق بالدراسة والتحصيل. :المجموعة األولى -
مشكالت ذات طابع انفعالي تتعمق بالتكيف مع الذات  :المجموعة الثانية -

 ومع اآلخرين.
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 المستقبمية.مشكالت تتعمق بتحديد األىداف المينية  :المجموعة الثالثة -
من االتجاىات العامة لحل تمك  م(8111السرور ) ناديا هائلوتوضح 

 المشكالت:
 برامج وقائية تشمل الوالدين والعاممين في مراكز رعاية الطفولة. -
 االلتحاق بالمدارس الودودة )ذات االتصال القوي مع الوالدين(. -
 فرص التسريع. يجادوا  مرونة التعميم  -
 صيفية والتجمعات األخرى.المخيمات ال -
 اإلرشاد الميني. -
 التوعية المجتمعية وبناء اتجاىات في التأييد والدفاع عن ىذه الفئة. -
 بناء اتجاىات في اإلرشاد والعالج النفسي. -
بناء اتجاىات في القياس والتقويم لتشخيص المشكالت بشكل صحيح  -

 وواقعي.
أن ىناك  مYewchuk & Jobagy (1998) يوكمي وجوبجىويرى 

ن و ة التي يشعر بيا األطفال المتفوقمشكالت نفسية كالقمق والمشكالت االنفعالي
والناتجة عن التوقعات غير الواقعية المتوخاة منيم من قبل األىل والمعممين، كما 

 تنتج عن عدم التكيف االجتماعي، وعدم تكيف الطفل مع أقرانو.
 (Yewchuk, Carolyn & Jobagy, Shelly (1992):, Vol. 31, No. 4, p. 8-13(. 

كذلك إن آثار القمق  م(1993حمدى الفرماوي ورضا أبو سريع )ويذكر 
النفسي تظير عمى الطمبة المتميزين في الجوانب السموكية، كانخفاض األداء، 
وعدم االىتمام بالمظير الشخصي، والتوقف عن ممارسة اليوايات، واضطراب 

 الكالم كالتمعثم.عادات النوم، واضطرابات 
أن المعممين يشكمون مTorrance, Goff (1999 ) تورنس جوفويشير 

مصدرًا ىامًا لمقمق، من خالل تكثيف الواجبات، أو فرض طريقة واحدة لمتعمم، أو 
 منع التفكير التخيمي لدييم.

المدرسة بشكل خاص قد تكون  )مKaplan (1999) كابمنويضيف 
القمق الذي يتعرض لو  ز، عندما ال تقدم مكافآت توازيمصدرًا لقمق الطالب المتمي

 الطالب المتفوق.
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تظير آثار القمق أيضا لدى المتميزين  مHolly (8118) هولىويوضح 
من خالل انتشار حاالت الضعف المدرسي والفشل الدراسى وتظير آثار القمق 

 كذلك في العالقات البينشخصية.
ترات واضطرابات في التواصل إلى تو  م(8112إسماعيل ) بشرىويشير 

 األسري، وكذلك الشك وعدم االطمئنان لمزمالء واألقارب.
يؤثر القمق عمى النواحي الجسمية  مDesilva (8112) ديسمفاويضيف 

لمطمبة المتميزين، كالشعور باإلرىاق واضطرابات الجياز التنفسي، وزيادة أو فقدان 
 الوزن، وآالم في المعدة وآالم في الظير.

يعاني الطمبة المتميزون من آثار القمق  مVladimir (8112)فمديمر يرى و 
في النواحي المعرفية، كضعف االنتباه، وعدم القدرة عمى الضبط الذاتي، وزيادة 
األخطاء المعرفية، وتدني القدرة عمى التخطيط والتنظيم وافتقارىم القدرة عمى حل 

 المشكالت.
اآلباء مصدرًا آخر لمقمق لدى  يسبب مSandra (8112) ساندرويوضح 

الطمبة المتميزين، حيث غالبا ما يتوقع اآلباء منيم أن يحصموا عمى درجات 
 عالية، وأن محبة اآلباء سوف تقل إذا قمت درجاتيم التحصيمية.

 أهمية البحث: 
لقد برز مؤخرا االىتمام بأىمية وجود برامج اإلرشاد والتوجيو لتقديم الرعاية 

ة المتفوقين والموىوبين، لكي يتعرفوا عن قرب عمى مشاكميم وكيفية والمتابعة لفئ
يجاد الحمول المناسبة، ومعالجتيا لتحقيق التوافق النفسي ، حيث إن  مواجيتيا وا 
مجال اإلرشاد والتوجيو لموضوع ىام وحيوي لمطمبة العاديين بشكل عام ولمطمبة 

سة لتطبيقو خالل عممية وتظير الحاجة الما .المتفوقين والموىوبين بشكل خاص
 الكشف والتعرف عمى الطمبة المتفوقين والموىوبين.

أن الطمبة المتفوقون يعانوا من القمق  مGriggs (8118) جريسويرى 
النفسي وأن المتميزين لدييم أعراض عصابية وصراعات داخمية تتمثل في الفرق 

ما سيكونون عميو، بين مستواىم الحالي الذي يرون أنفسيم عميو، وبين إدراكيم ل
كما أن لدييم قمق نفسي مرتبط بالمعايير االجتماعية ويطورون حساسية زائدة 
ومثالية، لذا ظيرت أىمية ىذه الدراسة كمحاولة لخفض مستوي القمق لدي الطمبة 

 المتفوقون من خالل تطبيق برنامج إرشادي نفسي.
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  هدف البحث:
رشاد نفسي لتخفيف القمق لدي أثر برنامج إييدف البحث الحالي إلى دراسة 

 .الطمبة المتفوقون بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت
    فروض البحث:

( بين متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ).ٔ
المجموعتين التجريبية والضابطة عمي مقياس القمق ترجع لتأثير برنامج 

 اإلرشاد النفسي.
 مصطمحات البحث: 

 :التفوق 
أن التفوق "يشير إلى التحصيل العالي  م(8111السرور ) ناديا هائل تذكر

واإلنجاز المدرسي المرتفع، ويندرج تحتو نوعين من التفوق: التفوق التحصيمي 
 التفوق التحصيمي الخاص". -العام 

أن "التفوق  م(1922باسو )نقاًل عن  م(8112الطحان ) محمد خالدويذكر 
تياز في التحصيل بصورة مستمرة في أي مجال من العقمي يعني القدرة عمى االم

 المجاالت".
أن التفوق "يعني التميز العام  م(1991عبد العزيز السيد الشخص )ويرى 

 لمفرد في الذكاء أو التحصيل الدراسي بصورة عامة".
التفوق ىو تحقيق الطالب لدرجات مرتفعة في  التعريف اإلجرائي:أما 
 اديمي بعينو أو مجموعة من المقررات.التقييمي لمقرر أك االختبار

 الطمبة المتفوقون:
ىم الطمبة الذين يعطون دليل قدرتيم عمى  م(8118جروان ) فتحىيوضح 

األداء الرفيع في المجاالت العقمية واإلبداعية والنفسية والقيادية واألكاديمية 
اطات الخاصة، مما يؤكد حاجتيم لبرامج تربوية خاصة أو / مشاريع خاصة، ونش

لتمبية احتياجاتيم في مجاالت تفوقيم وموىبتيم، والتي ال تقدميا المدرسة العادية 
 عادًة، وذلك من أجل الوصول بيم إلى أقصى درجة تسمح بيا إمكاناتيم وقدراتيم.

 البرنامج اإلرشادي:
البرنامج اإلرشادي بأنو "مجموعة  م(8112حسين ) طه عبد العظيميعرف 

والمنظمة، والتي ترمي إلى تحقيق أىداف معينة بحيث  من الخطوات المخططة
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تميد كل خطوة لمخطوة التي تمييا، وبحيث تصبح في النياية مترابطة معًا، وتؤدي 
إلى تعديل األساليب السموكية الخاطئة، والمعارف السمبية لدى األفراد، واستبداليا 

يترتب عميو تحقيق بأساليب سموكية جديدة، وأفكار واتجاىات أكثر إيجابية مما 
 التوافق النفسي لدى المشاركين في البرنامج اإلرشادي".

 إجراءات البحث: 
 منهج البحث:

المنيج التجريبي لتطبيق برنامج اإلرشاد النفسي لتخفيف  الباحثاستخدم 
( طالب متفوق حصموا عمي أعمي الدرجات عمي ٖٓالقمق لدي عينة مكونة من )
ينة التجريبية ، بينما العينة الضابطة لم تخضع مقياس القمق وتمثمت في الع

 ( طالب متفوق بالمرحمة المتوسطة .ٖٓلمبرنامج اإلرشادي وتكونت من )
 مجتمع البحث:

الكويت، ويبين ذلك يتمثل مجتمع البحث من طمبة المرحمة المتوسطة بدولة 
 :الجدول التالي

 مجتمع البحث (1جدول )
 النسبة المئوية  المجتمع
 %ٓٓٔ ٕ٘ٔ األصلمجتمع 

 %ٛ٘.ٖ٘ ٓٙ مجتمع البحث
 

 العينة األساسية
 %ٜ٘,ٖٔ ٖٓ ضابطة
 %ٜ٘.ٖٔ ٖٓ تجريبية

 %٘ٙ.ٗ ٓٔ العينة االستطالعية
 ( تفاصيل مجتمع البحث.ٔيوضح جدول )

 برنامج اإلرشاد النفسي:
بمراجعة األدب النظري المتعمق ببرامج اإلرشاد العالجي من  الباحثقام 

ع عمي الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة، ثم وألغراض خالل اإلطال
القمق النفسي الدراسة الحالية قام الباحث ببناء برنامج عالجي ييدف إلى خفض 

طة، ن. حيث يتضمن البرنامج اإلرشادي مجموعة من األنشيلدي الطمبة المتفوق
لقمق والبحث في ، التي تيدف إلى عالج أعراض اواألساليب اإلرشادية النفسية

مسبباتو وكيفية إزالتيا لتخفيف التعقيدات النفسية والنواتج السمبية لمطمبة المتفوقون 
( جمسات إرشادية نفسية، تطبق ٓٔوينفذ ىذا البرنامج بعدد ) بالمرحمة المتوسطة،

( دقيقة. حيث ٓ٘بواقع جمستين أسبوعيًا، وتتراوح المدة الزمنية لمجمسة الواحدة )



 أثر برنامج إرشاد نفسي لتخفيف القمق
 لدي الطمبة المتفوقين بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت 

 

ٕٔٙ 

طمبة عمى ميارات سموكية معرفية، ثم أجرى الباحث الصدق المنطقي ُدّرَب ال
لمختصين في مجال اإلرشاد ( محكمين من آٔلمبرنامج من خالل عرضو عمى )

لتعرف آرائيم في مدى مناسبة محتوى البرنامج لؤلىداف، والميارات النفسي 
ًا ليذا المستخدمة في التدريب، حيث ُأِخذ بآراء المحكمين، وفيما يأتي وصف

 البرنامج اإلرشادي النفسي:
 خطوات بناء برنامج اإلرشاد النفسي: 

 قام الباحث ببناء برنامج اإلرشادي النفسي وفقًا لمخطوات اآلتية:
 تحديد األىداف العامة والخاصة ليذا البرنامج اإلرشادي النفسي. -
ة االطالع عمى العديد من األطر النظرية والدراسات السابقة ذات العالق -

 بالمشكالت النفسية لمطمبة المتفوقون.
عمي توصيف الطمبة المتفوقون  ملأشتتحديد اإلطار النظري الذي  -

 .م النفسية وبرامج اإلرشاد النفسيمشكالتيو 
تحميل محتوى برامج إرشاديو لدراسات ىدفت إلى تخفيض القمق لدي الطالب  -

ان من أىم ىذه المتفوقون سواء بصورة مستقمة أو مصاحبة لمشكمة أخري، وك
 & Wilsonم(؛ ويمسون وستيمزر ٖٕٔٓ)إبراىيم باجس معالى )الدراسات 

Stelzer (ٕٓٓٗ))م. 
تحديد احتياجات أفراد العينة المستيدفة عن طريق عمل مقابالت استطالعية  -

 فردية مع عدد من أفراد الطمبة مجتمع الدراسة.
لمدة الزمنية الالزمة تحديد مراحل البرنامج اإلرشادي وتحديد عدد جمساتو وا -

 لكل جمسة.
 ومواقف تطبيقيا. وأنشطتياتحديد األساليب اإلرشادية  -
بناء محتوى البرنامج اإلرشادي وتحديد األنشطة والفعاليات والتدريبات  -

 والواجبات.
 إعداد النماذج والبطاقات الالزمة لتنفيذ ذلك. -
 ن.التحقق من صدق البرنامج من قبل لجنة الخبراء المحكمي -
إجراء التعديالت المقترحة من قبل لجنة الخبراء المحكمين لمبرنامج اإلرشادي  -

 النفسي.



8112/ أبريل 1جـ–العموم التربوية/ العدد الثاني   

 

 

  

ٖٔٙ 

وأعضاء المجموعة اإلرشادية المساعدة  تحديد دور كل من المرشد النفسي -
 في تنفيذ البرنامج اإلرشادي النفسي.

تعرف بيق البرنامج اإلرشادي النفسي و تحديد الصعوبات التي قد تواجو تط -
 واجيتيا والتغمب عمييا.م
 تحديد احتياجات تنفيذ البرنامج اإلرشادي النفسي واألدوات الالزمة لتطبيقو. -

 خطوات الجمسة اإلرشادية:
تم تنفيذ كل جمسة من جمسات برنامج اإلرشاد النفسي وفقا لمخطوات 

 اآلتية:
 ن عينة الدراسة.يالجمسة بالترحيب بالطمبة المتفوقبدء  -ٔ
 الواجبات التي من الممكن أن يقوم بيا الطالب في المنزل.مناقشة  -ٕ
 مناقشة موضوع الجمسة واليدف منيا. -ٖ
 .اداؤىأنشطة التي سوف يتطمب من الطمبة ممارسة األ -ٗ
عرض ختامي لمجمسة وتوضيح لمواجبات المنزلية التي يجب أن يؤدييا  -٘

 الطالب.
 تسجيل تعميقات وآراء الطمبة عن الجمسة. -ٙ
 ساليب اإلرشادية المستخدمة في البرنامج:األ

في تطبيق البرنامج اإلرشادي النفسي ليذه الدراسة مجموعة  الباحث ستخدما
متنوعة من أساليب اإلرشاد النفسي، والتي تمثمت في اآلتي: الشرح المبسط 
لمحتوي الجمسة واليدف منيا، والمناقشة، والحوار، والقصة المصورة، ولعب 

إليحاء، والتعزيز اإليجابي، والتخيل، والتغذية الراجعة، المرح والدعابة، األدوار، وا
 التمخيص، الرسم، التساؤل والواجبات المنزلية.

 صدق برنامج اإلرشاد النفسي:
لزم عرضو عمى لجنة  لمتحقق من صدق برنامج اإلرشاد النفسي قيد الدراسة
بداء آرائيم من الخبراء المحكمين في مجال اإلرشاد النفسي لتحكي م البرنامج وا 

بيا، والمدة الزمنية ومالحظاتيم حول اليدف العام لمبرنامج، وعدد الجمسات وترتي
ى كل جمسة، كما ُطمب منيم ، ومحتو لكل جمسة، واألساليب اإلرشادية المستخدمة

يو تعديالت، أو مقترحات يرونيا مناسبة لمبرنامج، ، وبناءًا عمي توجييات آإضافة 
 ( دقيقة.ٓ٘اإلرشاد النفسي بـ ) م تحديد المدة الزمنية لجمسةالخبراء ت
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 مراحل تنفيذ البرنامج:
 يمر تنفيذ برنامج اإلرشاد النفسي ليذه الدراسة بعدة مراحل ىي:

وتم فييا عمل مقابالت إدارية وتنظيمية حول  :مرحمة ما قبل البرنامج -ٔ
جراء القياساتمكان، ووقت  إلدارية ذ الموافقات ا، وأختنفيذ البرنامج، وا 

 .الالزمة لتطبيق البرنامج
: وتم فييا بناء العالقة اإلرشادية والتعريف باليدف العام مرحمة البداية -ٕ

 لمبرنامج واالتفاق عمى شروط البرنامج، وقواعد المشاركة فيو.
 القمق النفسي.التفوق األكاديمي و  :مفيوم تعرف: وتم فييا مرحمة التوضيح -ٖ
تعرف الصعوبات التي تواجو الطمبة المتفوقون وتم فييا : التطبيقمرحمة  -ٗ

ين صورة عن كيفية وتسبب ليم الضيق والقمق فيما يخص الدراسة، وتكو 
الشعور بالكفاية الشخصية، إضافة إلى التغمب عمييا وزيادة الثقة بالنفس و 

 كيفية تحديد األىداف وتحقيقيا.
برنامج اإلرشادي النفسي والتحقق من : وتم فييا إنياء المرحمة النهاية -٘

 تأثيراتو.
: وتم فييا إجراء قياس النيائي لممجموعتين التجريبية مرحمة تحقيق النتائج -ٙ

 والضابطة لمتحقق من استمرارية ايجابية البرنامج اإلرشادي النفسي.
 أدوات الدراسة:

 :مقياس القمق النفسي -1
( م1928) Spielbergerطوره  مقياس القمق النفسي الذي الباحثاستخدم 

ويتكّون المقياس من  .واعتمده الباحث بناًء عمى األغراض المرتبطة بالقمق النفسي
 ( فقرة توزعت عمى األبعاد اآلتية:ٕٓ)
ويتضمن أعراضًا كالشعور غالبًا بالتعب الشديد،  :البعد الفسيولوجي -

قمب، والصداع، واضطرابات اليضم، وتصبب العرق، وسرعة نبضات ال
 وسرعة التنفس.

ويتضمن أعراضًا كالتفكير في أمور غير مترابطة، والنسيان،  :البعد المعرفي -
 وعدم التركيز، والتردد في اتخاذ القرار.

: يتضمن أعراضًا كالخوف واالنزعاج، وعدم الشعور بالسيطرة البعد النفسي -
 عمى األمور، واالنزعاج من عدم تحقيق كل األىداف.
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: ويتضمن توتر العالقة بين الطالب ووالديو، وبالتالي، بينشخصيالبعد ال -
عدم قدرة الطالب عمى مصارحة والديو بسوء ىذه العالقة، وعدم احترام 

 الوالدين آلراء االبن ومضايقة الزمالء.
اْسُتْخِرج الصدق المنطقي لممقياس ألغراض الدراسة الحالية، وذلك من خالل 

(. ٓٔين في عمم النفس واإلرشاد ، وعددىم )عرضو عمى الخبراء المتخصص
وألغراض ىذه الدراسة قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي، 

( طالب من خارج عينة ٓٔباستخدام معادلة كرونباخ ألفا، عمى عينة مكونة من )
 (.ٛٛ,ٓالدراسة، حيث بمغت قيمة الثبات )

تدريج رباعي لتصحيح اإلجابات،  أما تصحيح المقياس، فقد اعتمد عمى
(، بدرجة ٗبدرجة كبيرة ) :بحيث تكون درجة الطالب المستجيب وفقًا لآلتي

كمية (. وتتراوح الدرجة الٔ(، بدرجة بسيطة جدًا )ٕ(، بدرجة بسيطة )ٖمتوسطة )
ن اقتراب درجة المستجيب من الحد األعمى إ(، حيث ٚٗ-ٕٖٕلممقياس بين )

( فما فوق يعني أنو يعاني من درجة عالية ٖٕٔ)(، أي من حصل عمى ٕٖٕ)
( فما ٖٗ( أي من حصل عمى )ٚٗمن القمق النفسي، واقترابو من الحد األدنى )

دون يعني أن القمق النفسي الذي يعاني منو بأدنى درجاتو بناء عمى العالمة الدنيا 
 لمقياس القمق النفسي.

 :وتكّون البرنامج من الجمسات اآلتية
 تمهيد وتعارف، مفهوم القمق النفسي: :ألولىالجمسة ا -1

تناولت الجمسة تعارف الباحث عمى الطمبة، ثم بعد ذلك تم التركيز عمى 
طبيعة البرنامج التدريبي وأىدافو. ثم تناول الباحث عناصر الزمان، والمكان، 
واألفراد، ونوعية االستجابة كعناصر أساسية في مفيوم القمق، ووضح الباحث 

قمق، وطبيعة المثيرات التي تؤدي إلى المشاعر واألفكار واالنفعاالت أنواع ال
 المصاحبة لمقمق.

 وفيما يمي شرح تفصيمي لمجمسة األولي من البرنامج اإلرشادي:
 تمهيد وتعارف. الجمسة األولى:
 أهداف الجمسة: 

أن يتبادل الباحث وأفراد المجموعة التجريبية التعارف، وأن يعرف كل طالب   .ٔ
 ه من أفراد المجموعة التجريبية.زمالء

 أن يتعرف الطالب عمي أىمية البحث والبرنامج اإلرشادي.  .ٕ
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لممشاركة في  انتباىيمبناء عالقة إرشادية قوية بين الباحث والطالب لجذب  .ٖ
 البرنامج.

تقوية عزيمة الطالب لتطبيق ما تم تعممو من البرنامج في حياتيم اليومية  .ٗ
 .توأنشطمن  االستفادةوكيفية 

االتفاق عمى مواعيد جمسات البرنامج وتنمية حرص الطالب عمي الحضور  .٘
 في المواعيد المحددة.

توجيو الطالب إلى قراءة بعض الكتب التي تناولت مشكالت القمق وطرق  .ٙ
 التغمب عمييا.

 بتطبيق ما االستفادةالحوار والمناقشة، اإلرشاد بالقراءة،  الفنيات المستخدمة:
 الواجبات المنزلية.تعممو من أنشطة، 

 اإلجراءات:
 يبدأ الباحث بتحية الطالب، والترحيب بيم.  .ٔ
 تعريف الطالب بأىمية البرنامج اإلرشادي وأىدافو والحاجة إليو. .ٕ
الحوار مع الطالب حول طبيعة القمق وأضراره، وما يعترض الطالب من  .ٖ

 .االمتحاناتمشكالت في فترة 
ي الجمسات اإلرشادية في تشجيع الطالب عمى تطبيق ما يتعممونو ف .ٗ

 حياتيم اليومية.
إعطاء الطالب بعض الواجبات المنزلية مثل: القراءة عن مشكالت  .٘

 القمق.
االتفاق مع الطالب عمى المواعيد، وفي نياية الجمسة يقوم الباحث  .ٙ

نياء الجمسة.  بتمخيص مركز ألىم ما دار في الجمسة وا 
 اآلثار السمبية لمقمق: :الجمسة الثانية -ٕ

مرحمة التحذير، ومرحمة المقاومة،  :ركز الباحث عمى مراحل القمق الثالث
ومرحمة اإلنياك، حيث ُدّرَب الطالب عمى ميارات التحضير لمموقف وكيفية 
التحكم بالموقف والتعامل معو، وتم ربط ذلك بالنتائج السمبية لمقمق عمى النواحي 

 الجسمية والنفسية واالجتماعية.
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 تحديد المشكمة وعالقتها بالذات: :الثةالجمسة الث -3 
ركز الباحث عمى كيفية تحديد المشكمة وأسموب التعامل معيا كالعوامل 
المتعمقة بالشخص، والبيئة والعوامل المرتبطة بالمشكمة والمعوقات التي تؤدي إلى 

الوعي بالمشكمة،  :القمق، حيث وضح الباحث خطوات التعامل مع المشكمة وىي
 ومات، ووضع البدائل واختيار البديل المناسب ثم اتخاذ القرار.وجمع المعم

 اختيار الهدف: :الجمسة الرابعة -2
، وكيف يتعامل الفرد مع المشكمة، الباحث األىداف وعالقتيا بالقمق تناول

والسموك المتضمن، والخبرات االنفعالية، وما الميارات المطموبة، والعمميات 
مى كيفية وضع األىداف، واختيار اليدف المناسب، العقمية، وتدريب الطالب ع

 وكيف يمكن تعديل األىداف حسب األىمية.
 وضع البدائل: :الجمسة الخامسة -2

ركز الباحث عمى تدريب الطالب عمى ميارة وضع مجموعة من البدائل 
لمتعامل مع المشكالت التي يتعرض ليا، وكيفية تنظيم ىذه البدائل من خالل 

 وضع البدائل.توضيح قواعد 
 االسترخاء العضمي والذهني: :الجمسة السادسة -2

وضح الباحث معنى كل نوع من أنواع االسترخاء، وُدّرب الطالب عمى 
االسترخاء العضمي واالسترخاء الذىني وأثرىما عمى مفيوم الفرد لذاتو والتأثير 

البين عمى القمق، حيث قدم الباحث نموذجا تدريبيا لنوعي االسترخاء عمى ط
 ووضح الفرق بينيما.

 تحديد البدائل: :الجمسة السابعة -2
 ركز الباحث عمى مساعدة الطالب عمى كيفية توضيح عمل جدول لمبدائل. 

 :البديل المناسب اختيار :الجمسة الثامنة -2
ركز الباحث عمى مساعدة الطالب عمى كيفية اختيار البديل المناسب من 

 مجموعة البدائل.
 :ييز بين البديل اإليجابي والسمبيالتم:التاسعة  الجمسة -9

ركز الباحث عمى مساعدة الطالب عمي كيفية وضع إيجابيات وسمبيات كل 
 ترتيب البدائل. إعادةبديل، ثم 

 
 



 أثر برنامج إرشاد نفسي لتخفيف القمق
 لدي الطمبة المتفوقين بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت 
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 اتخاذ القرار: :الجمسة العاشرة -11
ُدّرب الطالب في الجمسة النيائية عمى كيفية اتخاذ القرار، وأثر عدم القدرة 

خاذ القرار عمى قمق الفرد وانعكاسو السمبي عمى ذاتو، وذلك من خالل عمى ات
توضيح أىمية اتخاذ القرار، وأن اتخاذ القرار ال يكون عشوائيا، ويكون من 

 في الوقت المناسب. اتخاذهاألفضل 
 عرض النتائج ومناقشتها:

 عرض النتائج: 
رجات ( بين متوسطات دα=٘ٓ.ٓتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند )

المجموعتين التجريبية والضابطة عمي مقياس القمق النفسي تعزي لمبرنامج 
 العالجي.

المعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  احتسابولمتحقق من ذلك تم 
لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي والبعدي عمي مقياس 

 ( ذلك.ٕالقمق النفسي، ويوضح جدول )
 المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (ٕل )جدو 
 ٖٓلممجموعتين في القياس القبمي والبعدي ن =  

 القياس البعدي القياس القبمي المجموعة المحاور
 ع م ع م

 ٚ.ٕ ٓ.ٕٗ ٓ.ٙ ٛ.ٕٖ التجريبية الفسيولوجي
 ٜ.ٖ ٔ.ٜٕ ٛ.٘ ٙ.ٕٖ الضابطة

 ٙ.ٗ ٘ٔ.ٖٓ ٘.ٚ ٖ.٘ٗ التجريبية المعرفي
 ٓ.٘ ٛ.ٖ٘ ٗ.ٚ ٔ.٘ٗ لضابطةا

 ٗ.ٙ ٛ.ٜٗ ٜ.ٚ ٖ.ٜ٘ التجريبية النفسي
 ٓ.ٙ ٕ.ٛٗ ٗ.ٛ ٖ.ٛ٘ الضابطة

 ٜ.ٔ ٚ.ٙٔ ٔ.ٕ ٚ.ٜٔ التجريبية البينشخصي
 ٔ.ٕ ٜ.ٜٔ ٖ.ٕ ٕ.ٕٓ الضابطة

 ٙ.٘ٔ ٘ٙ.ٕٓٔ ٘.ٖٕ ٔ.ٚ٘ٔ التجريبية الدرجة الكمية
 ٚٔ ٔ.ٕٙٔ ٜ.ٖٕ ٕ.ٙ٘ٔ الضابطة
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ظير أن الفروقات في المتوسطات البعدية والقبمية من الجدول السابق ي
، مما يشير إلى القبمي والبعدي في جميع المحاور جاءت معنوية بين القياس

الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية والتي 
 طبق عمييا برنامج اإلرشاد النفسي قيد الدراسة. 

 ن متوسطات رتب درجات الطالبداللة الفروق بي (ٖجدول )
 ٖٓن=   بالمجموعة التجريبية لمقياس القبمي والبعدي عمي مقياس القمق 
متوسط  القياس البعدي القياس القبمي المجموعة المحاور

 الرتب
مجموع 
 الرتب

مستوي  Zقيمة  Uقيمة 
 ع م ع م الداللة

 ٔٓ.ٓ ٚ٘ٛ.ٔ 0 232 116 ٚ.ٕ ٓ.ٕٗ ٓ.ٙ ٛ.ٕٖ التجريبية الفسيولوجي
 ٜ.ٖ ٔ.ٜٕ ٛ.٘ ٙ.ٕٖ الضابطة

 ٔٓ.ٓ ٖٛٚ.ٔ 0 232 116 ٙ.ٗ ٘ٔ.ٖٓ ٘.ٚ ٖ.٘ٗ التجريبية المعرفي
 ٓ.٘ ٛ.ٖ٘ ٗ.ٚ ٔ.٘ٗ الضابطة

 ٔٓ.ٓ ٜٗ٘.ٔ 0 232 116 ٗ.ٙ ٛ.ٜٗ ٜ.ٚ ٖ.ٜ٘ التجريبية النفسي
 ٓ.ٙ ٕ.ٛٗ ٗ.ٛ ٖ.ٛ٘ الضابطة

 ٔٓ.ٓ ٚٗٙ.ٔ 0 232 116 ٜ.ٔ ٚ.ٙٔ ٔ.ٕ ٚ.ٜٔ التجريبية البينشخصي
 ٔ.ٕ ٜ.ٜٔ ٖ.ٕ ٕ.ٕٓ الضابطة

الدرجة 
 الكمية

 ٓ 232 116 ٙ.٘ٔ ٘ٙ.ٕٓٔ ٘.ٖٕ ٔ.ٚ٘ٔ التجريبية
 

ٙ.ٛٛٔ ٓ.ٓٔ 
 ٚٔ ٔ.ٕٙٔ ٜ.ٖٕ ٕ.ٙ٘ٔ الضابطة

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ٖيظير من جدول )
بمي والبعدي ت التالميذ في القياس الق( بين متوسطات رتب درجأٓ.ٓداللة)

تميز  ، مما يشير إلى أن الفروق بين القياسات جاءتلصالح القياس البعدي
القياس البعدي عن القياس القبمي، وقد يدل ذلك عمي تأثير جمسات البرنامج 

 الطالب المتفوقون. أنشطتوفي  نخرطاالعالجي النفسي الجماعي التي 



 أثر برنامج إرشاد نفسي لتخفيف القمق
 لدي الطمبة المتفوقين بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت 
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 بين متوسطات رتب درجات الطالب داللة الفروق (ٗجدول )
 ٖٓبالمجموعة التجريبية لمقياس البعدي والتتبعي عمي مقياس القمق   ن= 

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي المجموعة المحاور
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 U 

مستوي  Zقيمة 
 ع م ع م الداللة

 ٔٓ.ٓ ٖ٘ٙ.ٔ 0 232 116 ٚ.ٕ ٓ.ٕٗ ٔ.ٙ ٖ.ٖٓ التجريبية الفسيولوجي
 ٜ.ٖ ٔ.ٜٕ ٓ.ٙ ٘.ٖٔ الضابطة

 ٔٓ.ٓ ٜ٘ٙ.ٔ 0 232 116 ٙ.ٗ ٘ٔ.ٖٓ ٚ.ٙ ٔ.ٕٗ التجريبية المعرفي
 ٓ.٘ ٛ.ٖ٘ ٜ.ٙ ٕ.ٖٗ الضابطة

 ٔٓ.ٓ ٛ٘ٗ.ٔ 0 232 116 ٗ.ٙ ٛ.ٜٗ ٛ.ٚ ٔ.ٙ٘ التجريبية النفسي
 ٓ.ٙ ٕ.ٛٗ ٔ.ٛ ٕ.ٚ٘ الضابطة

 ٔٓ.ٓ ٚٛ٘.ٔ 0 232 116 ٜ.ٔ ٚ.ٙٔ ٓ.ٕ ٘.ٚٔ التجريبية البينشخصي
 ٔ.ٕ ٜ.ٜٔ ٔ.ٕ ٔ.ٜٔ الضابطة

الدرجة 
 الكمية

 ٔٓ.ٓ ٜٙٙ.ٜ 0 232 116 ٙ.٘ٔ ٘ٙ.ٕٓٔ ٙ.ٕٕ ٙٗٔ التجريبية
 ٚٔ ٔ.ٕٙٔ ٔ.ٖٕ ٔ٘ٔ الضابطة

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (ٗيظير من جدول )
بعي والبعدي لصالح ات الطالب في القياس التت( بين متوسطات رتب درجٔٓ.ٓ)

القياس تميز  ، مما يشير إلى أن الفروق بين القياسات جاءتالقياس البعدي
، وقد يدل ذلك تأثر سموك الطالب نحو اإليجابية البعدي عن القياس التتبعي

والتحسن في مستوي القمق النفسي ومشكالتو بعد خضوعيم لمبرنامج العالجي 
الذي  مربع إيتا، تم حساب حجم التأثير من خالل لمتأكيد عمي ذلكاإلرشادي و 

 ٔيظير نتيجة البرنامج العالجي النفسي، وذلك من خالل المعادلة التالية.
 8ت       مربع إيتا =         

 + د.ح8ت                       
تم وبعد حساب حجم التأثير من خالل مربع إيتا بإستخدام المعادلة السابقة 

 التوصل الي البيانات التالية والجدول التالي يوضح ذلك:
 
 
 

                                                           
 لرسالة.ّعمان: مؤسسة ا .علم النفس الرتبوي م(:3002عبد المجيد نشواتي ) 1
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 ٖٓن=      يتاأمن خالل مربع  التأثيرحجم  (٘جدول )
 حجم التأثير Z Z2 Z2+4 n 2 األبعاد

 كبير ٗٛٙ.ٓ ٛٗٗ.ٚ ٛٗٗ.ٖ ٚ٘ٛ.ٔ الفسيولوجي
 كبير ٜٗٙ.ٓ ٜٚٔ.ٚ ٜٚٔ.ٖ ٖٛٚ.ٔ المعرفي
 ركبي ٜٓٙ.ٓ ٓٗ٘.ٙ ٓٗ٘.ٕ ٜٗ٘.ٔ النفسي

 كبير ٔٚٙ.ٓ ٕٔٚ.ٙ ٕٔٚ.ٕ ٚٗٙ.ٔ البينشخصي
 كبير ٜٗٙ.ٕ ٜٚٛ.٘ٔ ٜٚٛ.ٔٔ ٔٛٛ.ٙ الدرجة الكمية

فاعمية  إلي، وىذا يشير جدول السابق أن حجم التأثير كبيريتضح من ال
وتخفيض مستوي القمق العالج النفسي وأثره في تحسين الصحة النفسية لمطالب 

 .النفسي لدييم
درجات المجموعة التجريبية عند تطبيق مقياس  ضانخفاويري الباحث أن 

تأثير البرنامج اإلرشادي النفسي لما تضمنو من  إليالقمق بعد تنفيذ البرنامج ترجع 
أساليب وأنشطة توضح ماىية القمق النفسي وتأثيراتو السمبية عمي الشخص 

سك والبحث عن الطرق والبدائل المالئمة لمتخمص منو والتغمب عميو وكيفية التم
وتأثير ذلك  القرار في الوقت المناسب، اتخاذر اإليجابي وتعزيزه وميارات بالتفكي

 عمي سموك الطالب، وُيرجع الباحث ذلك إلي تأثير البرنامج اإلرشادي النفسي.
سهيمة محمود بنات  توصمت إليو نتائج دراسة كل من ويتفق ذلك مع ما
مستوى التكيف النفسي  حيث ىدفت إلى تحديد م(8112ومحمد طايل براهمة )

لدى الطمبة الموىوبين والمتفوقين في المراكز الريادية، تكونت عينة الدراسة من 
( طالبا وطالبة من الطمبة الموىوبين والمتفوقين، وأظيرت النتائج أن أكثر ٓ٘)

أسباب التحاق الطمبة الموىوبين والمتفوقين بالمركز الريادى ىي األسباب النفسية، 
كل من األسباب األسباب األسرية وأن ىناك فروقًا لصالح اإلناث في وأقميا ىي 

حيث ىدفت الدراسة  م(8113إبراهيم باجس معالى )، ودراسة الدراسية واألسرية
إلى معرفة فاعمية برنامج عالجى في خفض القمق النفسي وتنمية مفيوم الذات 

نة البحث من لدى الطمبة المتميزين. واستخدمت المنيج الوصفى، وتكونت عي
( طالبًا وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية. ومن أىم النتائج وجود فروق ٓٗ)

ذات داللة إحصائية في خفض القمق، وتنمية مفيوم الذات لدى المجموعة 
ألطاف أحمد محمد توفيق األشول ، ودراسة مقارنة بالمجموعة الضابطةالتجريبية 

التعممية  برز المشكالت التعميمية/حيث ىدفت إلى الكشف عن أ م(8113)
والنفسية التى يعانى منيا الطالب المنتسبون إلى البرنامج الوطني لرعاية 



 أثر برنامج إرشاد نفسي لتخفيف القمق
 لدي الطمبة المتفوقين بالمرحمة المتوسطة بدولة الكويت 
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( طالب ٕ٘الموىوبين والمتفوقين في أمانة العصامة، تكونت عينة الدراسة من )
( طالب في المرحمة الثانوية من ٕٛ( طالب في المرحمة األساسية و)ٕٗبواقع )

لخاصة بالموىوبين والمتفوقين التى تحتضيا مدرسة الميثاق، طالب الصفوف ا
وأظيرت النتائج وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تواجد تمك 

مرحمة الثانوية المشكالت ككل ولكل محور عمى حدة لصالح مجموعة طالب ال
أمجد محمد هياجنة وفتحية بنت محمد الشكيري دراسة ، و وبحجم تأثير كبير

ىدفت إلى بناء برنامج إرشاد جمعى وتقصى فاعميتو في تنمية حيث  م(8113)
لدى طالبات صعوبات التعمم في الحمقة الثانية من التعميم  األكاديميمفيوم الذات 

جميع بمنطقة الشرقية في سمطنة عمان، تكونت عينة الدراسة من  األساسي
والبالغ عددىم  اسياألسطالبات صعوبات التعمم في الصفين الخامس والسادس 

تم توزيعين عشوائيًا إلى  األساسي( طالبة من مدرسة سيح العافية لمتعميم ٕٓ)
وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة مجموعتين متساويتين تجريبية وضابطة، 

بين أفراد المجموعتين التجريبية  األكاديميإحصائية في درجات مفيوم الذات 
وعة التجريبية عمى كل من القياسين البعدى والضابطة لصالح أفراد المجم

والمتابعة وىذا يدل عمى فاعمية برنامج اإلرشاد الجمعى المستخدم في ىذه الدراسة 
حازم دراسة لدى أفراد المجموعة التجريبية، و  مياألكاديفي تنمية مفيوم الذات 

ىدفت إلى تحسين مستوى التوافق حيث  م(8118شوقي محمد الطنطاوي )
من طالب كمية لدى طالب المرحمة الجامعية، تكونت عينة الدراسة النفسى 

، وأظيرت النتائج أن التربية جامعة بنيا، حيث يقوم الباحث باختيار عينة عشوائية
تاحة المناخ النفسى المالئم لنمو الشخصية  تييئة البيئة التى ينمو فييا الشباب وا 

عدتيم عمى فيم الشباب ومسا السوية وضرب المثل الصالح والقدوة الحسنة أمام
ىدفت إلى حيث  م(8111خديجة بن فميس )دراسة النفس وتقبل الذات، و 

الكشف عن طبيعة المشكالت التى يعانييا التمميذ المتفوق في الوسط المدرسى 
والكشف عن أساليب التكفل بالمتفوقين دراسيا في الوسط المدرسي في الجزائر 

ية التى ينبغي أن يتضمنيا برنامج إرشادي وعرض بعض االستراتيجات اإلرشاد
( تمميذا ٖٓلممتفوقين والتعريف بمصطمحات الدراسة، تكونت عينة الدراسة من )

وأظيرت النتائج ، تم اختيارىم بطريقة مقصودة من ثانوية العمراني بوالية باتنة
ىذه تؤكد عمى القدرات العقمية الفائقة لدييم مع تييئة الفرص المتنوعة الستثمار 
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لمستوى التعميمى من القدرات ودعميا كمما تقدم األطفال في العمر من جية وفي ا
حيث  م(8111حمدان محمد فضة وسميمان رجب سيد )دراسة جية أخرى ، و 

النفسى لطالب الجامعة المتفوقين عقميا ذوي صعوبات التعمم،  اإلرشادىدفت إلى 
عقميًا ذوي صعوبات التعمم، تكونت عينة الدراسة من طالب الجامعة المتفوقين 

وأظيرت النتائج أن مساعدة ذوي صعوبات التعمم عمى التعبير عن مشكالتيم، 
وفيم الدوافع وراء تصرفاتيم، والعمل عمى تحقيق تواصميم االجتماعى وتحسين 
جودة حياتيم وحث الطالب عمى المشاركة والتفاعل في المناقشات الجماعية، 

كمين دراسة  ندوات العامة، واألنشطة الجامعية، أو ال سواء داخل قاعات الدراسة،
تعرف مفيوم الذات لدى ىدفت  حيث مKlein & Debra, (8112)وديبرا 

( طالبًا ٘ٙ( طالبًا، منيم )ٖ٘ٔالطمبة المتميزين، تكونت عينة الدراسة من )
أجاب الطمبة عمى مقياس مفيوم الذات،  .( طالبًا غير متميزٓٚمتميزا و)
لنتائج أن مفيوم الذات لدى المجموعة التجريبية من الطمبة المتميزين وأظيرت ا

دراسة   ،دى الطمبة غير المتميزين مرتفعاً كان متدنيًا، بينما ظير مفيوم الذات ل
حيث  مVialle, Heaven, Ciarrochi (8112)لفيالي وهيفين وكاروتشي 

لدعم االجتماعي، ىدفت الدراسة بين العوامل الشخصية، والتحصيل الدراسي، وا
وقد تم اختيارىم  .( مراىق موىوب في المرحمة الثانوية٘ٙوالسعادة االنفعالية لـ )

( طالب، وقد أظيرت النتائج أن الطمبة الموىوبين أظيروا نتائج ٜٓ٘من بين )
ذات داللة إحصائية أعمى في مجاالت التحصيل األكاديمي جميعيا، ماعدا 

كذلك أشار المعممون  .مقارنة بزمالئيم غير الموىوبينالجغرافيا والتربية الجسدية، 
إلى أن الطمبة الموىوبين أكثر تكيفًا، ولدييم مشكالت سموكية، وانفعالية أقّل من 

بينما ذكر الموىوبون والمتفوقون ّأنيم يشعرون بالحزن،  .زمالئيم غير الموىوبون
يم غير الموىوبين ئوغير راضيين عن الدعم االجتماعي المقدم ليم أكثر من زمال

ىدفت  مHoge & Renzulli (8112)هوج ورينزولي دراسة والمتفوقين، و 
تعرف الفروق في مفيوم الذات بين الطمبة المتميزين وغير المتميزين أكاديميًا 
باإلضافة إلى التعرف إلى العوامل المؤثرة عمى مفيوم الذات، وتكونت العينة من 

س مفيوم الذات. وأظيرت النتائج أن مفيوم الذات ( طالبًا واْسُتْخِدَم مقيآٛٔ)
لدى الطمبة المتميزين في المجموعة التجريبية كان أعمى منو لدى المجموعة 
الضابطة، كما أظيرت النتائج كذلك أن وجود الطالب غير المتميز في صف 

سنشر وبورالند دراسة يؤثر عمى تقديره لذاتو بشكل سمبي، و الطمبة المتميزين 
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Schnur & Borland (8112)دراسة نوعية ىدفت إلى معرفة أثر التميز  م
األكاديمي في التغمب عمى القمق النفسي الذي يواجيو الطالب المتميز، تكونت 

( حاالت من الطمبة المتميزين أكاديميًا، حيث ُدِرَسْت الخمفية ٖعينة الدراسة من )
ت نتائج الدراسة إلى أن أفراد وأشار  .العائمية واألكاديمية والقمق الذي يتعرضون لو

عينة الدراسة كان تحصيميم األكاديمي مرتفعا، وأنيم كانوا أكثر قدرة عمى التكيف 
مب عمى مع الظروف القاسية أي أن التميز األكاديمي يعد عامال مساعدا في التغ

 مWilson & Stelzer (8112)ويمسون وستيمزر دراسة القمق النفسي، و 
االرتباطية بين حل المشكالت والقمق النفسي لدى عينة من تعرف العالقة ىدفت 

الطمبة المتميزين، واستخدم الباحثان مقياسا لمذكاء ومقياسًا لمخصائص 
( متميزا تعرضوا لبرنامج التدريب عمى حل ٕٓالديمغرافية، وتكونت العينة من )

فاض ( متميزا لم يتعرضوا لمبرنامج، وأشارت النتائج إلى انخٕٓالمشكالت و)
دراسة لبرنامج تدريبي عمى حل المشكالت، و  القمق لدى المتميزين الذين تعرضوا

وصف إلى ىدفت حيث  مRobinson & Cook (8112)روبنسون وكوك 
األساليب العالجية التي استخدمت لمتعامل مع القمق النفسي لدى عينة من 

ساليب تدخل المتميزين وغير المتميزين، ومدى أثر ىذه األساليب واعتبارىا أ
لممعالجة واْسُتْخِدَم نموذج حل المشكالت البينشخصية اإلدراكية، ونموذج الزاروس 

(Lazarus وقد أشارت نتائج الدراسة أن األساليب العالجية أثبتت فاعميتيا )
ومرونتيا في خفض القمق لدى الطمبة المتميزين والعاديين، إال أن تأثيرىا كان ذا 

بة المتميزين مقارنة مع الطمبة غير المتميزين حيث داللة إحصائية عمى الطم
انخفض القمق لدى المتميزين بدرجة أكبر من العاديين، وأشارت نتائج الدراسة أن 
نموذج حل المشكالت ونموذج الزاروس، صنفا من أفضل األساليب في التعامل 

 مع الطمبة المتميزين.
 االستنتاجات:

سات المرتبطة وعرض ومناقشة من خالل عرض اإلطار النظري والدرا
 الباحث:يستنتج الباحث النتائج التي توصل إلييا 

ظيرت فروق ذات داللة بين القياس القبمي والبعدي لدي المجموعة التجريبية  -ٔ
تأثير برنامج اإلرشاد  إليعينة البحث عند تطبيق مقياس القمق النفسي ترجع 

 .النفسي
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 عـــالمراج
 المراجع العربية: -أوالً 

فاعمية برنامج عالجى فى خفض القمق النفسي م(: 8113براهيم باجس معالى )إ
وتنمية مفيوم الذات لدى الطمبة المتميزين، كمية العموم التربوية، جامعة 

 العموم اإلسالمية العالمية، عمان، األردن.

المشكالت التى يعانى منيا م(: 8113ألطاف أحمد محمد توفيق األشول )
والمتفوقو في مدرسة الميثاق، المجمة العربية لتطور  الطالب الموىوبون

 التفوق، المجمد الرابع.

بعنوان "فاعمية  م(:8113أمجد محمد هياجنة وفتحية بنت محمد الشكيري )
برنامج إرشادى جمعي في تنمية مفيوم الذات األكاديمى لذوي صعوبات 

وية والنفسية، التعمم األكاديمية، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات الترب
 المجمد الحادى والعشرون، العدد األول.

ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية، دار مدبولي ، م(: 8112بشرى إسماعيل )
 الطبعة الثانية، القاىرة.

فاعمية برنامج إرشادي أكاديمي في م(: 8118حازم شوقي محمد الطنطاوي )
امعية، كمية تحسين مستوى التوافق النفسي لدى طالب المرحمة الج
 التربية، قسم الصحة النفسية، مرحمة الماجستير، جامعة بنيا.

اإلرشاد النفسى لطالب م(: 8111حمدان محمد فضة وسميمان رجب سيد )
الجامعة المتفوقين عقميا ذوي صعوبات التعمم، المؤتمر العممى اكتشاف 

 ورعاية الموىوبين بين الواقع والمأمول، مصر.

تغمب عمييا  :الضغوط النفسيةم(: 1993أبو سريع ) حمدى الفرماوي ورضا
 ، القاىرة.األولىوابدأ الحياة، عالم الكتب، الطبعة 

التكفل بمشكالت الموىوبين والمتفوقين في الوسط م(: 8111خديجة بن فميس )
المدرسي الجزائري بين ضرورة تفعيل البرامج اإلرشادية وتدقيق الكشف، 

 جامعة بتانة، الجزائر.
الموىبة م(: 8112عبد الرحمن المعايطة ومحمد عبد السالم البواليز )خميل 

 ، دار الفكر، األردن، عمان.ٕوالتفوق، ط

، ٔتنمية اإلبداع ورعاية الموىبة لدى األطفال، طم(: 8119سناء نصر حجازي )
 دار المسيرة، عمان، األردن.
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تكيف النفسي العالقة بين الم(: 8112سهيمة محمود بنات ومحمد طايل براهمة )
دراسة  –وأسباب التحاق الطمبة الموىوبين والمتفوقين بالمراكز الريادية 

 ميدانية، مركز ريادى عين الباش، محافظة البمقاء، األردن.

سيكولوجية رعاية المتميزين، دار وائل لمنشر، الطبعة م(: 8112صالح الداهري )
 الثانية، عمان، األردن.

اإلرشاد النفسي النظرية والتطبيق التكنولوجيا، : م(8112طه عبد العظيم حسين )
 دار الفكر، عمان.

الطمبة الموىوبون في التعميم العام بدول م(: 1991عبد العزيز السيد الشخص )
الخميج العربي أساليب اكتشافيم وسبل رعايتيم، مكتب التربية العربي 

 .٘(، صٕٛلدول الخميج، العدد )
وىوبون والمتفوقون خصائصيم واكتشافيم المم(: 8112عبد المطمب أمين )
 ، دار الفكر العربى، القاىرة.ٔورعايتيم، ط

التميز والتفوق واإلبداع، الفرقان لمنشر والتوزيع، الطبعة م(: 1999فتحى جروان )
 الثالثة، اإلمارات العربية المتحدة.

 عين.الموىبة والتفوق واإلبداع، دار الكتاب الجامعى، الم(: 8118فتحى جروان )

حاجات الطمبة المتميزين والمتفوقين ومشكالتيم، ورقة م(: 8118فتحى جروان )
عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني لممتميزين والمتفوقين، التربية 

 أفضل استثمار لممستقبل، عمان، األردن. ..اإلبداعية

ن، ، دار الفكر، األردٖالموىبة والتفوق واإلبداع، طم(: 8112فتحي جروان )
 عمان.

التفوق والموىبة اإلبداع واتخاذ م(: 8112ليمى بنت سعد بن سعيد الصاعدى )
 ، دار الحامد، األردن، عمان.ٔالقرار، رؤية من واقع المناىج، ط

دور الذكاء العاطفي في تكيف الطفل المتفوق م(: 8112محمد خالد الطحان )
وبين والمتفوقين، والموىوب، المؤتمر العممي العربي الرابع لرعاية الموى

تنظمو مؤسسة الممك عبدالعزيز ورجالو لرعاية الموىوبين والمجمس 
 يوليو، األردن، عمان.ٛٔ-ٙٔالعربي لمموىوبين والمتفوقين، 

مدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين، دار م(: 1992ناديا هائل السرور )
 الفكر، الطبعة األولى، عمان، األردن.
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، دار ٘مدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين، طم(: 8111ناديا هائل السرور )
 الفكر، األردن، عمان.
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