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االجتماعي على مهارات مواجهة وحل المشكالت لدى طالب المرحلة -تأثير برنامج الدعم النفسي
 اإلبتدائية في مدرسة الفرندز للبنات في رام هللا
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ملخص

االجتساعي لؼ -ن الجعػ الشفديالخعاية الرحية األساسية والسعتقجات الرحية التقميجية بجو الخلفية: 
االجتساعي ليذ مجخد استجابة طارئة عمى الجخوح الشفدية، لكؼ ىؽ -تكؽن كافية. إن الجعػ الشفدي

يداعج أيزًا األفخاد والسجتسعات عمى بشاء بشية اجتساعية تمتقي مع احتياجات الفخد كسا تػ تحجيجىا 
 مؼ قبميػ وقبل السجتسع. 

تحجيات وتغيخات متدايجة وبدخعة،  كسا ويؽاجو األطفال تحجيات يؽمية تتخاوح إن العالػ يؽاجو كل يؽم 
ما بيؼ الرعؽبات األكاديسية والسدائل االجتساعية، والقميل مشيػ لجييػ السيارات لحل ىحه السدائل. 

 دراسات عجيجة تطخقت ليحا السؽضؽع، وبالخغػ مؼ ذلغ ىشاك نقص في ىحه الجراسات في فمدطيؼ. 

االجتساعي عمى ميارات مؽاجية وحل السذكالت لجى -تقييػ تأثيخ بخنامج الجعػ الشفدي: الهدف
 طالب السخحمة اإلبتجائية في مجرسة الفخنجز لمبشات في رام هللا.

: لقج تػ استخجام ترسيػ تجخيبي لتحقيق ىحا اليجف. بجأ جسع البيانات مؼ بجاية اكتؽبخ المنهج
. لقج تػ اختيار العيشة بذكل عذؽائي بحيث شسمت 2012ديدسبخ واالنتياء مؼ جسعيا بشياية  2012
طالب مؼ الرف األول حتى الرف الخامذ مؼ مجرسة بشات الفخنجز األساسية بخام هللا،  250عمى 
طالب آخخ مؼ مجسؽعة التجخالت. تػ جسع البيانات  250فخد كانت ضسؼ مجسؽعة ضابطة و 125

التعامل مع أحجاث التؽتخ اليؽمية والحي تػ تطؽيخه مؼ قبل مؼ خالل استخجام استبيان؛ وىؽ مقياس 
ليؽنخد و. بؽون، وتست تخجستو لمغة العخبية  مؼ قبل عبج الدالم )سشة( وسالمة )سشة( لتكؽن قابمة 

أسئمة حؽل البيانات االجتساعية  5لمتطبيق في السجتسع الفمدطيشي. احتؽت االستبانة عل 
لتحريل االكاديسي والسخور بتجخبة صعبة ووضع الؽالجيؼ( وكحلغ والجيسؽغخافية )الجشذ والرف وا

 بشج مقدسة عمى ثالث فئات لمتأقمػ )الجانب اإليجابي والجانب الدمبي والجانب الدمؽكي(.   30
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مخاحل؛ خط األساس أو مخحمة التقييػ )االستبيان القبمي( ومخحمة التجخل ومخحمة  3أجخيت الجراسة في 
 جمدة.  14بعج إنياء  )االستبيان البعجي(

لقج تػ استخجام تقشية اإلحراء الؽصفي لالستجالل عمى الشتائج واالستشتاجات. وتػ تحميل البيانات 
(. ولسعخفة تأثيخ بخنامج التجخل التجريبي عمى الستغيخات SPSSباستخجام بخنامج التحميل االحرائي )

فقج  Fلزابطتيؼ. وفي حال وجؽد ندب ميسة لالسدتقمة فقج تػ تحميل التغايخ لمتجخميؼ ولمسجسؽعتيؼ ا
تػ استخجام تحميل بؽنفيخوني البعجي إليجاد االختالفات ذات األىسية بيؼ وسائل التجخل السددوجة 

الزؽء عمى العالقة ما بيؼ الستغيخات السدتقمة  يوالسجسؽعات الزابطة. باإلضافة إلى ذلغ،  ألق
 (. T-Testت )-( واختبارANCOVA( وانكؽفا )ANOVA) والتابعة،  كسا وتػ استخجام اختبار أنؽفا

أظيخت نتائج الجراسة عالقة ميسة بيؼ البخنامج الشفدي االجتساعي لمسجسؽعة التجخيبية  النتائج:
والسجسؽعة الزابطة في جؽانب مؽاجية وحل السذكالت )اإليجابية والدمبية والدمؽكية( بعج تطبيق 

يزًا، وججت الجراسة أن ىشاك فخوق إحرائية دالة بيؼ الستغيخات بخنامج الجعػ الشفدي االجتساعي. أ
الجيسغخافية في درجات الطالب ولكؼ لػ يكؼ ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ  –االجتساعية 

الجشذ والؽضع االجتساعي ألىالي الطالب. عالوة عمى ذلغ، كان ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية  
متجخل واالختبار البعجي؛ أيزًا بيؼ مجسؽعات االختبار القبمي لستغيخ في متؽسط االختبار القبمي ل

"السخور بحجث صعب". بالتالي، درجات االختبار البعجي لمتجخل لمطالب كانت أعمى مؼ درجات 
االختبار القبمي التجخل وكحلغ درجات االختبار القبمي والبعجي لمسجسؽعة الزابطة. لكؼ، لػ يكؼ 

دالالت احرائية بيؼ االختبارات القبمية والبعجية بيؼ السجسؽعات بدبب الؽضع ىشاك أي فخوقات ذات 
 االجتساعي لمؽالجيؼ وذلغ ألن عيشة األطفال الحيؼ تطمق أو تؽفي والجىػ أو أحجىػ كانت صغيخة.   

االجتساعي عمى -خمرت ىحه الجراسة إلى أن ىشاك نتائج فعالة لتشفيح بخنامج الجعػ الشفدي الخاتمة:
تخاتيجيات السؽاجية وميارات حل السذكالت. وبالتالي عمى السجارس البجء بتطبيق بخنامج الجعػ اس

الشفدي االجتساعي مبكخًا في السجارس األساسية ومؽاصمتو حتى السخحمة الثانؽية. كسا ويجب عمى 
بتؽفيخ الؽعي  العامميؼ الشفدييؼ والسيشييؼ في فمدطيؼ تؽجيو االنتباه نحؽ التأثيخ االيجابي السختبط

والتجخل ببخامج داعسة الستخاتيجيات السؽاجية وميارات حل السذكالت مؼ سؼ مبكخة. كحلغ، يؽجج 
االجتساعي عمى السجارس األساسية -حاجة إلى دراسات نؽعية وكسية لتقييػ تأثيخ بخنامج الجعػ الشفدي

 والثانؽية في مشاطق أخخى في فمدطيؼ.  

 


