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ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فعالية التدخؿ السيكولوجى مف خالؿ تقديـ برنامج
إرشاد ى تكاممى فى تنمية الميارات الحياتية وقياس أثره فى تحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط
لدى عينة مف المعممات المتأخرات زواجيا ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )06معممة مف
المتأخرات زواجيا ،تـ تقسيميف إلى مجموعتيف؛ أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة ،قواـ كؿ
منيما ( )06معممة ،وبتطبيؽ مجموعة األدوات والتى اشممت عمى :استمارة مقابمة شخصية
لممعممات المتأخرات زواجيا ،ومقياسي الميارات الحياتية ،وميارات التعامؿ مع الضغوط ،إضافة
إلى البرنامج اإلرشادى التكاممى المستخدـ في الدراسة الحالية وجميعيا مف إعداد الباحثة،
توصمت نتائج الدراسة الحالية إلى فعالية البرنامج اإلرشادى التكاممى فى تنمية الميارات
الحياتية ،واستم اررية ىذه الفعالية ،إضافة إلى األثر اإليجابى لتنمية الميارات الحياتية فى تحسيف
ميارات التعامؿ مع الضغوط لدى أفراد المجموعة التجريبية مف المعممات المتأخرات زواجيا،
واستم اررية ىذا األثر اإليجابى.
الكممات المفتاحية :اإلرشاد التكاممى ،الميارات الحياتية ،ميارات التعامؿ مع الضغوط ،الزواج،
المتأخرات زواجيا.
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Abstract
The present study aimed at verifying the effectiveness of the
psychological intervention by providing an integrated guidance program
in the development of life skills and measuring its effect in improving the
stress management skills of a sample of married matrimonial teachers.
The study sample consisted of 60 teachers of marriage arrears divided
into two groups (30) teachers, and the application of the toolkit, which
included: a personal interview form for female students, marriage
arrears, life skills measures and stress management skills, in addition to
the integrated counseling program used in the study. Current and all of
the researcher, found the results of the current study to the
effectiveness of the program extension of integrated life skills
development and continuity of this event, in addition to the positive
impact of the development of life skills in improving the skills of dealing
with the pressure of the members of the experimental group of teachers
of marriage arrears, and the continuation of this positive impact.
Keywords: Integrated training program - Life skills - Skills of dealing
with stress - Delayed age of marriage.
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مقدمة:
قاؿ اهلل سبحانو تعالى فى كتابو العزيز( :ومف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا
لتسكنوا إلييا وجعؿ بينكـ مودة ورحمة إف في ذلؾ آليات لقوـ يتفكروف) (سورة الروـ ،اآلية:
 .)12كما رغبت الشريعة اإلسالمية في الزواج وحذرت مف العزوبة ورفضتيا ،ونظرت إلى
الزواج واالرتباط نظرة واقعية منسجمة مع الفطرة وحاربت كؿ نزعة تدعو إلى العزوبة سواء باسـ
التحرر مف الضوابط الدينية أو باسـ التفرغ لمعبادة والتقرب إلى اهلل (شمس الديف الشيخ،1661 ،
 ،)20وقد رغب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في الزواج ترغيبا شديدا فقاؿ صموات اهلل عميو
(النكاح مف سنتي فمف رغب عف سنتي فقد رغب عني) فالزواج في اإلسالـ عقد متيف يقوـ في
األصؿ عمى نية العشرة الدائمة مف الطرفيف لتحقؽ ثمرتو النفسية التي أوضحيا القرآف الكريـ مف
السكف النفسي والمودة والرحمة ويتحقؽ ىدفو مف استمرار التناسؿ وبقاء النوع اإلنساني (صالح
عبد الغني.)06 ،2991 ،
وفى ىذا الصدد تشير المجالس القومية المتخصصة ( )709 - 704 ،1660إلى أنو
بالرغـ مف أىمية الزواج والترغيب فيو إال أف اإلحصاءات الديموجرافية لييئات المنظمات الدولية
تشير إلي تنامي ظاىرة تأخر سف الزواج وخاصة في المجتمعات النامية حيث انكمشت أعداد
األسر في دوؿ العالـ بالنسبة لعدد السكاف خالؿ الربع قرف األخير ،فمقد احتمت ظاىرة تأخر سف
الزواج في المجتمع المصري أىمية خاصة مف خالؿ تنامي البحوث العممية واالجتماعية
لمشكالت الشباب وتزايد المشكمة اإلسكانية والبطالة وشيوع البدع المستحدثة والزيجات العرفية
وشيوع أنشطة مستحدثة أفرزتيا ثورة االتصاالت المعاصرة.
ويذكر عبداهلل عمواف ( )12 ،2914أف عزوؼ الشباب ذكو ار واناثا عف الزواج مف أشد
األخطار بالء وتيديدا لممجتمعات اإلنسانية عامة واإلسالمية خاصة ،ومف ىذه األخطار
التدىور الصحي ،واالجتماعي واالقتصادي ،حيث أف حياة العزوبة في مجتمع ما تعني التيديد
ليذا المجتمع باإلنييار ،حيث يتفشي فيو األمراض الجنسية واالنحرافات والشذوذ وادماف
المخدرات والمسك ارت ،ولعؿ خير مثاؿ لذلؾ ما تعانيو المجتمعات الغربية مف ىذه اآلفات
ومف نتائجيا.
والمرأة التي تأخر سف زواجيا تتعرض لمعديد مف االضطرابات النفسية كالقمؽ والتوتر
والشعور بالكآبة وعدـ تقدير الذات (فاتف سند ،)10 - 12 ،2999 ،كما أف العوامؿ النفسية
المؤثرة في تأخر سف الزواج ،ومنيا الخوؼ مف اإلختيار الخاطئ مف جانب األنثي أو الذكر،
وخوؼ الشاب مف مستقبؿ الزواج سببو المادي حيث ال يستطيع تأميف دخال يحمي األسرة
(جياد الناقوال.)261 ،1660 ،
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ومف ناحيػة أخػرى ،فػاف العػالـ يشػيد فػى العصػر الحػالى طفػرة غيػر مسػبوقة ،مػف حيػث
الكـ والنوع فى مجاالت التقدـ العممي المختمفة ،مما أثر تأثي اًر عميقًا فى الحياة اليوميػة وذلػؾ فػى
شتى مجاالت الحياة المختمفة ،كما أدى ىذا التقدـ التقنى فى عالـ اليوـ إلى تعقيد الحياة وتشابؾ
جوانبيػػا ممػػا ترتػػب عميػػو تغيي ػرات فػػى شػػتى منػػاحى الحيػػاة األمػػر الػػذى يتطمػػب إكسػػاب األف ػراد
مجموعة مف الميػارات الحياتيػة ،التػى تػؤىميـ لمتعػايش والتكيػؼ مػع متغيػرات ومسػتجدات العصػر
ومعطياتو وضغوطاتو.
فالميػػارات الحياتيػػة نمارسػػيا يوميػػاً دوف قصػػد أو تخصػػيص ليػػا وىػػذا يسػػتدعى ضػػرورة
تحديػػد ىػػذه الميػػارات وتسػػميتيا وتوظيفيػػا .فالميػػارات الحياتي ػة ىػػى الميػػارات التػػي يكتسػػبيا الفػػرد
لمتعايش مع مجتمعو والتأثير فػي ىػذا المجتمػع الػذي يعػيش فيػو ،بمػا يػؤثر عمػى تكامػؿ شخصػيتو
ونموه وتقديره لذاتو وصحتو النفسية وما يصاحب ذلؾ مف اكتسابو لسمات شخصػيتو فاليػدؼ مػف
الميارات الحياتية ىو إعداد إنساف يتمتع بالقدرة عمى التعايش مع الحياة اليومية والتعرؼ عمى ما
يواجيػػو مػػف تحػػديات تحتػػاج لميػػارات مثػػؿ القػػدرة عمػػى التخطػػيط وتقػػدير الم ػوارد المتاحػػة ،وكيفيػػة
الحكـ عمى األولويات ،والقدرة عمى اتخاذ القرار ،وقبوؿ االختالفات.
والميػػارات الحياتيػػة متعػػددة ومتنوعػػة وتػرتبط بػػاألفراد فػػي جميػػع م ارحػػؿ نمػػوىـ وفػي جميػػع
جوانب حياتيـ ؛ فمنيا عمى سبيؿ المثػاؿ ميػارات التعػرؼ عمػى الػذات وكيػؼ يػدير الفػرد حياتػو ،
وميارات االتصاؿ التي تساعد الفرد عمى التفاعؿ مع اآلخريف وعمػى الػتحكـ فػي انفعاالتػو معيػـ.
ومي ػ ػػارات النم ػ ػػو ،ومي ػ ػػارات المحافظ ػ ػػة عم ػ ػػى الص ػ ػػحة ،ومي ػ ػػارات التعام ػ ػػؿ م ػ ػػع البيئ ػ ػػة المادي ػ ػػة
(سميماف عبدالواحد.)27 ،1626 ،
واالجتماعية المحيطة بالفرد ،وميارات الصداقة ُ
وي ػػرى ُس ػػميماف عبدالواح ػػد ( )9 ،1621أف الحي ػػاة ل ػػف يتحق ػػؽ معناى ػػا دوف تس ػػم أفػ ػراد
المجتمع بميارات عامة معينػة ال غنػى عنيػا لمتواصػؿ اإلنسػانى والتكامػؿ االجتمػاعى كػى تسػاعد
عمػى الحيػػاة وأكتشػػالؼ معناىػػا وتوقعاتػو المسػػتقبمية مػػف صػػعوبات تواجػو البشػرية مػػع تعقػػد الحيػػاة
وضغوطيا الناجـ عف التطور التقنى والعممى والتكنولوجى.

ويش ػ ػػير ك ػ ػػؿ م ػ ػػف فرانس ػ ػػيس )(Francis, 2009؛ وس ػ ػػميرة النج ػ ػػار )1669 ،إل ػ ػػى أف
الميارات الحياتية وبػرامج تعميميػا والتػدريب عمييػا تُسػيـ إكسػاب األفػراد تعميػؽ الحقػائؽ والمفػاىيـ
والتعميمات ،األمر الذي يسيـ في مسػاعدة األفػراد عمػى التوافػؽ مػع التضػخـ اليائػؿ الػذي تشػيده
المعرفػػة العمميػػة فػػي الوقػػت الحػػالي ،كمػػا تعتبػػر عػػامالً ميم ػاً مػػف العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي األداء
األكػػاديمي ،والتكيػػؼ االجتمػػاعي ،والنمػػو المت ػوازف لةف ػراد بكافػػة أشػػكالو .إضػػافة إلػػى أنيػػا تػػؤدى
ميم ػػا فػػي فػػي زيػػادة وع ػػي األف ػراد عمػػى الصػػعيديف الشخص ػػي
ب ػرامج تعمػػيـ ميػػارات الحيػػاة ًا
دور ً
واالجتمػػاعي والحػػد مػػف الكثيػػر مػػف المشػػكالت واآلفػػات االجتماعيػػة والتخفيػػؼ منيػػا ،ويمكػػف أف
تساعدىـ عمى عيش حياة مثمرة وعمى نحو بناء.
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والمرأة العاممة سواء كانػت متزوجػة أو متػأخرة فػى سػف الػزواج وخاصػة المعممػات ،فيػى
تتعرض لضغوط كثيرة سواء كانت ضغوط نفسية او مينية ،وىػذا يتطمػب منيػا أف تمتمػؾ ميػارات
تُقوي إرادتيا لمتعامؿ مع ىذه الضغوط.

ومما سبؽ تتض أف أىمية الميارات الحياتية تكمف فػي أنيػا تزيػد مػف قػدرة الفػرد عمػى
إدارة انفعاالتػو ممػا يػؤدي إلػى زيػادة ثقتػو بذاتػو وتحفيزىػا نحػو تحقيػؽ األىػداؼ وتحسػيف األداء
وانجاز الميمات المكمؼ بيا والذي قد يؤدي إلػى تحسػيف ميا ارتػو فػى التعامػؿ مػع ضػغوط الحيػاة
لديػو ،وبػالرغـ مػف ذلػؾ إال أننػا نجػد نػدرة فػي الد ارسػات التػي اىتمػت بالميػارات لػدي المعممػات
اجيػا .ومػػف ىنػا استشػػعرت الباحثػة أىميػػة البحػث فػػى التػدخؿ السػػيكولوجى
وخاصػة المتػػأخرات زو ً
اجيػػا لتنميػػة ميػػاراتيف الحياتيػػة مػػف خػػالؿ تقػػديـ برنػػامج إرشػػادى تكػػاممى
لممعممػػات المتػػأخرات زو ً
وقياس أثره فى تحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط لدييف وىذا ما تصبوا إليو الدراسة الحالية.

مشكمة الدراسة:

إف الزواج كغيره مف الظواىر االجتماعية اليامة ،فيو ظاىرة معقػدة يتػداخؿ فييػا الكثيػر
مف العوامؿ الدينية واالقتصادية واالجتماعية والشخصية ،ورغـ حث الديف اإلسالمي عمى الزواج
لما لو مف أىمية في الحفاظ عمى أمف المجتمع وأىميتو في حفػظ وصػوف الفتػاة ،إال أف المالحػظ
ىذه األياـ يجد الكثير مف الفتيات غير المتزوجات بالرغـ مف تجاوزىف سف الثالثيف ،ولقد لمست
الباحثة ذلؾ مف خػالؿ عمميػا كمدرسػة وىػذا مػا دفعيػا لتنػاوؿ ىػذا الموضػوع فموضػوع تػأخر سػف
الزواج يعد ظاىرة سمبية تحتاج إلى دراسة (نسريف النعناعى.)0 – 0 ،1669 ،
وتبرز مشكمة البحث في ازدياد عػدد الشػباب الػذيف يحجمػوف عػف الػزواج سػواء بػارادتيـ
أو رغمػاً عػػنيـ ،وبالتػػالي تػػأخر زواج الفتيػػات ،وانتشػػار العالقػػات الجنسػػية الغيػػر شػػرعية ،فظػػاىرة
تػػأخر سػػف الػػزواج أي ػاً كػػاف سػػببيا فيػػي تيػػدد كيػػاف المجتمػػع ،ولقػػد قامػػت وسػػائؿ اإلعػػالـ بتنػػاوؿ
الظػػاىرة بطػػرؽ متنوعػػة مػػف محاض ػرات ،ونػػدوات بالتمفػػاز والراديػػو وطػػرح القضػػية عمػػى صػػفحات
الجرائد.
فقد استمرت ظاىرة تأخر سف الزواج فػي ت ازيػد حتػى أصػبحت مشػكمة اجتماعيػة ونفسػية
تحتاج إلى الدراسة والبحث ،فيي مشكمة خطيرة وذات تأثير سمبي عمي كؿ مف الفرد والمجتمع.
كمػػا أف اكسػػاب األف ػراد الميػػارات الحياتيػػة ُيعػػد ضػػمف المتطمبػػات الضػػرورية والميمػػة
لتكيػػؼ الفػػرد ومسػػايرتو لمتغيػرات السػريعة التػػي يتصػػؼ بيػػا ىػػذا العصػػر ،فػػالفرد فػػي حاجػػة ماسػػة
إلػػى مجموعػػة ميػػارات تمكنػػو مػػف التعػػايش مػػع الحيػػاة ومواجيػػة مشػػكالتيا بطريقػػة أكثػػر إيجابيػػة،
كذلؾ تمكنو مف التفكير البنػاء فػي مجريػات األمػور مػف حولػو مػع االعتمػاد عمػى نفسػو فػي اتخػاذ
ق ارراتو كما تمكف الفرد مف استيعاب التطورات التكنولوجية الجديدة فالميارات الحياتية ىي وسػائؿ
تمكػف الفػػرد مػػف إدارة حياتػػو بطريقػػة ناجحػػة مػػع مواجيػػة العديػػد مػػف المسػػئوليات ،كمػػا تمكػػف الفػػرد
مف التفاعؿ الجيد مع أفراد مجتمعو ،وكؿ ذلؾ يعكس فكرة الفرد عػف ذاتػو ،فػاذا تمكػف الفػرد مػف

868

اجملهد  - 63انعدد األول  -يناير 0202و

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميارات الحياتية وأجاد اسػتخداميا سػوؼ يكػوف فكػرة إيجابيػة عػف ذاتػو وعػف اآلخػريف ،ويسػتطيع
(سػميماف عبدالواحػد،
أف يتكيؼ شخصياً واجتماعياً ،وتتوفر لديو درجة مقبولة مف التوافؽ النفسػي ُ
10 ،1627 21 ،1626؛ .)11 ،1620
وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ ،تحػػاوؿ الد ارسػػة الحاليػػة بحػػث فعاليػػة برنػػامج إرشػػادى تكػػاممى فػػي
تنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة وأثػ ػره ف ػػى ف ػػى تحس ػػيف مي ػػارات التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط ل ػػدى عين ػػة م ػػف
اجيػ ػػا .ومػ ػػف ثػ ػػـ يمكػ ػػف صػ ػػياغة مشػ ػػكمة الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة فػ ػػي الس ػ ػؤاؿ
المعممػ ػػات المتػ ػػأخرات زو ً
الرئيس التالي:
 -2م ػػا فعالي ػػة برن ػػامج إرش ػػادى تك ػػاممى ف ػػي تنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدى عين ػػة م ػػف المعمم ػػات
اجيا؟.
المتأخرات زو ً
 -1ىػػؿ تػػؤثر تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة فػػى تحسػػيف ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط لػػدى عينػػة مػػف
اجيا؟.
المعممات المتأخرات زو ً
ويتفرع من السؤالين الرئيسيين السابقين األسئمة الفرعية اآلتية:

أ.

ىؿ توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة فػي
ك ػػؿ م ػػف المي ػػارات الحياتي ػػة ،ومي ػػارات التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط قب ػػؿ وبع ػػد تطبي ػػؽ البرن ػػامج
اإلرشادى التكاممى؟.

ب .ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأف ارد
المجموعػػة الضػػابطة فػػي كػػؿ مػػف الميػػارات الحياتيػػة ،وميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط بعػػد
تطبيؽ البرنامج اإلرشادى التكاممى؟.
ج .ىؿ توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة فػي
كػػؿ مػػف الميػػارات الحياتيػػة ،وميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط بػػيف كػػؿ مػػف القياس ػيف البعػػدي
األوؿ (بعػػد انتيػػاء البرنػػامج اإلرشػػادى مباش ػرة) والبعػػدي الثػػاني (المتابعػػة) بعػػد انتيػػاء مػػدة
البرنامج بشير تقريباً؟.

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية إلي ما يمى:
 -2التحق ػػؽ م ػػف فعالي ػػة برن ػػامج إرش ػػادى تك ػػاممى ف ػػي تنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدى عين ػػة م ػػف
اجيا.
المعممات المتأخرات زو ً
 -1الكشؼ عف أثر تنمية الميارات الحياتية فى تحسيف ميارات التعامؿ مع الضػغوط لػدى عينػة
اجيا.
مف المعممات المتأخرات زو ً
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أهمية الدراسة:

تتضح أهمية الدراسة الحالية عمي المستويين النظري والتطبيقي عمي النحو التالي:

أ) األهمية النظرية:

 -2فيػػـ دور التػػدخؿ السػػيكولوجى مػػف خػػالؿ البرنػػامج اإلرشػػادى التكػػاممى فػػي تنميػػة الميػػارات
الحياتية وأثره فػى تحسػيف ميػارات التعامػؿ مػع الضػغوط ،ممػا يػدعـ ذلػؾ أدبيػات البحػث فػي
ىذا المجاؿ.
 -1تق ػػديـ إط ػػار نظ ػػري يتن ػػاوؿ مف ػػاىيـ س ػػيكولوجية ميم ػػة تش ػػمؿ :المي ػػارات الحياتي ػػة ،ومي ػػارات
التعامؿ مع الضغوط ،لما ليا مف أىمية في حياة الفرد والمجتمع.
 -0تقديـ برنامج ومقياسيف ذات الصمة بالميارات الحياتيػة ،وميػارات التعامػؿ مػع الضػغوط ،ممػا
يسيـ في إثراء المكتبة العربية في المجاؿ السيكولوجى.
ب) األهمية التطبيقية:
 -2قػػد تسػػيـ نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة فػػي مسػػاعدة المعممػػات عمػػي زيػػادة مسػػتوي الميػػارات الحياتيػػة
لدييف.
 -1قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في الكشؼ عػف طبيعػة العالقػة بػيف الميػارات الحياتيػة ،وميػارات
التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط ،وأف زي ػػادة مس ػػتوى المي ػػارات الحياتي ػػة ت ػػؤدي إل ػػي تحس ػػيف مي ػػارات
التعامؿ مع الضغوط.
 -0قػػد يمتػػد أثػػر وفائػػدة نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة إلػػي نطػػاؽ األس ػرة فػػي مسػػاعدة الوالػػديف فػػي تنميػػة
إيجابيػػا عمػػي تحسػػيف ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط
مفيػػوـ الميػػارات الحياتيػػة ،ممػػا يػػنعكس
ً
اجيا.
عند بناتيف المعممات المتأخرات زو ً

مصطمحات الدراسة :

 -1البرنامج اإلرشادى التكاممى :Integrative Counseling Program
ىػػو منظومػػة مػػف اإلج ػراءات التػػي تتسػػؽ فيمػػا بينيػػا ،وتتضػػمف عػػدداً مػػف الفنيػػات التػػي
تنتمي كػؿ فنيػة منيػا إلػي نظريػة إرشػادية عالجيػة معينػة  ،ويػتـ اختيػار ىػذه الفنيػات بحيػث تسػيـ
كؿ منيا في تنمية جانب مف جوانب الشخصية وفقاً لمنيج تكاممي (سميرة شند.)169 ،1661 ،
ائيػا بأنػو يطريقػة مػف طػرؽ اإلرشػاد النفسػي منظمػة وموجيػو،
وتُعرفو الباحثػة الحاليػة إجر ً
يتضػػمف خػػدمات متكاممػػة تبع ػاً ألسػػس عمميػػة منطقيػػة ،حيػػث يضػػـ عػػدداً مػػف الفنيػػات واألسػػاليب
اإلرشادية الخاصة بو ،يػتـ تطبيقػو مػف خػالؿ عػدد مػف الجمسػات واألنشػطة والمواقػؼ واإلجػراءات
اجيا ومعرفة أثػره فػى تحسػيف
والوسائؿ بيدؼ تنمية الميارات الحياتية لدى المعممات المتأخرات زو ً
مياراتيف فى التعامؿ مع الضغوطي.
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 -0المهارات الحياتية :Life Skills
ىى مجموعة مف الميارات الضرورية التى يحتاجيا الفرد فى حياتو وينبغى أف يمارسػيا
بنفس ػػو وال يمك ػػف أف يس ػػتعيض عني ػػا بمس ػػاعدة اآلخػ ػريف كم ػػا أنيػ ػا تمب ػػى حاج ػػات الم ػػتعمـ بص ػػورة
ػاء متكػامالً ومتوازنػاً بػدنياً وعقميػاً واجتماعيػاً وروحيػاً ،مثػؿ
متكاممة بما يسيـ فػى بنػاء الشخصػية بن ً
ميارات :التفكير اإلبتكارى ،التفكير الناقد ،التعامؿ مع اآلخريف ،إتخاذ القرار ،اإلتصاؿ والتواصؿ
االجتم ػ ػ ػ ػػاعى ،إدارة الوق ػ ػ ػ ػػت ،ح ػ ػ ػ ػػؿ المش ػ ػ ػ ػػكالت ،التعام ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػع الض ػ ػ ػ ػػغوط ،وتق ػ ػ ػ ػػدير ال ػ ػ ػ ػػذاتي
(سميماف عبدالواحد.)10 ،1620 ،
ُ
وتُعرؼ إجرائياً في الدراسة الحالية بالدرجة التػي تحصػؿ عمييػا المعممػة فػي األداء عمػى
المعد في الدراسة الحالية.
مقياس الميارات الحياتية ُ

 –3مهارات التعامل مع الضغوط :Stress management skills
ُيقصد بيايميارة الفرد فى التعامؿ مع حاالت اإلجياد واإلنياؾ التػى يتعػرض ليػا نتيجػة لممػرور
باألزمات والخبرات الصادمة سواء فػي البيػت أو العمػؿ أو الشػارع،مما يػؤدي إلػى إجبػار الفػرد عمػى
التعامؿ معيا ومواجيتيا،مما ينجـ عنيا إحساس الفرد بالتوتر النفسي أو الجسمي أو المينيي.
وتُعرؼ إجرائياً في الد ارسػة الحاليػة بأنيػا يجممػة الػدرجات التػي تحصػؿ عمييػا المعممػة فػي
المعد في الدراسة الحاليةي.
األداء عمى مقياس ميارات التعامؿ مع الضغوط ُ

 -4الزواج :Marriage

ىو دور مف األدوار االجتماعية اليامة تقرره األدياف السماوية لما يحققو مف استقرار
عاطفي وأخالقي واجتماعي (المجالس القومية المتخصصة.)700 ،1660 ،

 -5تأخر سن الزواج :Delayed age of marriage

ىو ي ارتفاع سف الزواج عف معدلو الطبيعي في الذكور واإلناث وتبدأ مرحمة التأخر
العمري في الذكور مف سف  00فما فوؽ ،وتبدأ مرحمة التأخر العمري لإلناث مف سف  06عاـ
فما فوؽي (نسريف النعناعى.)21 - 22 ،1669 ،

النظري والدراسات السابقة:
أوالً :المهارات الحياتية :Life Skills

تُعػد الميػػارات الحياتيػة  Life Skillsضػػرورة حتميػة لجميػػع األفػراد فػي أي مجتمػػع ،حيػػث
تعد مف المتطمبات التي يحتاج إلييا األفراد لكػي يتوافقػوا مػع أنفسػيـ ومجػتمعيـ الػذي يعيشػوف فيػو ،ممػا
يسػػاعدىـ عمػػى حػػؿ المشػػكالت اليوميػػة ،والتفاعػػؿ مػػع مواقػػؼ الحيػػاة المختمفػػة؛ ألنيػػا تتػػرجـ مػػا اكتسػػبو
الفػػرد مػػف معػػارؼ ،وقػػيـ ،واتجاىػػات إلػػى سػػموؾ إيجػػابي يسػػتجيب لمتطمبػػات الحيػػاة اليوميػػة وتحػػدياتيا،
ليحقػػؽ أفضػػؿ درجػػة مػػف النمػػو والتعمػػيـ ،ممػػا يجعميػػـ فػػي مجتمػػع يتمتعػػوف فيػػو بالشػػعور بػػاألمف والثقػػة
بالنفس ،ومف ثـ تحقيؽ التواصؿ والتكيؼ مع المجتمع (زينب توفيؽ)29 ،1624 ،
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د /هالة محمد كمال شمبولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولقد تعػددت تعريفػات ومفػاىيـ الميػارات الحياتيػة وال يوجػد تعريػؼ جػامع ليػا فممػا ال شػؾ
في ػػو أف مفي ػػوـ المي ػػارة نفس ػػو يعب ػػر ع ػػف القػ ػدرات العالي ػػة والب ارع ػػة .فيعرفي ػػا ج ػػابر عب ػػد الحمي ػػد
( )2991بأنيا يالكفاءات التي يمتمكيا الناس والتي تمكنيـ مف أدائيا بطريقة معينة فيػي ببسػاطة
أنماط مف السموؾ معقدة ومنظمة تنظيما عاليا ومتكامالي.
أمػػا خديجػػة بخيػػت ( )1666فتشػػير إلػػى أنيػػا يمػػا يقػػوـ بػػو الفػػرد مػػف سػػموؾ تكيفػػي موجػػب
يساعده عمى التعامؿ بفعالية مع مطالب الحياة ،وذلؾ عف طريؽ ترجمة المعمومات التي يعرفيػا،
واالتجاىػػات والقػػيـ التػػي يشػػعر بيػػا ويفكػػر ويعتقػػد فييػػا ،وتوظيفيػػا فػػي تحديػػد مػػا ينبغػػي عممػػو،
وكيفية عممو لمزاولة حياتو اليوميةي.
ويػػذكر مانجموركػػار وآخ ػريف ) (Mangrulkar et al., 2001, 56أنيػػا السػػموكيات
اإليجابيػػة التػػى تمكػػنيـ مػػف التعامػػؿ بفاعميػػة مػػع تحػػديات الحيػػاة اليوميػػة ،واالجتماعيػػة وتشػػمؿ:
(الميارات االجتماعية والشخصية ،والميارات المعرفية ،والميارات االنفعالية).
وي ػػرى حس ػػاـ م ػػازف ( )1661أني ػػا يالق ػػدر ال ػػالزـ لممتعمم ػػيف م ػػف المي ػػارات الالزم ػػة لي ػػـ
لممارسة حياتيـ اليومية ونشاطاتيـ الحياتية مثؿ ميارات إتخاذ القرار وادارة الوقػت والجيػد والمػاؿ
وادارة الصراع والتفاوض والتعامؿ مع اآلخريفي.
وتشػػير فتحيػػة المولػػو ( )1660إلػػى أنيػػا يقػػدرة الفػػرد عمػػى أداء أن ػواع مػػف الميػػاـ العمميػػة
بكفاءة عالية بحيث يقوـ الفرد بالميمة بسرعة ودقة واتقاف مع إقتصاد فى الجيد والوقتي.
وعرفتيا منى أميف ( )1660بأنيا يدرجة إتقاف الفرد لمجموعة مف السػموكيات كمػا تبػدو
منعكسػػة خػػالؿ تفاعمػػو مػػع اآلخػريف ،ومحاوالتػػو إلقامػػة عالقػػات شخصػػية متبادلػػة بنجػػاح ،وتفكيػره
التخاذ قرار سميـ ،وتفاعمو مع مواقؼ الحياة بضغوطيا المختمفةي.
وقد عرفتيػا ىػدى سػعد الػديف ( )27 ،1664بأنيػا يمجموعػة مػف القػدرات التػى يكتسػبيا
الم ػػتعمـ بص ػػورة مقص ػػودة ع ػػف طري ػػؽ م ػػروره بخبػ ػرات منيجي ػػة تكنولوجي ػػة ،تعين ػػو عم ػػى مواجي ػػة
المواقػػؼ والتحػػديات وتتضػػمف عػػدة أبعػػاد مثػػؿ ميػػارات حػػؿ المشػػكمة ،وميػػارة إدارة الوقػػت ،وميػارة
السػػالمة واألمانػػة ،وميػػارات اقتصػػادية ،ميػػارات تكنولوجيػػا اإلنتػػاج والتصػػنيع ،ميػػارات تكنولوجيػػا
الكيرباء واإللكترونيات ،ميارات االتصاالت ،ميارات تكنولوجيا الحيوية الزراعيةي.
ويشػػير أحم ػػد قشػػطة ( )9 ،1661إل ػػى أني ػػا يق ػػدرة المػػتعمـ عم ػػى التعامػػؿ بايجابي ػػة م ػػع
مش ػػكالتو الحياتي ػػة (شخص ػػية أو اجتماعي ػػة) وى ػػذه المي ػػارات تض ػػـ (المي ػػارات البيئي ػػة ،المي ػػارات
الصحية ،الميارات الغذائية ،الميارات الوقائية ،الميارات اليدوية)ي.
وقػدـ بػابجيورجيو كافجػا ) (Papageorgiou & Kavga, 2009, 135تعريفًػا يػنص
عمػػى أنيػػا يمجموعػػة مػػف الميػػارات البش ػرية المكتسػػبة عػػف طري ػؽ الخب ػرة والتعمػػيـ والتػػى تسػػتخدـ
لمعالجة المشكالت التى تواجو الفرد فى حياتو اليوميةي.
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ويش ػػير ُس ػػميماف عبدالواح ػػد ( )12 ،1627إل ػػى أني ػػا يمجموع ػػة م ػػف األنش ػػطة والق ػػدرات
والس ػػموكيات والوس ػػائؿ والط ػػرؽ والكف ػػاءات الت ػػي يمتمكي ػػا الف ػػرد والت ػػي م ػػف ش ػػأنيا مس ػػاعدتو عم ػػى
التفاعػػؿ اإليجػػابي والقػػدرة عمػػى التكيػػؼ والتعامػػؿ بفاعميػػة مػػع متطمبػػات الحيػػاة اليوميػػة وتحػػدياتيا،
كما تمكنو مف التعامؿ مع المعمومات التي يكتسبيا وتحويميا إلى معمومات أخرى يمكػف االسػتفادة
منيا في حؿ ما يصادفو مف مشكالت اتخاذ الق اررات ،بصفة عامة يمكف القوؿ أف ىػذه الميػارات
ىػػي محػػددات عقميػػة ،واجتماعيػػة ،وانفعاليػػة تحػػدد مسػػتوى تفاعػػؿ الفػػرد خػػالؿ حياتػػو اليوميػػة مػػع
مكونات مجتمعة المادية وغير الماديةي.
وعرفتيا زينب توفيؽ ( )20 ،1624بأنيا يتحويؿ المعمومات إلى سموكات تمكف األفػراد
مف التعامؿ بايجابية وفاعمية مع مواقؼ الحياة اليومية التي يواجيونياي.
وترى حنػاف عفيقػى ( )22 ،1624أنيػا يمجموعػة اإلجػراءات واألداءات المتصػمة بحيػاة
المتعمـ والالزمة لممارسة حياتو اليومية ونشاطاتو التى يكتسبيا بصورة مقصودة عف طريؽ مػروره
بمجموعػػة مػػف الخبػػرات واألنشػػطة والتػػى تعينػػو عمػػى مواجيػػة المواقػػؼ الحياتيػػة ،وتتضػػمف عػػدة
ميػػارات منيػػا (التواصػػؿ والتعػػاوف ،وميػػارات اتخػػاذ الق ػرا ،وميػػارات القيػػادة والمسػػئولية ،وميػػارات
التعمـ واإلبداع ،والثقافة المعموماتية ،والمعرفة التكنولوجية ،وثقافة وسائؿ اإلعالـ)ي.
ػر قػ ػػدـ محمػ ػػود ع ػ ػزاـ وىالػ ػػة إسػ ػػماعيؿ ( )200 ،1621تعريفًػ ػػا يػ ػػنص عمػ ػػى أنيػ ػػا
وأخيػ ػ ًا
يمجموعة مف الميارات العقمية واالجتماعيػة التػى يحتػاج غمييػا االفػراد فػى تعػامالتيـ اليوميػة ،بمػا
يكفؿ ليـ التكيؼ مع الحياة وكيفية مواجية مشكالتيا اليومية وتحقيؽ الرضا النفسىي.
ولمميػػارات الحياتيػػة أىميػػة كبي ػرة؛ حيػػث يتفػػؽ كػػؿ مػػف :بتػػر وبنجػػاميف & (Butter
) ،Benjamin, 2006ويميػػامز ) ،(Williams, 2008عبػػدالرحمف واف ػػى (ُ ،)1626سػػميماف
عبدالواحػػد (1626؛  ،)1621إمػػى ( ،)Amy, 2012سػػيمفريف ) ،(Silverlene, 2013تيػػا
) ،(Tia, 2013جػػوف )ُ ،(John, 2014سػػميماف عبدالواحػػد (1627؛  ،)1620زينػػب توفيػػؽ
( )1624عمػػى أنيػػا تُحسػػف مػػف مقاومػػة ضػػغوط الحيػػاة اليوميػػة وتزيػػد مػػف شػػعور الوجػػود األفضػػؿ
وتحسف الجانب األخالقي لدي األفراد وأدائيـ داخؿ بيئة الدراسة والعمؿ ،كمػا أنيػا نعمػؿ عمػى زيػادة
تقػػدير الفػػرد لذاتػػو؛ كماأنيػػا تمعػػب دو اًر ىامػاً ومسػػتقالً فػػي التنبػػؤ بػػالوجود األفضػػؿ لةفػراد؛ إضػػافة إلػػى
أنيػػا تسػػاعد الفػػرد فػػي التغمػػب عمػػي الضػػغوط ومواجيتيػػا ،وحمايتػػو مػػف أي ضػػغوط تػػؤدي بػػو إلػػي
الفشؿ في حياتو ،ومف ثـ فيى تعمؿ كوا ٍ
ؽ ضد الصعاب والضغوط والتوترات واإلحباطاتي.
سميمان عبدالواحد ( )04 ،0212أهمية المهارات الحياتية فيما يأتي:
وفى هذا الصدد حدد ُ
 .2تُحقؽ الميارات الحياتية التكامؿ بيف المدرسة والمجتمع.

 .1تُعطػػي الفػػرد الفرصػػة ألف يعػػيش حياتػػو بشػػكؿ أفضػػؿ خاصػػة فػػي ىػػذا العصػػر الػػذي يتسػػـ
بانفجار معرفي ومعموماتي ،األمػر الػذي يتطمػب إعػداد افػراد قػادريف عمػى التكيػؼ والتعػايش
والتعامؿ بفاعمية مع ىذه المتغيرات مف خالؿ تدريبيـ عمى العديد مف الميارات.
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 .0تُكسب الفرد خبرة مباشرة عف طريؽ التفاعؿ المباشر باألشػخاص والظػواىر ،وتعطػي لمػتعمـ
معن ػػى ،وت ػػوفر اإلث ػػارة والتش ػػويؽ الرتباطي ػػا بػ ػواقعيـ ،كم ػػا ت ػػزودىـ بط ارئ ػػؽ لمحص ػػوؿ عم ػػى
إحساسا بالمشكالت المجتمعية والرغبة
ذاتيا مف مصادرىا األصمية ،كما تكسبيـ
المعمومات ً
ً
فى حميا.
ويذكر فايز أبوحجر ( )0225أن لممهارات الحياتية مجموعة من الخصائص منها ما يمى:
 .2التنوع والشمولية :فالميارات الحياتية تشمؿ كؿ مف الجوانب الماديػة وغيػر الماديػة المرتبطػة
بأساليب إشباع الفرد الحتياجاتو ولمتطمبات تفاعمو مع الحياة وتطويره ليا.
 .1أنيا تختمؼ مف مجتمع آلخر تبعا لطبيعة كؿ مجتمع ودرجة تقدمو وتختمؼ مػف فتػره زمنيػة
ألخرى.
 .0أنيا تعتمد عمى الطبيعة التبادلية بيف الفرد والمجتمع وبيف المجتمع والفػرد ودرجػة تػأثير كػؿ
منيما عمى األخر
أنيػػا تسػػتيدؼ مسػػاعدة الفػػرد عمػػى التفاعػػؿ النػػاج مػػع الحيػػاة وتطػػوير أسػػاليب معايشػػتو
لمحياة وما يتبع ذلؾ مف ضرورة التفاعؿ مع مواقؼ الحياة بأساليب جديدة متطورة
ولقــد تعــددت تصــنيفات المهــارات الحياتيــة ،صــنف فريــق التعمــيم التقنــي والمهنــي بقســم
التعمــيم العــام بواليــة وســكونس ) (Saavedra & Opfer., 2012, 8-13المهــارات
الحياتية إلى:
 .2ميػػارات حياتيػػة أساسػػية ،وتشػػمؿ :ميػػارات االتصػػاؿ ،الكتابػػة ،االتصػػاؿ الشخصػػي ،االتصػػاؿ
الرسمي ،الق ارءة.
 .1ميارات حياتية تحميمية ،وتشمؿ :ميارات حؿ المشكمة ،العمـ والتقنية البحث عف المعمومات.
 .0الميارات التأثيرية (الفعالة) ،وتشػمؿ :ميػارات إدارة النػزاع ،المواطنػة ،ميػارات تطػوير المينػة،
ميارات الدراسة ،ميارات تحمؿ التغير ،ميارات تنظيـ الوقت ،ميارات فيـ الذات.
وأشػػارت منظمػػات اليونسػػكو ،والصػػحة العالميػػة إلػػى إمكانيػػة تقسػػيـ ميػػارات الحيػػاة عمػػى
النحو اآلتي  :حؿ المشكالت  ،والتفكير اإلبداعي  ،وميارات االتصاؿ الفعاؿ ،وميػارات صػناعة
القػ ػرار ،وميػ ػػارات التفكيػ ػػر الناقػ ػػد  ،والعالقػ ػػات بػ ػػيف األشػ ػػخاص ،وميػ ػػارات بنػ ػػاء الػ ػػوعي الػ ػػذاتي،

والتقمص ،والتعامؿ مع الضغوط واالنفعاالت (.)Challa, 2008
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ســميمان عبدالواحــد ( )05 - 04 ،0214تصــنيفًا لممهــارات الحياتيــة ،وعــر
وقــدم ُ
له فى الشكل التالى:

شكل ( )1المهارات الحياتية األساسية كما يراها سميمان عبدالواحد (.)0214
ولقد أُجريػت العديػد مػف الد ارسػات والبحػوث التػى تناولػت تنميػة الميػارات الحياتيػة ومنيػا
د ارسػػات :خالػػد البػػاز ومحمػػد خميػػؿ ( ،)2999خديجػػة بخيػػت ( ،)1666أحمػػد السػػيد (،)1662
فػػايز أبػػوحجر ( ،)1660شػػيماء صػػبحي ( ،)1660ىػػانمي ) ،(Hanle., 2007أحمػػد قشػػطة
( ،)1661أديواؿ ( ،)Adewale, 2009غادة عبػدالكريـ ( ،)1669أرفػت عمػى ( ،)1626فػاتف
إبراىيـ وآخريف ( ،)1620ناديػة شػريؼ وآخػريف ( ،)1620حنػاف عفيفػى ( ،)1624يمحمػد خيػري
الس ػػالمات وماج ػػد الزى ارن ػػى ( ،)1624ومحم ػػود عػ ػزاـ وىال ػػة إس ػػماعيؿ ( )1621حي ػػث أش ػػارت
جميعيا إلى فاعمية برامجيا فى تنمية وتحسيف الميارات الحياتية لدى أفراد عيناتيا المختمفة.
مما سبؽ تتض أىميػة الميػارات الحياتيػة ،وضػرورة أف يكتسػبيا كػؿ فػرد حتػى يسػتطيع
مواجية المواقؼ المختمفة التي يتعرض ليا أثناء ممارستو لحياتو اليوميػة ،وأصػب تعمميػا ضػرورة
ال غنػػي عنيػػا فػػي مختمػػؼ المجتمعػػات ،وذلػػؾ لمػػا تعػػود بػػو مػػف فائػػدة عمػػى الفػػرد نفسػػو ،وعمػػى
المجتم ػػع ،وىػ ػػذا يؤك ػػد عمػػػى أف التط ػػور ف ػػي المجتمعػػػات مػ ػرتبط بق ػػدرات األفػ ػراد عمػػػى اكتسػػػاب
الميػػارات الحياتيػػة التػػي تػػؤىميـ لمتفاعػػؿ النػػاج مػػع المتغي ػرات ،وأف اكتسػػاب الميػػارات الحياتيػػة
يكوف لمختمؼ جوانب الشخصية سواء كاف جسمي أو عقمي أو نفسػي أو اجتمػاعي ،حيػث إف أف
امػػتالؾ الفػػرد لمسػػتوى مرتفػػع مػػف الميػػارات الحياتيػػة مػػف خػػالؿ تنميػػة أبعادىػػا والمتمثمػػة فػػى :حػػؿ
نوعػػا مػػف الحمايػػة النفسػػية لمفػػرد ضػػد
المشػػكالت ،اتخػػاذ الق ػرار ،الثقػػة بػػالنفس ،إدارة الوقػػت يمثػػؿ ً
تمتعا بالصحة النفسية.
الضغوط والمشكالت مما يجعمو أكثر إتزًانا
ً
انفعاليا وأكثر ً

ثانيا :مهارات التعامل مع الضغوط :Stress management skills
ً

لمػػا كانػػت الحيػػاة المعاص ػرة مػػف سػػماتيا التعقيػػد والتطػػوره،؛ فقػػد أصػػب اإلنسػػاف يعػػيش
حالػػة مػػف الضػػغوط ،بسػػبب مواجيػػة العديػػد مػػف المواقػػؼ التػػي تيػػدد حياتػػو ومسػػتقبمو وتزيػػد مػػف
قمقو وتوتره.
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وفػػى ىػػذا الصػػدد تشػػير منػػى الش ػرقاوى ( )1 – 4 ،1664إلػػى أف الضػػغوط ىػػي تمػػؾ
العوام ػػؿ الخارجي ػػة والداخمي ػػة الض ػػاغطة عم ػػى الف ػػرد أو عم ػػى أي عنص ػػر في ػػو ،وى ػػذا ي ػػؤدي إل ػػى
الشػػعور بػػالتوتر ،واالخػػتالؿ فػػي تكامػػؿ الشخصػػية ،وعنػػدما تػػزداد ىػػذه الضػػغوط س ػواء كانػػت فػػى
العمػػؿ ،أو الد ارسػػة ،أو الضػػغوط األس ػرية ،أو ضػػغوط تربيػػة األبنػػاء؛ فػػاف ذلػػؾ قػػد يفقػػد اإلنسػػاف
غير نمط سموكو عما كاف عميو إلى نمط جديد.
وي ً
قدرتو عمى التوازفُ ،
إذف ف ػ ػ ػػنحف ال نس ػ ػ ػػتطيع أف ن ػ ػ ػػتخمص م ػ ػ ػػف الض ػ ػ ػػغوط ،في ػ ػ ػػي ظ ػ ػ ػػاىرة مميػ ػ ػ ػزة لمحي ػ ػ ػػاة
اإلنسانية يعيشيا الفرد في مواقؼ وأوقػات مختمفػة ،تتطمػب منػو توافقػاً أو إعػادة توافػؽ مػع البيئػة،
وأفض ػ ػػؿ أس ػ ػػموب لمتعام ػ ػػؿ م ػ ػػع الض ػ ػػغوط ى ػ ػػو مواجيتي ػ ػػا ولػػ ػػيس االستس ػ ػػالـ لي ػ ػػا في ػ ػػي دائمػػ ػػة
(سمر صالح.)0 ،1626 ،
جس ػػد ى ػػذه الحقيق ػػة ف ػػي مقولت ػػو
وي ػػذكر فيف ػػر الي ػػادى ( )1 ،1664أف ى ػػانز س ػػيمى ق ػػد ً
الشػػييرة يالضػػغوط ىػػي الحيػػاة وغيابيػػا يعنػػي المػػوتي .ومػػف ثػػـ ت ػرتبط الضػػغوط بأحػػداث الحيػػاة
اليومية فاإلنساف  -بصفة عامة سواء كاف ذك اًر أـ أنثى -يتعرض لضغوط الحياة.
ويرى عمى عسػكر ( )99 ،1666أف التغيػرات التػي طػرأت عمػى المجتمػع كػاف نتيجتيػا
أف وجػ ػػدت الم ػ ػرأة نفسػ ػػيا مدفوعػ ػػة إلػ ػػى ميػ ػػداف العمػ ػػؿ ،وىػ ػػذا لػ ػػـ يعفيػ ػػا مػ ػػف أداء بػ ػػاقى أدوارىػ ػػا
االجتماعيػة،؛ ولػذلؾ تتعػرض المػرأة العاممػة لضػغوط عديػػدة ،خاصػة المػرأة التػػي تعمػؿ فػي مجػػاؿ
التعمػػيـ أو التػػدريس؛ حيػػث قػػاـ أحػػد البػػاحثيف بتصػػنيؼ األعمػػاؿ فػػي المجتمػػع المصػػري مػػف حيػػث
درجة الضغوط التي يتعرض ليا األفراد ،ووجد أف التصنيؼ األوؿ يتضمف المعمـ.
ونجد أنو ليس مف السيؿ الوصوؿ إلى تعريؼ عممي شامؿ متفؽ عميو لمضغوط؛ وذلؾ
ألنيػا عمميػػة تػرتبط بتحديػػد ظػػاىرة الضػػغوط النفسػػية ذاتيػػا ،ومػػع ذلػػؾ فقػػد عرفيػػا ىػػاروف الرشػػيدي
( )2999بأنيا يحالة االنضغاط التػي يعانييػا الفػرد ،والتػي تعبػر عػف ذاتيػا فػي الشػعور باإلعيػاء،
واإلنيػػاؾ ،واالحتػػراؽ الػػذاتي ،ويعبػػر عنيػػا الفػػرد بصػػفات ،مثػػؿ :خ ػػائؼ ،قم ػػؽ مكتئػػب ،مشػػدود،
متوتر ،متوجسي.
وتش ػػير إعت ػػداؿ مع ػػروؼ ( )29 ،1662إؿ أني ػػا يحال ػػة نفس ػػية وذىني ػػة وجس ػػمية تنت ػػاب
اإلنس ػػاف وتتس ػػـ بالش ػػعور باإلرى ػػاؽ الجس ػػمي والب ػػدني ال ػػذي ق ػػد يص ػػؿ إل ػػى االحتػ ػراؽ ،كم ػػا تتس ػػـ
بالشعور بالضيؽ والتعاسة وعدـ القدرة عمػى التػأقمـ ومػا يصػاحب ذلػؾ مػف عػدـ رضػا عػف الػنفس
أو المنظمة أو المجتمع عامةي.
ويــذكر جمعــة يوســف ( )04 – 03 ،0224أن كثيــر مــن البــاحثين قــد اهــتم بتحديــد
أنواع ومصادر الضغوط ،وصنفت وفقاً لمعديد من األسس والمحاور أذكر منها ما يمي:
 .2مف حيث مترتباتيػا :تُصػنؼ إلػى ضػغوط إيجابيػة فػي مقابػؿ ضػغوط سػمبية ،مثػؿ :الترقػي
في العمؿ والزواج واالنتقاؿ إلى شقة جديدة في مقابؿ وفاة عزيز أو اإلصابة في العمؿ.
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 .1مف حيػث االسػتمرار :تُصػنؼ إلػى مسػتمرة ومتقطعػة ،مثػؿ :المنغصػات اليوميػة ،وظػروؼ
العمؿ السيئة في مقابؿ المناسبات االجتماعية واإلجازات.
 .0مػػف حيػػث المصػػدر :تُصػػنؼ إلػػى ضػػغوط داخميػػة أي مػػف داخػػؿ الفػػرد ،مثػػؿ :الظػػروؼ
الفسػػيولوجية والطموحػػات واألى ػػداؼ ،فػػي مقابػػؿ خارجيػػة أي ت ػػأتي مػػف البيئػػة الخارجيػػة،
مثؿ :الضوضاء والظروؼ الطبيعية كالزالزؿ واألعاصير.
 .7مف حيث المكاف الذي تحدث فيو :تُصنؼ إلى العمؿ ،المنزؿ ،المدرسة ،والشارع.

 .0مف حيث عدد المتأثريف بيا :تُصنؼ إلى عامة أي التي يتأثر بيػا عػدد كبيػر مػف النػاس
كاألحػػداث المزلزلػػة ،فػػي مقابػػؿ الخاصػػة التػػي تػػؤثر عمػػى فػػرد واحػػد أو عػػدد محػػدود مػػف
األفراد كحوادث الطرؽ أو منغصات الحياة اليومية.
 .0مف حيث الشدة :تُصنؼ إلى خفيفة ومعتدلة وحادة.

 .4مػػف حيػػث المجػػاؿ األساسػػي الػػذي تحػػدث فيػػو :تُصػػنؼ إلػػى ضػػغوط اقتصػػادية ،وضػػغوط
سياسية ،وضغوط اجتماعية ،وضغوط إدارية ،وضغوط تنظيمية.
وى ػػذه األس ػػس أو المح ػػاور لمتص ػػنيؼ الس ػػابؽ ليس ػػت منفص ػػمة أو مس ػػتقمة ع ػػف بعض ػػيا
وانما ىي متداخمة ومتفاعمة ومتشابكة ،فالظرؼ الواحد يقبػؿ التصػنيؼ وفقػاً ألكثػر مػف محػور فػي
الوقت نفسو.
وتػػرى سػػمر صػػالح ( )10 ،1626أف ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط مػػف ناحيػػة الفػػرد
يقصد بيا تمؾ الجيود الصريحة التي يقوـ بيا؛ لكي يسيطر عمػى أو يحػد مػف أو يػدير أو يتحمػؿ
مسػػببات الضػػغوط التػػي تفػػوؽ طاقتػػو الشخصػػية ،أمػػا مػػف ناحيػػة المنظمػػة فتتمثػػؿ فػػي مجموعػػة
القػ اررات التػػي تتخػػذىا اإلدارة لمسػػيطرة عمػػى مسػػببات الضػػغوط والتخفيػػؼ مػػف آثارىػػا الضػػارة عمػػى
كؿ مف األفراد المنظمة.
ولقد أجريت العديد مف الدراسات والبحوث التي تناولت ميارات التعامؿ مع الضغوط،
منيا :محمد محمود وحسف عبد المالؾ ( ،)2990ىانـ ياركندي ( ،)2990تالبيرت (Talbert,
) ،1994إيماف مصطفى ( ،)2990فاندرىوؼ ) ،(Vanderhoef, 1996منى بدراف
( ،)2994إيماف مصطفى ( ،)2991أحمد ىزاع ( ،)2999كارليمى )،(Carlyle, 2001
كارتير ) ،(Cartier, 2003ىدى عاصـ ( ،)1667فيفر اليادى ( ،)1664منى الشرقاوى
( ،)1664ىاشمى وآخريف ) ،(Hashmi et al., 2007كارى ) ،(Kari, 2002يو (Yu,
) ،2002سماح سالـ ( ،)1660كيرس وآخريف ) ،(Chirs et al., 2004ريتفناف وآخريف
) ،(Ritvanen et al., 2006جيفينج ) ،(Giving, 2007صالح الديف عبدالقادر (،)1664
جوكالب ) ،(Gokalp, 2008ناظـ الوتار ( ،)1661دانا ) ،(Dana, 2009سمر صالح
( ،)1626نورية المعيمى ووجداف المقيؿ ( ،)1627سياـ السالمونى ( ،)1620حسيبة برزواف
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د /هالة محمد كمال شمبولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبديعة واكمي ( ،)1624ووساـ عبدالرازؽ ( )1621والتى أظيرت نتائجيا مدى معاناة المرأة
العاممة – وخاصة المعممات -مف ضغوط شديدة وقد تؤدي ىذه الضغوط إلى القمؽ واالكتئاب
وسوء التوافؽ النفسي واالجتماعى والمينى.

ثانياً :تأخر سن الزواج :Delayed age of marriage
المتتبع لظاىرة تأخر سػف الػزواج فػي المجتمػع المصػري يجػد أنيػا احتمػت أىميػة خاصػة
فػػي الفتػرة األخي ػرة مػػف خػػالؿ تنػػامي البحػػوث العمميػػة واالجتماعيػػة لمشػػكالت الشػػباب كمػػا تعيػػدت
جي ػػود األنش ػػطة اإلعالمي ػػة المختمف ػػة ف ػػي مواجي ػػة ى ػػذه المش ػػكالت ،خاص ػػة م ػػع ت ازي ػػد المش ػػكمة
اإلسكانية والبطالة وشيوع البدع المستحدثة والزيجػات العرفيػة ،وشػيوع أنشػطة جانحػة أفرزتيػا ثػورة
االتصاالت المعاصرة (المجالس القومية المتخصصة.)709 ،1660 ،
وفى ىذا الصدد يشير حامػد زىػراف ( )009 ،2914إلػى أف مشػكمة تػأخر سػف الػزواج
بالنس ػػبة لإلن ػػاث والرج ػػاؿ ترافقي ػػا مش ػػكالت عدي ػػدة م ػػف قم ػػؽ االنتظ ػػار والخ ػػوؼ م ػػف البػ ػوار وم ػػف
المستقبؿ ،وتزويج األخػت األصػغر قبػؿ األخػت األكبػر ومػا يصػاحب ذلػؾ مػف غيػرة وفقػداف الثقػة
بالنفس والشعور بالوحدة واالنطواء والسموؾ المنحرؼ واإلحجاـ عف الػزواج فييػا ضػرر كبيػر لكػؿ
مف الفرد والمجتمع.
وترى نسريف النعناعى ( )22 ،1669أف الزواج ىو ينظاـ اجتماعي مالئـ لحفظ كرامة
اإلنسػػاف عمػػى غيػره مػػف الكائنػػات ،والػػذي مػػف شػػأنو حفػػظ الشػػرؼ والك ارمػػة والعػػرض .فػػالزواج ىػػو
شػػرع اهلل الػػذي شػػرعو لكػػي يسػػتطيع اإلنسػػاف إشػػباع غ ارئ ػزه فػػي نظػػاـ أق ػره اهلل والمجتمػػع ،ويحقػػؽ
االستقرار العاطفي واألخالقي واالجتماعي لمفرد والمجتمعي.
كما تشير نسريف النعنػاعى ( )21 - 22 ،1669إلػى أف تػأخر سػف الػزواج ىػو يعبػارة
عف ارتفاع سػف الػزواج عػف معدلػو الطبيعػي فػي الػذكور واإلنػاث وتبػدأ مرحمػة التػأخر العمػري فػي
الذكور مف سف  00فما فوؽ ،وتبدأ مرحمة التأخر العمري لإلناث مف سف  06عاـ فما فوؽي.
وهناك العديد من االخطار التى تحدث جراء تأخر سن الزواج منها:
 -2الخطر الصحى :حيث نيى اإلسالـ عف العزوبة ألنيا خطر عمى الفرد والمجتمع فيي إذا
انتشرت في أمة فال شؾ أف شبابيا وشباتيا يتجيوف في حياتيـ االجتماعية إلى المجوف
والخالعة ألف النفس اإلنسانية إذا لـ تكف ليا مف تقوى اهلل رادع ومف مراقبتو راجز اتجيت
إلى إشباع الشيوة بأي وسيمة وتاىت في حياة الفاحشة والرذيمة وعممت عمى إشباع الشيوة
باالتصاؿ الحراـ والعالقات المشبوىة فالعزوبة مف األمور الخطيرة في المجتمع التي تيدد
بزواؿ األسر ويكوف وراءىا شقاء الرجؿ والمرأة (منصور الرفاعي.)27 ،1666 ،
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 -1الخطر االجتماعى :حيث تيدد األسرة بالزواؿ ألف الشاب حيف يشبع نيمو الجنسي بالحراـ
ال يمكنو أف يفكر بتكويف أسرة وأيضا ظمـ المواليد واألطفاؿ حيث أف المجتمع الذي ييرب
مف الزواج يعج بأوالد ال كرامة ليـ وال أنساب (عبداهلل عمواف.)11 - 11 ،2914 ،
 -0الخطر االقتصادى :ألف العازب يصرؼ ىمو في التفكير في األنثى وكيفية الوصوؿ إلييا
وىي بالتالي تفكر في الرجؿ وكيفية الوصوؿ إليو ،وال شؾ أف الذيف يفكروف في ىذه األشياء
ال يقوموف عمى اإلنتاج لضعؼ قواىـ وانشغاليـ بأشياء جنسية ويكوف ذلؾ سببا في االنييار
االقتصادي (منصور الرفاعي.)27 ،1666 ،
وهناك العديد من األسباب التى تكمن خمف تأخر سن الزواج منها:
 -2أسباب دينية :وأىميا ىو ضعؼ اإليماف ،فغالبا ما يرغب الشاب مف وراء الزواج تحقيؽ
ىدؼ جنسي فيبحث عف الصغيرة الجميمة ال ييميـ بعد ذلؾ ديف وال أدب وال عمـ وما ذلؾ
إال لضعؼ إيمانيـ ولو قوى إيمانيـ لجعموا مقاييس الجماؿ والسف آخر ما يفكر فيو
العقالء كما قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ (تنك المرأة ألربع :لماليا ،ولحسبيا وجماليا
ولدينيا فاظفر بذات الديف تربت يداؾ).
 -1أسباب اقتصادية :وأىميا ،غالء الميور ،والظروؼ االقتصادية السائدة بالمجتمع المصرى
منذ سنوات مضت.
 -0أسباب نفسية :وأىميا ،الخوؼ مف اإلقداـ عمى اتخاذ القرار الزواجى ،الطبيعة العاطفية
لممرأة ،ففى كثير مف األحواؿ تقدـ عمى التضحية بشبابيا ومستقبميا في سبيؿ تحقيؽ
سعادة عائمتيا فيناؾ الكثيرمف الفتيات الالئي قصرف حياتيف وشبابيف ليربوف أخوة صغار
توفيت عنيـ والدتيـ ،فاختزلف كؿ طموحاتيف في طموح واحد وىو تربية أخواتيف ليكونوا
أفرادا ناجحيف في حياتيـ (نسريف النعناعى.)91 – 96 ،1669 ،
 -7أسباب اجتماعية :زلعؿ اىميا تحكـ األسرة فى اختيار شريؾ الحياة ألبنائيا ،وسفر الفتاة
لمعمؿ بالخارج ،فيناؾ مف الفتيات مف ترى أف في ىذا السفر ىدؼ تسعى إلى تحقيقو بكؿ
ما تستطيع فيي في قناعة تامة أف بامتالكيا لممادة سوؼ تستطيع الحصوؿ عمى كؿ ما
تريده فقد يشترط مف يتقدـ ليا أال تسافر ويطمب منيا أف تتخمى عف ىذا اليدؼ ،ومف ثـ
نجد أف ىذه الفتاة تفضؿ السفر عمى الزواج دوف التفكير في عواقب ىذا السفر حيث
تصب بدوف شريكا يؤنس وحدتيا وطفؿ يسعده وعندما تحث يقظة يكوف قد تأخر سنيا
أخير التعميـ والتعميـ العالى،
وقمت فرصيا لمزواج (رشاد موسى وآخريف ،)261 ،1660 ،و ا
حيث إف الكثير مف الفتيات يعتبرف التعميـ واكماؿ مسيرتيف العممية بالنسبة ليف نافذة
جديدة ليف عمى العالـ حيث إف التعميـ يزيد مف وعييف ويساعدىف في تبوء مركز ميـ في
المجتمع يؤمف ليف استقالال ماديا واجتماعيا بعيدا عف الرجؿ ويدعميف بسالح تجابيف بو
صعوبات الغد سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة (كاريف صادر.)01 ،2990 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولقد أجريت العديد مف الدراسات والبحوث التي تناولت متغير تأخر سف الزواج ،منيا:
أندريسوف ) ،(Anderson, 1984إبراىيـ العبيدي وعبد اهلل الخميفة ( ،)2991عائشة يونس
( ،)2990مي حجازي ( ،)1666انتصار سالـ ( ،)1662إسياـ أبو بكر( ،)1660جياد
الناقوال ( ،)1660شيال وأودينارايانا ) ،(Sheela & Audinarayana, 2003ىوستوف
وىايدي ميمز ) ،(Huston & Mel, 2004عيسى البمياف ( ،)1660شارب جانوف (Sharp
 ،& Ganong, 2007بمينغـ ) ،(Billingham, 2008نسريف النعناعى ( ،)1669شيرزاد
نوار ( ،)1626أسامة جابر ( ،)1622ىيفاء اقنيبر ( ،)1622سميرة قنديؿ وآخريف (،)1620
عبدالمريد قاسـ ( ،)1627فاطمة شحيمات ( ،)1627دليمة كواش ( ،)1620المسعود جمادى
( ،)1620سوزاف الشمايمة ( ،)1624محمد معشى ( ،)1624محمد نور الديف ( ،)1624ليمى
البينساوي ( ،)1621وأميرة متولي ( )1629والتى أشارت نتائجيا إلى أف تأخر سف الزواج
بالنسبة لمفتاة يؤثر – بشكؿ سمبى -عمى معنى الحياة وجودتيا ،حيث إنو يؤدى إلى معاناتيا
النفسية وشعورىا بالقمؽ واالكتئاب والنقص والوحدة النفسية والضغوط الحياتية ميما وصمت مف
مراحؿ تعميمية وميما أعتمت مف مناصب ووظائؼ ذات مكانة مرتفعة في المجتمع.
اجيػا
ومف ثـ تحاوؿ الدراسة الحاليػة تنميػة الميػارات الحياتيػة لػدى المعممػات المتػأخرات زو ً
مف خالؿ برنامج إرشادى تكاممى وبحث أثره فى تحسيف ميارات تعامميف مع الضغوط.

فرو

الدراسة :

تفتػػرض الباحثػػة الحاليػػة فػػي ضػػوء ماسػػبؽ وفػػى ضػػوء الد ارسػػات والبحػػوث السػػابقة أف
البرنػػامج اإلرشػػادى التكػػاممى المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة الحاليػػة سػػيكوف ذا جػػدوى فػػي تنميػػة الميػػارات
اجي ػػا ،وم ػػف ث ػػـ
الحياتي ػػة ،وتحس ػػيف مي ػػارات التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط ل ػػدى المعمم ػػات المت ػػأخرات زو ً
صاغت فروض الدراسة عمى النحو التالي:
 -2توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة فػي كػؿ
مف الميارات الحياتية ،وميارات التعامؿ مػع الضػغوط قبػؿ وبعػد تطبيػؽ البرنػامج اإلرشػادى
التكاممى لصال القياس البعدي.
 -1توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة وأف ػراد
المجموعػػة الضػػابطة فػػي كػػؿ مػػف الميػػارات الحياتيػػة ،وميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط بعػػد
تطبيؽ البرنامج اإلرشادى التكاممى لصال أفراد المجموعة التجريبية.
 -0ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات أفػ ػراد المجموع ػػة التجريبي ػػة
ف ػػي ك ػػؿ م ػػف المي ػػارات الحياتي ػػة ،ومي ػػارات التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط ب ػػيف ك ػػؿ م ػػف القياس ػػيف
البعػ ػػدي األوؿ والبعػ ػػدي الثػ ػػاني (التتبعػ ػػي) بعػ ػػد مػ ػػرور شػ ػػير تقريب ػ ػاً مػ ػػف انتيػ ػػاء البرنػ ػػامج
اإلرشادى التكاممى.
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الطريقة واإلجراءات:


الطريقة:

أوالً  :العينة  :تضمنت الدراسة الحالية العينات التالية:
 -1عينة الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
تألفػ ػ ػػت مػ ػ ػػف ( )06معممػ ػ ػػة ،امتػ ػ ػػدت أعمػ ػ ػػارىف مػ ػ ػػف  01- 10عامػ ػ ػػا بمتوسػ ػ ػػط عمػ ػ ػػر
ق ػ ػػدره  01.0عام ػ ػػا ،وانحػ ػ ػراؼ معي ػ ػػاري ق ػ ػػدره  ،0.00وذل ػ ػػؾ بغ ػ ػػرض التحق ػ ػػؽ م ػ ػػف الخص ػ ػػائص
السيكومترية لةدوات.
 -0عينة الدراسة األساسية:
تكونػػت مػػف ( )06معممػػة ،امتػػدت أعمػػارىف مػػف  71- 06عامػػا بمتوسػػط عمػػر قػػدره
 04.16عام ػػا ،وانحػ ػراؼ معي ػػاري ق ػػدره  ،7.22ت ػػـ تقس ػػيميـ إل ػػى مجم ػػوعتيف؛ أح ػػدىما تجريبي ػػة،
واألخرى ضابطة ،قواـ كؿ منيما ( )06معممة.

ثانياً :أدوات الدراسة:
اجيا :إعداد /الباحثة
 -1مقياس المهارات الحياتية لممتأخرات زو ً
أعدت الباحثة الحالية المقياس بيدؼ قياس الميارات الحياتية لدى المعممات المتأخرات
زواجيا بعد اإلطالع عمى األطر النظرية والدراسات والبحوث التي تناولت مجاؿ الميارات
الحياتية وكذا معظـ المقاييس العربية واألجنبية والتي ىدفت لقياس الميارات الحياتية ومنيا:
خديجة بخيت ( ،)1666أحمد السيد ( ،)1662فايز أبوحجر ( ،)1660بتر وبنجاميف (Butter
) ،& Benjamin, 2006ىانمي ) ،(Hanley., 2007ويميامز ) ،(Williams, 2008أديواؿ
( ،)Adewale, 2009سميماف عبد الواحد (1626؛  ،)1621إمى ( ،)Amy, 2012سيمفريف
) ،(Silverlene, 2013تيا ) ،(Tia, 2013جوف ) ،(John, 2014سميماف عبد الواحد
(1627؛  ،)1620نادية شريؼ وآخريف ( ،)1620زينب توفيؽ ( ،)1624ومحمود عزاـ وىالة
إسماعيؿ ( .)1621ويتكوف المقياس الحالى مف ( )06مفردة موزعة عمى خمس ( )0ميارات
حياتية وىى (حؿ المشكالت ،اتخاذ القرار ،التفكير اإلبداعي ،التقييـ ،والتفكير الناقد) يشتمؿ كؿ
بعد عمى عشرة مفردات وأماـ كؿ مفردة ثالث استجابات ىي( :دائما ،أحيانا ،وناد ار) .وتقدر
باعطاء الدرجات ( )2 ،1 ،0المقابمة لالستجابات السابقة عمى الترتيب ،وبذلؾ تتراوح درجات
المقياس ما بيف ( )206 – 06وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى مستوى مرتفع مف الميارات الحياتية،
والعكس صحي .
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الخصائص السيكومترية لممقياس:
فػػي سػػبيؿ التحقػػؽ مػػف صػػالحية المقيػػاس قبػػؿ التطبيػػؽ عمػػى العينػػة األساسػػية قامػػت
الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ وثبات مقياس الميارات الحياتية ،وذلؾ عمى النحو التالي:
 صدق المقياس:
تم التحقق من صدق المقياس باستخدام األساليب التالية:
 -2صــــدق المحكمــــين :بع ػػد أف ت ػػـ ص ػػياغة فقػ ػرات المقي ػػاس ف ػػي ض ػػوء التعري ػػؼ اإلج ارئ ػػي
لمميارات الحياتية ،تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف أعضاء ىيئة
التػػدريس المتخصصػػيف فػػي عمػػـ الػػنفس بكميػػات التربيػػة واآلداب بػػبعض الجامعػػات المص ػرية
(ممحؽ  ،)2وذلؾ إلبداء آرائيـ والحكـ عمى مدى صدؽ مضموف العبارات ومدى فعالية مػا
وضػػعت لقياسػػو ،وتػػـ تع ػػديؿ بع ػض العب ػػارات وح ػػذؼ ال ػػبعض اآلخ ػػر ف ػػي ضػػوء توجيي ػػات
مكونا مف ( )06مفردة.
السادة المحكميف ليصب المقياس بذلؾ ً

 -0الصدق البنائي (صدق التكوين الفرضي):

تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي مف خالؿ إيجاد تجانس المقياس
( Test Homogeneityعمى ماىر خطاب ،)1661 ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف
درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لممقياس ككؿ ،وذلؾ عمى أفراد العينة االستطالعية والجدوؿ
التالى يوض ذلؾ.
جدول ( )1معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس ككل
رقـ
المفردة
2
1
0
7
0
0
4
1
9
26

معامالت
االرتباط
6.070
6.041
6.029
6.001
6.096
6.009
6.476
6.440
6.014
6.709

رقـ
المفردة
22
21
20
27
20
20
24
21
29
16

معامالت
االرتباط
6.704
6.024
6.766
6.026
6.400
6.070
6.701
6.709
6.710
6.711

رقـ
المفردة
12
11
10
17
10
10
14
11
19
06

معامالت
االرتباط
6.774
6.799
6.469
6.007
6.700
6.066
6.791
6.026
6.707
6.741

رقـ
المفردة
02
01
00
07
00
00
04
01
09
76

معامالت
االرتباط
6.009
6.000
6.711
6.779
6.460
6.700
6.001
6.470
6.004
6.400

رقـ
المفردة
72
71
70
77
70
70
74
71
79
06

معامالت
االرتباط
6.014
6.001
6.701
6.440
6.099
6.700
6.421
6.004
6.796
6.496

يتض ػ مػػف جػػدوؿ ( )2أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مفػػردة والدرجػػة الكميػػة
لممقي ػػاس كك ػػؿ تراوح ػػت ق ػػيـ مع ػػامالت االرتب ػػاط م ػػا ب ػػيف ( ،)6.496 - 6.710وجميعي ػػا دال ػػة
إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )6.62ممػػا يػػدؿ عمػػى االتسػػاؽ الػػداخمى لممقيػػاس ،ومػػف ثػػـ يتمتػػع
بدرجة مناسبة مف الصدؽ يجعمو صالحاً لالستخداـ في الدراسة الحالية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3الصدق التالزمي (صدق المحك):
تػػـ حسػػاب صػػدؽ المحػػؾ لممقيػػاس الحػػالي مػػف خػػالؿ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف
اسػػتبياف الميػػارات الحياتيػػة إلنعػػاـ شػػعيبي ( )1621ومقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة الحػػالي ،المػػذاف
طبقا عمى أفراد عينة الخصائص السيكومترية ،وقد بمغت معامالت االرتباط بينيمػا ( )6,49وىػو
معامؿ ارتباط داؿ عند مستوى داللػة ( .)6,62وبالتػالي يتمتػع بدرجػة مناسػبة مػف الصػدؽ يجعمػو
صالحاً لالستخداـ في الدراسة الحالية.



ثبات المقياس:

قامػػت الباحثػػة بحسػػاب الثبػػات لممقيػػاس الحػػالى بطريقػػة إعػػادة االختبػػار وذلػػؾ عمػػى
أف ػراد عينػػة الخصػػائص السػػيكومترية بفػػارؽ زمنػػي أسػػبوعيف ،وكػػاف معامػػؿ الثبػػات ( )6.12وىػػو
معامؿ مرتفع وداؿ عند مستوى (.)6.62
ومف اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثة صدؽ وثبات المقياس بصورتو النيائية (ممحػؽ )1
وصالحيتو لالستخداـ في الدراسة الحالية لقياس الميارات الحياتية.
 -3مقياس مهارات التعامل مع الضغوط لدى المعممات المتأخرات زواجيا :إعداد /الباحثة
ييػػدؼ ىػػذا المقيػػاس إلػػى قيػػاس ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط لػػدى المعممػػات المتػػأخرات
اجيػػا .وتػػـ إعػػداد ىػػذا المقيػػاس إسػػتناداً إلػػى األُطػػر النظريػػة والد ارسػػات والبحػػوث التػػى تناولػػت
زو ً
الضغوط وميارات التعامؿ معيا ،وكذا بعد اإلطػالع عمػى االختبػارات والمقػاييس التػى ىػدفت إلػى
قياس ميارات التعامؿ مع الضغوط والتى اشتممت عمػى أبعػاد ومفػردات مرتبطػة بالمقيػاس الحػالى
منيػػا :ىػػانـ ياركنػػدي ( ،)2990تػػالبيرت ) ، (Talbert, 1994فانػػدرىوؼ (Vanderhoef,
) ،1996إيمػاف مصػطفى ( ،)2991كػارليمى ) ،(Carlyle, 2001كػارتير )،(Cartier, 2003
ىدى عاصـ ( ،)1667منى الشرقاوى ( ،)1664ىاشػمى وآخػريف )،(Hashmi et al., 2007
يػو ) ،(Yu, 2002سػماح سػالـ ( ،)1660كيػرس وآخػريف ) ،(Chirs et al., 2004ريتفنػاف
وآخػريف ) ،(Ritvanen et al., 2006جيفيػنج ) ،(Giving, 2007جوكالػب (Gokalp,
) ،2008دانػػا ) ،(Dana, 2009سػػمر ص ػػالح ( ،)1626عبدالمري ػػد قاس ػػـ ( ،)1627نوري ػػة
المعيم ػػى ووج ػػداف المقي ػػؿ ( ،)1627س ػػياـ الس ػػالمونى ( ،)1620حس ػػيبة ب ػػرزواف وبديع ػػة واكم ػػي
( ،)1624وسػػاـ عبػػدالرازؽ ( ،)1621وأمي ػرة متػػولي ( .)1629ولقػػد انتيػػت الباحثػػة إلػػى تحديػػد
وصياغة أربعػة ( )0أبعػاد ىػى (إدارة الوقػت ،والتجاىػؿ واإلنكػار ،واالسػتعانة باألنشػطة الترفيييػة،
والتقدير اإليجابي لممينة ،والتفاؤؿ) يشػتمؿ كػؿ بعػد عمػى ثمػاف مفػردات باعتبارىػا الصػورة األوليػة
لمقي ػػاس مي ػػارات التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط بحي ػػث تك ػػوف ج ػػاىزة لمع ػػرض عم ػػى الس ػػادة المحكم ػػيف.
وتتػ ػ ػػراوح اإلجابػ ػ ػػة عمػ ػ ػػي المقيػ ػ ػػاس فػ ػ ػػي ثػ ػ ػػالث مسػ ػ ػػتويات (دائم ػ ػ ػاً – أحيان ػ ػ ػاً – نػ ػ ػػاد اًر) والدرجػ ػ ػػة
( )2 - 1 - 0وبذلؾ تتراوح درجات المقياس ما بػيف ( )216 – 76وتػدؿ الدرجػة المرتفعػة عمػى
مستوى مرتفع مف ميارات التعامؿ مع الضغوط ،والعكس صحي .

822

اجملهد  - 63انعدد األول  -يناير 0202و

د /هالة محمد كمال شمبولية

فعالية برنامج إرشادى تكاممى لتنمية المهارات الحياتية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخصائص السيكومترية لممقياس:


صدق المقياس:

 -1صدق المحكمين:
بعػػد أف تػػـ صػػياغة فق ػرات المقيػػاس وفحصػػيا فػػي ضػػوء التعريػػؼ اإلج ارئػػي لميػػارات
التعامػػؿ مػػع الضػػغوط ،تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػى مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف مػػف أعضػػاء
ىيئػ ػػة التػ ػػدريس المتخصصػ ػػيف فػ ػػي عمػ ػػـ الػ ػػنفس بكميػ ػػات التربيػ ػػة واآلداب بػ ػػبعض الجامعػ ػػات
المصػ ػرية (ممح ػػؽ  ،)2وذل ػػؾ لتحدي ػػد م ػػدى ص ػػالحيتو لم ػػا وض ػػع لقياس ػػو ،وت ػػـ إجػ ػراء بع ػػض
التعػػديالت بنػػاء عمػػى توجييػػات السػػادة المحكمػػيف ،وأعتبػػر ذلػػؾ مؤشػ اًر لصػػدؽ المقيػػاس حيػػث
تراوحت نسبة االتفاؽ ما بيف (.)%266 – 16
 -0الصدق البنائى (صدق التكوين الفرضى):
تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ
مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية لممقياس ،وذلؾ عمى أفراد عينة الخصائص
السيكومترية ،وذلؾ عمى أفراد العينة االستطالعية والجدوؿ التالى يوض ذلؾ.
جدول ( )0معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس ككل
رقـ

المفردة

معامالت
االرتباط

رقـ

المفردة

االرتباط

2

6.479

22

6.710

12

0

6.706

20

6.719

10

1
7
0
0
4
1
9

26

6.717
6.071
6.017
6.009
6.001
6.770
6.011
6.007

21
27
20
20
24
21
29
16

معامالت

رقـ

المفردة

االرتباط

6.009

02

6.079

00

6.040
6.000
6.001
6.002
6.740
6.021
6.010
6.020

11
17
10
10
14
11
19
06

معامالت

رقـ

المفردة

االرتباط

6.717
6.740

6.409
6.717
6.006
6.444
6.011
6.007
6.020
6.709

01
07
00
00
04
01
09
76

معامالت

6.706
6.021
6.010
6.020
6.400
6.017
6.009
6.709

يتض ػ مػػف جػػدوؿ ( )1أف مع ػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مفػػردة والدرجػػة الكميػػة
لممقي ػػاس كك ػػؿ تراوح ػػت ق ػػيـ مع ػػامالت االرتب ػػاط م ػػا ب ػػيف ( ،)6.444 - 6.719وجميعي ػػا دال ػػة
إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )6.62ممػػا يػػدؿ عمػػى االتسػػاؽ الػػداخمى لممقيػػاس ،ومػػف ثػػـ يتمتػػع
بدرجة مناسبة مف الصدؽ يجعمو صالحاً لالستخداـ في الدراسة الحالية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3الصدق التالزمي (صدق المحك):
تػػـ حسػػاب صػػدؽ المحػػؾ لممقيػػاس الحػػالي مػػف خػػالؿ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف
مقيػػاس ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط لػػدى المعممػػات لسػػمر صػػالح ( )1626ومقيػػاس ميػػارات
التعامػؿ مػع الضػػغوط الحػالي ،المػذاف طبقػػا عمػى أفػراد عينػة الخصػائص السػػيكومترية ،وقػد بمغػػت
معامالت االرتبػاط بينيمػا ( )6,49وىػو معامػؿ ارتبػاط داؿ عنػد مسػتوى داللػة ( .)6,62وبالتػالي
يتمتع بدرجة مناسبة مف الصدؽ يجعمو صالحاً لالستخداـ في الدراسة الحالية.


ثبات المقياس:
قامػ ػػت الباحثػ ػػة بحسػ ػػاب ثبػ ػػات المقيػ ػػاس بطريقػ ػػة ألفػ ػػا كرونب ػ ػػاخ وذلػ ػػؾ أف ػ ػراد عينػ ػػة
الخص ػػائص الس ػػيكومترية ،حي ػػث كان ػػت القيم ػػة المتحص ػػؿ عميي ػػا ( )6.11وتعتب ػػر ى ػػذه الق ػػيـ
مناسبة لممقياس.

ويتض مف اإلجراءات السابقة أف المقياس بصورتو النيائية (ممحؽ  )0يتمتع بدرجػة
مناسبة مف الصػدؽ والثبػات ويمكػف االعتمػاد عميػو فػي قيػاس ميػارات التعامػؿ مػع الضػغوط لػدى
أفراد عينة الدراسة الحالية.
اجيـــا:
 -4برنـــامج إرشـــادى تكـــاممى لتنميـــة المهـــارات الحياتيـــة لـــدى المعممـــات المتـــأخرات زو ً
إعداد /الباحثة
 الهدف العام لمبرنامج:
ييدؼ البرنامج اإلرشادى التكاممى الحالى إلى لتنمية الميارات الحياتية ودراسة أثر
ذلؾ فى تحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط لدى المعممات المتأخرات زواجيا.
 األهداف اإلجرائية لمبرنامج:
يتفرع من الهدف العام لمبرنامج األهداف اإلجرائية التالية:
 -2زيادة معارؼ المتدربات بمفيوـ الميارات الحياتية ومكوناتيا.
 -1زيادة معارؼ المتدربات بمفيوـ ميارات التعامؿ مع الضغوط والعوامؿ التي تسيـ في زيادة
ىذه الميارات.
 -0تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت لدى المتدربات.
 -7تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى المتدربات.
 -0تنمية القدرة عمى الثقة بالنفس لدى المتدربات.
 -0تنمية القدرة عمى إدارة الوقت لدى المتدربات.
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الفنيات المستخدمة في جمسات البرنامج:

المحاضرة والمناقشات الجماعية ،التدريس المباشر ،لعب الدور ،النمذجة ،الحوار،
التنفيس االنفعالي ،االسترخاء ،التخيؿ ،العصؼ الذىني.


األدوات والوسائل المستخدمة في جمسات البرنامج:
بطاقات وأوراؽ عمؿ ،والسبورة ،كمبيوتر ،وشاشة عرض ،داتا شو.



مصادر البرنامج اإلرشادى:

تـ االطالع عمى العديد مف األطر النظرية والبحوث والدراسات التدخمية التى اىتمت
بالميارات الحياتية والتدريب عمييا واكتسابيا ،مثؿ :خالد الباز ومحمد خميؿ ( ،)2999خديجة
بخيت ( ،)1666أحمد السيد ( ،)1662فايز أبوحجر ( ،)1660شيماء صبحي (،)1660
أحمد قشطة ( ،)1661غادة عبدالكريـ ( ،)1669سميماف عبدالواحد (،1627 ،1621 ،1626
 ،)1620نادية شريؼ وآخريف ( ،)1620يمحمد خيري السالمات وماجد الزىرانى (،)1624
ومحمود عزاـ وىالة إسماعيؿ (.)1621


تطبيق البرنامج في صورته النهائية:

بعد انتياء الباحثة مف بناء واعداد البرنامج اإلرشادى التكاممى الحالي ،تـ عرضو عمى
مجموعة مف السادة المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في عمـ النفس والصحة
النفسية بكميات التربية واآلداب ببعض الجامعات المصرية (ممحؽ  ،)2وذلؾ إلبداء رأييـ
ومقترحاتيـ حوؿ البرنامج مف حيث :أىدافو ،وأىميتو ،وخطواتو ،ومدة جمساتو ،ومحتوى
البرنامج ،والفنيات المستخدمة ،وقد أكد السادة المحكموف عمى مالئمة البرنامج لما وضع مف
أجمو ،ومالئمة فنياتو وأدواتو وزمف جمساتو ،وكذا مناسبتو لممستوى العمري والعقمي لعينة
المجموعة التجريبية.


الحدود الزمنية لمبرنامج:

) جمسة إرشادية (ممحؽ  )7تستغرؽ كؿ جمسة
يتكوف البرنامج مف (21
( )06دقيقة ،وقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج ( )0أسابيع وذلؾ بواقع ( )0ثالث جمسات في
األسبوع الواحد.


الحدود المكانية لمبرنامج :

تـ تنفيذ جمسات البرنامج في أحد قاعات نادى المعمميف بمدينة نصر بمحافظة القاىرة
المجيزة بوسائط متعددة باالتفاؽ مع إدارة النادى.
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تقويم البرنامج:
استخدمت الباحثة لتقويم البرنامج نوعين من أنواع التقويم هما:

 -2تقويـ قبمي :وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ أدوات الدراسة (مقياسي الميارات الحياتية ،وميارات
التعامؿ مع الضغوط) عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ تنفيذ وتطبيؽ
البرنامج اإلرشادى التكاممى.
 -1تقويـ بعدي (نيائي) :وذلؾ بتطبيؽ أدوات الدراسة (مقياسي الميارات الحياتية ،وميارات
التعامؿ مع الضغوط) عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد االنتياء مف تطبيؽ
البرنامج اإلرشادى التكاممى.
 اإلجراءات:
مرت إجراءات الدراسة الحالية بالخطوات التالية:
 -2تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة الخصائص السيكومترية لمتأكد مف خصائصيا القياسية
وصالحيتيا لالستخداـ مع عينة الدراسة الحالية.
 -1تقسيـ عينة البرنامج اإلرشادى التكاممى والتي يبمغ عددىا ( )06معممة إلى مجموعتيف:
أحدىما تجريبية ،واألخرى ضابطة ،قواـ كؿ منيما ( )06معممة مف المتأخرات زواجيا.
 -0تـ التأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة؛ التجريبية والضابطة في كؿ مف مقياسي الميارات
الحياتية ،وميارات التعامؿ مع الضغوط قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادى التكاممى لضماف
تجانسيما وأنيما ينطمقا مف نقطة بداية واحدة ،ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ حساب الفروؽ بيف
متوسطات درجات المجموعتيف في متغيرات الدراسة قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادى التكاممى
وذلؾ باستخداـ اختبار يتي حيث كانت قيمة يتي المحسوبة غير دالة إحصائيا عند مستويي
(6.62؛  )6.60مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف قبؿ بداية تطبيؽ البرنامج اإلرشادى
التكاممى في متغيري الدراسة ،والتى تتض نتائجو في الجدوؿ التالي:
جدول ( )3نتائج الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في متغيري الدراسة قبل تطبيق البرنامج اإلرشادى التكاممى
المتغير

المجموعة

ف

ـ

ع

الميارات الحياتية

تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

06
06
06
06

40.700
40.400
02.100
09.100

0.000
0.001
9.976
22.090

ميارات التعامؿ
مع الضغوط

D.F

قيمة يتي

مستوى
الداللة

01

6.192

غير دالة

01

6.427

غير دالة

* قيمة يتي الجدولية عند مستوى(1.467 =)6.62؛ وعند مستوى( 1.612 =)6.60لداللة الطرفيف.

822

اجملهد  - 63انعدد األول  -يناير 0202و

د /هالة محمد كمال شمبولية

فعالية برنامج إرشادى تكاممى لتنمية المهارات الحياتية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادى التكاممى عمى أفراد المجموعة التجريبية والذي استغرؽ ()0
أسابيع وذلؾ بواقع ( )0ثالث جمسات في األسبوع الواحد.
 -0بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج اإلرشادى التكاممى تـ القياس البعدي لمتغيري الدراسة
واجراء المعالجة اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة وتفسيرىا.
 -0تـ تطبيؽ مقياسي الميارات الحياتية ،وميارات التعامؿ مع الضغوط عمى أفراد المجموعة
التجريبية فقط بعد انتياء البرنامج اإلرشادى التكاممى بشير تقريبا لمتأكد مف استم اررية تأثير
البرنامج وفعاليتو.

رابعاً :أساليب المعاجة اإلحصائية المستخدمة:
استخدمت الدراسة الحالية أساليب المعالجة اإلحصائة المناسبة لنوعية البيانات ونوعية
الفروض والتى تمثمت فى :المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ،واختبار يتي لحساب داللة الفروؽ
بيف مجموعتيف مرتبطتيف ،وبيف مجموعتيف مستقمتيف.

نتائج الدراسة وتفسيرها:


الفر

األول:

ينص ىذا الفرض عمى أنو يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
أفراد المجموعة التجريبية في كل من المهارات الحياتية ،ومهارات التعامل مع الضغوط قبل
وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادى التكاممى لصالح القياس البعديي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبػار يتي  T- Testالبػارامترى لحسػاب
داللة الفروؽ بيف مجموعتيف مرتبطتيف (عمى ماىر خطاب )1669 ،مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )4داللة الفروق بين متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين القبمي
والبعدي فى متغيري الدراسة.
المتغير

التطبيؽ

ف

ـ

ع

الميارات
الحياتية
ميارات التعامؿ
مع الضغوط

القبمى
البعدى
القبمى
البعدى

06
06
06
06

40.700
267.141
02.100
41.100

0.000
26.079
9.976
0.694

درجات
الحرية

قيمة
يتي

مستوى
الداللة

حجـ
التأثير

19

21.710

دالة

6.17

19

0.240

دالة

6.74

* قيمة يتي الجدولية عند مستوى( ،1.701 = )6.62وعند( 2.099=)6.60لداللة الطرؼ الواحد.
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يتض مف الجدوؿ ( )7وجود فػروؽ دالػة بػيف درجػات المجموعػة التجريبيػة فػي كػؿ مػف

الميػػارات الحياتيػػة ،وميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط فػػي القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي ،حيػػث إف قيمػػة

يتي المحسػػوبة دال ػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتويي ( )6.60 ،6.62لصػػال القيػػاس البعػػدي ممػػا يؤكػػد
فعاليػػة البرنػػامج اإلرشػػادى فػػى تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة ،وتحسػػيف ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط،
اجيا.
لدى أفراد المجموعة التجريبية مف المعممات المتأخرات زو ً

كما تـ حساب حجػـ التػأثير  Effect Sizeفػى حالػة اسػتخداـ اختبػار يتي (عمػى مػاىر

خطاب)1669 ،؛ حيث جاءت قيمة حجـ تأثير البرنامج اإلرشػادى فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة،
وتحسيف ميارات التعامؿ مػع الضػغوط ( )6.74( ،)6.17عمػى الترتيػب ،وىمػا قيمتػاف تػدال عمػى
حجـ تأثير كبير مما يدؿ عمػى تحسػف أداء أفػراد المجموعػة التجريبيػة األمػر الػذى يؤكػد عمػى أثػر
وفعاليػة البرنػامج اإلرشػادى بمػا تضػػمنو مػف أنشػطة وتػدريبات فػػي تنميػة تنميػة الميػارات الحياتيػػة،

وتحسػػيف ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط لػػدى أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة مػػف المعممػػات المتػػأخرات

اجيا .وبذلؾ تثبت صحة الفرض األوؿ لمدراسة.
زو ً

وتػػأتى نتػػائج ىػػذا الفػرض متوافقػػة مػػع نتػػائج د ارسػػات كػػؿ مػػف خديجػػة بخيػػت (،)1666

فػػايز أبػػوحجر ( ،)1660ىػػانمي ) ،(Hanley., 2007أدي ػواؿ ( ،)Adewale, 2009ناديػػة

شريؼ وآخريف ( ،)1620يمحمد خيري السالمات وماجد الزىرانى ( ،)1624ومحمود عزاـ وىالػة
إسماعيؿ ( )1621والتػى أشػارت إلػى تنميػة وتحسػيف الميػارات الحياتيػة مػف خػالؿ بػرامج تدريبيػة

وارشادية لدى أفراد عيناتيا.

كمػا تتفػػؽ نتػػائج ىػػذا الفػرض مػػع نتػػائج د ارسػػات كػؿ مػػف كػراوس )،(Krause, 2004

ووان ػػج ) ،(Wang, 2007ونوري ػػة المعيم ػػى ووج ػػداف المقي ػػؿ ( ،)1627وحس ػػيبة ب ػػرزواف وبديع ػػة
واكمػ ػػي ( ،)1624ووسػ ػػاـ عب ػ ػػدالرازؽ ( )1621والت ػ ػػى توص ػ ػػمت إل ػ ػػى تحس ػ ػػيف ميػ ػػارات التعام ػ ػػؿ

مع الضغوط.

ويمك ػػف تفس ػػير نتيج ػػة ى ػػذا الف ػػرض ف ػػى إط ػػار م ػػا تض ػػمنو البرن ػػامج م ػػف الت ػػدريب عم ػػى

األنشطة العممية التي مارسيا أفراد العينة التجريبية .إضػافة إلػى إلتػزاـ الباحثػة بػبعض االعتبػارات

الميمة ومنيػا أف البرنػامج باإلضػافة إلػى تضػمنو مجموعػة مػف األنشػطة المشػوقة فقػد تػـ عرضػيا

مػػف خػػالؿ األسػػموب الجمػػاعي والػػذي تميػػز فيػػو المتػػدربات بالحمػػاس والمنافسػػة حيػػث كانػػت عينػػة
الد ارسػػة متقاربػػة فػػي الخصػػائص وقػػد تػػـ اسػػتخداـ المعػػززات المناسػػبة ليػػـ مػػع أىميػػة وجػػود تغذيػػة

راجعة لما يصدر عنيـ مف سموكيات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما يعزز فاعمية البرنامج اإلرشادى الحالى أنو قد تـ تطبيقو فػي منػاخ مػري ومتعػاوف
شػػعرت فيػػو المتػػدربات بال ارحػػة والحريػػة والتأكيػػد عمػػى روح الدعابػػة ،كمػػا اسػػتطعف خػػالؿ جمسػػات
البرنػػامج التعبيػػر عػػف أفكػػارىف دوف خػػوؼ أو تقيػػد ممػػا سػػاعدىف عمػػي إتبػػاع التعميمػػات وااللت ػزاـ
بالحضػػور لجميػػع الجمسػػات بانتظػػاـ واالىتمػػاـ بػػأداء الواجبػػات المنزليػػة المطموبػػة داخػػؿ كػػؿ جمسػػة
مف جمسات البرنامج.
كمػػا يمكػػف إرجػػاع نجػػاح البرنػػامج الحػػالى أيض ػاً إلػػي التركيػػز فيػػو عمػػى مجموعػػة مػػف
مي ػػارات التواص ػػؿ االجتم ػػاعي والت ػػي تع ػػد ض ػػرورية ف ػػي تنمي ػػة المي ػػارات الحياتي ػػة وخاص ػػة لبقي ػػة
المكونػػات األخػػرى لػػو وىػػى ميػػا ارت التوكيديػػة والمرونػػة وحػػؿ المشػػكمة كمػػا تػػـ تػػدريب أفػراد العينػػة
التجريبية عمي كيفية مواجيػة الصػراعات المختمفػة التػي تػواجييـ فػي المنػزؿ وفػي العمػؿ ومحاولػة
حميا بعد ذلؾ األمر الذى أدى إلى تنمية ميارات التعامؿ مع الضغوط لدييف.
دور
إضافة إلى ما سبؽ ،فاف الفنيات التي استخدمت في أثناء جمسات البرنامج لعبت ا
ميما وواضحا في تنمية الميارات الحياتية ،والتي تنوعت ما بيف المحاضرة والمناقشات الجماعية
والحوار والنمذجة والتي مف خالليا اكتسب أفراد المجموعة التجريبية المزيد مف المعارؼ
والمفاىيـ واألفكار حوؿ الميارات الحياتية والتي أدت بدورىا إلى جعؿ أفراد المجموعة التجريبية
أكثر نشاطا ومشاركة وايجابية في أثناء جمسات البرنامج وأسفرت عف زيادة مستوى الميارات
الحياتية لدييف فيي تعد مكونات أساسية تمثؿ صميـ الميارات الحياتية لدى الفرد.

 الفر

الثانى:

ينص ىذا الفرض عمى أنو يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في كل من المهارات
الحياتية ،ومهارات التعامل مع الضغوط بعد تطبيق البرنامج اإلرشادى التكاممى لصالح أفراد
المجموعة التجريبية".
ولمتحقؽ مف صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار يتي  T- Testالبػارامترى لحسػاب
داللة الفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف (عمى ماىر خطاب )1669 ،مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )5نتائج الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في متغيري الدراسة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادى التكاممى
المتغير

المجموعة

ف

ـ

ع

الميارات
الحياتية
ميارات التعامؿ
مع الضغوط

تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

06
06
06
06

267.141
40.400
41.100
09.100

26.079
0.410
0.694
22.404

D.F

قيمة يتي

مستوى
الداللة

حجـ
التأثير

01

21.109

دالة

6.40

01

0.001

دالة

6.00

* قيمة يتيالجدولية عند مستوى(،1.710 =)6.62وعند( 2.017 =)6.60لداللة الطرؼ الواحد.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ ( )0وج ػػود ف ػػروؽ دال ػػة ب ػػيف درج ػػات أفػ ػراد المجموع ػػة التجريبي ػػة،
ودرجػػات أفػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي القيػػاس البعػػدي فػػي كػػؿ مػػف الميػػارات الحياتيػػة ،وميػػارات
التعام ػػؿ م ػػع الض ػػغوط لص ػػال أفػ ػراد المجموع ػػة التجريبي ػػة ،حي ػػث إف قيم ػػة يتي المحس ػػوبة دال ػػة
إحص ػػائياً عن ػػد مس ػػتويي ( )6.60 ،6.62مم ػػا يش ػػير إل ػػى فعالي ػػة البرن ػػامج اإلرش ػػادى ف ػػى تنمي ػػة
الميارات الحياتية ،وتحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط لدى أفراد المجموعػة التجريبيػة وجعميػف
في حالة أفضؿ ممػا ُكػف عمييػا قبػؿ التػدريب عمػى البرنػامج ،ولػـ يحػدث ذلػؾ مػع أفػراد المجموعػة
الضابطة الالتى لـ يتعرضف لمبرنامج اإلرشادى.
كم ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػـ حس ػ ػ ػػاب حج ػ ػ ػػـ الت ػ ػ ػػأثير  Effect Sizeف ػ ػ ػػى حال ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػػتخداـ اختب ػ ػ ػػار يتي
(عمػػى مػػاىر خطػػاب)1669 ،؛ حيػػث جػػاءت قيمػػة حجػػـ تػػأثير البرنػػامج اإلرشػػادى فػػي تنميػػة يػػة
الميارات الحياتية ،وتحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط ( )6.00( ،)6.40عمى الترتيب ،وىما
قيمتػػاف تػػدال عمػػى حجػػـ تػػأثير كبيػػر ممػػا يشػػير إلػػى تحسػػف أداء أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة األمػػر
الػػذى يؤكػػد عمػػى أثػػر وفعاليػػة البرنػػامج اإلرشػػادى بمػػا تضػػمنو مػػف أنشػػطة وتػػدريبات لػػدى أف ػراد
مجموعة الدراسة التجريبية .وبذلؾ تثبت صحة الفرض الثاني لمدراسة.
وتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التػى توصػمت إلػى فاعميػة بػرامج تنميػة
الميارات الحياتية لدى األفراد وذلؾ كما في دراسات كػؿ مػف خالػد البػاز ومحمػد خميػؿ (،)2999
 ،)166أحم ػ ػػد قش ػ ػػطة ( ،)1661غ ػ ػػادة عب ػ ػػدالكريـ
1660
أحم ػ ػػد الس ػ ػػيد ( ،)1662ش ػ ػػيماء ص ػ ػػبحي (0
( ،)1669أرف ػ ػػت عم ػ ػػى ( ،)1626ف ػ ػػاتف إبػ ػ ػراىيـ وآخػ ػ ػريف ( ،)1620حن ػ ػػاف عفيف ػ ػػى (،)1624
ومحمود عزاـ وىالة إسماعيؿ (.)1621
كمػا تتفػؽ نتػائج ىػذا الفػرض مػع نتػائج د ارسػات كػؿ مػف النػوزى )،(Lanuzzi, 2000
وايش ػ ػػدا ) ،(Ishida, 2006وس ػ ػػمر ص ػ ػػالح ( ،)1626وس ػ ػػياـ الس ػ ػػالمونى ( ،)1620وحس ػ ػػيبة
برزواف وبديعػة واكمػي ( ،)1624ووسػاـ عبػدالرازؽ ( )1621والتػى توصػمت إلػى تحسػيف ميػارات
التعامؿ مع الضغوط.
ويمكػ ػػف تفسػ ػػير نتيجػ ػػة ىػ ػػذا الفػ ػػرض فػ ػػى إطػ ػػار تمقػ ػػى أف ػ ػراد المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة دوف
الضابطة جمسات البرنامج االرشادى والتي تـ تدريبيف فييا عمي كيفية تحديد انفعاالتيف والتحدث
عنيػػا والػػتحكـ فييػػا وادارتيػػا ،كمػػا تعممػػف تحديػػد أىػػدافيف بدقػػة ومحاولػػة تحقيقيػػا ،والتػػدريب عمػػي
كيفية مواجية الضغوط وحؿ الصراعات ،وتنمية مكونػات الميػارات الحياتيػة ممػا أدى إلػى تحسػف
فى مياراتيف الحياتية وىذا يدلؿ عمي فاعمية البرنامج االرشادى المستخدـ في الدراسة الحالية فى
تحقيؽ الغرض الذى وضع مف أجمو.
كمػػا تعػػزو الباحثػػة فعاليػػة البرنػػامج اإلرشػػادى الحاليػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى
أفػ ػراد المجموع ػػة التجريبي ػػة إل ػػي تض ػػمنو فني ػػات س ػػاعدت جميعي ػػا ف ػػي تحقي ػػؽ مزي ػػد م ػػف التف ػػاىـ
والتواصػػؿ بػػيف أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة ومنيػػا فنيػػة لعػػب الػػدور والتػػي سػػاعدت أف ػراد المجموعػػة
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فعالية برنامج إرشادى تكاممى لتنمية المهارات الحياتية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجريبية عمي رؤية أنفسيف كمػا ىػي فػي الواقػع كػأنيف يػروف أنفسػيف فػي المػرآة ومػف ثػـ يحكمػف
عمي سموكيف في الماضي ويتعممف السموؾ الصحي في الحاضر ،كما يستطعف التعبير بايجابية
عػػف انفعػػاالتيف ومشػػاعرىف ،ومػػف خػػالؿ لعػػب الػػدور اسػػتخدمت بعػػض الػػديناميات التػػي تزيػػد مػػف
القابمية لمتفاعؿ والتواصؿ االجتماعي بيف أفراد المجموعة التجريبية وذلؾ مثؿ االسػتثارة والتشػجيع
والتوظيػػؼ ،ومػػف الفنيػػات التػػي اسػػتخدمت بنجػػاح فػػي ىػػذا البرنػػامج فنيػػة النمذجػػة والتػػي سػػاعدت
كػػذلؾ أفػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى رؤيػػة وتعمػػـ السػػموؾ الصػػحي فػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ ،كمػػا
استند البرنامج عمي المدخؿ المعرفي السػموكي والػذي اسػتطاع تخفيػؼ حػدة المشػاعر واالنفعػاالت
السػػمبية وأتػػاح فرصػػة لمتحػػاور والمناقشػػة فػػي جػػو مػػف األمػػف العػػاطفى حيػػث إف تنميػػة الميػػارات
الحياتية يتطمب وجػود الدافعيػة الشخصػية والتشػجيع والػدعـ المسػتمر والتغذيػة الراجعػة لممتػدربات،
وال يمكػػف فصػػؿ عمميػػات الػػتعمـ االنفعػػالى عػػف العمميػػات المعرفيػػة فكالىمػػا يػػؤثر فػػي فيػػـ وادارة
المش ػػاعر بطريق ػػة ص ػػحيحة وبالت ػػالي التغم ػػب عم ػػى المش ػػكالت الت ػػي تػ ػواجييـ والت ػػى م ػػف أىمي ػػا
الضغوط الحياتية.
وبتضافر جميع العوامؿ سابقة الذكر كانت النتيجة ىى فعالية البرنامج االرشادى في
تنمية الميارات الحياتية لدى أفراد المجموعة التجريبية األمر الذى أدى بدوره إلى تحسيف ميارات
التعامؿ مع الضغوط وعدـ حدوث ذلؾ ألفراد المجموعة الضابطة التي لـ يتأثر أدائيف ولـ يتغير
وذلؾ ألنيا لـ تتعرض لجمسات البرنامج ولـ يطبؽ عمييف بأنشطتو وفنياتو المختمفة.

 الفر

الثالث:

ينص ىذا الفرض عمى أنو يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
أفراد المجموعة التجريبية في كل من المهارات الحياتية ،ومهارات التعامل مع الضغوط بين كل
من القياسين البعدي األول والبعدي الثاني (التتبعي) بعد مرور شهر تقريبا من انتهاء
البرنامج اإلرشادى التكاممىي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبػار يتي  T- Testالبػارامترى لحسػاب
داللة الفروؽ بيف مجموعتيف مرتبطتيف (عمى ماىر خطاب )1669 ،مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )6داللة الفروق بين متوسطى درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى
والتتبعى فى متغيري الدراسة.
المتغير

التطبيؽ

ف

ـ

ع

الميارات الحياتية

البعدى
التتبعى
البعدى
التتبعى

06
06
06
06

267.141
260.601
41.100
40.166

26.079
26.001
0.694
0.040

ميارات التعامؿ مع
الضغوط

درجات
الحرية

قيمة
يتي

مستوى
الداللة

19

2.071

غير دالة

19

2.119

غير دالة

* قيمة يتي الجدولية عند مستوى(1.400 = )6.62؛ وعند مستوى ( 1.670 =)6.60لداللة الطرفيف.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتض مف الجدوؿ ( )0عدـ وجود فروؽ دالة بيف درجػات المجموعػة التجريبيػة فػي كػؿ
مػػف الميػػارات الحياتيػة ،وميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط فػػي القياسػػيف البعػػدي والتتبعػػى ،حيػػث إف
قيمة يتي المحسوبة غير دالػة إحصػائياً عنػد مسػتويي ( )6.60 ،6.62ممػا يؤكػد اسػتمرار فعاليػة
البرنامج اإلرشادى فى تنمية الميارات الحياتية ،وتحسيف ميارات التعامؿ مػع الضػغوط لػدى أفػراد
اجيا.
المجموعة التجريبية مف المعممات المتأخرات زو ً
وتشػير نتػائج ىػػذا الفػرض إلػػى أف افػراد المجموعػػة التجريبيػة قػػد تػـ تػػدريبيـ بشػكؿ كػػافي
عمي مكونات الميارات الحياتية حتى مرحمة اإلتقاف وقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة البرنامج اإلرشادى
الذي أعدتو وطبقتو الباحثة لتنميػة الميػارات الحياتيػة لػدى أفػ ارد المجموعػة التجريبيػة والتركيػز فيػو
عم ػػى ق ػػدراتيف وتكم ػػيفيف ب ػػبعض الواجب ػػات المنزلي ػػة المتناس ػػبة معي ػػف والت ػػي أتاح ػػت لي ػػف فرص ػػة
لممارسػػة الميػػارات الحياتيػػة خػػارج بيئػػة التػػدريب ثػػـ مراجعػػة ىػػذه التكميفػػات والتػػي أدت إلػػى تثبيػػت
ىػػذه الميػػارات لػػدييف األمػػر الػػذى أدى إلػػى اسػػتمرار تحسػػف ميػػاراتيف فػػى التعامػػؿ مػػع الضػػغوط
حتى بعد مرور فترة زمنية مف انتياء البرنامج اإلرشادى.

كمػػا يمكػػف إرجػػاع اسػػتم اررية فاعميػػة البرنػػامج اإلرشػػادى فػػى تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة،
وتحسػػيف ميػػارات التعامػػؿ مػػع الضػػغوط إلػػى العالقػػة الطيبػػة التػػي كونتيػػا الباحثػػة بينيػػا وبػػيف أفػراد
المجموعػػة التجريبيػػة .وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػو خمػػؼ مبػػارؾ ( )1662مػػف أف إقامػػة عالقػػة
مينيػػة سػػميمة بػػيف المػػدرب والمتػػدرب يعػػد مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي زيػػادة فعاليػػة أي مػػف التػػدخالت
اإلنسانية التي تيدؼ إلى التدريب.
كما تعزى الباحثة استم اررية فاعمية البرنامج اإلرشادى فى فى تنمية الميارات الحياتية،
وتحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط إلى الدافعية والرغبة والمشاركة اإليجابية مف جانب أفراد
المجموعة التجريبية حيث أسيمت بشكؿ كبير فى عدـ حدوث إنتكاسة بعد انتياء الجمسات
اإلرشادية ،واستمرار ما يمكف أف يكوف قد حدث مف تحسف واإلبقاء عميو حتى بعد انتياء
البرنامج بشير تقريبا.
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التوصيات:
 -2االىتماـ والعمؿ عمي قياس مستويات الميارات الحياتية ،وميارات التعامؿ مع الضغوط،
وذلؾ في المؤسسات التربوية والمتعميمية وخاصة بالمدارس بجميع المراحؿ الدراسية
المختمفة ،والقياـ بادخاؿ مثؿ ىذه البرامج اإلرشادية النفسية التطبيقية ضمف البرامج
التدريبية لمنمو المينى لممعممات باألكاديمية المينية لممعمميف.
 -1االىتماـ ببرامج تنمية الميارات الحياتية لدى المعممات؛ وذلؾ لتصب المعممة أكثر قدرة
عمى أكثر إنجا از لمياميا الوظيفية والتدريسية ،وأقؿ ضغوطا حياتية ومينية ،وبالتالى
تكوف عمى مستوى عاؿ مف الصحة النفسية.
 -0تصميـ برامج إرشادية لتحسيف ميارات التعامؿ مع الضغوط الحياتية لدي المعممات،
بحيث تتنوع إلي برامج إقتصادية واجتماعية ودينية ونفسية ،وذلؾ بيدؼ مواجية كافة
الظروؼ الصعبة حيف وقوعيا بقوة وصالبة.
 -7ضرورة القياـ بمزيد مف الدراسات والبحوث التجريبية التطبيقية حوؿ الميارات الحياتية
ومتغيراتيا ،وميارات التعامؿ مع الضغوط ،مف قبؿ الباحثيف والمتخصصيف في
المجاالت النفسية واإلجتماعية ،لمعمؿ عمي تطوير البرامج اإلرشادية النفسية في ىذا
المجاؿ ،وذلؾ لتحقيؽ مبدأ تنمية الميارات الحياتية المبني عمي األصوؿ والمناىج
اإلرشادية النفسية العممية الحديثة.

البحوث المقترحة:

 -2فاعمية برنامج قائـ عمى اإلرشاد النفسى الدينى في تنمية الميارات الحياتية وخفض
الضغوط المينية لدى المعممات المتأخرات زواجيا.
 -1العالقة بيف الوجدانات السالبة وبعض المتغيرات الديموجرافية مثؿ (المرحمة التعميمية،
والسف ،والمستوى التعميمي) لدى المعممات المتأخرات زواجيا.
 -0فعالية برنامج إرشادى تكاممى فى تخفيؼ بعض االنفعاالت السمبية لدى لدى المعممات
المتأخرات زواجيا.
 -7فعالية التدخؿ السيكموجى القائـ عمى المناعة النفسية في تنمية الميارات الحياتية وخفض
اإلنياؾ النفسى لدى المعممات المتأخرات زواجيا.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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المراجـــع:
القرآف الكريـ.
إبػراىيـ العبيػػدي ،وعبػػد اهلل خميفػػة ( .)2991بعػػض المحػػددات األس ػرية واالجتماعيػػة لتػػأخر زواج
الفتيػػات :د ارسػػة ميدانيػػة .مجمــة العمــوم االجتماعيــة ،جامعػػة الكويػػت16 ،
(.01 - 21 ،)2
أحمد السيد ( .)1662استخداـ برنامج قػائـ عمػى الػتعمـ البنػائى االجتمػاعى وأثػره عمػى التحصػيؿ
وتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائى .مجمــة
دراسات فى المناهج وطرق التدريس.74 - 20 ،40 ،
أحمد عودة قشطة ( .)1661أثر توظيؼ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميو المفاىيـ العممية
والمي ػػارات الحياتي ػػة ب ػػالعموـ لػػدى طمب ػػة الص ػػؼ الخ ػػامس األساس ػػي بغػ ػزة.
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
أحمػػد نايػػؿ ى ػزاع ( .)2999فاعميػػة برنػػامج فػػي اإلرشػػاد النفسػػي الجمػػاعي فػػي تخفيػػؼ الضػػغوط
النفسػػية لػػدى معممػػات التربيػػة الخاصػػة فػػي األردف وأثػػر ذلػػؾ عمػػى بعػػض
عقميػا .رسالة دكتـو ار ،
المتغيرات السموكية لدى األطفاؿ الصـ والمتخمفيف ً
معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.
أس ػػامة حس ػػف ج ػػابر ( .)1622عالق ػػة تق ػػدير ال ػػذات ب ػػاألعراض السيكوس ػػوماتية ل ػػدى عين ػػة م ػػف
اجيػ ػػا :د ارسػ ػػة عبػ ػػر ثقافيػ ػػة بػ ػػيف المممكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودية
المتػ ػػأخرات زو ً
وجميوريػػة مصػػر العربيػػة .حوليــات مركـــز البحــوث والدراســـات النفســـية،
كمية اآلداب ،جامعة القاىرة.70 – 2 ،20 ،4 ،
إسػػياـ أبػػو بكػػر ( .)1660د ارسػػة العوامػػؿ النفسػػية الكامنػػة وراء تػػأخر سػػف الػػزواج عنػػد الفتيػػات
العامالت وغير العامالت .مجمة اآلداب والعموم اإلنسـانية ،كميػة اآلداب،
جامعة المنيا.04 - 10 ،70 ،
إعتداؿ معروؼ ( .)1662مهارات مواجهة الضغوط .الرياض :مكتبة الشقري لمنشر والتوزيع.
المجػػالس القوميػػة المتخصصػػة ( .)1660الرعايــة االجتماعيــة ،الداللــة االجتماعيــة لتــأخر ســن
الـــزواج فـــي موســـوعة المجـــالس القوميـــة المتخصصـــة- 104 ،19 ،
.772
المسػعود جمػادي ( .)1620ظػاىرة تػأخر سػف الػزواج فػى المجتمػع :أسػباب وآثػار وعػالج .مجمــة
الحكمــة لمدراســات اإلســالمية ،مؤسسػػة كنػػوز الحكمػػة لمنشػػر والتوزيػػع،4 ،
.190 – 100
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اجيػػا:
أمي ػرة شػػعباف متػػولي ( .)1629عالقػػة معنػػى الحيػػاة بالسػػموؾ الت ػوافقي لػػدى المتػػأخرات زو ً
دراسة وصفية مقارنة .المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية ،المؤسسػة
العربية لمتربية والعموـ واآلداب.10 – 2 ،0 ،
انتصار سالـ الصباف ( .)1662االتجاه نحو الزواج المبكر لدي بعض طمبات كمية التربية بجدة
وعالقتو بتأكيد الذات والتخصص العممػي .المؤتمر السنوي الثامن لمركـز
اإلرشــاد النفســي ،األســـرة فــى القـــرن الحــادي والعشـــرين" ،جامعػػة عػػيف
شمس.000 - 020 ،2 ،
إنعاـ أحمػد شػعيبي ( .)1621الميػارات الحياتيػة لمػزوجيف فػى ضػوء أزمػة منتصػؼ العمػر وأثرىػا
عم ػ ػػى التكي ػ ػػؼ الزواج ػ ػػي .مجمــــــة الفنــــــون واألدب وعمــــــوم اإلنســــــانيات
واالجتماع ،كمية اإلمارات لمعموـ التربوية.207 – 222 ،16 ،
إيمػػاف محمػػد مصػػطفى ( .)2990عالقػػة كػػؿ مػػف الرضػػا المينػػي ومسػػتويات الضػػغوط النفسػػية
لممعمػػـ بمسػػتوى الصػػحة النفسػػية ل ػػدى تالميػػذ المرحمػػة االبتدائي ػػة .رســـالة
ماجستير ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.
إيماف محمد مصطفى ( .)2991مدى فاعمية كػؿ مػف اإلرشػاد النفسػي الموجػو وغيػر الموجػو فػي
تخفيػػؼ حػػدة االحتػراؽ النفسػػي لػػدى عينػػة مػػف المعممػػات .رســالة دكتــو ار ،
معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.
جػػابر عبػػد الحميػػد جػػابر ( .)2991ســيكولوجية الــتعمم ونظريــات التعمــيم .القػػاىرة :دار النيضػػة
العربية.
جمعة سيد يوسؼ ( .)1667إدارة ضغوط العمل .القاىرة :إيتراؾ لمنشر والتوزيع.
جيػاد ذيػاب النػاقوال ( .)1660العوامػؿ المػؤثرة فػي تػأخر سػف الػزواج عنػد الشػباب د ارسػة ميدانيػة
في حي الدويمعة .رسالة ماجستير ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة
دمشؽ.
حامػ ػػد عبػ ػػد السػ ػػالـ زى ػ ػراف ( .)2914الصـــــحة النفســـــية والعـــــالج النفســـــي (ط  .)1القػ ػػاىرة:
عالـ الكتب.
حساـ محمد مازف ( .)1661التربية العممية وأبعاد التنمية التكنولوجية والميارات الحياتية والثقافػة
العمميػ ػػة الالزمػ ػػة لمم ػ ػواطف العربػ ػػي يرؤيػ ػػة مسػ ػػتقبميةي .المـــــؤتمر العممـــــي
الســـادس لمجمعيـــة المصـــرية لمتربيـــة العمميـــة "التربيـــة العمميـــة وثقافـــة
المجتمع" ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.007 – 072 ،2 ،
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حسػػيبة بػػرزواف ،وبديعػػة واكمػػي ( .)1624نمػػوذج لتػػدريب أحػػد أميػػات األطفػػاؿ المتوحػػديف عمػػى
تسػػيير الضػػغط النفسػػي .مجمــة دراســات ،جامعػػة عمػػار ثميجػػي األغ ػواط،
الجزائر.40 – 42 ،00 ،
حناف أبو العباس عفيفى ( .)1624برنامج مقترح فى العموـ قػائـ عمػى الػتعمـ المبنػى عمػى الػنمط
المتكامػػؿ لممػػخ لتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلبتدائيػػة.
رسالة دكتو ار  ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
خالد الباز ،ومحمػد خميػؿ ( .)2999دور منػاىج العمػوـ فػى تنميػة الميػارات الحياتيػة لػدى تالميػذ
المرحمة االبتدائية .المؤتمر العممى الثالث عشر "مناهج العموم فى لمقرن
الحـادى والعشـرين" ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة ،جامعػة عػيف
شمس ،خالؿ الفترة مف  11 - 10يوليو.260 - 17 ،2 ،
خديجػػة أحمػػد بخيػػت ( .)1666فاعميػػة الد ارسػػة الجامعيػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة :د ارسػػة
ميدانية عمى طالب بعض كميات جامعة حمواف .المؤتمر القومى السنوى
السابع لمركز تطوير التعمـيم الجـامعي "الجامعـة والمجتمـع" ،خػالؿ الفتػرة
مف  11-12نوفمبر.
خمػػؼ أحمػػد مبػػارؾ ( .)1662فعاليػػة العػػالج السػػموكي – المعرفػػي والتػػدريب عمػػى ميػػارات الػػتعمـ
ف ػػي خف ػػض قم ػػؽ االمتح ػػاف وتحس ػػيف األداء األك ػػاديمي :د ارس ػػة تجريبي ػػة.
المجمة التربوية ،جامعة جنوب الوادي.061 – 161 ،20 ،
دليمػػة كػواش ( .)1620العوامػػؿ االقتصػػادية لظػػاىرة تػػأخر سػػف الػػزواج .مجمــة الحكمــة لمدراســات
التربويــة والنفســية ،مؤسسػػة كنػػوز الحكمػػة لمنشػػر والتوزيػػع– 264 ،01 ،
.211
أرفػػت محم ػد عمػػي ( .)1626تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء
التحديات واالتجاىات المعاصرة – رؤية تربوية إسػالمية .رسـالة دكتـو ار ،
كمية التربية ،جامعة أـ القرى.
رشاد عمي موسػى ،ومديحػة منصػور ،وأميػرة عبػاس ( .)1660عمػـ الػنفس المػرأة .القػاىرة :مكتبػة
األنجمو المصرية.
زينػػب حنفػػى توفيػػؽ ( .)1624فاعميػػة وحػػدة قائمػػة عمػػى بػرامج الكمبيػػوتر التعميمػػي فػػي الد ارسػػات
االجتماعية لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى تالميذ المرحمة االبتدائيػة.
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
يوسؼ ( .)1626المهارات الحياتية "ضرورة حتمية في عصـر المعموماتيـة،
ُسميماف عبد الواحد ُ
رؤية سيكيوتربوية" .القاىرة :إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع.
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يوسػػؼ ( .)1621فــن المهـــارات الحياتيــة ،مـــدخل إلــى تنميـــة الســـموكيات
ُسػػميماف عبػػد الواحػػد ُ
االجتماعية اإليجابية .القاىرة :دار السحاب لمنشر والتوزيع.
ُسػػميماف عبػػد الواحػػد يو ُسػػؼ ( .)1627المهــارات الحياتيــة ،مــدخل لمتعامــل النــاجح مــع مواقــف
الحياة اليومية .القاىرة :مركز الكتاب لمنشر.
يوسػػؼ ( .)1620المهــارات الحياتيــة .عمػػاف :دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع
ُسػػميماف عبػػد الواحػػد ُ
والطباعة.
سماح أحمد أنور سالـ ( .)1660برنامج إرشادي لتخفيؼ الضغوط النفسية لػدى معممػي التالميػذ
ذوي االحتياج ػػات الخاص ػػة بالمرحم ػػة االبتدائي ػػة .رســـالة ماجســـتير ،كمي ػػة
التربية ،جامعة المنوفية.
سػ ػػمر صػ ػػالح محمػ ػػود ( .)1626فاعميػ ػػة برنػ ػػامج إرشػ ػػاد بػ ػػالمعنى لتنميػ ػػة ميػ ػػارات التعامػ ػػؿ مػ ػػع
الضغوط لدى عينة مف المعممات .رسالة ماجستير ،كميػة التربيػة ،جامعػة
عيف شمس.
سػػميرة أبوالحسػػف النجػػار ( .)1669فاعميػػة برنػػامج إرشػػادي لتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة فػػى خفػػض
ص ػػعوبات ال ػػتعمـ االجتم ػػاعي لػ ػػدى المػ ػراىقيف .حوليــــات مركــــز البحــــوث
والدراسات النفسية ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة.96 – 2 ،1 ،0 ،
سػػميرة أحمػػد قنػػديؿ ،والحسػػينى رجػػب ريحػػاف ،وحنػػاف حن ػا عزيػػز ،وىبػػة أحمػػد صػػال (.)1620
العوام ػػؿ الم ػػؤثرة ف ػػى ت ػػأخر س ػػف ال ػػزواج ف ػػى المجتم ػػع المص ػػري (د ارس ػػة
ميدانية فى مدينة المنصورة) .مجمـة بحـوث التربيـة النوعيـة ،كميػة التربيػة
النوعية ،جامعة المنصورة.271 – 216 ،01 ،
سميره محمد شند ( .)1661فاعميػة برنػامج ارشػادي انتقػائي تكػاممي فػي تنميػة مكونػات اإليجابيػة
ل ػػدي عين ػػة م ػػف المػ ػراىقيف .مجمـــة القـــراء والمعرفـــة- 160 ،)7( 40 ،
.100
سػػياـ أحمػػد السػػالموني ( .)1620االحتياجػػات التدريبيػػة لمواجيػػة الضػػغوط النفسػػية لػػدى أميػػات
األبن ػػاء م ػػف ذوي اإلعاق ػػات الش ػػديدة والمتع ػػددة .المجمـــة الدوليــــة لمعمــــوم
التربوية والنفسـية ،المؤسسػة العربيػة لمبحػث العممػي والتنميػة البشػرية،0 ،
.211 – 91
شمس الديف الشيخ ( .)1661العوانس صرخة في وجه المجتمع والقانون .القاىرة :مركػز ال اريػة
لمنشر واإلعالـ.
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شػػيرزاد ن ػوار ( .)1626عالقػػة تقػػدير الػػذات بتمنشػػاط المعرفػػي (سػػمبية التفكيػػر) لػػدى عينػػة مػػف
الفتيػػات المتػػأخرات عػػف الػػزواج .دراســات نفســية وتربويــة ،مخبػػر تطػػوير
الممارسػػات النفسػػية والتربويػػة ،جامعػػة قاصػػدي مربػػاح ،الج ازئػػر214 ،0 ،
– .100
سوزاف نعيـ الشمايمة ( .)1624العوامؿ المؤدية إلى تػأخر سػف الػزواج فػى المجتمػع األردنػي مػف
وجيػػة نظػػر الشػػباب الع ػزاب أنفسػػيـ فػػى مدينػػة الكػػرؾ .رســالة ماجســتير،
عمادة الدراسات العميا ،جامعة مؤتة.
شػػيماء صػػبحي فايػػد ( .)1660تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة واالتجػػاه نحػػو مػػادة العمػػوـ لػػدى تالميػػذ
المرحمػػة اإلعدادي ػػة باسػػتخداـ ال ػػتعمـ المجتمع ػػي .رســـالة ماجســـتير ،كمي ػػة
التربية ،جامعة عيف شمس.
صالح الديف عبػدالقاد محمػد ( .)1664برنػامج إرشػادى لخفػض االحتػراؽ النفسػي لػدى المعممػيف
واكسابيـ ميارات التعامؿ مع التالميذ الصػـ .مجمـة كميـة التربيـة ،جامعػة
بنيا.101 – 241 ،)09( 24 ،
صالح عبد الغني محمد ( .)2991الزواج والحياة الزوجية .الجزء الثاني ،القاىرة :الدار العربية
لمكتاب.
عائشة يونس ( .)2990العالقة بيف األب واألـ وأثرىا عمى اختيار األبناء ألزواجيف وزوجػاتيف.
مجمة عمم النفس.201 - 271 ،09 ،26 ،
عبػػد الػػرحمف جمعػػة وافػػي ( .)1626الميػػارات الحياتيػػة وعالقتيػػا بالػػذكاءات المتعػػددة لػػدى طمبػػة
المرحمػة الثانويػة فػي قطػػاع غػزة .رسـالة ماجســتير ،كميػة التربيػة ،الجامعػػة
اإلسالمية بغزة.
عبد اهلل ناص عمواف ( .)2914عقبات الـزواج وطـرق معالجتهـا عمـى ضـوء اإلسـالم .القػاىرة:
دار السالـ.
عبدالمريػػد عبػػدالجابر قاسػػـ ( .)1627عالقػػة تقػػدير الػػذات بأسػػاليب مواجيػػة الضػػغوط لػػدى عينػػة
م ػػف المتزوج ػػات والمت ػػأخرات ف ػػى س ػػف ال ػػزواج .حوليــــات مركــــز البحــــوث
والدراسات النفسية ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة.269 – 2 ،26 ،26 ،
عمي عسكر( .)1666ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها (ط  .)1الكويت :دار الكتاب الحديث.
عمػػى م ػػاىر خطػػاب ( .)1661القيـــاس والتقـــويم فـــى العمـــوم النفســـية والتربويـــة واالجتماعيـــة
(ط  .)4القاىرة :المكتبة األكاديمية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمى ماىر خطاب ( .)1669اإلحصاء االستداللى فـي العمـوم النفسـية والتربويـة واالجتماعيـة.
القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
عيسػػى محمػػد البميػػاف ( .)1660اتجاىػػات طمبػػة جامعػػة الكويػػت نحػػو االختيػػار الزواجػػي .مجمــة
عمم النفس العربي المعاصر.207 - 220 ،)2( 2 ،
 .)16أثػر برنػامج قػائـ عمػى الػتعمـ النشػط فػي الد ارسػات االجتماعيػة
1669
غادة قصي عبػد الكػريـ (69
لتنميػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة والتحصػػيؿ لػػدى التالميػػذ المعػػوقيف عقمي ػاً
القابميف لمتعمـ .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة جنوب الوادي.
فػػاتف إبػراىيـ عبػػد المطيػػؼ ،وانشػراح إبػراىيـ المشػرقي ،وابػراىيـ زكػػي الصػػاوي ( .)1620برنػػامج
مقتػػرح لتعمػػيـ بعػػض الميػػارات الحياتيػػة وتػػأثيره فػػي تحسػػيف مفيػػوـ الطفػػؿ
لذاتو.
فاتف سند ( .)2999دراسة مقارنة بيف المرأة العانس والمرأة المتزوجة في مفيوـ الذات واالكتئاب
والقمؽ والييستريا .رسالة ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس.
فاطم ػ ػػة ترك ػ ػػي ش ػ ػػحيمات ( .)1627الق ػ ػػدرة التنبؤيػػ ػػة لةفك ػ ػػار الالعقالنيػػ ػػة وبعػػ ػػض المتغيػ ػ ػرات
الديموغرافية فى تأخر سف الزواج .رسالة ماجستير ،كميػة التربيػة ،جامعػة
اليرموؾ.
فايز أبو حجر ( .)1660برنامج مقترح في النشاط المدرسى لتنمية الميػارات الحياتيػة فػى العمػوـ
لممرحة األساسية العميا فى فمسػطيف .رسالة دكتو ار  ،كميػة التربيػة ،جامعػة
عيف شمس.
فتحية صبحي المولو ( .)1660الميارات الحياتية المتضمنة فى محتوي مناىج العموـ الفمسطينية
لمصػ ػػفيف األوؿ والثػ ػػاني األساسػ ػػييف .المــــؤتمر التربــــوي الثــــاني :الطفــــل
الفمســـطيني بـــين تحـــديات الواقـــع وطموحـــات المســـتقبل .كمي ػػة التربيػ ػة،
الجامعة اإلسالمية بغزة.041 – 004 ،
فيفر محمػد اليػادي ( .)1664ضػغوط الحيػاة وعالقتيػا بػالتوافؽ المينػي د ارسػة مقارنػة بػيف المػرأة
العاممػػة ف ػػي المج ػػاؿ األك ػػاديمي والمج ػػاؿ اإلداري .رســـالة دكتـــو ار  ،كمي ػػة
اآلداب ،جامعة عيف شمس.
كاريف صادر ( .)2990العنوسة مساحة أنثوية ،سوريا :دار المدى لمثقافة.
ليمػػى كامػػؿ البينسػػاوي ( .)1621تػػأخر زواج الفتيػػات بػػيف المػػوروث الثقػػافي والواقػػع :د ارسػػة عمػػى
عينة مف الممتحقات بالدراسات العميػا .مجمة كمية اآلداب ،جامعػة القػاىرة،
.41 – 22 ،)4( 41
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محمد بف عمي معشي ( .)1624واقع العوامؿ النفسية واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بظاىرة
العنوس ػ ػػة (ت ػ ػػأخر سػ ػ ػػف ال ػ ػػزواج) كمػػ ػػا يػ ػ ػػدركيا أكػػ ػػاديميو جامعػػ ػػة جػ ػ ػػازاف
واقت ارحػػاتيـ لمحػػد منيػػا .المجمـــة الدوليـــة التربويـــة المتخصصـــة،)4( 0 ،
.204 – 202
محمػػد ثابػػت نو ارلػػديف ( .)1624االغتػراب الػػذاتي والقمػػؽ العصػػابي وعالقتيمػػا بتػػاخر سػػف الػػزواج
لػػدى اإلنػػاث العػػامالت وغيػػر العػػامالت ،بمدينػػة القبػػة – د ارسػػة ميدانيػػة.
المجمة الميبية العالمية ،كميػة التربيػة بػالمرج ،جامعػة بنػي غػازي2 ،12 ،
– .21
يمحمػػد خيػػري محمػػود السػػالمات ،وماجػػد عبػػدالعزيز الزى ارنػػي ( .)1624فاعميػػة اسػػتخداـ برنػػامج
تعميمػػي قػػائـ عمػػى الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػى تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة
والمي ػػارات الحياتي ػػة ل ػػدى تالمي ػػذ المرحم ػػة المتوس ػػطة .المجمـــة التربويـــة،
جامعة الكويت.291 – 204 ،)217( 02 ،
محم ػػد محم ػػود ،وحس ػػني عب ػػد المال ػػؾ ( .)2990ض ػػغوط العم ػػؿ ل ػػدى المعمم ػػيف وعالقتي ػػا ب ػػنمط
السموؾ القيادي لناظر المدرسة .مجمة كمية التربية ،جامعة األزىػر،07 ،
.96 - 40
محمػػود رمضػػاف ع ػزاـ ،وىالػػة إسػػماعيؿ محمػػد ( .)1621فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ الػػتعمـ
المعك ػػوس لت ػػدريس بع ػػض الموض ػػوعات العممي ػػة المس ػػتحدثة ف ػػى اكتس ػػاب
معممػػى العمػػوـ حػػديثي التخػػرج المفػػاىيـ العمميػػة وتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة
ومتع ػػة الػ ػػتعمـ .المجمــــة المصــــرية لمتربيــــة العمميــــة– 212 ،)0( 12 ،
.200
منصػػور الرفػػاعي ( .)1666العنوســة رؤيــة إســالمية اجتماعيــة لحــل مشــكمة الفتــاة العــانس.
القاىرة :دار الفكر العربي.
منى الشرقاوي ( .)1664الضغوط النفسية وعالقتيػا بػبعض المتغيػرات النفسػية واالجتماعيػة لػدى
المرأة العاممة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
منى أميف عبد العزيز ( .)1660برنامج لتنمية الميارات الحياتية األسػرية لػدى الفتيػات المقيمػات
بالمؤسس ػ ػػات اإليوائي ػ ػػة .رســـــالة ماجســـــتير ،معي ػ ػػد الد ارس ػ ػػات والبح ػ ػػوث
التربوية ،جامعة القاىرة.
من ػػى محم ػػد ب ػػدراف ( .)2994االحتػ ػراؽ النفس ػػي ل ػػدى معمم ػػي المرحم ػػة الثانوي ػػة وعالقت ػػو ب ػػبعض
متغيرات الشخصية .رسالة ماجسـتير ،معيػد الد ارسػات والبحػوث التربويػة،
جامعة القاىرة.
مػػي حجػػازي ( .)1666المعوقػػات النفسػػية واالجتماعيػػة لمػػزواج لػػدي الفتيػػات .رســالة ماجســتير،
كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس.
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ناديػػة محمػػود ش ػريؼ ،وسػػاىر ازىػػي الضػػالعيف ،وأمػػيف عمػػى سػػميماف ( .)1620برنػػامج تػػدريبي
لػػبعض الميػػارات الحياتيػػة وأث ػره فػػى خفػػض الضػػغوط النفسػػية لػػدى تالميػػذ
المرحمة األساسية الدنيا فى األردف .العموم التربوية ،كميػة الد ارسػات العميػا
لمتربية ،جامعة القاىرة.410 – 090 ،)0( 17 ،
معرفيػػا لػػدى
نػػاظـ شػػاكر الوتػػار ( .)1661أثػػر برنػػامج إرشػػادي نفسػػي إلدارة الضػػغوط النفسػػية
ً
العبي كرة القدـ .مجمة الرافدين لمعموم الرياضية ،كميػة التربيػة الرياضػية،
جامعة الموصؿ.70 – 2 ،)79( 27 ،
نسريف عمي النعناعي ( .)1669فعالية برنامج إرشػادي لتخفػػيؼ حػدة بعػض المشػكالت النفسػية
لدي عينػة مػف اإلنػاث المتػأخرات زواجيػاً .رسـالة ماجسـتير ،كميػة التربيػة،
جامعة عيف شمس.
نوري ػػة محمػ ػػد المعيمػ ػػي ،ووجػ ػػداف إب ػ ػراىيـ المقي ػػؿ ( .)1627اسػ ػػتخداـ تكنيكػ ػػات خدمػ ػػة الجماعػ ػػة
إلكسػػاب االخصػػائيات االجتماعيػػات ميػػارات التعامػػؿ مػػع ضػػغوط العمػػؿ.
مجمة الخدمة االجتماعيـة ،الجمعيػة المصػرية لةخصػائييف االجتمػاعييف،
.007 – 020 ،01
ىاروف توفيؽ الرشيدي ( .)2999الضغوط النفسية طبيعتها -نظرياتهـا .القػاىرة :مكتبػة األنجمػو
المصرية.
ىانـ حامد ياركندي ( .)2990مستوى ضغط المعمـ وعالقتو بالطمأنينة النفسية وبعػض التغيػرات
الديموجرافية .المجمة المصرية لمدراسات النفسية.77 - 11 ،0 ،
ىػدى سػعد الػديف ( .)1664الميػارات الحياتيػة المتضػمنة فػي مقػرر التكنولوجيػا لمصػؼ العشػر
ومػدى اكتسػاب الطمبػة ليػا .رسـالة ماجسـتير ،كميػة التربيػة ،الجامعػة
اإلسالمية بغزة.
ى ػػدى عاص ػػـ محم ػػد ( .)1667نوعي ػػة الحي ػػاة وعالقتي ػػا بالض ػػغوط ل ػػدى المػ ػرأة العامم ػػة .رســـالة
ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس.
ىيفاء مصطفى اقنيبر ( .)1622مظػاىر االعتػراب وعالقتيػا باآلثػار النفسػية واالجتماعيػة لتػأخر
سػػف الػػزواج :د ارسػػة إمبريقيػػة عمػػى عينػػات مػػف اإلنػػاث بمنطقتػػي الخمػػس
وسوؽ الخميس .رسالة ماجستير ،كمية اآلداب والعموـ – الخمس ،جامعة
المرقب.
وساـ محمد عبدالرازؽ ( .)1621التػدخؿ المينػي باسػتخداـ النمػوذج النسػائي فػى خدمػة الجماعػة
الكسػ ػػاب الم ػ ػرأة العاممػ ػػة ميػ ػػارات التعامػ ػػؿ مػ ػػع ضػ ػػغوط العمػ ػػؿ .رســـــالة
دكتو ار  ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف.
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