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إلى زوجتي الغالية رمز التضحية والعطاء التي شجعتني على مواصلة الدراسة 
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 أن تكون هذه الدراسة مالًآدي فلذات كبدي يحيى وعبد الرحمن وكريم أوال إلى
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  إقرار
  
بحـاثي  أنهـا نتيجـة     أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و       أنا مقدم الرسالة    أقر  أ

و أي جزء منها لم يقدم لنيـل        أن هذه الرسالة    أالخاصة باستثناء ما تم االشارة له حيثما ورد،و       
  . معهدأو جامعة أليأي درجة عليا 

  
  
  

   :التوقيع
  

  .امز السائحمجد رأ: االسم
  

  11/2013 /9:  التاريخ
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  الشكر والعرفان
  

الحمد اهللا رب العالمين حمداً كثيراً مباركاً فيه،والصالة والسالم على سيد الخلق محمد صلى 
  .شكر كل من ساعدني في انجاز هذه الدراسة أ أن سعني إالّياهللا عليه وسلم،ال 

 المشرفة على هذا الرسالة ،لما قدمته من الجزيل للدكتورة سهير صباح روأتقدم بالشك
وإظهاره بالصورة التي ،ولما بذلته من جهد كبير النجاز هذا العمل،توجيهات وإرشادات قيمة

  .هو فيها فكل الشكر والتقدير
 ، مساقات اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية العلوم التربويةيكما أتقدم بالشكر والتقدير لمدرس

  .الشامخالكبير ا الصرح العلمي  هذسفي جامعة القد
لما أفادني من توجيهات ومالحظات  حول العينة ، معزوز عالونةركما أتقدم بالشكر للدكتو

  .والتحليل اإلحصائي
 سهيل صالحة لما بذله من جهد فيما يتعلق بمراجعة الجداول والنتائج ركما أتقدم بالشكر للدكتو

  .الكمية وكل ما يتعلق بالجوانب اإلحصائية
لما زودني به من مراجع ودراسات من ،اب عواديكما أتقدم بالشكر لألستاذ الدكتور يوسف ذ

  .مكتبته الخاصة
حفظهما اهللا في تشجيعي /كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان العميق لكل من والدتي وزوجتي

  .فجزاهما عني خير الجزاء.ومساندتي،وعلى دعوات أمي التي كان لها األثر الكبير
الشكر والعرفان لعينة الدراسة من طالب وطالبات التدريب الميداني بتوجه أن أما ال أنسى  ك
  . في كلية التنمية االجتماعية في جامعة القدس المفتوحة)2(
  
  
 
 
 

  
  الباحث



 ج 
 

    :مصطلحات الدراسة
  

وهو عـالج مباشـر     ، أسلوب جديد من أساليب اإلرشاد النفـسي       :نفعاليالعقالني اإل النموذج  
وما ،لتصحيح معتقداته الالعقالنيـة    المنتفع   لمساعدة،يستخدم فنيات معرفية وانفعالية   ،يهيوتوج

يصاحبها ضـبط انفعـالي      وسلوكي وتحويلها إلى معتقدات عقالنية     يصاحبها من خلل انفعالي   
  .)2000سرى،(وسلوكي

  

خالل  معه تستمر التقييم،وقد عملية أثناء المرشد تنتاب القلق التي حالة عن عبارة : " األداء قلق
،ويعـرف  )238، ص  2010 الشريفين،(القلق سمة عندئذ ذلك ويسمى متواصل، بشكل العمل فترة

  .األداء قلق مقياس على المرشد عليها يحصل التي الدرجة خالل  من :"إجرائياً
  

 ينتاب الشخص مـصحوباً   ،هو شعور غير سار وغير معروف المصدر      : تعريف الباحث للقلق  
   .واآلخرين على تكيفه مع نفسه سلباًبة مما يوثر بالتوتر والره

  

في مقياس قلق   الطالب المتدرب   هو الدرجة التي يحصل عليها المفحوص        :اإلجرائيالتعريف  
 ،وترتبطالطالب المتدربعلى التدريب الميداني يعتمد نجاح .المستخدم في البحث الحاليداء األ

 علـى  تدريبـه  مـستوى وفي االتصال، مهاراته :منها بعوامل كثيرة الطالب المتدرب  فاعلية

طريق  عن واالكتساب للتعديل قابلة العوامل وهذه لديه قلق األداء ومستوى،اإلرشادية المهارات
 المختـصين  فاعليتـه اهتمـام   وزيـادة  الطالب دراسة شغلت بحيث المناسبة، التدريب برامج

 مـع  يتكيفونالمتدربين  طلبةال بعض أن وجد له مكانته،وقد متخصص كمجال  عليهمباإلشراف

 التكيف على قدرتهم لعدم نتيجة،وعدم استقرار،دائم قلق حالة في اآلخر البعض يبدو بينما،الدور

  عمليـة فإن المختلفة،لذا اإلرشادية المهارات توظيف خالل من الالمرشد الفع دور ممارسة في

 ووضع،التشخيص أجل من لبحثوا مجاالً للدراسة تبقى بالطالب المتدر لدى األداء قلق خفض

 في،االرتقـاء  يـساهم  قـد  الذي األمر األداء قلق مستوى خفض إلى التي تهدف الفاعلة البرامج

  ).Costa ,1994(وجه أكمل على اإلرشادية بالعملية
  

 وغيـر  مباشـرة  إرشادية خدمات مجموعة " : أنه على الباحث يعرفه: مقترح إرشادي برنامج

 ،للفرد والسلوكي المعرفي الجانب في ايجابي تغيير إحداث إلى دفته،ومنظمة مخططة،مباشرة
  . "  لدى طلبة التدريب الميداني األداءقلق   على للتغلب

  



 د 
 

ــداني  ــدريب المي ــو  :الت ــداثه ــدارس   إح ــات ال ــي اتجاه ــي ف ــر حقيق  تغيي
ــارف     ــالعلوم والمع ــارض ب ــف الع ــربط الموق ــضجه،بحيث ي ومهاراته،وتكامله،ون

  ).1995،الخطيب(كلي إطارظام االجتماعي والسياسة االجتماعية في والقيم،والمؤسسة،والن
قدرة واضحة علـى تحديـد الهـدف        " : أتيمرجريت شوبرت التدريب الميداني كما ي     عرفت  

والتركيز في تحقيقه،وهو القدرة علـى االلتـزام بالـسلوك المهنـي وكـبح جمـاح الـنفس                  
العمالء،وهو القدرة على إقامـة عالقـة        لحقيقة واقع    واالنضباط،وهو القدرة على تقمص واعٍ    

مهنية مع فهم جوانبها وأساليبها وقيمها،وهو القدرة علـى المـشاركة الفعالـة فـي مـشاعر                 
 خيراًأوالتقديرات التفسيرية والعالجيـة،و   ،العمالء،وهو القدرة على ممارسة العمليات الدراسية     

  ).John ,1995("لياتها المهنيةؤوالقدرة على االلتزام بواجبات المهنة ومس
  

المقصود به الطالب الذي اختار الخدمة االجتماعيـة كتخـصص            :2التدريب الميداني   الب  ط
والذي اجتاز المستوى التعليمي النظري الذي يؤهله لبدايـة         ،له،الذي أنهى تدريب ميداني واحد    

يهـدف  التدريب العملي،وذلك وفقاَ للنظم واللوائح المتبعة في جامعة القـدس المفتوحـة،حيث             
 المتدربين الكتساب المهارات الالزمة في تعاملهم       أمام إتاحة الفرصة    إلى )2(التدريب الميداني 

مع األفراد،حيث يلتحق الطالب المتدرب بمؤسسة تقدم خدمات اجتماعية لإلفراد،وفيها يتدرب           
سة الطالب على مهارات لها عالقة في ممارسة خدمة الفرد من حيث عملياتها المتمثلة في درا              

الحالة والتشخيص،وبناء الخطة العالجية،ومهارات بناء وإنهاء العالقة المهنية،ويتم ذلك تحـت           
 ساعة تدريبية يتدرب    )120(ي االجتماعي في مؤسسة التدريب لمدة     صصاتإشراف مباشر لألخ  

ابـو  ( والعائالت،والحـاالت الفرديـة وكتابـة تقريرعنهـا          األفـراد خاللها على التعامل مع     
  .)2012بكر،

  

بأنها تلك المجموعة من األفكـار الخاطئـة    (Ellis ,1977) أليسيعرفها   :األفكار الالعقالنية 
موضوعيتها والمبنية على توقعات وتعميمـات خاطئـة،وعلى         التي تتميز بعدم  ،وغير المنطقية 

  . الفعلية للفردواإلمكاناتبدرجة ال تتفق ،مزيج من الظن والتنبؤ والمبالغة والتهويل
  

وهو   Raitional – Emotive Counseling Program : العقالني االنفعالياإلرشادىمج البرنا
استبدال العبارات  -مراقبة األفكار السلبية  -االسترخاء(منظومة مهارات معرفية سلوكية يتضمن      

بهدف زيادة الوعي لدى العاملين بأهمية الحوار        )السلبية في الحديث مع الذات بأخرى ايجابية      
داء ومحاولة تدريبهم على فنيات للتخفيـف مـن درجـة قلـق األ            ،أثيره على السلوك  الذاتي وت 

 ألبرت قدمهحد األساليب اإلرشادية الذي     أنفعالي بأنه   يعرف إبراهيم اإلرشاد العقالني اإل    ،ولديه



 ه 
 

ويهدف اإلرشاد العقالني االنفعـالي إلـى تحديـد األفكـار     ،1995عام  (Albert Ellis) أليس
وتعديلها إلى أفكار ومعتقـدات عقالنيـة       ،قالنية والالمنطقية في سلوك العميل    والمعتقدات الالع 
  .) 1992إبراهيم،( العميل فلسفة جديدة في الحياة يوتبن،منطقية سليمة

  

 في هذه الدراسة مـن فنيـات معرفيـة          بةنفعالي للطل رشادى العقالني اإل  ويتكون البرنامج اإل   
اتهم غير العقالنية إلى معتقدات عقالنيـة يـصاحبها          لتصحيح معتقد  لبةوانفعالية لمساعدة الط  

  . لدى طلبة التدريب الميداني لألداءضبط انفعالي وسلوكي،مما يتمخض عنة خفض قلق 
  



 و 
 

  :  الدراسة ملخص
 

 العقالنـي اإلنفعـالي   النموذج  إرشادي،يستند إلى برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 في جامعة القدس المفتوحة في فرع )2(ة التدريب الميداني  طلبلدى األداء قلق مستوى خفضل

،ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث مقياس لقلـق األداء مـن إعـداده،وتم            2013 للعام   نابلس

عرضه على العديد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص وأجريت عليـه التعـديالت              

 تكونت.) 0.86(لفلسطينية فبلغ معامل ثباتهحسب المحكمين واستخراج الثبات والموائمة للبيئة ا

القدس المفتوحة  جامعة في   كلية التنمية االجتماعيةطلبة من وطالبة طالباً (50) من الدراسة عينة

 تجريبيـة مجموعـة   : مجمـوعتين  إلى عشوائياً ،وزعوا)2(المسجلين لمساق التدريب الميداني

ت علـى التـدريب   اقتصر ضابطةمجموعة ،وتعرضت للبرنامج اإلرشادي العقالني اإلنفعالي

وأظهرت نتائج الدراسة  .االعتيادية والطريقة األساليب وفقبدون تعريضها للبرنامج اإلرشادي،

فعالية نظرية ألبرت أليس اإلرشاد العقالني اإلنفعالي في خفض قلـق األداء أثنـاء التـدريب                

يضاً إلى أن هنالك فعاليـة وأثـر دال         الميداني لطلبة كلية التنمية اإلجتماعية،وأشارت النتائج أ      

ـ                ىإحصائياً في خفض مستوى قلق األداء أثناء التدريب الميداني لطلبة التدريب الميـداني عل

 التي تعرضت للبرنامج اإلرشادي     ةوأكدت نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبي     .القياس البعدي 

ها أثناء التـدريب وذلـك بعكـس        العقالني اإلنفعالي قد انخفض مستوى قلق األداء لدى أفراد        

 أن الدراسة نتائج أظهرت التي لم ينخفض قلق األداء أي لم يتأثر أفرادها،وةالمجموعة الضابط

 أفـراد  لدى مما إحصائياً دال بشكل أقل كان التجريبية المجموعة أفراد لدى األداء قلق مستوى

لذكور واإلناث أي عـدم      أظهرت عدم وجود فرق دال إحصائيا بين ا        ما،كالضابطة المجموعة

 ذكر أو أنثى على درجـة قلـق         يوجود أثر للتفاعل بين البرنامج اإلرشادي والنوع االجتماع       

 .األداء في القياس البعدي،فهما متوازين ومتماثلين
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The Efficacy of a Counseling Program Based on the Model of Rational and 

Emotional Performance to Reduce Anxiety among the Students of Field Training 
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Abstract :     
The study aims at revealing the effectiveness of counseling Program based on 

rational model in reducing performance anxiety level among the students of the 

course field training (2) at Al-Quds Open University in Nablus Branch in the 

year 2013. For the purpose of the study, the researcher used anxiety scale which 

he Prepared. The test was subjected for reliability and for suitability of the 

environment in Palestinian. It's reliability factor reached 0.86%. The study 

sample consisted of 50 students from the Faculty of Social Development at Al-

Quds Open University, enrolled in the field training course (2), and were 

randomly distributed into two groups: the experimental group which was 

indicative to the program rational and emotional, and the control group which 

was confined to training without exposing them to the program in accordance to 

the usual way. The results of the study showed the effectiveness of Albert Alice 

counseling theory of rational and emotional performance in reducing anxiety 

during the field training for the students of the Faculty of Social Development. 

The results also indicated that there were effective and statistically significant 

effects on reducing the level of concern performance during field training for 

field training students in a dimensional measurement. The results of the study 

confirmed that the experimental group ,which exposed to rational and emotional 

Program , showed lower(anxiety in performance)for the members of the group 

during training in contrast to the control group which didn’t show lower concern 

performance for its members during training. 
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   : األولالفصل 
  

  وأهميتهامشكلة الدراسة 
  

  : المقدمة 1.1
  

الـنفس   علم فروع من الفرع هذا تطورت وقد،تطبيقيال النفس علم فروع من  مهم فرع النفسي اإلرشاد
 كافـة  فـي  اإلنسان حياة لتغطي مجاالته تشعبت،والنظريات له ووضعت،العشرين القرن منذ سريعاً

 مـن  جوانبها كافة وفي والمرض الصحة في ظروفها كافة وفي،الشيخوخة حتى الطفولة منذ،مراحلها

  .)1996 الشناوي،( وعمل وزواج دراسة
  

 زيادة ل وذلك،الحاضر وقتنا  في مهمةال التخصصاتأولى  من جتماعيالنفسي اإل اإلرشاد بحأص وقد

  جتماعية المختلفـة البيئات اإل في جتماعيةاإلو ةالمشكالت النفسي لزيادةللعون،و المجتمع حاجة أفراد
 عند نةالمواط غرسفي  بارزاً   دوراًجتماعي إلاوللمرشد النفسي .قفي عصر يطلق عليه عصر القل

 اآلخـرين  مساعدة يفترض الذي المهنياإلنسان المختص  ذاك الصالح،فهو المواطن تكوينو،النشء

 الضرورية الخدمات مؤسسات في  المطلوبة منه المهمات إطار الفاعلية،فيو هتماماإلب ق تتسمائبطر

 المناسـبة  حلـول ال إيجاد إلى لتوصلوا مساعدةجتماعية للوالخدمات اإل،والتعليم التربية في مجاالت

   .)2002 الزيود،( جتماعيةاإل مأ النفسية للمشكالت
  

من العمليات التي تساند عملية التعلم والتعلـيم         الجامعة   مأدور المرشد الطالبي في المدرسة       ويعتبر
 المؤسسات وعلـى     هذه في التربوي   مأالنفسي  في عملية اإلرشاد    ه   قصور نأبطريقة غير مباشرة،و  

  .يجابي واضح على الجانب السلبي واإلتأثير ومراحلها له مختلف مستوياتها
  

ـ  األخمأالنفـسي  المرشـد    الشريحة التي يعمل معهـا مأ المجتمع أفرادرعاية ت ولما كان  ي صصات
ضرورة  نوالمنظرين والمهنيي على العلماء والباحثين    وجب  ،من أهم وأول أدواره المهنية    جتماعي  اإل

فـي ظـل    العصر الذي نعيـشه     في هذا   احته والرفع من مكانته،   البحث في كافة السبل لرعايته ور     
لم يسبق لهما مثيل،واللذان جعال اإلنسان يعيش في راحة         اللذان  كبيرين  التطور  الكبرى و الحضارة  ال

 اإلنـسان الجانب الروحي الذي يتميز به      على حساب   الجانب الجسدي   اهتمت ب  خدماتها   أن إال،كبيرة
 القصور الحضاري هذا اإلحساس بالقلق والتوتر والضيق        إفرازاتاحد  عن غيره من الكائنات،وكان     

  .)2005 رزق،( والمتعاملين بالمهن اإلنسانية خاصة، الجنس البشري عامةأفرادلدى 
   

ـ فكما  فهي ليست بالجديدة    ،من المواضيع التي تحدث عنها الكثيرون قديماً      القلق والتوتر   د  يع ح وض
نفعال إنساني ظهرا منذ القدم كرد      إ إالكال من الخوف والقلق ما هما        أنSpeilbergr,1976((سبليجرز
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والتي تتسم بالخطر،ولكن تزايد    ،تكيفي تجاه المواقف التي يصادفها اإلنسان     )كميكانيزم(فعل طبيعي،و 
  .)2005 رزق،(  هو الجديدنسبته وأثاره مع تعقد الحياة في العصر الحديث

  

ه نّأذي ينشأ خالل صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد للتكيف،كما         فالقلق حالة من التوتر الشامل ال      "
 اختالل  إلىقوة معوقة تؤثر في تكوين الذات والنفس حيث يقلل من قوة المالحظة،وقد يؤدي بالفرد               

 التـي   ة،والشريح)93 ،1993 ،عزب( "ثر بدرجة مباشرة على األداء    يؤمما  ،توافقه العضلي والعصبي  
 أثنـاء  بسبب ما يواجهونه من قلق وتوتر        )2( التدريب الميداني  ةريحة طلب يهمنا الحديث عنها هي ش    

  .جتماعيةاإل التطبيق العملي في المؤسسات إلى النظريةالتدريب وانتقالهم المفاجئ من المواد 
  

يتطلب درجة كبيرة مـن الثبـات       ،ممارسة العمل اإلرشادي بصفة عامة     أن) 1993(وتوضح عزب   
ـ وعدم التوتر حتى يـتمكن األخ     ،ذهنيال الستقرارإنفعالي و اإل  أو النفـسي  أوجتمـاعي  إلا صيصات

المستوى العالي من القلق     أن )1978(عالوي  بهذا الخصوص   ويشير  التربوي من مساعدة اآلخرين،   
ستثارة والسلوك   وسرعة اإل  نتباهواإل،يؤثر في الفرد بصورة سلبية،ويرتبط بعدم القدرة على التركيز        

  .العشوائي
  

ضطراب والخوف التي يشعر بها من يقوم بصدد القيام         حالة اإل : هي  الطالب المتدرب    قصد بقلق يو
 المؤسسة فتزداد هذه الحالة عندما يقوم المتدرب بذلك ألول مرة،كما           أوبعملية التدريب في المدرسة     

وعادة ،فعملية التدريب تثير وتمثل موقفاً جديداً للمتدرب،      )1،2(هو الحال لدى طلبة التدريب الميداني     
 هناك من سيقوم    أنإدراك المتدربين   ذلك   إلىما تثير المواقف الجديدة شعوراً بالقلق،فإذا ما أضيف         

،وإذا التـدريب األداء أثناء   ى جودة    درجات على مد   التدريب،أي سيعطى  عملية   أثناءبتقييم سلوكهم   
ـ    أن  مثل هذا الموقف يعاني منه المتدربون،اتضح مقدار القلق الذي يمكن          أنعلمنا     الءؤ يعانيـه ه

  .)1995 عبد الرحيم والعمادي،( المتدربون في مثل هذه المواقف
  

 الفـرد   أداء زاد القلق قل     اعكسية فكلم  العالقة بين القلق واألداء هي عالقة        أنون  صخصتويرى الم 
نـه يـدفع الفـرد للنمـو        أأثار ايجابية وسـلبية،واألولى      للقلق   أن صحيح،حيث يظهر هنا     والعكس

 كان بدرجـة معقولـة      إذا،ةيجابيجتماعي وتطور الشخصية نحو كثير من الغايات اإل       واإلالشخصي  
  ). 1998الشربيني،( وبسيطة فيعتبر هنا قلقاً محموداً

  

طالع على كم ونوع    إلهو ا جتماعي   اإل مأالنفسي  المرشد  ومن األساليب المهمة لتحسين برامج إعداد       
 يكون الهدف   أنالممارسة األولى والفعلية للمهنة،فيجب     مصادر القلق النفسي التي تواجهه في اثتاء        

وتوصـال مـع برنـامج اإلعـداد        ،بالجامعاتالنفـسي   المرشـد   سي للحكم على فعالية إعداد      يالرئ
جتماعية الذي يسهم    التقويم الذاتي لتخصص الخدمة اإل     إطاري النفسي في المستقبل،وفي     صصاتلألخ
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للتغلب علـى مـصادر     ،في االقتراحات الفعالة والواقعية   في تحسين برامجها،تبحث الدراسة الحالية      
 النفـسي المرشـد   وتخفيف حدة التوترات الناشئة عنها كـي يـؤدي          ،القلق النفسي للطالب المتدرب   

 ويستفيد من فترة تدريبه إلى أقـصى حـد ممكـن        ،جتماعي المتدرب عمله بأفضل درجة ممكنة     اإلو
  .)2005 رزق،(
  

ضـطراب  فراد تعرضوا ودون استثناء للحظات شعروا خاللها باإل        جميع األ  أن)1991(إبراهيمويؤكد  
نفعاالت القوية التي تعجـزهم عـن       والوقوع تحت رحمة اإل   ،توتر شديد من  النفسي بكل ما يتسم به      

  . استجابات انفعالية حادة يطلق عليها القلقإلىال ويؤدي ذلك والتصرف الفع،التفكير المالئم
  

معينة،كما مواقف أو مثيرات نحو لإلنسان طبيعية استجابة ية والمتوسطةالعاد درجاته في القلق دويع 

البقاء،إالّ على والمحافظة النفس عن الدفاع وسائل إحدى ديعالطبيعيـة  حدوده يتجاوز حين القلق  أن 

 والضيق واأللـم  الكدر من الكثير يسبب لالنزعاج،وقد مصدراً يسيطر عليه،يصبح المرشد،أو ويمتلك
  ). 2003،سامطانيو(
  

كثيراً مـن   له ويسبب اإلنسان يمتلك الذي،الشديد الغامض الخوف حالة من  القلق )فرويد (اعتبر وقد
 إلى موجهاً يكون لخطر انفعالية ه استجابةنّ أعلى القلق )هورني(اعتبرت كما . واأللم والضيق الكدر

ـ  نفـسية  اضطرابات القلق مع األساسية للشخصية،ويتداخل المكونات  كتئـاب كـالخوف واإل  رةكثي

امطـانيوس ( بينـاً  اختالفاً عنها يختلف الوقت ذاته في ولكنه مكوناتها من مهماً مكوناً دوالضغط،ويع 
،2003 (  
  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1
  

 القلـق يـؤثر علـى       أنوجد  السابقة   اتسا التربوي والدر  األدبطالع على الكثير من     من خالل اإل  
 Ellis Michael Krengel, Maxine Beck(:كـــل مـــنمثـــل دراســـة فـــي  األداء

Michael,2002(،)1980,Spiclberger(،) Jonathan B. Singer, and Claudia,2012(،) ــة دراس
  تأثير إلى هذه الدراسات    معظم أشارتحيث   )2012 الحجامي،(،)2010الشريفين،(،)2004 ،الدرمكي
 زيادة مستوى على تعمل قدالتي و المباشرة ةاإلشرافي الممارساتوخاصة في  لقلق على األداءكبير ل

  .القلق
  

ـ هم اًقطاعفي كلية التنمية االجتماعية     يمثل طالب التدريب الميداني     و مـن قطاعـات    وكبيـراً    اًم
 )2(ويبلغ عدد طلبة التدريب الميداني      طالب  ) 576(ا يقارب   م  فرع نابلس    ،فيبلغ عددهم في  المجتمع

من خالل عمل الباحث في وحدة تدريب وتوظيف الخـريجين          و،)83(وفي فرع نابلس للسنة الحالية      
 مالحظـات مـشرفين     إلـى  دوباالستناجتماعية،الذين يتضمنهم خريجو الخدمة اإل    و،فرع نابلس في  
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يظهرون بعض مظاهر القلـق     ، التدريب الميداني  ت الطلبة الذين يسجلون مساقا    أنالتدريب الميداني   
ـ  واإلشراف على تـدريب األخ     ومن خالل التدريب  ،والخوف من التدريب   ين يجتمـاع يين اإل صصات

يرتبط هذا القلق بطريقة ونمـط      ف،يهم هناك درجة كبيرة من قلق األداء لد       أن لوحظ   ين الجدد يوالنفس
يين الجدد لينعكس ذلك    صصات بين األخ   وانتشاراً  تأثيراً أكثر تكون الالعقالنية    نأالتفكير،بحيث يتوقع   

خفض قلـق   لبرنامج إرشادي عقالني انفعالي     لبناء  الدراسة  سعى هذه   تمستوى قلق األداء عندهم،لذا     
هميـة برنـامج    وإل.في فرع نابلس  المفتوحة   في جامعة القدس     )2(األداء لدى طلبة التدريب الميداني    

 إلـى إلشراكه في الحياة العملية بخطى واثقة دفع الباحـث          الطالب المتدرب   التدريب العملي إلعداد    
  .قعية مشكالت القلق الذي يعاني منها المتدربون بالتدريب العمليووا،تهالكشف عن حقيق

  

  :ينيآلت في السؤالين ايمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية 
  
 لدى  األداءنفعالي في خفض قلق      اإل العقالني النموذج   إلىيستند  الذي   رشادياإلبرنامج  ال فعاليةما  -

  ؟ طلبة التدريب الميداني
نفعالي في خفض قلـق      اإل العقالني النموذج   إلىيستند  الذي   رشادياإلرنامج  بال فعاليةهل تختلف   -

التفاعـل  أو  المجموعة  أو  الجنس  أو   اإلرشاديف البرنامج   الباخت  لدى طلبة التدريب الميداني    األداء
  بينهما؟

  

  :الدارسةأهمية  3.1
  

  :أتيترجع أهمية الدراسة الحالية إلى ما ي

في حدود علم   طلبة التدريب الميداني    ي تناولت موضوع قلق األداء لدى       التالعربية  لدراسات  القلة   -
 الـى التـراث   إضـافة ن تكون هذه الدراسة بمثابة أيأمل  ،لذا ٌ  في المجتمع الفلسطيني   ةاصخ،الباحث

  اهتمت بموضـوع الدراسـة     جتماعيةاإلعدم وجود دراسات سابقة في الخدمة       ،في ظل   السيكولوجي
  .ة قد تعتبر بداية االهتمام بالموضوع الدراسنإ،لذلك فالحالية

 جانبهم المعرفي   ةدراسسنحاول  و، من قطاعات المجتمع   اًهمم اً التدريب الميداني قطاع   لبةيمثل ط  -
ضـطرابات  األفكار الالعقالنية التي يمكن أن توجد،وقد تسبب لهـم الكثيـر مـن اإل             إلى  للتعرف  
  . لديهماألداءفي خفض مستوى قلق تهم مساعدو،النفسية

يتوقع أن يؤدي البرنامج إلى مساعدة طلبة التدريب الميداني في تعلم مهارات تساعدهم في التخفيف          -
 . أثناء التدريب الميداني لديهماألداءمن حدة قلق 

تطوير برامج لتخفيف   ل اإلرشاديمن البرنامج   ستستفيد   الجامعة   إدارة نإف الدراسة   جئنتافي ضوء   -
  .ي الجامعةالقلق لدى الطالب المتدرب ف
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 : الدراسةأهداف 4.1
   

  :تحقيق ما يأتي إلى تهدف الدراسة
  

  . في خفض مستوى القلق لدى طلبة التدريب الميدانياإلرشاديثر البرنامج أمعرفة -
 بكلية التنميـة   طلبة التدريب الميداني  التي يعاني منه    ،)قلق األداء (القلق درجة مستوى    إلىالتعرف   -
  .جتماعية في نابلساإل
  .في مصادر القلق النفسي بمادة التدريب الميداني) أنثى/ذكر(الفروق بين الجنسين  إلى التعرف -
  . لدى  طلبة التدريب الميدانياألداءقلق  في يالبعد والقياس،القبلي  الفرق بين القياسإلىالتعرف -
  

  :فرضيات الدراسة 5.1
  

  :تكونت فرضيات الدراسة من 
  

 بين متوسـطات األداء علـى       )α = 0.05(ائية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحص     -
  .القياس القبلي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

 بين متوسـطات األداء علـى       )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -
  . طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهماالقياس التكويني للقلق لدى

 بين متوسـطات األداء علـى       )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -
  .القياس البعدي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

  :سةالدرا حدود 6.1
  

  :تكونت حدود الدراسة
  

  .جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس: المكانيةالحدود  -
 قيـاس البعـدي   ال تطبيق   وجرى،15/4/2013ولغاية   28/1/2013من  البرنامج  بدأ  :  الحدود الزمنية  -

  . 15/4/2013للمجموعة التجريبية بتاريخ 
المفتوحة في   في جامعة القدس     )2(يداني  عينة البحث من طلبة التدريب الم     تألفت  :  الحدود البشرية  - 

ممـن  كمجموعـة تجريبيـة      )25(منهمطالب   )50(اختيارتم  و اًطالب )83( عددهم كانفرع نابلس و  
  . ضابطةمجموعةك )25(ث من إعداد الباحلقلقا درجات بمقياس على أعلى الوحص

عـدها  أ التـي    دراسـة ال ألداةتتحدد الدراسة بالخصائص السيكومترية     :   المحدد الخاص باألداة   -
 لدى طلبة   األداءنفعالي في خفض قلق      اإل العقالني النموذج   إلى برنامج إرشادي يستند     فعالية(الباحث

ـ   المتمثلة في صـدقها     )التدريب الميداني  . الدراسـة ألغـراض  اعتبـرت مناسـبة      يوثباتهـا والت
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  : الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

   Rational – Emotive Counseling :نفعالياإلرشاد العقالني اإل 1.2
  

  :تمهيد 1.1.2
  

 في وقتنا الحاضر،حيث تـستخدم  فـي         لمهمةنفعالي من النظريات ا   الني اإل تعد نظرية اإلرشاد العق   
هـذه النظريـة    قبل أن نتحدث عن تفاصيل ومنهجية       ن،وآلكثير من الدراسات والمناحي العالجية أ     

ال وهو التفكير الالعقالني    أها   نشير إلى أهم جانب في     أن البد لنا    )نفعالياإل –العالج العقالني نظرية  (
 نفعـاالت اإل بين والتقييمات،وما التفسيرات بين ،فهو يميز ما)ألبرت الس(ذه النظرية صاحب هلدى

التفاعل مـا   العقالنية،وكذلك على وغير السليمة غير واألفكار نفعاالتالعقالنية،واإل واألفكار السليمة
 عـن  منعزلـة  ةبصور تعمل ال والسلوكية،وأنها نفعاليةواإل) العقالنية األفكار( المعرفية العمليات بين

  ).Ellis ,1999( ضطراباإل في البعض بعضها
  

 رد نأ وسلوكات نقيـة،و اً ومشاعرما يكون لديهم أفكاراً أن األفراد نادراً  ")1958(ويشير ألبرت أليس  
نفعال ال  إلالفعل عبارة عن حالة مركبة من اإلدراك أو التفكير والعمليات الحسية الحركية، فالتفكير وا             

 داللـة،ويعمالن فـي عالقـة       ذي منفصلتين أو مختلفتين، لكنهما يتداخالن على نحو         يمثالن عمليتين 
 ( "السلوكنفعال على التفكير وعلى     نفعال،كما يؤثر اإل  السبب والنتيجة،حيث يؤدى تفكير الفرد إلى اإل      

  .) 2005 كامل،
 

ون مسؤولة بقدر   قد استنتج عدة اعتقادات ال عقالنية تك      ) ELLIS(أليس أن) 2000(يبين حسني العزة  "
كتئاب والغضب،وتظهر هذه االعتقادات الالعقالنية من خالل التعبيرات والجمـل          كبير عن القلق واإل   

 مـن كـل     ليس لي قيمة إذا لم أكن محبوبـاً       (السلبية الداخلية والمنطقية التي يقولها الفرد لذاته كالقول       
 وعقالني سيشعر بالمـساعدة      أصبح يفكر بشكل منطقي    إذاوعلى العكس من ذلك فان الفرد        )شخص

  .)2008  ،الصباح والحموز( "والسرور وتحقيق الذات والعيش بشكل مبدع
  

ومعنـى ذلـك أن أسـباب       ) حياتك مـن صـنع أفكـارك      (ويقترن أسلوب التفكير العقالني بالقول      
لى  طريقة التفكير لدى الفرد،فيوجد أفكار ال عقالنية تؤدي إ         إلى والقلق تعود    بكتئاضطراب كاإل اإل

 سـعادة   إلـى  الوقاية من القلق والضيق وتحول حياتنـا         إلىعقالنية تؤدي    وأفكارالضيق والحزن، 
العقالنية عندما تستولي على أفكارنـا تولـد مباشـرة           وصفاء بدل من الضيق والشقاء،فالفكرة غير     

) وكسـل ...انفعـال ..فكرة( الفكرة ه تدفع الشخص إلى السلوك الذي يتناسب مع هذ        اًانفعاالً ومشاعر 
  .)2004 سفيان،(
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ثراً كبيراً علـى قلـق األداء       أوقد تنعكس مثل هذه األفكار الالعقالنية على الطالب المتدرب وتترك           
 أن  لـى  إ )ألبـرت ألـيس   (أيضاويشير  .جتماعية الخدمة اإل  أو التدريب الميداني لطالب اإلرشاد      أثناء
ر التـي تخلـو مـن المنطـق      باعتناق الفـرد لـبعض األفكـا   نفعالي يرتبط أساساً  ضطراب اإل اإل

  .)(Ellis ,1975ضطراب باستمرار تبنى الفرد وتزويد لهذه األفكاروالعقالنية،ويستمر هذا اإل
  

 فاعليتـه  تقصيحاولت  ونفعالياإل العقالني استخدمت العالج الكثير من الدراسات التي توقد وجد

 فيها راجعا التي،)وودز ليونز( دراسةنجد أن ،فاألخرىية العالجباألساليب  عالجي،ومقارنته كأسلوب

  أنplacebo)( تـائج ن أظهـرت  نفعالي،كمااإل العقالني العالج أسلوب استخدمت دراسة سبعين نتائج

 الحـاالت  بعـض  في يفوقها قد األخرى،بل العالج أساليب عن فاعلية يقل ال نفعالياإل العقالني العالج
Lyons & Woods ,1991)(.  

  

   :يأتيفكار والمعتقدات الالعقالنية والخاطئة والتي تتحدد فيما  مجموعة األأليسولقد حدد 
  

  .في المجتمع مةهموبالذات ذوى المكانة ال، من كل األفرادمن الضروري أن يكون الفرد محبوبا1ً-

  . بدرجة عالية تصل إلى مستوى الكمال ومنجزاًيجب أن يكون الفرد فعاال2ً-

وهم يتصرفون بطريقة والشريرة ، ذوى النفوس الدنيئةيوجد في كل المجتمعات بعض األفراد3-
  .شد العقوبةأوهؤالء يجب أن نوقع عليهم  مجرمة أوشريرة 

  . شيءأيويتمناها فليس هناك أمل قط في ،إذا لم تحدث األمور بالطريقة التي يتوقعها الفرد4-

ه التحكم في قدره وفى  إنسان بإمكانأي وأنه ال يوجد إرادتهأسباب تعاسة اإلنسان خارجة عن - 5
  .مصيره 

رتياح بل بالذعر وعدم اإل، من الطبيعي أن يشعر بالخوفهما،فأن إذا تعرض اإلنسان لخطر6-
  .الشديد،ألنه ال محالة من وقوع المحظور

إن تجنب بعض مصاعب الحياة أو عدم تحمل المسئولية أسهل بكثير من مواجهه الصعوبات 7-
 .وتحمل المسئوليات

وأنه بحاجة إلى شخص ما ،ى المرء أن يعتمد على اآلخرين في تحقيق بعض أهدافهيجب عل-8
  .أقوى منه لكي يشعر بالثقة واألمن

فالماضي هو الذي يحدد الحاضر،فإذا حدث شيء ما ،لن يستطيع اإلنسان أن يتخلص من ماضية9-
 .ثر هذا الشيء سيظل يؤثر بال حدود في حياته كلها أ نإ إنسان فأيفي حياة 

  .ضطراباتإينبغي أن ينزعج الفرد ويحزن لما يصيب اآلخرين من مشكالت و10-

 البشرية قد تصاب بكارثة إذا لم نأ وهلجميع المشكالت اإلنسانيمثالي ال يوجد سوى حل واحد 11-
  .تعثر على هذا الحل
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 :المعانيوفي كتابة مختلفة بنفس     ، األفكار اإلحدى عشرة بمفاهيم ومصطلحات عديدة      ههذوقد وجدت   
هي نتيجة  )نفعالية والنفسية االضطرابات اإل (أي أنهاغير منطقية،جازمة،وذكر   ،دوجماتية،غير معقولة 

  ).2009 ،عربيات السعد وأبو( وأساليبهالتفكير الخطأ،وفي عادات التفكير الخاطئة 
  

 في العالم،وقـد     بين الباحثين   انتشاراً واسعاً  )ليسأل(اإلحدى عشرة الالعقالنية    هذه األفكار  لقيتوقد  
 للكشف عن هذه األفكار،وأضـيف إليهـا فـي البيئـة العربيـة أفكـار                دواتالكثير من األ  أعدت  

ــرى ــاني،(أخـ ــراهيم؛1985الريحـ ــوق،1999،إبـ ــود،1996؛مزنـ ــد ).1999؛محمـ فقـ
 فكرة واحـدة حـول الجديـة       )1999،إبراهيم(وأضاف.فكرتين العقالنيتين )1985الريحاني،(أضاف

ـ وه. مكانة الرجل تعد األهم فيما يتعلق بعالقته بـالمرأة   نأ،واآلخرينه  والرسمية في التعامل مع    ذا ك
شـاهين  (إليهـا   عنـد إضـافة األفكـار الجديـدة        صبحت األفكار ثالث عشرة فكرة ال عقالنيـة       أ

  .)2008،وحمدي
  

ى بها ويعمل عل ويقتنع الفرد يتقبلها عندما،ضطرابباإل اً كبيراًتلعب األفكار والمعتقدات الخاطئة دور
 تكـوين  إلـى ممـا يـؤدي    لنفـسه  يستمر الفرد في تكراره،تعزيزها عن طريق التلفظ الذاتي الذي

نفعاليه بسبب عدم قدرتـه علـى       اإل ضطرابات العصاب واإل  إلىذلك  يقوده  و،المضطربة الشخصية
ألنه غير قادر على الـتخلص      ،متكيفةوغير  ،سعيدة فينتج عن ذلك شخصيه غير    ،تحقيق تلك األفكار  

 والتـي تبـدو فـي ترديـده لعبـارات مثـل             أحيانـا  والمـستحيلة  معقولةالاألفكار غير   من هذه   
  بالذنب وعـدم الكفـاءة  شاعراً دفاعياً وعدوانياً مقهوراًيقبلها يصبح الفرد  وحين)يحتم,يجب,ينبغي(

  . 1990)الطيب والشيخ،( بالتعاسةوالقصور وعدم القدرة على ضبط الذات والشعور الدائم 
  

   :ABC) (نموذج  2.2
  

 . في السلوك والشخصية )(A.B.C  ما أسماه نظريةأليس )1977(قدم 

 (A )- تعني Activating Experience " رسوب، –طالق – مثل وفاة)هنا واآلن "( خبرة منشطة 
 . ضطرابوالخبرة المنشطة في حد ذاتها ال تحدث اإل

 (B)- تعني  Belive  System " المعتقدات  لخبرة المنشطة وفقاً لنظام،ويتم إدراك ا"نظام المعتقدات
 .اًعقالنيال أو اًلدى الفرد،والذي إما أن يكون عقالني

 (C)- تعني Consequence " أو )  رضا–ارتياح(أو استجابة انفعالية،وقد تكون النتيجة عقالنية" نتيجة
  ).1997زهران،( قلق،توتر،حزن مثل قد تكون غير عقالنية

  

اإلحـساس بالـسعادة النـسبية      :يتشاركون في هدفين أساسيين هما     )Ellis(سليفالناس حسب فكرة أ   
وعقالنية التفكير تسهم في تحقيق هذين الهدفين،والالعقالنيـة        .للتحرر من األلم،والحفاظ على الحياة    
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 األهدافهذه   تحقيق   إلىنزعاج عندما يسعون     يشعرون باإل  همو.ق تمنع تحقيقها  ائتشمل التفكير بطر  
 يهمتتولد لد ف الغايات،وتمنع تحقيقها،  أوتعرقل تحقيق هذه األهداف     معيقات  اجههم  وال يستطيعون،وتو 

منطقية مشاعر وسـلوكات ال     ال سلبية وتنشأ عن السلبية وغير       أو معتقدات قد تكون ايجابية      أوأفكار  
 األحداث بحد ذاتهـا ال تخلـق المـشاعر،وإنما          أنتساعد على تحقيق هذه الغايات،وهذا يدل على        

 ات حول هذه األحداث هي التي تسهم في تشكيل المشاعر وإظهارهـا علـى نحـو محـدد                 المعتقد
)Ellis,2004.(  
  

وتشتمل التمثيل المنطقي لألفكـار     : األساليب المعرفية : للعالج العقالني أساليب متعددة أهمها    ويوجد  
ت غيـر الواقعيـة،     الالعقالنية،والتعليم والتوجيه،ومناقشة النتائج غير التجريبية،وتفنيد االسـتنتاجا      

ومنهـا  : واألساليب االنفعاليـة  .والتشتيت المعرفي،وإعادة البناء المعرفي   ،ووقف األفكار واإليحاءات  
 ).1994 الشناوي،( التقبل غير المشروط للعميل،وأسلوب تمثيل أو لعب األدوار،والنمذجة

   

 علـى   المنتفعيه وتشجيع   واألنشطة وتتم من خالل توج    ، الواجبات المنزلية   مثل :واألساليب السلوكية 
يجابية التي قد يكون أنجزهـا مـع        تنفيذ بعض الواجبات الخارجية،مما يمكنه من تعميم التغيرات اإل        

 ومعتقداتـه  أفكارهمعالجة،وتساعده على أن ينقل تغيراته الجديدة إلى المواقف الحسية،وتقوى وتدعم           
 ،ورضـوى  عبـد الـستار   (  عالجيةالجيدة،على أن تكون الواجبات مرتبطة باألهداف ال       ةحالصحي
(1996.  

  

 .)1994 الـشناوي، ( جرائـى شـراط اإل أساليب اإل،وسـترخاء العـضلي  باإلضافة إلى أسـلوب اإل    

 على تأثير األفكار فـي تقوم في اإلرشاد والعالج العقالني  Ellis) أليس(نظرية  سسأ أننرى وعليه 
 وأفكاره توقعاته   أن معتقداته غير منطقية،و   نأ ب المنتفعإلى إقناع   المعالج  نفعاالت والسلوك،ويهدف   اإل

اإلرشاد إلـى   هذه النوع من    ،ويهدف  المنتفع لسوء التكيف الذي يعيشه      يسلبية وعباراته الذاتية تؤد   
 وجود،مما يؤدى إلى    مالءمةبطرق أخرى للتفكير أكثر     ستبداله  ،واالمنتفعتعديل اإلدراك المشوه لدى     

  .) 1992إبراهيم،( لمنتفع لدى اتغيرات معرفية وسلوكية وانفعالية
 

 القلق، حدوث إلى تؤدي أن يمكن  المعتقداتأوالالعقالنية  األفكار  في نظريته أنأليس) Ellis(فيعتقد

 لـه  تـسبب  التي هي عالمه حول للتفكير اتجاهات أو ي يتعلم طرقاًصصات األخأوالمرشد  أن ويرى

 علـى  يكـون  أن يجب هنّأ لو اعتقد ويتزايد ينشأ فسهلن المرشد يسببه أن يمكن الذي القلق القلق،فحجم

 أهميـة  ذا شخـصاً  نعـده  أن يمكـن  حتى،شيء كل في والمنافسة واإلنجاز الكفاءة من كبيرة درجة

 أهم من،األشياء إلى نظرته من يريغّ لجعل المرشد كمحاولة واللفظي المنطقي اإلقناع أليس ،ويستخدم

 الالعقالنيـة  األفكـار  الذات،وتحديـد  مراقبـة  : القلـق  خفـض  فـي  استخدامها يمكن التي الفنيات
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 المشكالت،والتدرب على حل على المعرفي،والتدرب البناء وإعادة،بالقلق المناقشة،والتحكمووتعديلها،

  .(Chen and Chang ,2009) الذات جتماعية،وضبطاإل المهارات
  :نفعالياإل العقالني العالج فنيات 3.2

  

  Cognitive Techniques:  فيةمعر فنيات : أوال1.3.2 
 

 فنيـات  يـستخدمون عـدة   نفعـالي العقالنـي اإل  باألسـلوب  ني المعالجأن (2000) العامري ذكرت

المنتفع  المعتقدات الالعقالنية،ومحاولة مساعدة مقاومة ضرورة إلى معرفية؛يهدفون من خاللها التنبيه
 المعتقـدات  مقاومة إلى ضرورة  التنبيهجلأفنيات من   ويستخدمون عدة.جديدة عقالنية فلسفة بإتباع

  :الالعقالنية وهي تتضمن
  

ا للمنتفع بهدف توضيح عدم     هوتوجيه،أسئلة استخدام عدة    إلى يلجا هنا المعالج     Debating:الحوار  1-
 هـذه  مثال على.  المعتقدات هذه عن المنتفع تخلي إلى يؤدي له،مما الالعقالنية المعتقدات صحة هذه

 هذا على تسير األمور يجعل الذي ما"، ؟ الخطأ مأ يضمن الصحة المعتقد هذا يجعل يالذ ما "األسئلة

 بعدم المنتفع يقر حتى األسئلة هذه مثل توجيه في المعالج ،ويستمر"تقول؟ ما على دليلك أين"."النحو؟

  .المطروح العقالني البديل بصحة النهاية في يعترف الالعقالنية،و هذه المعتقدات صحة
  

 من بها الالعقالنية،وما له عالقة  المعتقدات عن البحث ويتألف الكشف من Detection: شف الك 2-

  .الذات النهزامية إلى تؤدي ،والتي"مفروض" ، "البد"مثل مفاهيم
  

 غيـر  القـيم  بين بوضوح يميز أنللمنتفع على  المعالج مساعدة  ويشملDiscriminating:التمييز 3-

احتياجاتـه،  )المطلقـة  القـيم  وبين(رغباته؟ هي وما يفضل؟ ماذا يريده؟ ما الذي يحب؟ ماذا) المطلقة
 يـستخدم  جديـدة  عقالنيـة  فلسفة إتباع على المنتفع بمساعدة يتعلق  وفيما.الحتمية متطلباته،واألوامر

  :تتضمن معرفية وسائل عدة نفعالياإل المعالج العقالني
 

 .موجهة لقراءتها أخرى ات وموادمنشور المنتفع إعطاء يتم وفيه :بالقراءة العالج -أ

 العـالج  بمحاضرات تتـضمن  تتعلق كاسيت بشرائط االستعانة أيضاًويتم هنا  :باالستماع العالج -ب

 .خدمة العالج في توظف أخرى نفعالي،وموضوعاتاإل العقالني سلوبباإل

 أصـدقائهم  عدةالمنتفعـين بمـسا   بعض يقوم : المنتفعين بين نفعالياإل العقالني العالج استخدام -ج

 المناقـشات  اسـتخدام  ممارسة في الخبرة هؤالء العمالء مشكالتهم،وهذا يكتسب حل على وأقربائهم

  .العقالنية
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  Emotive Techniques: انفعالية فنيات : ثانيا2.3.2  
 

 علـى  للمنتفع المشروط غير التقبل نفعالي يستخدم أسلوباإل العقالني المعالج أن 2008)(المشاقبة أشار
 أيـضاً  يـستخدم  عالية،كمانفاإل كطريقة من الطرق اإلرشادية طريقته في )روجرز (قرره الذي النحو

 المـرح  يستخدم أسـلوب  النمذجة،وكذلك أسلوب الدور،وكذلك لعب أسلوب: الكثير من الطرق مثل 

 يـضحك فع  المرشد المنتيجعل هكذا،ونتفعيحملها الم التي الالعقالنية األفكار من والسخرية والدعابة

  .ضعف من فيها ما بكل أخطائه،ويتقبل نفسه على
 

  Behavioral Techniques: سلوكية فنيات  :ثالثا3.3.2 
 

 في ومتنوعة متعددة سلوكية أساليب يستخدم نفعالياإل العقالني العالج أن إلى2009) (الخواجا أوضح 

 :ومنها منزلية واجبات على شكل تكون األحيان أغلب

  قـد أو،يخاف منها مـثالً  التي،المواقف مراجعة : مثل المنتفع بها يكلف التي قد منزليةال الواجبات -أ

 هـذه  نفعالي،وتتضمناإل العقالني العالج عن طريقة الكتب بعض قراءة  يتمثلواجباً أحياناً منه يطلب

 .الالعقالنية وتدوينها األفكار لىإ التعرف مثل عقلية جوانب الواجبات

 تعـديل  كالتعزيز،وأسـاليب  اإلجرائـي  شـراط إلا :مثـل  سـلوكية  أساليب لجالمعا يستخدم قد -ب

 .تشكيلها السلوك،وأساليب

 .المختلفة سترخاءاإل أساليب استخدام -ج

 .نفعالية وسلوكيةإو معرفية جوانب يتضمن وقد التخيل أسلوب -د

 من الكلمات رديدالغناء وت استخدام للعالج،وكذلك مساعد كأسلوب  المرح(Ellis)أليس أستخدم وقد-ه

  .المسترشد قبل
  

  :أخرى فنيات : رابعا 4.3.2
 

 والتعزيز،والمناقـشات ،واإليحاء،اإلقناع،والتلقين: مثـل   متعـددة  فنيـات ) 2000(سـري  ذكـرت 

ــة ــة الجماعية،والدعاي ــصين،المضادة،والتشجيع والدعاي ــة  والحث،والتح التدريجي،والمواجه
 التدعيمية،واإلشـراطات  الشخـصية  فعالة،والمواجهـة ال في المواقف التوكيدي المباشرة،والتدريب

 واالسـتداللي،ولعب  العلمـي  التفكير المنطق،والسببية،وأسلوب المالئم وتعليم السلوك الفعالة،وقواعد

  .المحاضرات من خالل والمرح الدرامية األدوار،والمواجهة
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  :Anxietyالقلق األدب النظري المتعلق ب 4.2
  

 الموضوع  احتاج إلى دراسة مستفيضة،وقد احتل هذ     تن المواضيع الهامة التي      م Anxietyيعد القلق   
ل وليس بالجديد علـى عـصرنا       ز منذ األ  دمكان الصدارة في الكثير من البحوث النفسية،فهو موجو       

 الضخمة تـشكل مـصدر     تالحديث فهو قديم قدم اإلنسانية فمثال في العصور البدائية كانت الحيوانا          
طمئنان وعدم   بسبب فقدان اإل   ث في عصرنا الحديث فهو ميزة العصر الحدي       أمان،تهديد وقلق لإلنسا  

  . اإلحساس باألمان النفسي
   Anxiety :القلق مفهوم1.4.2  
 

حالـه   بأنـه  عنه بها،ويعبر المهتمين واإلكلينيكية البحوث يمثل : األول :اتجاهين  تعريف القلق يمثل
 يواجهـه  الـذي  الموقف من طبيعة موضوعي مبرر له ليس الذي الخوف قوامها سارة غير وجدانية

 الحالة هذه مصحوبة وتكون .معاً والمستقبل الحاضر الخوف على هذا يتطبع ما وغالباً مباشر الشخص

 المهتمين بها،ويعبروالتجريبية  بالبحوث  يمثل :الثاني .السلوك في االضطراب من مظاهر بعدد عادة

 بـأن  فيها التي نطالبه المواقف في الشخص تنشيط إلى يؤدي فإنه تثيراس ما إذا حافز دافع أو بأنه عنه

  )2(طلبة التدريب الميـداني  لدى تتناول قلق األداء الحالية الدراسة ألن ونظراً. معينة مهارة يكتسب
  1998).  عكاشة،( البحوث اإلكلينيكية اتجاه تمثل التي القلق تعريفات نتناول فسوف لذلك

  

 االسـتجابات  من عـدد  عليها نستدل مركبة واقعية انفعالية حاله " القلق أن رمنصو طلعت ويعرف 

 كحالـة  مرضـياً  يكـون  أو لمواقف ضاغطة طبيعي علف  ردأو موضوعياً القلق يكون وقد.المختلفة

  . 450)،1981،منصور("  ومهددة غامضة ومنتشرة مستمرة
  

ا جميع أفراد المجتمع دون استثناء       النفسي يتعرض له   ضطراباإلحاالت   أن )1991(إبراهيمويشير  
التي تعجزهم عن  نفعاالت الوقوع تحت رحمة هذه اإلإلىتتسم به من توتر شديد مما يؤدي بهم  بما

  .عليها القلق  يطلقحادةنفعاليه إ استجابات إلىالتفكير المالئم وتؤدي بهم 
  

 دوراً كبيراً فـي ظهـور        سعي اإلنسان وراء التفوق والبحث عن الكمال له        أن )(Adlerويرى ادلر 
 خلق القلق يتجاوز النزاعات الجنسية،ويذهب في أن        أنالقلق لديه،ويختلف مع النظرية التحليلية في       

  ). 2002 بوعلو،( هدف كل إنسان هو التفوق على غيره وعندما يفشل سعيه بالتفوق يصاب بالقلق
  

فرق بين القلق   ن هناك   أ إلى ننوه بمكان أن    األهميةمن   ف  السوي والمرضي  :القلقوهناك نوعان من    
 موضـوعاً  موقف محدد في زمن معين وقد يكون         إلىالسوي والقلق المرضي،فالقلق السوي يعزى      
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 على ابنها الوحيد عندما يصاب بمـرض        األم كقلق الطالب قبل االمتحانات أو قلق        داخلياً أو   خارجياً
  .)1992 ،سبيلبيرجر( شديد

  

 ي المنشأ،ومجهول المصدر كالخوف من مواقف أو أشـياء لتبـرر           القلق المرضي هو قلق داخل     أما
 التوتر وسوء التكيف مع المواقـف التـي         إلىالخوف منها بصورة طبيعية فيؤدي بالفرد المصاب        

قلق الحالة وقلـق الـسمة،فالنظريات       : بين نوعين من القلق هما       أيضاً نميز   أنوالبد هنا   . تواجهه
ريمونـد   ( أن آلإبين القلق من حيث هو حالة طارئة أم سمة الزمـة،           أهمية للتفريق    السابقة لم تعطِ  

  : بعد عدة دراسات وبحوث كثيرة في مجال القلق أن هناك شكالن للقلقالتوص )سبيلبيرجر(و )كاثل
وهي استجابة انفعالية غير سارة  في موقف محـدد وتـزول   ) Anxiety State( هو حالة القلقاألول

نزعاج كما تتصف بتنشيط الجهاز العـصبي الـذاتي         لتوتر والعصبية واإل  بزواله،يشعر فيه الفرد با   
 اسـتعداد  إلـى فأنها تشير ) Anxiety Trait( من القلق فهو سمة القلقاآلخرالشكل  أما.وزيادة تنبيهه
تظهر مباشـرة     حتى تنشطه منبهات داخلية أو خارجية وال       كامناً لدى الفرد يظل     نسبياًسلوكي ثابت   

         سبيلبيرجر( ستنتج من تكرار ارتفاع حالة القلق وشدتها لدى الفرد على امتداد الزمن         في السلوك،بل ت  
،1992.(   
  

 خالل تصنيفه من القلق مفهوم تناول نهأ (DSM-IV ) الرابع اإلحصائي األمريكي حسب التصنيف أما

  :وهي ضطراباتاإل من لعدد
 

 .الهلع اضطرابات -

 .المتسعة األماكن برهاب المصحوب الهلع اضطراب -أ

 .المتسعة األماكن برهاب المصحوب غير الهلع اضطراب - ب

 .الهلع بنوبات المصحوب غير المتسعة األماكن رهاب-

 .البسيط الرهاب -

 .جتماعياإل الرهاب -

 .القهري الوسواس اضطراب -

 .حادثة بعد ماضطراب الا -

 .العام القلق اضطراب-

   (DSM-IV ,1994) المصنف غير القلق اضطراب-
  

  :القلق اعتبار على تتفق أنها نجد ف واآلراء حول القلقيطالع على الكثير من التعارومن خالل اإل
 

 .سارة غير انفعالية خبرة -
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 .المصدر محدد غير لتهديد الفرد توقع عن ينتج -

  .وفسيولوجية انفعالية نفسية مظاهر عدة له -
 .خاصة صفةب واإلنسان عموماً الحي الكائن تنتاب -
 

  .والخوف القلق بين الفرق 2.4.2
  

ه ليس هناك اختالف    نّأ حول مفهوم القلق والخوف والفرق بينهما،فمنهم من يرى          اآلراءفقد اختلفت   
ـ   أنبين المفهومين،بينما يرى آخـرون        فوليـه  فنجـد . بـبن المفهـومين   جوهريـةً اً هنـاك فروق

(Wolpe,1958) وذلك من ،والقلق الخوف بين م وجود اختالفالذي يرى عد األول االتجاه مؤيدي من
 الخـوف  بين فسيولوجي اختالف أي هناك بأن عتقادلإل سبب يدعوني أي هناك ليس أنه " خالل قوله

مـن   يثـار  والذي المتكيف غير والخوف ؟ كالثعبان موضوعي بتهديد مرتبط طريق محفز عن المثار
 الخـوف  أن كلمتي يرى حيث )وولمان .ب (وعلى رأسهم اآلخر تجاه في حين نجد اإل."صغيرة قطة

 الخوف أن واضحاً،فيرى هناك اختالفاً أن إال تبادليه بصورة استخدامها يتم أنه من الرغم على والقلق

الخوف حالة في) حقيقي غير أو (العادي الخوف حالة حقيقي في نوعي خطر إزاء انفعالية استجابة عدي 

 تقـديراً  لقوته المرء تقدير أساس على يقوم خطر إزاء وقتيه يةانفعال الخوف استجابة المرضى،ويعتبر

 محـدق  بهالك عام تشاؤمي شعور فيكشف عن  القلقماّأيهدده، الذي الخطر قوة إلى منخفضاً بالقياس

 يعكس وإنما بعينه نوعى موضوع أو هدف ذي ليس بشعور ودائم ويتسم ايضا عام الوقوع،فهو وشيك

  .)Wolman ,1989( والعجز الكفاءة بعدم وشعوراً عاماً ضعفاً
  

حالـة مـن    فالخوف في رأيها،) سالمةممدوحة(هناك رأي أخر حول مفهوم القلق والخوف أكدتهو
تقدير ومواجهـة أهميتـه    التوجس تتبلور حول خطر محدد يمكن التحقق منه في عالم الواقع ويمكن

بل ،المحدد تبالغ في حجم خطر ماوالتوتر غير   حالة من التوجسإلىأما القلق يشير .بشكل واقعي 
  ).1987سالمة،( هذا الخطرمن وقد ينشأ توهم 

  

  "ليف" الفارقة بين القلق والخوف لدى ةالمالمح السيكولوجي: 1.1جدول 
  

  الخوف  القلق  وجه المقارنة

  معروف  غير معروف  الموضوع
  خارجي  داخلي  التهديد
  محدد  غامض  التعريف
  غائب  موجود  الصراع
  حاد  زمنم  الدوام

  )21ص  ،1994 في عبد الخالق،(
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 الـشخص  تـدفع  التي حاالت التوتر من حاله يتضمن انفعال دافع الخوف أن الفتاح عبد يوسف ويرى"

 تماثل حالة فهو القلق أما التوتر لويز حتى استشارة خوفه إلى أدى الذي المواقف من الهرب إلى الخائف

 كـان  فإذا .الخوف من خاص نوع هو بل واضطراب خوف هحال  هويءش كل قبل فالقلق.تماماً الخوف

 له يجعـل  محل ال غامض خوف القلق فإن .دائماً واقعي يءش أو موضوع على العادي ينصب الخوف

  ).62 ، 1992 الفتاح، عبد( "غير منطقية مخاوف فهي.محدد سبب دون الشر يتوقع متشائماً الفرد
  

 ضغط في نقص الشديد يصاحبه  الخوفأنسيولوجية في الف الناحية من إليهما )1998(عكاشة وينظر

 وضربات الدم ضغط في زيادة فيصاحبه القلق الشديد العضالت،أما في وارتخاء القلب وضربات الدم

  .الحركة في وكثرة استقرار تحفز،وعدم مع العضالت في وتوتر بالقل
  

  :القلق أعراض 3.4.2
  

 الشخص المصاب بالقلق كوباثولوجية التي يعانيويوجد مجموعة من األعراض الفسيولوجية والسي

  :أتيما ي القلق الشخص بها يصاب التي هذه األعراض بين ومن 
 

 -للعاب  إفراز قلة -بعنف الدم وضخ القلب ضربات سرعة  زيادة-الهضمية القناة نشاط اضطراب -
 زيـادة  -العـين  حدقة عاتسا -الدم تجلط احتمل زيادة -الشحوب يسبب مما الجلد من المندفع الدم قلة

 وخصوصاً وارتجافها برودة األطراف أيضا وهناك.العرقية الغدد نشاط زيادة -دريناليةاإل الغدة نشاط

 بالـدوار  الشهية،والصداع،والـشعور  فقـدان والنوم، التنفس،واضـطرابات  األيدي،واضـطرابات 

 الرجفـة  أيـضاً  وحدوث ةحرك بأي القيام عند واأللم الرعشة الرقبة والظهر،وحدوث والدوخة،وآالم

 الـشديد،وتوقع األذى  بـالخوف  الـشعور  فـي  فتظهـر  ةالسيكوباثولوجي االضطرابات أما.للصوت

 الثقـة  والعجز،وعـدم  بتوقع الهزيمـة  الدائم االنتباه،واإلحساس تركيز على القدرة دمع والمصائب،

  .1981) ،ياسين( لحياةا مواقف من موقف أي مواجهة عند الواقع من الهروب في والرغبة والطمأنينة
  

  :القلق أنواع 4.4.2
 

  :هي للقلق ةسيرئ أنواع خمسة ويوجد 
  

 النفسي القلق تعريف في متعددة اختالفات هناك أن )110 ،1998 عكاشة، (  وهنا يرى:العام القلق -أ

  :بأنه ويعرفه  مستقلكمرض
  

 اإلحساسات ببعض ادةع مصحوب والتحفز والتوتر والخوف بالتوجس سار غير غامض عام شعور " 

 في بالفراغ الشعور مثل متكررة نوبات في ويأتي الالإرادي الجهاز العصبي نشاط زيادة خاصة الجسمية
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 أو كثـرة  الـصداع  أو القلـب  بنبضات الشعور أو التنفس في ضيق أو الصدر في أو السحبة المعدة فم

  ."حركةال
  

 الشديدة المرضية لألعراض هو المصاحبأي  القلق  ويقصد بهذا النوع من :الثانوي القلق -ب

  ). 1993،غنيم (النفسية األمراض من وغيرها والفصام كالهستيريا
 يراه مقدماً أو به يشعر أو الفرد يتوقعه خارجي خطر إلدراك فعل رد أي انه هنا:الموضوعي القلق -ج

  ).1978 ،جبر( مثالً بالتحصيل المتعلق التلميذ قلق في الحال هو كما
أو  ذنبـاً  بارتكاب األعلى األنا حكم نتيجة  انه القلق  مصدرإلى ويشير الرفاعي هنا :الخلقي لقالق -د

   1987) .،الرفاعي(األعلى األنا مكونات بين موجود أمر إلحباط نتيجة يكون أن احتمال
 أسـباب  ذو داخلـي  مـصدره  يكون  والقلق هنا بهذه النوع منه يقصد به الذي:العصابي القلق -ـه

  .1993) ،غنيم(لها  مبرر بدون وجود مجهولة عوريةالش
 الذي القلق : األولالقلق  بين نوعين من Spielbergerوحدد  سبيلبرجر : سمة القلق - كحاله القلق -و

  حالـه  :األول الجانب التهديد،وسمى مواقف في للقلق االستعداد: التهديد، والثاني موقففي  به نشعر

  .) 1420الساعاتي،( القلق سمة  :وأطلق على الثاني القلق
 

 النفـسية،فهو  واألمـراض  االضطرابات أساس القلق النفس يعتبر مدارس علم وباالتفاق بين جميع 

 لكل األولى الركيزة يعتبر الوقت ذاته في ولكنه السلوك واضطرابات الشخصية اختالالت لكل األساس

 التكيف مع وصعوبة جتماعيإلا التغير سرعةالحضارة،و تعقيد فهو مع .االبتكارية البشرية اإلنجازات

 إغـراءات  إلى الذاتية،باإلضافة الرغبات تحقيق وصعوبة العائلي والتفكك السريع الحضاري التشكيل

  .1997)  رشاد،(  السواءأوضطراب باإل  مهماًوالخلقية أصبح عامالً الرئيسية القيم وضعف الحياة
  

 القلق فرويد حسب نظرياتهم  فيرىكالً  بتفسيره اوقامولقلق اب من علماء النفس ربيك فر نواهتموقد 

 أمـا  .واأللم الضيق كثيراً من له ويسبب اإلنسان يمتلك الذي الشديد الغامض الخوف حالة من انه على
األساسـية   المكونـات  إلـى  موجهـاً  يكون لخطر انفعالية انه استجابة على القلق إلى ظرتفنهورني 

 مهماً مكوناً دوالضغط،ويع كالخوف واالكتئاب كثيرة نفسية اضطرابات قالقل مع يشتركللشخصية،و

 العادية والمتوسطة درجاته في القلق عدوي .بيناً اختالفاً عنها يختلف الوقت ذاته في ولكنه مكوناتها من

 الـنفس  عـن  الـدفاع  وسـائل  إحدى يعد معينة،كما مواقف أو مثيرات نحو لإلنسان طبيعية استجابة

 يسيطر عليه، ،أوالطالب المتدرب ويمتلك الطبيعية حدوده يتجاوز حين هالبقاء،إال أن على ظةوالمحاف

  .) 2003 ،امطانيوس( الكدر وواأللم الضيق من الكثير يسبب لالنزعاج،وقد مصدراً يصبح
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 المثيـر  االقتـران بـين   طريق عن  تتممتعلمة هو استجابة – السلوكية المدرسة  تفسرهكما – والقلق

 علـى  قادراً الموقف،ويكون في حيادياً كان الذي الشرطي المثير للفرد،وبين خطر يمثل الذي بيعيالط

  .1990)  وآخرون، كفافي ( الطبيعي بالمثير الخاصة االستجابة استدعاء
  

 أو الحدث أو للموقف المعنى والتفسير ضوء في يفسر المعرفي االتجاه في(Beck) يراه بيك كما والقلق

،أي فـي ضـوء   المستقبل الخبرات،وعن عن الذات،وعن السلبية ألفكارا ضوء في فهمالموضوع،وي
 التقييم في لالستدالل الخاطئ،والمبالغة الفرد ممارسة السلبية األفكار هذه في والسبب المعرفية الثالثية

   2000). مصطفى، (ت ،)بيك رونا (الذات إلى األحداث وعزو والتهوين والتهويل
  

 والـسلوك  نفعـال التفكير،واإل بأن نفعالياإل العقالني االتجاه الذي يمثل )(Ellisليسأ  ألبرتهويفسر

 هـو  المنطقي غير أو العقالني غير التفكير وتأثراً،وأن تأثيراً بعضاً بعضها تالزمواحد، مثلث أضالع

  .2003 ) زهران،( القلق يولد الذي
  

تبـدو مألوفـة،وأن    )القلـق (ه المخاوف  هذ أن )2002ماتياس ويليامز وتوماس،  (وقد وجد في دراسة     
 عنـد ممارسـة المهنـة       أو المتخرجين الجدد خبرو الشعور بالقلق عند التدريب         ة من الطلب  )88٪(

بـشكل  طالب التـدريب     لدى   األداء،على الرغم من عدم وجود أي مقال يتناول موضوع قلق           حديثاً
  .)http://www.socialworker.com( مباشر كما يرى الباحث

  

ـ  األخأو واحـد لـدى المرشـد    نآ المخاوف والقلق فـي  أن )Susan ,2010( وقد وجدت ي صصات
 في تنميـة القـدرات      هيساعدكما   في تقوية الشخصية المهنية وبلورتها،     هجتماعي المتدرب يساعد  إلا

  .أيضاًالمهنية 
  

ساليب العالج المعرفي سواء استخدمت بمفردها أو مع فنيات         فعالية أ في  الكثير من الدراسات    وتشير  
أن فنية تغيير أو تعديل البنية المعرفية  )Twaddle & Scott ,1991)  Merschكل منلنا فيذكر أخرى،
 (Ellis) ألـيس اتبع ،فنفعالي إلليسوالعالج العقالني اإل،جوهر األساليب العالجية المعرفية عامة،هي

ضطرابات النفـسية يعـرف بـالعالج العقالنـي         في عالج اإل   منهجاً) 1994( لويس مليكة  ذكركما  
يهدف إلى حيث وهو أحد أساليب تعديل السلوك المعرفي،  (Rational –Emotive therapy) نفعالياإل

 في التعرف على أفكاره غير العقالنية والتي تسبب رد فعل غير مناسب لديه نحـو                المنتفعمساعده  
 يـة على تعديل أفكاره الالعقالنية،وكيف     العقالنية للحياة،وتشجيعه  لرؤيةأن يتفهم ا  العالم المحيط به،و  

  .)1994 مليكه،( استبدالها بأفكار أكثر عقالنية
  

 وقلقهم كان بسبب تصورهم أنهم يفتقرون       ة استجابات الطلب  أن إلى) 2002ويليامز وتوماس، (وأشارت
سـة  بعـض     اماعي،وبالتـالي تـوفر هـذه الدر      جتإلى المعرفة أو المهارات المحددة في العمل اإل       
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ــق       ــن القل ــل م ــد تقل ــي ق ــددة الت ــارات المح ــة أو المه ــن المعرف ــات ع  المعلوم
)http://www.socialworker.com.(  
  

أقصى درجة   المتدربين عن طريق مساعدتهم على تنمية قدراتهم العقالنية إلى           ةلبلذا فان إرشاد الط   
 فـي    مهماً والعمل على خفض تفكيرهم الالعقالني إلى اقل درجة ممكنة،يمكن إن يلعب دوراً           ،ممكنة

  . لديهم األداءخفض آثار قلق 
  

 مـن  جانب كبير على المتدربين المرشدين لدى األداء قلق أنوجد ) 2010 الشريفين،(  وفي دراسة

 اإلرشادية، الجلسات أثناء اإلرشادية ارات والفنياتالمه توظيف مستوى في يؤثر أن يمكن األهمية،فهو

 أن أيضاًالجلسة اإلرشادية،ووجد  مهارات مساق في للمرشدين تدريبه الحظه الشريفين أثناء ما وهذا
 نمـاذج  وفـسيولوجية،ومن  وسـلوكية  مكونات معرفيـة  المتدربين المرشدين لدى القلق الضطراب

 وشـك اإلغماء،ربمـا   على إنني :مثل المتدرب المرشد ذهن يف تمر التي المعرفية األفكار المكونات

 المكونـات  بشكل سـلبي،ومن  المشرف بي اإلرشادية،سيفكر المقابلة إجراء عند ذعر بنوبة سأصاب

 تظهـر  فقد المكونات السلوكية ماأوالصداع،،الحلق وجفاف البطن،والتعرق  اضطرابات:الفسيولوجية

 اإلرشـادية،  المقـابالت  حضور من المرشد لتمنع مبرراتعن ال انسحابي،والبحث سلوك شكل على

  . المكونات من وغيرها التحكم والشعور بفقدان
  

  :التدريب الميداني  األدب التربوي المتعلق ب5.2
  

يشكل التدريب عامة أهمية كبرى في الحياة االقتصادية المعاصرة،وفي إعـداد الكـوادر البـشرية               
 في تحقيق التقدم في جميع النواحي واألصعدة،وتحـسين الكفـاءة            أساسياً ح مركزاً بالمؤهلة،وقد أص 

 الدراسية ومنها طلبة    تالتطبيق لدى جميع التخصصا   ووالقدرة التنافسية وتجاوز الفجوة بين النظرية       
  .جتماعيةالتدريب الميداني في اإلرشاد النفسي والخدمة اإل

  

األهميـة   هذه،والنظري إلى باإلضافة يقالتطبيعلى الجانب وتركز معظم المهن على أهمية التدريب 
 المهنـة  لهذه اإلنسانية الطبيعة وذلك بسبب,جتماعيواإلي النفسي صصاتعداد األخإتبلغ ذروتها عند 

والتعـرف علـى    ,التطبيقـي  النظـري بالجانـب   الجانـب   ربـط    هـو    والجانب األكثر أهميـة   ,
جتماعي اإلي  صصاتألخا(ب المتدرب مما يوفر للطال  ،والتعمق بالواقع المجتمعي  ,والمعيقات,الصعوبات
فيما يتعلق بمـساعدة النـاس وحـل    , للمجتمع مفيداًيكون فيها   التيالكيفيةلى إالتعرف ) المستقبلي

ـ خأن التركيز على الجانب النظـري لإل . المثالية عن بعيداًفي الواقع  الحقيقيةمشكالتهم   يصصات

التـدريب العملـي    فمثلما يقتضي عـدم ,نفعاًي  عن المجال التدريبي العملي ال يجدبعيداً جتماعيإلا
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جتماعي قـد  ي اإلصصاتبالنسبة لألخ  عدم كتابة وصية ركيكة،فان عدم التدريب العمليإلىللمحامي 
  ).1998 ،امماإل( لهم الخدمة  إلحاق الضرر بحياة الناس الذي يقدمإلىيؤدي 

 

 حاجة يظهر مما الميداني ري والواقعالنظ عداداإل بين الفجوة تجاوز  انه يجبA.Sdhest)، 1993(يؤكد

 حتـى  جديدة خبرات واكتساب المنظمة والممارسة التدريب المستمر إلى جتماعييناإل يينصصاتاألخ

  .التنمية عملية أهداف يحققوا أن التدريب ببرامج التحاقهم من خالل يستطيعوا
  

 أدى لبروز المهني التطور في تالتعقيدا زيادة إلى باإلضافة المدارس في التحديات من العديد فظهور

  ). Thomas ,2005( والمشكالت المواقف إدارة في ماهرة مساعدة إلى الحاجة
  
 لـدى  االنتحار،والمختلفة العنف أشكال مثل استخدام جتماعيةإلا األزمات من الكثيروبسبب انتشار  

 للتخفيف مـن هـذه   علةالفا مساعدة الإيجاد لألطفال،وبهدف للعصابات،واإلساءة نضمامالشباب،واإل
وهذا ما يؤكـد  ،بين مدرمتخصصين من مرشدين اإلرشاد على للحصول المدرسون يسعىالمشكالت 

 اإلرشادية،والـسعي  مهـاراتهم  المرشدين لجميع توظيف أهمية التدريب الميداني،وعلى أهميةعلى 

  .)Nelson and Johnson ,1999( مستمر بشكل لتطويرها
    

تغطي  لم يتم تدريبـه وتأهيلـه بـصورة متكاملـة،          إذا،دئ بالعمل اإلرشادي  فالطالب المتدرب المبت  
لجانبين النظري والعملي من خالل التجربة الفعلية والواقعية،قد يواجه كثيراً من الـصعوبات عنـد       ا

 في كثيـر    اإلحباط أو القلق   أو التردد وعدم الثقة     إلى مهام وظيفية،مما يودي     أو مسؤولية   أيةتحمله  
 عمله،فالتدريب العملـي  أثناء وهو يسعى الكتساب الخبرة عن طريقي المحاولة والخطأ  من المواقف 

 يقل أهمية عن الجانب النظري والتعليمي في حاالت كثيـرة           الوخاصة الميداني منه     الدراسة   أثناء
  ). 1998،ماماإل( أخرى،ويرتبط به ارتباطاً وثيقا في حاالت أخرىوممهد له في حاالت 

  

ـ          أن )1995،الخطيب(ويشير الخدمـة  تخـصص   م  يالتدريب الميداني يعتبر حجر الزاويـة فـي تعل
دول الخليج،باعتبـاره الوعـاء     ومصر وفلـسطين    في  جتماعية في الواليات المتحدة األمريكية،و    اإل

 الخدمة المهارات المهنية،وربط الجانب النظري بالجانب العملي،كمـا تعـده           ة طلب بالمناسب إلكسا 
  . بمسئولياته في مجال الممارسات األولية والثانويةتلك البرامج للقيام

  

مـن   طالب التدريب الميـداني      أوجتماعي  هتمام بالمرشد النفسي اإل   البد من اإل  هذه النقطة كان    فمن  
في  نتفعين الم ة،وتوفير قسطاً كبيراً للجانب العملي التطبيقي،لكي يستطيع مساعد       خالل إعداده أكاديمياً  

 من مصادر نقل المعلومـة       أساسياً مهماًويعتبر التدريب الميداني مصدراً     ملئ بالتحديات، عصر  ظل  
 التطبيقي،لكي تصبح ممارسة سلوكية يعيـشها       أومن الجانب النظري وتوظيفها في الجانب العملي        
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لتمكنه  الطالب المتدرب    أوالعملي هو الجانب المكمل في إعداد المرشد         أوالمتعلم،فالتدريب الميداني   
  )2003 السفاسفة،( بالوظائف المطلوبة منهمن القيام 

  

:  منهـا  كثيـرة  بعوامـل  المرشد فاعلية وترتبطويرجع نجاح العملية اإلرشادية على فاعلية المرشد،
وهـي جميعـا    لديه قلق األداء درجةو،اإلرشادية المهارات على تدريبه درجةوفي االتصال، مهاراته
احتلـت   الميداني المناسب،وقد أوالعملي  التدريب مجطريق برا عن كتسابواإل للتعديل قابلة عوامل
 مجـال  فـي  المختـصين  اهتمام من ةدرجة كبيرفاعليته  جتماعي وزيادةاإلوالنفسي  المرشد دراسة

  إنبينما  الدور مع المتدربين يتكيفون الطلبة بعضفله مكانته، متخصص اإلرشادي كمجال اإلشراف
 دور ممارسـة  فـي  التكيـف  على قدرتهم لعدم نتيجة تقراروعدم اس،دائم قلق حالة في اآلخر البعض

 الطلبـة  لـدى  األداء قلق خفض المختلفة،عملية اإلرشادية المهارات توظيف خالل ن،مالمرشد الفعال
 إلـى  التي تهـدف  الفاعلة البرامج ووضع التشخيص أجل من والبحث مجاالً للدراسة تبقى المتدربين

 وجـه  أكمل على اإلرشادية بالعملية رتقاءاإل في يساهم قد الذي لديهم األمر األداء قلق مستوى خفض
)Costa ,1994.(  
  

  : الميداني  مزايا التدريب 6.2 
  

  :تتسم عملية التدريب الميداني بالمزايا اآلتية
  

   .اآلخرين على عتماداإل دون العمل لديه على وتنمية القدرة،نفسه في الطالب المتدرب الثقة اكتساب1-
 وتحمـل  رتقـاء اإل إلى تؤهله وخاصة بالجوانب العملية والمهنية،جديدة لخبرات الطالب اكتساب- 2

  . أكبر لياتؤومس
 . العملية حياته في المرونة الطالب اكتساب- 3

 . له آلخرينا واحترام  ولنفسههالطالب لغير احترام تدعيم 4-

  . األكبر المجموعة ضمن عملال صالحية على والعمل للطالب المتدرب السلوكية الجوانب تنمية- 5
 لممارسةميداناً  يمثل التدريب أن كما،القيادية المناصب لشغل تؤهله التي الصفات الطالب اكتساب 6-

 . اإلنسانية والتجارب المهنية العالقات

 ). 1998 مداح، (المختلفة بالخبرات تزويده نتيجة للطالب المعنوية الروح رفع7-
  

  :اني أساليب التدريب الميد 7.2
  

من الـضروري   و،جتماعية متنوعة جداً   أساليب التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي والخدمة اإل        نإ
 وطبيعـة  جتماعيةاإلممارسة الخدمة   وذلك لتنوع مجاالتوالممكنة، المتاحةاألساليباستخدام كافة 

 التدريبيـة  اتوطبيعة المشكالت التي تتعامل معهـا المؤسـس  ،ومحتوى البرنامج التدريبي األعمال
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 المالئمـة  مراعاةعلى برامج التدريب وعلى المشرفين ،والمهام المطلوب انجازها،ونوعية األعمال
 أهم منها ومن واالستفادة،ألساليبا بين األسلوب التدريبي وبين قدرات المتدربين على استيعاب هذه

  :أتي ما يجتماعيةإلا  في الخدمةالمستخدمة التدريب أساليب
  

مشكالت محدده يتم  أم لعرض حاالت لفرصةا المتدربين للطلبةيتاح هنا : دراسة الحالة أسلوب  -1
  .  حل مناسبإلىمناقشتها ومحاولة التوصل 

معـين   موضـوع  وتنـاول  معاً مشرف من أكثر  اشتراكإلى يتطلب هذه األسلوب :الندوة أسلوب-2
  .المتدربين مع وتحليله ومناقشته وعرضه

معينة تتعلق بالتدريب  مواقف بتمثيل  المتدربينأو المشرف  وهنا يعمد :اراألدو تمثيل أسلوب -3
 .معها التعامل بشأن اقتراحات أو توصيات إلى والوصول،وتحليلها ودراستها

 أوحيث يلجـأ هنـا المـشرف    ، وهي من األساليب التقليدية بالتعلم والتدريب:المحاضرة أسلوب-4
 جيـه توقبل الحـضور و  من معين،واالستماع موضوع عن ومعلومات حقائق  عرضإلىالمتدربون 

 .األسئلة

 من والتعلم مشكلة أو موقف والمشرف بمناقشة  وهنا يقوم المتدربين:التدريبية المؤتمرات أسلوب -5

  .واآلراء فيما بينهم المعلومات خالل تبادل
 وتبـادل  المناقشة  األسلوب التدريبي يوجه ويقود المشرف عمليةا وفي هذ:النقاش حلقات أسلوب -6

 . واآلراء األفكار

 موضـحاً مهنيـه   ل وأنشطه من قبل المـشرف بطريقـه  ا يتم تنفيذ أعم :العملي التطبيق أسلوب-7
 .بطريقه مهنيه  لتنفيذ العملالالزمة األساسية واألساليب واإلجراءاتالعمليات 

 لألعمـال  تنفيـذهم  أثناء المتدربين فقط بمالحظة  وهنا يقوم المشرف:المباشرة المالحظة أسلوب -8

 .الالزمة والتوجيهات بالتعليمات وتزويدهم،واألنشطة المهنية
  

  :جتماعية لطلبة كلية التنمية اإل)2( تطبيق التدريب الميداني  آلية8.2
  

 إلى إتاحة الفرصة أمام الدارسين الكتساب المهارات الالزمـة فـي            )2(يهدف مقرر تدريب ميداني     
 ،ث يلتحق الدارس في هذا التدريب بمؤسسة تقدم خدمات اجتماعيـة لألفـراد  تعاملهم مع األفراد،حي  

وفيها يتدرب الدارس على مهارات لها عالقة في ممارسة خدمة الفرد من حيث عملياتها المتمثلـة                
وبناء خطة عالجية واضحة األهداف،وكذلك مهـارات بنـاء         ,)التقدير(في دراسة الحالة والتشخيص   

جتماعي في مؤسـسة    ي اإل صصاتف مباشر  لألخ   اعلى أن يتم ذلك تحت اشر     ،ةوإنهاء العالقة المهني  
  .)2012  بكر،أبو(  ساعة تدريبية120ب،ويقضي الدارس ما مجموعه يلتدرا
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  :الدارسات السابقة 9.2
  

لدى الطالب المتدرب محدودة    ،في ضوء علم الباحث ال تزال الدراسات التي أجريت على قلق األداء           
 دراسـة   أية على مستوى فلسطين فال يوجد       أما واحدة، أردنية على دراسة عربية     الإ لم يعثر    إذجداً،
 األجنبية،والتي تناولـت إعـداد الطالـب المعلـم          األخرى هنالك الكثير من الدراسات      أن إالتذكر،

والطالب المرشد بشتى الميادين،ولذلك سوف يقتصر الباحث في عرض ومناقشة بعض الدراسـات             
 المحافل العلمية واألكاديمية التي في الكتب والمجالت العلمية المتخصـصة فـي          السابقة الواردة في  

 محاور هي على النحـو      ةست إلى السابقة   ت تقسيم موضوع الدارسا   إلىمجال الدراسة وسيتم اللجوء     
  :آلتيا
  

  .نفعاليةتناولت البرامج اإلرشادية العقالنية اإلعربية دراسات -أوال 1.9.2
  .نفعاليةاإل تناولت البرامج اإلرشادية العقالنية أجنبية دراسات-ثانيا 2.9.2
  .تناولت القلق بشكل عام وقلق األداء بشكل خاصعربية  تدراسا-لثا ثا3.9.2
  .تناولت القلق بشكل عام وقلق األداء بشكل خاصأجنبية  تدراسا-رابعا 4.9.2
  .جتماعية إلا التدريب الميداني لطلبة الخدمة ت تناولعربيةدراسات -خامسا 5.9.2
  .جتماعية إلا التدريب الميداني لطلبة الخدمة ت تناولأجنبيةدراسات -سادسا 6.9.2
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  نفعالية اإلرشادية العقالنية اإلدراسات عربية تناولت البرامج-أوال 1.9.2
  

  ): 1990( دراسة الطيب والشيخ -
  

بـالجنس والتخـصص     دراسة األفكار الالعقالنية لدى طالب الجامعـة وعالقتهـا           إلىهدفت  فقد  
 من طالب كلية التربية بالفيوم،واستخدم في       ة طالب وطالب  400)(األكاديمي،وتكونت عينة الدراسة من   

حيـث قننـه علـى البيئـة المـصرية          )الريحـاني (الدراسة اختبار األفكار العقالنية والالعقالنيـة     
وانه لم يكـن للتخـصص       األفكار الالعقالنية ال تتأثر بمتغير الجنس،      أن،وأظهرت الدراسة   )الشيخ(

 .تأثير على تبني األفكار الالعقالنية
  

  ): 2001( دراسة الداوود أما-
  

نفعالي فـي خفـض      االتجاه العقالني اإل   إلىمعرفة فاعلية برنامج إرشادي يستند       إلىته  هدفت دراس 
لبـة   طا )466(تألفت عينة الدراسة من      التوتر،وتحسين التفكير العقالني لدى طالبات الصف العاشر      

وقد طبقت على جميع أفراد الدراسة أداتا الدراسـة،وهما مقيـاس           .يتوزعن على اثنتي عشر شعبة    
ثم طبق برنامج التوجيه الجمعي حول      )قياس قبلي (األفكار العقالنية والالعقالنية،وقائمة التوتر النفسي    

ـ        عـد انتهـاء   وب. فـي كـل مدرسـة      ةاألفكار العقالنية والالعقالنية على أفراد المجموعة التجريبي
أظهرت النتـائج وجـود     .ثم استخدم تحليل التباين   ،)قياس بعدي (البرنامج،أعيد تطبيق أداتي الدراسة     

على أداتي الدراسة في خمس من المـدارس        ،فروق ذات داللة بين المجموعتين التجريبية والضابطة      
الدراسـة  الست،حيث تحسنت درجة التفكير العقالني،وانخفضت درجة التوتر لـدى أفـراد عينـة              

  .التجريبية
  

  :   )2002( دراسة البكر-
  

 كان الهدف من الدراسة هو تصميم برنامج إرشادي لتعديل األفكار غير العقالنيـة لـدى مرتفعـي                
نفعالي وقد اسـتخدم الباحـث       واإل ي للعالج العقالن  أليسدرجة القلق واالكتئاب،وذلك حسب نظرية      

 وجـود   إلى ومقياس القلق،وقد توصلت الدراسة      ةالنيعددا من المقاييس وهي مقياس األفكار الالعق      
فاعليـة  وعالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين درجة األفكار الالعقالنية ودرجة القلـق واالكتئاب،            

نفعالي في هذه الدراسة في خفض درجة القلـق لـدى المجموعـة             البرنامج اإلرشادي العقالني اإل   
 البرنامج ذو فاعلية في خفض درجة االكتئاب لدى         أنعليهم،كما  التجريبية القلقة بعد تطبيق البرنامج      

فروق ذات داللة إحـصائية فـي       وجدت  المجموعة التجريبية المكتئبة بعد تطبيق البرنامج عليهم،و      
 غير العقالنية ودرجة القلق بين عينتي المصابين بالقلق التجريبيـة والـضابطة بعـد               األفكاردرجة  

  . ند المتابعة لصالح العينة الضابطةتطبيق البرنامج اإلرشادي وع
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  ): 2003( حسن والجمالي أما-
  

فهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن نسبة األفكار الالعقالنية بين طلبة كلية التربية،وفيما إذا كانـت                
 التعرف على العالقة بـين طبيعـة        إلى ال،كما هدفت    أمدرجة هذا االنتشار تختلف باختالف الجنس       

كتئاب،وسـمة القلق،وقلـق    نفعاليـة المتمثلـة باإل     اإل تالنية وبعـض االضـطرابا    األفكار الالعق 
خـالل هـذه     االختبار،واالغتراب،وهل يمكن التنبؤ بحدوث األفكار الالعقالنية عند الطلبـة مـن          

طالب وطالبة،واستخدم اختبـار الريحـاني لألفكـار        )304( من ة،وتكونت عينة الدراس  تضطرابااإل
 لالكتئاب،ومقياس سمة القلق،ومقياس قلق االمتحان،ومقياس االغتراب،وقـد   العقالنية،ومقياس بيك لا

في حدها األدنى    )%10.29(أظهرت الدراسة أن األفكار الالعقالنية تنتشر بين الطلبة بنسبة تتراوح           
 مـن األفكـار     ة في حدها األعلى،وان الذكور أكثر من اإلناث فـي فكـرة واحـد             ) %85.5(وبين  

وبشكل عام لم تظهـر     .  من الذكور في فكرتين من األفكار الالعقالنية       أكثراث  ناإلالالعقالنية،بينما  
نفعاليـة الناتجـة عـن       اإل ت التأثير في االضطرابا   أوالنتائج أن للجنس الدور الواضح في حدوث        

 االنفعالية من خالل األفكار     ت انه يمكن التنبؤ بحدوث االضطرابا     أيضااألفكار الالعقالنية،وأظهرت   
  .قالنيةالالع

  

  : )2003( عراويالش دراسة-
  

نفعالي الـسلوكي فـي تحـسين       هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج باإلرشاد العقالني اإل         
نفعالي لدى العينة وقد تكونت عينة الدراسة من    تحسين مستوى االتزان اإل   ،ومستوى االتزان السلوكي  

 إلى الثانية من كلية التربية ببنها،وقد تم تقسيمها         ةمن اإلناث من طلبة الفرق     )(20 من الذكور و   )(20
إعـداد  (نفعالي،والبرنامج اإلرشـادي    عينتين ضابطة وتجريبية،واستخدم الباحث مقياس االتزان اإل      

وأظهرت الدراسة انخفاض مستوى االندفاعية بين طالب المجموعة التجريبية بعد التطبيق           ) الباحث
  .رار فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض مستوى االندفاعيةوكذلك الحال بالنسبة لإلناث،واستم

  

    ( 2004 ) : الخواجا دراسة-
 

 نفعالي،وأسـلوب اإل االتجاه العقالني إلى يستند جمعي إرشادي برنامج  معرفة فاعليةإلىهدفت  التي 

 هقـة المرا سـن  الذكور في الموهوبين الطلبة تواجه التي،النفسية الضغوط خفض إلى المشكالت حل

 فـي  الطلبة المنتظمـين  من موهوباً طالباً أربعين من الدراسة عينة تألفت تكيفهم،فقد مستوى وتحسين

 علـى مجمـوعتين   عـشوائياً  اليوبيل،وزعوا مدرسة في )عشر العاشر،والحادي التاسع،(الصفوف

 ،هوبـاً مو طالبـاً  عشرين من مكونة ،وضابطةموهوباً طالباً عشرين من مكونة تجريبية : متساويتين
الداللـة فـي    مـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذات فروق وجود المشترك التباين تحليل نتائج أظهرت
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 النفـسي  الـضغط  مقياس من البعدي،لكل االختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين متوسطات

 كـان  ياإلرشـاد  البرنامج أن على داللة هذا في وكان . التجريبية المجموعة ومقياس التكيف،لصالح

التجريبيـة،  المجموعـة  أفراد لدى التكيف مستوى النفسي،وتحسين الضغط خفض مستوى في االًفع 

  .المتابعة قياس خالل من هذا األثر استمرار في وكذلك
  

  : )2005( دراسة الصهقان-
  

خفض مستوى القلـق لـدى   في نفعالي  معرفة فعالية العالج العقالني اإل   إلىفهدفت دراسة الصهقان    
يتوافق مع مـدمني     )عقالني انفعالي ( ي المخدرات نزالء التأهيل النفسي وبناء برنامج عالجي       مدمن

وتألفت عينة الدراسة من    المخدرات نزالء التأهيل النفسي،يهدف لخفض مستوى القلق المرتفع لديهم،        
  الالعقالنية،وقـد اسـتخدم    واألفكـار من مدني المخدرات ممن لديهم درجة مرتفعة من القلق          )20(

 علـى تـساؤالت     لإلجابـة " ت"ب المئوية واختبـار     س،والتكرارات والن اإلرشاديالباحث البرنامج   
ـ  بين المجموعتين    إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة       إلىوتوصلت الدراسة    .الدراسة  ةالتجريبي

المجمـوعتين  وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        ،وأظهرت النتائج   والضابطة في القياس القبلي   
 في درجة القلق،مما يـشير      أو والضابطة في القياس البعدي سواء في األفكار الالعقالنية          ةجريبيالت
ثر البرنامج اإلرشادي في خفض مستوى القلق ومستوى األفكـار الالعقالنيـة مقارنـة مـع                أ إلى

المجموعة الضابطة،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقيـاس البعـدي سـواء               
  . في درجة القلق لصالح المجموعة التجريبيةأوفكير الالعقالني بالت

  

  ):  2005 ( كامل دراسة-
  

 الحياة الضاغطة أحداث لخفض انفعالي إرشادي عقالني برنامج فعالية إلىالتعرف  إلى هدفت الدراسة

تخـصص  من طلبـة   الثانية الفرقة من طالبة و  طالبا)40( الدراسة من عينة تكونت العينة،وقد لدى
 األفكـار  مقياسـي  الباحـث   تربوي من كلية التربية النوعية ببنها،واستخدموإعالمتكنولوجيا تعليم 

 وجود عالقة إيجابيـة  الالعقالنية وأحداث الحياة الضاغطة والبرنامج اإلرشادي وأظهرت الدراسة

ائية بـين  داللـة إحـص   الضاغطة،وجود فروق ذات الحياة الالعقالنية وأحداث بين كل من األفكار
درجات المجموعة التجريبية للذكور واإلناث،كل على حدا على مقياس الحيـاة الـضاغطة القبلـي               
والبعدي لصالح البعدي،وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين درجـات المجموعـة التجريبيـة                

 على مقياس األحداث الضاغطة البعدي لـصالح البعـدي،ووجود تلـك            واإلناثوالضابطة الذكور   
  . بين المقياسين البعدي والتتبعي لصالح التتبعيالفروق
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  : )2007( دراسة دويكات-
 

 (60) من خفض مستوى قلق االمتحان لدى طلبة الصف العاشر،وتكونت الدراسة إلى الدراسة هدفت

سون وأظهـرت نتـائج      مقياس قلق االمتحان لسار    ة الباحث لتحقيق هدف الدراس    م،وقد استخد طالبا
ـ      ةق ذات دالل  الدراسة وجود فرو    والـضابطة لـصالح     ة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبي

  .ة االمتحان لدى المجموعة التجريبيق البرنامج اإلرشادي ساهم في خفض قلأنالتجريبية،
  

  : )2008( دراسة شاهين وحمدي-
 

 طالبـاً  (249) من عينة لدى الصدمة بعد ما وضغوط الالعقالني بين التفكير العالقة معرفة إلى هدفت

 فـي  التعليميـة  والبيـرة  اهللا رام منطقة طلبة اإلناث،من من (130) الذكور و من (119) وطالبة،منهم

 خفض في انفعالي عقالني إرشادي فاعلية برنامج دفت أيضا إلى استقصاءوهالمفتوحة، القدس جامعة

 لذكور،والنـصف ا من نصفهم طالبا ستين الدراسة من عينة وتكونت .الصدمة بعد ما ضغوط مستوى

 األفكـار  اختبار على القطع درجة الدرجات فوق أعلى بين من درجاتهم كانت اإلناث،ممن من اآلخر

 الدراسة مقياسي  وطبق.عينة الدراسة بين من الصدمة بعد ما ضغوط ومقياس والالعقالنية العقالنية

 ارتبـاط  وجود النتائج هرتاإلرشادي،أظ انتهاء البرنامج بعد .والضابطة التجريبية المجموعتين على

 وأظهـرت  .وإناثـا  ذكورا لطلبةالدى  الصدمة بعد ما وضغوط الالعقالني التفكير درجة بين موجب

 التجريبيـة  المجمـوعتين  الداللـة بـين   مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود أيضا النتائج

 فرق وجود عدم النتائج تأظهر كما،الصدمة بعد ما ضغوط مقياس على البعدي القياس في والضابطة

 جتماعيإلا والنوع اإلرشادي البرنامج بين للتفاعل أثر واإلناث،وعدم وجود الذكور بين إحصائيا دال

 فاعليـة  اسـتمرارية  الدراسة نتائج وأظهرت،القياس البعدي في الصدمة بعد ما وضغوط درجة على

  .المتابعة بعد نفعالياإل العقالني اإلرشادي البرنامج
  

   : )2010(دراسة الشريفين وفي -
  

 اإلشـراف  فـي  النموذج المعرفـي  على قائم تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 من الدراسة عينة تكونت . األردن في لمتدربيناالمرشدين  لدى األداء قلق مستوى خفض في باإلرشاد

 والرابعـة  الثالثة السنتين مستوى في وكاليرم جامعة في النفسي إلرشاداطلبة  من وطالبة طالباً ) (60

 النفـسي،وزعوا  اإلرشـاد  فـي  ميدانية وتدريبات النفسي اإلرشاد وفنيات مهارات يساق مالمسجلين

 في المعرفي على النموذج القائم التدريبي بالبرنامج دربت تجريبيةمجموعة  : مجموعتين إلى عشوائياً

 نتائج أظهرت  .االعتيادية التدريسية ألساليباوفق  امعه التعامل اقتصر باإلرشاد،وضابطة اإلشراف

 لـدى  مما إحصائياً دال بشكل أقل كان التجريبية المجموعة فرادألدى  األداء قلق مستوى أن الدراسة
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تعـزى   السلوكي المجال في إحصائياً دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما،المجموعة الضابطة أفراد
 المجموعـة  بـين  والجنس،التفاعل الدراسية السنة بين لجنس،والتفاعلوا المجموعة بين التفاعل إلى

 والجنس المجموعة تفاعل إلى لمعرفي،تعزىاالمجال  في دالة فروق ووجود الدراسية، والسنة والجنس

 األداء قلـق  مقياس على األداء متوسطات بين إحصائية فروق ذات داللة وجدت الدراسية،كما والسنة

الدراسـية   الـسنة  بـين  والجنس،والتفاعـل  المجموعـة  بـين  والتفاعـل  وعةإلى المجم تعزى ككل
  . الدراسية والسنة المجموعة بين والجنس،والتفاعل

  

  .نفعاليةدراسات أجنبية تناولت البرامج اإلرشادية العقالنية اإل- ثانيا2.9.2
  

   :(Maxwell , Wilkerson, 1982 ) دراسة ماكسويل وويلكرسون-
  

نفعالي من خالل تعلم مبادئه بـشكل جمـاعي فـي           ثر العالج العقالني اإل   أعلى   الوقوف   إلىهدفت  
وقد تكونت عينة الدراسة مـن      .نفعاالتخفض درجة القلق،وذلك من خالل التحكم وضبط الذات لإل        

مجموعة مـن   الباحث  ،وقد استخدم   ة مجموعتين تجريبية وضابط   إلى طالبة جامعية وقد قسمت      )(24
 إلـى وخلصت الدراسة   .عوامل الشخصية الستة عشر لقياس القلق والعصابية      استبيان ال  :األدوات هي 

نفعالي والقدرة على مواجهة وتحمل اإلحباط وإمكانية حل المشكالت         تزان اإل ياد الثقة بالنفس واإل   داز
 بالمجموعة الضابطة،فاعلية البرنـامج العـالج العقالنـي    تها المجموعة التجريبية ومقارن أفرادلدى  

  .نفعالية والعصابية األخرىضطرابات اإلى خفض القلق لدى طالب الجامعة وكذلك اإلوفنياته عل
  

    ):(Warren, 1984دراسة ورنر -
  

 تنفعالي التخيلي لالضـطرابا   نفعالي،والعالج اإل تقييم فعالية العالج العقالني اإل    إلى  هدفت الدراسة   
وقد أجريت هذه الدراسـة علـى    كية، المدارس الثانوية األمري   إحدىالبينشخصية لدى عينة من طلبة      

 أربع مجموعات حيث تلقت المجموعة      إلى بطريقة عشوائية    ا طالب وطالبة،فقسمو  )59(عينة قوامها   
 أمانفعالي التخيلي، نفعالي،وطبق على المجموعة الثانية العالج العقالني اإل       العالج العقالني اإل   األولى

أمـا  )اإلرشاد النفـسي  (لموجه للعالقة بين األشخاص   المجموعة الثالثة فقد خضعت للعالج باإلرشاد ا      
نطـواء  وقـد اسـتخدم الباحـث مقيـاس اإل    .المجموعة الرابعة فقـد كانـت مجموعـة ضـابطة        

جتماعية،ومقياس الخوف مـن التقيـيم الـسلبي وكـذلك التقيـيم            جتماعي،ومقياس العالقات اإل  اإل
نفعالي،ومجموعـة   العقالنـي اإل    مجموعة العـالج   أن إلىوقد توصلت نتائج هذه الدراسة      .يجابياإل

 العالج العقالني   نأكبر في التفكير غير العقالني،و    أ ضاًانفعالي التخيلي حققتا انخف   العالج العقالني اإل  
 البينشخصية لعينة الدراسة    تضطرابا فاعلية من طريقة اإلرشاد الموجه في عالج اإل        أكثرنفعالي  اإل

  .بعد العالج وفترة المتابعة
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    : (Dendato & Diener ,1986) ودينير دنداتو من كلل دراسة وفي-
  

سـترخاء والتـدريب علـى    اإل المعرفي ومهـارة  العالج فعالية التحقق من إلى التي هدفت كل منها
 عينـة  ختيرتا،يلتحصيل ااألداء وتحسين والضغوط للقلق يالذات التقرير اختزال في الدراسة مهارات

 )19.1( عمـر  وبمتوسـط  الجامعي المستوى في يدرسون ممن ةطالب )29( طالب )16( بواقع الدراسة

 ضـابطة مجموعة  والرابعة تجريبيةمجموعات  ثالث مجموعات عبأر إلى العينة سنة،وقسم الباحثان

 العـالج  فنيـة  لىاألو المجموعة على إعدادهما،وطبق من ةلبالط لدى القلق الباحثان اختبار واستخدم

 المجموعـة  وخـضعت ،سترخاءاإل على التدريب الثانية مجموعةال على  وطبقيسترخائاإل المعرفي

 سـترخاء اإل على القائم العالج أن الدراسة نتائج أوضحت،الدراسة مهارات مع المعرفي للعالج الثالثة

 تحـسين  فـي  أثر ذا يكن ولم النفسية بالضغوط والشعور مستوى القلق خفض في فاعلية ذو المعرفي

 خفض في الدراسة مهارات مع المعرفي العالج على القائم البرنامج عليةالنتائج فا أوضحت األداء،كما

  .الثالثة التجريبية لدى المجموعة األداء مستوى القلق وارتفاع مستوى
  

  :(Jackson, 2008) وآخرون جاكسوندراسة -
  

 )مـورو (و )جاكـسون ( أجرىف،التعبيرية باألساليب وعالقتها اإلشرافية العالقة استقصاءإلى هدفت 
 اإلشرافية األساليب أن إلى الدراسة  هذهنتائج أشارت حيث،دراسةهذه ال )اورنيالز دي(و )لي تينغ(و

 المشرف ذهن في تدور التي الالواعية األفكار وتحديد الشخصي النمو إحداث في فائدة ذات المعرفية

  .عليهم
  

  : Kindsvatter, Granello, and Duba) (2008, ابدوووجراينللو  ترفيكندز دراسة-
  

 المهنيـة  التنمية وتسيير تنمية في المعرفية والتقنيات الوسائل فاعلية معرفة  إلىهذه الدراسة هدفت 

 علـيهم  المشرف األفراد تواجه نفسية معاناة هناك أن إلى الدراسة نتائج شارتأعليهم، المشرف لدى

 المهنيـة  التنمية وتؤخر، عليهميسلب بشكل تؤثر بدورها والتي،سلبية تفكير وأنماط أفكار لوجود نتيجة
 األفكار تعديل في عليه فوالمشر فالمشِر من كالً يساعد المعرفي النموذج استخدام فإن ،وبذلكلديهم

  . محلهاايجابية أفكار وإحالل التجارب عن الناتجة السلبية
  

  . عربية تناولت القلق بشكل عام وقلق األداء بشكل خاصتدراسا- ثالثا3.9.2
  

   ):1990( مإبراهي-
  

وكذلك التوجه الشخصي لدى عينة     ، بالقلق يى عالقة التفكير الالعقالن   إل التعرف   إلىهدفت الدراسة   
والرابعة بكليتي اآلداب والتربية،وتكونت العينـة      ،من طالب وطالبات جامعة الزقازيق بالفرقة الثالثة      
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ـ          )213(من اس للتفكيـر العقالنـي      طالب وطالبة،وقد استخدم الباحث مجموعة من األدوات هي مقي
واختبار التوجه الشخصي ومقيـاس تحقيـق الـذات         ،ومقياس القلق كحالة وكسمة لسيبلجر وزمالؤه     

 وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التفكيـر العقالنـي والقلـق            إلىوقد توصلت الدراسة    ،)لشوستروم(
  .تحقيق الشخصيةكحالة والقلق كسمة ووجود عالقة ارتباطيه سالبة بين التفكير العقالني و

  

  :)1995( دراسة هاشم-
  

لى طبيعة العالقة مابين مستوى القلق والدافع لالنجاز لدى عينـة           إ التعرف   إلىهدفت هذه الدراسة    
 )180( المرحلة الثانوية،وأجريت الدراسة على عينة من طلبة المرحلة الثانوية وعـددهم             طالبمن  

ة،واستخدم الباحث في دراسـته مقيـاس الـدافع    سن17) -16(طالب وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين
وجود عالقـة ارتباطيـه     : إلىلالنجاز لعبد القادر ومقياس القلق السوي للقطان،وتوصلت الدراسة         

نجاز،وجود عالقة سـالبة مـابين مـستوى القلـق          موجبة مابين مستوى القلق المتوسط والدافع لإل      
نجاز في أحسن صورة    إلل يكون الدافع     متوسطاً نجاز،حين يكون القلق  والدافع لإل )المنخفض-المرتفع(

  . قلق منخفضأوخر للمقارنة ينصب على قلق مرتفع سيان كان الطرف اآل
  

  ): 1998( الجوهي -
  

ال  بيان مدى فاعلية برنامج التدريب في خفض القلق من خالل برنامج سلوكي فع             إلىهدفت دراسته   
 بالدمام،وقد بلغت   األملين المنومين بمستشفى    و خفض القلق لدى عينة من معتمدي الهرو       إلىيهدف  

مجموعـة   )15( مجمـوعتين    إلى في مستشفى األمل بالدمام مقسم        مريضا منوماً  )30(عينة الدراسة   
 برنـامج التـدريب علـى       هي مجموعة من األدوات     مضابطة،وقد استخد مجموعة   )15( و ةبيتجري

عتماد على العقـاقير    ستخدام واإل خيص سوء اإل  ،وقائمة تش "سبليرجر"التعامل مع القلق،قائمة القلق ل      
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة قلـق الحالـة لـدى              إلىوقد توصلت الدراسة    .والكحول

وبعـده لـصالح االختبـار      ،المجموعة التجريبية قبل تطبيق برنامج التدريب على التعامل مع القلق         
قبل تطبيـق   ،لسمة لدى المجموعة التجريبية   القلبي،وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة قلق ا        

ختبار القبلي،وجود فروق ذات داللة إحـصائية       برنامج التدريب على التعامل القلق وبعده لصالح اإل       
وبعده لصالح االختبار البعدي،وجود    ، قبل التعرض للبرنامج العالجي التقليدي     السمة بين مستوى قلق  

المجموعـة   البعدي ما بـين المجموعـة التجريبيـة و         فروق ذات داللة إحصائية في اختبار الحالة      
الضابطة لصالح المجموعة الضابطة،وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة سمة القلـق بـين               

  .لح الضابطةاالمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لص
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  ):2001( عاشور وديابدراسة -
  

في تخفيف قلق المستقبل،وتكونت    ،اإلرشاد الديني النفسي   التحقق من مدى فاعلية      إلىهدفت الدراسة   
 من اإلناث من طالب كلية التربية       )58( من الذكور    )58(طالبا وطالبة بواقع     )(116عينة الدراسة من  

 أن إلىوتوصلت نتائج هذه الدراسة     ،بجامعة المنيا،واستخدم الباحث مقياس قلق المستقبل من إعداده       
ثر في تخفيف قلق    أ برنامج اإلرشاد الديني له      أن،لسية تعاني من قلق المستقب    جميع أفراد العينة األسا   

وفعالية البرنامج اإلرشادي في فترة     ، التأثير الديني  ةستمراريإالمستقبل لدى طالب وطالبات الجامعة،    
  .المتابعة في تخفيف الشعور بقلق المستقبل

  

  ): 2002( الزعبي-
  

 القلق لدى طلبة البكالوريوس،وعالقته ببعض المتغيرات مثل        لى مستوى إ التعرف   إلىسته  اهدفت در 
والتخصص األكاديمي،وعدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب فـي         ،ومستوى الدراسة ،الجنس

ومستوى الدخل الشهري لألسرة،وتكونت عينة الدراسـة مـن         ،الفصل الدراسي،ومكان إقامة األسرة   
تويات المختلفة في الجامعة،طبق عليهم اسـتبانه القلـق          طالب وطالبة في التخصصات والمس     293)(

 لجمع المعلومات المتعلقة بحالة القلق عند الطلبة،وقـد         )1982(المعرفي التي أعدها ليندرزي وهورد    
 متوسطات درجات القلق لدى طلبة جامعة مؤتة هي درجات متوسطة،كما وجدت            أن النتائج   ظهرتأ
  الطلبة األصـغر سـناً  أن،كما أظهرت الدراسة اإلناثا لدى  منهأعلى درجات القلق عند الذكور      أن

 الطلبة الذين يسجلون    نأ من طلبة الكليات العلمية،و     قلقاً أكثر قلقا،وان طلبة كلية العلوم التربوية       أكثر
 الدراسة لم تظهـر أي      أن إالّ مرتفعا لديهم درجات قلق أكثر من ذوي العبء المنخفض،          دراسياً عبئاً
  .قتصادي على درجات القلق المستوى اإلأولسكن ثر لمكان اأ
  

   : )2004( دراسة عشري-
 

 بعض المتغيرات الثقافية في مستوى القلق،وهي دراسة مقارنة بين طالب كليات            تأثيرهدفت لمعرفة   
 أن النتـائج    أظهـرت  طالب وطالبة وقـد      )104(وتكونت العينة من    ،مانعة  التربية بمصر وسلطن  
 هناك وجـود فـروق ذات داللـة         نأو،ة من العينة العماني   أعلىعينة المصرية   معدالت القلق لدى ال   

،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة        اإلناث في مقياس القلق للذكور على حساب        إحصائية
  . ولصالح التخصصات العلميةواإلنسانية بين التخصصات العلمية إحصائية
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  : )2004( األنصاري دراسة-
  

لـى  إلى معدالت القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية وكـذلك التعـرف              إ التعرف   إلىهدفت  
ــي    ــشباب فـ ــين الـ ــق بـ ــدالت القلـ ــي معـ ــروق فـ ــة)9(الفـ ــدان عربيـ   بلـ

،وقد تكونت العينـة مـن      )فلسطين،مصر،األردن،سوريا،لبنان،السعودية،عمان،اإلمارات،الكويت(هي
واستخدم الباحث فـي هـذه      في البلدان التسعة،   طالب وطالبة يدرسون بالجامعات الحكومية       )2620(

الدراسة مقياس جامعة الكويت للقلق،وكشفت النتائج عن وجود فروق جوهرية بين عينات الدراسـة              
لي اين يلـيهم علـى التـو      ي ارتفاع معدالت القلق لدى األردنيين والمـصر       أيضاً،وكشفت  في القلق 

مارتيون،والكويتيون،وكشفت الدراسـة عـن     الفلسطينيون،والسوريون،والعمانيون،والسعوديون،واال
  .فروق في القلق في كل بلد عن األخر من البلدان المذكورة  في الدراسة بشكل مفصل

  
  

  :(2012) الحجامي -
  

جامعة / شار القلق النفسي لدى طالب وطالبات كلية التربية       تلى مدى ان  إالتعرف  إلى  الدراسة   تهدف
وقد ،ق بين الطلبة وفق متغيري الجنس والتحصيل الدراسـي        ذي قار وكذلك لمعرفة الفروق في القل      

مراحـل  والتخصصات   كافة    ومن إناث )100(ذكور )50(  طالب وطالبة بواقع   )150(تألفت العينة من  
 : إلـى توصلت الدراسة   ،)وزمالئه سبيلبيجر(د من قبل    مقياس القلق المع  ستخدم  ٌأو.الدراسة الجامعية 

 بـين   إحـصائية ذات داللة   وجود فروق   و لدى طلبة الجامعة،   سيالقلق النف من  مستوى مرتفع   وجود  
 فـروق ذات داللـة      جودكذلك و ، لمتغير الجنس ولصالح الطالبات    اً والطالبات في القلق تبع    البالط

 لمتغير التخصص الدراسـي ولـصالح التخـصص          بين الطالب والطالبات في القلق تبعاً      إحصائية
  .العلمي

  

  .اولت القلق بشكل عام وقلق األداء بشكل خاص أجنبية تنتدراسا- رابعا4.9.2
  

  :) Speilberger (1980, سبليجرز-
  

 أن إلىثر القلق على األداء األكاديمي لطالب الجامعة وتوصل فيها          أمعرفة  سبليجرز بدراسة   هدف  
 القلـق   أن،فقد أظهرت دراسـته     األفرادتأثير القلق على األداء األكاديمي يتوقف على مستوى قدرة          

،بينما القلق المرتفع مـع القـدرة       األداء انخفاض في مستوى     إلىتفع مع القدرة المتوسطة يؤدي      المر
  . مستوى عالي من األداء األكاديمي إلىالعالية يؤدي 
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  : )Deffenbacher  (1986,دراسة ديفنباشر-
  

مثلة في سـمة    ثر التفكير الالعقالني في نشوء القلق في بعض أشكاله المت         أ تحديد   إلىهدفت الدراسة   
استخدم الباحـث   و،جتمـاعي والـضجر   القلق،والقلق اللفظي والخوف من التقييم السلبي والتجنب اإل       

 وجـود عالقـة ارتباطيـه       إلى،وقد خلصت الدراسة في نتائجها      ةاختبار جونز للمعتقدات الالعقالني   
طيه موجبـة بـين     بين جميع أشكال القلق عموما والمعتقدات الالعقالنية،ووجود عالقة ارتبا        ،موجبة
 وبين كل محور من محاور مقياس المعتقدات،وال توجد فروق بين الذكور             القلق عموماً  أشكالجميع  

  .واإلناث في مستوى التفكير الالعقالني
  

     : (Costa, Luann ,1994)وفي دراسة كوستا-
  

ـ   هـذه ا  نتائج   الحد من القلق الذي ينتج من اإلشراف المباشر،فجاءت          إلىالتي هدفت     نألدراسـة ب
اإلشراف المباشر قد يزيد من القلق لدى المرشد المتدرب،والتي قد تتداخل مع عملية التعلم،وهدفت              

وقـد  ، تحديد مصادر القلق وتقديم توجيهات للمرشدين للتقليل من القلق لديهم          إلى أيضاًهذه الدراسة   
 إشرافية  لتخفيـف قلـق       ةاقتراح ستة توجيهات والتي بدورها توفر عالق      :  نتائج الدراسة    أظهرت

لتقليل ل  ومباشراً  واضحاً  تمثل نهجاً   جلسات اإلشراف على المرشدين المتدربين،وهي     أثناءالمتدربين  
في  اإلشراف يظل   أن يجب   نتهي العالقة اإلشرافية  توبمجرد أن   خالل الجلسات اإلشرافية،  القلق  من  

حتى يـتم   حترام المتبادل والثقة    ن اإل والعمل على وجود عالقة م    ،حالة تأهب لمصادر القلق الجارية    
وهـم فـي    المرشدين المتدربينقلق بالمشرفين الذين هم على علم وفهم  و،حد األدنى تخفيض القلق لل  

بينما  كمرشـدين،  أو، على النمو والتطور كمستشارين    تدربينالممساعدة المرشدين    من   ميمكنهوضع  
ـ  طر أنقد لوحظ من ضمن النتـائج       و،المرشدين المتدربين  مع مخاوف واهتمامات     ونيعملهم   ق ائ

 أيـضاً  ونادرة الحدوث،ووجد    متوفرة غير خالل اإلشراف المباشر  المرشدين المتدربين   معالجة قلق   
باإلضافة إلى ذلك هنـاك     ، المزيد من البحوث على مؤهالت المشرف األمثل       إلجراءهناك حاجة    أن

 ذلـك   لتحديد ما تأثير  والمرشد المتدرب    المشرف أساليبببن  المطابقة  بحاجة إلى البحث فيما يتعلق      
ويجب على الباحثين والمشرفين مواجهة التحدي المتمثل فـي تـوفير           ،د وج إنالمرشد  تدريب  على  

  .جل تعزيز تعلم المرشدين المتدربين أالبيئة المثلى الممكنة من 
  

   Haverkamp ):  (1994,هافركامب أجراها دراسة وفي -
  

 من وكل،العليا الدراسات طلبة لدى الذاتية الرقابة مستوى بين العالقة رفةمع إلىبهذه الدراسة هدفت 

 النفسي،وأشارت اإلرشاد في الدكتوراه برنامج في طالباً (65) من الدراسة عينة تكونت،واالرتباك القلق

 ىمـستو  بـين  ارتباطيه عالقة توجد الذاتية،ولم الرقابة من متدِن مستوى لديهم الطلبة أن إلى نتائجها
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 لـدى  مرتفعـاً  القلق مستوى وكان. اإلرشاد في الخبرة وسنوات التدريب مدة من وكل الذاتية الرقابة
 الذاتية الرقابة ذوي الطلبة لدى منخفضاً القلق مستوى كان حين المتدنية،في الذاتية الرقابة ذوي الطلبة

  .المرتفعة
  

   : )  Edmauzey, Harris, and Trusty (2000, وتروستي وهاريز أدموزي أما-
  

 من المباشرة والتدخالت المؤجلة اإلشرافية التدخالت  من كل أثر معرفة إلى هدفت دراسة اجروا فقد 

 (65 ) مـن  الدراسة عينة تكونت المتدربين،وقد المرشدين لدى والغضب القلق حالة في المشرف قبل

 وجـود  عـدم  إلى الدراسة ئجنتا أشارت النفسي،قد اإلرشاد تخصص في الماجستير برنامج في طالباً

 تعـزى  )الطلبـة (نالمتـدربي  المرشدين لدى والغضب القلق مستوى في إحصائية ذات داللة فروق

  .اإلشراف وطريقة الجنس الختالف
  

    (Kocarek ,2001): كروكردراسة-
  

 لخبرةوا التطور ومستوى وبين القلق اإلرشاد في الذات فاعلية بين العالقة فهمهذه الدراسة إلى هدفت 

 ونظريـة  لبنـدورا  الذات فاعلية نظرية من كل خالل من الدراسة هذه التربوي،جاءت المرشد وأداء

 فـي  وأهميتهـا  للمرشـد  الـذات  فاعليـة  علـى  التركيـز  خالل من بعد فيما جتماعيإلااإلدراك 

 لثالث مراح في التربوي اإلرشاد في ماجستير  طالب) (117من جمعت التي العينة التدريب،وتكونت
 كالً أن النتائج جاءت  وقد. التدريبي والحقل اإلرشاد ممارسة وبعد،اإلرشاد ممارسة قبل التدريب من

 والمستوى للتدريب،الثالث في المستويات كبير بشكل يختلفان التطويري والمستوى الذات فاعلية من

 مهمـة  جميعهـا  تالمتغيـرا  هذه أن على وقد اجمعوا. متقلب وسيط أنه الدراسة تثبت لم،التطويري

 الدراسة وتوصلت . أدائهم لتحسين المتغيرات هذه المرشدين تطوير على وينبغي المرشد أداء لتحسين

 فاعلية أن بينت وقد التدريب في تعزز وأنها التدريب في أعلى مستوياتها في كانت الذات فاعلية أن إلى

  . ىمستو أعلى على حصل وقد المرشد للتنبؤ بأداء مهم متغير الذات
  

  :  (Ellis, Krengel and Beck ,2002) وبيك  وكرنجلسيأل-
  

 أداء مـستوى القلق،وتحـسين   خفـض  في اإلشرافية الممارسات  معرفة أثرإلىهذه الدراسة هدفت 

 زيادة مستوى على تعمل قد المباشرة اإلشرافية الممارسات أن إلى المتدربين،فكانت نتائجها المرشدين

 كان كلما المتدرب المرشد  لديهم،وأن مستوى األداء انخفاض تدربين،وبالتاليالم المرشدين لدى القلق

 يتحسن أن من المتوقع لديه،وبالتالي األداء قلق مستوى انخفض نظرية معرفة لديه من بما وعياً أكثر

  .أداؤه
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  : )  (Ellis, Michael V.; Krengel, Maxine; Beck Michael ,2002دراسة-
  

 في اتجاه   والمرايا أو تصوير الفيديو     يلصوتالتسجيل ا م  استخدر ا ثأ معرفة   إلىحيث هدفت الدراسة    
المرشدين  لدى يالصوت التسجيل   أوتصوير بالفيديو   نتائج ال قد أسفرت   العالجي،وفي اإلشراف    واحد

لدى المتدربين عنـد اسـتخدام      لقلق يزداد    ا أن إلى ة،فتشير الدراس  نتائج غير حاسمة   المتدربين عن 
،ويضع الباحث الدراستين اللتـين اختبرتـا نظريـة         أيضاً ويعيق األداء  الفيديو   أوسمعية  الالوسائل  
 في كـل     عشوائياً ن على االنتباه على الذات لشرح نتائج غير حاسمة،وقد تم توزيع المتدربي           زالتركي

)  العـام  أو الشخـصي    أوالـوعي الـذاتي     ( الوعي الذاتي  أو األلفة بسبب عوامل    )3-1(دراسة من   
وبعد ذلك تم تحليل النتائج ووجد قلق األداء لـدى           . جلسات اإلرشاد األولية على المتدربين     ريتوأج

النتائج إلى  ووجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح الوعي الذاتي في الدراسة،وأشارت           ،المتدربين
المرشـدين   يثير عامل النفور والقلق لدى        أو تصوير الفيديو   يالصوت التسجيل   أومرآة  استخدام ال أن  

  .المتدربين 
  

  : (Sarah M. Whittaker ,2004 )دراسة-
  

وفعالية الذات والقيام   ،القلقالعالجي على   ؤثر اإلشراف    ي إلى أي مدى   معرفة   إلىوقد هدفت الدراسة    
ظهر تحليـل   أوقد  . الذاتية تهمكفاءمن قلق المتدربين و   أنواع مختلفة من اإلشراف على آثار متفاوتة        ب

،وقـد  الذاتيةتهم  وكفاء المرشدين المتدربين    اسات لتحديد تأثير اإلشراف على قلق     در )10(تألف من   
 قلـق المرشـدين     علـى ) 0.454-0.430( اإلشراف العالجي لـه تـأثير بمتوسـط قـدره            أنوجد  

وكان تأثير اإلشراف العالجي على المتدربين وكفاءتهم الذاتية كبيـر وبمتوسـط قـدره              .المتدربين
عـن  في التحليل أسفرت    المشمولة   للدراسات النوعية    تضمن استعراضاً  ذلكوباإلضافة إلى   ،)65.5(

 أجريـت ،وقد  عينة تمثيلية،وتقييم ومتابعة  وحجم العينة، والمجموعة الضابطة، لدى  المخاوف المنهجية   
 المرشـد المشرفين في برنامج    المرشدين المتدربين وخمسة من     من  مع تسعة   المقابالت وجها لوجه    

لـدى المرشـدين    القلق  في  يؤثر  العالجي   اإلشراف   أننتائج المقابالت النتيجة     وأظهرت. التعليمي
 أنهـا  اإلشراف بوصفها    أنواعوتم وصف جميع    . حد سواء  تهم على زيادوالذاتية  تهم  كفاءالمتدربين و 

  .أخر وكفاءتهم الذاتية مع عدم وجود غلبة نوع على نتزيد من قلق المرشدين المتدربي
  

  :) (Kumary, Ajvir; & Barker, Martyn ,2008  اركروب كوماري دراسة-
  

المملكـة   فـي  المتـدربين  التربـويين  المرشـدين   لدى النفسية على الضغوط حيث هدفت للتعرف
 البحث نتكو،مرشدين متدربين (109) على الدراسة عينة اشتملت،جل ذلكأمسحا من  المتحدة،فاجري

 اآلخـر  الجـزء  المرشدين،وتناول نظر وجهة من النفسية الضغوط تناول مصادر األول : ينئجز من



 
 

37

 جمـع  تـم  الدراسة ولتحقيق هدف .لديهم النفسية الضغوط ومستوى خصائص المرشدين بين العالقة

 مـن  درجـة مرتفعـة   وجود الدراسة نتائج أظهرت.النفسية مسح للضغوط قائمة باستخدام البيانات

ـ  التأهيل األكاديمي،ومكـان  إلى تعود النفسية الضغوط  المهنـي والشخـصي،وقلة   سكن،والتطورال

 المرشـدين،  الجنس وعمر لمتغيرات تبعا إحصائية داللة ذات وجود فروق النتائج أظهرت كما،الدعم

  .النفسية والضغوط الصحة العامة بين إيجابية عالقة ووجود
  

  : ) Chen and Chang  (2009, دراسة-
  

 شين (لديهم،أجرى األداء قلق مستوىوعليهم، رفللمش المعرفي البناء بين العالقة إلى التعرف بهدف

 عكسية عالقة وجود إلى نتائجها التايوانية،أشارت الجامعات طلبة من طالباً ( 88 ) على دراسة )وشانج

 الطلبـة  لدى القلق مستوى ارتفع كلما أنه إلى الطلبة،إضافة لدى واالستيعاب والفهم القلق مستوى بين

  .لديهم األداء معدل انخفض
  

  :) Karen E. Hall  (2009, دراسة كارن هالأما-
  

 االعتدال في التعقل    وأثار اإلرشادية معرفة العالقة بين القلق والكفاءة الذاتية        إلىهدفت هذه الدراسة    
 المتـدربين   إرشـاد  من المتدربين قبل التـدريب علـى برنـامج           (152)والعواطف،وقد تم تجميع    

 لتحديد مستويات القلق والعواطف واليقظة والكفاءة الذاتيـة          البالد أنحاءفي جميع   ) CACREP(الجدد
 خمسة مقاييس هنا،منها    أيضاً للقلق،وقد استخدمت    )تورميدل( لديهم وذلك باستخدام اختبار    اإلرشادية

 )بيرسـون (وقد أظهرت معـامالت     .مقياس الكفاءة الذاتية للمرشد    و ) تورونتو (Alexithymiaمقياس  
ين المتغيرات الهامة في االتجاهات المتوقعة،وفي االنحـدار الخطـي          وجود زوجين من العالقات ب    

 من  ةكبيربرزت درجة    كما   )القلق المعرفي ولكن ليس   (القلق  والجسدية والسلوكية   برزت التغيرات   
 والتدريب على المهارات العاطفية قد تكـون        اليقظةالنتائج إلى أن    وأشارت  . اإلرشادية الكفاءة الذاتية 

لتعلـيم  االنتائج لها آثار على      للمرشد المتدرب،وهذه    مة للنظر في دعم الكفاءة الذاتية     المتغيرات الها 
  .المرشد وتوفير التوجيه للبحث في المستقبل في تطوير للمرشد واإلشراف 

  

  ):Caskie  (2010,وآخرون دراسة كاسكي -
  

بـل المتـدرب    من ق ) المعلومات( عدم الكشف عن المحتوى    أسباب معرفة   إلىحيث هدفت الدراسة    
 خالل عمل المشرف معه في حـال الكـشف عـن            وإدراكهللمشرف المهني،وتأثير قلق المتدرب     

 واحدة وقد تم خاللها جمـع       إشرافكما ركزت الدراسة على جلسة      . عدم الكشف عنها   أوالمعلومات  
 ،حيـث ظهـرت   األخيرة اإلشرافيةمن المتدربين خالل جلستهم      )204(البيانات الكمية والنوعية من   
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من المتدربين المعلومـات عـن       )%84.3( تم حجب    األخيرة اإلشرافيةخالل جلستهم    :النتائج التالية 
عدم الكشف عن المعلومات لمشرفيهم،لما تنطـوي        )(2.68مشرفيهم،وذكر المتدربين بمتوسط قدره     

 عدم   في األفضل اإلشراف المتدرب مع    إدراكعليه الجلسات من الخبرات اإلشرافية السلبية،وارتبط       
 من قلق المتدرب يتعلـق بعـدم        األعلى،وان المستوى   اإلشرافالكشف عن المعلومات خالل عملية      

  .األشراف وممارسة الرقابة من قبل اإلشرافالكشف عن المعلومات وانخفاض مستوى 
  

  .تماعية جإلا التدريب الميداني لطلبة الخدمة تدراسات عربية تناول- خامسا5.9.2
  

  ):1984(دراسة الجبر -
  

جتماعية فـي    التي أجريت لدراسة المشكالت التي تواجه طالب قسم المواد اإل          )1984(دراسة الجبر   
 عن المشكالت التي تواجه طلبة الشعبة       )1988( "حسن"التربية العملية بجامعة الملك سعود،ودراسة      

تدريب الميـداني    عن مشكالت ال   )1998(" اإلمام"ودراسة   المهنية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة،    
ونالحـظ مـن هـذه الدراسـات        . جتماعية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة    إلافي مجال الخدمة    

عن مـشكالت،من بينهـا نقـص        في مجملها  وقد كشفت . استخدامها لالستبيان كأداة لجمع البيانات    
موضـوعية  إمكانيات التدريب،وعدم التخطيط للبرامج التدريبية،وسوء اإلشراف والمتابعة،وعـدم         

  .التقييم،وتركيز المشرفين على الجوانب األكاديمية،وعدم تعاون جهات التدريب،وقصر مدة للتدريب
  

   ):1990( عبد العظيم
  

 أهـداف  المعوقات التي تقف حائال يمنع تحقيق        أولويات تحديد   إلى التعرف   إلىهذه الدراسة   هدفت  
هذه المعوقات،ودراسة مشكالت التربيـة     لبات ثم وضع التوصيات الالزمة للتغلب على        اتدريب الط 

 طالبـةً بكليـة     )268(أجريت بالرياض على عينة تكونت مـن        العملية بكليات البنان بالسعودية،وقد     
 ال،وتكونـت  أو عنها بـنعم     اإلجابة تكون    بنداً أربعين مكونة من    استبانه الباحث   م وقد استخد  التربية

.  مجال )12(،وتألفت المعوقات من     فترة التدريب  أثناء لباتاهذه البنود من المعوقات التي تواجه الط      
عن عدم رضا الطالبات عن طريقة التقييم،وعن مدة التدريب،وضـعف إمكانيـات            الدراسة  وكشفت  

،واالختالف فـي أسـلوب العمـل بـين         اتالتدريب،وقصر التقييم على السلبيات في أداء المتـدرب       
 أجراها كل من   كثيراً عما كشفت عنه دراسة أخرى     وال تختلف هذه النتائج     . المشرفات على التدريب  

 طالباً وطالبةً بكلية التربية،وكشفت عـن       )120( بالبحرين على عينة مكونة من       )1990(أديبي و بدر  
مشكالت،من أهمها سوء التقييم وضعف المتابعة واإلشراف والتوجيـه وعـدم مالءمـة األنـشطة               

هذا إلى جانب مـشكالت أخـرى       ،ض المواد النظرية  ستفادة من بع  لألهداف المراد تحقيقها،وعدم اإل   
  .تتعلق باإلدارة المدرسية والممارسة الصفية
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   ):2003( المعروف والحديثي-
  

ثر برنامج تدريبي لتطوير مهارات االتـصال اإلرشـادية فـي      أى  إلهدفت الدراسة الحالية التعرف     
لة إحـصائية بـين متوسـطي       المقابلة للمرشدات التربويات،واستقصاء ما يوجد من فروق ذات دال        

 مهـارات   أداءدرجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي فـي            
أداء كليا وأداء فرعيا لكل من مهارة       )لتفسيرااألسئلة،اإلصغاء،التلخيص،(االتصال ككل وتشمل مهارة   

البيانات على أربع مقاييس لتقـدير      واعتمدت الدراسة على جمع     )،التلخيص،التفسيراإلصغاء،األسئلة(
 مـن المجتمـع     )%7(مرشدات تربويات وتشكل     )10(المهارات المذكورة وتكونت عينة الدراسة من     

 في االختبار البعدي وبداللة إحـصائية بلغـت         ة النتائج تفوق المجموعة التجريبي    وأظهرت،األصلي
لبعـدي وبداللـة    ا في االختبـار     ةي مجتمعة،ولكل مهارة وتفوق المجموعة التجريب     ت للمهارا (0.01)

  .لبعدي للمجموعة الضابطا مجتمعة ولكل مهارة على االختبار ت للمهارا0.01)(إحصائية 
  

  : )2004( الدرمكيوفي دراسة -
 

مستشار التدريب والقلق والكفاءة الذاتية في تقديم اإلرشاد        هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين        
ثـر  أفقد تم فحـص     .جامعة اإلمارات العربية المتحدة   في  طلبة علم النفس    نعكاسات التدريب على    او

شـارك  التدريب على الكفاءة الذاتية في تقديم اإلرشاد كنظام،وتم فحص سمة القلق في هذه الدراسة،             
وتألفت ، العربية المتحـدة   اإلماراتجامعة  في  علم النفس   من تخصص    طالبا   113)(في هذه الدراسة    

 )(65  مـن  وتألفت العينة العملي ألول مرة    كان لديهم مادة التدريب     الذين  من   ابل طا )73(المجموعة  
التـدريب  مـادة    بعد   تأخذن من الطالبات الالتي لم      فتألفتالمجموعة الضابطة   ،أما   ذكور )8(إناث و 
وقد أجريت االختبارات القبلية والبعدية،وقـد اسـتخدمت أداتـان          . طالبة )40( وكان عددهم العملي  

،وقائمة سمة القلـق    )1992( قائمة تقديرات اإلرشاد الذاتي من إعداد الرسون وآخرون        اهمبالدراسة  
فروق ذات داللـة إحـصائية بـين المجموعـة          وقد وجدت    .1970)(من إعداد غورساتش وليشن     

حليل ،وقد وجد من خالل ت    الكفاءة الذاتية والقلق  اإلرشاد و التجريبية والمجموعة الضابطة في كل من       
وانخفاض مـستوى   ،الكفاءة الذاتية يزيد من    زيادة تدريب المرشدين على مهارات اإلرشاد        نالتباين أ 
  .القلق

  

  ): 2005( وعبد الوهاب دراسة ال مشرف-
  

ثر التدريب الميداني في بعض السمات الشخصية التي أجريت على الطالبات           أ معرفة   إلىالتي هدفت   
واسـتخدم   وبعد حـضوهن للتـدريب الميداني،      بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود قبل      المرشدات  

: هـي    وفايل الشخصي لقياس أثر التـدريب علـى أربـع سـمات شخـصية             رمقياس الب الباحث  
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وطبق المقياس مرتين للمجموعة التدريبيـة      وقد  ،جتماعيةنفعالي،واإلاإل السيطرة،المسؤولية،االتزان
وقد دلت النتائج على    ،)21=ن(راد العينة دة بعد التدريب لبقية أف    ح قبل التدريب وبعده،ومرة وا    )21=ن(

السيطرة،المـسؤولية،االتزان  (ثر دال إحصائيا للتـدريب علـى الـسمات الشخـصية          أعدم وجود   
في سمة   )0.01(بالنسبة للعينة التجريبية،وظهر فرق دال إحصائيا عند مستوى        )جتماعيةنفعالي،اإلاإل

 سمة السيطرة في شخصية     أهمية إلىا يشير   ،وفقا لمتغير التحصيل في التدريب الميداني مم      ةالسيطر
ومتغير التحصيل في التدريب الميداني      كما وجدت عالقة دالة بين سمة السيطرة      ،الطالبات المتدربات 

وبهذا تشير النتائج إلى أهمية الـسيطرة فـي         . )46=ن(،وذلك للعينة الكلية    )0.5( عند مستوى    )0.36(
  .شخصية المرشدة الطالبة 

  

  ): 2009( دراسة اشتية-
  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجه تطبيق مقررات التدريب الميداني في تخصص              
المؤسـسة  : جتماعية،وربطها بالعناصر الخمسة الرئيسة في عملية التدريب الميداني وهي        الخدمة اإل 

ـ        إلا اديميون، جتماعية،واألخصائيون االجتمـاعيون فيها،والدارسـون كمتدربين،والمـشرفون األك
وقد كان مجتمع الدراسة األخصائيين االجتماعيين،والدارسين الملتحقـين فـي مقـررات            .والمنهاج

التدريب الميداني في الفصل الدراسي الثاني في منطقة نابلس التعليمية،والمشرفين األكاديميين الذين            
 )28( دارسـا،و  )55(و مشرفا أكاديميا،  )14( مبحوثا،منها   )97(يشرفون عليهم،وتضمنت عينة الدراسة   

وأشارت النتـائج   . االستمارة كأداة للبحث     تأخصائيا اختيروا بالطريقة العشوائية المنتظمة،واستخدم    
إلى أن أكثر المعوقات المرتبطة بمؤسسات التدريب الميداني تمثلت في اقتـصار الخـدمات التـي                

ادية البسيطة في كثير من     تقدمها المؤسسات على مجاالت وميادين محددة أخذت شكل المساعدات الم         
األحيان،وعدم قدرة المؤسسات على استيعاب الطلبة بسبب ازدياد عـدد المتـدربين،أن المعوقـات              
المرتبطة باألخصائيين المشرفين ناجمة عن كثرة عدد المتدربين الذين يشرف عليهم األخصائي في             

بين قدرته على اإلشراف علـى      المؤسسة،وكثرة األعباء التي يقوم بها األخصائي التي تحول بينه و         
ن أكثر المعوقات المرتبطة بالمشرفين األكاديميين هي تلك المرتبطة بقلة الزيارات التي            أالمتدربين،

يقوم بها المشرف األكاديمي للمؤسسات لمتابعة الطلبة المتدربين،وكثرة عدد الطلبة الـذين يـشرف              
ر المعوقات المرتبطة بالدارسين هـي تلـك        عليهم المشرف األكاديمي في التدريب الميداني،إن أكث      

المرتبطة بعدم تفرغ الدارسين تفرغا كامال للدراسة مما يقلل من الوقت الذي يخصـصه الـدارس                
للتدريب الميداني،وعدم اشتراك الدارس باألنشطة والفعاليات التـي تنظمهـا الجامعة،والمرتبطـة            

كثر المعوقات المرتبطة بالمنهـاج قـد       إن أ ...).معارض، وندوات،وورش عمل  (بالتدريب الميداني 
  .تمثلت في كثرة األعباء المقررة في المنهاج والمطلوبة من المتدرب في أثناء التدريب
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  :)2010( دراسة زقوت-
  

واقع برنامج اإلعداد التربوي العملي للطالب المرشد النفـسي بكليـة           بف  يتعرال إلىهدفت الدراسة   
ائمة بالمعايير الواجب توفرها في البرنامج مع وضـع تـصور           التربية في جامعة األقصى،وإعداد ق    

 طالب وطالبـة مـن      )75( وتم إعداد استبانه وتوزيعها على       أعالهمقترح لتحسين الجانب المذكور     
يفتقـر   )2+1( برنامج اإلعداد التربوي العملي      أن،وقد كشفت النتائج عن     )2(ميدانيالمساق التدريب   

مراجعة اإلعداد التربوي العملي    فرها،وان هناك قصورا بشكل عام في        قائمة المعايير الواجب تو    إلى
  .لب المرشد النفسي بكلية التربية قي جامعة األقصى في ضوء االتجاهات المعاصرةاطلل
  

  جتماعية بة الخدمة اإل التدريب الميداني لطلتدراسات أجنبية تناول- سادسا6.9.2
  

  ): (A.Sdhest ,1993دراسة -
  

 ممـا  الميداني والواقع النظري عداداإل بين الفجوة تجاوز إلى (A.Sdhest,1993) راسةدهدفت هذه ال

 خبـرات  واكتـساب  المنظمة والممارسة التدريب المستمر إلى جتماعيينإلا األخصائيين حاجة يعكس

  .التنمية عملية أهداف تحقيق التدريب ببرامج التحاقهم من خالل يستطيعوا حتى جديدة
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  : على الدراسات السابقةالتعقيب10.2  
  

  إلى الدراسات السابقة واالطالع على األبحاث التي أشارت إلـى الكثيـر مـن              عمن خالل الرجو  
المحاور ومنها دراسات تناولت العالقة بين القلق وكل من األداء،واالنجـاز والكفـاءة والتـدريب               

سية،وطالب المدارس الثانوية   والتحصيل،وبرامج اإلرشاد العقالني،والتدريب الميداني،والضغوط النف    
فهذه الدراسات بمجملها   .والجامعات،وطلبة التدريب الميداني والمرشدين المتدربين واإلشراف عليهم      

تؤكد على فعالية برنامج اإلرشاد العقالني في التخفيف من القلق عامة وقلـق األداء خاصـة،وهي                
دفة فـي معظمهـا،وعلى االتجـاه       تركز أيضا على تحسين مستوى األداء لدى المجموعات المسته        

 الدراسات بمجملها تركيزها على مفاهيم نظرية ألبرت        تتميزفنفعالي في العالج وفنياته،   العقالني اإل 
 خمـسة   اباسـتخدامه تميـزت    )2003( والجمالي عبد الحميد ،فدراسة  أليس العالج العقالني االنفعالي   

 أربعـة   ا باسـتخدامه  )1990(مأدوات لقياس ما وضعت لقياسـه،وتميزت أيـضا دراسـة إبـراهي           
 ثالثة مجموعـات والرابعـة      اباستخدامهم )1986( ودراسة دانتو ودنر   )1984(دراسة ورنر وأدوات،

 ةبذلك االستناد إلى هذه النظرية في دراسته التجريبي       لدى الباحث   تعزز الدراسات   و.مجموعة ضابطة 
سلوب البحثـي وكيفيـة عـرض       مها لأل اوقد استفدت من الدراسات السابقة من حيث استخد       .الحالية

  . اإلطار النظري فيها
  

المرشدين المتدربين الجدد لما في ذلك مـن أثـر           أو واهتمت هذه الدراسات بطلبة التدريب الميداني     
 من مساعدة المنتفعين في المستقبل وبالتالي يـؤدي         اكبير على تأهيل هؤالء األشخاص حتى يتمكنو      

  .ية ذلك إلى تطوير الصحة النفسية المجتمع
  

تشير هذه الدراسات إلى أن األفكار العقالنية ال تتأثر بمتغير الجنس أو التخصص كما في دراسات                 
نفعالي فـي   تؤثر برامج اإلرشاد وخاصة العقالني اإل     .)2003(،حسن والجمالي )1990(الطيب والشيخ   

 لكرسـون ،ودارسة ماكسويل ووي)2005(،ودارسة الصهقان)2002(خفض القلق كما في دراسة البكر

Maxwill J.W& Wilkerson J )(1982.  ويتأثر القلق بمستوى التمكن من المهارات اإلرشـادية،فكلما
ثر القلق أيـضا    أويت.)1980(كان هناك تمكن من المهارات كلما انخفض القلق كما في دراسة سبليجر           

يتـأثر متغيـر    وال  .)1995(،وهاشم  )Deffenbacher )1986بالدافع لالنجاز كما في دارسة ديفنباشر       
  Edmauzey E وتروسـتي  وهـاريز  أدمـوزي الجنس أو القلق باألفكار الالعقالنية كما في دراسة 

Harris  N  and Trusty  J (2000). يساهم اإلشراف وخاصة المباشر منه في رفع مستوى القلق لدى
،وكما في Ellis, Krengel and Beck  2002)(وبيك طلبة التدريب كما ورد في دراسة إيلس وكرنجل

مستوى القلق لدى المتدربين رفع يساهم التدريب الميداني في . Sarah M. Whittaker (2004)دراسة
  .)2004(كما في دارسة فاطمة الدرمكي 
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ونالحظ أن غالبية هذه الدراسات تشير إلى أهمية موضوع القلـق،والى وجـود قلـق األداء لـدى                  
ثر للبرامج اإلرشادية في التخفيف من      ألى القلق وان هناك      ع ي الالعقالن رالمتدربين والى أثر التفكي   

 القلق لدى طلبة التـدريب      عقلق األداء،ومن المهم في الدراسة الحالية أن نركز الجهود على موضو          
،وغيـاب  )2(يالميداني الذي يتزايد مع تزايد حجم وكم الساعات المطلوبة من طلبة التدريب الميدان            

م توفر المؤسسات المناسبة لهذا النـوع مـن   دثرة الطلبة المتدربين وعاإلشراف المهني المناسب،وك 
 المؤسسات  ة الذي يشرف على عملية التدريب في المؤسسة،وخصوصي       يالتدريب،وانشغال األخصائ 

المدربة في مجتمعنا الفلسطيني،ومن خالل ذلك كله ومن هنا تزداد أهمية تبنـى الباحـث لنظريـة                 
اإلرشاد العقالني اإلنفعالي حتى تـساعد الطلبـة المتـدربين فـي            علمية مرنة وحيوية هي نظرية      

 ه هذ ة على مناسب  تالتخفيف من توترهم وقلقهم أثناء عملية التدريب والتي أكدت الكثير من الدارسا           
 األداء لـدى  قالنظرية بفنياتها العلمية والتطبيقية والوصول إلى هدف الدراسة الحالية وهو خفض قل      

  .اني الميدبريدطلبة الت
  

 بالبرنامج اإلرشادي أن قلق األداء يؤثر على المتدرب         ن ونالحظ من خالل تأمالت الطلبة المشاركي     
 وشخصيته وأفكاره الالعقالنية منها،وأيضا ومدى تأثير نظرية أليس في خفض مـستوى             هوانفعاالت

 ةلفنيات المـستخدم  القلق وكيفية التعامل معه وتبديل األفكار الالعقالنية بأخرى عقالنية من خالل ا           
   .سترخاء العضلياإلو،اإلرشادي وأبرزها ضحد األفكار الالعقالنية بالبرنامج

  

 السابقة الشبيهة أو القريبة منها تميزها بمجتمعها وعينتهـا          توما يميز الدراسة الحالية عن الدارسا     
  .وتجربتها واألدوات المستخدمة فيها

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  



  
  

  

  

  

  

  إلجراءاتالطريقة وا :الفصل الثالث
  

  منهج الدراسة 1.3 

   مجتمع الدراسة 2.3

  . عينة الدراسة3.3

  . أدوات الدراسة4.3

   تصميم الدراسة5.3

   إجراءات الدراسة6.3

   المعالجة اإلحصائية7.3
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  : الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات
  

  :منهج الدراسة 1.1.3
  

  .ج مالئمة للهدف من البحث الحالي الذي يعد من أكثر المناهالتجريبيالمنهج الباحث تخدم اس
  

  :مجتمع الدراسة 2.3
  

جتماعيـة فـي     فـي كليـة التنميـة اإل       2)(جميع طلبة التـدريب الميـداني     يشتمل مجتمع الدراسة    
  . طالباً) 83( والبالغ عددهم 2013/2012،المسجلين للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي نابلس

  

  :عينة الدراسة 3.3
  

) 25(  طالباً )50(،وتكونت عينة الدراسة    )2( من طلبة مساق التدريب الميداني     قصديهتم اختيار عينة    
جتماعيـة فـي جامعـة القـدس        إلاطلبة المساق في كلية التنمية       من   اإلناث من) 25(من الذكور،و 

  الباحـث  إعداد من   األداء الدرجات في اختبار قلق      أعلى على   احصلو ممن   المفتوحة في فرع نابلس   
 عـشوائياً  مجمـوعتين إلـى    متقـسيمه ،وتم  اإلرشادييهم رغبة بالمشاركة بالبرنامج     وممن كان لد  

 أنهـا الفرديـة علـى     و،ة مجموعـة تجريبي   أنها الزوجية على    األرقام وأخذت،ووضعهم على قائمة  
 والثانيـة نفعالي  اإل العقالني   جللنموذ المستند   اإلرشاديللبرنامج   األولىتعرضت  ،ةمجموعة ضابط 

وتراوحت ،الطريقـة االعتياديـة    اقتـصرت علـى    تتلق أي برنامج إرشادي و     لممجموعة ضابطة   
طالباً وطالبة ممن يعانون مـن      ) 50( سنة،وقد تم فرزهم على أنهم أعلى        )30-(20أعمارهم ما بين    

تطبيق اختبار قلـق األداء     وتوزيع   بعد ما تم     اً طالب 83)( قلق األداء أثناء التدريب الميداني من أصل      
 إلى وصف عينة الدراسة وفـق متغيـري المجموعـة           )1(حث عليهم،ويشير الجدول    من إعداد البا  

  .والجنس
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  )المجموعة،والجنس( وصف عينة الدراسة وفق متغيري الدراسة : 1.3الجدول 
   

  % المئوية ةالنسب  التكرار  متغيرات الدراسة
  50  25  ةتجريبي
  50  25  ضابطة

  
  المجموعة

  100.0  50  المجموع

  48  24  ذكر
  52  26  أنثى

  
  سالجن

  100.0  50  المجموع
  

أن أفراد العينة تم توزيعهم إلى مجمـوعتين األولـى مجموعـة            ) 2(يتضح من الجدول رقم     
  .ضابطةمجموعة  ةتجريبية والثاني

  

   :الدراسة اةأد 4.3
  

  :،وفيما يلي وصف لهلتحقيق أهداف الدراسة،فقد أعد الباحث مقياساً لقلق األداء
  

  : من إعداد الباحثقلق المقياس

جل إعداد مقياس   أمن   والدراسات السابقة ذات العالقة      األدبياتالباحث على   من قبل   طالع  وقد تم اإل  
  .لهصدق وثبات لقلق األداء وتم عمل 

  

  :وصف مقياس قلق األداء
  

بهـدف  ة  والدراسات السابقة ذات العالق   ،إلى األدبيات الباحث  رجوع  بعد    قلق األداء  تم إعداد مقياس  
واستند إلى عدد مـن المقـاييس ذات        ،)2(الكشف عن مستوى قلق األداء لدى طلبة التدريب الميداني        

ودراسـة   ،)2012(الحجـامي ،ودراسة  )1998( ردة في دراسة أبو غرارة    االو: ها  زبرأالعالقة ومن   
ي سعيد،في المؤتمر الحادي عشر في جامعة عين شمس،كل من مـقيـاس          ودراسة،)هـ 1412(العنزي

 من موقع أكاديميـة علـم       ي النفسي المدرسي نقالً   صصاتتيـلور للقـلق وقياس الكفاءة الذاتية لألخ     
  .النفس االلكتروني

  

 فقرة  )36(تكون مقياس قلق األداء بصورته النهائية بعد األخذ بآراء المحكمين والتحليل العاملي من              
كمـا  ) ،والبعد السلوكي،والبعد الجسدي  البعد المعرفي،والبعد النفسي  (توزعت على أربعة أبعاد،وهي     

أوافـق بـشدة،أوافق،محايد،معارض،معارض    : أعطيت خمس إجابات أمام كـل عبـارة وهـي           
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وتشتمل طريقة اإلجابة بان يحدد المفحوص مدى انطباق كـل عبـارة عليـه،وذلك بوضـع                .بشدة
  :أمام العبارة التي تتفق ووجهة نظره،ويتم تصحيح المقياس كما يأتي ) X(إشارة

   

  : تكون الدرجات ) أي التي تعكس درجة القلق(يجابية اإلالعبارات .أ
  .)1(،معارض بشدة)2(،معارض)3(،محايد)4(،أوافق)5(أوافق بشدة 

  :تكون الدرجات كما يأتي) أي التي ال تعكس درجة القلق(ة السلبيتبالنسبة للعبارا.ب
  ).5(،معارض بشدة)4(،معارض)3(،محايد)2(،أوافق)1(أوافق بشدة 

  

  :صدق مقياس قلق األداء
  

 الـصدق الظـاهري   من التحقق الدراسة،تم هدف لتحقيق هفقراتة المقياس،،ومناسب مالءمة من للتأكد

من أسـاتذة   )12( مكونة المحكمين من على لجنة األولية بصورته المقياس عرض خالل من للمقياس
د النفسي والصحة النفسية والخدمـة  اإلرشامجاالت  في صينتمخ النمن المهنيي الجامعات الفلسطينية

 المقياس،ومدى فقرات اللغوية،ووضوح الصياغة سالمة في رأيهم أبدوا حيث النفس وعلم اإلجتماعية

 ضوء وفي.بشكل أفضل المقياس تعديل شأنها من مالحظة أية إليه،وإضافة الذي تنتمي للبعد متهائمال

 أبرزها المحكمين،وكان من (%90 ) عليها أجمع التي المقترحة التعديالت المحكمين،أجريت مالحظات
 وضـوحها وغموضـها   وعدم المقياس في أخرى فقرات مع تداخلها بسبب تعديل عدد من الفقرات 

 عـدد  صياغتها،حيث بلغ حيث من أكثر وضوحاً لتصبح الفقرات بعض للبعد،وتعديل مناسبتها وعدم

 البعـد  :اآلتي النحو على األربعة لى األبعادع موزعة فقرة (36) النهائية صورته في المقياس فقرات

وعـدد    الـسلوكي  : الثالـث  ،والبعـد )10( النفسي وعدد عباراته:الثاني ،والبعد) (8المعرفي : األول
 تـم تطبيـق   البناء صدق من التحقق بهدفو).7(،والبعد الرابع الجسدي وعدد عباراته)11(عباراته

 المجتمع األصلي وخارج من وطالبة طالباً ( 26 ) من مكونة  استطالعية عشوائيةعينة على المقياس
  . حدود عينة الدراسة من طلبة تدريب ميداني

  

  :ثبات مقياس قلق األداء
  

متدرباًً ) 26(بغرض الكشف عن ثبات مقياس األداء،تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية شملت             
وبعد أسبوعين تـم    ،)4(تدريب الميداني  األصلية من طلبة ال    ود العينة دمن مجتمع الدارسة وخارج ح    

تطبيق االختبار مرة أخرى على العينة االستطالعية نفسها،ليتم إيجـاد ثبـات االختبـار بطريقـة                
إلى قيم معامالت الثبات ألبعـاد مقيـاس     ) 2(،ويشير الجدول )test-retest( إعادة االختبار  -االختبار

  .قلق األداء ودرجته الكلية
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   إعادة االختبار–ت ثبات أبعاد مقياس قلق األداء وفق طريقة االختبار معامال : 2.3الجدول 
  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  البعد

  0.79 8  المعرفي
  0.82 10  النفسي
  0.75 11  السلوكي
  0.73 7  الجسدي

  0.86 36  الدرجة الكلية
  

قيـاس قلـق األداء فـي        أن قيم معامالت الثبات مقبولة تربوياً الستخدام م        )2(ويتضح من الجدول    
  .الدراسة الحالية

  

  :د من قبل الباحثالمع البرنامج اإلرشادي
  

 ، والدراسات السابقة ذات العالقـة     األدبيات إلىالباحث  رجوع  بعد    اإلرشادي جهذا البرنام تم إعداد   
البـرامج  واستند إلـى عـدد مـن         )2(قلق األداء لدى طلبة التدريب الميداني       مستوى تخفيفبهدف  
األفكار الالعقالنية وعالقتها    )2011(مجليالوردة في دراسة    : ها  زبرأ ذات العالقة ومن     شادية  اإلر

 فعالية برنامج إرشاد جماعي مقترح للتخفيـف مـن القلـق    )2011(ودراسة دباش،بالضغوط النفسية 
  فعاليـة  )2011(ودراسـة العـامري   وأثره على تقدير الذات،   ،ةجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوي    إلا

وأثره على تقـدير    ،جتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية    برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من القلق اإل      
 مواجهة أحداث الحيـاة الـضاغطة       ت تقدير الذات وعالقته باستراتيجيا    )2009(الذات،ودراسة تاللوة 

فكيـر  العالقـة بـين الت     )2008(شاهين وحمدي  ودراسةلدى معلمي وكالة الغوث في الضفة الغربية،      
ودراسة لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين،        ،الالعقالني وضغوط ما بعد الصدمة    

متحان لدى عينة مـن     ثر برنامج إرشاد جماعي عقالني انفعالي في خفض قلق اإل         أ )2007(دويكات
ـ    )2008(الصباح والحمـوز  ،ودراسة  طلبة الصف العاشر    وعالقتهـا بـبعض     ةاألفكـار الالعقالني

 تقيـيم فاعليـة     )2005(تغيرات لدى طلبة جامعات الضفة الغربية في فلسطين،ودراسة الـصهقان         الم
  .نفعالي في خفض درجة القلق واألفكار الالعقالنية لدى مدمني المخدراتالعالج العقالني اإل

  

  :ماهية البرنامج اإلرشادي
  

 لنظريـات   ات إرشـادية  ليب وفني اعلى أسس علمية وأس   يستند  ،هو عبارة عن خطة إرشادية عالجية     
   .التربوي أو،جتماعيإلا أو،أو أي نظرية من نظريات اإلرشاد النفسي،أو سلوكية،أو معرفية،نفسية
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  : البرنامج أهمية
  

  :يأتتكمن أهمية البرنامج المقترح فيما ي
  

  .الطالب المتدرب لدى األداء قلق ظاهرةتشخيص  -1
  .ءالمتدرب وأثرها على قلق األدا خصائص  معرفة-2
  . الطالب المتدرب في تخفيض قلق أدائهةساعدم -3
  .ومظاهره األداء قلق الطالب المتدرب معرفة طبيعة ةساعدم -4
لخدمة المجتمـع  ،إرشـادية  نـواة مهمة قادرة على تشكيل  لشريحة،متميزة إرشادية خدمات ميقدت -5

  .وتطويره
  

   :أهداف البرنامج
  

 خفـض   فينفعالي   اإل العقالني النموذج   إلىيستند  الذي   دياإلرشابرنامج  الأن يحدد الطالب فعالية     -
جتماعية في جامعة القدس المفتوحـة فـي    بكلية التنمية اإل(2) لدى طلبة التدريب الميداني    األداءقلق  
   : إلى جانب نابلس

  

  .األداء قلق لظاهرة نفعاليالمعرفي اإل العالج جوانب إلى يتعرف الطالب أن -
   .أنواعه،وأسبابه وألداء،قلق االب أن يعرف الط-
  . المواقف المثيرة للقلقالب أن يحدد الط-
  .وبين المعتقدات المنطقية) الخاطئة ( بين المعتقدات الالعقالنية الطالب أن يميز -
   . التغلب على قلق األداءفيسترخاء العضلي الذي يساعده على اإلالب درب الطت أن ي-
   ".التنفيس" اعرهم التعبير عن مش منةلبمكن الطت أن ي-
  ).الخاطئة( المعتقدات الالعقالنيةةلب أن يحدد الط-
  .وتطبيقها في مواقف قلق األداء) المنطقية( قتناع بالمعتقدات العقالنية اإلةلبأن يعمق الط-
  

  :وصف البرنامج  
  

-60(الواحدة ما بـين    الجلسة   تستغرقوا،أسبوعا،بواقع جلسة واحدة أسبوعياً   ) 12(ستغرق البرنامج   ا
في إحدى قاعات التـدريس فـي       ) الطالب والطالبات (طبق البرنامج على عينة الدراسة    و،دقيقة) 90

 ثالثـة   جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس وفى جلسات جماعية،وكانت فترة متابعة البرنامج لمـدة              
  .شهور
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   :صدق البرنامج اإلرشادي
  

ساتذة المحكمين في مجال علم الـنفس       تم عرض البرنامج في صورته األولية على مجموعة من األ         
،بهدف التحقق من مالءمة البرنامج إلفراد       محكم )12( وعددهم   جتماعيةإلاوالخدمة  ،والصحة النفسية 
اإلجراءات التطبيقية له،وأجريت التعديالت المطلوبـة،وأخرج البرنـامج اإلرشـادي          العينة،وصحة  

قه على عينة الدراسة،وكانت التعديالت بنسبة اتفاق       نفعالي بالصورة النهائية،الذي تم تطبي    العقالني اإل 
  :هي،أما التعديالت فكانت عالية وهي نسبة %)90 (بين المحكمين

  

،واألهمية،والوصف للبرنـامج   ة،والوسائل المـساعد  ةإضافة كـل مـن العنوان،والفئـة المـستهدف        
ت الجلسة الواحدة   تعديل وق ،وإجراءات،وتقييم،وعنوان،وهدف،وفنيات وأنشطة جلسة  كل  ،ولاإلرشادي

 جلـسة علـى المحـاور فـي كـل           تقسيم وقت كـل   دقيقة فقط،و ) 90-60(من ساعتين ليصبح من   
سـترخاء  اإلإضافة بند حضور مهارة     نما وجد في البرنامج بقلق األداء،و     استبدال القلق أي  الجلسات،و

أينمـا  سترخاء العـضلي     باإل ءسترخااستبدال كلمة اإل  ،والعضلي بشكل جماعي ومناقشة المجموعة    
إضافة وصف تفصيلي لكل جلسة من البداية حتى النهاية،وإضـافة الفنيـات والتكنيكـات              ت،وورد

 قلق األداء   ربطعام للبرنامج اإلرشادي،    من الجلسات،وضع إطار   المستخدمة واألدوات في كل جلسة    
  .ادي اإلرشجتقليل أهداف البرنامالبرنامج،وضع فنية الواجب المنزلي في الالعقالني، بالتفكير

  
  

   : م المستخداإلحصائي تصميم الدراسة واألسلوب 5.3
  

 ، متكافئتينلمجموعتين بعدي قبلي تصميم فيها استخدمالتي ،التجريبية الدراسات الدراسة من  هذهعدتُ
الضابطة لم يطبق عليهـا   حين أن المجموعة يفالتجريبية، المجموعة البرنامج اإلرشادي على فطُبق

 وبقيـت بدون أي تدخل يذكر من قبـل الباحـث          ) 2( وأنجزت التدريب الميداني   البرنامج اإلرشادي 
 الطريقة المعتادة وهي( لمادة التدريب الميداني الموضوع من قبل إدارة الجامعةةضمن الخطة المقرر

  :عن تصميم الدراسة بالرموز  ويعبر،)المساق هذا تدريس في
G1 :  O  X  O   
G2 :  O  –   O  

  

المعالجـة   X)(،مقيـاس قلـق األداء     )O(المجموعة الضابطة، )G2(عة التجريبية، المجمو)G1(حيث  
  .)نفعالي اإلالعقالني النموذج إلىيستند الذي اإلرشادي البرنامج (التجريبية

  

 العقالنـي  النمـوذج    إلـى يـستند   الـذي   اإلرشـادي   البرنـامج   (وله مستويان  : المتغير المستقل  
  ).ذكر،أنثى( وله فئتان سالجن ،)،الطريقة التقليديةنفعالياإل
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وذلك ،وهي التغيرات الحاصلة في درجات أفراد العينة التجريبية       مستوى قلق األداء     :المتغير التابع  
في هذا البحث من خالل إجراء مقارنات بين درجاتهم         )  األداء مقياس قلق (على المقاييس المستخدمة  

  .قبل تطبيق البرنامج وبعده مباشرة
  

  :سةالدراإجراءات  6.3
  

وموافقة إدارة الفرع على    ،بعد العمل على اخذ اإلذن الرسمي من قبل رئاسة جامعة القدس المفتوحة           
إجراء الدراسة،وتم التحقق من صدق وثبات األدوات وإشراف الباحث على سير تنفيـذ البرنـامج               

ـ وبعد اإل ،اإلرشادي،وطبق اختبار القلق على المجموعة قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي         اء منـه   نته
  :يةآلتضمن الخطوات اإلجرائية ا.....البرنامج اإلرشادي على قلق األداء ثرأوذلك لمعرفة 

  

 . للدراسة  النظري كتابة اإلطار_1

التـدريب   لبـة ط من اًطالب )26( من مكونة عينة استطالعية على تطبيقه،وبناء مقياس لقلق األداء 2_
 و صدقه من للتأكد التقنين للمقياس جراء عمليةإلي وومن المجتمع األص،خارج حدود العينة يالميدان
 .ثباته

 عشرة جلسة ينأث يشملوالسابقة، النظري للدراسة،والدراسات اإلطار وفق البرنامج وقد تم تصميم-3

االختصاص من المحكمين،وتم تعديله ومن ذوي الخبرة  مجموعة على عرضه األهداف،وتم متنوعة
 . بناء على مالحظاتهم 

 وذلك مـن  به الخاصة التعليمات حسب المقياس الدراسة،وتم تصحيح عينة القلق على قياسطبق م4_
يجابية  البنود اإل  وإعطاء بنود ايجابية وسلبية لقياس ما وضعت لقياسه         إلى ةستبانخالل تقسيم بنود اإل   

 بـشدة تأخـذ خمـس       أوافق حـسب التسلـسل،    ،محايد،معارض،معارض بـشدة  أوافق بشدة، أوافق
تأخذ درجة واحدة،أوافق تأخذ      بشدة أوافق والسلبية)1-2-3-4-5(وهكذا... درجات   4 ،أوافقدرجات
الدرجة ليظهر لدينا   ) 5-4-3-2-1(،محايد،معارض،معارض بشدة ،أوافقأوافق بشدة ،وهكذا...درجتان

 وجمع درجات استجابات كل     )اكسل(على االستبانة وتفريغ الدرجات على جدول      الكلية لكل مفحوص  
 وبالتالي معرفة درجـة قلـق      كلهم   نالمفحوصي ات ليظهر لدينا عالمات استجاب    ا على حد  مفحوص
 . لكل منهم األداء

أعلـى   علـى  حـصلت  والتي الميدانية الدراسة عينة من والضابطة التجريبية تانالمجموع حددت5_
 . القلق مقياس على الدرجات

،بواقع جلسه واحـدة  أسبوعاً ةري عشثنا لمدة التجريبية المجموعة علىاإلرشادي  البرنامج طبق_ 6
   :كما يأتياإلستراتجية اإلرشادية  ضمن البرنامج اإلرشادي،وتم تطبيق .أسبوع كل
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صياغة مبادئ وقواعد لتنظيم العملية اإلرشادية لجلسات البرنامج اإلرشادي،على أسـاس مـنظم             -أ
  .العمل اإلرشادي والمهني بشكل منظم  ومخطط من أجل أن يسير

  

ى توفير جو يسوده الراحة والثقة واأللفة والطمأنينـة والتعـاون والمـشاركة،ويلعب             العمل عل -ب
المرشد دور المسهل والميسر داخل المجموعة من أجل زيادة األلفة واقتراب أفراد المجموعة مـن               
بعضهم بدرجة تسمح بأن يفضي أفراد المجموعة عما ما بداخلهم خالل اللقـاءات اإلرشـادية دون                

  . أو رهبةخوف أو خجل 
ـ   العمل على توفير القاعة التي ستعقد فيها اللقاءات،ويجب أن يكون مكان هادئ متـسع جيـد       -جـ

 من األثاث حتى تسهل حركة المجموعة أثناء الجلسات خالل          ر وال يوجد فيها الكثي    واإلضاءةالتهوية  
  .التمارين

والتعريف وكسر الجمود داخل     بدء الباحث اللقاء األول من خالل الترحيب بالمجموعة،والتعارف          -د
المجموعة من خالل تمرين شبكة العالقات اإلجتماعية،والعمل على حصر توقعات المجموعة مـن             

من خالل تمرين صحن السمكة،ووضع قوانين للجلسات من خالل تمرين األشكال           ) 12( ال   تاللقاءا
ي داخل البرنامج اإلرشادي    الهندسية باإلتفاق مع المجموعة كلها،علما أن جميع التمارين موضحة ف         

  .المرفق بالتفصيل
 لمعرفـة معلومـاتهم حـول       )JIGSAW( يتم تقسيم المشاركين لمجموعات من خـالل تمـرين         -و

الموضوع الرئيسي ومن ثم عرض محاضرة عن القلق وهو الموضوع الرئيس،وهـي معلومـات              
سترخاء العضلي أيضاً،وفتح   اإل المثيرة للقلق وب   ةموثقة من مراجع علمية وربطها بالمواقف التدريبي      

  . مباب النقاش داخل المجموعة حول القلق مع اإلجابة عن استفساراته
 وفي بداية كل لقاء يتم تلخيص اللقاء الماضي وربطه باللقاء الحالي حتى يتم ربط جميع اللقاءات                 -ز

عت مـن   مع بعضها بعضاً على التوالي وفحص مدى تحقيق البرنامج اإلرشادي األهداف التي وض            
اجلها،فيقوم احد المشاركين بتلخيص للقاء السابق واإلنطالق من تلك النقطة إلى اللقاء الحـالي،ويتم              
أيضا متابعة مدى تطبيق النشاط المنزلي من قبل أفراد المجموعة إن وجد،وفي نهاية كل لقاء يـتم                 

فراد المجموعة في نهايـة  إجمال اللقاء من قبل احد المشاركين أو الباحث،ويتم إجراء تقييم من قبل أ         
  .كل لقاء

 تفعيل المالحظة المستمرة للمجموعة من قبل الباحث من خالل الجلسات اإلرشادية لتالفـي أي               -ع
خلل أو اضطراب يالحظ على أي مشارك من المجموعة،حيت يتم متابعته مباشرة،وكما اشرنا سابقاً              

ك لكل الجلسات وذلك مـن قبـل أفـراد          يتم في كل جلسة العمل على تقويم الجلسة في نهايتها وذل          
  .المجموعة،وفي نهاية البرنامج يكون التقويم بشكل مكتوب
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 .مباشرة انتهاء البرنامج على نفس المجموعة بعد القلق مقياس تطبيق تمت إعادة 7_

 ،وفـسرت )SPSS(جتماعيةإلا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم إحصائيا البيانات تمت معالجة-8

  .السابقة والدراسات النظري اإلطار ضوء في النتائج
  

  :المعالجة اإلحصائية7.3 
  

) ت( المعياريـة واختبـار    تنحرافـا قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واإل       
-الثبات بطريقة اإلختبـار  معاملو،) ( Tow Way ANOVAللعينات المستقلة،وتحليل التباين الثنائي

نفعـالي   اإل العقالني النموذج   إلىيستند  الذي   اإلرشاديبرنامج  الغرض قياس فعالية    ب.إعادة االختبار 
جتماعية فـي جامعـة القـدس     إلا بكلية التنمية    (2) لدى طلبة التدريب الميداني    األداء خفض قلق    في

  .المفتوحة في نابلس



  
  
  
  
  

  :الفصل الرابع 
  

  نتائج الدراسة
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  :الفصل الرابع 
  

  نتائج الدراسة1.4 
  

الدراسة بعد تطبيق أدوات الدراسـة       اول الباحث في هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها         تن
وجمع البيانات وتحليلها،إذ تقصت الدراسة فعالية برنامج إرشادي يستند إلـى النمـوذج العقالنـي               

  :دراسةي عرض لنتائج هذه الأتالميداني،وفيما ي نفعالي في خفض قلق األداء لدى طلبة التدريباإل
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 
  

 بـين متوسـطات األداء علـى        )≥α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  .القياس القبلي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

المتوسطات ) 1(حث تحليل التباين الثنائي،ويوضح الجدول    والختبار الفرضية الرابعة،فقد استخدم البا    
نحرافات المعيارية للقياس القبلي للقلق وفق متغيري المجموعة والجنس،بينمـا يـشير            الحسابية واإل 

نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق في القياس القبلي للقلق وفـق متغيـري               ) 2(الجدول
  .ينهماالمجموعة والجنس والتفاعل ب

  

نحرافات المعيارية للقياس القبلي للقلق وفق متغيري المجموعة المتوسطات الحسابية واإل : 1.4الجدول 
  .والجنس

  

  نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  0.47  3.07  12  ذكر

  الضابطة  0.40  2.94  13  أنثى
  0.43  3.00  25  المجموع

  0.56  3.20  12  ذكر

  التجريبية  0.51  3.06  13  أنثى
 0.53  3.12 25  المجموع

  
  

بـين    )≥α 0.05(إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           ) 1(يشير الجدول   
متوسطي األداء على القياس القبلي للقلق لدى طلبة التدريب الميـداني فـي المجموعـة الـضابطة                 

  .والمجموعة التجريبية
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نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق بين متوسطات القياس القبلي للقلق  : 2.4الجدول 
  .وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.385  0.770  0.184  1  0.184  المجموعة

  0.342  0.923  0.221  1  0.221  الجنس

  0.953  0.004  0.001  1  0.001  الجنس× المجموعة 

      0.239  46  10.999  الخطأ

        49  11.405  المجموع
  

  

 بـين متوسـطات     )≥α 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           ) 2(يشير الجدول   
فق متغيري المجموعـة والجـنس والتفاعـل        األداء على القياس القبلي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني و         

  .بينهما
  

   :الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 
  

 بين متوسطات األداء على القيـاس       )≥α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
  .للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما،التكويني

المتوسـطات  ) 3(الختبار الفرضية الخامسة،فقد استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي،ويوضح الجدول        و
نحرافات المعيارية للقياس التكويني للقلق وفق متغيري المجموعة والجنس،بينمـا يـشير            الحسابية واإل 

للقلق وفـق متغيـري     لفحص داللة الفروق في القياس التكويني       ،نتائج تحليل التباين الثنائي   ) 4(الجدول
  .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
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نحرافات المعيارية للقياس التكويني للقلق وفق متغيري المجموعة المتوسطات الحسابية واإل : 3.4الجدول 
  .والجنس

  

  نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  0.44  3.13  12  ذكر

  الضابطة  0.42  3.07  13  أنثى
  0.42  3.10  25  المجموع

  0.64  3.13  12  ذكر

  التجريبية  0.47  2.82  13  أنثى
 0.57  2.97 25  المجموع

  

نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق بين متوسطات القياس التكويني للقلق  : 4.4الجدول 
  .وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  ينمصدر التبا
  0.373  0.809  0.202  1  0.202  المجموعة

  0.194  1.735  0.433  1  0.433  الجنس

  0.382  0.780  0.195  1  0.195  الجنس× المجموعة 

      0.250  46  11.487  الخطأ

        49  12.317  المجموع
  

 بـين متوسـطات     )≥α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         أنه ال توجد  ) 4(يشير الجدول   
للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجـنس والتفاعـل            ،األداء على القياس التكويني   

  .بينهما
  

   :لثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية ا
  

بين متوسطات األداء علـى القيـاس        )≥α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
  .البعدي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

المتوسـطات  ) 5(والختبار الفرضية السادسة،فقد استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي،ويوضح الجدول          
 للقلق وفق متغيري المجموعـة والجنس،بينمـا يـشير          نحرافات المعيارية للقياس البعدي   الحسابية واإل 

وفـق متغيـري    ،نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق في القياس البعـدي للقلق           ) 6(الجدول
  .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
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مجموعة نحرافات المعيارية للقياس البعدي للقلق وفق متغيري الالمتوسطات الحسابية واإل : 5.4الجدول 
  .والجنس

  

  نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  0.49  3.00  12  ذكر

  الضابطة  0.30  2.99  13  أنثى
  0.39  2.99  25  المجموع

  0.33  2.49  12  ذكر

  التجريبية  0.34  2.57  13  أنثى
 0.33  2.53 25  المجموع

  

حص داللة الفروق بين متوسطات القياس البعدي للقلق نتائج تحليل التباين الثنائي لف : 6.4الجدول 
  .وفق متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  *0.0001  19.614  2.685  1  2.685  المجموعة

  0.774  0.084  0.011  1  0.011  الجنس

  0.683  0.169  0.023  1  0.023  جنسال× المجموعة 

      0.137  46  6.298  الخطأ

        49  9.017  المجموع
  

 بـين متوسـطات     )≥α 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           ) 6(يشير الجدول   
غيـري  لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغير الجنس والتفاعـل بـين مت           ،األداء على القياس البعدي للقلق    

 بين متوسـطي األداء     )≥α 0.05(المجموعة والجنس،بينما يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة           
  .لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغير المجموعة،ولصالح المجموعة التجريبية،على القياس البعدي للقلق



  
  
  
  
  

  نتائج الدراسة  :الفصل الخامس
  

  . مناقشة النتائج1.5

   .تلتوصيات واالقتراحا ا2.5
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  :الفصل الخامس
  

  :تائج الدراسة مناقشة ن 1.5 
  

اإلحـصائي  والتحليل  ،من خالل نتائج البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقه على المجموعة التجريبية          
  : يأتللدراسة كانت نتائج الدراسة كما ي

  

برنـامج اإلرشـادي علـى      ال ومن خالل تـأثير   ،يرى الباحث ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي      
 اإلرشـادي وذي داللـة      جالتي خضعت للدراسة،أن هناك فعالية ونجاح للبرنام      ،المجموعة التجريبية 

وخاصـة المـنهج    ، البحث العلمي  ةإحصائية،علما أن الباحث استند في دراسته على أصول ومنهجي        
  :التجريبي منه وكانت النتائج كاألتي 

  

ثر للتفاعـل  أ بين الذكور واإلناث وعدم وجود  رق دال إحصائياً  فأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ف     
 أنثى علـى درجـة قلـق األداء فـي القيـاس             أو ذكر   يجتماعإلابين البرنامج اإلرشادي والنوع     

البعدي،فهم متوازين ومتماثلين في ذلك،فال يوجد فروق في مـستوى قلـق األداء أثنـاء التـدريب                 
  .قل من األخرىأكبر أو أ لدى أي من الجنسين بدرجة يالميدان

   

نفعالي في خفض قلق األداء      اإلرشاد العقالني اإل   )ألبرت أليس (وأظهرت نتائج الدراسة فعالية نظرية    
 جتماعية أي لدى عينة الدراسة،وأشارت النتائج أيـضاً       أثناء التدريب الميداني لطلبة كلية التنمية اإل      

توى قلق األداء أثناء التدريب الميداني لطلبـة         في خفض مس   ثر دال إحصائياً  أإلى أن هنالك فعالية و    
  . القياس البعدي ىالتدريب الميداني عل

  

نفعـالي  التي تعرضت للبرنامج اإلرشادي العقالني اإل     ،ةوأكدت نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبي     
لـم   التي   ةوذلك بعكس المجموعة الضابط   ،قد انخفض مستوى قلق األداء لدى أفرادها أثناء التدريب        

  .ينخفض قلق األداء أي لم يتأثر أفرادها 
  

 الالعقالنيـة   ت الحالية ظهرت أفكار معاكسة ومنافية لألفكـار والمعتقـدا         ةومن خالل نتائج الدراس   
 انه ليس من الضروري أن يكون الفرد محبوبـاً :" مثل  )أليس(الموجودة في نظرية  ) 13(ال والخاطئة

 أن يكون هناك حب     ي،فليس من الضرور  "مة في المجتمع  هممن كل األفراد وبالذات ذوى المكانة ال      
ـ  أو األخ  بمن قبل المشرف على التـدري      ي الموجـود فـي مؤسـسة التـدريب للطالـب           صصات

   . يكون هناك نوع من الثقة واالحترام المتبادل فيما بينهمأنالمتدرب،والمهم 
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ـ  وكبيرة بدرجه زاً ومنجاً ومنتج نه ليس بالضرورة أن يكون الفرد فعاالًأأظهرت النتائج   صورةب

  وأنه أفضل من أن يقفنجاحاً حتى في حده األدنى يعتبر اإلنجازتصل إلى مستوى الكمال،فمثاليه 

يحقق الرضا عـن   بجزء بسيط في تحقيق عمل ماولو رد ف السهام،فإ عن تحقيق أهدافهعاجزاًالفرد 
فانه باإلمكان أن يكـون  ) ه نظرة حدي  ما امتحان    نتيجة إلىفعلى سبيل المثال أال تكون النظرة       (النفس

وذلك على عكس الفكرة الالعقالنيـة التـي        ، هناك وهي ليس نهاية العالم     أو،هناك إخفاق بسيط هنا   
  .انه يجب أن يكون الفرد فّعاالً ومنجزاً بدرجة عالية تصل إلى مستوى الكمال: تنص على 

  

التي يتمناهـا بـالمعنى   ،لـى النتـائج   يحصل الفرد عأن النتائج انه ليس بالضرورة      وأظهرت أيضاً 
عكس ما يتمنى المرء،وهذه الظروف ليست من صنع اإلنـسان،ولكن          بالمطلق،فأحيانا تأتي الظروف    

إذا لم تحدث األمور بالطريقـة      : طريقة تعامله معها هي من صنعه وذلك بعكس الفكرة التي تقول            
  .التي يتوقعها الفرد ويتمناها فليس هناك أمل قط في أي شيء

 

 الصعبة أسهل على الطالب المتدرب من تجنبها ممـا          ةأظهرت النتائج أن مواجهة المواقف التدريبي     
يجعله مسؤالً أمام نفسه وأمام ما يواجهه من صعوبات،فبتصديه للمواقف من خالل المواجهة يجعله              

عرف علـى    يت ذلك اقدر على مواجهة الصعوبات وتحمل المسؤولية في الحياة العملية،ويجعله أيضاً          
أن : نقاط ضعفه التي تحول بينه وبين اجتيازه هذه الصعوبات،بعكس الفكـرة الالعقالنيـة القائلـة                

تجنب بعض مصاعب الحياة أو عدم تحمل المسئولية أسهل بكثير من مواجهه الصعوبات وتحمـل               
  .المسئوليات 

  

ن يميـز بينهـا وبـين       وأ، لمشاعره واعياًأن يكون   لب المتدرب   اأظهرت أيضا النتائج أن على الط     
،ويجب عليه أال يكـون  بين مشاعره ومشاعر اآلخرين تباسلايكون هناك  الحتى  اآلخرينمشاعر 

 ومشاكل،وأال يقضي معظـم وقتـه مـشغوال بـأمور           تمشغوالً لما يصيب اآلخرين من اضطرابا     
قـف  اموال  يظهر فـي الأيجب ميداني ال فطالب التدريب، تجاههموحيادياً متزناًوأن يكون اآلخرين،
وعلى عكس الفكـرة أو المعتقـد       ،قوة والتفاؤل منه ال  يستمدونفهم  ، المنتفعين ضعيف تجاه التدريبية  
   .ينبغي أن ينزعج الفرد ويحزن لما يصيب اآلخرين من مشكالت واضطرابات:  الخاطئ

  

ى لمعرفة أثره في خفض مـستو     ، برنامج إرشادي عقالني انفعالي    تطبيقهدفت الدراسة الحالية إلى     
قلق األداء لدى طلبة التدريب الميداني من خالل إحالل األفكار العقالنية محل الالعقالنية لدى أفراد               

والتوصيات التي توصـل    ،،وضمن هذا السياق يناقش الباحث فرضيات الدراسة      ةالمجموعة التجريبي 
علوم االنـسيابية   إليها من خالل بحثه،بعد أجراء المعالجة اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية لل          

  :كاألتي) SPSS(جتماعيةإلاو
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها        1.1.5 
 بين متوسطات األداء على القياس القبلي للقلق لدى طلبة التـدريب            )α = 0.05(عند مستوى الداللة    

  .س والتفاعل بينهماالميداني وفق متغيري المجموعة والجن
  

نحرافات المعيارية للعالمة الكلية للقيـاس القبلـي فـي           الحسابية واإل  تمن خالل حساب المتوسطا   
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى            الضابطة والتجريبية،تشير  المجموعتين

لي للقلق لدى طلبـة التـدريب       بين المتوسطات الحسابية باألداء على القياس القب      ) α = 0.05(الداللة  
التجريبية،وللتحقق من هذه النتيجة فقد استخدم الباحث       المجموعة   الضابطة و  ةالميداني في المجموع  

الفرضية األولى،مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسـة فـي           لعينتين مستقلتين الختبار  ) ت(اختبار
  .مستوى قلق األداء قبل تطبيق البرنامج

  

،فقد استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي،وتوضح النتائج أن المتوسـطات          االولى يةوالختبار الفرض 
الحسابية واإلنحرافات المعيارية على القياس القبلي للقلق وفق متغيري المجموعة والجنس،والتفاعل           

 بـين متوسـطات   )α = 0.05(بينهما إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    
ألداء على القياس القبلي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفـق متغيـري المجموعـة والجـنس                 ا

  .والتفاعل بينهما
  

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية   2.1.5 
 التدريب الميداني وفق متغيري      بين متوسطات األداء على القياس التكويني للقلق لدى طلبة         )0.05= 

  .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
  

لعينتين مستقلتين الختبـار الفرضـية      ) ت(النتائج للفرضية الثانية،وبعد استخدام الباحث اختبار      تشير
 بين متوسطي األداء    )α = 0.05(الثانية،إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة           

ـ         على القياس ا   المجموعـة   الـضابطة و   ةلتكويني للقلق لدى طلبة التدريب الميداني فـي المجموع
  .التجريبية،مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسة في مستوى قلق األداء على القياس التكويني

  
،فقد استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي،وتـشير المتوسـطات الحـسابية           الثانيةوالختبار الفرضية   

ـ           واإلنحراف  ىات المعيارية للقياس التكويني للقلق وفق متغيري المجموعة والجنس،والتفاعل بينهما إل
 تفاعل بين المجموعـة  دتكافؤ مجموعتي الدراسة في مستوى قلق األداء للقياس التكويني وعدم وجو     

  .والجنس على القياس التكويني 
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 α(ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذا     :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة   3.1.5 
 بين متوسطات األداء على القياس البعدي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني وفق متغيـري               )0.05= 

  .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
  

 بين متوسطي األداء    )α = 0.05(تشير النتائج إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة            
في المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية     ياس البعدي للقلق لدى طلبة التدريب الميداني        على الق 

،ويعود الفرق لصالح المجموعة التجريبية،إذ أن متوسط األداء فـي القيـاس البعـدي للمجموعـة                
،أقل مـن المتوسـط     نفعاليبرنامج إرشادي يستند إلى النموذج العقالني اإل      التجريبية التي تعرضت ل   

عتيادية،وهذا لحسابي للمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج وظلت تتدرب وفق الطريقة اإل           ا
نفعالي قد خفّض مستوى القلـق لـدى        يعني أن البرنامج اإلرشادي المستند إلى النموذج العقالني اإل        

نفعـالي  ي اإل عرف أثر البرنامج اإلرشادي المستند إلى النموذج العقالن       نأفراد المجموعة التجريبية،ول  
البرنامج ،ويعني ذلك أن    رتفعم أثروهي قيمة تدل على حجم      ) 0.30(كانتو في خفض مستوى القلق   

خفض مـستوى القلـق لـدى        من   )%(30فسر  ي نفعالياإلرشادي المستند إلى النموذج العقالني اإل     
   .المتدربين

  
عدي للقلـق وفـق متغيـري       وتشير نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق في القياس الب          

ومن خالل حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة   .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما   
للقياس البعدي للقلق وفق متغيري المجموعة والجنس أيضاً أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية                

لبعدي للقلق لدى طلبة التـدريب       بين متوسطات األداء على القياس ا      )α = 0.05(عند مستوى الداللة    
الميداني وفق متغير الجنس والتفاعل بين متغيري المجموعة والجنس،بينما يوجد فـرق ذو داللـة               

 بين متوسطي األداء على القياس البعدي للقلق لدى طلبـة           )α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     
  .لتجريبيةالتدريب الميداني وفق متغير المجموعة، ولصالح المجموعة ا

  
علـى  )α = 0.05(نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مـستوى الداللـة             أويشير الباحث بما    

  ،الضابطة على المقياسين القبلي والبعـدي     المجموعة   و ةالتجريبية  مستوى قلق األداء بين المجموع    
اء لدى المجموعة    مستوى قلق األد   نإوظهورها لصالح المقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ف       

التجريبية قد انخفض وذلك بعكس نتائج المقياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة حيث بقي كمـا               
  .ولم يتغير بعد أجراء القياس البعدي،هو ولم يتغير فبقي مستوى قلق األداء مرتفع

  

توفير الجـو   الذي عمل على    ،ويفسر الباحث هذه النتائج في ضوء األثر االيجابي لمحتوى البرنامج         
النفسي األمن الذي يسوده الراحة والثقة داخل المجموعة اإلرشادية مما خلـق جـو مـن التفاعـل                  
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خـالل   التجريبية،واإلقبال على العمليـة اإلرشـادية،ومن        ةيجابي والمشاركة بين أفراد المجموع    اإل
دي المـستخدم قـد     أن البرنامج اإلرشا  يرى الباحث    .التحليالت اإلحصائية التي استخدمتها الدراسة    

ثر كبير في خفض مستوى قلق األداء لـدى أفـراد المجموعـة    أحقق نجاحاً كبيراً وكان فاعالً وله   
عداد البرنامج اإلرشادي بشكل جيد ليسهم في خفض مستوى القلق لدى           إ أن ،واتضح أيضاً ةالتجريبي

لدى أفـراد المجموعـة     ،يةوذلك بعد تعديل الكثير من األفكار الالعقالن      ) 2(طلبة التدريب الميداني    
   .ةالتجريبي

  

ا )2002(البكـر ،و1982)(ماكـسويل وويلكرسـون   و،)1984(ورنـر وهي تتفق مع دراسـة        ،والخواج

 أنهـا   في أنها تركز على القلق وفـي      ) 2010(،والشريفين)2007(ودويكات،)2005(والصهقان،(2004)
عـالج   الطرق األخرى في     ية من نفعالي أكثر فاعل  اإل وبرنامج العالج العقالني     تشير إلى أن طريقة   

 ة،حيث أنها ساهمت في خفض قلق األداء لدى المجموعة التجريبي         لعينة الدراسة والقلق   تاالضطرابا
 علـى  القـائم  البرنامج فاعليةفي  1986(ودينير دنداتو من لكل دراسة في الدراسة الحالية،وتتفق مع

 لدى المجموعة األداء مستوى  وارتفاعالقلق مستوى خفض في الدراسة مهارات مع المعرفي العالج

 )2008(وحمدي وشاهين،)2003(ودراسة حسن والجمالي  ،)1990(ومع دراسة الطيب والشيخ   ،التجريبية
ـ ،وهـي تخت  أن األفكار الالعقالنيـة ال تتـأثر بمتغيـر الجنس         في   ف فـي ذلـك مـع دراسـة         ل

ومـع دراسـة    ،سة والجن ما بين المجموع   لتفاعللثر  أفي وجود   )2012(الحجاميو،)2010(الشريفين
وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين درجة األفكار الالعقالنيـة ودرجـة             في   )2002(البكر
نفعالي في هذه الدراسة في خفض درجة القلـق لـدى           اإل فاعلية البرنامج اإلرشادي العقالني    و القلق

 عدم وجـود في  )2008( وحمدي شاهين عند،والمجموعة التجريبية القلقة بعد تطبيق البرنامج عليهم

  .القياس البعدي في  جتماعياإل والنوع اإلرشادي البرنامج بين للتفاعل أثر

 للبحث في العالقة بـين      بموضوع الدراسة الحالية   التي لها عالقة     وباستعراض مجموعة الدراسات  
رتباط بـين   ظهر اإل قلق األداء أثناء التدريب واألفكار الالعقالنية وأثرها في تكوين القلق،وبعد أن            

 المتعلقة باألفكار الالعقالنية مثـل      ةستبانقلق األداء واألفكار الالعقالنية من خالل بعض فقرات اإل        
 عن التدريب،اعتقد أني ما زلت غير مؤهل للعمل مع الحاالت            غير المهمة  األفكارتزعجني بعض   (

ستجابة عليها بعد   اإل  وتغير )التدريب الميداني  صعب لدى في أغـلـب األوقـات       ،الفردية بمفردي 
تعرض المجموعة للبرنامج اإلرشادي مما يشير إلى العالقة الكبيرة بين القلق واألفكار الالعقالنيـة              

   .)1990(إبراهيمو،)1986(دراسة ديفنباشر كما في دراسة كل من
  

ـ     نوكما تشابهت الدراسة الحالية مع كثير م       المـنهج  ( المـستخدم  ي الدراسات السابقة بالمنهج البحث
والبرنامج التي استخدمت في فحص تحقق أهداف الدراسة،      ،،واألدوات واألساليب الدراسية  )التجريبي
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  لها برامج إرشـادية اسـتندت إلـى النظريـة          تأعد التي   ةبييفكثير من الدراسات التجر   اإلرشادي،
  .نفعالية ألجل خفض مستوى ودرجة القلق لدى عينة الدراسةالعقالنية اإل

  

 طلبة  أومها طلبة المدارس    ا مع بعض الدراسات في عينة البحث في استخد        ةدراسة الحالي واختلفت ال 
،ومدمني  طلبة تخصصات مختلفة وفي جامعـات مختلفـة أيـضاً          أو طلبة كلية التربية،   أوالجامعات،

ستها لدرجة وحجم ونوع القلق فتفـاوت       ا،والمرشدين المتدربين،وفي در  أخرىالمخدرات في أحيان    
 أو،والقلق كحالـة  للقلق يالذات التقرير اختزالو،دى أفراد العينة في دراسة قلق المستقبلنوع القلق ل

كتئـاب والـضغط النفـسي    متحان،وعالقة القلق بمواضيع متعددة كاإل   وقلق اإل سمة،وقلق االختبار، ك
  .والكفاءة الذاتيةنجاز،واإلشراف المهني،والتحصيل األكاديمي،والدافع لإل
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  :لدراسة واقتراحات اتوصيات  2.5
  

  :في ضوء ما خرجت به الدراسة من نتائج يوصي الباحث باالتي
  

ب النظرية في مادة    ن والتجريدية أكثر من الجوا    ة االهتمام والتركيز على الجوانب التطبيقي     ةضرور.1
  .التدريب الميداني

أثناء التدريب بشكل دائم خالل فترة      ضرورة الكشف عن الطلبة المتدربين الذين يعانون من القلق          .2
  .تدريبهم باستخدام مقياس قلق األداء الذي أعده الباحث

من خالل األشراف المهني الفّعال أثناء فتـرة التـدريب          ،ضرورة العمل على تعزيز الثقة بالنفس     .3
  .ني منه الطلبة المتدربوناالميداني وذلك لخفض حالة القلق الذي يع

وخاصة بموضوع القلق بشكل عام وقلق      ،جتماعيةصحة النفسية لطلبة الخدمة اإل    لة ال أهتمام بمس اإل.4
جل معرفة  أ من   ةاألداء بشكل خاص،والتواصل الدائم مع المؤسسات المدربة لعقد دورات متخصص         

  .كيفية التعامل مع القلق عامة وقلق األداء خاصة
 النتائج،وتنويع عينات البحـث     بتعاد عن تعميم  توجيه مزيد من البحوث حول موضوع القلق واإل       . 5

  .لتشمل كافة التخصصات والكليات في الجامعة
 لطلبة التدريب الميداني للتغلب على مصادر القلق التي يواجهونها          تقتراحاوضع مجموعة من اإل   .6

  . استبيانأوأثناء التدريب وتجميعها في ورقة عمل 
والطالب المتـدرب عـن   ،جود بالمؤسسةي الموصصاتالتنسيق التام بين المشرف األكاديمي واألخ .7

  .جتماعات الجماعية لبحث مشكالت التدريب الميداني والتعاون على حلهاطريق اإل
يجابية لإلرشاد   النتائج اإل  ةلفحص مدى استمراري  ،ضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات     .8

  .نفعالي في معالجة القلق عامة وقلق األداء خاصةالعقالني اإل
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  :راجع العربيةالم
  

دراسة امبريقية في ضوء نظرية أليس للعالج العقالني االنفعالي لدى عينة من            ) : 1999.(ابراهيم،أ
  .51-33،)1(5،كلية التربية بالمنيا،مجلة البحث في التربية وعلم النفسالبنين والبنات بقطر،

  .،دار كتاب الهالل،القاهرةالقلق قيود من الوهم):1991.(،عإبراهيم
التفكير الالعقالني من حيث عالقته بالقلق والتوجيه الشخصي لدى عينة مـن            ):1990.(اهيم،مإبر

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(،جامعة الزقازيق،مصر،الشباب الجامعي
دراسة فعالية برنامج ارشادى عقالني انفعالي في حل بعض مشكالت المراهقة            ):1992( .،مإبراهيم

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(،مصر،كلية التربية،معة عين شمس،جالطالب المرحلة الثانوية
  .األردن,عمان,والتوزيع دار الميسرة للنشر,اإلرشاديعلم النفس :)2001.(أ,سعدأ أبو
للمـشرفين  ورشـة عمـل     : فـي   .4+2 لمقرر تدريب ميداني   اإلجرائيةالخطة  ) : 2012.( بكر،أ أبو

  .فلسطينس المفتوحة،،جامعة القداألكاديميين في فروع شمال فلسطين
دار الميـسرة للنـشر     ،نظريـات اإلرشـاد النفـسي والتربـوي        ):2009( .أبو السعد،أ،وعربيات،أ 

   .والتوزيع،عمان
 ،ومراجعـة  مـصطفى  عادل ترجمة ، نفعاليةواالضطرابات اإل المعرفي العالج : 2000).(،بآرون

   .بيروت،العربية النهضة ،دار 1ط ، يعقوب غسان
مقررات التدريب الميداني فـي       معوقات الوصول إلى الجودة الشاملة في تطبيق       ):2009.(اشتية،ع

 عـن  المفتوحة للتربية الفلسطينية المجلةتخصص الخدمة اإلجتماعية في جامعة القدس المفتوحة،

  .3الثاني،العدد  ،المجلدبعد
 التحـدث  قلق خفض جمعي في يكسلو-انفعالي-عقالني عالجي برنامج أثر) : 2004 (.األشقر،هـ

رسالة ماجـستير  (،السعوديةسعود الملك بجامعة الداخلية اإلقامة طالبات من عينة األخريات لدى أمام
  ).غير منشورة

أثر التدريب الميداني في بعض السمات الشخصية لعينة مـن          ): 2005.(ال مشرف،وعبد الوهاب،ف  
مجلـة النـشر    ، العربيـة  مجلة دراسات الخليج والجزيرة   المرشدات الطالبات بجامعة الملك سعود،    

  .117،جامعة الكويت،عدد العلمي
الرؤيـة  -الوضـع الـراهن   :جتماعيـة التدريب الميداني إلعداد طلبة الخدمة اإل     ):"1998(.،ناإلمام

 11-10 ،ص  ص  2،)14(،مجلـد جتماعيةمجلة العلوم اإل  جتماعية،تجربة قسم الخدمة اإل   -المستقبلية
  .جامعة اإلمارات العربية المتحدة،

 الجامعـات  طلبـة  مـن  عينات على حالة وسمة بوصفه القلق لمقياس دراسة.( 2003 ):،أوسامطاني

  .11 – 70،ص ص2،جامعة دمشق مجلة،السورية



 
 

68

الفروق بين طالب وطالبات جامعة الكويت في القلـق واالكتئـاب، مجلـد             :)2004(.،باألنصاري
ديـسمبر،القاهرة،  ) 18-13( النفسي جامعة عين شمس للفترة مـن         اإلرشادالمؤتمر العاشر لمركز    

  .مصر

دراسة تجريبية على عينة من األحداث غير المنحرفين الجامعيين بالرياض عن           ): 2002(.البكر،ع

،جامعة اإلمام بن   برنامج إرشادي مقترح لتعديل األفكار غير العقالنية لدى مرتفعي القلق واالكتئاب          
  ).رسالة دكتوراه غير منشورة.(الرياضسعود اإلسالمية،كلية العلوم اإلجتماعية،قسم علم النفس،

  .،الطبعة األولى،سينا للنشر والتوزيع،مصراإلنسان والقلق) : 2002.(بوعلو،أ
الضاغطة لدى معلمي  تقدير الذات وعالقته باستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة .(2009): تاللوة،م

  ).منشورة غير رماجستي رسالة(،جامعة القدس،فلسطين،وكالة الغوث في الضفة الغربية
 القلـق  تخفيف في األبناء إرشاد اآلباء وأثر إرشاد أثر بين مقارنة تجريبية دراسة: .(1978)أ جبر،

  .).رسالة دكتوراه غير منشورة(القاهرة شمس، عين جامعة البنات، كلية ،المراهقين لدى
مركـز  لميدانيـة، المشكالت التي تواجه طالب المواد اإلجتماعية في التربية ا        ): 1984.(الجبر،س

  .77البحوث التربوية،كلية التربية،جامعة الملك سعود،الرياض، ص ص 
أثر برنامج التدريب على التعامل على القلق في تخفيف القلق لدى عينة مـن              ): 1998.(جوهي،عال

  ). منشورةررسالة ماجستير غي.( ،جامعة الملك فيصل،المملكة العربية السعوديةمعتمدي الهروئين
 ،جامعة ذي قـار   / مدى انتشار القلق النفسي لدى طالب وطالبات كلية التربية         ):2012.(عالحجامي،

  . 5،العدد 2،مجلد  جامعة ذي قار،آداب ذي قارمجلة 
  .األردن,دار الفكر،التكنولوجيا,التطبيق,النظرية - النفسياإلرشاد):2004.(ط,حسين

نـدوة عمـداء الخدمـة      : فـي   .يـة جتماعنحو نموذج موحد لتعليم الخدمة اإل     ): 1995.(عالخطيب،
-19مـن الفتـرة     (جتماعيـة  التنميـة اإل   إدارة-جامعة الدول العربية  .جتماعية في العالم العربي   اإل
  .القاهرة1995)/21/6

 دليـل -وواجبـات  مسؤوليات النظرية والتطبيق بين والتربوي النفسي اإلرشاد(2009) :.الخواجا،ع

  .والتوزيع،عمان للنشر لثقافةا اإلصدار الثاني،دار1ط،والمرشدين، اآلباء
 وأسـلوب  اإلنفعالي العقالني اإلتجاه إلى يستند جمعي إرشاد برنامج فاعلية .( 2004 ) : الخواجا،ع

المراهقـة   سن في الذكور الموهوبين الطالب تواجه التي النفسية الضغوط خفض في حل المشكالت

 غيـر  دكتـوراه  رسـالة  .(يا،عمـان العل للدراسات العربية عمان جامعة ،تكيفهم مستوى وتحسين

  ).منشورة
فعالية برنامج إرشادي يستند إلى النموذج العقالني في خفض التـوتر وتحـسين             ):2001.(الداوود،ن

  .311):2(28،مجلة دراسات للعلوم التربويةالتفكير العقالني لدى طالبات الصف العاشر،
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جتماعي لـدى طلبـة     إل من القلق ا   فعالية برنامج إرشاد جماعي مقترح للتخفيف     ): 2011.(دباش،ع
 غيـر  ماجـستير  رسـالة .(،غزة،فلـسطين األزهر،وأثره على تقدير الذات،جامعة ةالمرحلة الثانوي

  ).منشورة
نعكاسات التدريب  ا :مستشار التدريب والقلق والكفاءة الذاتية في تقديم اإلرشاد         :)2004.(ف،الدرمكي

مجلـة الـسلوك اإلجتمـاعي      ، المتحـدة  على طلبة علم النفس مـن جامعـة اإلمـارات العربيـة           

  .439-429،ص ص 5 ،العدد32،المجلد والشخصية
ثر برنامج إرشاد جماعي عقالني انفعالي في خفض مستوى قلق االمتحان  لدى             .(2007):دويكات،أ

 ماجـستير  رسالة.(، جامعة القدس،فلسطينعينة من طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة نابلس

  ).منشورة غير
ـ  تالمصادر واقتراحا -القلق النفسي للطالب المعلم بالتربية العملية     ):2005(.رزق،م مجلـة    ،ف التخفي

  .، جامعة المنصورة1،ج58العدد كلية التربية،
رسـالة  (شمس،القاهرة عين ،جامعة النفسي والمرض اإلدمان بين العالقة ديناميات (1997 ):.رشاد،م

  .).دكتوراه غير منشورة
  . دمشق جامعة دمشق،، النفسية الصحة 1987 ) :(.ن الرفاعي،

اني،س ة،   ): 1985(.الريح ة والالعقالني ار العقالني ار األفك وير اختب وم  تط ات العل ة دراس مجل

  .95-77ص ص ،)11(12،التربوية

مستوى القلق لدى طلبة البكالوريوس في جامعـة مؤتـة وعالقتـه بـبعض              ):2002.(الزعبي،م،م
  .30-2،ص ص18  العدد 2،المجلد مجلة كلية التربيةالمتغيرات األخرى،

تصور مقترح لتطوير برنامج اإلعداد التربوي العملي للطالب المرشـد النفـسي            ): 2010.(زقوت،أ
مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلـوم      جامعة األقصى في ضوء اإلتجاهات المعاصرة،     -بكلية التربية 

  .1 العدد 24،مجلداإلنسانية
  .عالم الكتب،القاهرة، 3 ، طوالعالج النفسيالصحة النفسية ) : 1997(.زهران،ح
اإلرشـاد   مجلةفاعلية برنامج إرشاد صحة نفسية لتصحيح معتقدات االغتراب،       ): 2003.(زهران،س

  .56-15،ص ص 17،النفسي
 فـي  محافظـة الزرقـاء   في والتربوي النفسي للمرشد النفسي االحتراق واقع ( 2002 ) : .الزيود،ن

  .قطر جامعة ، 2002 يناير ،1 ع ،ويةالترب العلوم مجلة ،األردن
العالقة بين الضغوط الوالدية كما تدركها األمهات العامالت وغير العـامالت            ):1420.(الساعاتي،ب

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(،جامعة الملك سعود،الرياضوسمتي القلق واالكتئاب عند األطفال
 أحمد محمد عبد الخـالق،      وإعداد،تعريب  ةقائمة القلق الحالة والسم   :)1992(.وآخرونسبيلبيرجر،

  .االنجلو المصرية، القاهرة ،2ط
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  . عالم الكتب:  ، القاهرة 2علم النفس العالجي ، ط : )2000(سرى،إ

  .الكويت،مكتبة الفالح،أساسيات في اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي:)2003(.السفاسفة،م
  .مصر.،الطبعة األولىلنفسيالمختصر في الشخصية واإلرشاد ا):2004(.سفيان،ن
 .الـنفس  علـم  مجلـة  ،الوالـدي  الـرفض  للقبول همكوإدرا األطفال مخاوف: .(1987 ) م سالمة،

  ).61- ( 54ص ص  2.العدد .للكتب العامة المصرية القاهرة،الهيئة
 مـن  عينـة  المستقبل لـدى  قلق تخفيف في سلوكي معرفي عالجي برنامج فاعلية): 2007.( ،مالسيد

 ص ،ص 2007 ،ديسمبر2،الجزء 9العدد ،سويف ببني التربية كلية مجلةالبصر، كف ذوي نالمراهقي
742.  

 مـن  عينة لدى الصدمة بعد ما وضغوط الالعقالني التفكير بين العالقة):2008.(شاهين،م،وحمدي،ن

مجلة جامعة القـدس  خفضها، في انفعالي عقالني إرشادي برنامج وفاعلية في فلسطين الجامعة طلبة

  .14،فتوحة لألبحاث والدراساتالم
،دار النهـضة العربيـة للطباعـة       المـشكلة والحـل   -كيف تتغلب على القلق   ):1998.(الشربيني،ل

  .والنشر،بيروت،لبنان
 األداء قلق في خفض المعرفي النموذج إلي يستند إرشادي إشراف برنامج فاعلية): 2010(.أالشريفين،

 -233ص ص،7،3 ، مجلـد التربوية العلوم في األردنية المجلةاألردن، في المتدربين المرشدين لدى

251.  
فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في تحسين مستوى االتـزان           ):2003.(الشعراوي،ص

،ص 16 شـمس،العدد    ن،جامعة عـي  مجلة اإلرشاد النفسي  اإلنفعالي لدى عينة من الشباب الجامعي،     
  .267-261:ص

  .، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشررشاد والعالج النفسينظريات اإل): 1994( .،مالشناوي
  . القاهرة،، دار غريب للطباعة والنشر1ط،العملية اإلرشادية): 1996( .،مالشناوي

األفكار الالعقالنية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبـة جامعـات     ):2008.(صباح،س،وحموز،ع
  .386-347،ص ص )50(،العددت العربية األردنمجلة اتحاد الجامعا،الضفة الغربية في فلسطين

العقالني واإلنفعالي في خفـض درجـة القلـق واألفكـار           العالج  تقييم فعالية   ):2005.(الصهقان،ن

 ماجـستير  رسالة .(،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياضالالعقالنية لدى مدمني المخدرات

  ).منشورة غير
بـالجنس   ر الالعقالنية لدى عينة من طالب الجامعة وعالقتهـا        األفكا): 1990(.،موالشيخ،م،الطيب

 24 -22المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مـصر،القاهرة، مـن           : في.والتخصص األكاديمي 
  .  249-263    صيناير، ص
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فاعلية اإلرشاد والنفسي الديني في تخفيف قلق المستقبل لدى عينة مـن             ):2001.(عاشور،أ،ودياب،م 
،المنيا،جامعة المنيا،المجلـد الخـامس عـشر       مجلة البحث في التربية وعلم النفس     جامعة،طالب ال 

  .466-436ص ص )1(العدد
 فـي  العميـل  على المتمركز اإلنفعالي والعالج العقالني النفسي اإلرشاد فعالية .(2000): العامري،م

،جامعـة  )إكلينيكية دراسة(المتحدة العربية دولة اإلمارات في الطالب بين اإلدمان حاالت بعض عالج
  ).منشورة غير دكتوراه رسالة.(التربوية،القاهرة والبحوث الدراسات معهد القاهرة،

برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من القلق اإلجتمـاعي لـدى طلبـة     فعالية .(2011): العامري،م

ـ  رسـالة (جامعة األزهر،كلية التربيـة، المرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات،  غيـر  ستيرماج

  ).منشورة
،الحوليـة  ت،جامعـة الكوي  حوليـات كليـة اآلداب    الدراسات التطويرية للقلق،  ):1994.(عبد الخالق،م 

  . ،الكويت 90،الرسالة 14
األفكار الالعقالنية وعالقتها بعض المتغيرات االنفعالية لـدى        ) : 2003.(عبد الحميد،ح،الجمالي،ف 

،كلية التربية،قطر،العدد الرابع ص ص     لعلوم التربوية مجلة ا عينة من طلبة جامعة السلطان قابوس،     
216 -220.  

 لدى عينة من طالبـات      ةتأثير قلق التدريس في أداء التربية العملي      ): 1995.(العمادي،أ.عبد الرحيم،أ 
، مجلـس النـشر العلمي،جامعـة       14،العـدد   9،مجلـد المجلة التربويـة  كلية التربية بجامعة قطر،   

  .الكويت،الكويت
مجلـة علـم    العالج السلوكي متعدد المحاور ومشكالت الطفل،        ): 1993( .أ،رضوى،أ،عبد الستار 

   .13 – 6  ص ،الهيئة المصرية للكتاب، ص26، النفس
دراسات تحليلية لمشكالت التربية العملية بكليات البنات بالمملكـة العربيـة           ):1990.(عبد العظيم،ن 

   .223-165،ص ص 6 )30(،دراسات تربوية. السعودية
 علـم  مجلـة  ،مقارنـة  لديهم دراسة الذات ومفهوم األطفال مخاوف بعض : 1992 ) .(يالفتاح، بدع

  .62-72ص  ص .للكتاب العامة المصرية الهيئة .القاهرة .( 21 ) العدد ،النفس
 باستخدام مقياس تايلور وجهاز ريالكسوميتر وعالقته       ق مقارنة لمستوى القل   ةدارس): 1993(.عزب،أ

 الرياضية، جامعة اإلسكندرية ،كلية التربية      ةالمهاري في السباحة لطالبات كلية التربي     بمستوى األداء   
  .الرياضية للبنات،اإلسكندرية

  .اإلرشاد الجماعي العالجي،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان):2000.(العزة،ح
قارنة بـين    دراسة حضارية م    قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات الثقافية،      :)2004(.عشري،م

  . ،مصر النفسي،جامعة عين شمسلإلرشاد،المؤتمر السنوي الحادي عشر عينتين عربيتين
   .سيكولوجية العدوان وترويضها ):2000.(ع ,العقاد 
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  .المصرية،القاهرة األنجلو مكتبة ،المعاصر النفسي الطب ( 1998 ) :.عكاشة،أ
  .،دار المعارف3،طعلم النفس الرياضي) : 1978(.عالوي،م

  .الشروق،الرياض ،دار الشخصية: .(1993 س غنيم،
ى الية برنامج ارشادى عقالني انفعالي في خفض أحداث الحياة الضاغطة لدفع): 2005.(كامل،و
  .بنها،العلوم النفسية والتربوية/  قسم ، جامعة الزقازيق،من طلبة الجامعةعينة 
 7 قطر، جامعة ،التربية كلية حولية جلةم ، الرياضي القلق مقياس بناء ( 1990 ) :.وآخرون ،عكفافي

  573 .-635ص ص ، السابعة السنة ،
- بصعدةاألفكار الالعقالنية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة كلية التربية.(2011): مجلي،ش

  ). دكتوراه رسالة(2011،ملحق 28،المجلد مجلة جامعة دمشقجامعة عمران،
لالعقالنية وعالقتها بالتخـصص والمـستوى والتحـصيل        األفكار العقالنية وا  ):1999(.محمود،ح

المؤتمر التربـوي الثالـث إلعـداد المعلم،كليـة         -ورقة عمل : في  .الدراسي لدى الطالب المعلمين   
  ".19-1ص ص التربية،جامعة ام القرى،
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  )1(ملحق رقم 
  

  نفعالي قبل التحكيمعقالني اإلالبرنامج اإلرشادي ال
  : العنوان 

  

 لدى طلبة التـدريب     األداءنفعالي في خفض قلق      اإل العقالني النموذج   إلىثر برنامج إرشادي يستند     أ
  .جتماعية في جامعة القدس المفتوحة في نابلس بكلية التنمية اإل(2)الميداني

  : الفئة المستهدفة

 في جامعة القدس المفتوحة في فـرع        )2(ساق تدريب ميداني  جتماعية الذين لديهم م   طلبة الخدمة اإل  
  .سلناب

  :الوسائل المساعدة في برنامج التدريب 

  .أوراق ملونة صغيرة-رأقالم فلوماست- لوح قالب-ملون A4 ورق -)L C D(جهاز عرض -
  : البرنامج أهمية

 في معرفة أهميته تظهرالطالب المتدرب،و لدى األداء قلق ظاهرة معالجة تناول المستخدم البرنامج-

 أن الممكن من وعملياً واقعياً نموذجاً البرنامج هذا يعتبر قلق األداء،لذا على وأثره المتدرب خصائص

  . لب المتدرب في تخفيض قلق األداء لديهايساعد الط
ألنـه   ومظاهره،وبخاصـة  األداء قلق طبيعة ىإل  التعرفإلىلب المتدرب االط  البرنامج هذا يساعد -
  . تساعد في المجتمع  في المستقبل نواة  سوف تصبحمهمة لشريحة متميزة إرشادية خدمات ميقد
جديـدة،تمكن   وأسـاليب  طرقـاً  تقتـرح  مستقبلية أمام دراسات المجال تفتح قد،الدراسة هذه نتائج -

  .جتماعيين المتدربينإلايين صصاتاألخ
  : البرنامج عليها يقوم التي الطريقة
 يستفيد أكبر الدراسة،حيث طبيعة تقتضيه لما تبعاً،الجماعي اإلرشاد طريقة استخدام على البرنامج يقوم

 على أسس تقوم الطريقة هذه أن على عالوة وقت وبأسرع تكلفة وبأقل طلبة التدريب الميداني من عدد

  .واجتماعية نفسية
   :أهداف البرنامج

قلـق   في خفض فعالينإنفسي،معرفي، يإرشاد برنامج فاعلية مدى استقصاء إلى البرنامج هذا يهدف -
 البرنامج فعالية هذا ليبين ،)(2التدريب الميداني طلبة من عينة درجته عند قياس خالل من األداء،وذلك

   .قلق األداء على
 تخفيضه في االستفادة منها أجل األداء من قلق لظاهرة نفعاليالمعرفي اإل العالج جوانب لىإ التعرف -

  . ةممكن درجة أقصى إلى
   . بقلق األداء،أنواعه،وأسبابه ةلبتعريف الط-
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  .تحديد المواقف المثيرة للقلق،والتي تؤدى بدورها إلى إثارة المعتقدات الالعقالنية -
  .وبين المعتقدات المنطقية ) الخاطئة ( التمييز بين المعتقدات الالعقالنية -
   .تغلب على قلق األداء سترخاء العضلي الذي يساعدهم على ال على اإلةلبتدريب الط-
   .، أي تأكيد الذات "التنفيس "  على التعبير عن مشاعرهم ةلبتدريب الط-
وعلـى تعميـق االقتنـاع بالمعتقـدات        ) الخاطئة( على تحديد المعتقدات الالعقالنية    ةلبتدريب الط -

  .وتطبيقها في مواقف قلق األداء) المنطقية( العقالنية
   :ومدة الجلسة، ومكان التطبيق، وفترة المتابعةمدة البرنامج، وعدد الجلسات، 

،وتـستغرق الجلـسة نحـو      أسـبوعا،ويتكون مـن جلـسة واحـدة أسبوعياً        )12(يستغرق البرنامج 
في إحدى قاعـات التـدريس فـي        ) الطالب والطالبات (ساعتين،ويطبق البرنامج على عينة الدراسة    

 عن فترة متابعة البرنامج فتستغرق      جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس وفى جلسات جماعية،أما        
  . ثالثة شهورمدة

   :الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي
أداء ،األحاديث الذاتيـة،لعب الـدور،    المحاضرة،المناقشة الجماعية،إعادة البناء العقالنـي تـدريجياً      

  .سترخاء العضليالواجبات المنزلية،اإلالمتدربين لألدوار اإلنفعالية والسلوكية،
   :حكيم البرنامج اإلرشاديت

تذة المحكمين في مجال علم النفس      اسيتم عرض البرنامج في صورته األولية على مجموعة من األس         
جتماعية،وذلك بهدف التحقق من مالئمة البرنامج إلفراد العينة،وصـحة  والصحة النفسية والخدمة اإل 

 تجرى التعديالت المطلوبة،ومن ثـم      اإلجراءات التطبيقية للبرنامج،ووفقا لتعليمات المحكمين،وسوف    
نفعالي بالصورة النهائية،والذي سيتم تطبيقه على عينـة        سيتم إخراج البرنامج اإلرشادي العقالني اإل     

   .طالب الجامعة 
  :تقييم فاعلية البرنامج

وبعد فترة المتابعة مـن     ، فاعلية البرنامج على أفراد مجموعة الدراسة بعد التطبيق        إلىسيتم التعرف   
  .ل االستجابة على مقياس القلق خال

  : البرنامج محتويات
  ساعة تدريبية موزعة على اثنى عشرة جلسة بواقع جلسة واحدة أسـبوعياً            )24(يتكون البرنامج من  

اسبوعاً على مـدى فـصل دراسـي        ) 12(على مدى فصل دراسي كامل،وسوف يستمر البرنامج        
سـيقوم   البرنـامج،التي  موضوعات تحديد كنيم. دقيقة) 90-120(كامل،وتستغرق كل جلسة ما بين 

  : يآلتكا جلسات عدة على الباحث بتنفيذها
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  :الجلسة األولى -

 عن للمشاركين فكرة وتعارف وتعريف على البرنامج وإعطاء بالمشاركين  تمهيدية،وعملية ترحيب

 التعاون أهمية على منهم،وحثهم المطلوبة والمهام الجلسات المتبعة في باإلجراءات عريفهمت البرنامج،

 مواعيد للمشاركة،وتحديد واالستعداد لجلساتبا نتظاماإل البرنامج،وأهمية من المرجوة األهداف لتحقيق

  . الجلسات،وفحص توقعاتهم من البرنامج وتوقيع االتفاقية المهنية
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .اقشة الجماعيةالمن- مجموعاتإلىالتقسيم -فعالية شبكة العنكبوت
  :محتوى الجلسة

  .الترحيب بالمشاركين والتعارف من خالل تمرين شبكة العنكبوت-
الوقوف بشكل دائرة مقابل دائرة أخرى متقابلين       : فحص التوقعات من خالل فعالية صحن السمكة        -

ق من   مثل التصفي  إشارةالوجوه لكل دائرة والدورات لكل دائرة بعكس الدائرة األخرى وعند إعطاء            
  وهكذا ... يتم التوقف عن الدوران ويعطي كل زوج توقعهم من البرنامج باحثقبل ال

ــوانين   - ــى ق ــاق عل ــية لالتف ــكال الهندس ــة األش ــالل فعالي ــن خ ــات م ــسيم لمجموع التق
  .ومناقشة ذلك داخل المجموعة ككل)الخ..السرية،االلتزام،الوقت(الجلسة

 :الجلسة الثانية-

مفهومه،وصورة الفرد عن المواقف  :واعه عامة وقلق األداء خاصة عرض معلومات عن القلق وأن 
 .التدريبية األكثر إثارة للخوف والقلق،واألسباب الكامنة وراء قلق األداء،والفرق بين القلق والخوف 

 :الفنيات واألساليب المستخدمة بالجلسة

 .(  JIGSAW)فعالية -المناقشة الجماعية-المحاضرة

 :محتوى الجلسة

ق         يتم ت  وم   )قسيم المشارآين إلى مجموعات عمل لمعرفة مفهومهم عن القل ق األداء،مفه صورة الفرد في المواقف    ،هقل
سـترخاء  اإلواألسباب وراء ذلك،العالقة بين القلق والتوتر العضلي،دور  ،التدريبية األكثر إثارة للقلق   

ـ  (JIGSAW) أربع مجموعات  إلىحيث يتم تقسيمهم    )في خفض القلق  العضلي    أوراقوزيـع   تم ت وي
كل مجموعة على فرد    تحتوي  وتم تشكيل مجموعات جديدة     ، المجموعة أفرادملونة على كل فرد من      

واحد من المجموعات السابقة،وبهذا يتم مناقشة عمل المجموعات داخل المجموعـة الجديـدة لكـل               
  .المشاركين

ش             ومن بعد ذلك     دور ب سير مع آل          يتم عرض عمل المجموعات على حائط القاعة وآل مجموعة ت ري وت كل شبه دائ
 .ورقة وتحاول إضافة نقاط أو حذف بعض النقاط الموجودة،ومن بعد ذلك نقاش جماعي حول القلق

 
 :الجلسة الثالثة -
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تركز هذه الجلسة على شرح العالقة بين التفكير،واإلنفعال،والسلوك،وتدريب المشاركين على التمييز           
 .ور األفكار الالعقالنية في إحداث القلقبين األفكار العقالنية والالعقالنية،ود

 :الفنيات واألساليب المستخدمة بالجلسة

 .فعالية اإلبداع بالتنقل-المناقشة الجماعية-المحاضرة

 :محتوى الجلسة

يتم عرض مجموعة من البطاقات التي عليها أفكار سلبية وخاطئة والعقالنية حـول القلـق ويـتم                 
مـن  .(خر استخدام هذه العبارات لالنتقال إلى أفكار أخرى جديـدة بمعنى أ)تحويلها إلى أفكار مقبولة 

 :خالل طرح مجموعة من التساؤالت هي

ما الذي تعنيه هذه الفكرة؟ إلى ماذا تقودنا هذه الفكرة؟ ما هو الشيء المشوق في هذه الفكرة؟ ما هو                   
ختلف هذا األسلوب عـن     وي.الشيء المميز في هذه الفكرة؟ ما هو المبدأ الذي تستند إليه هذه الفكرة؟            

أسلوب العصف الذهني من حيث أن العصف الذهني هو البحث عن فكرة ضمن مجموعة كبيرة من                
األفكار،بينما أسلوب التنقل هو التعامل مع فكرة واحدة وتحويلها إلى فكرة مقبولة،ومن بعد ذلك يتم               

 :ي سوف يتم تحويلها  هي إجراء نقاش عام داخل المجموعة ككل عن هذه األفكار،وهذه العبارة الت

تمر أحيانا بخاطري بعض األفكار غير المهمة عن التدريب وتزعجني،التدريب صعب بالنـسبـة             -
لي في أغـلـب األوقـات،ارتبك عندماٌ يطلب مني إقامة عالقة مهنية ناجحة،تثـير قلقـي أمـور             

ني عدم القدرة على إنهاء     التدريب وقضاياه،عدم قدرتي على التشخيص السليم يشعرني بالتوتر،تربك       
العالقة المهنية مع المنتفع،تصيبني حالة من التعرق عندما أفكر  بالتدريب بـالفترة األخيرة،أشـعر               

  .بضيق التنفس عندما أفكر بعالمة التدريب الميداني
  :الجلسة الرابعة 

 الالعقالنية،ومن األفكار تفنيد  وطريقة)أليس (نظرية بمبادئ المشاركين تعريف إلى الجلسة تهدف هذه

 من اليومية لهم،أي تالسلوكا بعض مناقشة خالل من الالعقالنية األفكار بعض تفنيد على تدريبهم ثم

لهـم   سـترخاء،ويقدم اإلخالل أجواء من  من السلوكات التدريبية،وذلكبوأصدقائهم،وربطها  معارفهم
 وباسـتخدام  الالعقالنيـة  كـار األف تفنيد وطريقة )أليس (نظرية عن والمبسطة المختصرة المعلومات

 مـن  المشاركون يطرحها التي األفكار لبعض تفنيداً المشاركين مع لباحثا ويمارس(.A.B.C).نموذج

  . الحياة
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .اللوح وأقالم الفلوماستر- الواجب المنزلي –)A.B.C ( فنية-المناقشة الجماعية والحوار-المحاضرة
  

  : الجلسةمحتوى
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 ومدلوالتها وعالقتها بالقلق واألفكار الالعقالنية من خالل األمثلة الواقعيـة           )A.B.C(يتم شرح فنية  
  :يآلتوالعملية،ويتم الطلب من المتدربين تعبئة النموذج ا

  
A  

 الحوادث المنشطة أوالمواقف -1
  ضطرابلإل

B  
جهاز المعتقد الذي يتضمن -2

 الخاطئة المولدة األفكار
 )اآللية األفكار(ب النفسيلالضطرا

C  
رد فعلك (نفعالي االضطراب اإل-3

 المعتقد تأويلعما تمخض عن 
  ) الغضبأوكتئاب  اإلأوكالقلق 

صف باختصار الحادثة المهمة 
التي أثارت فيك االضطراب 

  )القلق(نفعالي اإل

ارصد تأويلك ومعتقدك حيال هذا 
   الحادثةأوالموقف 

نفعال الذي تمخض حدد نوع اإل
   االعتقادأون هذا التأويل ع

  مثال
تعرض النتقاد الذع مـن     يموظف  

  .األصدقاء أوقبل والديه 
  :يقول الموظف لذاته

  .ال استطيع تحمل هذا االنتقاد-
 ظالم غير   إنسانالذي انتقدني هو    -

  .محق
ه لـي هـذا     جيتعين عليه اال يو   -

  .االنتقاد
  . مرفوضإنسانانا -
  الخ...... ضعيفإنسانانا -
  

  .كتئاب واإلباإلحباطور الشع-
  .ضطراب النفسيانتابه اإل-
  .السلوك المضاد للذات-
  الخ...........-

   
ويطلب من المجموعة تعبئة النموذج كما في المثال السابق في الجلسة،ثم بعد ذلك يطلب من افـراد                 

  . منزلي من واقع رؤيتهم للحياة كواجبأوالمجموعة تعبئة عدة أمثلة من واقع تجاربهم الشخصية 
  :الجلسة الخامسة 

متابعة مدى تطبيق الواجـب     و (A.B.C)جلسة استكماليه للجلسة السابقة،ومتابعة فهم المجموعة لفنية        
  .المنزلي
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .أزواج إلى المجموعة أفراد،تقسيم A.B.C)(المناقشة الجماعية،المحاضرة،فنية 
  :محتوى الجلسة

والجلوس كل اثنين مع    ،جموعة على شكل أزواج وعرضهم للواجب المنزلي بشكل زوجي        تقسيم الم 
ومن ثم مناقشة ذلك بشكل جماعي من خالل فتح حـوار           ،بعض ومناقشة الواجب المنزلي مع بعض     

  . المنزلي بوالواج (A.B.C)جماعي حول فنية 
  :الجلسة السادسة 

 األساسية هرمي بالمواقف سلم تحديد خالل من : عالجها على والتدرب للقلق المسببة تحديد المواقف

دريبي     سترخاءاإل مهارة استخدام على موتعليمه،التدريبي القلق تسبب التي د التعرض للموقف الت  العضلي عن
 .المقلق 

 :الفنيات واألساليب المستخدمة بالجلسة
 .م،الواجب المنزليالمناقشة الجماعية،تفريغ المشاعر،العصف الذهني،السلم الهرمي،اللوح واألقال
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 :محتوى الجلسة

بعد الترحيب بالمشاركين وشكرهم على الحضور،يتم مناقشة المواقف المثيرة للقلق عند كل واحد 
ما هي المواقف التي تثير القلق لديك؟،ثم مناقشة هذه  :من المشاركين من خالل سؤال مفتوح وهو 

 .المواقف وعمل سلم هرمي لبعض المشاركين على اللوح

 باحث المجموعة ويقوم الطلب من أحد المتطوعين أن يتحدث عن احد المواقف المثيرة للقلق أمامي
 الشعور،يتم تهيئة المجموعة اومساندته للتخفيف من هذ،والمجموعة على دعم الشخص المتطوع

  .العضلي في المرة القادمةسترخاء لعمل اإل
سجيل المواقف التي تثير القلق لديهم في البيت         بت ايقومو أنيطلب من المشاركين قبل انتهاء الجلسة       

التي تثير القلـق مـن      ،لهذه المواقف وا   كيف استجاب  واوان يراقب ،فيهايتدربون  التي  ، في المؤسسة  أو
ـ   الناتجةواالستجابات  ،خالل تزويد المشاركين بورقة عمل كمفكرة لتسجيل هذه المواقف          ى عنها عل

  : يتم مناقشتها في الجلسة القادمةأن
  وذج للمفكرةنم
  

  :اليوم والتاريخ :                                        االسم 
  

 المثير فقنوع المو
  للقلق

مصدر الموقف 
  المقلق

  درجة االنزعاج   االستجابة لهعنو  التكرار
)10-1(  

          
          
  

  :الجلسة السابعة 

  .سترخاء العضليإله للجلسة السابقة ومتابعة للواجب المنزلي،والتدريب على التكم
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .سترخاء العضليمتابعة الواجب المنزلي،المحاضرة،اإل
  :محتوى الجلسة

 منزلـي  السؤال عن الواجـب ال إلى باحثبعد الترحيب بالحضور والشعور بالراحة والثقة،يتطرق ال      
ستجابات الـصادرة عنها،ودرجـة     قلق واإل بالبدء بالمواقف المثيرة لل   ،وفتح باب الحوار أمام الجميع    

 إلـى ويتم تقسيمهم   .باحثستجابات على اللوح من قبل ال     االنزعاج من هذه المواقف ويتم تسجيل لإل      
 مواقـف ويحـاولون التفكيـر       )3( مجموعات بناء على اشتراكهم بالمواقف المثيرة للقلق ألكثر من        

  ال؟ أموعن االستجابة هل هي مناسـبة       ،مبالمواقف المثيرة للقلق مرة أخرى والتحدث عن مشاعره       
 الكبيرة والتحدث عن مشاعرهم أمام المجموعة،وماذا يفكرون        ةومن بعد ذلك الجلوس في المجموع     

 باحثسترخاء العضلي وسوف يحاول ال    بعد ذلك يتم اجراء اإل     ؟ الموقف تم إعادته مرة أخرى     أنلو  



 
 

83

ي وكيفية إجراءه،والطلب مـن المجموعـة       سترخاء العضل  مادة نظرية عن اإل    أوتوفير شريط فيديو    
  .منزليسترخاء العضلي بالبيت اكثر من مرة كواجب على اإلالتدرب 

  :الجلسة الثامنة 

  ).سترخاء العضليالتدرب على اإل(ه للجلسة السابقة ومتابعة للواجب المنزليلتكم
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

 سـترخاء اإل العضلي،توزيع سـيدي،ومادة نظريـة عـن         اءسترخاإلعلى  الشرح والتفسير،التدرب   
  .على المجموعة العضلي

  :محتوى الجلسة
 للتمرينات السابقة لليدين والكتفـين والـرأس والرقبـة،يتم          مجموعةلبعد التأكد من استيعاب أفراد ا     

 لبـاقي المنـاطق مـن الجـسم المتبقـي           سترخاءاإلتدريب أفراد المجموعة على القيام بتمرينات       
وفي نهاية الجلسة يطلب من افراد المجموعـة القيـام           )الساقين،القدمين،الصدر،البطن،الظهر(وهي

  . كواجب منزليتبالتدريب على هذه التمرينا
  :الجلسة التاسعة 

  .التدرب على استراتيجيات المواجهة الفاعلة
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .المحاضرة،العصف الذهني،اللوح القالب
  :توى الجلسةمح

كل مجموعـة  أفراد  مجموعات ويوزع عليهم أوراق،ويطلب من إلى بتقسيم المشاركين    باحثيقوم ال 
ستراتيجيات واألساليب التي يستخدمونها لمواجهة القلق،ومن بعد ذلـك يطلـب مـنهم              اإل ا يكتبو أن

 إليهـا،ويقوم   ا التي توصلو  ستراتيجياتاإلوتقوم كل مجموعة بعرض     الكبيرة، المجموعة   إلىالعودة  
 على لوح ورق قالب وبعد االنتهـاء مـن          ستراتيجياتاإل احد المشاركين بتسجيل جميع      أو باحثال

 سـتراتيجيات اإلأي من هذه     : ا يفكرو أن من المشاركين    باحثتسجيل جميع االستراتيجيات يطلب ال    
لك يقوم المـدرب    بعد ذ  . وتساعد في التخلص من القلق،وأيها سلبي ويزيد من القلق         ةفاعلة وايجابي 

  ألبـرت   يجابيـة المـستخدمة فـي نظريـة       اإل سـتراتيجيات اإل أهـم علـى   بعرض مادة تحتوي    
فـي  ).،لعب األدوار المرح والنكات والقصد المتناقض   المواجهة،اإلقناع،المنطق،اإليحاء،اإللهاء،(أليس

االسـتراتيجيات  يجابية والتخلص من اإلستراتيجيات  مواجهة القلق وأهمية التدرب على إتباع هذه اإل       
  .السلبية

  

  :الجلسة العاشرة 

  .نفعالي المجموعة على تبديل المشاعر عن طريق التخيل العقالني اإلأفرادتدريب 
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  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

ـ          بمـشاعر عقالنية،التـشجيع والحـث       ةالشرح والحـوار والمناقـشة،تبديل المـشاعر الالعقالني
  .والتعزيز،الواجب المنزلي

  :محتوى الجلسة
ماكسي (نفعالي،وهو من ابتداع    اإل -هذا التمرين يعمل على توجيه المشاعر بواسطة التخيل العقالني        

حيث يطلـب مـن      :نفعالي  اإل- ومالئمة للعالج العقالني    تعبيراً أكثروقد تم تعديله ليكون     )مولستبي
ل خـالل التـدريب      يحص أن يمكن   ء شي أالمشاركين إغماض العيون والتخيل بأقصى درجة ألسو      

 بعد التخيل وتـرك المجـال       ناآلوسؤال المجموعة عن الشعور     ،الميداني مثل الرسوب بالمادة مثالً    
-الغـضب -الحـزن  –مثل القلـق    (كل واحد يفضي عن المشاعر التي انتابته      ، أفراد المجموعة  أمام
  ).الخ...اإلحباط،الشعور بالذنب -،األسفةالكآب

 بـدل   إحبـاط  أو تأسـف    أو مشاعر انزعاج    إلىتبديل المشاعر   ومن بعد ذلك يطلب منهم تحويل و      
 وليس شعور   األمل خيبة   أو اإلحباط   أو شكل االنزعاج    تأخذالمشاعر المنافية الخفية،وجعل المشاعر     

 مشاعر مقبولة،فتتحول   إلىالقلق واالكتئاب ولوم الذات فهنا الهدف تحويل المشاعر المنافية القاسية           
 ولـيس   أمل خيبة   أو إحباطبحيث سيشعر فقط بمشاعر     ، مقبولة أخرى إلىرثية  العواطف المنافية الكا  

 إثابة نفسه   إلىبحيث يعمد المشارك    ، ولوم الذات ومن الممكن استخدام الثواب والتعزيز والعقاب        كآبة
 فشل في التطبيق يعاقـب      واذا سماع موسيقى مثال،   أو طبخة محببة،  أكل مثل   إليهبالشيء الذي يميل    

  . يرغب فيهاأمورها من نفسه بحرمان
المشاعر المنافية للمفحوص هي مشاعر منافيـة       أن   يالحظ   أن باحثمع مالحظة هامة وهي على ال     

 المجموعة التدرب على    أفرادويطلب من   ،الخ وليست مشاعر انزعاج   .. وتحقير للذات  ةوالكآبكالقلق  
  . كواجب منزلياألقل على التمرين مرة واحدة يومياً

  :شرةالجلسة الحادية ع

  .تطبيق القياس البعدي
  :الجلسة الثانية عشرة

 مشاعر المتدربين،وشـكرهم    إلىستماع   التقييم،وتقديم التغذية الراجعة،واإل   إلىتهدف   :جلسة ختامية   
  .على المشاركة،وتعبئة نموذج تقييم

  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .فعالية الكرة النطاطه-عالتقييم المسمو-استمارات التقييم-مقالالسبورة واأل
  

  :محتوى الجلسة
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 تقييم على   تفي البداية يتم شكر المشاركين على الحضور خالل البرنامج التدريبي وتوزيع استمارا           
 المـسموع   م التقيـي  إلىجل االستماع   أالمشاركين،ومن بعد ذلك يتم تطبيق فعالية الكرة النطاطة من          

  . للبرنامج بشكل فردي 
  

  البرنامج لجلسات مختصر وصف
  

عدد  العام الموضوع
الجلسات

 ترتيب

 الجلسات

  اإلرشادية الجلسة موضوع
  

 اءطعإو منه والهدف بالبرنامج تمهيدية التعريف األولى 1  .واالتفاقية بالبرنامج التعريف

 .داخلها التفاعل وآداب قواعد المجموعة اإلرشادية

  .معلومات عن القلق عامة وقلق األداء خاصة
  

صورة الفرد في المواقف -همفهوم-قلق األداء(القلق نيةالثا 1
 .)واألسباب وراء ذلك-التدريبية األكثر إثارة للقلق

األفكار  إلى نفعال والتعرفالعالقة بين التفكير واإل
 .والالعقالنية وكيفية مواجهتها السلبية

التميز بين األفكار -السلوك-نفعالاإل-التفكير الثالثة 1
 . عقالنيةالالعقالنية وال

 من قبل المشاركين أليسى نظرية التعرف إل
 .وطريقة تفنيد األفكار

يد األفكار ن تف-المبادئ األساسية-أليسنظرية  الرابعة 1
)A.B.C.(. 

يد األفكار ن تف-المبادئ األساسية-أليسنظرية  الخامسة 1  .تكملة للجلسة السابقة
)A.B.C.(. 

 .ى المواقف المسببة للقلقإل التعرف السادسة 1.ب على عالجهاتحديد المواقف المسببة للقلق والتدر

 . المواقف المسببة للقلقإلى التعرف السابعة 1 .تكملة للجلسة السابقة

  .سترخاء العضليتطبيق اإل  الثامنة  1  .سترخاء العضلياإل
 .لفاعلة المواجه ات استراتيجياعلى ةلبالط تدريب التاسعة 1 . المواجه الفاعلةتاستراتيجيا

تبديل المشاعر عن طريق التخيل العقالني 
  .نفعالياإل
 

  العاشرة 1
 

 المجموعة على تبديل المشاعر عن طريق أفرادتدريب 
  .نفعاليالتخيل العقالني اإل

 
  الحادية 1 .لبعدي وإنهاء البرنامجاتطبيق المقياس 

 عشرة

 .تطبيق المقياس البعدي

الثانية  1 .الجلسة الختامية
 عشرة

 إلىيم والحصول على التغذية الراجعة واالستماع يتقال
 .مشاعر المتدربين
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  )2(ملحق رقم 
  

  نفعالي بعد التحكيم العقالني اإلالبرنامج اإلرشادي
  

  : البرنامجعنوان 
  

 لـدى طلبـة     األداءنفعالي في خفض قلـق       اإل العقالني النموذج   إلى برنامج إرشادي يستند     فعالية"
  " فرع نابلس -في جامعة القدس المفتوحة  التدريب الميداني

  

  : الفئة المستهدفة
  

  .فرع نابلس/في جامعة القدس المفتوحة) 2(مساق تدريب ميدانيالمسجلون لجتماعية طلبة الخدمة اإل
  

  :الوسائل المساعدة في برنامج التدريب 
  

  .غيرةأوراق ملونة ص-رأقالم فلوماست- لوح قالب-ملون A4 ورق-)L. C. D(جهاز عرض -
  

  :يأتتكمن أهمية البرنامج المقترح فيما ي: البرنامج أهمية
  

  .الطالب المتدرب لدى األداء قلق ظاهرةتشخيص  -1
  . وأثرها على قلق األداء الطالب المتدرب خصائص  معرفة-2
  . الطالب المتدرب في تخفيض قلق أدائه ةساعدم -3
  .ومظاهره داءاأل قلق معرفة طبيعةفي الطالب المتدرب  ةساعدم -4
لخدمـة المجتمـع   إرشـادية   نواةمهمة قادرة على تشكيل  لشريحة متميزة إرشادية خدمات ميقدت -5

  .وتطويره
  

   :أهداف البرنامج
  

خفض قلق  في  نفعالي   اإل العقالني النموذج   إلىيستند  الذي   اإلرشاديبرنامج  الثر   يحدد الطالب أ   أن-
 "جتماعية في جامعة القدس المفتوحة في نابلس      ية التنمية اإل   بكل (2) لدى طلبة التدريب الميداني    األداء
 : جانب إلى

   
  .األداء قلق لظاهرة نفعاليالمعرفي اإل العالج جوانب إلى يتعرف الطالب أن -
   .أنواعه،وأسبابه وقلق األداء،الب  الطأن يعرف-
  . المواقف المثيرة للقلقالب أن يحدد الط-
  .وبين المعتقدات المنطقية ) الخاطئة (  الالعقالنية بين المعتقداتالطالب أن يميز -
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   . التغلب على قلق األداء فيسترخاء العضلي الذي يساعده اإلعلى الب درب الطت أن ي-
   ".التنفيس "  التعبير عن مشاعرهم منةلبمكن الطت أن ي-
  ) .الخاطئة( المعتقدات الالعقالنيةة أن  يحدد الطلب-
  .وتطبيقها في مواقف قلق األداء) المنطقية( اع بالمعتقدات العقالنية االقتنةلبأن يعمق الط-
  

  :وصف البرنامج 
  

-60(الواحدة ما بـين      الجلسة   تستغرقوا،أسبوعا،بواقع جلسة واحدة أسبوعياً   ) 12(ستغرق البرنامج ا
في إحدى قاعـات التـدريس فـي        ) الطالب والطالبات (،طبق البرنامج على عينة الدراسة     دقيقة )90
لمـدة  فترة متابعـة البرنـامج      وكانت  فرع نابلس وفى جلسات جماعية،    في  عة القدس المفتوحة    جام

  .شهرين
  

 في تطبيق البرنامج    آلتيةباستخدام الفنيات ا  الباحث   قام: الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي    
   : اإلرشادي 

  

 الذاتيـة،أداء  ريجيا،أحاديث المتدربين الجماعية،إعادة البناء العقالني للمتدربين تد     المحاضرة،المناقشة
  .سترخاء العضلينفعالية والسلوكية،الواجبات المنزلية،تدريب الطلبة على اإلاإل المتدربين لألدوار

  

   :تحكيم البرنامج اإلرشادي
  

تم عرض البرنامج في صورته األولية على مجموعة من األساتذة المحكمين في مجال علم الـنفس                
جتماعية،بهدف التحقق من مالءمة البرنـامج إلفـراد العينة،وصـحة          لخدمة اإل والصحة النفسية وا  

نفعـالي  اإلجراءات التطبيقية له،وأجريت التعديالت المطلوبة،وأخرج البرنامج اإلرشادي العقالني اإل 
بالصورة النهائية،الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة،وكانت التعديالت بنـسبة اتفـاق عاليـة بـين                

  : وهيأال %)90(لغت بالمحكمين 
  

،واألهمية،والوصف للبرنـامج   ة،والوسائل المـساعد  ةإضافة كل مـن العنوان،والفئـة المـستهدف       -
  .اإلرشادي

  .ةكل جلسل ،وإجراءات،وتقييموأنشطة عنوان،وهدف،وفنيات إضافة-
  . دقيقة فقط)90-60(تعديل وقت الجلسة الواحدة من ساعتين ليصبح من-
  .المحاور في كل الجلساتتقسيم وقت كل جلسة على - 
  .استبدال القلق أينما وجد في البرنامج بقلق األداء-
  .سترخاء العضلي بشكل جماعي ومناقشة المجموعة اإلإضافة بند حضور مهارة -



 
 

88

  . باالسترخاء العضلي أينما وردءاستبدال كلمة االسترخا-
يات والتكنيكات المـستخدمة    إضافة وصف تفصيلي لكل جلسة من البداية حتى النهاية،وإضافة الفن         -

  .واألدوات في كل جلسة
  .وضع إطار عام للبرنامج اإلرشادي-
  .ربط قلق األداء بالتفكير الالعقالني-
  .وضع فنية الواجب المنزلي في البرنامج-
  . اإلرشاديجتقليل أهداف البرنام-
  

  :تقييم فاعلية البرنامج
  

 راسة بعد التطبيق وبعد فترة المتابعـة مـن خـالل          تم تقييم فاعلية البرنامج على أفراد مجموعة الد       
  .االستجابة على مقياس قلق األداء 

  

  :ويمر بأربع مراحل هي :مراحل البرنامج 
  

  :مرحلة البدء-1
التعارف بين الباحث والمفحوصـين وشـرح أهـداف         والتمهيد  وهي المرحلة التي يتم من خاللها       

 والمهمـات  الجلـسات  المتبعة في مهنية،واإلجراءاتالبرنامج واإلطار الذي ستكون عليه العالقة ال

  .فتتاحية األولى منهم ويتم من خالل الجلسة اإل المطلوبة
  

  :مرحلة االنتقال -2
ـ         إلىتهدف هذه المرحلة     ح مفهـوم القلـق     ي إلقاء الضوء على المشكلة الرئيسة وهـي القلق،وتوض

 والعالقة بين القلق    لنفعا بين التفكير واإل   ةوأسبابه،وأثاره السلبية والفرق بين القلق والخوف والعالق      
والتي سـتكون فـي الجلـسات       ،سترخاء العضلي في خفض القلق    وأهمية ودور اإل  ،العضلي والتوتر

  .)األولى والثانية والثالثة(
  

  :مرحلة البناء والعمل-3
 يـد  المجموعة علـى مهـارة  تفن  أفراد بعد مرحلة االنتقال حيث يتم تدريب ييتم في الجلسات الت

تبـديل  والعضلي،استراتيجيات المواجهـة الفاعلة،  سترخاءاإل مهارة استخدام األفكار،وتدريبهم على
  .نفعالي طريق التخيل العقالني اإلنع المشاعر
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  :مرحلة اإلنهاء-4
وتهيئـة األفـراد إلنهـاء    ، الوقوف على األهداف التي حققها البرنامج   إلى تهدف   يوهي المرحلة الت  
 فاعلية البرنامج اإلرشـادي     ةالبعدي،وذلك لتقييم ومقارن   ادي وإعادة تطبيق المقياس   البرنامج اإلرش 

  .العقالني في خفض مستوى القلق لدى المجموعة التجريبية
  

  : البرنامج محتويات
  

  : آلتيكا جلسات عدة البرنامج،التي تم تنفيذها على موضوعات تحديد تم
  

  الجلسة االفتتاحية: الجلسة األولى -

  . دقيقة)60(: لجلسةمدة ا

  :هدف الجلسة

  . والمشاركين أنفسهمثالتعارف وكسر الجليد والجمود بين المشاركين والباح-
  .إعطاء فكرة للمشاركين عن البرنامج واإلجراءات المتبعة في الجلسات-
  .جفحص توقعات المشاركين من البرنام-
  . للجلساتن ووضع قوانيةتفاقية المهنيعقد اإل-

  :ساليب المستخدمة بالجلسة واألتالفنيا

فعالية األشـكال    -المناقشة الجماعية -التقسيم إلى مجموعات  -)شبكة العالقات (فعالية شبكة العنكبوت  
  .الهندسية

  :محتوى الجلسة/اإلجراءات

 لهـم  وتعريفهم بنفسه،وشكرهم على انضمامهم للبرنامج،وأتاحالترحيب بالمشاركين قام الباحث ب-

  .راتستفساواإل ئلةاألس توجيه في الفرصة
 إليه ةلبالط وحاجة اإلرشادي البرنامج هذا وبينهم،وأهمية بينه التعارف أهمية لبةللط الباحث وضح--

 واسـطة قلق األداء ب تخفيف في ومساعدتهم تهماارمه بتنمية يتمثل الذي منه تحقيقه المرجو والهدف

  . معاً بها نيقومو األنشطة من عدد
 في س إحدى قاعات التدريفي تعقد جلسة  (12)من مكون المقترح البرنامج أن لبةللط الباحث وضح--

 . الجامعة

طلب منهم أن يكون الجلوس بشكل حلقة دون وجود معيقات فـي الوسـط مثـل الطـاوالت أو                   -
  ).دقائق7(الكراسي

قام الباحث بإمساك خيط وعرف على نفـسه بـشكل          : التعارف من خالل تمرين شبكة العنكبوت     -
ثم مرر الخيط إلى أحد المشاركين الذي بجانبه ليعرف بدوره على نفسه أو ما يتعلق بها                عميق،ومن  
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 زميله الذي   ى،ليمرر الخيط من بعد ذلك إل     )الخ...العمر،مكان السكن،أو أي أمور يرغب فيها     : (مثل  
  ).دقيقة20 (بجانبه أو مقابله،وهكذا حتى يتعرف الجميع على بعضهم بعضاً

مقابـل دائـرة أخـرى      ة  الوقوف بشكل دائـر   : خالل فعالية صحن السمكة   فحص التوقعات من     -
 لكل دائرة بعكس الدائرة األخرى،وعند إعطاء إشـارة مثـل           نوالدورا،ووجوههم متقابلة لكل دائرة   

 ل،ويـسج وهكذا...توقعه مـن البرنـامج      منهم  كل زوج   بدي  التصفيق يتم التوقف عن الدوران،وي    
  .)دقيقة13 (لقاعةالباحث التوقعات على اللوح في ا

تفاق على قوانين   التقسيم لمجموعات من خالل فعالية األشكال الهندسية لإل       :فعالية األشكال الهندسية  -
فيطلب من المجموعة أن تقف بشكل عشوائي فـي القاعـة           .)الخ..الوقتوااللتزام،والسرية،(الجلسة

 مثلثا تجلس معا لالتفـاق      فالمجموعة التي شكلت  ) مثلث،مربع،أو شكل خماسي  :(ويقول الباحث مثال  
على قواعد الجلسة وقوانينها،ومن بعد ذلك الطلب من الجميع الجلوس في مقاعدهم،ومناقشة القوانين             

لتي ا الباحث القوانين    ل وضعوها،ومناقشة أهمية االلتزام بالتعهد الذي قطعوه على أنفسهم،ويسج        يالت
علق في القاعة،ويوقع عليهـا الباحـث       اتفقت عليها المجموعة على شكل عقد،مكتوب وعلى لوحة ت        

  .)دقيقة20 (والمشاركون جمعياً
ـ    ،والوقت،واألنـشطة ،المكان:تقييم للجلسة من حيـث    -  خـالل   ةواألسلوب،ومدى الـشعور بالراح

  .)دقائق10( حول البرنامج اإلرشادينالجلسة،وكان التقييم مسموعاً،ومعرفة تأمالت المشاركو
  :القلق  عرض معلومات عن :الجلسة الثانية-

 المواقـف التدريبيـة   عن الفرد مفهومه،وصورة:تعريف بالقلق وأنواعه بعامة وقلق األداء بخاصة 

  . األداء،والفرق بين القلق والخوف قلق وراء الكامنة للخوف والقلق،واألسباب إثارة األكثر
  . دقيقة)80(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .وقلق األداء بخاصةتعريف المشاركين على القلق وأنواعه بعامة -
  .تحديد الفروق بين القلق والخوف-
  .السلبية والمعتقدات األفكار المشاركين إلى  تعريف-
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  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .*...)  JIGSAW( فعالية-أوراق كبيرة الحجم- الواجب المنزلي-المناقشة الجماعية-المحاضرة
  

  :سةمحتوى الجل/اإلجراءات

  ).دقائق5 (قام الباحث بالترحيب بالمشاركين وشكرهم على الحضور-
 حتى يتم ربطهـا     ةيص الجلسة الماضي  خقام الباحث بالطلب من أحد المتطوعين من المشاركين تل        -

  ).دقائق5 (بالجلسة الحالية

ـ -همفهوم-قلق األداء(مفهوم القلق لديهم  مجموعات عمل لمعرفة إلىتم تقسيم المشاركين  - ورة  ص
 واألسباب وراء ذلك،والعالقة بين قلق األداء والتوتر      -الفرد في المواقف التدريبية األكثر إثارة للقلق      

 خمـس حيـث تـم تقـسيمهم إلـى         ) األداء فـي خفـض قلـق     العضلي  سترخاء  العضلي،دور اإل 
 المجموعـة وتـم تـشكيل       أفراد ملونة على كل فرد من       أوراقتم توزيع   و،(JIGSAW)مجموعات

مجموعة على فرد واحد من المجموعات السابقة،وبهذا تم مناقشة عمل          تحتوي كل   يدة  مجموعات جد 
  .)دقيقة30 (المجموعات داخل المجموعة الجديدة لكل المشاركين

بشكل شـبه دائـري   بالدوران كل مجموعة وقامت ،تم عرض عمل المجموعات على حائط القاعة     -
نقاش كان هناك   ،ومن بعد ذلك     اآلخر ها حذف بعض  أونقاط  بعض ال  تضافإ،و مع كل ورقة   سارتو

  . األداءجماعي حول قلق
ـ  أو القلق للخوف إثارة األكثر التدريبية المواقف تحديد منهم الباحث طلب -  أنـواع  بتـسجيل  اموق

  . على اللوح  اوسجله حدة ىعل طالب كل من المواقف
 قلـق األداء  إثـارة  فـي  داخلياً سببا تكون التي السلبية والمعتقدات األفكارب فيالتعرب الباحث يقوم -

 .  األداء قلق إلي يؤدي مما األفكار في والسلبية

 . الموقف عن أفكار من ةالطلب يحمله ما خاصةبو قلق األداء ءاور الكامنة األسباب مناقشة -

 أفعالهم وردود المقلقة األفكار نحو ومشاعرهم أفكارهم عن للتعبير ةللطلب أكبر فرصة الباحثأعطى -

  ).دقيقة30 (ههااتجا
 ( خالل الجلسةةواألسلوب،ومدى الشعور بالراح،والوقت،واألنشطة،المكان:تقييم للجلسة من حيث-

  ). دقائق10
  
  
  
  

----------------------------------------------------------  
شجع على التعلم بشكل أفضل،ويحسن تحفيز وهي تقنية التعلم التعاوني الذي يقلل من الصراع العنصري بين أطفال المدارس،وي..... *
 من قبل إليوت أرونسون وطالبه في جامعة تكساس وجامعة 1970عام وقد تم تطوير هذه التقنية . تجربة التعلمب،ويزيد من التمتع لبةالط

  )org.jigsaw.www://http/ (اًنجاحا كبيرهذه التقنية وحققت ومنذ ذلك الحين، استخدمت مئات المدارس والفصول الدراسية . كاليفورنيا
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  : منزلي نشاط
 

،وربطها باألفكـار  حياتـه  خـالل  بهـا  مـر  مقلقـة  مواقف ةخمس كتابة طالب كل من الباحث طلب
  .الالعقالنية

  

  : والخوف والقلقلنفعاالعالقة بين التفكير واإل:الجلسة الثالثة -

 على التمييز المشاركين نفعال،والسلوك،وتدريبالتفكير،واإل بين العالقة شرح على الجلسة ركزت هذه

  .األفكار الالعقالنية في إحداث قلق األداء والالعقالنية،ودور العقالنية األفكار بين
  .دقيقة) 67(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .تنمية القدرة على التمييز بين األفكار العقالنية والالعقالنية-
  :واألساليب المستخدمة بالجلسة تالفنيا-

  . الواجب المنزلي- فعالية اإلبداع بالتنقل - المناقشة الجماعية -المحاضرة 
  :محتوى الجلسة/اإلجراءات

  ).دقائق7( قام الباحث بالترحيب بالمشاركين وشكرهم على الحضور-
  ). دقيقة15(منزليبالواجب الالمشاركين بمناقشة قام الباحث -
 ، من البطاقات التي تحتوي على أفكار سلبية وال عقالنية حـول قلـق األداء              تم عرض مجموعة  -

بمعنى آخر اسـتخدام هـذه العبـارات        ( أفكار مقبولة  إلىتحويلها  ووكذلك عرض األفكار الخاطئة     
  :من خالل طرح مجموعة من التساؤالت هي).لالنتقال إلى أفكار أخرى جديدة

ما هو   ما هو الشيء المشوق في هذه الفكرة؟       دنا هذه الفكرة؟  ما الذي تعنيه هذه الفكرة؟ إلى ماذا تقو       
ويختلف هـذا األسـلوب عـن        ما المبدأ الذي تستند إليه هذه الفكرة؟       الشيء المميز في هذه الفكرة؟    
ن العصف الذهني هو البحث عن فكرة ضمن مجموعة كبيـرة مـن             أأسلوب العصف الذهني حيث     

ومن بعد ذلك يتم    .ل مع فكرة واحدة،وتحويلها إلى فكرة مقبولة      بينما أسلوب التنقل هو التعام    ،األفكار
  :وهذه العبارة التي تم تحويلها  هي .نقاش عام داخل المجموعة ككل عن هذه األفكار

التدريب صعب بالنسبـة    -وتزعجني عن التدريب     غير المهمة  األفكاربخاطري بعض   أحيانا  تمر  -
تثــير قلقــي    -مني إقامة عالقة مهنية ناجحـة     ارتبك عندما يطلب    -لي في أغـلـب األوقـات   

تربكني عدم القـدرة     -عدم قدرتي على التشخيص السليم يشعرني بالتوتر      -أمـور التدريب وقضاياه  
ـ    عنـدما أفكـر      التعرقتصيبني حالة من    -على إنهاء العالقة المهنية مع المنتفع      الفترة بالتـدريب ب

  ). دقيقة35(لتدريب الميدانيشعر بضيق التنفس عندما أفكر بعالمة اأ-األخيرة
  خالل الجلـسة،   ة،والوقت،واألسلوب،ومدى الشعور بالراح  األنشطةوالمكان،:تقييم للجلسة من حيث   -

  ).دقائق10( حول البرنامج اإلرشادينومعرفة تأمالت المشاركو



 
 

93

  : منزلي نشاط

 واجههـا كيـف   ويشرح،حياته في به  موقف مقلق مرأو،لمشكلة وصفاً طالب كل من الباحث يطلب

  . عليها يتغلب أن وتعامل معها على مستوى األفكار والمشاعر،واستطاع
  

  .مهارة تفنيد األفكار الالعقالنية: الجلسة الرابعة 

وأصـدقائهم،وربطها بالـسلوكات     لهم،مـع معـارفهم  اليوميـة  تالـسلوكا  بعض مناقشة خالل من
 عـن  والمبسطة المختصرة لمعلوماتسترخاء،يقدم الباحث اخالل توفير أجواء من اإل التدريبية،من

 المـشاركين  مع وعمل (A.B.C).نموذج وباستخدام "الالعقالنية األفكار تفنيد وطريقة" )Ellis( نظرية

  :أتيالحياة كما ي من المشاركون طرحها التي األفكار لبعض تفنيداً
  Activating Event (A).الحدث الذي يؤثر في الشخص -1
  .)Belife    )Bي تتطور لدى اإلنسان حول ذلك الحدث االعتقاد واألفكار الت-2
  ) Emotional Consequences) Cنفعالية التي تنجم عن االعتقادات واألفكار  النتيجة اإل-3

  .دقيقة) 62(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

   ).Ellis(نظرية بمبادئ المشاركين تعريف-
  .الالعقالنية األفكار تفنيد طريقةب المشاركين تعريف-
 .الالعقالنية األفكار بعض تفنيد على تدريبهم -

  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

اللـوح وأقـالم    - الواجـب المنزلـي   –A.B.C) ( فنية -المناقشة الجماعية والحوار – المحاضرة
  .الفلوماستر
  :الجلسةكمحتوى /اإلجراءات

  ).قائقد7(وشكرهم على الحضورالترحيب بالمشاركين قيام الباحث ب-

   ). دقيقة15(الواجب المنزليعن المشاركين بسؤال ام الباحث يق-
واألفكار الالعقالنيـة مـن خـالل األمثلـة        األداء   ومدلوالتها وعالقتها بقلق     )A.B.C(شرح فنية   -

 )15الملحق رقـم    ( الموجود في  لنموذجاتعبئة  ل،بشكل فردي الطلب من المتدربين    والواقعية والعملية، 
  :التاليكقشة بعض النماذج داخل المجموعة ومنابشكل طوعي 
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A 
 الحوادث المنشطة أوالمواقف -1

  ضطرابلإل

B 
جهاز المعتقد الذي يتضمن األفكار -2

ضطراب الخاطئة المولدة لإل
 )األفكار اآللية(النفسي

C 
رد فعلك عما (نفعالي االضطراب اإل-3

تمخض عن تأويل المعتقد كالقلق أو 
  )كتئاب أو الغضباإل

صف باختصار الحادثة المهمة التي أثارت 
  )قلق األداء(نفعالي ضطراب اإلفيك اإل

ارصد تأويلك ومعتقدك حيال هذا 
  الموقف أو الحادثة

نفعال الذي تمخض عن هذا حدد نوع اإل
   االعتقادأوالتأويل 

  ).دقيقة 30(.ة تعبئة النموذج كما في المثال السابق في الجلسةطلب من المجموعال -

  

  :واجب منزلي

 الطلب من أفراد المجموعة تعبئة عدة أمثلة من واقع تجاربهم الشخصية أو من واقع رؤيتهم للحيـاة                
  .كواجب منزلي

 (سة خالل الجلة،والوقت،واألسلوب،ومدى الشعور بالراحواألنشطةالمكان،:تقييم الجلسة من حيث-

  ).دقائق 10
  

  تكملة مهارة تفنيد األفكار الالعقالنية: الجلسة الخامسة 

 ومتابعة مدى تطبيق الواجـب      )A.B.C(جلسة استكماليه للجلسة السابقة،ومتابعة فهم المجموعة لفنية        
  .المنزلي

  .دقيقة) 57(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .استكمال للجلسة السابقة
  :ة بالجلسة واألساليب المستخدمتالفنيا

  .،تقسيم أفراد المجموعة إلى أزواج(A.B.C)المناقشة الجماعية،المحاضرة،فنية
  :محتوى الجلسة/اإلجراءات

  ).دقائق7(وشكرهم على الحضورالترحيب بالمشاركين قيام الباحث ب-

شخص موظف يتعرض النتقاد الذع مـن      
  .قبل والديه أو احد األصدقاء

  :يقول الموظف لذاته
  . أستطيع تحمل هذا االنتقادال-
الذي انتقدني هو إنسان ظالم غيـر       -

  .محق
  .يتعين عليه أال يوجه لي هذا االنتقاد-
  .أنا إنسان مرفوض-
  الخ......أنا إنسان ضعيف-

  .كتئابالشعور باإلحباط واإل-
  .انتابه االضطراب النفسي-
  .السلوك المضاد للذات-
  الخ...........-



 
 

95

جلس يبشكل زوجي بحيث    ،للواجب المنزلي  المجموعة   جموعة على شكل أزواج وعرض    تقسيم الم -
 مـن   ومن ثم مناقشة ذلك جماعياً    ،ا مع بعض  ممناقشة الواجب المنزلي بعضه   تتم عملية   وكل طالبين   

  ). دقيقة40( المنزليب والواج)A.B.C(خالل فتح حوار جماعي حول فنية 
  خالل الجلـسة،   ة،والوقت،واألسلوب،ومدى الشعور بالراح  واألنشطةالمكان،:تقييم للجلسة من حيث   -

  ).دقائق10(رنامج اإلرشادي حول البنومعرفة تأمالت المشاركو
  

  . مواجهة قلق األداءةكيفيعلى تدريب المشاركون : الجلسة السادسة 

 مهـارة  األداء،وتعلـيم المـشاركين اسـتخدام    قلق تسبب التي األساسية عمل سلم هرمي بالمواقف

ق اختبار قلـق األداء فـي نهايـة    يالتدريبي المقلق،وتطب للموقف العضلي عند التعرض سترخاءاإل
  .الجلسة

  .دقيقة) 57(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .للقلق المسببة تحديد المواقف-
  .للقلق  المسببة عالج المواقف على تدريبهم-

  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .المناقشة الجماعية،تفريغ المشاعر،العصف الذهني،السلم الهرمي،اللوح واألقالم،الواجب المنزلي
  :ى الجلسةمحتو/اإلجراءات

  ). دقائق7(الترحيب بالمشاركين وشكرهم على الحضور-
ما هي المواقف التـي     : مناقشة المواقف المثيرة للقلق عند كل واحد منهم من خالل سؤال مفتوح             -

الطلـب  و. ثم مناقشة هذه المواقف وعمل سلم هرمي لبعض المشاركين على اللوح           تثير القلق لديك؟  
حـث  االبيقوم  و، عن أحد المواقف المثيرة للقلـق أمـام المجموعـة          من أحد المتطوعين أن يتحدث    

 مـن  التدريجي التخلص على ةلبالط تدريبودعمه ومساندته للتخفيف من هذا الشعور،بوالمجموعة 

سترخاء العضلي فـي المـرة   تهيئة المجموعة لعمل اإل،وللموقف الفعال التخيل خالل من داءاأل قلق
  ). دقيقة40(ج كما هو مرفق بالبرنامالقادمة
  :)1(رقم منزلي نشاط 

لديهم فـي  األداء  بتسجيل المواقف التي تثير قلق       اطلب من المشاركين قبل انتهاء الجلسة أن يقومو       ال
كيف استجاب لهذه المواقف التي تثير      كل منهم   وأن يراقب   ،البيت أو في المؤسسة التي يتدربون فيها      

سـتجابات  قة عمل كمفكرة لتسجيل هذه المواقف واإل      القلق وتم ذلك من خالل تزويد المشاركين بور       
  :،على أن  يتم مناقشتها في الجلسة القادمة)عقالنية والتي يعتقد أنها غير(الناتجة عنها
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  نموذج للمفكرة
  :اليوم والتاريخ :                                        االسم 

  

نوع الموقف المثير 

  للقلق

مصدر الموقف 

  المقلق

  درجة االنزعاج  ستجابة لهنوع اإل  رارالتك

)10-1(  

          
          
  

  :)2(رقم منزلي نشاط 

 الجلسة في مناقشتها بهدف منهم كلٌ ذهن في تدور التي الذاتية األحاديث كتابة بةالطل من الباحث يطلب

  .التالية
 ،ل الجلـسة   خال ةواألسلوب،ومدى الشعور بالراح  ،والوقتنشطة،واأل،المكان:تقييم للجلسة من حيث   -

  .)دقائق10( حول البرنامج اإلرشادينومعرفة تأمالت المشاركو
  

  . مواجهة قلق األداءة تكملة لتدريب المشاركون كيفي:الجلسة السابعة 

  .دقيقة) 72(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .سترخاء العضليتكمله الجلسة السابقة ومتابعة الواجب المنزلي،والتدريب على اإل
  :اليب المستخدمة بالجلسة واألستالفنيا

  .سترخاء العضليالواجب المنزلي،المحاضرة،اإل
  :محتوى الجلسة/اإلجراءات

  ).دقائق7 (ترحيب بالحضور والشعور بالراحة والثقة-
بالبـدء بـالمواقف المثيـرة للقلـق        ، وفتح باب الحوار أمـام الجميع      منزليعن الواجب ال  السؤال  -

بتـسجيل اسـتجابات    الباحث  م  يانزعاج من هذه المواقف وق    واالستجابات الصادرة عنها،ودرجة اإل   
  ).دقيقة15 (المتدربين على اللوح

وقيام  مواقف، )3(تم تقسيمهم إلى مجموعات بناء على اشتراكهم بالمواقف المثيرة للقلق ألكثر من           - 
اد تحدث عن مشاعرها وعن استجابة أفر     الكل مجموعة بالتفكير بالمواقف المثيرة للقلق مرة أخرى،و       

ـ       ؟ المجموعة هل هي مناسبة أم ال       الكبيرة،والتحـدث عـن     ةومن بعد ذلك االنضمام إلى المجموع
  ).دقيقة20 (مشاعرهم أمامها،وماذا يفكرون لو أن الموقف تم إعادته مرة أخرى

مادة نظريـة عـن   و )C.D(اسطوانة  أمامهم مع توفير من قبل الباحثسترخاء العضلي إجراء اإل-
  ).دقيقة20 ( وكيفية إجراءه العضليءسترخااإل
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  :واجب منزلي 

  .منزليسترخاء العضلي بالبيت أكثر من مرة كواجب على اإلالتدرب الطلب من المجموعة -
  خالل الجلـسة،   ة،والوقت،واألسلوب،ومدى الشعور بالراح  نشطةواألالمكان،:تقييم للجلسة من حيث   -

  ).قدقائ10( حول البرنامج اإلرشادينومعرفة تأمالت المشاركو
  

  .سترخاء العضليالتدرب على اإل: الجلسة الثامنة 

  .دقيقة) 37(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  ). العضليسترخاءاإلالتدرب على (تكمله الجلسة السابقة ومتابعة الواجب المنزلي
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  . العضليسترخاءإلا العضلي،مادة نظرية عن سترخاءاإلعلى الشرح والتفسير،التدرب 
  :محتوى الجلسة/اإلجراءات

  ).دقائق7 (ترحيب بالحضور والشعور بالراحة والثقة-
ليـدين والكتفـين والـرأس      مثـل ا   للتمرينـات الـسابقة      لمجموعـة التأكد من استيعاب أفـراد ا     -

م لباقي المناطق من الجس   العضلي   سترخاءاإلتدريب أفراد المجموعة على القيام بتمرينات       ووالرقبة،
طلب من أفراد المجموعـة     الفي نهاية الجلسة    و) الساقان،القدمان،الصدر،البطن،الظهر(المتبقي وهي 

  ).دقيقة20 ( كواجب منزليتالقيام بالتدرب على هذه التمرينا
  خالل الجلـسة،   ة،والوقت،واألسلوب،ومدى الشعور بالراح  نشطةواألالمكان،:تقييم للجلسة من حيث   -

  ). دقائق10 (حول البرنامج اإلرشادي نومعرفة تأمالت المشاركو
  

  . على استراتيجيات المواجهة الفاعلةالتدرب :الجلسة التاسعة 

  .دقيقة) 67(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  . على استراتيجيات المواجهة الفاعلةالتدرب
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .المحاضرة،العصف الذهني،اللوح القالب
  :وى الجلسةمحت/اإلجراءات

  ).دقائق7 (ترحيب بالحضور والشعور بالراحة والثقة-
 اكـل مجموعـة أن يكتبـو      إلـى   طلب  الوزع عليهم أوراقاً،و  وتتقسيم المشاركين إلى مجموعات     -
طلب منهم العودة إلـى     ال،ومن بعدها   قلق األداء ستراتيجيات واألساليب التي يستخدمونها لمواجهة      اإل

أحـد المـشاركين    وتكليف   إليها، ا التي توصلو  ستراتيجياتاإلعرض  كل مجموعة ب  قيام  المجموعة،و
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 سـتراتيجيات اإلوبعد االنتهاء من تسجيل جميع .  على لوح ورق قالبستراتيجياتاإلبتسجيل جميع  
 وتساعد في الـتخلص     ة فاعلة وايجابي  ستراتيجياتاإلأي من هذه     : ا المشاركين أن يفكرو   إلىطلب  ال

  ).دقيقة25 (؟قلق األداء ويزيد من ؟،وأيها سلبيقلق األداءمن 
الحـوار،  ( منهـا    )ألـيس (يجابية المستخدمة في نظرية   اإل ستراتيجياتاإلعرض مادة تحتوي أهم     -

العمـالء،   بـين  نفعـالي اإل العقالني العالج باالستماع،استخدام بالقراءة،العالج الكشف،التمييز،العالج
المرح ل،المواجهـة،اإلقناع،المنطق،اإليحاء، التخي سـترخاء العـضلي،أسلوب  ،اإللمنزليةا الواجبـات 

 علـى إتبـاع هـذه       التـدرب في مواجهة قلق األداء وأهميـة       ).،التعليموالنكات والقصد المتناقض  
  ).دقيقة25 ( السلبيةستراتيجياتاإليجابية والتخلص من اإل ستراتيجياتاإل
 خالل الجلسة، ةالراحوالوقت واألسلوب،ومدى الشعور بنشطة،واأل،المكان:تقييم للجلسة من حيث-

  ).دقائق10( حول البرنامج اإلرشادينومعرفة تأمالت المشاركو
  

  .نفعالي كيفية تبديل المشاعر عن طريق التخيل العقالني اإل:الجلسة العاشرة 

  .دقيقة) 67(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .ينفعالتدريب أفراد المجموعة على تبديل المشاعر عن طريق التخيل العقالني اإل
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

ـ         بمـشاعر عقالنية،التـشجيع والحـث       ةالشرح والحوار والمناقـشة،وتبديل المـشاعر الالعقالني
  .والتعزيز،الواجب المنزلي

  :محتوى الجلسة/اإلجراءات
  ).دقائق7 (الترحيب بالحضور والشعور بالراحة والثقة-
وقـد تـم    .)ماكسي مولستبي (نفعالي،وهو من ابتداع     اإل -توجيه المشاعر بواسطة التخيل العقالني    -

 المشاركين إغمـاض    إلىوالطلب  : نفعالي  اإل -تعديله ليكون أكثر تعبيراًً ومالءمة للعالج العقالني      
الرسوب :  الميداني مثل    التدريبالعيون والتخيل بأقصى درجة ألسوأ شيء يمكن أن يحصل خالل           

لشعور اآلن بعد التخيل،وترك المجال أمام أفراد المجموعة ألن         وسؤال المجموعة عن ا   .بالمادة مثال 
قلـــق : يفـــضي كـــل واحـــد عـــن المـــشاعر التـــي انتابتـــه،مثل       

  ).دقيقة25 (الخ...اإلحباط،الشعور بالذنب ،الكآبة،األسف،الغضب،الحزن،األداء
ر المنافية  الطلب منهم تحويل المشاعر وتبديلها إلى مشاعر انزعاج أو تأسف أو إحباط بدل المشاع             -

الخفية،وجعل المشاعر تأخذ شكل االنزعاج أو اإلحباط أو خيبة األمل ولـيس شـعور قلـق األداء                 
واالكتئاب،ولوم الذات،والهدف هو تحويل المشاعر المنافية القاسية إلـى مـشاعر مقبولـة،فتتحول             

بة أمـل،وليس   فقط بمشاعر إحباط أو خي      العواطف المنافية الكارثية إلى أخرى مقبولة بحيث يشعر       
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واستخدم الثواب والتعزيز والعقاب بحيث يعمد المشارك إلى إثابة نفسه بالـشيء            . كآبة ولوم الذات  
،وإذا فشل في تطبيق هـذه الفاعليـة        أكل طبخة محببة،أو سماع موسيقى مثالً     : الذي يميل اليه مثل     

  .يعاقب نفسه بحرمانها من أمور يرغب فيها
أن المشاعر المنافية للمفحوص هي مـشاعر منافيـة للمـشاعر            ةمالحظ: مع مالحظة مهمة وهي     

والطلـب مـنهم أن     ،الخ وليست مشاعر انزعاج   ..المرغوب فيها كقلق األداء،والكآبة وتحقير للذات     
  ).دقيقة25 ( على التمرين مرة واحدة يوميا على األقل كواجب منزليايتدربو

 خالل الجلـسة،    ةوب،ومدى الشعور بالراح  ،والوقت،واألسلنشطةواألالمكان،:تقييم للجلسة من حيث   -
  ).دقائق10( حول البرنامج اإلرشادينومعرفة تأمالت المشاركو

  

  .ي تطبيق القياس البعد:الجلسة الحادية عشرة
  .دقيقة) 60(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .يتطبيق القياس البعد
  

  ).راجعةالتقييم،وتقديم التغذية ال( الجلسة الختامية :الجلسة الثانية عشرة

  .دقيقة) 60(: مدة الجلسة

  :هدف الجلسة

  .التقييم،وتقديم التغذية الراجعة-
  .االستماع إلى مشاعر المتدربين-
 تنفيذ األنشطة خالل الجلـسات،وتعبئة نمـوذج        يالبرنامج وفاعليتهم ف   شكرهم على مشاركتهم في   -

  .تقييم
 وفاعليتهم في تنفيذ األنـشطة خـالل        يجابية في البرنامج  حث المشاركون حول النقاط اإل    ايناقش الب -

  .الجلسات،وكتابة تأمالت المشاركون بشكل فردي وجماعي حول البرنامج اإلرشادي
  : واألساليب المستخدمة بالجلسةتالفنيا

  .فعالية الكرة النطاطة -  التقييم المسموع-استمارات التقييم -السبورة واألقالم
  :محتوى الجلسة/اإلجراءات

 التقييم عليهم،ومن بعد ذلـك      ت وتوزيع استمارا  التدريبيعلى حضورهم البرنامج    شكر المشاركين   
 المسموع للبرنامج بشكل فردي حيث يـتم        متطبيق فعالية الكرة النطاطة من أجل االستماع إلى التقيي        

ذا حتى  ك وه م الكرة يكون دوره بالتقيي    إليه من خالل ضربها باألرض والمشارك الذي تصل         هايرتمر
  ). دقيقة25 (كل المشاركيننسمع من 
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  )3(ملحق رقم 

  البرنامج لجلسات مختصر جدول يتضمن وصف
  

عدد   واألساليب المستخدمةالفنيات   الهدف من الجلسة العام الموضوع

الجلسات

 ترتيب

الجلسات

  اإلرشادية الجلسة موضوع
  

اركين التعارف وكسر الجليد والجمود بين المش-  .واالتفاقية بالبرنامج التعريف
  . والمشاركين أنفسهمثوالباح

إعطاء فكرة للمشاركين عن البرنامج -
  .واإلجراءات المتبعة في الجلسات

  .جفحص توقعات المشاركين من البرنام-
  . للجلساتن ووضع قوانيةعقد االتفاقية المهني-

-مجموعات العمل-فعالية شبكة العنكبوت
 . فعالية األشكال الهندسية-المناقشة الجماعية

 بالبرنامج تمهيدية التعريف- األولى 1

 .منه والهدف

المجموعة  أعضاءإعطاء -
 .وآدابه التفاعل قواعد اإلرشادية

معلومات عن القلق بعامة وقلق األداء 
  .بخاصة

  

القلق وأنواعه بعامة وقلق بتعريف المشاركين -
  .األداء بخاصة

-المناقشة الجماعية-المحاضرة
 . ) JIGSAW(فعالية

صورة -مفهومة-قلق األداء(القلق يةالثان 1
 األكثر ةبيالتدريالفرد في المواقف 

 .)واألسباب وراء ذلك-إثارة للقلق

 نفعال والتعرفالعالقة بين التفكير واإل

والالعقالنية وكيفية  األفكار السلبية إلى
 .مواجهتها

تمييز بين األفكار العقالنية التنمية القدرة على -
  .والالعقالنية

فعالية اإلبداع -المناقشة الجماعية-ةالمحاضر
 .بالتنقل

التمييز -السلوك-نفعالاإل-التفكير الثالثة 1
 . بين األفكار الالعقالنية والعقالنية

تعريف المشاركين على نظرية أليس 
 .وطريقة تفنيد األفكار

  ). Ellis(نظرية بمبادئ المشاركين تعريف-
 األفكار تفنيد بطريقة المشاركين تعريف-

  .العقالنيةال
  .الالعقالنية األفكار بعض تفنيد على تدريبهم -

 فنية -  الحوار-المناقشة الجماعية-المحاضرة
A.B.C)(– اللوح وأقالم - الواجب المنزلي

 .الفلوماستر

 -المبادئ األساسية-نظرية أليس الرابعة 1
 .).A.B.C(يد األفكار نتف
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  .استكمال للجلسة السابقة .تكملة للجلسة السابقة
  

المناقشة الجماعية،المحاضرة،فنية 
A.B.C)(تقسيم أفراد المجموعة إلى أزواج،.  

 -  المبادئ األساسية -نظرية أليس الخامسة 1
 .).A.B.C( -يد األفكارنتف

تحديد المواقف المسببة للقلق والتدرب 
 .على عالجها

  .للقلق المسببة تحديد المواقف-
  .لقلق ل المسببة  المواقفمواجهة على تدريبهم-

المناقشة الجماعية،تفريغ المشاعر،العصف 
الذهني،السلم الهرمي،اللوح واألقالم،الواجب 

 .المنزلي

 المواقف المسببة إلى التعرف السادسة 1
 .للقلق

تكمله الجلسة السابقة ومتابعة الواجب  .تكملة للجلسة السابقة
  .سترخاء العضلي على اإلالتدربالمنزلي،و

سترخاء لي،المحاضرة،اإلمتابعة الواجب المنز
  .العضلي

على المواقف المسببة  التعرف  السابعة   1
 .للقلق

تكمله الجلسة السابقة ومتابعة الواجب   .سترخاء العضلياإل
  ).سترخاء العضلي على اإلالتدرب(المنزلي

  

سترخاء الشرح والتفسير،اإل
،ومادة نظرية عن ) C.D(الالعضلي،
  .سترخاء العضلي اإل

سترخاء اإلفنيات واليات طبيق ت  الثامنة  1
  .العضلي

 ت استراتيجيا علىةلبالط تدريب التاسعة 1  .المحاضرة،العصف الذهني،اللوح القالب  .التدرب على استراتيجيات المواجهة الفاعلة . المواجهة الفاعلةتاستراتيجيا
 .المواجهة الفاعلة

تبديل المشاعر عن طريق التخيل 
 .نفعاليالعقالني اإل

 أفراد المجموعة على تبديل المشاعر عن تدريب
  .نفعاليطريق التخيل العقالني اإل

والمناقشة،وتبديل المشاعر ،والحوار،الشرح
والحث ، بمشاعر عقالنية،التشجيعةالالعقالني

 .والتعزيز،الواجب المنزلي

  العاشرة 1
  

تدريب أفراد المجموعة على تبديل 
المشاعر عن طريق التخيل 

 .لينفعاالعقالني اإل

 وإنهاء يتطبيق المقياس البعد
 .البرنامج

  الحادية 1 .مقياس القلق  .تطبيق القياس البعدي-
 عشرة

 .تطبيق المقياس البعدي

  .التقييم،وتقديم التغذية الراجعة- .الجلسة الختامية
  .االستماع إلى مشاعر المتدربين-

  .شكرهم على المشاركة-
  .تعبئة نموذج تقييم-

 التقييم - ستمارات التقييما-السبورة واألقالم
 .فعالية الكرة النطاطة-المسموع

الثانية  1
 عشرة

التقييم والحصول على التغذية 
 مشاعر إلىالراجعة واالستماع 

 .المتدربين
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  )4(ملحق رقم 
  

  األدبيات النظرية المستخدمة لبناء البرنامج 
  

  :Anxietyالقلق 
  

حتاج إلى دراسـة مستفيـضة،وقد احتـل هـذه          تي   من المواضيع الهامة الت    )Anxiety(يعد القلق   
ل وليس بالجديد علـى     ز منذ األ  دالموضوع مكان الصدارة في الكثير من البحوث النفسية،فهو موجو        

 الضخمة تـشكل    تالبدائية كانت الحيوانا   فمثال في العصور  ،عصرنا الحديث فهو قديم قدم اإلنسانية     
 بسبب فقدان االطمئنان    ث فهو ميزة العصر الحدي    مصدر تهديد وقلق لإلنسان،أما في عصرنا الحديث      

  . وعدم اإلحساس باألمان النفسي
  

   (Anxiety) :القلق مفهوم 
 

حالـه   بأنـه  عنه بها،ويعبر المهتمينو اإلكلينيكية البحوث يمثل : األول :اتجاهين  تعريف القلق يمثل
 يواجهـه  الـذي  الموقف من طبيعة موضوعي مبرر له ليس الذي الخوف قوامها سارة غير وجدانية

 الحالة هذه مصحوبة وتكون.معاً والمستقبل الحاضر الخوف على هذا يتطبع ما وغالباً ةمباشر الشخص

 برالمهتمين بها،ويعوالتجريبية  بالبحوث ثل يم :الثاني.السلوك في ضطراباإل من مظاهر بعدد عادة

 بـأن  فيها التي نطالبه المواقف في الشخص طتنشي إلى يؤدي فإنه ستثير اما إذا حافز دافع أو بأنه عنه

  )2(طلبة التدريب الميـداني  لدى تتناول قلق األداء الحالية الدراسة ألن ونظرا.معينة مهارة يكتسب
  .1998) عكاشة،( البحوث اإلكلينيكية اتجاه تمثل التي القلق تعريفات نتناول فسوف لذلك

  

  .والخوف القلق بين الفرق 2.4.2
  

اآلراء حول مفهوم القلق والخوف والفرق بينهما،فمنهم من يرى انه ليس هناك اختالف             فقد اختلفت   
 من) (Wolpe ,1958فنجد.ن المفهومينيبين المفهومين،بينما يرى آخرون أن هناك فروق جوهرية ب

 أنـه  " وذلك من خالل قوله والقلق الخوف بين الذي يرى عدم وجود اختالف األول االتجاه مؤيدي

طريـق   عن المثار الخوف بين فسيولوجي اختالف أي هناك بأن لالعتقاد سبب يدعوني أي هناك ليس
 فـي  ."صغيرة من قطة يثار والذي المتكيف غير والخوف ؟ كالثعبان موضوعي بتهديد مرتبط محفز

 من الرغم على والقلق الخوف أن كلمتي يرى حيث )وولمان.ب( وعلى رأسهم اآلخر حين نجد االتجاه

 انفعاليـة  استجابة يعد الخوف أن واضحاً،فيرى هناك اختالفاً أن إال،تبادليه بصورة استخدامها يتم أنه

 المرضـى،ويعتبر  الخوف حالة في) حقيقي غير أو (العادي الخوف حالة حقيقي في نوعي خطر إزاء

  بالقياسمنخفضاً تقديراً لقوته المرء تقدير أساس على يقوم خطر إزاء،وقتيه انفعالية الخوف استجابة
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 الوقوع،فهو وشيك محدق بهالك عام تشاؤمي شعور فيكشف عن يهدده،أما القلق الذي الخطر قوة إلى

 عامـاً  ضـعفاً  يعكـس  وإنما بعينه نوعى موضوع أو هدف ذي ليس بشعور ودائم ويتسم أيضا عام

  .)Wolman ,1989( والعجز الكفاءة بعدم وشعوراً
  

  "ليف"قلق والخوف لدى  الفارقة بين الةالمالمح السيكولوجي
  

  الخوف  القلق  وجه المقارنة

  معروف  غير معروف  الموضوع
  خارجي  داخلي  التهديد
  محدد  غامض  التعريف
  غائب  موجود  الصراع
  حاد  مزمن  الدوام

  )21،ص 1994في عبد الخالق،(
  

لق السوي   الفرق مابين الق   إلى ننوه بمكان أن    األهميةمن   ف القلق السوي والمرضي  وهناك نوعان من    
 خارجيـاً  موضوعاً موقف محدد في زمن معين وقد يكون         إلىوالقلق المرضي،فالقلق السوي يعزى     

  على ابنها الوحيد عندما يصاب بمـرض شـديد         األم كقلق الطالب قبل االمتحانات أو قلق        داخلياًأو  
  ). 1992،سبيلبيرجر(
  

ف من مواقف أو أشـياء لتبـرر         القلق المرضي هو قلق داخلي المنشأ،ومجهول المصدر كالخو        أما
 التوتر وسوء التكيف مع المواقـف التـي         إلىالخوف منها بصورة طبيعية فيؤدي بالفرد المصاب        

قلق الحالة وقلـق الـسمة،فالنظريات       : بين نوعين من القلق هما       أيضا نميز   أنوالبد هنا   . تواجهه
ريمونـد  (ة أم سمة الزمة،أال أن      السابقة لم تعطي أهمية للتفريق بين القلق من حيث هو حالة طارئ           

  :توصال بعد عدة دراسات وبحوث كثيرة في مجال القلق أن هناك شكالن للقلق )سبيلبيرجر(و)كاثل
 وهي استجابة انفعالية غير سارة  في موقف محـدد وتـزول   )Anxiety State( هو حالة القلقاألول

صف بتنشيط الجهاز العـصبي الـذاتي       بزواله،يشعر فيه الفرد بالتوتر والعصبية واالنزعاج كما تت       
 اسـتعداد  إلـى فأنها تشير ) Anxiety Trait( من القلق فهو سمة القلقاألخرالشكل  أما.وزيادة تنبيهه

تظهر مباشـرة     حتى تنشطه منبهات داخلية أو خارجية وال       اً لدى الفرد يظل كامن    اًسلوكي ثابت نسبي  
 سبيلبيرجر( ق وشدتها لدى الفرد على امتداد الزمن    في السلوك،بل تستنتج من تكرار ارتفاع حالة القل       

، 1992.(   
  

  :القلق أنواع
 

  : هيةسيرئ للقلق أنواع خمسة ويوجد 
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كمرض  النفسي القلق تعريف في متعددة اختالفات هناك أن 1998) عكاشة، ( وهنا يرى:العام القلق -أ
 عادة مصحوب تحفز والتوتروال والخوف بالتوجس سار غير غامض عام شعور " بأنه ويعرفه مستقل

 متكـررة  نوبات في ويأتي الالإرادي الجهاز العصبي نشاط زيادة خاصة الجسمية اإلحساسات ببعض

 القلب بنبضات الشعور أو التنفس في ضيق أو الصدر في أو السحبة المعدة فم في بالفراغ الشعور مثل

   " .ةكرحال أو كثرة الصداع أو
 الـشديدة  المرضـية  لألعـراض  أي هو المصاحب القلق ا النوع من ويقصد بهذ:الثانوي القلق -ب

  ). 1993،غنيم( النفسية األمراض من وغيرها والفصام كالهستيريا
 يراه مقدماً أو به يشعر أو الفرد يتوقعه خارجي خطر إلدراك فعل رد أي انه هنا:الموضوعي القلق -ج

  ). 1978،جبر( مثالً بالتحصيل المتعلق التلميذ قلق في الحال هو كما
أو  ذنبـاً  بارتكاب األعلى األنا حكم نتيجة  انه القلق  ويشير الرفاعي هنا إلى مصدر:الخلقي القلق -د

  .1987) ،الرفاعي( األعلى األنا مكونات بين موجود أمر إلحباط نتيجة يكون أن احتمال
 أسـباب  ذو داخلـي  همـصدر  يكون  النوع منه يقصد به الذيا والقلق هنا بهذ:العصابي القلق -ـه

  .1993) ،غنيم( لها مبرر بدون وجود مجهولة الشعورية
 به نشعر الذي القلق:  بين نوعين االول (Spielberger) سبيلبرجرهوحدد: سمة القلق - كحاله القلق -و

وأطلـق   القلـق   حاله :األول الجانب التهديد،وسمى مواقف في للقلق االستعداد: التهديد،والثاني موقف
  .)1420 الساعاتي،( القلق  سمة :لثانيعلى ا

 

 النفـسية،فهو  واألمـراض  ضطراباتاإل أساس القلق النفس يعتبر مدارس علم وباالتفاق بين جميع 

 لكل األولى الركيزة يعتبر الوقت ذاته في ولكنه السلوك واضطرابات الشخصية اختالالت لكل األساس

 التكيف مع وصعوبة جتماعياإل التغير لحضارة،وسرعةا تعقيد فهو مع .االبتكارية البشرية اإلنجازات

 إغـراءات  إلى الذاتية،باإلضافة الرغبات تحقيق وصعوبة العائلي والتفكك السريع الحضاري التشكيل

  .1997)  رشاد،( والخلقية أصبح عامال مهما باالضطراب أو السواء الرئيسية القيم وضعف الحياة
  

خـالل   معه تستمر التقييم،وقد عملية أثناء في المرشد تنتاب لق التيالق حالة عن عبارة : " األداء قلق
 التـي  الدرجـة  خالل  من:،ويعرف إجرائيا القلق سمة عندئذ ذلك يسمى متواصل، بشكل العمل فترة

  .)"2010 الشريفين،( األداء قلق مقياس على المرشد عليها يحصل
  

  العالقة بين التفكير واإلنفعال
  

ة اليومية وضغوطاتها محط إعجاب بقدرة اإلنـسان علـى العـيش فـي هـذه            تشكل تعقيدات الحيا  
الحياة،فباستطاعته مواجهة المحن ومسايرة التغيـرات التـي يتعـرض لهـا مـن البيئـة بـشكل                  
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مفاجئ،وباستطاعته أيضا أن يحقق التوازن بين رغباته وتوقعاته من جهة وبين قيـود ومتطلبـات               
  .قادات واإلحباطات دون أن يتعرض ألي سوء يذكرالبيئة من جهة أخرى،وان يمتص االنت

  

وتلك القدرة التي يتمتع بها بني البشر من استيعاب األعداد الكبيرة من األحداث البيئيـة والتفاعـل                 
والتوافق والتكيف معها هو مدعاة لإلعجاب بهذه القدرات،فالقدرة على التمييز بين المشاعر وإخفائها             

ر مع بعضهم البعض والمرونة في مواجهة الخيبة واإلحباط تشكل محط           أحيانا حين يتعامل بني البش    
 الصورة المثالية ال تخفي الجانب اآلخر من الواقع،فنحن ال نـستجيب لجميـع              هوهذ.إعجاب كبيرة 

الخبرات والتجارب بنفس الطريقة،فيوجد لدنيا نقاط ضعف تؤدي إلى ما يشبه الـزالزل وهـو مـا         
ا،التي تترك فيها التقديرات الخيالية العنان للسيطرة على األمـور علـى            نسميه االستجابة المبالغ فيه   

طالب يتعكر مزاجه ويسيطر عليه الحزن والنكد،وينظر إلى نفسه         : التقديرات الواقعية ومن أمثلتها     
  .بأنه فاشل تماماً عندما يعلم انه حصل على درجة اقل من توقعاته باالمتحان

  

ر تقع في المنتصف بين الحدث واإلستجابة اإلنفعالية الناتجة عنه في           ويوجد دائما مجموعة من األفكا    
 هنا هو االستجابة البغيضة التي تنتج عن احـد          االمواقف المتعددة والمختلفة،والذي يستدعي اهتمامن    

ـ           .هذه المواقف   الفـرد   هوقد تكون هذه االستجابة لتلك المواقف بأفكار التجنب واالبتعاد عندما تواج
ولكن مواجهة وقهر هذا المقاومة يتطلب أحيانا       ".ال تفعل هذا  " فكرة هأو مرهقة تولدت لدي   مهمة متعبة   

قوة اإلرادة أكثر ما يتطلبه الفعل المتجنب ذاته،وقياساً على ذلك فإن توقع اإلنسان التعرض للخطـر                
 مـلء  من أثر فعل ما،فقد يصدر لنفسه إشارة داخلية بكف هذا الفعل وكبحه،وعندما يتمكن الفرد من   

هذه الفجوة بين الحدث المؤثر والنتيجة اإلنفعالية له،فينكشف له معنى هذه اإلستجابة المحيرة والتي              
  .تتمثل في التوتر والتجنب

  

أفكـار   ،يتم توجيه اهتمامنا إلى   ولكي نستكشف هذه األفكار التي ال نعيها،وحتى نقدر أن نستخرجها         
،فنحن قادرين من خـالل الممارسـة والتـدريب أن          معينة،فهو شكل من أشكال تغيير مركز االنتباه      

  .)2007 ،السيد( نمسك بهذه األفكار والصور التي تتوسط بين الحدث والستجابة اإلنفعالية
  

  :نفعالواإل التفكير بين للعالقة مثال
  

  الواحد تفسيرات مختلفة،وينفعلون في الظـروف المتـشابهة بطـرق مختلفـة            فيفسر الناس الموق  
وتملي التعليمـات األفكـار التـي       ( ذاتية متفاوتة  ت تعليما اعلى تفسيراتهم أن يصدرو   ويترتب  أيضاً،

وهـم أيـضا يكـررون االسـتجابة نفـسها فـي المواقـف              ).تتوسط بين الحـدث واالسـتجابة     
نجعلها تلتصق بنـا    ) االستجابة(المتشابهة،فباإلمكان التنبؤ باالستجابة قبل حدوثها،وهي في تكرارها      

  .مثال أن فالن خجول أو عصبي: ية،فتقولكسمة من سمات الشخص



106 
 

  :مثال
  

والمثال اآلتي يوضح كيف ينظر شخصان في تأويل موقف معين باختالف القواعد التـي يطبقانهـا                
على نفس الظروف والموقف،وكيف يكون الموقف نفسه مولداً إلنفعاالت متباينة،وأشـكال متعـددة             

معلم يحدث طالب الفصل    : "في فهم الموقف وتقييمه   ومختلفة من السلوك،وفقا للقوانين التي تستخدم       
  ".على درجة منخفضة في اإلمتحان الشهري إن محمد وهو طالب ذكي ومجتهد قد حصل

  

،يـشعر  "إن هذا دليل على أني أذكى من محمـد        ": بالغبطة والسرور محدثاً نفسه      ةلبفيشعر احد الط  
أنما شارك محمد بالخسارة،وطلب ثالث     بالحزن طالب أخر وهو احد األصدقاء المخلصين لمحمد وك        

 أخفقـت  قـد  أننـي  جـداً  الجـائز  أخفق،من قد  نفسهحمدم كان إذا" :يحس بالخوف ويحدث نفسه

 احتمال منخفضة،فهناك  درجةحمدم أعطى قد مادام" : اًمتفكر،وأخر يحس بالغضب من المعلم "اأيض

 بالـه  خال قد – سبب ألي – للفصل ئراز طالب،وغيره يظلم قد طالب يظلم ومن،ظالماً معلماً يكون أن

  .بعيد أو قريب من تعنيه  المحمد درجة ألن ذلك.انفعال أي من
  

ونالحظ هنا من خالل المثال انه يعكس لنا تفسيرا معينا للحدث يؤدي إلى استجابة انفعاليـة معينـة                  
  .) 2007،السيد( سواء بالحزن أو بالفرح أو الغضب أو الخوف أو اللوم من أي انفعال

  

  كيفية تطبيق اإلسترخاء العضلي
  

   العضلياالسترخاء تعليمات
  

 تكـون مـنفعالً     ا،حتى تشعر بالراحة والطمأنينة عندم    سترخاء العضلي اإلسوف نتعلم ونتدرب على     
 وتجيـدها،إذا  سـترخائية اإل المهارات هذه تتعلم أن تستطيع وهكذاوقلقاً،وهي تجربة جديدة تتعلمها،

 دقيقة) (15لمدة و يومياً التمرين هذا تؤدي أن منك يطلب حيث.التمارين على توداوم التعليمات أتبعت

  : آلتيةا للشروط وفقاً
  

 . األرق رة إال إذا كنت تعاني منمباش النوم قبل مباشرة،وال ستيقاظاإل بعد التمرين أن ال يكون-1

 . الرأس مستوى إلى عاًل ومسند ذراعان مريح،لهكرسي  على جالساً تكون أن 2- 

  . اإلنارة هادئاً،وخفيف المكان يكون أن-3
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 :منظمة  بطريقة العضلي سترخاءاإل على للتدريب نموذج
  

في البداية يجب عليك الجلوس في مكان مريح لجسدك،وعليك أن تغمض عينيك،وان تأخـذ نفـسياً                
مع تركيزك علـى  بطيئاً عميقاً ثم زفيراً،وفي كل مرة ومع كل زفير ستشعر بخروج كل توتر وقلق   

  . مراتثوكرر ذلك ثال) لحظة صمت(جسدك فقط
  

 وإحكـام  بقوة ىاليمن اليد راحة أغلقففقط، أليمنا األيمن،الذراع ذراعك  ستركز تفكيرك علىواآلن

 التـوتر  لهـذا  وتـشتد،انتبه  وتتـوتر  تنقبض وذراعك يدك ت عضالوعليك مالحظة)صمت لحظة(

 عليه نت كاما بين الفرق مريح،والحظ وضع في وضعها رخهاوأ ىاليمن يدك ،ومن بعد ذلك افتحوالشد

 : ذلـك  ررأخرى ك مرهن واآل ) صمت ثواني عشر  (استرخاء من اآلن عليه هي وتوتر،وما شد من

 فـي  هاكتراو يدك أفتح ).ثوان 5(جديد من والشد التوتر وقوة،والحظ بإحكام اليمنى يدك راحة أغلق

  . )صمت ثواني  10(استرخاء من اآلن عليه هي وما توتر من عليه انتك ما والحظ المريح وضعها
  

 في والشد التوتر وإحكام،والحظ بقوة اليسرى يدك راحة غلقوعليك أن تاليسرى، يدإلى ال تجهواألن ن
 اليـسرى،الحظ  يدك المريح،وأرخ وضعك في واستمر استرخ اآلن ).ثواني 5 (والذارع اليسرى اليد

 جديد من هذا رروك،) ثواني 10 (اليسرى الذراع في الحالي سترخاءاإل ينوب السابق التوتر بين الفرق

 وضـع  في ودعها ،أرخهاروتوت شدة من عليه هي ما وقوة،والحظ بإحكام اليسرى يدك راحة وأغلق

 الكفيهمـا،و  بتنميل تشعر وقد الذراعين في والثقل سترخاءاإل باسترخاء،الحظ أصابعك فردامريح،و
  . ويسترخيان ... ترخيانست تبدأ اآلن ذراعيك

  

 التوتر،واآلن الحظ .اليد وظهر المعصم في والتوتر بالشد تشعر أن الخلف،إلى إلى يدك راحة ثنِا اآلن

 مرة هذا ررك، )ثواني 10 (والشد التوتر بين الفرق المريح،والحظ وضعها إلى بمعصمك وعد استرخ

 اليد،ثم راحة وخلف الذراع مقدمة أخرى،في مرة والشد التوتر والحظ الخلف إلى معصميك أخرى،اثن

  . ثركوأ  أكثرسترخاءباإل ستشعرالمريح، وضعهما إلى بهما وعد معصميك وأرخ استرخ
  

 نعضالت الـذراعي  بتوتر تشعر أن الذارعين،إلى تجاه المقدمة في واثنهما،فيكك بإحكام طبقأ واآلن
 الـسابق  التوتر بين الفرق ح،والحظمري وضع في ذراعيك ضع،استرخ واآلن.التوتر هذا على وركز

 فيـك ك قبضا. أخرى مره هذا ررك ) ثواني(10 استرخاء، اآلن،من عليه هي وما الذارع عضالت في

 و مريح ضعو في ذراعيك واترك بقبضتك،استرخ تلمسهما أن محاوالً الكتفين اتجاه في واثنهما بإحكام
 انتقل. ) ثواني 10 (ثركفأ ثرأك سجيتها على العضالت تلك سترخاء،دعاإلو التوتر بين بالفرق ستشعر

 وفـي  الكتفين في يظهر الذي التوتر بكتفك،الحظ أذنيك لمس تريد نتك لو كما تفيكك الكتفين،ارفع إلى
  . جيداً التوتر هذا الرقبة،الحظ عضالت
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 جديـد  من ثر،والحظكفأ ثرأك سجيتها على عضالتك مريح،دع وضع إلى بكتفيك عائداً استرخ توقف 

  . أخرى مرة ذلك رر،كسترخاءاإلو التوتر بين الفرق
  

 بـأن  تـشعر  أن إلـى  جبهتـك  دتجع أن عليك وجهك،اآلن عضالت مختلف خيتتر يفك تتعلموهنا 

 ثرفأك أكثر المريح،أرخها وضعها إلى الجبهة بعضالت وعد استرخ واآلن.اشتدت قد الجبهة عضالت

 والحظ استرخ الجبهة،واآلن عضالت في التوتر حظوال حاجبك أرفع جديد من ذلك ررك)  ثواني 10 (

 التـوتر  والحـظ  وإحكام بقوة عينيك أغلق واآلن.) ثواني 10(سترخاءاإلو التوتر بين جديد،الفرق من

 ) ثواني 10 (سترخاءاإلو السابق التوتر بين الفرق العضالت،والحظ تلك أرخي العينين،ثم حول والشد
 10 (ثركأف أكثر استرخ واآلن ) ثواني 5 (يشملهما والتوتر وقوة مبإحكا عينيك جديد،أغلق من ذلك ررك

  . ) ثواني
  

 دع واآلن) ثواني 5 (الفكين في التوتر الحظو يءش على تعض نتك لو ماك بإحكام فكيك أطبق واآلن

 الـسابق  والـشد  التـوتر  بـين  الفـرق  قليالً،والحظ منفرجتين شفتيك ودع استرخاء حالة في فكيك

  . أخرى مرة ذلك رركو ) ثواني (10 حاليال سترخاءاإلو
 من األعلى والجزء الرقبة خلف في بتوتر تشعر أن الخلف،إلى على رأسك الرقبة،اثن إلى نتجه واآلن

 التوتر بين الفرق أخرى مرة حظ المريح،وال السابق وضعه إلى برأسك جيداً،عد التوتر الظهر،الحظ

 فـي  ذقنـك  سـتدفن  نتأ لو ماكاألمام، إلى رأسك اثن واآلن) ثواني10 (اليحال سترخاءاإلو السابق

  ).ثواني 10 ( سترخاءاإل بهذا أسترخ،واستمتع الرقبة،واآلن في يحدث الذي التوتر صدرك،الحظ
 

 إلـى  بجسمك وعد استرخ الظهر،واآلن في والشد بالتوتر تشعر حتى ظهرك الظهر،قوس إلى واآلن

 واآلن) ثـواني 5 ( ةلمـد  الشد هذا على السابق،استمر الشد وبين بينه الفرق والحظ . المريح وضعه

  . )ثواني10 ( سجيته على شيء كل واترك استرخ
  

 عاديـة  بطريقـه  وتـنفس  الهواء ازفر الصدر،واآلن في التوتر والحظ تمهاكو عميقاً نفساً خذ واآلن

 و عميقـاً  نفساً خذ ررك ) ثواني 10 ( الحالي سترخاءاإلو الصدر في السابق التوتر بين الفرق والحظ،
  . االسترخاء بهذا واستمتع عادية بطريقة وتنفس ازفر التوتر،واآلن والحظ تمهاك
 

 ذلـك  ررك ) ثواني (10جيداً،واسترخ التوتر هذا الداخل،والحظ إلى البطن،شدها عضالت شد واآلن

 سـجيتها  على نفسك استرخ،واترك واآلن أخرى مره التوتر البطن،والحظ عضالت أخرى،شد مره

  .ثركأف أكثر مسترخياً
 

 (5والساقين، الفخذين منطقة في الشد تالحظ المستطاع،حتى بقدر الساقين وابعد بتيككر الصق واآلن

 للفخـذين  الـسابق  الـشد  بين جديد من الفرق يسترخيان،والحظ ساقيك ودع استرخ واآلن . )ثواني
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 بتيـك كر جديد،الصق من هذا أعد )ثواني 10 ( مريح،واسترخ وضع من اآلن عليه هي والساقين،وما

 وسـاعد  اسـترخ  واآلن.) ثواني 5 (الفخذين في وشد بتوتر تحس تستطيع،حتى ما بقدر ساقيك وابعد

  .ثركأف أكثر سترخاءاإل على نفسك
 

 وضع في هاكواتر استرخ الساق،واآلن عضالت وثنُِّ األمام إلى رجليك مد الساقين عضالت إلى واآلن

 إلى القدمين ثني مع أخرى مرة هذا ررك )ثواني 10 ( والشد التوتر بين رقالف جديد من مريح،والحظ

 بكـل  مـسترخياً  مـريح  وضع في عضالتك واترك استرخ أخرى،واآلن مرة التوتر األمام،والحظ

  . عضالتك
  

 سترخاء،وتالحظاإلو التوتر بين الفرق الحظت تقريباً،وأنت مسترخية الرئيسة جسمك أعضاء لك واآلن

 بعض تكن لم وإذا.لهك بجسمك تسترخي أن تستطيع القدر بنفس و أعضائك عضالت توترو تشد أنك

  . ترخيها أن فحاول مسترخية أعضائك
 

 عـضالت  تماماً،أرخ مسترخية والساقين القدمين ،عضالتىأعل إلى أسفل أخرى،من مرة معي راجع

 وستشعر مسترخية الكتفينو والرقبة الظهر تماماً،أعلى مسترخية البطن بتين،عضالتكوالر الفخذين

 االسـترخاء  واجعـل  .. مسترخية جبهتك .. وانتظام بهدوء وتتنفس مسترخي سترخاء،الصدراإل بهذا

 واحد من ومسترخ،وسأعد مريح وضع اآلن،في الوجه،أنت أجزاء سائر وإلى الرأس فروة إلى ينساب

 واآلن .10)– 9 -8- 7- 6 -5- 4 -3 -2 -(1...استرخ أعمق فأعمق أعد مرة لك وفي . عشرة إلى

 بنـشاط  وستشعر عينيك ستفتح وبعدها 5) -1(من اإلسترخاء والراحة سأعد من قسطاً أخذت أن وبعد

  .)2004 ،راألشق( ونشاطك يقظتك املك في اآلن ت،أنوحيوية
  

  نفعالياإل العقالني العالج فنيات
  

  Cognitive Techniques:  معرفية فنيات : أوال
 

 فنيـات  يـستخدمون عـدة   نفعاليالعقالني اإل باألسلوب أن المعالجون (2000) العامري منى ذكرت

المنتفع  المعتقدات الالعقالنية،ومحاولة مساعدة مقاومة ضرورة إلى معرفية؛يهدفون من خاللها التنبيه
 المعتقـدات  مقاومة إلى ضرورة جل التنبيهأفنيات من   ويستخدمون عدة.جديدة عقالنية فلسفة بإتباع

  :النية وهي تتضمنالالعق
  

 للمنتفع بهـدف توضـيح      تهنا المعالج إلى استخدام عدة اسئلة وتوجيها      أ  يلج:  Debatingالحوار  1-
 هذه مثال على.المعتقدات هذه عن المنتفع تخلي إلى يؤدي له،مما الالعقالنية المعتقدات عدم صحة هذه

 هذا على تسير األمور يجعل الذي ما"، ؟ الخطأ أو ضمن الصحةتي المعتقد هذا يجعل الذي ما: "األسئلة
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 بعدم المنتفع يقر حتى األسئلة هذه مثل توجيه في المعالج ،ويستمر"تقول؟ ما على دليلك أين"."النحو؟

  .المطروح العقالني البديل بصحة النهاية في الالعقالنية،ويعترف هذه المعتقدات صحة
  

 من بها الالعقالنية،وما له عالقة  لمعتقداتا عن البحث ويتألف الكشف من Detection : الكشف  2-

  .الذات نهزاميةا إلى تؤدي ،والتي"مفروض" ، "البد"مثل مفاهيم
  

 غيـر  القـيم  بين بوضوح للمنتفع على أن يميز المعالج مساعدة  ويشملDiscriminating:التمييز  3-

احتياجاتـه،  )المطلقـة  قـيم ال وبين(رغباته؟ هي وما يفضل؟ ماذا يريده؟ ما الذي يحب؟ ماذا) المطلقة
 يـستخدم  جديـدة  عقالنية فلسفة إتباع على المنتفع بمساعدة يتعلق  وفيما(.الحتمية متطلباته،واألوامر

 :تتضمن معرفية وسائل عدة نفعالياإل المعالج العقالني

 .موجهة لقراءتها أخرى منشورات ومواد المنتفع إعطاء يتم وفيه :بالقراءة العالج -أ

 العـالج  بمحاضرات تتـضمن  تتعلق كاسيت بشرائط االستعانة ويتم هنا أيضا :االستماعب العالج -ب

 .خدمة العالج في توظف أخرى نفعالي،وموضوعاتاإل العقالني باألسلوب

 أصـدقائهم  المنتفعـين بمـساعدة   بعض يقوم : المنتفعين بين نفعالياإل العقالني العالج استخدام -ج

 المناقـشات  اسـتخدام  ممارسة في الخبرة هؤالء العمالء ا يكسبمشكالتهم،وهذ حل على وأقربائهم

  .العقالنية
 

  Emotive Techniques: انفعالية فنيات :ثانيا 
 

على  للمنتفع المشروط غير التقبل نفعالي يستخدم أسلوباإل العقالني المعالج أن 2008)( المشاقبة أشار
 أيـضاً  يستخدم نفعالية،كماة من الطرق اإلكطريق اإلرشادية طريقته في )روجرز (قرره الذي النحو

 المـرح  يستخدم أسـلوب  النمذجة،وكذلك أسلوب الدور،وكذلك لعب أسلوب: الكثير من الطرق مثل 

 المرشـد المنتفـع   يجعـل  هكذا يحملها المسترشد،و التي الالعقالنية األفكار من والسخرية والدعابة
  .فضع من فيها ما بكل أخطائه،ويتقبل نفسه على يضحك

 

  Behavioral Techniques: سلوكية فنيات :ثالثا
 

 في ومتنوعة متعددة سلوكية أساليب يستخدم نفعالياإل العقالني العالج أن إلى 2009) (الخواجا أوضح 

 :ومنها منزلية واجبات على شكل تكون األحيان أغلب

 يطلب يخاف منها مثال،أو قد يالت المواقف مراجعة مثل المنتفع بها يكلف التي قدمنزلية ال الواجبات -أ

 هـذه  نفعالي،وتتـضمن اإل العقالنـي  العـالج  عن طريقة الكتب بعض قراءة واجبا يتمثل أحيانا منه

 .الالعقالنية وتدوينها األفكار على التعرف مثل عقلية جوانب الواجبات
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 لتعـدي  كالتعزيز،وأسـاليب  اإلجرائـي  االشـراط  مثـل  سـلوكية  أسـاليب  المعالج يستخدم قد -ب
 .تشكيلها السلوك،وأساليب

 .المختلفة سترخاءاإل أساليب استخدام -ج

 .وانفعالية وسلوكية معرفية جوانب يتضمن وقد التخيل أسلوب -د

 من الكلمات الغناء وترديد استخدام للعالج،وكذلك مساعد كأسلوب  المرح(Ellis)أليس أستخدم وقد-ه

  .المسترشد قبل
  

  :أخرى فنيات :رابعا
 

 والتعزيز،والمناقـشات  واإليحـاء  والتلقين اإلقناع: مثل  متعددة فنيات) 2000( سري لإجال ذكرت

التدريجي،والمواجهــة  والحث،والتحــصين المضادة،والتــشجيع والدعايــة الجماعية،والدعايــة
 التدعيمية،واإلشـراطات  الشخـصية  الفعالة،والمواجهـة  في المواقف التوكيدي المباشرة،والتدريب

 سـتداللي،ولعب واإل العلمـي  التفكير المنطق،والسببية،وأسلوب المالئم وتعليم السلوك الفعالة،وقواعد

  .المحاضرات من خالل والمرح الدرامية األدوار،والمواجهة
  

   وتفنيد األفكارألبرت أليسفلسفة نظرية 
  

 أنناديان ب ت ان  لتلبيقورية وا  المدرسة الرواقية واإل   أفكار إلىنفعالي  العقالني اإل تعود جذور اإلرشاد    
 التي يكونها الفرد عـن      اآلراء القلق لدى الفرد ولكن      أو في ذاتها وطبيعتها ال تثير الخوف        األشياء

 هـي الـسبب الحقيقـي وراء        األشـياء هـذه   والطريقة التي يدرك بها     ،والموضوعات،األشياءهذه  
 كونها المسؤول    من خالل نظرته إلى األفكار والمعتقدات الخاطئة       )راسل(فويؤكد ذلك الفيلسو  ,ذلك

 نفسية وعصابية،وأحسن طريقة للتغلب على ذلك هـو         تاألول عن ما يحدث لإلنسان من اضطرابا      
عملية التفكير في هذه المواقف التي تعمل على إثـارة الخـوف لـدينا بهـدوء،والتفكير بعقالنيـة                  

  .أكثر،وهكذا يتحول الشيء المخيف إلى شيء مألوف ال يصاحبه أي خوف أو قلق
  

 إلى مبدأ أن هناك ترابط وتشابك ما بين التفكيـر والمشاعر،فاإلنـسان يفكـر               ةد هذه النظري  وتستن
ويتعاطف ويتصرف بدون إدراك ما دامت أحاسيسه أو أعماله الحالية يتم فهمها فـي شـبكة مـن                  
التجارب السابقة والذكريات واالستنتاجات،ومن النادر جداً أن يتعاطف دون تفكير ما دامت مشاعره             

دة بموقف معين وبأهميته،ومن النادر أيضا أن يتصرف بدون التفكير،والتعاطف طوال ما تزوده           محد
  .) 2001,ابو اسعد( هذه العملية بأسباب التصرف،فسلوكه وظيفة لتفكيره وتعاطفه وعمله
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  : الخاطئة في التفكير األساليب أنواع
  

ات خاطئة في الموقف لعـدم وجـود         أي أن الشخص يصل إلى بناء استنتاج       :االستنتاج االعتباطي 
  . زمالئهأمام انه يلفت انتباهه لمجرد معلمه يكرهه أنفمثال قد يستنتج المراهق , كافيةتبيانا

  

ويعني تركيز الشخص على العناصر السلبية في الموقف مع تجاهـل العناصـر             : نتقائيالتجريد اإل 
زميلته مع زميل أخر،فالتركيز هنا علـى        تيجابية،مثل شعور المراهق بأنه عديم القيمة اذا تحدث       اإل

  .العناصر السلبية في الموقف مع تجاهل العناصر االيجابية،فيشعر المراهق هنا بانه عديم القيمة
  

والمقصود هنا ان الشخص يعمم حكمه من خالل موقف واحد ما علـى جميـع               : التعميم المبالغ فيه  
إنني فاشل،فإذا فـشلت    :  قد يعمم ذلك ويقول      المواقف األخرى،ففي حالة الفشل في تحقيق امر معين       

  .فتاه في خطبتها مرة واحدة فقد ترى انها لن تحظى بخطوبة ناجحة بعد ذلك
  

 ويقصد هنا بها المبالغة في إعطاء المواقف والجواب واألحداث السلبية أهميـة             :التضخيم والتهوين 
رى الزوج إذا تركتـه زوجتـه بأنـه         كبيرة والتقليل والتحقير من شأن المواقف اإليجابية،مثل أن ي        

  .سيموت
أي التطرف في الحكم على األمور واألشياء،فهي إما بيضاء أو سوداء،كأن           : الرؤية األحاديالتفكير  

  .يرى الشخص أن الحياة إما سعادة كاملة أو تعاسة كاملة،وال يمكن أن تكون فيما بينهما
  

لبسيطة على أنها كارثـة أو مـصبية،فيرى        أي أن ينظر الشخص ويفسر األمور ا      :لكوارثيا التفكير
  .رفض صديقته الزواج  منه كارثة أو مصيبة

  

،فالشخص العصابي يكون تعيس ألنه غير      )ويتحتم, ينبغي, يجب( مثل: ير القائم على الحتميات   كالتف
  . من أفكارهصقادر على التخل

  

أنا مختلف عـنهم أو     : لنفسه   كأن يقارن الشخص نفسه باآلخرين ويقول     : التفكير القائم على المقارنة   
  .هم أكثر ذكاء مني

 

فيقتصر تفكير الشخص هنا على فترة قصيرة من حياته دون مدها           : التفكير القائم على السلم الزمني      
  يكسبون ماالً   زمالئه الذين تركوها مبكراً    نأليقرر التلميذ ترك المدرسة     إلى فترة ابعد وأطول كأن      

  .كثيرا 
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 وهنا يميل الشخص إلى تحقير وتقليل ذاته وإبـراز           :اآلخرين وإدانة وانتقادها    لوم الذات  إليالميل  
فالطالب الذي يرسب في    عيوبه عندما ال تسير األمور على النحو الذي يريده،ويتهم ويلوم اآلخرين،          

  ).2004 ,حسين( األستاذ قسوة إلىاالمتحان يرجع ذلك 
  

  ليس أل(A.B.C)نظرية 

 بويرى أليس أن المسئول عـن اإلضـطرا       ) A.B.C(نفعاليقالني اإل العالج الع ومركز  جوهر  هي  
 وليست الخبرات أو    ت للشخص في هذه النظرية هو نظام الفرد وتفسيره لإلحداث والخبرا          ياإلنفعال

  : الحوادث ذاتها،ويستند اليس في نظريته على
  

Activaiting experience   A )( -  
 رسـوب ,طـالق :مثـل   ) الخبرة المنشطة .(الشخصية الحدث الذي يؤثر في      إلى يرمز   (A) الحرف

  .والحدث بحد ذاته ال يحدث اضطراب 
      

Irrational belief system) B(-  
 غيـر    أو  حول ذلك الحدث وهذا النظام قد يكون عقالنـي         اإلنساننظام المعتقدات التي تتطور لدى      

  .عقالني
   Emotional consequence )C( -  

وقد تكون غيـر  ) إصالح,صبر,رضا( تنجم عن االعتقادات وقد تكون عقالنية     التي نفعاليةاإل النتيجة
  .)صراخ,قلق,توتر(عقالنية 

  

Dispute) D( -  
  . الالعقالنية األفكار التفنيد والدحض ومناقشة أي هنا يبدأ العالج 

  

Effect)(  )E(-  
  .مناسبة ال غير األفكار المناسبة مكان األفكار تتضمن التأثيرات وهنا جانب عملي تحل فيه 

  
(F) feeling-  

كتئاب وتطوير فلسفة منطقيـة وفعالـة       تتضمن التعامل مع المشاعر بحيث تزول مشاعر القلق واإل        
  .)2000 ,العقاد( للحياة
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   : ة توضيحيأمثلة
  

 كقوله انه فاشـل     األحداث تفسير هذه    )A(التقدم لالمتحان والحصول على عالمة سيئة     : األولالمثال  
 )C( الشعور باالكتئاب وتجنـب الدراسـة واالمتحانـات        )B( لي بالنجاح    أملجال الدراسة وال    في م 

  )2000 ,العقاد(
  

 اتـرد علـى هـذ      )C( النقطة هديه في عيد ميالدها لذلك نراها عند         أيليلى لم تتلق    : المثال الثاني 
 فان ليلـى قـد    )C(ورد الفعل   )A( بسلوك معين بسبب القرب بين الحدث      أوالحدث بانفعال معين    

لذا ساترك  , لم يتذكرني احد في عيد ميالدي        ألنه كئيبة أنافتقول    )A( ناتج طبيعي عن     )C( أنتظن  
  . فصاعدا اآلن من أصحابيكل من اسميهم 

  

 )A(من حدث عدم ترقيتك في العمل     ) C( اصابك الضرر  أو مرفوض   بأنك شعرت   إذا: المثال الثالث 
العقـاد  (  عن الحـدث   )B( هي نظام    ة المسال وإنما األذى سبب لك    فليست مسالة عدم ترقيتك هي ما     

,2000 (.  
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  )5(ملحق رقم 

  واإلستبانةقائمة أسماء المحكمين للبرنامج اإلرشادي 
  

جتماعية ومكـان    والخدمة اإل  بويأسماء المحكمين المختصين في حقل اإلرشاد النفسي والتر       بقائمة  
 دإعـدا ار قلـق األداء مـن       بالبرنامج اإلرشادي واخت  (العمل،الذين تم عرض عليهم أدوات الدراسة     

وإبداء الرأي وتم تعديل البرنامج بناء على       ، لمطالعتها ة طبقا على المجموعة التجريبي    ذينل ال )الباحث
  .)%90( بنسبة اتفاق تصل ممالحظاته

  

 مكان العمل االسم الرقم
  .جامعة القدس المفتوحة  يوسف ذياب عواد.د.أ  1
  .جامعة النجاح  لحلوغسان ا.د.أ  2
  .جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين.د  3
  .جامعة القدس المفتوحة  عماد اشتية.د  4
  .جامعة القدس   عمر الريماوي.د  5
  .جامعة النجاح الوطنية  عبد عساف.د  6
  .جامعة القدس   قيرإسماعيل شسمير .د  7
  .جامعة القدس المفتوحة  راتب أبو رحمة.د  8
  .جامعة النجاح الوطنية  أيوب عبد الكريم.د  9
  .جامعة القدس المفتوحة  حسني عوض .د  10
  .جامعة النجاح الوطنية  سهيل صالحة.د  11
  .جامعة النجاح الوطنية  سامي الكيالني.د  12
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  )6(ملحق رقم 

  االستبانة قبل التحكيم
  
  

  
  

  جامعة القدس 
   العلياتعمادة الدارسا

  كلية العلوم التربوية
  اإلرشاد التربوي والنفسيم قس
  

  ة/الطالبعزيزي  
برنامج إرشادي يستند إلى النمـوذج العقالنـي        أثر  يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف للتعرف على        

والمتعلـق بالعمـل مـع الحـاالت        )2(نفعالي في خفض قلق األداء لدى طلبة التدريب الميـداني         اإل
قدس المفتوحة في فرع نابلس،وذلك كمتطلب للحصول       جتماعية في جامعة ال   الفردية،بكلية التنمية اإل  

  .على درجة الماجستير باإلرشاد التربوي في جامعة القدس
 معلومات  أن حسب ما ترونه مناسباً،علماً      االستبانةيرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات        

  . إلغراض البحث العلمي فقطإال سرية ولن تستخدم االستبانة
  

  ر على حسن  تعاونكمولكم جزيل الشك
  

   الشخصية البيانات : األولالقسم 
  :ي / بكالخاصةفي المربع الذي ينطبق مع المعلومات  )   X (إشارةيرجى وضع 

  

  أنثى      ذكر            :  الجنس 
  

   سنة35 من     أكثر سنة 35-30      سنة 30 اقل -23      سنة23 اقل -18          : العمر 
  

     مخيم   مدينة          قرية         :السكنكان م
  

  
  مجد السائحأ: الباحث
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 كـل فقـره مـن    أمام،وذلك ورأيكفي المربع الذي يتفق  )  X (شارةيرجى وضع : القسم الثاني 
  :الفقرات االتيه

  

أوافق   العبارات  الرقم

  بشدة

رض امع  معارض  محايد  أوافق

  بشدة
ز داخل المؤسسة التي أتدرب شعر بعدم القدرة على التركيأ 1

  .بها
          

            . غير متزن في ردود أفعالي أثناء فترة التدريبأننيشعر أ 2
            .بأخاف من مواقف التحدي خالل فترة التدري  3
            .يشعرني عدم قدرتي على التشخيص السليم بالتوتر   4
            . ال املك مهارات في إدارة الجلسات اإلرشادية أننيعتقد أ  5
            .أجد صعوبة في تطبيق دراسة الحالة   6
 الموكلة ةاشعر بعدم الرضا عند عدم انجاز المهام التدريبي 7

  .لي
          

            .ال استطيع بناء عالقة مهنية مع المنتفعين بسهولة  8
            .شعر بالتوتر عند ممارسة فنيات المقابلة أ  9
            .خالل فترة التدريبأشعر بالعصبية   10
            .بالضيق كثيراً خالل فترة التدريبأشعر   11
            .خالل فترة التدريب أشياء ليست مهمة ىشعر بالتوتر علأ  12
 عن  غير المهمةاألفكاربخاطري بعض  أحياناتمر   13

  .وتزعجنيالتدريب 
          

الفترة بالتدريب ب عندما أفكر  التعرقتصيبني حالة من   14
  .األخيرة

          

            .كثرة التقارير المطلوبة خالل التدريب تصيبني بالذعر  15
            .شعر بالتعب في معدتـي عندما أتذكر التدريبأ  16
            .تقلقنـي أمـور التدريب وقضاياه  17
            .اشعر بالتوتر الشديد خالل جلسات اإلشراف الفردي  18
            .أجد التدريب صعب بالنسبـة لي في أغـلـب األوقـات  19
            .شعر بالتوتر أثناء التدريبأ  20
            .شعر بضيق التنفس عندما افكر بعالمة التدريب الميدانيأ  21
            .اسرح حينما أحاول التركيز على تدريبي  22
             .اشعر بجفاف في حلقي عند ممارسة مهارة المقابلة  23
ل شعر بالتوتر في جسمي عند قيامي باي مجهود خالأ  24

  .التدريب
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 في معدتي عند مواجهة سلبية المنتفعين وعدم بألمشعر أ  25
  .حماسهم

          

           .شعر بعدم الثقة بنفسي في تفهم مشاعر المنتفعينأ  26
            .شعر بألم بالصدر عند اإلعداد للزيارة المنزليةأ  27
            .رتبك عندما يطلب مني إقامة عالقة مهنية ناجحةأ  28
ل اإلشراف جد نفسي غير قادر على التركيز خالأ  29

  .الجماعي
          

            . اضبط مشاعري خالل فترة التدريبأنال استطيع   30
            . النظري اإلطار التطبيق العملي اصعب من أنشعر أ  31
 من غيرها من أكثر عصبي كثيرا خالل التدريب إنيشعر أ  32

  .المواد
          

            .باسترخاء وثقة كبيرةال اقبل على التدريب   33
            .تزعجني عدم قدرتي على بناء خطة عالجية  34
            .يضايقني عدم القدرة على تقييم الخطة التدخلية العالجية  35
            .تربكني عدم القدرة على إنهاء العالقة المهنية مع المنتفع  36
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  )7(ملحق رقم 

  االستبانة بعد التحكيم
  

  جامعة القدس 
   العلياتدة الدارساعما

  كلية العلوم التربوية
  اإلرشاد التربوي والنفسيقسم 

  
  ة/الطالبعزيزي  

 فينفعالي   برنامج إرشادي يستند إلى النموذج العقالني اإل       فعالية"يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان      
ة،بكليـة  مع الحـاالت الفردي   المخصص للتعامل   ،)"2(خفض قلق األداء لدى طلبة التدريب الميداني      

في جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس،وذلك كمتطلـب للحـصول           واألسرية  جتماعية  التنمية اإل 
  .على درجة الماجستير باإلرشاد التربوي في جامعة القدس

ستبانة حسب ما ترونه مناسباً،علماً أن معلومات       يرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات اإل       
  .م إال ألغراض البحث العلمي فقطستبانة سرية،ولن تستخداإل

  

 ولكم جزيل الشكر على حسن  تعاونكم
 

  مجد السائحأ: الباحث
  

  
   الشخصية البيانات : األولالقسم 

  : بك الخاصةفي المربع الذي ينطبق مع المعلومات  )   X (شارةيرجى وضع 
  

  أنثى      ذكر        :  الجنس 
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 مـن   ة كـل فقـر    أمـام ،وذلك  ورأيكفي المربع الذي يتفق      ) X (شارةيرجى وضع   : القسم الثاني   
  :الفقرات االتيه

  

أوافق   العبارات  الرقم

  بشدة

معارض   معارض  محايد أوافق

  بشدة

             البعد  المعرفي-1  
            . عن التدريب غير المهمةاألفكارتزعجني بعض   1
            .كثرة التقارير المطلوبة تصيبني باإلرباك  2
 في أغـلـب يريب الميداني  صعب لدالتد  3

  .األوقـات
          

عتقد أني ما زلت غير مؤهل للعمل مع الحاالت أ  4
  .الفردية بمفردي

          

أجد من الصعب إيجاد مؤسسة تلبي احتياجاتي   5
  .التدريبية

          

أضبط مشاعري خالل فترة التدريب إلى أقصى   6
  .حد ممكن

          

عب من اإلطار أرى أن التطبيق العملي أص  7
  .النظري 

          

            .أقبل على التدريب بثقة كبيرة في قدراتي  8
            البعد النفسي-2  
أشعر بالقدرة على التركيز داخل المؤسسة التي   1

  .أتدرب فيها
          

 ةأشعر بالرضا عند إنجاز المهمات التدريبي  2
  .الموكلة لي

          

            .خالل فترة التدريبأشعر بالعصبية   3
            .بالضيق خالل فترة التدريبأشعر   4
خالل فترة على أشياء ليست مهمة  رأشعر بالتوت  5

  .التدريب
          

أشعر كثيراً بالتوتر خالل جلسات اإلشراف   6
  .الفردي

          

أكون متوتراً للغاية في أثناء القيام بمهمة ما   7
  .متعلقة بالتدريب الميداني

          

 مني إقامة عالقة مهنية أرتبك عندما يطلب  8
  .ناجحة
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            .أسرح حينما أحاول التركيز على تدريبي  9
           .أشعر بعدم الثقة بنفسي في تفهم مشاعر المنتفعين  10
            البعد السلوكي-3  
أشعر باالتزان في ردود أفعالي في أثناء فترة   1

  .التدريب
          

            .بأحب مواقف التحدي خالل فترة التدري  2
 قدرتي على التشخيص السليم ميشعرني عد  3

  .بالتوتر
          

متلك مهارات عالية في إدارة المقابالت أ  4
  .اإلرشادية 

          

            .أجد صعوبة في تطبيق فنيات دراسة الحالة   5
            .أستطيع بناء عالقة مهنية مع المنتفعين بسهولة  6
            .ترتشعرني ممارسة فنيات المقابلة بالتو  7
أجد نفسي غير قادر على التركيز المطلوب خالل   8

  .اإلشراف الجماعي
          

تزعجني عدم قدرتي في بناء خطة عالجية   9
  .مناسبة

          

يضايقني عدم القدرة على تقييم الخطة التدخلية   10
  .العالجية

          

تربكني عدم القدرة على إنهاء العالقة المهنية مع   11
  .المنتفع

          

            . البعد الجسدي-4  
            .بالتدريب عندما أفكر التعرقتصيبني حالة من   1
            .تصيبني متاعب معوية عندما أتذكر التدريب  2
أشعر بضيق التنفس عندما افكر بعالمة التدريب   3

  .الميداني
          

            .أشعر بجفاف حلقي عند ممارسة مهارة المقابلة   4
ود في أثناء المقابلة مع أشعر أن جسمي مشد  5

  .المنتفع 
          

            . المنتفعينمعدتي عند مواجهة سلبيةأشعر بألم في   6
            .أشعر بألم بالصدر عند اإلعداد للزيارة الميدانية  7
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  )8(ملحق رقم 

  كتاب الموافقة على أجراء الدراسة من قبل إدارة جامعة القدس المفتوحة
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  )9(ملحق رقم 
  لمجموعة اإلرشاديةبعض صور ا
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  )10(ملحق رقم 

  رسالة مخاطبة الدكتور المحكم للبرنامج اإلرشادي
  

  جامعة القدس 
   العلياتعمادة الدارسا

  كلية العلوم التربوية
  اإلرشاد التربوي والنفسيقسم 

  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  
 

 اهللا،،، حفظه .............................................................. / الدكتور السيد

 ،،، وبعد طيبة تحية

 .)اإلرشادي البرنامج ( الدراسة أدوات بتحكيم التكرم / الموضوع

كلية العلـوم   - في جامعة القدس الماجستير درجة لنيل دراسة بعمل مجد رامز السائح أ / الباحث يقوم
 إلـى  يـستند  إرشادي برنامج فاعلية( نبعنوا الدراسة ،وهذه التربوي والنفسيشادقسم اإلر/التربوية

 بكليـة التنميـة     (2) لدى طلبة التدريب الميـداني     األداءخفض قلق   في  نفعالي   اإل العقالنيالنموذج  

  .)جتماعية في جامعة القدس المفتوحة في نابلساإل
 جلـسات  مالئمـة  ىمد وتحكيمه،وتحديد  المرفقالبرنامج هذا ىعل اإلطالع سيادتكم من نرجو ولذا

 يلزم ما بتعديل تقوموا أن سيادتكم من نرجو أجله،كما من توضع لما ومناسبتها ووضوحها رنامجالب

 مناسـبة،أو  وغيـر  مالئمة غير ترونها جلسة أي حذف ومالئمة،أو مناسبة جلسات إضافةل خال من

 ترونـه  ما حسب ذلك غير أو المحترمة نظركم وجهة ن مالبرنامج في الجلسات لبعض صياغة إعادة

  .سبامنا
 

  الكريمة لجهودكم وتقديري احترامي فائق مع
 

 الباحث                                                                                

  مجد رامز السائحأ
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  )11(ملحق رقم 

 ستبانةلالرسالة مخاطبة الدكتور المحكم 
  

  جامعة القدس 
   العلياتعمادة الدارسا
  تربويةكلية العلوم ال

  اإلرشاد التربوي والنفسيقسم 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 اهللا،،، حفظه .............................................................. / الدكتور السيد

 ،،، وبعد طيبة تحية

 .) استبانة قلق األداء( الدراسة أدوات بتحكيم التكرم / الموضوع

  
نفعـالي   اإل العقالني النموذج   إلى برنامج إرشادي يستند     فعالية (سة بعنوان يقوم الطالب بإجراء درا   

جتماعية في جامعة القـدس      بكلية التنمية اإل   (2) لدى طلبة التدريب الميداني    األداءفي خفض قلق    

  . لنيل درجة الماجستير استكماالً)المفتوحة في نابلس
ل بقراءة هذه الفقرات وإبداء الـرأي       ونظراً لما عرف عنكم من معرفة وحسن اطالع أرجو التفض         

 لموضوع الدراسة،ومدى انتمائها للبعد الذي أدرجـت فيـه ووضـوحها            تبمدى مناسبة هذه الفقرا   
  .لغويا

  مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
  الباحث                                                                                      
   السائحمجدأ
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  )12(ملحق رقم 

  يز بين األفكار العقالنية والالعقالنيةيلتي استخدمت في التما تالعبارا
  

  .وتزعجني عن التدريب  غير المهمةاألفكاربخاطري بعض أحيانا تمر -
  

  .التدريب صعب بالنسبـة  لي في أغـلـب األوقـات-
  

  .ارتبك عندما يطلب مني إقامة عالقة مهنية ناجحة-
  

  .تثـير قلقـي أمـور التدريب وقضاياه-
  

  .عدم قدرتي على التشخيص السليم يشعرني بالتوتر-
  

  .تربكني عدم القدرة على إنهاء العالقة المهنية مع المنتفع-
  

  .األخيرةالفترة بالتدريب ب عندما أفكر التعرقتصيبني حالة من -
  

  .اشعر بضيق التنفس عندما أفكر بعالمة التدريب الميداني-
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  )13(ملحق رقم 

  منزليكواجب A.B.C) (فنية 
  

A  
 الحوادث المنشطة أوالمواقف -1

  ضطرابلإل

B 
جهاز المعتقد الذي يتضمن األفكار -2

ضطراب الخاطئة المولدة لإل
 )األفكار اآللية(النفسي

C  
رد فعلك عما (نفعالي ضطراب اإلاإل-3

تمخض عن تأويل المعتقد كالقلق أو 
  )كتئاب أو الغضباإل

ف باختصار الحادثة المهمة التي أثارت ص
  .)قلق األداء(نفعالي ضطراب اإلفيك اإل

ارصد تأويلك ومعتقدك حيال هذا 
  .الموقف أو الحادثة

حدد نوع االنفعال الذي تمخض عن هذا 
  . االعتقادأوالتأويل 
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  )14(ملحق رقم 

  منزلي كواجب نموذج للمفكرة
  

  :                          اليوم والتاريخ :              االسم 
  

نوع الموقف المثير 

  للقلق

مصدر الموقف 

  المقلق

  درجة االنزعاج  ستجابة لهنوع اإل  التكرار

)10-1(  
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   فهرس الجداول
  

  اسم الجدول  الصفحة  الرقم
 ".ليف" الفارقة بين القلق والخوف لدى ةالمالمح السيكولوجي  16 1
  ).المجموعة،والجنس(وصف عينة الدراسة وفق متغيري الدراسة  46 2
  . إعادة اإلختبار–معامالت ثبات أبعاد مقياس قلق األداء وفق طريقة االختبار  48 3
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للقياس القبلي للقلق وفق متغيري المجموعة   55 4

  .والجنس
ن الثنائي لفحص داللة الفروق بين متوسطات القياس القبلي للقلق وفق نتائج تحليل التباي  56 5

  .متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للقياس التكويني للقلق وفق متغيري المجموعة   57 6

  .والجنس
 متوسطات القياس التكويني للقلق وفق نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق بين  57 7

  .متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما
ال لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للقياس البعدي للقلق وفق متغيري المجموعة   58 8
  .والجنس

دي للقلق وفق نتائج تحليل التباين الثنائي لفحص داللة الفروق بين متوسطات القياس البع  58  9
  .متغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  .البرنامج لجلسات مختصر جدول يتضمن وصف  85 10
  .قائمة أسماء المحكمين للبرنامج اإلرشادي واإلستبانة  100 11
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  فهرس المالحق
  

  عنوان الملحق  رقم الملحق الرقم

 .ني اإلنفعالي قبل التحكيمالبرنامج اإلرشادي العقال 1ملحق رقم  1
  .البرنامج اإلرشادي العقالني اإلنفعالي بعد التحكيم 2ملحق رقم  2
 البرنامج لجلسات مختصر جدول يتضمن وصف 3ملحق رقم  3
  األدبيات النظرية المستخدمة لبناء البرنامج  4ملحق رقم  4
  .ي واإلستبانةقائمة أسماء المحكمين للبرنامج اإلرشاد 5ملحق رقم  5
 .اإلستبانة قبل التحكيم 6ملحق رقم  6
 .اإلستبانة بعد التحكيم 7ملحق رقم  7
  .كتاب الموافقة على إجراء الدراسة من قبل إدارة جامعة القدس المفتوحة 8ملحق رقم  8
  .بعض صور المجموعة اإلرشادية 9ملحق رقم  9

 .لمحكم للبرنامج اإلرشاديرسالة مخاطبة الدكتور ا 10ملحق رقم  10
 .رسالة مخاطبة الدكتور المحكم لالستبانة 11ملحق رقم  11
  . التي استخدمت في التميز بين األفكار العقالنية والالعقالنيةتالعبارا 12ملحق رقم  12
 .كواجب منزلي(A.B.C) فنية 13ملحق رقم 13
 .نموذج للمفكرة كواجب منزلي 14ملحق رقم 14
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  فهرس المحتويات
  

  رقم الصفحة  المبحث  الرقم

  أ  اإلقرار  
  ب  الشكر والعرفان  
  ج  تعريف مصطلحات الدراسة  
  د  خص بالعربيةلالم  
  هـ  الملخص باالنجليزية  
  1 مشكلة الدراسة وأهميتها:الفصل األول  
  2  المقدمة   1.1
  4  مشكلة الدراسة وأسئلتها  2.1
  5  الدارسةأهمية   3.1

  6    الدراسةأهداف  4.1
  6  فرضيات الدراسة  5.1

  6  الدراسة دودح  6.1

  7  اإلطار النظري والدراسات السابقة :لثانيالفصل ا  

  8 نفعالياإلرشاد العقالني اإل 1.2
  8  تمهيد 1.1.2
  A.B.C   10 نموذج  2.2

  12  اإلنفعالي العقالني العالج فنيات 3.2

  12    معرفية فنيات : أوال 1.3.2

  13  انفعالية  فنيات : ثانيا 2.3.2

  13  سلوكية  فنيات : ثالثا 3.3.2

  13 أخرى فنيات : رابعا 4.3.2
  14  القلق األدب النظري المتعلق ب 4.2

  14   القلق مفهوم 1.4.2

  16  والخوف القلق بين الفرق 2.4.2
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  17  القلق أعراض 3.4.2

  17  القلق أنواع 4.4.2

  20  التدريب الميداني  المتعلق باألدب التربوي 5.2

  22  الميداني  مزايا التدريب 6.2

  22  أساليب التدريب الميداني  7.2

  23  جتماعيةإلالطلبة كلية التنمية ) 2( تطبيق التدريب الميدانيآلية 8.2

  24  الدراسات السابقة 9.2

  25  دراسات عربية تناولت البرامج اإلرشادية العقالنية اإلنفعالية 1.9.2

  29  دراسات أجنبية تناولت البرامج اإلرشادية العقالنية اإلنفعالية 9.2 .2

  30   عربية تناولت القلق بشكل عام وقلق األداء بشكل خاصتدراسا 9.2 .3

  33   أجنبية تناولت القلق بشكل عام وقلق األداء بشكل خاصتدراسا 9.2 .4

  38لبة الخدمة اإلجتماعية  التدريب الميداني لطتدراسات عربية تناول 9.2 .5

  41 التدريب الميداني لطلبة الخدمة اإلجتماعية تدراسات أجنبية تناول 9.2 .6

  42  التعقيب على الدراسات السابقة 7.2

  44  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  

  45  منهج الدراسة 1.3

  45  مجتمع الدراسة 2.3

  45  عينة الدراسة 3.3

  46 اسة الدرأداة 4.3
  50  تصميم الدراسة 5.3

  51  إجراءات الدراسة 6.3

  53  المعالجة اإلحصائية  7.3

  54  التحليل اإلحصائي ومناقشة النتائج: الفصل الرابع  

  55  نتائج الدراسة  1.4

  59  مناقشة النتائج والتوصيات : الفصل الخامس  



133 
 

  60  مناقشة نتائج الدراسة 1.5

  66  راسة الدتتوصيات واقتراحا 2.5

  67  المراجع العربية 

  73  جع األجنبيةاالمر 
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