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هدفت هذه الدراسة للتعرف على فاعلية برنامج إرشادي نفسي مدرسي في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى : الملخص

وقد استخدم الباحثان مقياس هيو.م. بيل للتوافق المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية من ذوي التوافق المنخفض. طالبات

النفسي واالجتماعي كاختبار قبلي وبعدي،كما أعد الباحثان برنامج إرشادي لتحسين التوافق النفسي االجتماعي لدى طالبات 
واتبعا في هذه الدراسة المنهج التجريبي باستخدام تصميم مملكة العربية السعودية، المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر بال

المجموعتين التجريبية والضابطة باالختبار القبلي والبعدى. وقد طبق مقياس هيو.م بل للتوافق النفسي واالجتماعي على عينة 

ي والثالث متوسط بالمدرسة المتوسطة الرابعة ( طالبه من طالبات المرحلة المتوسطة الصف األول والثان300مؤلفة من )

( طالبه من ذوي الدرجات المنخفضة في مقياس 80بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. ومن هؤالء الطالبات تم اختيار )
شوائية هيو.م.بيل للتوافق النفسي واالجتماعي، اختير نصفهم كمجموعة تجريبية، والنصف اآلخر كمجموعة ضابطة بطريقة ع

. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : حصل طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية بسيطة

علي درجات منخفضة في مقياس التوافق النفسي واالجتماعي، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية 
ً توجد فروق ذات داللة والضابطة في التوافق النفسي  االجتماعي بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية وايضا

إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في أبعاد مقياس هيو.م.بيل )االنفعالي،االجتماعي، المنزلي( بعد تطبيق البرنامج 
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The effectiveness of a school counseling program to achieve psychological and 

social adjustment of intermediate school students in Saudi Arabia 

 

Ayman Mohamed Taha A.Aziz 

Rana Jomaa Sabbah 
 

Abstract: This study aims at testing the efficiency of school counseling program on developing 

psychological and social adjustment of intermediate school students for poor adjustment in the 
Kingdom of Saudi Arabia. The researchers have used “Bell’s Adjustment Measure” as pre and 

post –overall test. Moreover, the researchers have conducted a Counseling Program for 

developing psychological and social adjustment of female intermediate school students in 
Kingdom of Saudi Arabia. The researchers applied the experimental methodology by using two 

groups the experimental and the controlled one in the pre and post –overall test. The Bell’s 

Adjustment Measure is applied to sample of (300) female students of secondary schools from 

sixth, seventh and eighth grades in The Forth Middle School at AlKhobar city in the Kingdom 
of Saudi Arabia. , (80) students of them were selected as sample, of lower scores using Bell’s 

Adjustment Measure of psychological and social adjustment. Half of those students were 

randomly assigned in a simple way as an experimental group, and the other as a controlled 
group .The study obtained the following results: The female students of secondary school in 

Kingdom of Saudi Arabia suffer of low psychological adjustment, There are significant 

differences with statistical indications of psychological and social adjustment between the 
experimental and controlled groups after applying the program for the benefit of experimental 

controlled group, and There are significant differences with statistical indications between the 

experimental and controlled groups of Bell’s Adjustment Measure (emotional, social and 

domestic) after applying the counseling program for the benefit of experimental group ,however 
there were no differences between the two groups at the health adjustment measure. 
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 مقدمة:
ذي تنواول ظهرت الحاجات المختلفة إلى اإلرشاد النفسي بصوورة واضوحة نتيجوة التطوور الو 

المجتمع،فأدى إلى اختالف الظوروف التوي يعويي فيهوا الفورد، وتعقود الونظم االجتماعيوة التوي يخضوع 

لها،ونمو عمليات التطبيع االجتماعي التي يمر بها،حتى يصبح عضوا نافعا في الجماعة التوي ينتموي 

اليب إشوباعها، موم لها، وقد صاحب هذا التعدد االلتزامات والمطالب المفروضة على الفرد وتعودد أسو

تعقد أساليب التوافق التي يجب على الفرد تعلمها وإتباعها. وأصبح لبرامج التوجيه واإلرشاد النفسي 

مكانوة مهموة فووي العمليوة التربويوة موون أجول بنواء شخصووية الطوالم بنواءاً متكووامالً ومسواعدتهم لتنميووة 

لو  فوال بود مون وجوود أخصوائي نفسوي إمكاناتهم وقدراتهم وتحقيق التوافق النفسيلهم، وحتوى يتحقوق ذ

حيوث يعود االهتموام بتوفيرهوا  .مدرسي قادر علوى تقوديم الخدماتاإلرشوادية للطوالم علوى أفضول وجوه

 (.2000دليالً علىاالهتمام بالطالم وتنشئتهم بشكل سوي داخل مجتمعاتهم. عقل )

وبموا أن طووالم المرحلووة المتوسووطة يعوودون عمريوواً ضوومن مرحلووة المراهقووة، لووذا لووزم علووى  

القائمين على أمرها إعطاءها مزيدا من الرعاية واالهتمام باعتبار أن مرحلة المراهقوة هوي المرحلوة 

التي ينطلق فيها الفرد من النطاق األسري الضويق إلوى نطواق المجتموع الواسوع بشوكل عوامي لوي  فوي 

القات الفردية التي تربطه باآلخرين فحسب بل فيما يتعلق بوالنظم االجتماعيوة السوائدة مون عوادات الع

 وتقاليد وأعراف وغيرها.

يرى الجسمانى)د:ت( إن المراهقوة هوي فتورة تايورات بيولوجيوة ونفسوية واجتماعيوة فضوال و

( عاموا تقريبوا تعود اشود 18-11عن أنها فترة امتداد زمنى, فهذه الفترة التي تمتد فيهوا مون بوين عمور )

مراحل العمر تأزما ذل  ألن المراهق فوي هوذه المرحلوة يبودأ فوي إعوادة النظور بوجووده مجوددا فيفكور 

 بذاته ويستعيد سابق خبراته ويمحصها لمعاييره الجديدة.

( أن حاجات المراهقين ورغباتهم النفسية واالجتماعية تتخوذ فوي هوذه 1992أوضح االاالي )

الً ومظووواهر جديووودة وتسوووتدعي إشووواعات ومتطلبوووات مووون نوووو  أخووور فعلوووى الصوووعيد المرحلوووة أشوووكا

الفسيولوجي تبرز رغبات الشبام الجنسية المحملة بجملة من التوترات الداخلية نتيجوة الصورا  بوين 

األطر المرجعية التي ستتيح لهم إشباعها تبعوا لنوو  القويم السوائدة وطبيعوة الممنوعوات والمسوموحات 

هذه األطر،إما على المستوى العاطفي فان رغبوات الموراهقين وحاجواتهم تتهيوأ وتسوتعد المتبعة داخل 

للتعامل مع مؤسسات جديدة مثل األندية واألحزام ومؤسسات العمل،و ذل  بهدف تحقيق االسوتقالل 

المووادي والمكانووة االجتماعيووة والمسووئولية الذاتيووة، إمووا علووى المسووتوى الووذهني فووان حاجووات المراهووق 

ه فوي المعرفوة والووتعلم تتخوذ أبعوادا ومظواهر جديوودة تتمثول فوي بوذل مجهووود اكبور لمسوايرة مووا ورغباتو

يزخر به العصر الحالي من تطور علمي وتقدم تكنولوجي، ورغم ما تحققوه هوذه المرحلوة للموراهقين 

من نمو وارتقاء على مختلف االصعده, حيث تكتمل قدراتهم وتبورز مكوانتهم وتتفوق موواهبهم وتعوزز 

اتهم ويصوبحون بالتووالي موؤهلين للمشواركة وإبووداء الورأي والتكيووف المسوتقل، فانوه يبقووى موع ذلوو  طاقو

تعرضوووه فوووي حياتوووه اليوميوووة لعووودة أنمووواط مووون المعانووواة والمسوووتجدات التوووي تتووووز  بوووين المشوووكالت 

االقتصووادية واالجتماعيووة مووم العاطفيووة والسوولطوية فووالمراهق يتحووول إلووى ميووادين تتصووار  فيووه قوووى 

ة منها ما هو بيولوجي، ومنها موا هوو نفسوي،ومنها موا هوو اجتمواعي انوه يصوبح محوور صورا  مختلف

بين قوى متباينة األصول ومتفاوتة المطالب واألهوداف وعليوه أن يرضويها ويوفوق بينهوا وكلموا نجوح 

في ذل  سارت حياتوه النفسوية واالجتماعيوة سويرا سوويا واتجهوت شخصويته إلوى االتوزان واالسوتقرار 

فشل في ذل  ظهر االضطرام وعودم االسوتقرار فوي سولوكياته وتصورفاته وكانوت النتيجوة إموا وكلما 

انحرافا معينا واما اضطرابا نفسيا واجتماعيا وعقليا.و الطالبة المراهقة فوي المجتموع السوعودي لوديها 

 نفو  التايوورات فووي مرحلوة المراهقووة وتحتوواج إلوى بوورامج مدرسووية إرشوادية لتحسووين توافقهووا النفسووي

 االجتماعي وتوضيح دورها في مجتمعها لتكون إنسانه منتجه في مجتمعها. 
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 مشكلة الدراسة
يعوود التوافووق النفسووي موون الموضوووعات األساسووية فووي علووم الوونف  بشووكل عووام، بوول ويعتبووره 

البعض الموضوو  األوحود لعلوم الونف ، ومطلووم تحقيقوه فوي كافوة نوواحي الحيواة بمختلوف المراحول 

الدراسووة، والتووي موضوووعها الوورئي  فووي التوافووق النفسووي واالجتموواعي لطالبووات  النمائيووة.وفي هووذه

المرحلووة المتوسووطة، والالئووي يعتبوورن فووي مرحلووة المراهقووة بحكووم أعمووارهن، فتسووعي هووذه الدراسووة 

للتحقق من فاعلية البرنامج اإلرشادي المعد في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لهن. يمكن تحديد 

 في األسئلة التالية : مشكلة الدراسة

هل تعاني طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر بالمملكوة العربيوة السوعودية مون سووء التوافوق  -1

 النفسي االجتماعي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فوي التوافوق  -2 

 طة بمدينة الخبر، بعد تطبيق البرنامج؟النفسي االجتماعي لطالبات المرحلة المتوس

 

 فروض الدراسة
تعوواني طالبووات المرحلووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور بالمملكووة العربيووة السووعودية موون سوووء التوافووق  -1

 النفسي االجتماعي.

بوين المجموعوة التجريبيوة والمجموعوة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللوة  -2

افووق النفسووي االجتموواعي لطالبووات المرحلووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور، بعوود تطبيووق الضووابطة فووي التو

 البرنامج وذل  لصالح المجموعة التجريبية.

 

 أهداف الدراسة:
تصووميم وتجريووب برنووامج إرشوواد نفسووي لتحقيووق التوافووق النفسووي االجتموواعي لطالبووات المرحلووة  -1

 المتوسطة بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

التعرف على فاعلية البرنامج اإلرشادي النفسي المدرسي في تحسين التوافوق النفسوي االجتمواعي  -2

 لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

 أهمية الدراسة:

 أوالً: األهمية العلمية )النظرية(:
تدرس دور التوجيه واإلرشواد النفسوي فوي _ تعد هذه الدراسة )في حدود علم الباحثان( أول دراسة 1

تحسووين التوافووق النفسووي االجتموواعي لطالبووات المرحلووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور بالمملكووة العربيووة 

 السعودية.

_ إبراز الدور الهام الذي يلعبه التوجيه واإلرشاد النفسي في الحياة المدرسية وخاصة فوي المرحلوة 2

 المتوسطة.

فوي توضويح أهميوة التوجيوه واإلرشواد النفسوي فوي تحسوين التوافوق النفسوي  _ قد تسهم هذه الدراسوة3

 االجتماعي للطالم، ولفت نظر المسئولين لضرورته.

_ يمكن أن تكون هذه الدراسة الحالية إضافة إلى المهتمين بعلم نفو  النموو وخاصوة النموو بمرحلوة 4

ة، والمهتمين بجانب التوجيوه واإلرشواد المراهقة بما يساعد على إدراك احتياجاتهم النفسية االجتماعي

فووي الحيوواة المدرسووية وخاصووة المرحلووة المتوسووطة، والمهتمووين بقطووا  البوورامج التعليميووة لطالبووات 

 المرحلة المتوسطة.

 )ثانياً: األهمية العملية )الجانب التطبيقي
سوطة وتووجيههن قد يساهم برنامج هذه الدراسة في تحقيق الصحة النفسية لطالبات المرحلوة المتو -1

 وإرشادهن والتقليل من مظاهر سوء توافقهن النفسي واالجتماعي.
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تعووين هووذه الدراسووة البوواحثين بهووذا المجووال لوضووع بوورامج إرشووادية أو عالجيووة لتعووديل أو عووالج  -2

 مشكالت نفسيه أو اجتماعية أخرى خاصة للمرحلة المتوسطة.

اليب التوي تسواعدهم علوى توافوق أبنواءهم نفسويا تساهم في توجيه اآلباء واألمهات فوي إدراك األسو -3

 واجتماعيا.

 

 ةمصطلحات الدراس
التوجيوه واإلرشواد النفسوي هوو عمليوة بنواءة تهودف إلوى مسواعدة الفورد التوجيه واإلرشااد النفساي:-1

لكي يفهم ذاته، ويدرس شخصيته ويعرف خيراته ويحدد مشكالته، وينمي إمكانياته, ويحل مشوكالته 

معرفته، ورغبته، وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلوى تحديود وتحقيوق أهدافوه وتحقيوق الصوحة في ضوء 

 (1980النفسية والتوافق شخصياً وتربوياً ومهنياً وأسرياً وزواجياً. )زهران

ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه العملية التي يقوم بها المرشد النفسوي المدرسوي بهودف مسواعدة 

ليوودركن مشووكالتهن وطوورق حلهووا بطريقووة فعالووة بهوودف تحقيووق التوافووق  طالبووات المرحلووة المتوسووطة

 النفسي االجتماعي.

التوافووق النفسووي االجتموواعي هووو قوودرة الفوورد علووى أداء وظيفتووه فووي التوافااا النفسااي االجتماااعي :-2

الحيوواة بنجوواح، موون خووالل أهدافووه وإمكانياتووه والفوور  المكفولووة لووه، وفووي إطووار بيئتووه االجتماعيووة 

 (  1999ادية. )الماربي،واالقتص

ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه تل  الدرجة من السواء النفسي االجتماعي الوذي يمكون طالبوات 

المرحلة المتوسطة من التفاعل اإليجابي مع من حولهن وذلو  باكتسوابهن للثقوة بوالنف  والقودرة علوى 

جتمعهن المحيط وما يشمله مون االنسجام والتفاعل السوي مع رفيقاتهن وأسرة المدرسة إضافة إلى م

أسوورة وعالقووات اجتماعيووة متنوعووة موون أجوول القيووام بالوودور المنوووط بهوون بنجوواح فووي الحيوواة وتحقيووق 

 أهدافهن التي يصبون إليها وفقا إلمكانياتهم وقدراتهن ضمن إطار مجتمعهن وعاداته وتقاليده.

تعلوويم العووام بحيووث يسووبقها المرحلووة المتوسووطة هووي المرحلووة الوسووطى موون الالمرحلااة المتوسااطة:-3

المرحلة االبتدائيوة ويليهوا المرحلوة الثانويوة وفوي سياسوة التعلويم فوي المجتموع السوعودي تعود المرحلوة 

المتوسطة مرحلة مقافية عاموه, يراعوى فيهوا نموو وخصوائر المرحلوة العمريوة التوي يمور بهوا الطليوة 

 (.1983لوتشارك غيرها في تحقيق األهداف العامة من التعليم )الحقي

ويعرفووه الباحثووان إجرائيووا بأنهووا المرحلووة الوسووطى للسوولم التعليمووي للتعلوويم العووام والتووي تلووي 

المرحلة االبتدائية وتسبق الثانوية وتتضمن هوذه المرحلوة مجموعوه مون األهوداف التربويوة والتعليموة 

باتهايعلموا أن والمعرفية والخبرات والمهارات التي يفتور  أن تلبوي احتياجوات هوذه المرحلوة ومتطل

 هذه المرحلة تتضمن بدايات مرحلة المراهقة.

التوي  الودمام. تقوع جنووم بالمملكة العربيوة السوعوديةالمنطقوة الشورقيةهي إحدى مدن مدينة الُخبر:-4

شواف كم تقريباً. وقد ازدهرت الخبر بعود اكت 10 الظهرانكم، وتبعد عن مدينة  17تبعد عنها بمسافة 

فوي المملكوة العربيوة  الونفطالنفط خاصة وأن المنطقة الشورقية هوي المنطقوة األكثور واألهوم فوي إنتواج 

 .السعودية حيث أن غالبية الناتج من النفط في السعودية من المنطقة الشرقية

محودد يتبعوه المرشود و ( بأن البرنوامج هوو تكنيو  دقيوق1987) تعرفهبهارد : البرنامج اإلرشادي -5

تصوميم و إعداد الموقف اإلرشادي بقاعة مجهزة ومحددة بمدة زمنية محددة وفقوا لتخطويطو في تهيئة

لح و يعرفه محمود صوا.يعود على الفرد بالنمو المرغوم فيهو هادف محدد يظهر فيه التكافل المنشود

( علوى 1989حسوين) (بأنه وسيلة أساسية لتحقيق النموو النفسوي واالجتمواعي. وتعرفوه1987) بهجت

الوووعي و انووه الخطووة التووي تتضوومن عوودة أنشووطة تهوودف إلووى مسوواعدة الفوورد علووى االستبصووار بسوولوكه

علووى اتخوواذ القوورارات الالزمووة بشووأنها ,هووذا إلووى جانووب سووعيه نحووو و تدريبووه علووى حلهوواو بمشووكالته

 .مهاراتهو تنمية قدراتهو طاقات الفرد توظيف

ويعوورف إجرائيووا فووي هووذه الدراسووة علووي انووه مجمووو  المهووارات واألنشووطة والمعووارف التووي 

 وضعت من أجل تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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 الدراسات السابقة:
مشكالت الطلبة في المرحلة اإلعدادية حاجاتهم ( :بعنوان :2001دراسة حسن أحمد الداهري ) -1

 اإلرشادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

والتووي هوودفت إلووى تحديوود المشووكالت التووي يعوواني منهووا طلبووة المرحلووة اإلعداديووة فووي دولووة 

اإلمارات العربية المتحدة , فضال عن الحاجات اإلرشوادية التوي تلبوي متطلبوات تلو  المشوكالت وفوق 

ي الجن  , وجنسية الطالبة )وافدين , ومواطنين(. وكانوت االداة المسوتخدمة , اسوتبانة تنطووي متاير

طالبة من الدارسين فوي دولوة اإلموارات  422طالبا و 422فقرة طبقت على عينة مؤلفة من  80على 

ور في المرحلة اإلعدادية. وأسوفرت النتوائج عون تنوو  المشوكالت التوي يعواني منهوا الطلبوة. وأن الوذك

أكثر معاناة من اإلناث من هذه المشكالت , وأن المواطنين اإلماراتيين يعانون من مشوكالت متنوعوة 

أكثر من الطلبة الوافدين , مم حدد الباحث بعض الحاجات اإلرشوادية لمسواعدة الطلبوة علوى حول هوذه 

 المشكالت.

 

طالب المراهقين ( بعنوان المشكالت النفسية واالجتماعية لل2002دراسة هالة محمد ) -2

 بالمرحلة الثانوية بمحافظة أمدرمان.

هوودفت هووذه الدراسووة لمعرفووة مشووكالت المووراهقين النفسووية واالجتماعيووة للطووالم بالمرحلووة 

الثانويووة بمحافظووة أموودرمان ولتحقيووق هووذا الهوودف اسووتخدمت الباحثووة الموونهج الوصووفي التحليلووي وتووم 

( طالبا وقود 400بمحافظة أمدرمان والتي بلغ حجمها ) اختيار العينية من المدارس الثانوية الحكومية

طالبوة ,طبقوت الباحثوة مقيواس المشوكالت النفسوية واالجتماعيوة  175طالبوا و 225تم تقسيمها كواألتي 

والذي أعدته الباحثة كوسيلة لجموع المعلوموات وقود توم تحليلوي بيانوات الدراسوة إحصوائيا , وتوصولت 

 الباحثة لنتائج التالية :

 توجد مشكالت نفسية واجتماعية وسط المراهقين بدرجة دالة إحصائيا.. ال 1

. ال تو جد عالقة إرتباطية بين مشكالت المراهقين النفسية واالجتماعية ومستوى الدخل الشهري 2

 لألسرة.

 . ال توجد عالقة بين مشكالت المراهقين النفسية واالجتماعية وترتيب المراهق الميالدي.3

 ة بين مشكالت المراهقين النفسية واالجتماعية والمستوى التعليمي للوالدين.. ال توجد عالق4

 . ال توجد فروق في مشكالت المراهقين والمراهقات النفسية واالجتماعية.5

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت المراهقين النفسية واالجتماعية للعمر والفصل 6

 الدراسي.

 اللة إحصائية في مشكالت المراهقين النفسية واالجتماعية تبعا للسكن. . ال توجد فروق ذات د7

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت المراهقين النفسية واالجتماعية تبعا لوظيفة 8

 الوالدين.

أثر برنامج إرشاد نفسي في تحسين التحصيل ( 2008دراسة أيمن محمد طه عبد العزيز ) -3

 بمحلية الخرطوم ي لطالب المرحلة الثانويةوالتوافا الدراس

هوودفت هووذه الدراسووة إلووي تصووميم وتجريووب لبرنووامج إرشوواد نفسووي فووي التحصوويل الدراسووي 

هذا البرنامج في المتايرين التابعين في هذه الدراسة. وكوذل  هودفت  أمروالتوافق المدرسي، ومعرفة 

ي والتوافووق المدرسووي. وقوود اسووتخدم إلووي معرفووة الفووروق بووين البنووين والبنووات فووي التحصوويل الدراسوو

الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي،بتصوميم المجموعوة الضوابطة موع اختبوار بعودي فقوط. وقود 

تمثول مجتمووع الدراسووة فووي طووالم المرحلووة الثانويووة للصووفين األول والثوواني للجنسووين )البنين،البنووات( 

يووة العشوووائية المتسوواوية، وقوود بلووغ حجمهووا بمحليووة الخرطوووم. اختيوورت عينووة الدراسووة بالطريقووة الطبق

( طالبووة موون الصووف األول بنووات 52( طالبوواً بالصووف األول بنووين و)53طالبوواً وطالبووة( بواقووع )210)

( طالبووة موون الصووف الثوواني بنووات، قسووموا إلووي مجموووعتين 51( طالبوواً بالصووف الثوواني بنووين و)54و)

ة في برنامج إرشاد نفسي من تصميم الباحوث األولى ضابطة والثانية تجريبية. وتمثلت أدوات الدراس
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ومقياس التوافق الدراسي لهنري بورو واالختبارات التحصيلية الموّحدة من وزارة التربيوة والتعلويم، 

وموون أجوول مجانسووة العينتووين التجريبيووة والضووابطة اسووتخدم الباحووث مقياسووي المسووتوى االجتموواعي 

ات المتتابعووة العووادي والووذي قننووه علووى البيئووة االقتصووادي لخالوود الطحووان واختبووار رافوون للمصووفوف

السوووودانية محمووود األموووين الخطيوووب ومهيووود محمووود المتوكل.واسوووتخدم الباحوووث اختبوووار ت  لعينتوووين 

مستقلتين للمجانسة بين العينتين التجريبية والضابطة في كل من عُمر الطالم، المستوى االجتمواعي 

  -لت الدراسة للنتائج التالية: االقتصادي والذكاء. وباستخدام اختبار ت ، توص

ال توجد فروق بين متوسطي العينة التجريبية والعينة الضابطة فوي التحصويل الدراسوي وذلو  بعود -1

 تنفيذ البرنامج. 

توجوود فووروق بووين متوسووطي العينووة التجريبيووة والضووابطة فووي التوافووق الدراسووي، وذلوو  بعوود تنفيووذ  -2

 البرنامج، لصالح المجموعة التجريبية. 

ال  -4توجوود فووروق فووي التحصوويل الدراسووي بووين البنووين والبنووات لكوول أفووراد العينووة لصووالح البنووات. -3

 توجد فروق في التوافق الدراسي بين البنين والبنات لكل أفراد العينة. 

( بعنوان مشكالت طلبة المرحلة الثانوية وحاجاتهم االرشادية 2008دراسة امينه رزق )-5

 نة من الطلبة في محافظة دمشا(:)دراسة ميدانية على عي

هدفت هذه الدراسة إلى تعريف الحاجات اإلرشوادية لطلبوة المرحلوة الثانويوة مون خوالل سوبر 

المشووكالت التووي يعووانون منهووا وفووق عوودة مجوواالت , فضووال عوون ذلوو  تعريووف داللووة الفووروق فووي هووذه 

 423البحووث موون المشوكالت وفقووا لمتايورات الصووف الدراسوي , والجوون  والتخصور. تكونووت عينوة 

طالبووا وطالبووة موون المسووتويات الثالمووة لهووذه المرحلووة موون الجنسووين أيضووا وموون التخصوور العلمووي 

واألدبووي. تناولووت مجوواالت أساسووية التووي انوودرجت تحتهووا المشووكالت هووي :الدراسووية , والشخصووية , 

 االنفعالية , واألسرية , واالجتماعية , والصحة البيئية.

جود فروق ذات داللة إحصائية فوي هوذه المتايورات بوين الوذكور وبينت نتائج الدراسة عدم و

واإلنوواث , وكووذل  بووين التخصصووات العلميووة واألدبيووة , ولكوون هووذه الفووروق كانووت واضووحة بالنسووبة 

لمتايوور الصووف الدراسووي ,حيووث زادت هووذه المشووكالت بجميووع مجاالتهووا عنوود طلبووة الثالووث الثووانوي , 

شوكلها قلوق المسوتقبل , والرغبوة بالنجواح والتحودي , ومودى نتيجة لما يعوانون مون ضواوط دراسوية , 

 انعكاس هذا البعد على أبعاد الشخصية لديهم كافة 

  Heathe Stroh2003وهيثر سترو  chistopher Sinkدراسة كستوفر سنك  -6

وكانت بعنوان تنمية التحصويل الدراسوي فوي المودارس االبتدائيوة وفقواً لبرنوامج إرشواد نفسوي 

الدراسة إلى تصميم وتجريب برنامج لإلرشاد النفسوي لطوالم المودارس االبتدائيوة  هذه منظم.وهدفت

مدرسوة 150لتنمية التحصيل الدراسي لديهم، وذل  عن طريق اإلرشاد المعرفي.وتكونت العينوة مون 

طالب. وتوصلت الدراسة إلوى وجوود أمور للبرنوامج اإلرشوادي المصومم فوي  500ابتدائية، وأكثر من 

 لدراسي.التحصيل ا

من العر  السابق يتضح أن معظم الدراسات، بمختلف المجتمعات، قود تناولوت المشوكالت 

الخاصوة بووالطالم والحاجوات االرشوواديه لهوم، وكلهووا تسوعي موون خوالل الكشووف عون المشووكالت التووي 

الحصول علي التوافق النفسي والذي يعتبر هدفاً مهماً في تحقيق الصحة النفسية،  يتمتواجههم وحتي 

وقد استفاد الباحثان من االطار النظوري لهوذه الدراسوات بشوكل ملمووس، وكوذل  فوي اعوداد البرنوامج 

 ومحتوياته.

 إجراءات ومنهج الدراسة:

 منهج الدراسة:
استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج التجريبي باعتبارها دراسوة تجربيوه هودفها التعورف 

على فاعلية برنامج ارشادي نفسي )كمتاير مستقل( في تحقيوق التوافوق النفسوي االجتمواعي )كمتايور 

تابع(, واستخدم منهج تصميم المجموعتين : مجموعة ضابطة ومجموعة تجربيه , مع القياس القبلوي 

والبعدي لكل مجموعة , وفي هذا التصميم يتم تعيين األفراد على المجموعتين تعيينواً عشووائياً أوال , 
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مم تختبر كال المجموعتين اختبارا قبليوا , وبعود ذلو  تخضوع المجموعوة التجريبيوة للمتايور المسوتقل , 

ن اختبوارا بعوديا ويحجب عن المجموعوة الضوابطه , وبعود نهايوة مودة التجربوة يوتم اختبوار المجمووعتي

 (.  1988لقياس االمر الذي أحدمه تطبيق المتاير المستقل العساف )

 مجتمع الدراسة:
يتمثوول مجتمووع الدراسووة فووي طالبووات المرحلووة المتوسووطة بالصووفوف األول والثوواني والثالووث 

بالموودارس الحكوميووة بمدنيووة الخبر،حيووث تقتصوور هووذه الدراسووة علووى طلبووة الصووفين األول والثوواني 

الث بالمرحلة المتوسطة داخل حدود مدينة الخبر، بالمودارس الحكوميوة، ويخلوو مجتموع الدراسوة والث

من المودارس الخاصوة والنموذجيوة وكوذل  المودارس الحرفيوة والدينيوة والتأهيول النسووي والتجاريوة. 

ة ويتكون مجتمع هذه الدراسة من طالبات المرحلة المتوسطة بالمدارس الحكومية المدرسة المتوسوط

ويبلووغ مجمووو  طالبووات المدرسووة حسووب ,الرابعووة بووالخبر بالصووفوف األول والثوواني والثالووث متوسووط 

طالبوووة , ويبلوووغ مجموووو  طالبوووات المرحلووة المتوسوووطة بمدينوووة الخبووور حسوووب  326إحصووائية اإلدارة 

 طالبة بالمدارس الحكومية 9163إحصائيات الوزارة 

 عينة الدراسة:

ة طبقيوه متسواوية بطريقوة تطبوق االختبوار القبلوي )مقيواس أُخذت عينة الدراسة عينوة عشووائي

التوافق النفسي االجتماعي لطالبات المرحلوة المتوسوطة هيوو. م بول بعود تحكيموه مون المحكموين( مون 

طالبوة مقسومة حسوب  300أظهرت من الطالبات درجات متدنية بعد تطبيوق المقيواس، بلوغ مجموعهوا 

 80نصووف المجموو  فووي االختبوار القبلووي وكوان عووددهن  النتوائج للطالبوات الحاصووالت علوى أقوول مون

طالبووة مجموعووة ضووابطة علووى مجموووعتين  40طالبووة مجموعووة تجربيووة و 40طالبووة قسووما كالتووالي 

ضابطة وتجريبية وتم اختيارها بناًء على النتائج في االختبار القبلوي. والجودول التوالى يوضوح توزيوع 

 أفراد العينة.

 راد العينة من حيث المستوى الصفي( يوضح توزيع أف3جدول رقم )

 المجموعة الصف طالبات
 المجموعة التجريبية األول 24

 الثاني 11

 الثالث 5

 المجموعة الضابطة األول 14

 الثاني 13

 الثالث 13

 المجموع 80
 

 أدوات الدراسة:
 -التالية:اعتمد الباحثان في جمع البيانات والمعلومات لهذه الدراسة على األدوات 

 / مقياس التوافق لطالم وطالبات المدارس والجامعات )هيو. م. بل( اختبار قبلي وبعدي.1

 / برنامج للتوجيه واإلرشاد النفسي.2

 

 وصف مقياس هيو.م. بيل 
وهوو مون  1934يعد من أشهر المقايي  للتوافق وقد صدر هوذا عون مطبعوة اسوتانفورد عوام 

بعنوووان  اختبووار التوافووق للطلبووة   1960لعربيووة لهووا عووام وضووع )هيووو. م.بيوول(وظهرت الترجمووة ا

  بنووداً 140  بنووداً فووي النسووخة االمريكيووة بينمووا تحتوووي النسووخة المصوورية علووى  160وتتكووون موون  

وتجووام بوونعم او ال أو ؟ وقوود عربووت الترجمووة المصوورية علووي يوود محموود عثمووان نجوواتي وتقووي  هووذه 
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المنزلوووي ويرموووز لوووه )أ( والصوووحي ويرموووز لوووه )م( البطاريوووة أربعوووة جوانوووب للتوافوووق : التوافوووق 

 ( بنداً واالبعاد هي : 35واالجتماعي ويرمز له )ج( واالنفعالي ويرمز له )د(. وكل بعد يشمل )

 أرقام العبارات الخصائص السيكومترية البعد

ويدل علي درجة التوافق  التوافق الصحي
 من الناحية الصحية

2- 6- 11-14-23-25-27-29-33-38-43-

47-50-54-58-63-66-69-74-79-84-87-

90-94-99-102-107-111-115-124-119-

129-133-137-139. 

يقيس الميل الي الخضوع  التوافق االجتماعي
واالنسحاب في العالقات 
االجتماعية مقابل 
السيطرة والعدوان في 

 االتصاالت االجتماعية

5-8-12-15-19-22-26-31-36-39-44-49-

53-56-61-65-70-76-80-83-88-91-93-

96-100-104--110-114-118-122-130-

135-140. 
 

يشير لدرجة التوافق في  التوافق المنزلي
 الحياة المنزلية

7-9-13-16-21-24-30-32-34-37-41-46-

51-55-59-62-67-72-78-82-86-92-97-

101-103-108-112-117-121-126-131-

134-138-18-105. 
 

يشير لالتزان في الحياة  التوافق االنفعالي
 االنفعالية

1- 1-4-10-17-20-28-35-40-42-45-

48-52-57-60-64-68-71-73-75-77-81-

85-89-95-98-106-109-113-116-120-

123-125 128-138-132-136. 

 

 مفتاح تصحيح المقياس:

درجتووين للعبووارة التووي توودل علووى التوافووق، ودرجووة بنوواًء علووى الخيووارات )نعووم، ال، ؟(تعطووى 

واحوودة إذا كانووت اإلجابووة ال توودل علووى التوافق،وصووفراً إذا كانووت اإلجابووة عوون السووؤال علووى عالمووة 

 االستفهام. مم تجمع درجات المقياس في كل ُبعد ومن مم جمع الدرجات في األبعاد للمقياس ككل.ً

 الصدق الظاهري : 

ياس على مجموعوة مون المحكموين إلبوداء هرائهوم فوي مودى وضووح قام الباحثان بعر  المق

العبارات ومدى عالقتها بالسمة التي يقيسها المقياس. وقد وّجه المحكموون بتعوديل صوياغة العبوارات 

مون الصوياة الموذكره إلوى الصوياة المؤنثوة، وكووذل  وجهووا بتعوديل بعوض العبوارات وحوذف الووبعض 

 اآلخر وأيضاً حذف بعض البنود.

وللتأكد مون صودق االتسواق الوداخلي للبنوود أجوري االتساق الداخلي وثبات المقياس:  صدق

 الباحثان معامل ارتباط بيرسون، ولحسام الثبات تمت معالجته عن طريق معادلة الفا كرونباخ.

 البعد اإلنفعالي البعد الصحي البعد اإلجتماعي البعد االسري
 البند اإلرتباط aألفا البند اإلرتباط aألفا البند اإلرتباط aألفا البند اإلرتباط aألفا

.027 .349 (*) 7- .034 .336 (*) 3- .807 .040 2- .233 .193 1- 

.006 .431 (**) 9- .042 .337 5- .699 .063 6- .555 .096 4- 

.146 -.234 12- .618 .081 8- .002 .480 (**) 20- .116 .253 10- 

.216 .200 14- .001 .505 (**) 11- .036 .332 (*) 22- .018 .372 (*) 15- 

.004 .444 (**) 16- .473 .117 13- .007 .418 (**) 23- .039 .321 (*) 17- 

.313 .164 18- .001 .493 (**) 19- .172 .220 30- .035 .335 (*) 27- 
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 البرنامج اإلرشاد النفسي :
 .: تحسين مستوى التوافق النفسي االجتماعي لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبرالهدف العام  

 االهداف الخاصة: 

المتوافقة نفسيا . الوصول بطالبة المرحلة المتوسطة بالمدرسة الرابعة بمدينة الخبر إلى الشخصية 1

 واجتماعيا

.مساعدة الطالبات على التالب على المشكالت المختلفة التي تواجههن بالتوافق النفسي االجتماعي 2

 المدرسي في مرحلة المراهقة وتتطلب التوجيه واإلرشاد.

 .تطوير جميع جوانب الشخصية من خالل تنمية النواحي االنفعالية واالجتماعية.3

 الوسائل:

 عرو  بوربوينت(. -وسائل مرئية )شاشة عر  )بروجكتر( . 1

 . وسائل مكتوبة )مطويات(.2

 . إصدار نشرة لإلدارة والمعلمين بالبرنامج وأهميته.1

 .إلقاء محاضرة للطالم عن البرامج االرشادية والخدمات التي تقدمها.2

 . الملصقات.3

 .خبر بالمملكةالعربية السعوديةطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الالفئة المستهدفة:  

 المناقشات الجماعية(.  -االرشاد الجماعي )المحاضرات طرق االرشاد النفسي : 

 جلسة 11عدد الجلسات : ستة أسابيع مدة البرنامج : 

 جلستان أسبوعيا التطبيا : 

 دقيقة 60مدة كل جلسة : 

قياس هيو م. بل والبرنوامج بعد التحقق من األدوات الخاصة بالدراسة )مإجراءات الدراسة: 

وقود ، االرشادي(، قام الباحثان باختيار المجموعتين التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائيةالبسويطة

أجري الباحثان االختبار القبلي علي المجموعتين للتاكد مون عودم وجوود فوروق بينهموا كمجانسوة بوين 

 العينتين والجدول التالي يوضح ذل :

.637 -.077 21- .033 .337 (*) 28- .011 .399 (*) 40- .004 .443 (**) 32- 

.228 .195 24- .480 .115 36- .009 .410 (**) 45- .045 .310 (*) 33- 

.050 .332 25- .009 .408 (**) 37- .001 .515 (**) 48- .643 .076 35- 

.421 .131 26- .029 .345 (*) 43- .000 .533 (**) 51- .000 .580 (**) 39- 

.045 .318 (*) 29- .030 .380 (*) 47- .234 .193 55- .000 .537 (**) 42- 

.037 .328 31- .022 .362 (*) 52- .035 .335 (*) 58- .515 .106 46- 

.000 .592 (**) 34- .674 .069 59- .010 .403 (**) 61- .031 .342 (*) 50- 

.281 .175 38- .012 .394 (*) 67- .009 .409 (**) 64- .026 .352 (*) 53- 

.040 .330 (*) 41- .556 .096 71- .003 .462 (**) 66- .006 .427 (**) 54- 

.000 .561 (**) 44- .032 .390 (*) 74- .046 .322 (*) 69- .042 .323 (*) 56- 

.003 .464 (**) 49- .027 .350 (*) 83- .001 .526 (**) 73- .005 .433 (**) 60- 

.048 .315 (*) 57- .024 .356 (*) 86- .031 .368 76- .048 .308 (*) 62- 

.002 .469 (**) 63- .010 .401 (*) 88- .033 .387 80- .006 .424 (**) 65- 

.159 .227 68- .046 .318 (*) 95- .038 .342 84- .171 .221 70- 

.178 .217 72-    .491 .112 89- .033 .337 (*) 82- 

.000 .564 (**) 75-    .014 .387 (*) 94- .002 .477 (**) 85- 

.820 -.037 77-    .001 .500 (**) 96- .106 .260 87- 

.05 .315 (*) 79-    .476 .116 99- .132 .242 91- 

.000 .526 (**) 81-       .048 .315 (*) 92- 

.026 .353 (*) 90-       .033 .338 (*) 93- 

.000 .621 (**) 97-       .259 .183 98- 
         .045 .318 100- 

 الثبات 0,69 الثبات 0,67 الثبات 0,67 الثبات 0,662
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 تجانس العينة:

وللمجانسة بين المجموعة التجريبية والضابطة وذل  لضمان عدم وجود فروق في العينتين  

/ جميوووع الطالبوووات فووي المجموعوووة التجربيوووة 2 / العشوووائية فوووي اختيوووار العينووة.1يتمثوول فوووي اآلتوووي: 

/ جميوع الطالبوات فوي المجمووعتين 3 سونه. 15-12والمجموعة الضابطه بونف  الفئوة العمريوه موابين 

 ية والضابطة مستواهم االقتصادي يترواح مابين جيد وجيد جدا.التجرب

 

 تنفيذ البرنامج:
بعوود إعووداد األدوات التووي اسووتخدمت فووي البرنووامج )النشوورات , موضوووعات المحاضوورات , 

وغيره( تم التصديق إلجوراء التجربوة مون إدارة التودريب والتطووير بووزارة التربيوة، وتموت الموافقوة 

التنسيق مع المدراس المعينة وتزود دائرة التدريب والتطوير بنتائج البحوث بعود شريطة أن تكون يتم 

 االنتهاء من البحث.

تم التنسيق مع المدرسة ومقابلة المديرة وشرح البرنامج لها ومن موم مقابلوة المرشودة النفسوية 

جلسوة واحودة في المدرسة وشرح لها البرنامج وتم االتفاق على ان تتعواون المرشودة النفسوية بتطبيوق 

فقط بعد ان توم تودريب المرشودة النفسوية لكيفيوة تطبيقهوا الجلسوة اإلرشوادية ,إضوافة إلوى المعاونوة فوي 

تطبيق المقياس على الطالبات وتجهيز الارفة االرشادية لتطبيق برنامج اإلرشواد النفسوي االجتمواعي 

 جلسة بواقع جلستان في االسبو   11لمدة 

 جربة:دور المرشدة النفسية في الت
تقوووم المرشوود النفسووية المعاونووة بالتجربووة بتطبيووق جلسووة إرشووادية واحوودة وأيضوواً موون مهووام  

المرشوودة النفسووية المعاونووة فووي التجربووة المسوواعدة فووي توزيووع االسووتمارات لتطبيووق المقيوواس القبلووي، 

وتنفيذ الجلسة اإلرشادية الجماعية الواحدة حسب المخصر لها فوي البرنوامج اإلرشوادي والمسواعدة 

ي التجهيووز حيووث اإلعووداد المكوواني والزموواني للجلسووة ومتابعووة الحضووور والايووام وكووذل  تشووايل فوو

التقنيوات لوبعض الجلسووات حسوب الحاجوة )بروجكتوور( وقاموت مديريوة المدرسووة بتووفير مكوان خاصووا 

لتطبيق جلسات البرنامج. وأيضوا تووفير البيانوات الالزموة عون الطالبوات حسوب السوجالت اإلرشوادية 

 بالمدرسة. الموجودة

 دور الباحثان في التجربة: 
جلسات واإلشوراف  11تطبيق المقياس القبلي وتحليل النتائج الختيار العينة وتنفيذ البرنامج  

علووى البرنووامج ككوول وكووذل  توووفير األدوات المسووتخدمة فووي التجربووة عنوود الحاجووة وتطبيووق المقيوواس 

 القبلي والمقياس البعدي وتحليل النتائج. 

 شة النتائج:عرض ومناق

 عرض نتيجة الفرض األول :
يوونر الفوور  األول علووى أنووه   تعوواني طالبووات المرحلووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور بالمملكووة 

 العربية السعودية من انخفا  التوافق النفسي  .

وللتحقق من هذا الفر ، استخدم الباحثان اختبار  ت  لعينة واحودة, ويمكون توضويح ذلو   

 بالجدول التالى:

  

 ن التوافق
درجات 

 الحرية
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 40 التجريبية
39 

66.55 4.602 
0.387 0.701 

التوجد 

 3.291 66.20 40 الضابطه فروق
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 ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لمعرفة نتيجة الفرض األول9جدول رقم )

مستوي  التوافق
 الداللة

االنحراف  قيمة )ت(
 المعياري

القيمة  المتوسط
 المحكية

درجات 
 الحرية

 المصدر ن 

التوافق  300 299 37.5 18.767 5.909 54.912- 0.001 منخفض
 االنفعالي

التوافق  300 299 21 17.4200 5.0816 17.317- 0.001 منخفض
 االجتماعي

التوافق  300 299 25.5 21.6633 6.0844 10.922- 0.001 منخفض
 المنزلي

التوافق  300 299 22.5 31.0100 4.0270 36.602 0.001 منخفض
 الصحي

 التوافق النفسي 300 299 106.5 88.9200 16.932 17.983 0.001 منخفض

 

يالحو  علوي أن نتوائج اختبوار  ت  دلّوت علوى انخفوا  التوافوق النفسوي ومن الجدول أعاله 

بابعووواده )التوافوووق االنفعوووالي, التوافوووق االجتمووواعي , التوافوووق المنزلوووي , التوافوووق, التوافوووق الصوووحي( 

 0.001لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر وذل  بمستوى الداللة 

 

ني علوى أنوه   توجود فوروق ذات داللوة يونر الفور  الثوا-1 عرض نتيجاة الفارض الثااني:

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التوافق النفسي  0.05إحصائية عند مستوي داللة 

االجتموواعي لطالبووات المرحلووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور، بعوود تطبيووق البرنووامج لصووالح المجموعووة 

تبوار  ت  للفورق بوين متوسوطي عينتوين التجريبية . وللتحقوق مون هوذا الفور ، اسوتخدم الباحثوان اخ

 مستقلتين، ويمكن توضيح ذل  بالجدول التالى:
 ( يوضح اختبار "ت" للفرق بين متوسطي العينة التجريبية والضابطة في التوافا النفسي واالجتماعي11جدول رقم )

 ن المجموعة البعد
درجة 
 الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
مستوي 
 الداللة

 االستنتاج

 االنفعالي
 40 التجريبية

39 
23.85 3.906 

19.929 0.001 
توجد فروق لصالح 
 2.043 10.68 40 الضابطة المجموعة التجريبية

 االجتماعي
 40 التجريبية

39 
20.38 3.946 

16.604 0.001 
توجد فروق لصالح 
 1.533 9.60 40 الضابطة المجموعة التجريبية

 المنزلي
 40 التجريبية

39 
19.77 4.203 

6.893 0.001 
توجد فروق لصالح 
 1.585 14.48 40 الضابطة المجموعة التجريبية

 الصحي
 40 التجريبية

39 
30.90 3.868 

 ال توجد فروق 0.548 0.606-
 2.117 31.33 40 الضابطة

التوافق 
النفسي 
 الكلي

 40 التجريبية
39 

94.90 9.380 
17.186 0.001 

توجد فروق لصالح 
 5.284 65.33 40 الضابطة المجموعة التجريبية

 

ومن الجدول السابق،أنه قد دلت نتيجة اختبار  ت  لمتوسطي عينتين مستقلتين على وجوود  

فووروق فووي كوول ابعوواد التوافووق االنفعووالي واالجتموواعي والمنزلووي بووين كوول موون المجموعووة التجريبيووة 

والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. ماعدا التوافوق الصوحي اظهور انوه التوجود فوروق 

  0.548جموعتين عند مستوى الداللة بين الم

و موون الجوودول السووابق أعاله،فقوود دلووت نتيجووة اختبووار  ت  لمتوسووطي عينتووين مسووتقلتين فووي 

االختبار البعدي الكلي على وجود فروق فوي التوافوق بوين كول مون المجموعوة التجريبيوة والمجموعوة 

موا يثبوت صوحة الفور  توجود م 0.001الضابطة لصالح المجموعة التجريبية وذل  بمستوى الداللة 



 

 2016(21)7، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 48

فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين المجموعووة التجريبيووة والمجموعووة الضووابطة فووي التوافووق النفسووي 

 االجتماعي لطالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الخبر، بعد تطبيق البرنامج.

 مناقشة نتيجة الفرض األول:
يهوودف هووذا الفوور  إلووى الكشووف ان طالبووات المرحلووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور بالمملكووة  

العربية السعودية تعاني من سوء التوافق النفسي. وقد أظهر تحليل البيانات وفقواً الختبوار  ت  لعينوة 

( إلى صحة الفر  األول بوجود معانواة لطالبوات المرحلوة المتوسوطة بمدينوة 9واحدة ي جدول رقم )

 لخبر بالمملكة العربية السعودية من سوءا لتوافق النفسي.ا

وتعزي هذه النتيجة هذا للمرحلة النمائية التي تكون بهوا الطالبوات أوال والوى غموو  الودور 

للفتوواة فووي أسوورتها ومجتمعهووا مانيووا، فالمرحلووة النمائيووة هووي مرحلووة المراهقووة، ويووذكر أبوووبكر مرسووي 

 12رة ما بين بداية البلوغ والرشد، واألعمار التقريبية البنات مون ( ان فترة المراهقة هي الفت2002)

سنه. وفي هذه المرحلة تكثر المشكالت األسرية , واالجتماعيوة , واالنفعاليوة وأحوالم اليقظوة  21إلى 

( أن عامل الدافعيوة يعتبور عوامالً هامواً فوي تعوديل 1980وعدم وجود الدافعية، ويذكر حامد زهران )

 ي.السلوك البشر

وتتسم مرحلة المراهقة بالقلق والحركة وعدم االلتزام بروتين أو نمط معوين. ويوذكر أبووبكر 

( إلى أن الهدف النهائي للمراهق وصراعاته مع الكبار وما يتحمله فوي سوبيل التحورر 2002مرسي )

( وحسان 2008حياث اتفاا كال مان اميناة رزق ) من القيود وتتميز هوذه المرحلوة بواالنفالت والقلوق.

 المجاالت األساسية التي اندرجت تحتها المشكالت عند المراهقين. ( على 2001احمد الداهري )

أما بالنسبة لامو  الدور فيعني عدم االعتراف بموقوع ومكانوة هوذه األدوار علوى الخريطوة 

(, ومون ذلو  1998االجتماعية , وعدم تحديد مدى قبولها أو رفضها مون جانوب المجتموع الصوديقي )

راف االباء من خالل إتبواعهم لوبعض أسواليب المعاملوة الوالديوة بوأدوار أبنوائهم فوي األسورة , عدم اعت

وبواألخر عنوود أتبوا  أسوولوم القسووة والنبووذ أو التسوولط , مموا يجعوول هنواك غمووو  فيموا يجووب علووى 

األبناء القيام به من واجبات في األسرة, ونتيجة لصرا  الدور الوذي يظهور فوي المواقوف التوي يودرك 

يها شاغل الدور وجود توقعات متعارضة بينه وبين المشاركين معه في نف  الدور أبوو العوال وعبود ف

(, فإن الفتاه قد تشعر بتداخل وصرا  في األدورا المختلفوة التوي تقووم بهوا كابنوة فوي 1989الرحمن )

ألدوراهوا  االسرة أو طالبة في المدرسة أو عضو في جماعة الرفاق ,وهذا التداخل يوؤمر علوى ادائهوا

االجتماعيووة وتكيفهووا النفسووي , نتيجووة الخووتالف توقعووات األنسوواق المختلفووة التووي تنتمووي لها.كمووا ان 

المجتمع السعودي يعد مجتمعا محافظا دنييا يفر  قيود اكبر بالتربية على الفتاة من الفتوى فوي كثيور 

حتوووى لوووو كوووان مووون األموووور ويوكووول كثيووور مووون امورهوووا لوووولي أمرهوووا قووود يكوووون أم او زوج أو أخ 

يصووارها.وفي مرحلووة المراهقووة عنوودما تبوودأ الفتوواة فووي ممارسووة أدوار اجتماعيووة لووم تكوون معووده لهووا 

ويفتوور  منهووا المجتمووع أداءهووا حسووب معووايير محووددة موون قبوول , ومحاسووبتها علووى التقصووير فووي 

األداءالمطلوم منهوا , كول هوذا يجعلهوا تعواني مون اضوطرام وتخووف مون عودم قودرتها علوى تحقيوق 

 لتوقعات المطلوبة منها , ويجعلها تعاني من صراعات ومن عدم التوافق النفسي.ا

والمرحلة المتوسطة هي المرحلة الوسطى من التعليم العام بحيث يسوبقها المرحلوة االبتدائيوة 

ويليها المرحلة الثانوية , وفي سياسوة التعلويم فوي المجتموع السوعودي تعود المرحلوة المتوسوطة مرحلوة 

, يراعى فيها نمو وخصائر المرحلة العمرية التي يمر بها الطلبوة , وتشوارك غيرهوا فوي مقافة عامة

 (.1983تحقيق األهداف العامة من التعليم الحقيل )

وقد حددت سياسة التعليم في المجتمع السعودي بعض األهداف التي تسعى لتحقيقهوا للطالبوة 

حيحة , وتوسويع موداركها المعرفيوة والتعليميوة, في هذه المرحلة ومنها تنشئتها التنشئة اإلسالمية الص

وتقوية وعيها بقدراتها وبما يحدث في مجتمعها, وتحوي مقررات المرحلوة المتوسوطة الموضووعات 

التووي تتووواءم مووع أهووداف هووذه المرحلووة والمجتمووع , ومووع طبيعووة الفتوواة فووي هووذه المرحلووة , وتزويوودها 

 ((www.gpgedu.gov.sa/htmبالمعارف والخبرات والمهارات المطلوبة 

  



 

 49 أيمن عبد العزيز ورنا صباح.... لتوافقفاعلية برنامج إرشادي مدرسي في تحقيق ا

 

 مناقشة نتيجة الفرض الثاني:
يهدف هذا الفر  إلى الكشف عن أمور البرنوامج ارشوادي نفسوي المطبّوق فوي هوذه الدراسوة  

فووي التوافووق النفسووي لطالبووات المرحلوووة المتوسووطة بمدينووة الخبوور، وذلووو  موون خووالل المقارنووة بوووين 

حليل البيانوات وفقواً الختبوار  ت  للفورق بوين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. وقد أظهر ت

متوسطي عينتين مستقلتين يإلى صحة الفر  ووجود فروق بوين المجموعوة التجريبيوة والمجموعوة 

الضابطة في التوافق لصالح المجموعة التجربية. وقد اتفقوت نتوائج الدراسوة الحاليوة موع نتوائج العديود 

( , ودراسوة كستوفرسون  2008ايمون محمود طوه )( , ودراسة 2003دراسة مرزوق )من الدراسات 

( ودراسووة مركووز المعلومووات والتوميووق , وتقريوور وزارة الصووحة , والتقريوور 2003وهيثوور سووترو )

التربوووي بوووزراة المعووارف واليووة متشووجان االمريكيووة التووي اكوودت علووى فاعليووة البرنووامج االرشووادي 

وتعزي هذه النتيجة التوي أشوارت إلوى فاعليوة  .النفسي ونتائجه االيجابية في تحقيق التوافق للمراهقين

البرنامج اإلرشادي النفسي في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لطالبات المرحلة المتوسوطة بمدينوة 

الخبوور إلووى أن البرنووامج ركووز علووى المهووارات األساسووية لمرحلووة المراهقووة وكووان هنوواك تعوواون موون 

حسوب األوقوات المحوددة بالبرنوامج اإلرشوادي، ويووري الووزارة بالسوماح بتنفيوذ البرنوامج فوي جلسوات 

الباحثووان إن أعوورا  سوووء التوافووق التووي تعوواني منهووا الطالبووات أفووراد العينووة موواهي إال نتوواج طبيعووي 

لمرحلة المراهقة ووضع الفتاة في المجتمع السعودي حيث يفور  عليهوا قيوود فوي التربيوة أكثور مون 

د العينوة )الطالبوات( حينموا عشون أجوواء البرنوامج التوي يالوب الفتى , وهنا تأكد الباحثوة علوى إن أفورا

عليهووا األموون والموورح والمشوواركة والديمقراطيووة واحتوورام هراءهوون وتثمينهووا , وتفوواعلوا مووع فقوورات 

البرنووامج المختلفووة بعيوودا عوون مقافووة تحديوود دورهوون أسووهم ذلوو  فووي تحسووين التوافووق بأبعوواده المختلفووة 

صحي( هوذا باإلضوافة إلوى العمول المكثوف الوذي قاموت بوه الباحثوة موع  )انفعالي , منزلي , اجتماعي,

أفراد العينة المبني على أساس علموي دقيوق , حيوث توم التركيوز مون خوالل البرنوامج اإلرشوادي علوى 

 عدة أبعاد وهي: 

البعد االنفعوالي : توم تودريب أفوراد العينوة التجريبيوة علوى الوتحكم فوي االنفعواالت الختيوار  -2

لمي المعقول في حل المشكلة , كما تم تدريبهن على مواجهوة المشوكالت والمواقوف الصوعبة الحل الع

وتنمية القدرة على وضع مجموعة فرضيات لحل المشكالت التوي تعتور  الفورد, وطريقوة المراقبوة 

الذاتيووة لسوولوكياته التووي تتمثوول فووي ضووبط الوونف  فووي الحوواالت االنفعاليووة, والقوودرة علووى التعبيوور عوون 

بحرية للوصول للتوافق االنفعالي فالتوافق االنفعالي هو أن يكون الفورد متزنوا انفعاليوا وان  شعورهن

 (.1960يتخذ موقفا انفعاليا مناسبا لما يمر به من مواقف. نجاتي )

البعد االجتماعي: تم تدريب أفراد العينة التجريبية على تطبق إحدى استراتجيات العوالج  -2

ة التعلم االجتماعي ومنها الوتعلم بوالعبرة أو الوتعلم بالنمذجوه, كموا كوان مون السلوكي المتمثل في نظري

المهم أن يتم العمل مع الطالبات لتنمية ملكة إبداء الرأي لدى أفراد المجموعة التجريبية أو االختالف 

ان مع اآلخرين أو التأييد وان أن تكتسب أفراد العينة التجريبيوة مهوارات التقيويم الموضووعي السويما 

الحاجة إلى التقبل واالنتماء والتقدير االجتماعي واالنجاز والحاجة إلى تأكيد الذات هامه جدا في كول 

مراحوول حيوواة اإلنسووان وفووي مرحلووة المراهقووة بشووكل كبيوور, وتووم التركيووز علووى توودريب أفووراد العينيووة 

وسوبل مواجهتهوا التجريبية على أن تتعلم الطالبة تحمول المسوؤولية فوي حول المواقوف التوي تعترضوها 

وهذا كله يقودنا إلى التوافق االجتماعي وذل  أن يستطيع الفرد تكوين عالقات اجتماعيوة بوالمحيطين 

به وان يشعر بالسعادة لوجوده مع الناس عما لو كان بمفرده وان يجود سوهولة فوي أن يطلوب مسواعدة 

 (. 2008اآلخرين عند الحاجة إلى ذل  وان يقدم العون لآلخرين. أماني ادري  )

, وان  تووم توودريب أفووراد العينووة التجريبيووة علووى أسوواليب معاملووة الوالوودين البعااد المنزلااي:-2

حياث يارى قاسام علاي يتحلى أفراد العينوة بوالقيم الدينيوة اإلسوالمية فوي معاملوة الوالودين وحقوقهموا. )

مشاكالت ( في نتائج دراسته ان من اهام المشاكالت التاي تواجاه الماراهقين هاي ال1992الصراف )

وذل  من خالل عر  قصر مرئية والمناقشة الجماعيوة واسوتخدمت اإلرشواد الوديني لموا األسرية(

لدور األسرة من أهمية كبورى فوي مرحلوة المراهقوة فتعود األسورة الوعواء االجتمواعي الوذي تنموو فيوه 
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و بووذور الشخصووية اإلنسووانية، وتشووكل فيووه أصووول التطبيووع االجتموواعي، وتحقيووق مطالووب وأسوو  النموو

والتفاعل والتوافوق النفسوي االجتمواعي بموا يشومله مون التوافوق موع رفواق السون واالتصوال بواآلخرين 

وتكووين الضوومير، واكتسووام معووايير األخووالق وتكووين المفوواهيم والموودركات الخاصووة بالحيوواة، وتعلووم 

نووون المشوواركة وممارسووة االسووتقالل الشخصوويي فووإذا نشووا األبنوواء فووي بيئووة أسوورية مفككووة فووإنهم يكو

عرضووة لالضووطرابات وسوووء التوافووق النفسووي االجتموواعي. )ويؤكوود علموواء الوونف  علووى أن المعاملووة 

السوويئة تشووعر المووراهقين بفقوودان األموون، وتضووع فووي أنفسووهم بووذور التنوواقض الوجووداني، وتنمووي فوويهم 

( وهنوواك أهميووة اإلرشوواد 1993مشوواعر الوونقر والعجووز عنوود مواجهووة مصوواعب الحيوواة( الااموودي )

واتصال المدرسة باألسرة وحل المشكالت األسرية التي تؤمر على الطالب، وتقوديم خودمات  األسري

 (.2008التربية األسرية. حامد زهران )

البعوود الصووحي: وضووحت أسووبام المشووكالت الصووحية فووي مرحلووة المراهقووةألفراد العينووة -1

تسوام طريقوة عوالج المشوكالت التجريبية , كما قامت الباحثة بتدريب أفراد العينة التجريبيوة كيفيوة اك

الصووحية فووي مرحلووة المراهقووة , ووز  كتيووب موون وزارة التربيووة والتعلوويم يوضووح اغلووب المشووكالت 

الصحية التوي يمكون ان تتعور  لهوا الفتواة فوي هوذه المرحلوة وكيفيوة عالجهوا ,وبسوبب اهتموام وزارة 

لمشوواكل الصووحية التووي التربيووة بووالتثقيف الصووحي بالموودارس وإصوودار أدلووة صووحية لطالبووات توضووح ا

تتعر  لها الطالبات في فترة المراهقة لوح  وجود وعي صحي لدى الطالبات في العينة التجريبيوة 

 والعينة الضابطة مما لم يظهر فروق بعد البرنامج في التوافق الصحي.

 

 التوصيات 
 

بكل أبعادها ومتطلبات أن نهتم بالمراهق كفرد له مشاكله النفسية واالجتماعية , وفهم مرحلة المراهقة  .1

 النمو.

العمل على أن يكون المعلم مدرسا مرشدا وموجها ولدية معرفة بالفروق الفردية وبخصائر مرحلة  .2

 المراهقة 

تفعيل دور األخصائي النفسي بالمدرسة ووضع حصر إرشادية تنمي الجوانب النفسية واالجتماعية  .3

 لدى الطالبات.

 تشجيعه على تحمل المسؤولية واحترامه واإلصااء له.على األسرة تقبل التلميذ المراهق و .4
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السوولوك العوودواني وعالقتووه بووالتوافق النفسووي االجتموواعي لوودى طلبووة ( 2013بوشاشووي، سووامية )-5
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توافوق النفسوي لودى طوالم ( العالقة بين مسوتوى الطمووح وال2001الداهري، صالح حسن احمد )-6

 المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلوم االجتموا ، المرحلة الثانوية في منطقة العين،
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 لبنان -, بيروت1, دار النفاس,ط العالج السلوكي للتوتر والغضب (1998) محمد ،الحجار-7

( المشوكالت النفسوية واالجتماعيوة للطوالم الموراهقين بالمرحلوة 2002)حسين، هالوة عبود العظويم -8
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امر استخدام برامج االرشواد التربووي والنفسوي فوي التكيوف النفسوي ( 1995حواشين، مفيد نجيب )-9

,رسوالة دكتووراة  فوي األردنواالجتماعي والدراسي والتحصيلي لدى طلبة المرحلة الثانويوة 

 غير منشورة

( االرشوواد التربوووي النفسووي وامووره علووى المشووكالت االنفعاليووة 2005الحيوواني، عاصووم محمووود )-10
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