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The Effectiveness of a Treatment Program in Decreasing the Psychological Stressors
and Improving Self-Concept of Philadelphia University Students
Sanaa N. Al-Khawaldeh* & Asmaa N. Al- Khawaldeh
Philadelphia University, Jordan
____________________________________________

Abstract: The current study aimed to identify the effectiveness of a treatment program in
decreasing the psychological stressors and improving self-concept of Philadelphia University
students. The study population consisted of all students of the Faculty of Arts at Philadelphia
University for the academic year 2015-2016. The psychological stressors and the self-concept
measures were applied as a pre-test on 45 students, who wished to participate in the program. The
study sample was selected from students who obtained high scores on the psychological stressors
scale, and students who obtained low scores on the self-concept scale, which amounted to 30
students, who were divided randomly into two groups: the experimental group, which included
15 students who received the treatment program, and the control group, which included 15
students who did not receive the treatment program. Multivariate Analysis of Covariance was
used to answer the first and the third questions, and the T-test of the associated samples was used
to test the significance of differences between the two groups and answer the second and the
fourth questions. The results of the statistical analysis indicated that there were statistically
significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the experimental and the
control groups on the post-test of both the stressor and the self-concept scales due to the
effectiveness of the treatment program that has been applied to the experimental group.
Keywords: Treatment program, psychological stressors, self-concept.
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تعسْ ايهػٛط ايٓفػ ١ٝأسس ايعٛاٖط اييت تؿهٌ -

ضٚدطظ إٔ َفٗ ّٛايصات ثابت إىل سس نبريٚ ،يهٔ

يف ايعكط اذتسٜح  -حتسٜاً ٚعا٥كاً يف ٚد٘ األفطاز

ميهٔ تعس ،ًٜ٘سٝح ٜطدع غًٛى ايفطز ايعاز ٟإىل

ٚاجملتُعات عً ٢سس غٛا ،ّ٤سٝح بات ايفطز عطنً١

ستاٚيت٘ يف حتكٝل شات٘ ،مما قس ٜفه ٞإىل تعسٌٜ

يًعسٜس َٔ ايهػٛطات ايٓفػ ١ٝاييت تتػبب فٗٝا

غًٛن٘ مبا ٜتٓاغب َع َا عتٝط ب٘ ،أَا إشا ناْت

املؿانٌ االدتُاعٚ ١ٝاالقتكاز ،١ٜسٝح أؾاضت

ايب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘ غري َٛات ،١ٝفإٕ َؿهالت ايفطزٓ

ايعسٜس َٔ ايسضاغات إىل ٚدٛز عالقٚ ١ثٝك ١بني

تعزاز (ًَشِ.)2011 ،

ايهػٛطات ايٓفػٚ ١ٝعسّ ايكسض ٠عً ٢ايتهٝف ،إش

ٜٚعس َفٗ ّٛايصات َٔ األَٛض اييت تؤثط يف إصتاظ

ُٜعس ايهػط ايٓفػ ٞأسس األغباب ايطٝ٥ػ ١ٝاييت

ايطًبٚ ١يف حتك ًِٗٝايسضاغ ،ٞسٝح ٜؿهٌٍ َفّٗٛ

تفه ٞإىل سسٚخ ايعسٜس َٔ األَطاض نانططابات

ايصات املطتفع زٚضاً َُٗاً يف ظٜاز ٠زافع ١ٝايفطز

ايكًبٚ ،نػط ايسَّٚ ،ؿانٌ ايطْ .١٥اٖٝو عٔ

يإلصتاظ ٚايتعًِٚ ،يف تطٛض ؾدكٝت٘ ٚدعًٗا أقٌ

أثط ايهػط ايٓفػ ٞيف ظٜازْ ٠ػب ١اذتٛازخ املؤز١ٜ

عطن ١يإلقاب ١باالنططابات ايٓفػ ١ٝاملدتًف١

إىل إقابات دػس ١ٜسازٓ.٠

( .)Robins and Trzesniewsk, 2005نُا ٜطتبط

اغتدسّ ايباسج ٕٛيف ايتعاٌَ َع ايهػٛطات ايٓفػ١ٓٝ

َفٗ ّٛايصات املطتفع أٜهاً بايكٓش ١ايٓفػٚ ١ٝايؿعٛض

َٗاضات ٚأغايٝب شتتًفٜ ،١ػتٓس بعهٗا إىل خفض

بايػعازٚ ، ٠ميتًو األفطاز ش ٟٚفاعً ١ٝايصات

ايتٛتط َٔ خالٍ َٛادٗ ١املؿهًَٛ( ١نٛع

املطتفع ١قسض ًَ ٠طتفع ١عً ٢ايتعاٌَ َع املٛاقف املؤمل;١

ايهػط)ٜٚ ،تعاٌَ بعهٗا اآلخط تتعاٌَ َع ادتٛاْب

بػبب خرباتِٗ اذتٝات١ٝ

املعطف ١ٝاملطتبط ١بتكَ ِٝٝكازض ايهػٛط أ ٚتكِٝٝ

 )2012يف سني ٜطتبط َفٗ ّٛايصات املٓدفض

املٛاضز املتاس ١ملٛادٗتٗا ،بُٓٝا اغتدسَت أغايٝب

بايعسٜس َٔ املؿهالت ايٓفػ ١ٝناالنت٦اب

تعس ٌٜاألفهاض غري ايعكالَْ ١ٝع ايفطز ايصٜ ٟعاْٞ

ٚايكًل.

َٔ ايهػط ايٓفػ( ٞايعامس.)2011،ٞ

ٚقس ٚنح َعايَ )2013( ٞاٖ ١ٝايعالقَ ١ا بني ايكًل

ٜػتدسّ عًُا ٤ايٓفؼ َكطًح (َفٗ ّٛايصات)

ايٓفػٚ ٞاإلصتاظ ،سٝح ٜؤز ٟايكًل املتعاٜس إىل

يٝعربٚا َٔ خالي٘ عٔ َفٗ ّٛافرتان ٞؾاٌَ ٜتهُٔ

اطتفاض قسض ٠األفطاز عً ٢اإلصتاظ مما ٜعٜس

أفهاض ايفطز َٚؿاعط ٙاييت ْتٛقٌ َٔ خالهلا إىل

ؾعٛضِٖ باإلسباط فٝكًً َٔ ٕٛؾإٔ شٚاتِٗ َٔٚ

خكا٥ل ايفطز ادتػُٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايؿدك،١ٝ

األعطاض اييت تؿري إىل تسَْ ٞفٗ ّٛايصات ايٓاتر

إناف ١إىل َعتكسات٘ ٚقٚ ُ٘ٝقٓاعات٘ ٚخربات٘ ايػابك١

عٔ عسّ قسض ٠ايفطز عً ٢ايتعبري عٔ املؿاعط ايػًب١ٝ

ٚطُٛساتٗا املػتكبً( ١ٝايبذاضٜٚ ،)2010 ،ٟعطٓف

املػبب ١يًكًلٚ ،عٔ تعطض ايفطز يبعض ايػًٛنٝات

َفٗ ّٛايصات أٜهاً بأْ٘ ططٜك ١ؾعٛض ايفطز ضت ٛشات٘

ايهاغط ١اييت تٓتر عٔ ستاٚي ١اآلخط ٜٔيفطض

مبا يف شيو زضد ١اسرتاَ٘ يٓفػ٘ ٚقبٛي٘ هلا

ٚدٗات ْعطِٖ عً ٢ايفطز ،مما قس ٜػِٗ يف دت٤ٛ

(ٚ .)Woolfolk, 2001بصيو َفٗ ّٛايصات ٜػِٗ يف

ايفطز إىل ايععيٚ ١االبتعاز عُٔ سٛي٘ ،مما غٝهعف

اذتهِ عً ٢أُٖ ١ٝايؿدك ،١ٝفاألؾدام ايصٜٔ

قسضت٘ عً ٢تٛثٝل عالقت٘ باآلخطْ ،ٜٔتٝذ ١ؾعٛضٙ

ٜتُتع ٕٛبتكسٜط َطتفع يصاٜ ،ِٖٚعتكس ٕٚبأِْٗ شٚ

بتسَْ ٞفٗ ّٛايصات يس.ٜ٘

قٚ ١ُٝأُٖ ١ٝنبريٚ ،٠أِْٗ دسٜط ٕٚباالسرتاّ

ٜتعطض األفطاز يف سٝاتِٗ اي ١َٝٛٝيف ايعكط اذتايٞ

أَا

إىل نػٛط ْفػ ١ٝيف شتتًف زتاالت اذتٝا ٚ ٠تٓؿأ

األؾدام ايص ٜٔيسَ ِٜٗفٗ ّٛشات َٓدفض فال

َٔ طبٝع ١ايعكط ايتهٓٛيٛد ٞاملً ٤ٞبايتعكٝسات

ٜط ٕٚق ١ُٝألْفػِٜٗ ،عتكس ٕٚإٔ اآلخط ٜٔال

اذتٝات ١ٝاي ١َٝٛٝاملتٓٛع ١اييت تػبب يألفطاز

ٜكبً ِْٗٛفٝؿعط ٕٚبايعذع (ايبذاضٜٚ .)2010 ،ٟط٣

ايهػٛطات ايٓفػ ١ٝبسضدات َتفاٚتٜٚ .١عطف

ٚايتكسٜط ،سٝح ٜجك ٕٛبكش ١أفهاضِٖ،

( Rath and Nanda,

مجلد  ١٢عدد  ٣يوليو٢٠١2 ،
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ايهػط ايٓفػ ٞبأْ٘ ساي َٔ ١ايؿعٛض بايتٛتط

أعطاض االنططابات األخط ٣إش تتفاعٌ بعض

ٚايتٗسٜس تفطض عً ٢ايفطز ايكٝاّ بعسز َٔ

ايعٛاٌَ املتؿابٗ ١امله ١ْٛيًهػٛط ايٓفػَ ١ٝع

االغتذابات ملٛادٗ ١املٛقف ٚايتعاٌَ َع٘ (ارتٛايس،٠

أعطاض االنططابات األخطٚ ،٣تتذً ٢بعض ٖصٙ

ٚ ،(2008عً ٘ٝتتؿهٌ ايهػٛطات ايٓفػ ١ٝنُا

املعاٖط مبا :ًٜٞ

-االنت٦اب ٚايكًل ايص ٟقس

شٖب ايكطٓاْ َٔ ٞاملٛقف ايهاغط ٚاغتذاب ١ايفطز

ٜهْ ٕٛتٝذ ١نػٛط ْفػَ ١ٝعَٓ ١غري َعادت،١

ي٘ سٝح إٕ َكازض ايهػٛط مبفطزٖا ال تؿهٌ

ٜٚؿب٘ يف أعطان٘ بعض َعاٖط ايهػٛط ايٓفػ١ٝ

اجتاٙ

نايتػري يف ايكابً ١ٝيًطعاّٚ ،انططابات ايٓ،ّٛ

نػٛطات

ْفػ١ٝ

فاغتذاب١

ايؿدل

ايهػٛطات اييت ٜتعطض هلا ٖ ٛايص ٟظتعًٓا ْكطض إٕ

ْٚكل االغتُتاع باذتٝا( ٠

نإ ٖصا ايؿدل ٜعاْ َٔ ٞايهػط ايٓفػ ٞأّ ال.

2010

ٚال ٜهُٔ اهلسف َٔ إزاض ٠ايهػٛط ايٓفػ١ٝ

املعاٖط املعطف:)Knowledge Symptoms( ١ٝ

ٚايتعاٌَ َعٗا بايكها ٤عًٗٝا ْٗاٝ٥اً; فاذتٝا ٠تكبح
بال َعٓ َٔ ٢ز ٕٚنػٛطات إظتاب ١ٝتتؿهٌ َعٗا،
أ ٚنػٛطات غًبْ ١ٝػتذٝب هلا ،أ ٚضتا ٍٚايتػًب
عًٗٝا ،أ ٚايتعاٜـ َعٗا (ايكطٓاْ.)2011 ،ٞ
َعاٖط ايهػط ايٓفػٞ
يًهػٛط ايٓفػَ ١ٓٝعاٖط عسٜسَٗٓ ٠ا:
املعاٖط ادتػس:)Physical Symptoms( ١ٜ

تهعف ايهػٛط ايٓفػَٓ َٔ ١ٝاع ١ادتػِ جتاٙ
َكا ١َٚاألَطاض املدتًف ٚ ،١ته ٕٛاغتذاب ١ايفطز

(Karve and Nair,

إش ٜٓؿػٌ ايفطز املهػٛط مبٛنٛع ايهػٛط
ايٓفػ ،١ٝمما ظتعٌ قسضت٘ عً ٢ايرتنٝع يف ايعٌُ
نعٝف.١
املعاٖط ايػًٛن:)Behavioral Symptoms( ١ٝ

إٕ نجرياً َٔ ايٓاؽ تعٗط يس ِٜٗعالَات ايهػٛط
ايٓفػ ١ٝبؿهًٗا ايػًٛن ٞأنجط َٔ أؾهاهلا
االْفعاي ١ٝأ ٚاملعطف ١ٝسٝح إٕ ايهػٛط ايٓفػ١ٝ
تٓكػِ إىل قػُني:


أٚالًَ :عاٖط َباؾط ٖٞٚ ٠اْعهاغات فٛض١ٜ

يًهػط عاز ٠بإقاب ١املٓاطل األنجط اغتعساز

يًتٛتط ايساخً ٞيس ٣ايفطز املهػٛط َجٌ:

يإلقاب ١باملطض  ٖٞٚختتًف َٔ فطز آلخطٚ .تتذً٢

ايٓعم

سٝح ال ٜػتطٝع ايفطز املعطض

اآلثاض ادتػس ١ٜيًهػط ايٓفػ ٞيف َعاٖط عسٙ

يًهػٛط ايٓفػ ١ٝحتٌُ أَٛ ٟقف ،نُا

َٓٗا :دفاف ايفِ ٚاالضتطاط ايعاّٚ ،اضتعاف

ٜهَ ٕٛتكًب املعاز .نُا تعٗط عً٘ٝ

عكيب ٚ ،غطع ١خفكإ ايكًبٚ ،إغٗاٍ /إَػاى،

اضجتاي ١ٝايتكطف أ ٟإٔ اْفعاي٘ باملٛنٛع

ٚتعاٜس اذتاد ١يًتبٚ ،ٍٛانططاب املعسٚ ٠ادتٗاظ

ٜػبل تفهري ٙإناف ١إىل ارتٛف ايػطٜع

ايعٗط ( Frank,

ٚايتًعجِ باذتسٜح ْتٝذ ١ايتٛتط ،فٗ ٛعتسخ

اهلهُ ٚ ،ٞأمل ايطقبٚ ،١أمل أغفٌ

ْفػ٘ بكٛت غري َفٗ.ّٛ

.)2001
املعاٖط االْفعاي:)Emotional Symptoms( ١ٝ

قاّ ايعًُا ٤بسضاغات عسٜس ٠يتشسٜس ايعالق ١بني
ايهػٛط ايٓفػَٚ ١ٝعاٖطٖا االْفعاي ١ٝنايكًل
ٚاالنت٦ابٚ ،املعاٖط ايٓفػٚ ١ٝايصٖٓٚ ،١ٝقس
أظٗطت ْتا٥ر تًو ايسضاغات ٚدٛز عالق ١بٚ ،ِٗٓٝ



ثاْٝاًَ :عاٖط غري َباؾط ٖٞٚ ٠املعاٖط اييت
تعهؼ ظٜاز ٠غًٛنٝات َع ١ٓٝنططٜك١
يًتدًل مما ٜؿعط ب٘ َٔ نػٛط ْفػ١ٝ
تػبب ي٘ األمل (ارتٛايس.)2008 ،٠

ايٓعطٜات اييت فػطت ايهػط ايٓفػٞ

أٚنشت إٔ ايهػٛطات ايٓفػ ١ٝقس تػـِٗ أٜـهاً فـٞ

ُٜعطف ايهػط ايٓفػ ٞبأْ٘ اغتذاب ١عه ١ٜٛغري

()Woolfolk, 2001

ستسز ٠أل ٟؾٜ ٤ٞجري ،ٙفاملجريات ناذتعٕ ٚايفطح

تفـاقِ االنطـطابات ايٓـفػٝـ١

سٝح تتساخٌ َعاٖط ايهػٛطات ايٓفػ ١ٝببعض

تػبب ضزٚز فعٌ نُٝٝا ١ٝ٥يف ادتػِ فٝتٛقف قسض٠

ايفطز عً ٢ايٓذاح يف َكا ١َٚاملٛقف ايهاغط عً٢

(اذتُسٜٚ .)2012 ،عطف إدطاٝ٥ا بأْ٘ ايسضد ١اييت

قسضت٘ عً ٢ايتشٌُٚ ،ؾسَ ٠كسض ايهػط َٚس٠

عتكٌ عًٗٝا ايطايب يف َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ.١ٝ

ايتعطض يًُٛقف ايهاغط ٚميط ايهػط بجالخ
َطاسٌ ٖ:ٞ
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ٜٓؿأ ْتٝذ ١عسّ االْػذاّ ٚايتٓاغِ بني ايصات

ايفعع :سٝح ٜتعطض ايفطز ملٛقف ناغط

ٚارترب ،٠إناف ١إىل ايتٓاقض بني ايصات اييت

فٝػتذٝب ادتػِ ي٘ َٔ خالٍ إضغاٍ ضغاٌ٥

ٜسضنٗا ايفطز ٚبني ارترب ٠ايٛاقع ١ٝي٘ ،نُا

نٗطٚنُٝٝا ١ٝ٥تؤز ٟإىل ايتأثري عً ٢ايػس٠

ٜتػبب ايتٓاقض بايكًل ايٓفػ ٞسٝح ُٜكشب بايكًل

ايهعط ١ٜاييت تفطظ ٖطَ ٕٛاألزضٜٓايني يف

ٚاالضتباى ايساخًٚ ٞاذتعٕ ٚايهٝل ايٓاتر عٔ قطاع

ايسّ ،مما ٜػاِٖ يف إسساخ زتُٛعَٔ ١

بني ايٛاقع ٚبني زٚافع أ ٚضغبات حتكٝل ايصات

ايتػريات ايفػٛٝيٛدَ ١ٝجٌ ظٜازْ ٠بهات

(خطاطبٚ ١محس.)2015 ،ٟ

ايكًبٚ ،غطع ١ايتٓفؼٚ ،ظٜاز ٠نذ ايسّ يف

ٜٚط" ٣ضٚدطظ" إٔ ايتٛتط ايٓفػ ٞعتسخ ْتٝذ ١يهػط

ادتػِٚ ،ظٜاز ٠يف ْػب ١ايتعطمٚ ،ؾس يف
ايعهالت
.2

(.)Giray and Ergin, 2006

املكاٜ :١َٚػٝطط ادتػِ عً ٢املٛقف ايهاغط
سٝح ٜه ٕٛتأثري ٙقًٝالً فتدتفَ ٞععِ
األعطاض اييت ظٗطت يف املطسً ١األٚىل،
ٜٚػرتز ادتػِ ساي ١االتعإ اييت فكسٖا .أَا
إشا اغتُط املٛقف ايهاغط ملس ٠طٜٓ ١ًٜٛتكٌ
ايفطز إىل املطسً ١ايجايج.١

.3

ٜعس ضٚدطظ ايكًل ايٓفػ ٞأعًَ ٢طاتب ايتٛتط ،فٗٛ

اإلدٗاز :يف ٖص ٙاملطسً ١ته ٕٛايكسض ٠عً٢
ايتهٝف قس أْٗهت ٚتبسأ األعطاض اييت
ظٗطت يف املطسً ١األٚىل بايعٗٛض ثآْٖٚ .١ٝا
ٜه ٕٛادتػِ أنجط عطن ١يإلقاب١
باألَطاض (ارتٛايس.)٨٠٠٢ ،٠

يف سادات ايصات َجٌ اذتبٚ ،ايسف ،٤سٝح
ٜؿهٌ َفٗ ّٛايصات املطتفع زٚضاً َُٗ ًا يف ظٜاز٠
زافع ١ٝايفطز يإلصتاظ ٚايتعًِٚ ،يف تطٛض ؾدكٝت٘
ٚدعًٗا أقٌ عطن ١يإلقاب ١باالنططابات ايٓفػ١ٝ
املدتًف.)Robins and Trzesniewski, 2005( ١

ٜتهُٔ َفٗ ّٛايصات ايعسٜس َٔ األبعازَٗٓٚ ،ا:
َفٗ ّٛايصات ايعاّ ايص ٟميجٌ َاٖ ١ٝاإلزضانات
ايهً ١ٝيًفطز َٚا ميتًه٘ َٔ قسضات ٚإَهاْٝات
ٚأزٚاض يف ايعامل ارتاضد ٞاحملٝط ب٘ ؟ نُا ٜتهُٔ
َفٗ ّٛايصات املتػري أ ٚاملؤقت ايصٜ ٟتأثط مبا يس٣
ايفطز َٔ خربات سايَٚ ،١ٝا قس ٜٓتر عٓٗا َٔ
َؿاعط َؤقت ١ناْتكام ق ١ُٝأ ٚاعتباض ايصات.
ٚمتجٌ ايصات االدتُاع ١ٝايٓعط ٠اييت ٜٓعط بٗا

َكطًشات ايسضاغ١

األؾدام جتا ٙأْفػِٗ يف عالقاتِٗ َع اآلخطٜٔ

ايربْاَر ايعالد ٖٛ :ٞزتُٛع َٔ ١اإلدطا٤ات

َٚا ٜػتذٝب ٕٛي٘ٚ ،ميهٔ ايك ٍٛبإٔ َفٗ ّٛايصات

ٚايتسضٜبات املٓعُ ١املػتٓس ٠إىل أغايٝب عالد.١ٝ
ٜٚعطف إدطاٝ٥اً يف ٖص ٙايسضاغ ١بأْ٘ زتُٛعَٔ ١
اإلدطا٤ات ٚايٓؿاطات املتُجً ١يف ادتًػات ايجُاْ.ٞ
ايهػط ايٓفػٜٓ :ٞؿأ َٔ ضزٚز ايفعٌ ايٓاجت ١عٔ
تفاعٌ ايفطز َع ايبٚ ،١٦ٝشيو َٔ خالٍ ستاٚيت٘
إلؾباع سادات٘ االدتُاعٚ ١ٝايٓفػٚ ١ٝايجكاف١ٝ
ٚايفػٛٝيٛدٚ ،١ٝعٓسَا ال ٜػتطٝع تًبٖ ١ٝصٙ
اذتادات عتسخ تٛتط ْفػ ،ٞأَا إشا اغتُط ٖصا
ايتٛتط فإْ٘ ٜؤز ٟإىل اإلْٗاى ادتػُٚ ٞايٓفػٞ

عباض ٌ٠عٔ ايتكٛض املٓعِ ٚاملتٓاغل يًتكٛضات سٍٛ
ايصات َٚا متتاظ ب٘ َٔ خكا٥ل ٜععٖٚا ايفطز
يٓفػ٘ٚ ،يطبٝع ١عالقتٗا َع اآلخطٚ ،ٜٔيك ِٝاييت
تتعًل بٗص ٙارتكا٥ل غٛا ٤أناْت إظتاب ١ٝأّ
غًبٚ ١ٝيبعض تكٛضات اذتٝاَٚ ٠عاٖطٖا املدتًف١
املطتبط ١باإلزضانات (خطاطبٚ ١محس.)2015 ،ٟ
أَا ضاخ ْٚاْسا (َ )Rath and Nanda, 2012فّٗٛ
ايصات بأْ٘ فهط ٠ايفطز عٔ ْفػ٘ اييت تتهَٔ ٕٛ
ارتربات ٚايعالقات ايب ،١ٝ٦ٝنُا تًعب ايعالقات
االدتُاع ١ٝزٚضا سٜٛٝاً يف بٓا ٤فهط ٠ايفطز عٔ

مجلد  ١٢عدد  ٣يوليو٢٠١2 ،
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ْفػ٘ٚ .قس عتٌُ ايفطز فهط ٠إظتاب ١ٝعٔ ْفػ٘،

ايسضاغات ايػابك١

تؤز ٟإىل َفٗ ّٛايصات اإلظتاب ،ٞأ ٚايعهؼ إشا

أدط ٣دطظٚ ًٜٞإٜفطٖاضت

ناْت َؿاعط ٙغًب ،١ٝفٝهَ ٕٓٛفَٗٛاً غًبٝاً عٔ

( Garzalli and

 )Everhart, 2002زضاغ ١تػع ٢إىل ايتعطف عً٢

ْفػ٘.

ايعالق ١بني ايتشك ٌٝاألنازميٚ ٞادتٓؼ َٚفّٗٛ

ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ َفٗ ّٛايصات ٜتُجٌ يف فهط٠

ايصات يس ٣ايطًب ١املتُٝعٚ ،ٜٔتهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ١

ايفطز عٔ ْفػ٘ ،سٝح إٕٓ ضؤ ١ٜايفطز يٓفػ٘ َٔ

َٔ ( )33طايباً َتُٝعا  )33(ٚطايباً غري َتُٝع َٔ

َٓعٛض إظتاب ٞتٓعهؼ عً ٢تكطفات٘ ٚأْؿطت٘

ايكفني ايػابع ٚايجأَ .أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ ١إىل إٔ

إظتابٝاً ،بُٓٝا ضؤٜت٘ يٓفػ٘ َٔ َٓعٛض غًيب

َفٗ ّٛايصات ٜطتبط بؿهٌ إظتابَ ٞع ايتشكٌٝ

تٓعهؼ عً ٢تكطفات٘ غًبٝاً ،فُعتكسات ايفطز عٔ

األنازمي ٞاملطتفع يس ٣ايطًب ١املتُٝعٜٚ ،ٜٔطتبط

ْفػ٘ ٚايكٛض ٠اييت ميتًهٗا عٔ شات٘ تطتبط

غًبٝاً َع ايتشك ٌٝاألنازمي ٞاملٓدفض يًطًب ١غري

بتكطفات٘ يف زتاالت اذتٝاٚ .٠قس ثبت إٔ زضد١

املتُٝعٚ ،ٜٔمل تعٗط ْتا٥ر ايسضاغ ١فطٚقاً بني

تكسٜط ايفطز يصات٘ تتشسز مبكساض خً َٔ ٙٛايكًل،

ادتٓػني يف َفٗ ّٛايصات.

ٚعسّ االغتكطاض ايٓفػ ،ٞمبعٓ ٢أْ٘ نًُا نإ

ٚقاّ ٖٚ ٌٝتٛضٜؼ

ايفطز َتُتعاً بكشْ ١فػ ١ٝدٝس ٠غاعس ٙشيو عً٢
ايُٓ ٛمنٛاً طبٝعٝاً ٚنإ تكسٜط ٙيصات٘ َطتفعاً ،أَا
إشا نإ ايفطز َٔ ايٓٛع ايكًل غري املػتكط فإ
فهطت٘ عٔ شات٘ تهَٓ ٕٛدفه ،١مما ٜفه ٞإىل

()Hall and Torres, 2002

بإدطا ٤زضاغ ١تػع ٢إىل ايتعطف عً ٢فاعً ١ٝبطْاَر
إضؾاز ٟمجاع ٞيًتدفٝف َٔ ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيس٣
املطاٖكني ،تأيفت ايعَ )20( َٔ ١ٓٝطاٖكاًٚ ،تطاٚست
أعُاضِٖ بني ( )20- 16عاَاًٚ ،اغتدسَت ايسضاغ١

اطتفاض تكسٜط ٙيصات٘ (ايصٜٚب.)2006 ،

يتشكٝل أٖسافٗا َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػَٚ ،١ٝكٝاؽ

ٜتأثط إزضاى ايفطز ملفٗ ّٛايصات بكسضت٘ عً ٢تكُ٘ٝٝ

االنت٦ابَٚ ،كٝاؽ تكبٌ ايصات ،نُا اغتدسَت

إلَهاْٝات٘ يف حتكٝل َػتَ ٣ٛعني َٔ اإلصتاظ،

ايسضاغ ١بطْازتاً إضؾازٜاً ٜعتُس يف بٓا ٘٥عً٢
ٚاغرتاتٝذ١ٝ

ٚقسضت٘ عً ٢ايتشهِ باألسساخ .إٕ املكسض ٠عً٢

اغرتاتٝذ١ٝ

سٌ

اذتهِ عًَ ٢ػتَ ٣ٛفٗ ّٛايصات نُٔ إطاض ايعٌُ

االغرتخا،٤

ٚاغرتاتٝذ١ٝ

أ ٚاهلسف ايصٜ ٟػع ٢املط ٤إىل حتكٝك٘ ٜؤثط يف

ٚاالغرتاتٝذ ١ٝاملعطف ١ٝايعكًٚ ،١ٝقس دا٤ت ْتا٥ر

َكساض ادتٗس ايص ٟغٝك ّٛببصي٘ َٚسَ ٣جابطت٘ يف

ايسضاغ ١يتؤنس عً ٢فعاي ١ٝايربْاَر اإلضؾازٟ

ايتكس ٟملا ٜعرتن٘ َٔ عٛا٥لَٚ ،كساض ايٛقت ايصٟ

ادتُاع ٞيف ختفٝف ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيس٣

غٝتطًب األَط يًتهٝف َع املطايب ايب ١ٝ٦ٝاييت قس

املطاٖكني.

ٜٛادٗٗا (خطاب.)2009 ،

املؿهالت،
إزاض٠

ايهػٛط،

ٚأدطت غٓإ ( )2004اييت غعت يف زضاغتٗا عً٢

إٕ ططٜك ١ايفطز يًٛق ٍٛإىل ايتهٝف متط عرب

ايتعطف إىل فاعً ١ٝبطْاَر إضؾاز ٟمجاع ٞيف خفض

َفٗ َ٘ٛيصات٘ يصيو فإٕ تهٝف٘ َع ْفػ٘ َٚع ب٦ٝت٘

ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيس ٣ايتًُٝصات املتفٛقات زضاغٝاً

ٚغًٛنٝات٘ ٖ ٛاْعهاؽ إلزضان٘ يصات٘ ،فإٕ نإ

يف ايكف ايتاغع َٔ ايتعً ِٝاألغاغ ٞيف َس ١ٜٓتعع،

َفٗ ّٛايصات عٓس ايفطز إظتابٝاً نإ تهٝف٘

ٚقس بًػت ع ١ٓٝايسضاغ )30( ١تًُٝصَ ٠تفٛقَٔٗٓ ١

إظتابٝاً ٚايعهؼ قشٝحٜٚ .ط ٣ضٚدطظ أْ٘ نًُا

( )٥٥تًُٝص ٠يف اجملُٛع ١ايتذطٜب )15(ٚ ١ٝتًُٝص ٠يف

نإ ٖٓاى تطابل نبري بني ايصات املجايٚ ١ٝايصات

اجملُٛع ١ايهابط ١تطاٚست أعُاضٖٔ بني

املسضن ١نإ ايتهٝف إظتابٝاًٚ ،نًُا نإ

غٓٚ ،١قس اغتدسَت ايباسج ١يتشكٝل أٖساف

ايتطابل َٓدفض نإ ايتهٝف غًبٝا (غالَ،١

ايسضاغَ ١كٝاؽ ايهػٛط ايٓفػٚ ١ٝاختباض ضاٜفٔ

.)2008

( )Raven-Testيًُكفٛفات املتتابعٚ ١ايربْاَر

()15- 13

اإلضؾاز ٟادتُع ٞايكا ِ٥عً ٢اغرتاتٝذ ١ٝسٌ

جتطٜبٚ ،١ٝقس متَّ تعطٜض ايطًب ١يف اجملُٛع١

املؿهالتٚ ،قس تٛقًت ايسضاغ ١يف ْتا٥ذٗا إىل

ايتذطٜب ١ٝخالٍ ايربْاَر اإلضؾاز ٟإىل تسضٜبات

فاعً ١ٝايربْاَر يف تُٓ ١ٝقسض ٠ايتًُٝصات عً ٢تطبٝل

ٖسفت إىل تطٜٛط َٗاضاتِٗ يف اغتدساّ اإلدطا٤ات

املٗاضات اييت اُنتػبت ملٛادٗ ١ايهػٛط ايٓفػ.١ٝ

املعطف ١ٝايػًٛن ١ٝيف ايتعاٌَ َع ايتٛتط َٛٚاقف

أَا بٛضالْس ( )Borland, 2005فكاّ بإدطا ٤زضاغ١

ايتهٝفٚ .مل ٜتِ تعطٜض ايطًب ١يف اجملُٛع١

ْٛعٖ ١ٝسفت إىل َعطف ١أثط ايتُٝع األنازمي ٞيف
ايتػًب عً ٢ايكًل ايٓفػ ٞايصٜٛ ٟاد٘ ايطايب
املتُٝع ،تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )3( َٔ ١ساالت َٔ
ايطًب ١املتُٝع ٜٔأنازميٝاً ،سٝح ُز َضغَتِ ارتًف١ٝ
ايعاٚ ١ًٝ٥األنازمي ١ٝإناف ١إىل ايكًل ايصٟ
ٜتعطن ٕٛي٘ٚ .أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ ١إىل إٔ أفطاز

ايهابط ١إىل أ ٟتسضٜباتٚ .تهٍ ٕٛايربْاَر املعطيف
ايػًٛن َٔ ٞعؿط دًػات إضؾازَ ،١ٜس ٠نٌ
دًػ )90( ١زقٝكٚ ،١قس أؾاضت ْتا٥ر إىل ٚدٛز فطٚم
شات زالي ١إسكا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝاييت
تعطنت يربْاَر اإلضؾازٚ ،اجملُٛع ١ايهابط ١اييت
مل تتعطض يًربْاَر ْفػ٘.

ع ١ٓٝايسضاغ ١نإ حتك ًِٗٝاألنازميَ ٞطتفعا،

نُا أدط ٣ارتٛاد )2011( ١زضاغ ١تػع ٢إىل عً٢

ٚأِْٗ ناْٛا أنجط قسض ٠عً ٢ايتهٝف َع ايعطٚف

فاعً ١ٝبطْاَر إضؾاز مجعٜ ٞػتٓس إىل االجتاٙ

ايكاغ ١ٝأ ٟإٔ ايتُٝع األنازميٜ ٞعس عاَال َػاعسا

ايعكالْ ٞاالْفعاي ٞيف خفض َػت ٣ٛايهػط

يف ايتػًب عً ٢ايكًل ايٓفػ.ٞ

ايٓفػ ،ٞيس ٣عَ ١ٓٝه )26( َٔ ١ْٛطايبا َٔ

ٚأدط ٣نًني ٚظُٜٗؼ

()Klein and Zehms, 2007

زضاغ ١تػع ٢إىل ايتعطف عًَ ٢فٗ ّٛايصات يس٣
ايطًب ١املتُٝع ،ٜٔتهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ)٥٣٥( َٔ ١
طايباً )٦٥( َِٗٓ ،طايباً َتُٝعاً )٠٠(ٚ ،طايباً غري
َتُٝع .أداب ايطًب ١عًَ ٢كٝاؽ َفٗ ّٛايصات،
ٚأظٗطت ايٓتا٥ر إٔ َفٗ ّٛايصات يس ٣اجملُٛع١
ايتذطٜب َٔ ١ٝايطًب ١املتُٝع ٜٔنإ َتسْٝاً ،أَا
ايطًب ١غري املتُٝع ٜٔفهإ َفٗ ّٛايصات يسِٜٗ
َطتفعاً.
ٚأدط ٣غً )2007( ّٛزضاغ ١تػع ٢إىل فاعً ١ٝبطْاَر
َعطيف غًٛن ٞيٝػاعس عً ٢خفض ايتٛتطٚ ،حتػني
َػت ٣ٛايتهٝف يس ٣أفطاز ايعٚ .١ٓٝقس تهٕٛ
زتتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع طًب ١قفٛف املطسً١
ايجاْ ،١ٜٛيف َسضغ ١اذتػٔ بٔ اهلٝجِ يف زٚي١
ايهٜٛت ،ايبايؼ عسزِٖ ( )98طايباً ،سٝح مت تطبٝل
َكٝاؽ ايتٛتط ايٓفػَٚ ،ٞكٝاؽ ايتهٝف ناختباض
قبًٚ ٞبعس ٟسٝح مت اختٝاض ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١ايطًب١
ايص ٜٔسكًٛا عً ٢زضدات َطتفع ١يف َكٝاؽ ايتٛتط،
ٚايطًب ١ايص ٜٔسكًٛا عً ٢زضدات َٓدفه ١يف
َكٝاؽ ايتهٝف بططٜك ١عؿٛاٚ ،١ٝ٥قػُت ع١ٓٝ
ايسضاغ ١إىل زتُٛعتني زتُٛع ١نابطٚ ،١زتُٛع١

ايطالب

ايصنٛض

ايٛاقعني

حتت

املالسع١

األنازمي ١ٝيف نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع ١ايػًطإ قابٛؽ
خالٍ ايعاّ ايسضاغ .٨٠٥٠ ٞسٝح قػُت عؿٛاٝ٥ا
إىل زتُٛعتني; جتطٜبٚ ١ٝنابط ١ته ٕٛنٌ َٓٗا
َٔ ( )٥٣طايبا ،سٝح خهعت اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ
يربْاَر اإلضؾاز ادتُع ٞفكطٚ .أظٗطت ْتا٥ر حتًٌٝ
ايتبا ٜٔاملؿرتى ( ،)ANCOVAفطٚقًا شات زالي١
إسكا ١ٝ٥بني َتٛغطات اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ
ٚايهابطٚٚ ،١دس إٔ ق( ِٝف) زاي ١إسكاٝ٥ا عٓس
َػت ٣ٛايساليٖٚ ،)µ =٠٥,٠( ١صا ٜعين إٔ ايربْاَر
نإ فعاال يف خفض َػت ٣ٛايهػط ايٓفػ ٞيس٣
أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜبٚ .١ٝأٚقت ايسضاغ ١بأُٖ١ٝ
تًك ٞايطًب ١يرباَر اإلضؾاز املدتًف ١اييت تػتٓس إىل
االجتا ٙايعكالْ ٞاالْفعايٚ ،ٞتعٜٚسِٖ بأغايٝب
َال ١ُ٥ملٛادٗ ١ايهػٛط.
ٚاخترب اذتُس فاعً ١ٝبطْاَر إضؾاز ٟرتفض
ايهػٛط ايٓفػ )2012( ١ٝبإدطا ٘٥زضاغ ١عً ٢ع١ٓٝ
َٔ طًب ١ايكف ايعاؾط يف املفطم ٚ .قس تٛقًت ٖصٙ
ايسضاغ ١إىل فعاي ١ٝايربْاَر اإلضؾاز ٟيف َٛادٗ١
ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيس ٣طًب ١اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ
األٚىل ٚايجاْٚ ،١ٝشيو باغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ
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ايتشكني نس ايهػٛط ايٓفػٚ ١ٝاغرتاتٝذ ١ٝسٌ

ٚزتُٛع ١نابطٚ .١قس خهع املؿاضن ٕٛيف

املؿهالت.

اجملُٛع ١ايتذطٜبٚ ١ٝعسزِٖ (َ )15ؿاضناً إىل

نُا أدطَ ٣عاي )٨٠٥٣( ٞزضاغ ١تػع ٢إىل ايتعطف

بطْاَر إضؾاز ٟتسضٜيب َه )14( َٔ ٕٛدًػ ١سٍٛ

عًَ ٢عطف ١فاعً ١ٝبطْاَر عالد ٞيف خفض ايكًل
ايٓفػٚ ٞتَُٓ ١ٝفٗ ّٛايصات يس ٣ايطًب ١املتُٝع ٜٔيف
َساضؽ املًو عبس اهلل يًتُٝعٚ ،قس أظٗطت ْتا٥ر
حتً ٌٝايتبا ٜٔاملكاسب (ٚ )ANCOVAدٛز فطٚم
شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف خفض ايكًلٚ ،تَُٓ ١ٝفّٗٛ
ايصات يس ٣اجملُٛع ١ايتذطٜبَ ١ٝكاضْ ١باجملُٛع١
ايهابطٚ .١مل تُعَْٗط ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ ٖٓاى تفاعالً
بني ايربْاَر ايعالدٚ ٞادتٓؼ عً ٢نٌ َٔ ايكًل
ايٓفػَٚ ٞفٗ ّٛايصات.

َٗا ا ضت اإلضؾاز املرتنع عً ٢االْفعاالتٚ ،ملس٠
غبع ١أغابٝع .يف سني مل ٜتعطض املؿاضن ٕٛيف
اجملُٛع ١ايهابطٚ ١عسزِٖ (َ )15ؿاضناً ألٟ
تسضٜبٚ .أداب املؿاضن ٕٛيف اجملُٛعتني عً٢
َكٝاؽ األضمَٚ ،كٝاؽ َفٗ ّٛايصات قبٌ ٚبعس
تطبٝل ايربْاَر ٚيف قٝاؽ املتابعٚ .١قس أؾاضت ْتا٥ر
ايسضاغ ١إىل فعاي ١ٝايربْاَر اإلضؾاز ٟاملرتنع عً٢
االْفعاالت يف خفض زضد ١األضم ٚحتػني َفّٗٛ
ايصات.

إناف ١إىل َا قاّ ب٘ ايعتٝيب ( )2014عٓسَا غع٢

َؿهً ١ايسضاغ١

ملعطفَ ١س ٣فاعً ١ٝبطْاَر إضؾازَ ٟعطيف غًٛنٞ

ٜؿري األزب ايػابل إىل اضتباط َفٗ ّٛايصات املطتفع

يتدفٝف ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيسْ ٣عال ٤ايػذ ٕٛاملًع

بايكٓش ١ايٓفػٚ ١ٝايؿعٛض بايػعاز ٠ايص ٟميهٍٔ

مبس ١ٜٓايطٜاض ،سٝح أدطٜت ايسضاغ ١يف املًُه١

ايفطز َٔ حتػني قسضت٘ عًَٛ ٢ادٗ ١املٛاقف املؤمل١

ايعطب ١ٝايػعٛزَ ،١ٜػتدسَ ١املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب،

ٚايهاغط ١مما ٜػاعس ايفطز عً ٢إزضانٗا بكٛض٠

سٝح ته ٕٛزتتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع ايٓعال٤

أفهٌ  ،األَط ايصٜ ٟكًٌ َٔ ؾعٛض ٙباألمل سٝاهلا.

ايػعٛزٜني املٛزعني يف ؾعب ١غذٔ املًع مبس١ٜٓ

بُٓٝا ٜطتبط إزضاى املٛاقف بططٜك ١غًبٚ ١ٝناغط١

ايطٜاض ٚعسزِٖ (ْ )٤٤٦عٜالًٚ ،ايكازض ٠عكِٗ

مبفٗ ّٛايصات املتسْ ٞإش ٜط ٣ايفطز ْفػ٘ غري قازض

أسهاّ يف قهاٜا ايػطقٚ ١ايكهاٜا األخالق١ٝ

عً ٢ايتعاٌَ َع ايهػٛطات ٚأْ٘ ؾدل غًيب ال

ٚقهاٜا اذتكٛم ارتاقٚ ١قهاٜا ايطؾــٚ ٠ٛايتعٜٚط

ميتًو ايكسض ،٠أ ٚقس غتتاض ططٜك ١تعاٌَ ال تتٓاغب

ٚمجٝع ايكهاٜا األخط ٣باغتجٓا ٤قهاٜا ايكتٌ

َع املٛقف نطزٚز ايفعٌ ايعسٚاْٚ ،١ٝاالْػشاب ،أٚ

ٚقهاٜا املدسضات ٚاملػهطات ،بُٓٝا تهْٛت ع١ٓٝ

ضزٚز فعٌ غًب ٘ٝاجتا ٙايصاتٖٓ َٔٚ .ا دا٤ت ٖصٙ

ايسضاغْ )٨٠( َٔ ١عٜالً ٚايص ٜٔمت اختٝاضِٖ

ايسضاغ ١اييت حتا ٍٚبٓا ٤بطْاَر إضؾاز مجعَ ٞعطيف

بايططٜك ١ايعؿٛا ١ٝ٥ايبػٝط ،١مت تكػ ُِٗٝإىل

غًٛنٜٗ ٞسف إىل َػاعس ٠ايطًب ١عً ٢ايتعاٌَ َع

زتُٛعتني األٚىل جتطٜبٚ ١ٝعسز أفطازٖا (،)٥٠

ايهػٛط ايٓفػٚ ١ٝحتػني َفٗ ّٛايصات َٔ ،خالٍ

ايجاْ ١ٝزتُٛع ١نابطٚ ١عسز أفطازٖا ( .)٥٠تٛقًت

إنػابِٗ زتُٛع َٔ ١األغايٝب ٚاملٗاضات املعطف١ٝ

ايسضاغٚ ١دٛز فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥يف ايكٝاؽ

ٚايػًٛنٖٓ َٔ .١ٝا تػع ٢ايسضاغ ١ايطآٖ ١إىل

ايبعس ٟبني اجملُٛع ١ايتذطٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١ايهابط١

ايتعطف عً ٢فاعً ١ٝبطْاَر عالدَ ٞعطيف غًٛنٞ

يف ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب .١ٝيف

يف خفض ايهػٛط ايٓفػٚ ١ٝحتػني َفٗ ّٛايصات

سني أدط ٣خطاطبٚ ١محس )٨٠٥٥( ٟزضاغٖ ١سفت

يس ٣طًب ١داَع ١فٝالزيفٝا.

ايتعطف عً ٢أثط بطْاَر إضؾازَ ٟرتنع عً٢
االْفعاالت يف خفض األضم ٚحتػني َفٗ ّٛايصات
يس ٣طًب ١املطسً ١ايجاْ ١ٜٛمت تكػ ِٝع ١ٓٝايسضاغ١
عؿٛاٝ٥اً إىل زتُٛعتني :زتُٛع ١جتطٜب،١ٝ

أٖساف ايسضاغ١

ايٓعط ١ٜتهٝف ٖص ٙايسضاغَ ١عًَٛات تؤنس أٚ

تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢أثط بطْاَر

تٓف ٞأثط بطْاَر َعطيف غًٛن ٞعً ٢نٌ َٔ

عالدَ ٞعطيف غًٛن ٞيف خفض ايهػٛط ايٓفػ١ٝ

ايهػٛط ايٓفػَٚ ١ٝفٗ ّٛايصات.

ٚحتػني َفٗ ّٛايصات يس ٣طًب ١داَع ١فٝالزيفٝا.

سسٚز ايسضاغٚ ١ستسزاتٗا

أغ ١ً٦ايسضاغ١

تكتكط ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢طًب ١نً ١ٝاذتكٛم يف

 ٌٖ .1تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
ايسالي ١تعع ٣يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني
َتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب،١ٝ
َٚتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايهابط ١عً٢
َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيف ايكٝاؽ ايبعسٟ؟

داَع ١فٝالزيفٝا ٚايص ٜٔأظٗطٚا ايطغب ١يالْهُاّ
يًربْاَر اإلضؾاز ٟيًعاّ ايسضاغ .٨٠٥٦/٨٠٥٥ ٞأَا
ستسزات ايسضاغ ١فتؿتٌُ عً ٢األبعاز اييت اؾتًُت
عًٗٝا أزٚات ايسضاغٚ ١نصيو باملٓٗذ ١ٝاملػتدسَ١
يإلداب ١عٔ أغ ١ً٦ايسضاغ.١

ايططٜكٚ ١اإلدطا٤ات

 ٌٖ .2تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
ايسالي ١تعع ٣يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني
َتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ،١ٝعً٢
َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيف ايكٝاؽ ايبعسٟ
ٚقٝاؽ املتابع١؟
 ٌٖ .3تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
ايسالي ١تعع ٣يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني
َتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب،١ٝ
َٚتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايهابط ١عً٢
َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات يف ايكٝاؽ ايبعس ٟ؟
 ٌٖ .4تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
ايسالي ١تعع ٣يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني
َتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ،١ٝعً٢
َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات يف ايكٝاؽ ايبعسٚ ٟقٝاؽ
املتابع ١؟
أُٖ ١ٝايسضاغ١
تهُٔ أُٖ ١ٝايسضاغ ١باألَٛض اآلت:١ٝ
األُٖ ١ٝايتطبٝك :١ٝقس ٜػاعس َجٌ ٖصا ايربْاَر مبا
عتتَٗ َٔ ٜ٘ٛاضات ٜػع ٢إىل إنػابٗا يطًب١
ادتاَع ١إىل ايتكً َٔ ٌٝظاٖط ٠ايعٓف ادتاَع ٞزاخٌ
ادتاَعات عً ٢اعتباض إٔ ايتعطض ملٛاقف ناغط١
قس تعٗط ضزٚز فعٌ عسٚاْ .١ٝنُا أْ٘ قس ٜػاِٖ يف
تفاز ٟايطًب ١يًهجري َٔ املؿهالت ايتشك١ًٝٝ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايكش َٔ ،١ٝخالٍ حتػني قسضتِٗ
عً ٢ايتعاٌَ َع املٛاقف ايهاغط َٔٚ .١ايٓاس١ٝ

َٓٗر ايسضاغ١
تعس ايسضاغ ١ايطآٖ ١زضاغ ١ؾب٘ جتطٜب ١ٝسٝح ُٚظٓع
أفطاز ايسضاغ ١إىل زتُٛعتني :األٚىل جتطٜب١ٝ
ٚايجاْ ١ٝنابط ١يف نٌ َُٓٗا  ٥٥طايباً .إش تًكت
اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝتسضٜباً عً ٢ايربْاَر اإلضؾاز،ٟ
بُٓٝا مل تتًلٓ اجملُٛع ١ايهابط ١أْٛ ٟع َٔ ايتسضٜب.
زتتُع ايسضاغ١
ته ٕٛزتتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع طًب ١نً ١ٝاآلزاب
يف داَع ١فٝالزيفٝا يًعاّ ايسضاغ.٨٠٥٠-٨٠٥٦ ٞ

ع ١ٓٝايسضاغ١
تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )30( َٔ ١طايباً ٚطايب،١
ٚإلَهاْ ١ٝتطبٝل ايسضاغٚ ١أزٚاتٗا ،مت تٛظٜع أفطاز
ع ١ٓٝايسضاغ ١عً ٢زتُٛعتني (نابط ،١جتطٜب،)١ٝ
ٚدسٜ 1 ٍٚبني تٛظٜع أفطاز ايسضاغ ١سػب
اجملُٛعات.
جدول 1

توزيع أفراد الدراسة حسب المجموعات (ضابطة،
تجريبية)
المجموعة

فئة المتغير

العدد

النسبة المئوية

الضابطة

إناث

7

٣٢,٠

ذكور

8

٣٢,7

ذكور

6

٣٢,٣

التجريبية
الكمي

إناث

9
٠٣

٣٢٠٣
%0٣٣
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أزٚات ايسضاغ١

َٔ خالٍ اعاز ٠تطبٝل املكٝاؽ بعس َطٚض اغبٛعني

أٚالًَ :كٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ :١ٝيًتعطف عًَ ٢ػت٣ٛ

عً ٢ايعْ ١ٓٝفػٗا ،سٝح سػبت َعاَالت االضتباط

ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيس ٣طًب ١داَع ١فٝالزيفٝا قاَت
ايباسج ١باغتدساّ َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػَٔ ٖٛٚ ١ٝ
إعساز ايباسجإ زخإ ٚاذتذاض ( ،)٨٠٠٦سٝح قاَت

بني َطسًيت ايتطبٝل ٚناْت قَ ١ُٝعاٌَ االضتباط
يًُكٝاؽ نهٌ (ٚ )0.75يًُذاالت ايفطع١ٝ
يًُكٝاؽ تطاٚست (.)0.89 - 0.77

ايباسج ١بإدطا ٤بعس ايتعسٜالت عً ٘ٝبٓا ّ٤عً ٢آضا٤

ٚبٓا ٤عًَ ٢ا غبل تط ٣ايباسج ١إٔ ٖص ٙاملؤؾطات

احملهُنيٚ ،بايتاي ٞأقبح املكٝاؽ بكٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥

تؤنس بإٔ املكٝاؽ بكٛضت٘ ايٓٗآَ ١ٝ٥اغب ألغطاض

َه )٥٥( َٔ ٕٛفكطَٛ ٠ظع ١عً ٢أضبع أبعاز ٖ:ٞ

ٖص ٙايسضاغ.١

االدتُاعٚ ،ٞاملازٚ ،ٟاألنازميٚ ،ٞاالقتكاز.ٟ

َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات :يًتعطف عًَ ٢ػتَ ٣ٛفّٗٛ

ايكسم ٚايجبات يًُكٝاؽ

ايصات يس ٣طًب ١داَع ١فٝالزيفٝا قاَت ايباسج١

َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ١ٝ

باغتدساّ َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات  َٔ ٖٛٚإعساز

قسم احملت :٣ٛألغطاض ايسضاغ ١اذتايٚ ١ٝيًتأنس
َٔ قسم املكٝاؽ ايعاٖط ،ٟمت عطن٘ عً ٢عؿط٠
َٔ املدتكني يف ايكٝاؽ ٚايتكٚ ،ِٜٛاإلضؾاز ٚعًِ
ايٓفؼ ايرتبٚ ،ٟٛطًب َِٓٗ إبسا ٤ايطأ ٟيف َال١ُ٥
ايفكطات ٚٚنٛسٗاٚ ،غالَتٗا ايًػٚ ،١ٜٛتعسَ ٌٜا
ٜطَٓ ْ٘ٚاغباٚ ،اعتُس ايباسجَ ١عٝاض َٛافك١

()%90

َٔ احملهُني نؿطط يإلبكا ٤عً ٢ايفكطٚ ،٠أز٣
ٖصا اإلدطا ٤إىل تعس ٌٜبعض ايفكطات.
قسم ايبٓا :٤يًتأنس َٔ َؤؾطات ايكسم سػب
َعاٌَ اضتباط فكطات املكٝاؽ باجملاٍ ايص ٟتٓتُٞ
ايٚ ٘ٝاملكٝاؽ نهٌ ٚ ،قس تطاٚح اضتباط ايفكطات
مبذاالتٗا َا بني ( )0.81 –0.49بُٓٝا تطاٚست
اضتباط ايفكطات باملكٝاؽ نهٌ (،)0.83 - 0.56
نُا تطاٚست َعاَالت اضتباط اجملاالت باملكٝاؽ
نهٌ (.)0.77 – 0.51

بريؽ ٖ-اضؽ (ٚ )Piers Harisقس مت تعطٜب٘ َٔ
قبٌ ايساٚٚز (ٚ ،)1982قاَت ايباسج ١بإدطا ٤بعض
ايتعسٜالت عً ٘ٝبٓا ّ٤عً ٢آضا ٤احملهُنيٚ ،بايتايٞ
أقبح املكٝاؽ بكٛضت٘ ايٓٗاَ ١ٝ٥ه )70( َٔ ٕٛفكط٠
َٛظع ١عً ٢غت ١أبعاز ٖ :ٞايػًٛى ،ادتاْب
ايفهط ،ٟاملعٗط ايفػٛٝيٛد ،ٞايكًل ،ايؿٗط٠
ٚايؿعب ،١ٝايطنا ٚايػعاز.٠
قسم احملت :٣ٛمت عطض املكٝاؽ ايصٜ ٟتهَٔ ٕٛ
( )70فكط ٠عً َٔ )12( ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف
زتاٍ اإلضؾاز ايٓفػٚ ٞايكش ١ايٓفػٚ ١ٝعًِ ايٓفؼ
اإلنًٝٓٝه ٞيف ادتاَعات األضزْٚ ،١ٝشيو إلبسا٤
آضا ِٗ٥يف قسم املهُٚ ٕٛاْتُا ٤ايعباضات يًُكٝاؽ،
َٚسَ ٣الَ٤تٗا يكٝاؽ َا ٚنعت يكٝاغ٘ٚ ،زضد١
ٚنٛسٗا َٔٚ ،ثِ اقرتاح ايتعسٜالت املٓاغبٚ ،١قس
مت اعتُاز َعٝاض اتفام ( )10ستهُني يبٝإ قالس١ٝ
ايفكطٚ .٠بٓا ّ٤عً ٢أضا ٤احملهُني ٜتُتع املكٝاؽ

ثبات املكٝاؽ :ثبات املكٝاؽ  :ألغطاض ايسضاغ١

بسالالت قسم َٓطك ١ٝمتجًت باتفام ( )%82عً ٢األقٌ

اذتايٚ ١ٝيًتأنس َٔ ثبات املكٝاؽ مت تطبٝك٘ عً٢

َٔ احملهُني عًَٓ ٢اغب ١فكطات٘ مت سػاب زالالت

( )30طايب ًا ٚطايب َٔ ١خاضز ع ١ٓٝايسضاغَٔٚ ١

قسم ايبٓا ٤يًُكٝاؽ َٔ خالٍ سػاب اضتباط

اجملتُع ْفػ٘ يًتأنس َٔ االتػام ايساخًٞ

ايسضد ١عً ٢ايفكط ٠بايسضد ١ايهً ١ٝعً ٢املكٝاؽ،

يًُكٝاؽٚ ،سػبت ق ِٝاالتػام ايساخً ٞيًُكٝاؽ

ٚشيو يسضدات أفطاز ايع ١ٓٝاالغتطالع ١ٝاملهَٔ ١ْٛ

نهٌ عً ٢ايع ١ٓٝاالغتطالعٚ ،١ٝقس بًػت ق١ُٝ

( )٤٠فطزاً مت اختٝاضِٖ َٔ زتتُع ايسضاغٚ ١خاضز

َعاٌَ نطْٚبار ايفا يًُكٝاؽ نهٌ (،)0.77

عٓٝتٗا ٚناْت َعاَالت االضتباط نُا يف زاي١

ٚتطاٚست َعاَالت نطْٚبار ايفا يًُذاالت ايفطع١ٝ

إسكاٝ٥اً.

َا بني (ٚ )0.89- 0.68مت ايتأنس َٔ ثبات االزا٠

قسم ايبٓا٤

يًُكٝاؽ نهٌ (ٚ )0.76يًُذاالت ايفطع١ٝ

مت سػاب زالالت قسم ايبٓا ٤يًُكٝاؽ َٔ خالٍ

يًُكٝاؽ تطاٚست (ٚ )0.81 - 0.70دسٜٛ2 ٍٚنح

سػاب اضتباط ايسضد ١عً ٢ايفكط ٠بايسضد ١ايهً١ٝ

شيو.

ْتا٥ر ايسضاغ١

عً ٢املكٝاؽٚ ،شيو يسضدات أفطاز ايع١ٓٝ
االغتطالع ١ٝامله )40( َٔ ١ْٛفطز ًا مت اختٝاضِٖ

أٚالً :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػؤاٍ األ ٌٖ" ٍٚتٛدس فطٚم

َٔ زتتُع ايسضاغٚ ١خاضز عٓٝتٗا ٚناْت قِٝ

شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايسالي)≤ α٠٥,٠( ١

َعاَالت االضتباط بني فكطات املكٝاؽ َع ايسضد١

بني َتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب،١ٝ

ايهً ١ٝقس تطاٚست َٔ ( 0.60إىل ٖٞٚ )0.83مجٝعاً

َٚتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايهابط ١عً٢

ق ِٝزاي ١إسكاٝ٥اً عٓس َػتٚ )α ≥0.5 ( ٣ٛتعترب

َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيف ايكٝاؽ ايبعس ،ٟتعع٣

َؤؾطات دٝس ٠يًشهِ عً ٢قسم األزا .٠نُا

يًربْاَر ايعالد"ٞ؟

قاَت ايباسج ١عػاب َعاَالت االضتباط بني نٌ

ٚالختباض ْتٝذ ١ايػؤاٍ األ ٍٚمت اغتدطاز املتٛغطات

بعس ٚاملكٝاؽ ٚناْت

بني (ٖٞٚ )0.84 – 0.50

ْػب ١زاي ١اسكاٝ٥اً  ٚتطاٚست َعاَالت االضتباط
يهٌ زتاٍ َع املكٝاؽ نهٌ ( 0.73اىل )0.80
 ٖٞٚق ِٝدٝس ٠ميهٔ َٔ خالهلا االغتسالٍ عً٢
االتػام ايساخً ٞيًُكٝاؽ.

اذتػابٚ ١ٝاالضتطافات املعٝاض ١ٜيسضدات أفطاز ع١ٓٝ
ايسضاغ ١يف اجملُٛع ١ايهابط( ١اييت مل ختهع
يًربْاَر ايعالدٚ ،)ٞاجملُٛع ١ايتذطٜب( ١ٝاييت
خهعت يًربْاَر ايعالد )ٞعًَ ٢كٝاؽ ايهػٛط
ايٓفػ ١ٝايبعسٚ ،ٟدسٜ 3 ٍٚبني شيو.

جدول 2

معامل الثبات لممقياس ككل وعمى كل بعد من ابعاده
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وثبات االعادة
كرونباخ الفا

ثبات االعادة

البعد
الجانب الفكري

٣.70
٣.7٣

٣.7٣

المظهر الفسيولوجي

٣.8٣

٣.77

الشهرة والشعبية

٣.8٣

٣.77

الكمي

٣.79

السموك

القمق

٣.79

٣.8٣
٣.80
٣.76

جدول 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
أفراد الدراسة عمى مقياس الضغوط النفسية البعدي تبعا
لممجموعة وعمى كل بعد من أبعاده (ضابطة ،تجريبية)
العد
االجتماعي
المادي

ثبات َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات :ألغطاض ايسضاغ ١اذتاي١ٝ

األكاديمي

طايب ًا ٚطايب َٔ ١خاضز ع ١ٓٝايسضاغ َٔٚ ١اجملتُع

االقتصادي

ٚيًتأنس َٔ ثبات املكٝاؽ مت تطبٝك٘ عً)30( ٢
ْفػ٘ يًتأنس َٔ االتػام ايساخً ٞيًُكٝاؽ،
ٚسػبت ق ِٝاالتػام ايساخً ٞيًُكٝاؽ نهٌ عً٢
ايع ١ٓٝاالغتطالعٚ ،١ٝقس بًػت قَ ١ُٝعاٌَ
نطْٚبار ايفا يًُكٝاؽ نهٌ (ٚ )0.79تطاٚست
َعاَالت نطْٚبار ايفا يًُذاالت ايفطعَ ١ٝا بني
(ٚ )0.88- 0.70مت ايتأنس َٔ ثبات االزأَ ٠
خالٍ اعاز ٠تطبٝل املكٝاؽ بعس َطٚض اغبٛعني عً٢
ايعْ ١ٓٝفػٗا  ،سٝح سػبت َعاَالت االضتباط بني
َطسًيت ايتطبٝل ٚناْت قَ ١ُٝعاٌَ االضتباط

الكمي

المجموعة

الوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

ضابطة

06,٠

,٠,٣

ضابطة

07,٠

,٢,٣

ضابطة

06,٠

,0,٣

ضابطة

00,٠

,0,٣

ضابطة

06,٠

,٠,٣

تجريبية

0٠,0

تجريبية
تجريبية
تجريبية
تجريبية

06,0
00,0
0٢,0
0,,0

,٠,٣
09,٣
08,٣
,٣,٣
09,٣

ٚملعطف ١زالي ١ايفطٚم فكس ادط ٟحتً ٌٝايتبا ٜٔاملتعسز
( )MANCOVAدسٜ 4 ٍٚبني شيو.
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جدول 4

تحميل التباين المشترك ( )MANCOVAلداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس الضغوط
النفسية البعدي
مصدر التباين

البعد

مجموع

المربعات

الحرية

القبمي

االجتماعي

٣.٣90

0

المادي

٣.٣٢٢

0

٣.٣٢٢

٣٢٣78

0

٣٢٣78

0.700

٣٢٣06

0

٣٢٣06

0.,٢0

٣.,7٢

,7.80٢

0,٠.0٣٢

٣.٣٣٣

٣.77

09٠.٠00

٣.٣٣٣

٣.70

٣.٣٣٣

٣.8٣

٣.٣٣٣

٣.60

(المصاحب)

األكاديمي

التدريبي

٣.097

االجتماعي

,7.80٢

0

المادي

,9.٠96

0

,9.٠96

األكاديمي

,8.690

0

,8.690

077.٠07

,8.0٣8

0

,8.0٣8

6٠٠.07,

االقتصادي

,8.0٢٠

االجتماعي

0.٢٠0

المادي

0

0
,7
,7

٣.٣0٣

0.٠٠8

االقتصادي

0.,٣0

,7

الكمي

0.,00

0.٠٢,

,7

االجتماعي

,,8.٢0.

,,7.067

٠٣

األكاديمي

,,8.06٣

٠٣

,,7.,96

٠٣

المادي

االقتصادي

الكمي

,,0.900

,8.0٢٠
٣.٣0٠

,7

األكاديمي

المعدل الكمي

٣.89,

٣.٠0٠

االقتصادي

الكمي
الخطأ

٣.٣90

0٢78٢

٣٢٣08

٣.09٠

٣٢٣08

الكمي
البرنامج

درجات

متوسط

المربعات

قيمة (ف)

الداللة
اإلحصائية

٠٣

٣.٢٣٣

6٠,.606

مربع ايتا

٣.0٠,

٣.٣٣٣

٣.76

٣.٣0٣
٣.٣٢٢
٣.٣٢0

٠٣

تؿري ْتا٥ر حتً ٌٝايتبا ٜٔاملؿرتى املكاسب يف
دس )4( ٍٚاىل ٚدٛز أثط ش ٟزالي ١إسكا ١ٝ٥ملتػري
ايربْاَر ايعالد ٞعٓس َػت ٣ٛزالي )≤ α ٠٥,٠( ١بني
َتٛغط زضدات أفطاز ايسضاغ ١يف نٌ َٔ
اجملُٛعتني (ايتذطٜب ،١ٝايهابط )١عًَ ٢كٝاؽ
ايهػٛط ايٓفػٚ ١ٝدتُٝع األبعاز ،سٝح بًػت ق١ُٝ
( )Fيًبعس االدتُاعٚ )523.504( ٞيًبعس املازٟ
(ٚ )593.311يًبعس األنازمي )577.357( ٞبُٓٝا
بًػت يًبعس االقتكازٚ )632.616( ٟيًُكٝاؽ
نهٌ (ٖٚ ،)633.572ص ٙايك ِٝمجٝعٗا زاي١

ايتذطٜبٚ ،١ٝقس قاَت ايباسج ١إظتاز

()Effect Size

باغتدساّ َطبع إٜتا ( ،)Eta Squareإش ٚدس أْ٘
يًبعس االدتُاعٚ ،)٠٠,٠( ٞيًبعس املاز،)٠٥,٠( ٟ
ٚيًبعس االنازميٚ ،)٢٠,٠( ٞيًبعس االقتكازٟ
(ٚ ، )٠٦,٠يًُكٝاؽ نهٌ (ٖٚ ، )٦٥,٠صا ٜعين
إٔ ايربْاَر ايتسضٜيب أسسخ تبآٜاً نبريًا يف املتػري
ايتابع املتعًل يف خفض َػت ٣ٛايهػٛط ايٓفػ،١ٝ
أ ٟإٔ ايربْاَر ايعالد ٞفػط سٛائَ )%٦٥( ٞ
ايتبا ٜٔايهً ٞيف خفض َػت ٣ٛايهػٛط ايٓفػ١ٝ
يس ٣أفطاز ايسضاغ.١

إسكاٝ٥اً عٓس َػتٚ ،)≤ α ٠٥,٠( ٣ٛدا ٤ايفطم

ثاْٝا :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػؤاٍ ايجاْ ٌٖ" ١ٝتٛدس فطٚم

يكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝاييت تًكت ايربْاَر

شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايسالي ١تعع٣

ايعالدٖٚ ،ٞص ٙايٓتٝذ ١تعين إٔ ايربْاَر غاعس يف

يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني َتٛغط زضدات

خفض َػت ٣ٛايهػٛط ايٓفػ ١ٝيس ٣اجملُٛع١

أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ،١ٝعًَ ٢كٝاؽ ايهػٛط
ايٓفػ ١ٝيف ايكٝاؽ ايبعسٚ ٟقٝاؽ املتابع١؟

ٚالختباض ْتٝذ ١ايػؤاٍ ايجاْ ٞمت اغتدساّ اختباض

ايفػٛٝيٛد ٞفهإ املتٛغط اذتػاب ٞيًُذُٛع١

(ت) يًعٓٝات املطتبط ١يسضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ

ايتذطٜبٚ ٥٨,٥ ١ٝاالضتطاف املعٝاضٚ٥٠,٠ ٟيف

(اييت خهعت يًربْاَر ايتسضٜيب) عً ٢املكٝاؽ

اجملُٛع ١ايهابط ١املتٛغط اذتػابٞ

ايبعسٚ ٟاملتابعٚ ،١دسٜ 5 ٍٚبني شيو.

ٚاالضتطاف املعٝاض .٥٤,٠ ٟاَا يبعس ايكًل فهإ
املتٛغط اذتػاب ٞيًُذٛع ١ايتذطٜب١ٝ

ٜالسغ َٔ دس َٔ 5 ٍٚخالٍ ْتا٥ر اختباض (ت)

٦٢,٨
٥٥,٥

ٚاالضتطاف املعٝاضٚ ٥٥,٠ ٟيف اجملُٛع ١ايهابط١

يًعٓٝات املطتبط ١أْ٘ ال تٛدس فطٚم شات زالي١

نإ املتٛغط اذتػابٚ ٦٢,٨ ٞاالضتطاف املعٝاضٟ

إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايسالي )≤ α ٠٥,٠( ١بني
َتٛغط زضدات أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ،١ٝعً٢

 ٥٥,٠يبعس ايؿٗطٚ ٠ايؿعب ١ٝنإ املتٛغط

َكٝاؽ ايهػٛط ايٓفػ ١ٝيف ايكٝاؽ ايبعسٟ

يًُذُٛع ١ايتذطٜبٚ ٥٤,٥ ١ٝاالضتطاف

اذتػابٞ

ٚاملتابعٚ ،١دتُٝع األبعاز مما ٜسٍ عً ٢االغتُطاض١ٜ

املعٝاضٚ ٥٢,٠ ٟيف اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝاملتٛغط

يفاعً ١ٝايربْاَر ايعالد.ٞ

اذتػابٚ ٦٦,٨ ٞاالضتطاف املعٝاض ٥٤,٠ ٟأَا بعس

ثايجا :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػؤاٍ ايجايح "ٌٖ تٛدس فطٚم

ايطنا ٚايػعاز ٠نإ املتٛغط اذتػاب ٞيًُذُٛع١
ايتذطٜبٚ ٥٤,٥ ١ٝاالضتطاف املعٝاضٚ ٥٢,٠ ٟيف

شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايسالي ١تعع٣

اجملُٛع ١ايهابط ١نإ املتٛغط اذتػابٞ

يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني َتٛغط زضدات

٦٤,٨

ٚاالضتطاف املعٝاضٚ ٥٨,٠ ٟبالملتٛغط اذتػاب ٞدتٝع

أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜبَٚ ،١ٝتٛغط زضدات أفطاز

االبعاز يف اجملُٛع ١ايتذطٜبٚ٥٣ ,٥ ١ٝاالضتطاف

اجملُٛع ١ايهابط ١عًَ ٢كٝاؽ َفٗ ّٛايصات يف

املعٝاضٚ ٥٠,٠ ٟيف اجملُٛع ١ايهابط ١نإ املتٛغط

ايكٝاؽ ايبعسٟ؟" .الختباض ْتٝذ ١ايػؤاٍ ايجايح مت

اذتػابٚ ٦٦,٨ ٞاالضتطاف املعٝاض٥٣,٠ ٟ

اغتدطاز املتٛغطات اذتػابٚ ١ٝاالضتطافات املعٝاض١ٜ
يسضدات أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١يف اجملُٛع ١ايهابط١

ٜالسغ َٔ دسٚ 5 ٍٚدٛز فطم ظاٖط ٟبني َتٛغطٞ

(اييت مل ختهع يًربْاَر ايعالدٚ ،)ٞاجملُٛع١

أزا ٤األفطاز يف َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات ايبعس ٟتبعا

ايتذطٜب ١ٝعًَ ٢كٝاؽ َفٗ ّٛايصات ،فهإ

يًُذُٛعٚ ،١الختباض زالي ١ايفطٚم فكس مت اغتدساّ

٥٦,٠

اختباض ايتبا ٜٔسٝح تبني إٔ مجٝع ق )F( ِٝزالي١

يبعس ايػًٛى يف اجملُٛع ١ايتذطٜب ٦٠,٨ٚ ،١ٝايٛغط

إسكاٝ٥اً ملتػري ايربْاَر ايعالدٚ ٞدتُٝع االختباضات

اذتػابٚ ٞاالضتطاف املعٝاض ٥٥,٠ ٟيٓفؼ ايبعس يف

األضبع ،١سٝح ناْت َػت ٣ٛايسالي،)≤ α ٠٥,٠( ١

اجملُٛع ١ايهابط .١اَا ادتاْب ايفهط ٟفهإ

ٚملعطف ١زالي ١ايفطٚم فكس أدط ٟحتً ٌٝايتبا ٜٔاملتعسز

املتٛغط اذتػابٚ ٥٤,٥ ٞاالضتطاف املعٝاض ٥١,٠ ٟيف

نُا ٜؿري دس.6 ٍٚ

املتٛغط اذتػابٚ ٥٣,٥ ٞاالضتطاف املعٝاضٟ

اجملُٛع ١ايتذطٜبٚ ١ٝنإ املتٛغط اذتػابٞ

٦٤,٨

ٚاالضتطاف املعٝاض ٥٤,٠ ٟيٓفؼ ايبعس .ملا بعس املعٗط
جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لتحديد داللة الفروق بين القياس البعدي وقياس المتابع وفقا لدرجات
المجموعة التجريبية عمى مقياس الضغوط النفسية
البعد
االجتماعي

المتوسط الحسابي

البعدي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

المتابعة

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

0٢0667

٣.,٠097

0٢06٢٢

٣.07,0٣

-0,٢06

0٢0000

٣.0997٢

0٢6٢٢٢

٣.٠0٣٠,

7٢98

االقتصادي

0٢0,89

٣.,٣,٠0

0٢٢,67

٣.٠٠,70

6٢09

الكمي

0٢0٠7,

المادي

األكاديمي

0٢0٢,,

٣.088٠٢
٣.09000

0٢٢8٢٢
000٢٠,

٣.٠0٢98
٢٢97

مستوى
الداللة

٣٢96
٣٢09

-00٢08

٣٢06

0٠٢67

٣٢0٠

٣٢,,

مجلد  ١٢عدد  ٣يوليو٢٠١2 ،

فاعلية برنامج عالجي في خفض الضغوط النفسية وتحسين مفهوم الذات
سناء الخوالدة وأسماء الخوالدة
جدول 6

تحميل التباين المشترك ( )MANCOVAلداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى مقياس مفهوم الذات البعدي
البعد

مصدر التباين

القبمي ( المصاحب )

البرنامج التدريبي

المربعات

الحرية

المربعات

اإلحصائية

السموك

٣.٣06

0

٣.٣06

,.6,7

٣.007

الجانب الفكري

٣.٣٢8

0

٣.٣٢8

0.67٠

٣.,٣7

المظهر الفسيولوجي

٣.٣٠0

0

٣.٣٠0

0.٠٠6

٣.,08

القمق

٣.٣8٣

0

٣.٣8٣

٠.7٠٢

٣.٣6٢

الشهرة والشعبية

٣.٢6

0

٣.٢6

0.8٠٣

٣.087

الرضا والسعادة

٣.,7

0

٣.,7

0.٣88

٣.٠٣6

كمي

٣.٢8

0

٣.٢8

,.٣0٣

٣.06٢

السموك

07.8٠7

0

07.8٠7

7,6.,08

٣.٣٣٣

٣.00

الجانب الفكري

07.٣,0

0

07.٣,0

09٢.789

٣.٣٣٣

٣.٢٠

المظهر الفسيولوجي

08.٣96

0

08.٣96

699.,٠8

٣.٣٣٣

٣.60

القمق

08.060

0

08.060

870.076

٣.٣٣٣

٣.68

الشهرة والشعبية

07.٠,8

0

07.٠,8

68,.٢6٣

٣.٣٣٣

٣.٢,

الرضا والسعادة

06.870

0

06.870

68٢.9٢8

٣.٣٣٣

٣.0,

كمي

07.606

0

07.606

7٢0.90٣

٣.٣٣٣

٣.٢٠

السموك

٣.66٠

,7

٣.٣,0

الجانب الفكري

٣.77٠

,7

٣.٣,9

المظهر الفسيولوجي

٣.699

,7

٣.٣,6

٣.070

,7

٣.٣,0

الشهرة والشعبية

٣.686

,7

٣.٣,0

الرضا والسعادة

٣.660

,7

٣.٣,0

كمي

٣.6٠8

٣.٣,٢ ,7

الخطأ القمق

الكمي المعدل

مجموع

درجات متوسط

قيمة ( ف)

الداللة

مربع ايتا

السموك

08.066

,9

الجانب الفكري

07.8٢6

,9

المظهر الفسيولوجي

08.8٠٣

,9

القمق

09.,,٣

,9

الشهرة والشعبية

08.٣6٣

,9

الرضا والسعادة

07.067

,9

كمي

08.٠٣,

,9

ٚتؿري ْتا٥ر حتً ٌٝايتبا ٜٔاملؿرتى املكاسب نُا

َكٝاؽ َفٗ ّٛايصات ٚدتُٝع األبعاز ،سٝح بًػت

َٖٛ ٛنح يف دس 6 ٍٚإىل ٚدٛز أثط ش ٟزالي١

ق )F( ١ُٝيبعس ايػًٛى (ٚ ،)2.627يًذاْب ايفهطٟ

إسكا ١ٝ٥ملتػري ايربْاَر ايعالد ٞعٓس َػت ٣ٛايسالي١

املازٚ ،)1.673( ٟيًُعٗط ايفػٛٝيٛد،)1.336( ٞ

( )≤ α ٠٥,٠بني َتٛغط زضدات أفطاز ايسضاغ ١يف

ٚيبعس ايكًل (ٚ ،)3.734يبعس ايؿٗطٚ ٠ايؿعب١ٝ

نٌ َٔ اجملُٛعتني (ايتذطٜب ،١ٝايهابط )١عً٢

( ،)1.830بُٓٝا بًؼ يبعس ايطنا ٚايػعاز،)1.088( ٠

ٚيًُكٝاؽ نهٌ (ٖٚ ، )2.050ص ٙايك ِٝمجٝعٗا

ٜالسغ َٔ دس َٔ 7 ٍٚخالٍ ْتا٥ر (ت) يًعٓٝات

زاي ١إسكاٝ٥اً عٓس َػتٚ ،)≤ α ٠٥,٠( ٣ٛدا٤

املطتبط ١أْ٘ ال تٛدس فطٚم شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس

ايفطم يكاحل اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝاييت تًكت ايربْاَر

َػت ٣ٛايسالي )≤ α 0,05( ١بني َتٛغط زضدات

ايعالدٖٚ ،ٞص ٙايٓتٝذ ١تعين إٔ ايربْاَر غاعس يف

أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ،١ٝعًَ ٢كٝاؽ َفٗ ّٛايصات

ضفع َػتَ ٣ٛفٗ ّٛايصات يس ٣اجملُٛع ١ايتذطٜب،١ٝ

يف ايكٝاؽ ايبعسٚ ٟاملتابعٚ ،١دتُٝع األبعاز مما ٜسٍ

ٚقس مت إظتاز ( )Effect Sizeباغتدساّ َطبع إٜتا

عً ٢االغتُطاض ١ٜيفاعً ١ٝايربْاَر ايعالد.ٞ

( ،)Eta Squareنُا َٖٛ ٛنح يف دس ،6 ٍٚإش

ٚميهٔ تفػري ْتا٥ر ايتشً ٌٝاإلسكا ٞ٥إىل فاعً١ٝ

ٚدس اْ٘ يًبعس ايػًٛى (ٚ ،)0.55يًذاْب ايفهطٟ

ايربْاَر ايعالد ٞعً ٢خفض ايهػٛط ايٓفػ١ٝ

(ٚ ،)0.43يًُعٗط ايفػٛٝيٛدٚ، )0.61( ٞيبعس ايكًل

ٚحتػني َفٗ ّٛايصات يس ٣طًب ١داَع ١فٝالزيفٝا.

(ٚ ،)0.68يبعس ايؿٗطٚ ٠ايؿعبٚ ،)0.42( ١ٝيبعس

ْتا٥ر ايسضاغَٓٚ ١اقؿتٗا:

ايطنا ٚايػعازٚ ، )0.52( ٠يًُكٝاؽ نهٌ
(ٖٚ ،)0.43صا ٜعين إٔ ايربْاَر ايتسضٜيب أسسخ

بٓا ٤عًْ ٢تا٥ر ايتشً ٌٝاالسكا ٞ٥تبني ٚدٛز أثط

تبآٜاً نبرياً يف املتػري ايتابع املتعًل يف ضفع َػت٣ٛ

يًربْاَر ايعالد ٞيف خفض ايهػٛط ايٓفػٚ ١ٝحتػني

َفٗ ّٛايصات ،أ ٟإٔ ايربْاَر ايعالد ٞفػط سٛايٞ

ايطنا ايٛظٝفٚ . ٞميهٔ تفػري ٖص ٙايٓتٝذ ١بتأثري

( َٔ )%٥٨ايتبا ٜٔايهً ٞيف ضفع َػتَ ٣ٛفّٗٛ

ادتًػات اييت قسَٗا ايربْاَر ايعالدَٚ ، ٞا استٛت

ايصات يس ٣أفطاز ايسضاغ.١

عً َٔ ٘ٝأغايٝب إضؾازٚ ١ٜأْؿط ١فعٓاي ١مت تعًُٗٝا
يًُؿاضنني ٖ ،سفت إىل انػابِٗ َٗاضات متهِٓٗ

ضابعا :ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػؤاٍ ايطابع "ٌٖ تٛدس فطٚم

َٔ ايتعاٌَ َع املٛاقف ايهاغطٚ ١تبني هلِ تأثري ططٜك١

شات زالي ١إسكا ١ٝ٥عٓس َػت ٣ٛايسالي ١تعع٣

إزضاى اذتسخ عً ٢نٌ َٔ املؿاعط ٚايػًٛى  ،نُا

يًربْاَر ايعالد )≤ α ٠٥,٠( ٞبني َتٛغط زضدات

ٖسفت ادتًػات إىل َػاعس ٠املؿاضنني عً ٢ايتفطٜؼ

أفطاز اجملُٛع ١ايتذطٜب ،١ٝعًَ ٢كٝاؽ َفٗ ّٛايصات

االْفعايٚ ،ٞحتسٜس االفهاض ايالعكالْ ١ٝاييت تػاِٖ

يف ايكٝاؽ ايبعسٚ ٟقٝاؽ املتابع.١

يف خفض قسضاتِٗ عًَٛ ٢ادٗ ١ايهػٛط ٚإسالٍ

ٚالختباض ْتٝذ ١ايػؤاٍ ايطابع مت اغتدساّ اختباض

أفهاض عكالْ ١ٝبسَ ١ًٜهإ َا ٚتعُٝل االقتٓاع بٗا.

(ت) يًعٓٝات املطتبط ١يسضدات اجملُٛع ١ايتذطٜب١ٝ

ٚتعً ِٝاملؿاضنني َٗاض ٠ايهبط ايصاتٚ ،ٞنٝف١ٝ

(اييت خهعت يًربْاَر ايتسضٜيب) عً ٢املكٝاؽ

تطبٝكٗا َٔ خالٍ تعطٜفِٗ بهٝفَ ١ٝطاقب ١ايصات

ايبعسٚ ٟاملتابعٚ ،١دسٜ 7 ٍٚبني شيو.

ٚنبطٗا ٚتععٜعٖا عٓس ايتعطض ملٛاقف ناغط،١
سٝح مت تسضٜبِٗ عً ٢اغرتاتٝذ ١ٝايتشكني نس
جدول 7
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ايتٛتط ،األَط ايصٜ ٟػاِٖ يف ظٜاز ٠قسضتِٗ عً٢

خفض األضم ٚحتػني َفٗ ّٛايصات يس ٣طًب١

َٛادٗ ١ايهػٛطات ايٓفػٚ ١ٝحتػني ايطنا ايٛظٝفٞ

املطسً ١ايجاْ ."١ٜٛزضاغات زتً ١ايعً ّٛايرتب١ٜٛ

ٖٚصا ٖ ٛاهلسف َٔ ايربْاَر .دا٤ت ٖص ٙايٓتٝذَ ١تفك١

ادتاَع ١األضزْ.)٨(42 :١ٝ

َع مجٝع ايسضاغات ايػابك ١اييت مت عطنٗا َجٌ
زضاغٚ ٌٖٝ :١تٛضٜؼ

(،)Hall and Torres, 2002

ارتٛاد ،١عبس ايفتاح" .)٨٠٥٥( .ايٛسس ٠ايٓفػ١ٝ
ٚعالقتٗا بانططاب نػط َا بعس ايكسَ١

ٚزضاغ ١ارتٛاد ، )٨٠٥٥( ١زضاغَ( ١عاي.)٨٠٥٣ ،ٞ

يس ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١نً ١ٝايرتب ١ٝظاَع١

ايتٛقٝات

ايػًطإ قابٛؽ" .زتً ١داَع ١ايؿاضق ١يًعًّٛ

 .1اغتٗساف َتػريات أُخط ٣غري تًو املػتٗسف١
يف ايسضاغ ١ايطآٖ.١
 .2تطبٝل ايربْاَر اإلضؾاز ٟاملعطيف ايػًٛنٞ
عً ٢عٓٝات أٚغع ٚف٦ات عُطَ ١ٜتٓٛع١
ناألطفاٍ ٚايهباض.
 .3تسضٜب املطؾس ٜٔيف ادتاَعات عً ٢ايربْاَر
اإلضؾاز ٟاملعطيف ايػًٛنٚ ٞاالغتفازَٔ ٠
اإلدطا٤ات اإلضؾازٚ ١ٜايف٦ات يف ايتعاٌَ َع
َؿهالت ايهػط ٚايتهٝف يس ٣طًب١
ادتاَعات.
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