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برنامج إرشادي للتخفيف من الضغط النفسي لدى التالميذ
املقبلني على االمتحانات
الدكتورة:صفية إقروفة ،جامعة تيزي وزو ،اجلزائر
امللخص:
إن اهلدف من عرض هذا الربنامج اإلرشادي ،هو تثمني املمارسة امليدانية
اليت يقوم بها املرشد املدرسي(مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي) من خالل
تعامله مع خمتلف املشكالت النفسية والسلوكية واالنفعالية املطروحة على مستوى
املؤسسات الرتبوية ،واليت جيد فيها التلميذ غايته يف املساعدة والتخفيف من
الضغط النفسي الذي يعاني منه جراء إقباله على امتحان البكالوريا على سبيل
املثال.
Abstract:
The Purpose of providing this Counseling Program . Is to
value the field practice of the school counselor (school guidance and
Counseling adviser) ,Through dealing with various psychological,
behavioral and emotional problems in the Educational institutions, In
which the student finds his purpose in helping and relieving the
psychological stress he suffers from the baccalaureate exam, for
example.

519

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
مقدّمة:
يعد الضغط النفسي من املشكالت النفسية اليت تعرتض سبيل األفراد
املتمدرسني خاصة الذين يقبلون على امتحان البكالوريا ،كون هذا االمتحان
مصريي بالنسبة ملسارهم الدراسي وله انعكاسات وأبعاد اجتماعية .....فاإلقبال
على امتحان البكالوريا يواجه فيه التلميذ ضغوط من عدة جوانب منها كثافة
الدروس ،ضيق الوقت الذي يوزعه بني الدروس النظامية واخلصوصية ،واملعدل
الذي سيحصل عليه ومدى حتقيقه للتخصص اجلامعي املرغوب ،إضافة إىل
ضغوط أسرية واجتماعية باعتبار أنه حيظى مبكانة هامة اجتماعيا.
يف ظل هذه الظروف جيد التلميذ نفسه عرضة للضغط النفسي جيعله
مرتددا ،فاقد الثقة بالنفس ،سريع الغضب ،أو منسحب اجتماعيا ،قليل الرتكيز،
فاقد لإلرادة يف العمل .إىل جانب أعراض جسمية و فيزيولوجية أخرى كفقدان
الشهية أو الشراهة يف األكل وصعوبات النوم ،األمر الذي يعيقه عن التحضري
الذهين والنفسي اجليد هلذا االمتحان.
مبا أن اإلرشاد يهدف إىل مساعدة األفراد على التخفيف من معاناتهم
ومشكالتهم مهما كان نوعها ،فإن احلاجة إىل إخضاع هؤالء األفراد إىل برنامج
إرشادي أصبحت ضرورية ومن مسؤولية املرشد املدرسي ،ومن هنا جاءت فكرة
برنامج إرشادي للتخفيف من درجة الضغط النفسي لدى املقبلني على امتحان
البكالوريا.
 .1الربنامج اإلرشاديCounseling Program :

تعد الربامج اإلرشادية واجهة اإلرشاد النفسي ،و دليالُ على أن املمارسة
اإلرشادية هي جمموع تفاعل (علم وفن وممارسة وتربية وتعلم وتعليم)(. )0
يعرف عبد العظيم ( )3102الربنامج اإلرشادي بأنه«:املمارسة اإلرشادية
املنظمة ختطيطا ،وتنظيما ،وتقييما ،واملستمدة من مبادئ وأسس وفنيات االجتاهات
النظرية؛ يتم تنسيق مراحلها وأنشطتها وخرباتها وإجراءاتها وفق جدول زمين
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متتابع ،يف صورة جلسات إرشادية فردية أو مجاعية ويف ضوء جو نفسي أمن
وعالقة إرشادية تتيح لكل املشاركني املشاركة االجيابية ،والتفاعل املثمر لتحقيق
األهداف اإلرشادية بأنواعها وتقديم املساعدة اإلرشادية املتكاملة يف أفضل
صورها» (. )7
كما يعرّف أيضا بأنه :برنامج خمطط منظم يف ضوء أسس علمية لتقديم
اخلدمات اإلرشادية املباشرة وغري املباشرة ،فرديا أو مجاعيا جلميع من تضمهم
املؤسسة بهدف مساعدتهم يف حتقيق النمو(. )3
.1.1أسلوب اإلرشاد اجلماعيGroup Counseling :
يعترب اإلرشاد اجلماعي أحد مناهج التدخل األساسية يف مهن
املساعدة اإلنسانية ،ملا متثله اجلماعة من عامل جذب لألفراد؛ وتنبع أهمية
اإلرشاد اجلماعي من أهمية اجلماعة يف حياة اإلنسان وذلك يف إشباع حاجاته،
تنمية مهاراته ،ومنوه النفسي واالجتماعي ،حتسني أدائه االجتماعي وتشكيل
اجتاهاته ،وتعلم مهارات القيادة والتبعية التعاون والتفاوض والتنظيم واختاذ
القرار؛ وذلك بواسطة أساليب التمثيل والتغذية الراجعة واحلوار واملناقشات
العالجية املوجهة ،تنمية أساليب االتصال لدى األفراد واليت من خالهلا
( )4
يستطيعون التعبري عن آرائهم وأفكارهم ومشاعرهم .
يعرّف رياض العامسي اإلرشاد اجلماعي بأنه « :عملية تفاعل
ديناميكية بني املرشد وجمموعة صغرية ذات اهتمام شخصي مشرتك ،موجهة حنو
تغيري التفكري والسلوك على مستوى الشعور أو الوعي .مبا يزيد من درجة التفهم
والتقبل وتعمل على تعديل االجتاهات وسلوك كل مسرتشد من أعضاء اجلماعة
اإلرشادية » (. )2
من جهته ،قدّم حسني ( )4002مفهوما لإلرشاد اجلماعي على أنه «:
طريقة من طرق اإلرشاد يقوم على إرشاد جمموعة من العمالء تتشابه مشكالتهم
واضطراباتهم النفسية وتتضمن تلك العالقة عرض ومناقشة موضوعات ذات
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أهمية خاصة أو عامة للجماعة ،مما يساعدهم على التنفيس عن مشاعرهم
وانفعاالتهم وتعديل اجتاهاتهم وأمناط سلوكهم »(. )6

 .2.1مزايا اإلرشاد اجلماعي:
أشار كل من مسارة والنمر( )0111إىل أن عند اإلعداد لإلرشاد اجلماعي
جيب أن تتشابه املشكالت اليت يعاني منها املسرتشدون وتدور حول جانب حمدد
لدى اجلميع(. )2
وأفراد اجملموعة اإلرشادية احلالية يتشابهون يف نوعية املشكلة اليت يعانون
منها ،واملتمثلة يف الضغط النفسي ،فهم حباجة إىل من يشعر بهم ويشاركهم
وجدانيا يف مشكلتهم ويقامسهم معاناتهم ،وإىل االستفادة من جتارب اآلخرين
وإىل من يستمع إليهم ويتفهمهم ،واإلرشاد اجلماعي يتيح هلم الفرصة إذ مينح هلم
التغذية الراجعة ويساهم يف التخفيف من املشكلة.
إن أهمية اإلرشاد اجلماعي يف مثل هذه احلاالت جعلته يوصف بأنه
طريقة املستقبل ،فهو يتميز كما أشار إليه سليمان( )0111بالواقعية ومبالحظة
تفاعل التالميذ بشكل واقعي ،كما ميكن مساعدة بعضهم البعض على فهم
السلوك والتعامل معه ويتحققوا من أنهم ليسوا وحدهم الذين يعانون من
املشكالت.
واإلرشاد اجلماعي يستند إىل كون الفرد كائن اجتماعي يهتم بتكوين
عالقات اجتماعية ،كما يهتم بالتفاعل االجتماعي الذي حتدده املعايري واالجتاهات
املكتسبة النابعة من اجملتمع الذي يعيش فيه ،والفرد يعدل من سلوكه أو يغريه كرد
فعل ملوقف اجلماعة اليت حتيط به(. )8
إضافة إىل ما سبق يتميز اإلرشاد اجلماعي مبا يلي:
 تقديم خدمات اإلرشاد النفسي جملموعة من املسرتشدين يف الوقت نفسه
ويوفر الوقت واجلهد والتكاليف.
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جيد املسرتشدون فرصة للتعبري عن مشكالتهم ومشاعرهم ومناقشتها.
يساعد املسرتشد على نقل اخلربات اليت تعلمها يف اجلماعة إىل مواقف
احلياة اليومية واالستفادة منها ،إذ أنّه اكتسبها من خالل املواقف
االجتماعية اليت أتاحها له اإلرشاد اجلمعي.
جيعل املسرتشد يشعر أنّه فعال يف العملية اإلرشادية ،وأنه يأخذ كما
يعطي.
جيعل املسرتشد يشعر باالطمئنان لوجوده ضمن جمموعة من األفراد
يعانون من نفس املشكلة أو من مشكالت مشابهة(. )1
يعطي فرص كبرية لزيادة العالقات االجتماعية وحل املشكالت،
ولتعديل االجتاهات السالبة من خالل وجود مناذج خمتلفة يف اجلماعة
اإلرشادية(.)01

 .3.1دور املرشد يف اإلرشاد اجلماعي:
يلعب املرشد جمموعة من األدوار ضمن اجملموعة اإلرشادية ويكون
دوره أكثر تعقيدا وصعوبة من دوره يف اإلرشاد الفردي ،لذا جيب أن يكون
مستعدا للقيام بأدواره املتعددة بفاعلية واجيابية ،فهو مسؤول عن تهيئة املناخ
اإلرشادي املناسب ،إضافة إىل ذلك فإنه يقوم بـ :






توظيف خربته العلمية والعملية بسيكولوجية الفرد والفهم العميق
للسلوك اإلنساني وديناميات اجلماعة.
مساعدة األعضاء يف فهم املعنى الواضح لسلوكهم.
اإلثارة والضبط والتفسري واإلصغاء والتعاطف والتقبل والتعليق
والتلخيص واملواجهة والتعزيز والنمذجة(. )00
تشجيع املسرتشدين على التحدث عن خرباتهم ومشاعرهم يف جو هادئ
ومريح دون خوف أو تردّد.
تقديم التغذية الراجعة اإلضافية املناسبة يف الوقت املناسب.
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 مساعدة املسرتشدين على تطوير اجلوانب االجيابية يف شخصيتهم ،وإجياد
احللول املناسبة ملشكلتهم وفقا لإلطار املرجعي اخلاص بهم(.)07
كما يتمثل دوره يف ضوء أسس اإلرشاد النفسي يف (:)03
 مراعاة الفروق الفردية بني املسرتشدين من حيث قدراتهم واستعداداتهم
ومميزات شخصياتهم.
 اعتبار ما يتعلمه املسرتشدون أثناء اجللسات هو متمم لعملية التعلّم
والتعليم حيث أن العملية اإلرشادية جتعل التعلّم أكثر فاعلية.
 اعتبار مشكلة املسرتشدين جزءا ال يتجزأ؛ فال يُنظر إليه من زاوية واحدة
بل حيب عليه أن يتناوهلا من مجيع اجلوانب.
 العمل باستمرار ملساعدة األفراد على فهم أنفسهم وحميطهم الذي
يعيشون فيه.
 مراعاة اجملموعة اليت ينتمي إليها املسرتشد وما تتسم به من خصائص وما
هلا من عادات و تقاليد لكي يتمكن من فهم شخصية املسرتشد ودوافع
سلوكه.
 معرفة تكوين ووظيفة اجلسم وعالقتهما بالسلوك ،كون الفرد وحدة
نفسية جسمية حبيث تتأثر احلالة النفسية باحلالة اجلسمية والعكس.
 .5الربنامج اإلرشادي:
اهلدف العام:
يهدف الربنامج اإلرشادي احلالي إىل التخفيف من درجة الضغط النفسي
لدى التالميذ املقبلني على امتحان البكالوريا ،باستخدام فنيات اإلرشاد السلوكي
املعريف واإلرشاد العقالني االنفعالي ،من خالل أسلوب اإلرشاد اجلمعي ،حبيث
يتم إكسابهم مهارات التعامل مع الضغط ،مهارات املذاكرة واالستعداد الذهين
وتوظيفها خالل الفرتة اليت تفصلهم مع موعد االمتحان مما يتيح هلم فرصة اكرب
للنجاح ومنه حتقيق الذات والصحة النفسية.
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األهداف اإلجرائية:
التخفيف من املعاناة النفسية.
إكساب التالميذ الثقة يف النفس والشعور بالراحة واالطمئنان والتوازن
النفسي.
جعل اجللسات اإلرشادية فضاء للتنفيس االنفعالي للمسرتشدين من خالل
منحهم فرصة للتعبري عن خرباتهم و معاشهم النفسي يف جو مريح وآمن..
مناقشة األفكار الالعقالنية واملشاعر السلبية اليت تسبب التوتر واخلوف
وتصحيحها واستبداهلا بأخرى عقالنية ,وتعزيز فكرة النجاح يف ذهن التلميذ.
مساعدة األفراد على االستبصار وتدريبهم على حل املشكالت.
تعليمهم مهارات التعامل مع الضغوط من خالل :عملية االسرتخاء .مهارة
إدارة الوقت و أساليب املراجعة ،التدريب على توكيد الذات......
اخلدمات اليت يقدمها الربنامج اإلرشادي:

يقدم الربنامج جمموعة من اخلدمات ميكن حصرها فيما يلي:
 خدمات إرشادية :تتمثل يف مساعدته على التعامل مع الضغوط ،و
إكسابه جمموعة من املهارات اليت سوف يوظفها يف املواقف الضاغطة اليت
يصادفها يف حياته اليومية
 خدمات تربوية :تتمثل يف متكينه من االستعداد األحسن لالمتحان من
خالل مهارات تنظيم الوقت وكيفية املراجعة و بذلك تزداد لديه حظوظ
النجاح.
 خدمات ما بعد الربنامج(املتابعة) :تتمثل يف متابعة هؤالء املسرتشدين إىل
غاية اجتيازهم لالمتحان وذلك بالتأكيد على ممارسة ما تعلموه يف
اجللسات ،و الوقوف عند الصعوبات اليت تعرتضهم .
 -حمتوى الربنامج:

حيتوي الربنامج على مثانية ( )80جلسات ترتاوح مدّتها ما بني  54إىل

 01دقيقة ،مبواضيع خمتلفة ختدم األفراد يف التخفيف من مشكلتهم ،تشمل كل
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اجلوانب اليت تأثرت باملشكلة؛ تسعى كلها لتحقيق اهلدف العام من الربنامج.
يُستخدم فيه أسلوب اإلرشاد اجلماعي ،تُقدم يف شكل منتظم ومتسلسل ليضمن
الربنامج خصائصه يف الشمولية والتكامل والتنظيم .وينفد الربنامج خالل السنة
الدراسية باملؤسسة اليت يدرس فيها املسرتشدون.
 جمموعة البحث -الفئة املستهدفة: -قدمت كاميليا عبد الفتاح( )0001جمموعة من الشروط اليت جيب
مراعاتها عند تكوين مجاعة إرشادية منها :حجم اجلماعة الذي ال يقل عن ثالثة
وال يزيد عن مخسة عشر فردا .إضافة إىل شرط السن فيفضل أن يكون هناك
تقارب يف سن األعضاء وذلك الختالف طبيعة كل مرحلة عمرية وحاجاتها
وخصائصها ومشكالتها .كما أن نوعية املشكلة ودرجتها يساعد األفراد على
()04
الشعور باالنتماء واإلحساس بالتفهم واالطمئنان .
فالربنامج اإلرشادي احلالي صُمم لفائدة تالميذ املستوى الثالثة ثانوي
املقبلني على اجتياز امتحان البكالوريا ،الذين يعانون من الضغط النفسي ،متّ
تشخيص ذلك من خالل التقارير الذاتية هلؤالء املسرتشدين وسرد معاناتهم اليت
تعرب عن أعراض الضغط النفسي ،وكذلك تقديرات األساتذة .عددهم مثانية
( )11أفراد من الذكور واإلناث ،ترتاوح أعمارهم ما بني  31-01سنة ،وهم
حباجة إىل مساعدة ولديهم الرغبة يف التغيري .علما أن حجم اجملموعة حتكمه
الظروف املادية اليت يعمل فيها مستشار التوجيه نظرا للعدد الكبري من املسرتشدين
الذين هم حباجة إىل التدخل فقد قسموا إىل جمموعات كونت من خالهلا جمموعات
إرشادية الدين ينفد عليهم الربنامج اإلرشادي.
 اإلطار النظري للربنامج:من خالل التطرق لألعراض اليت يتسبب فيها الضغط النفسي الحقا،
يتبني أنها متس جوانب عدّة من شخصية التلميذ ,ابتداء من األعراض السلوكية
اليت ميكن مالحظتها ،واألعراض غري ظاهرة مثل األفكار واالنفعاالت ،هلذا
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إعتُمد على النظرية السلوكية املعرفية والنظرية العقالنية االنفعالية لتأطري جلسات
الربنامج اإلرشادي الذي يندرج ضمن املنهج العالجي .واختاذ األسلوب اإلرشاد
اجلماعي نظرا ملزاياه املذكورة سالفا ،يُستخدم فيه الفنيات التالية:
 الفنيات املستخدمة يف الربنامج:متّ استخدام جمموعة من الفنيات السلوكية-املعرفية وفنيات عقالنية -انفعالية.
 فنية التنفيس االنفعالي:
تقوم على تعليم املسرتشد أن ينطق مشاعره اليت حيس بها بصورة تلقائية
ويعرب عنها بطريقة كالمية ويشجعه املرشد على تذكر التجارب الصادمة اليت
تعرض هلا والبوح عن العواطف احلالية واألهداف املستقبلية لكي يتمكن من
إدراكها و الوعي بها(.)01
 فنية النمذجة:
لدى الناس ميول فطرية ومكتسبة لتقليد األخرين وحماكاتهم يف أفكارهم
وانفعاالتهم وقد يؤدي ذلك اىل خفض اضطرابهم االنفعالي بواسطة احملاكاة ،فهذا
االسلوب يهتم بتوضيح اسلوب النفكري اإلجيابي للمسرتشدين والتخلص من
اضطرابهم وزيادة فاعليتهم يف احلياة (. )06
وتستخدم لبناء سلوكيات مرغوبة جديدة أو تعديل سلوكيات غري مرغوبة
وهي تهدف اىل إقناع الطالب مبا يُراد تعليمه وارشاده من خالل مالحظته
لألخرين فيقوم الطالب مبراقبة النموذج ثم يقوم بتقليده فعال ( )02وقد تكون
النماذج أشخاصا أحياء ولكن ميكن استخدام االفالم أو اشرطة فيديو هلذا
الغرض ومن خالل النمذجة يتعلم االشخاص بعض املهارات كمقاومة الضغوط
االجتماعية (.)08
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 فنية الذاتية:
تقوم على مساعدة الطالب على التعبري عن مشاعره وخرباته حبرية دون
خجل أو خوف ،وهذا يؤدي إىل اكتشاف نفسه بصورتها احلقيقية ،وأن يعي
املسرتشد أن العمل من اجل حل مشكالته هو مسؤوليته الشخصية ،ليصل إىل
حالة من الوعي والبصرية والفهم ملشاكله(. )01

 فنية االسرتخاء:
االسرتخاء من الفنيات اهلامة اليت تستخدم يف مواجهة الضغوط ملا ينطوي
عليه من خفض للتوتر والقلق الناجم من املواقف الضاغطة .فاستجابة االسرتخاء
تعمل على منع ظهور استجابة القلق والضغط( ،)71ويتمّ مبقتضاها تدريب الطالب
على ايقاف كل االنقباضات والتقلصات العقلية املصاحبة للتوتر والقلق ،وتقوم
على تدريب الطالب على االسرتخاء متى واجه موفقا صعبا وشعر من خالله
بالتوتر واالنفعال(. )70
 فنية الواجب املنزلي:
يعمل هذا األسلوب على متكني الفرد من تعميم التغريات اإلجيابية اليت يكون
قد أجنزها يف اجللسة اإلرشادية و نقل تغرياته اجلديدة إىل املواقف احلية و تقوية
وتدعيم أفكاره أو معتقداته الصحية اجلديدة( )77يسعى هذا األسلوب إىل توجيه

املسرتشدين حنو ممارسة فعالة و نشاط معني من اجل التخلص من بعض األفكار
االنهزامية و السلوكات اخلاطئة(.)52
 فنية حل املشكالت:

يشري هذا األسلوب املعريف إىل قدرة الفرد على إدراك وفهم عناصر
املوقف أو املشكلة اليت يواجهها ليضع خطة حمكمة حللها ،وجيد بعض األفراد
صعوبة يف حل ما يواجههم من مشكالت ومواقف صعبة نتيجة لنقص مهارات
التدريب على حل املشكالت لديهم ،وينعكس ذلك على تقديرهم لدواتهم مما
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جيعلهم عرضة للشعور بالضغط .ويتضمن هذا األسلوب عدة خطوات تتمثل
يف التعرف على املشكلة أو املوقف الضاغط ومجع البيانات ثم وضع بدائل
وحلول متعددة للتعامل مع املشكلة وتقييم احللول البديلة ووضع احلل النهائي
موضع التنفيذ .وتتمثل أهمية هذا األسلوب يف زيادة كفاءة الفرد وفعالية الذات
و توكيده لذاته مما يؤدي إىل التعامل بنجاح مع املوقف الضاغط(. )74
فنية التدريب على ادارة الوقت:
ادارة الوقت هو عملية يستطيع الفرد من خالهلا اجناز املهام واالهداف اليت متكنه
من ان يصبح اكثر فاعلية يف احلياة عرب اوقات حمددة .حيث يهدف هذا األسلوب
اىل زيادة الكفاءة لدى الفرد يف استخدام الوقت وتوظيفه واستشماره ألن األفراد
الذين يعانون من الضغط ال تكون لديهم الكفاءة يف ادارة الوقت(. )71
فنية التدريب على السلوك التوكيدي:
يعترب التوكيد أحد الفنيات الرئيسية يف إدارة الضغوط وتعين القدرة على
قول (ال) والقدرة على رفض الطلبات غري املعقولة و القدرة على التعبري عن
املشاعر املوجبة والسالبة ،والقدرة على بدء واستمرار وإنهاء احملادثات كما تتضمن
التعبري عن األفكار واآلراء وعدم املوافقة على اآلراء اليت تتعارض مع اآلراء
الشخصية واختاذ القرار وبالتالي عجز الفرد عن التعبري عن مشاعره والدفاع عن
حقوقه يؤدي إىل نتائج نفسية واجتماعية سلبية(.)76
يشمل التعبري عن الغضب أو الضيق وكذلك التعبري عن كل املشاعر مبا
يف ذلك مشاعر احلب والدفء مبعنى آخر التعبري املالئم الدي ينقل بدقة مشاعر
الشحض بطريقة تؤدي اىل أكثر النتائج االجيابية املمكنة(.)72
فنية احملاضرات و املناقشات اجلماعية:
هي طريقة تربوية تستهدف تعديل بعض السلوكات واألفكار
واملعتقدات واالجتاهات لدى املسرتشدين ،يتم خالهلا إلقاء حماضرة حول موضوع
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اجللسة تتخللها مناقشة مفتوحة وإلقاء أسئلة من جانب املسرتشدين واحملاضرة
يقوم بها املرشد أو باستضافة متخصصني( .)78وذلك مبناقشة املشكالت النفسية
االجتماعية العامة ث ينطلق منها إىل املشكالت اخلاصة املشرتكة ألعضاء
اجلماعة ويكون موضوع احملاضرات واملناقشات متصال جبوهر االضطرابات أو
املشكلة(. )71
 فنية تعديل األفكار :

تقوم هذه اإلسرتاتيجية على االعتقاد بأن األفكار اخلاطئة (غري العقالنية)
تلعب أدوارا مهمة يف إجياد املعاناة النفسية ،تهدف إىل إدراك العالقة بني األفكار
غري العقالنية واالستجابات السلوكية غري التكيفية(. )23يضيف ميكنباوم
( )Meichenbaum,1977أن ما يردده الفرد من أقوال لنفسه عندما يواجه

املواقف هو مصدر رئيسي من مصادر االضطراب.ولذلك يركز املرشد أكثر
على عالج

أساليب إدراك الفرد واجتاهه حنو املواقف(: )30
*احلديث مع الذات :وهو أن من أجنح الوسائل للتغلب على املعتقدات اخلاطئة
وذلك بتنبيه الفرد إىل األفكار أو اآلراء اليت يرددها بينه و بني نفسه عندما
يواجه بعض املواقف املهددة.
*الوعي بالذات ومراقبتها:
يشري كانفر إىل أن عملية مراقبة الذات تتطلب من الفرد أن جيرى
مالحظات لسلوكياته يف املواقف
اليت تظهر فيها واألسباب اليت تؤدى إىل هذه السلوكيات كذلك تتطلب
منه مالحظة النتائج املرتتبة على سلوكه ومالحظة األحداث اخلارجية اليت تأخذ
صورة تقبل ذاتي – األحداث اليت يتقبلها الفرد – ومبعنى آخر فإن رؤية الذات
ال تتطلب فقط اإلدراك احلسي لألحداث بل تتطلب أيضًا وجود انتباه موجه
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من الفرد جتاه أنواع حمددة من األحداث ومدى قابليته لضبط ومتييز هذه
األحداث.
ومن أخطاء التفكري جند التوقعات السلبية ،التعميم والتضخيم ،كل شيء أو
(:)37
ال شيء إضافة إىل قراءة أفكار اآلخرين سلبا
 الوسائل املادية املستخدمة يف الربنامج:
أجهزة كمبيوتر ،جهاز العرض ،صور و فيديوهات :مطويات إعالمية ،أوراق ،
أقالم....
 تقييم الربنامج اإلرشادي:

بهدف معرفة مدى حتقق األهداف املسطرة من الربنامج ،يتّم
تقييم الربنامج اإلرشادي من خالل التقارير الذاتية للمسرتشدين بعد
إنهائه .وذلك ملعرفة درجة التغري اليت أحدثها الربنامج يف سلوك
املسرتشدين ،أفكارهم ،انفعاالتهم واجتاهاتهم.
كما يتمّ تقييم الربنامج من خالل التقارير اللفظية اليت يستقيها
املرشد من األفراد احمليطني باملسرتشدين كاألساتذة واألولياء وحتى
زمالئهم؛ أو من مالحظة املرشد لسلوك هؤالء.
-

املتابعة:

Folow-up

بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج اإلرشادي حيظى أفراد اجملموعة اإلرشادية،
إىل متابعة ملعرفة مدى استفادتهم من الربنامج اإلرشادي وللوقوف على مدى
توظيف املهارات اليت اكتسبوها خالل اجللسات يف حياتهم اليومية واالستمرار
فيها ،أو الصعوبات اليت تواجههم يف توظيفها ،وذلك لتعزيز السلوكيات االجيابية
وتصحيح السلوكيات السلبية ،وتستمر املتابعة إىل غاية زوال العامل املسبب
للضغط النفسي أال وهو امتحان البكالوريا.
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 .2تعريف الضغط النفسي:
يعرف الزاروس وفولكمان (  )Lazaraus et Folkman, 1984الضغط
بأنه « :عالقة خاصة بني الفرد والبيئة واليت يقدرها الفرد على أنها شاقة ومرهقة
أو أنها تفوق مصادره للتعامل معها وتعرض صحته للخطر» (. )33
أما الضغط النفسي يعرفه اهلادي ) (2005بأنَّ «:االستجابة الداخلية
للضاغط ،واملتمثلة يف مشاعر سلبية هي :الشعور بالقلق ،اخلوف ،االكتئاب،
العجز ،اليأس ،اخنفاض نظرة اإلنسان لنفسه ،ويشري إىل ذلك بقوله :إنَّ الضغط
يشري إىل أي تأثري يتعارض مع األداء الوظيفي للكائن احلي ،وينتج عنه انفعال
داخلي أو توتر»(. )34
إن التعرّض إىل الضغط النفسي ال يقتصر على بيئة معينة ،فالتالميذ مرحلة
التعليم الثانوي هم أيضا عرضة ملشكلة الضغط النفسي ألسباب عديدة منها ما
يتعلق باملرحلة العمرية اليت ميرون بها (املراهقة) وأخرى تتعلق بالظروف األسرية
أو األكادميية.
يُعرف الضغط النفسي للتلميذ فتعرف بأنها «:حالة من التوتر اجلسمي
والنفسي اليت يشعر بها التلميذ واليت تنتج من إدراكه لعدم قدرته على مواجهة
املواقف واألحداث اليت يتعرض هلا سواء يف البيئة األسرية أو املدرسية واليت تضع
مطالب نفسية وجسدية تتجاوز قدراته وإمكاناته ومصادره الشخصية
واالجتماعية ،لذا يتمّ إدراكها على أنها متثل تهديدا وضررا لشخصيته»(.)31
 .1.3أعراض الضغط النفسي للتالميذ:
إن املواقف الضاغطة اليت يتعرض هلا املراهقون تتسبب يف حدوث
انفعاالت سلبية تؤثر بوجه عام على حياتهم ،جتعلهم جيدون صعوبة يف االستمتاع
باألشياء االجيابية يف احلياة ويرتتب عن ذلك ظهور مشكالت دراسية مثل نقص
الرتكيز وضعف الذاكرة وفقدان االهتمام بالدراسة والتوقف عن االهتمام
واالنتباه ؛ لذا فهم مييلون اىل اإلنسحاب من املشاركة داخل القسم.
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تظهر أعراض الضغوط النفسية لدى التالميذ يف ثالثة فئات هي:
 .1األعراض الفسيولوجية  :تتمثل يف توتر العضالت و الصداع و الصراخ والبكاء
املفرط و أمل يف املعدة وغريها.
 .2األعراض السلوكية  :تتضمن العدوانية واالنسحاب واهلروب من البيت
والتغيب عن الدراسة والشعور باالستياء ،املشاغبة مع األفراد و املدرسني و
اضطرابات يف النوم و اضطرابات يف األكل.....
 .3األعراض النفسية:هي اخنفاض تقدير الذات والبالدة واألفكار االنتحارية
وتدهور العالقات مع األسرة واألصدقاء ونقص الثقة يف النفس والغضب
والتغري يف منط احلياة (. )36

جلسات الربنامج اإلرشادي
 اجللسة اإلرشادية األوىل:
موضوع اجللسة :بناء العالقة اإلرشادية
األهداف اإلجرائية للجلسة:





إقامة عالقة بني املرشد و املسرتشدين و بني املسرتشدين أنفسهم.
التعريف بالربنامج إرشادي من حيث أهدافه و حمتواه وأهم النقاط اليت
سيتضمنها.
تعاقد املرشد مع املسرتشدين.
إعطاء الفرصة لكل مسرتشد للتعبري عن حالته النفسية (الضغط
النفسي).

الفنيات املستخدمة:التعبري عن االنفعاالت ،احلوار واملناقشة اجلماعية ،اإلصغاء،
الواجب املنزلي.
املدة  45 :دقيقة.
سري اجللسة:
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يف بداية اجللسة ،يتم الرتحيب باملسرتشدين ،من قبل املرشد ويعرب عن
سعادته للعمل معهم؛ ثم يعرف بنفسه ويعلمهم باهلدف من وجودهم يف اجللسة،
ويعطي بعدها الكلمة لكل مسرتشد للتعريف بنفسه ويعرب عن شعوره بوجوده
معهم حتى حيقق االنسجام بني أفراد اجملموعة.
ثمّ يقوم املرشد بالتعريف بالربنامج اإلرشادي من حيث أهدافه وحمتواه
والنشاطات اليت يتضمنها .يتنقل بعدها إىل التعاقد مع املسرتشدين من حيث
االنضباط وااللتزام باملواعيد واحرتام األخر واملشاركة يف النشاطات...ثمّ يوزع
املرشد مطوية إعالمية حول موضوع وأهداف الربنامج.
بعدها ينتقل املرشد إىل اخلطوة املوالية وهي إعطاء الفرصة للمسرتشدين
للتعبري عن مشكلتهم كما يرونها هم أنفسهم وعن مشاعرهم ومعاناتهم النفسية
جراء الضغط النفسي؛ وانعكاساته على حياتهم خاصة منها الدراسية .يف جو
يسوده االستماع من قبل بقية املسرتشدين ،واإلصغاء ،التعاطف والتفهم من طرف
املرشد .يف األخري يقوم املرشد بتكليف املسرتشدين بواجب منزلي متمثل يف
رصدهم للمواقف املسببة للضغط النفسي ملناقشتها يف اجللسة املقبلة.
 اجللسة اإلرشادية الثانية:
موضوع اجللسة :مفهوم الضغط النفسي.
األهداف اإلجرائية للجلسة:
 مناقشة الواجب املنزلي
 إعطاء الفرصة لكل مسرتشد للتعبري مناقشة انعكاساتها على احلياة
اليومية و الدراسة باخلصوص و االستعداد لالمتحان.
 تقديم حماض رة حول مفهوم الضغط النفسي حسب رأي املختصني
أسبابه وأعراضه ،اجيابياته وسلبياته.
 الوصول باملسرتشدين إىل االقتناع بضرورة التخلص من احلالة
النفسية.
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الفنيات املستخدمة :احملاضرة ،املناقشة و احلوار ،النمذجة ،اإلصغاء ،التنفيس
االنفعالي.
املدة 06 :دقيقة.

سري اجللسة:
بعد الرتحيب ،يقوم كل مسرتشد بطلب من املرشد بعرض املواقف اليت
يعيشها يف حياته اليومية (الواجب املنزلي) واليت تسبب هلم ارتفاع درجة الضغط
النفسي ،ثم مناقشتها ومن خالهلا يستمع كل واحد لألخرعند عرضه لتلك
املواقف عن طريق املناقشة واحلوار وطرح األسئلة ،يف جو يسوده االحرتام
واإلنصات واالهتمام مبا يقوله املسرتشد عن مواقفه املسببة للمشكلة ،حتقيقا
للشعور باملشاركة الوجدانية وتقاسم املعاناة والتنفيس االنفعالي.
ثم يقدم املرشد حماضرة حول مفهوم الضغط النفسي من وجهة نظر
املختصني ،من حيث التعريف باملفهوم ،أعراضه ،العوامل املؤدية له ،ثم الرتكيز
على انعكاساته على الصحة النفسية وخمتلف جوانب احلياة اليومية؛ الذهنية،
العالقات االجتماعية ،األداء الدراسي ،االستعداد لالمتحان وطريقة أدائه يف
االمتحان ،يف ظل هذه املشكلة ،و يؤكد على أهمية معرفتهم بكل ما يتعلق
مبشكلتهم ملنحهم اإلصرار على التغلب على املشكلة؛ وهذا باستخدام جهاز
العرض. Data-Show :
تُتبع مبناقشة وطرح األسئلة اليت تراود املسرتشدين حول موضوع احملاضرة؛
ليصل يف النهاية إىل إقناع املسرتشدين بأهمية هذه اجللسات وما يتعلمونه يف
حياتهم اليومية وبضرورة التعامل مع املشكلة باجيابية ،ثم يطلب املرشد من
املسرتشدين بالقيام برصد أساليبهم اخلاصة يف التعامل مع الضغط النفسي
ملناقشتها يف اجللسة املقبلة.
 اجللسة اإلرشادية الثالثة:
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موضوع اجللسة :أساليب مواجهة الضغط النفسي (فنية االسرتخاء)
األهداف اإلجرائية للجلسة:








مراجعة ما قدم يف احلصة املاضية.
مناقشة املسرتشدين حول أساليبهم اخلاصة يف التعامل الضغط.
اكتشاف ومناقشة بعض األفكار الالعقالنية.
تعليمهم مهارة االسرتخاء« تعريفها ,طريقة أدائها ,فوائدها على اجلسم والدهن »
ممارسة الرياضة الصباحية و فوائدها يف تنشيط اجلسم و الذهن معا.
الفكاهة والدردشة.

الفنيات املستخدمة :الواجب املنزلي احملاضرة ،التنفيس االنفعالي ،اإلصغاء ،املناقشة
واحلوار ،دحض األفكار الالعقالنية ،االسرتخاء ،الفكاهة والدعابة.
املدة 55 :دقيقة.

سري اجللسة:
بعد الرتحيب باجلماعة ،يطلب املرشد من كل واحد ليتحدث عن أسلوبه
اخلاص يف التعامل مع الضغط النفسي ،وعند إحالته للكلمة لكل فرد يقوم املرشد
باإلصغاء اجليد ملا يقوله املسرتشد بتسجيل الطرق والسلوكات اخلاطئة يف التعامل
مع الضغط ،واألفكار الغري عقالنية اليت حيملها املسرتشد عن تلك املواقف واليت
تؤثر على إدراكه للموقف الضاغط ،من بني تلك األفكار جند:






كل الظروف احمليطة بي ال تساعدني على الدراسة.
البكالوريا عقبة ،حاجز ،شيء أسود .
كل املواد صعبة ،أكره املادة الفالنية وال استطيع مراجعتها.
ال أجد الوقت للمراجعة.
البكالوريا مسألة حظ........الشهادة العلمية ال معنى هلا ........
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تتمّ مناقشة هذه األفكار بالطريقة اليت يقنع بها املرشد املسرتشدين بأنها
خاطئة وأن السبب يف استمرار الضغط النفسي هو تلك األفكار اخلاطئة والغري
عقالنية وليس املوقف املسبب للضغط النفسي ،ليصل باملناقشة واحلوار إىل
استبداهلا بأفكار أكثر عقالنية ومنطقية.
كما يتّم تدريبهم على أسلوب حل املشكالت اليت تواجههم ،وتعليمهم
معنى االسرتخاء وتذكريهم بفوائدها يف التخفيف من التوتر والضغط؛ بأسلوب
احملاضرة ،ثمّ يقوم املرشد بتدريبهم على تطبيق فنية االسرتخاء أثناء اجللسة
اإلرشادية ،ثم يطلب املرشد من املسرتشدين بتطبيقها يف البيت ،إضافة إىل القيام
بتمارين رياضية يوميا والتأكيد على أهميتها يف تنشيط اجلسم والذهن معا
كواجبات منزلية.
يقوم املرشد أيضا بتشجيع املسرتشدين على خلق جو املرح والدعابة
والفكاهة أثناء اجللسات وخارجها ،كفنيات تعمل على التخفيف من حدة
املشكلة .كما يطلب منهم حتديد األفكار التلقائية اليت تروادهم أثناء املواقف
ملناقشتها يف اجللسة املقبلة كواجب منزلي.
 اجللسة اإلرشادية الرابعة:
موضوع اجللسة :استخدام السلوك ألتوكيدي
األهداف اإلجرائية للجلسة:






مراجعة ما قدم يف احلصة املاضية والتأكيد على ضرورة التدريب والعمل
على املهارات اليت اكتسبت خالل اجللسات.
تعريفهم مبفهوم توكيد الذات « ،كيف تفرض نفسك».
مناقشة اجلانب ألعالئقي للمسرتشدين« الزمالء،األولياء واألساتذة»
وكيفية التعامل معهم وتقييمهم هلذه العالقة.
تعزيز الثقة يف النفس وتوكيدها بالتعبري عن املشاعر.
التعرف على السلوكيات اخلاطئة جتاه اآلخرين مناقشة األفكار التلقائية .
537

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
الفنيات املستخدمة :املناقشة واحلوار ،التنفيس االنفعالي ،تصحيح األفكار اخلاطئة،
الواجب املنزلي ،املراقبة الذاتية ،تقييم الذات..
املدة  09 :دقيقة
سري اجللسة:
بعد الرتحيب باجملموعة وشكرهم على التزامهم حلضور اجللسات ،يقوم
املرشد مبراجعة ما متّ تعلمه يف اجللسة السابقة ،ومناقشة الواجب املنزلي املتمثل
تطبيق فنية االسرتخاء والقيام بالتمارين الرياضية ومدى حتكم املسرتشدين يف
تطبيقها ،والتحدث عن شعورهم بعد تطبيق هاتني الفنيتني.
يقوم املرشد بتقديم و شرح موضوع اجللسة وهو توكيد الذات أو كيفية
استخدام السلوك التوكيدي؛ على شكل حماضرة شفوية و ذلك من حيث
التعريف ،وصفات الفرد الذي يؤكد ذاته والذي ال يؤكد ذاته ،وما يرتتب عنه جتاه
ذاته ومشاعره وجتاه اآلخرين :األساتذة الزمالء األسرة...
تُمنح الفرصة لكل مسرتشد للتعبري عن طريقته يف توكيد ذاته وانعكاس
ذلك على حياته وعالقاته مع
احمليطني به ،يف خمتلف املواقف اليت تعرتيهم ،بعدها تناقش األفكار التلقائية اليت
تسبب هلم االنفعاالت السالبة أثناء املواقف احملبطة.
تتبعها مناقشة وحوار حول نقاط خمتلفة متعلقة بتأكيد الذات؛ تتخللها
تدريب املسرتشدين على التعبري عن االنفعاالت واملشاعر السالبة واملوجبة،
والتعبري عن الرفض والقبول جتاه خمتلف املواضيع دون خوف أو تردّد ،ومواجهة
الضغوط باجيابية ،والدفاع عن حقوقهم وااللتزام حبدود الغري ،وعدم إرضاء
اآلخرين على حساب الذات.
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حثهم على مراقبة الذات يف خمتلف املواقف من خالل قيام املسرتشد
مبالحظة سلوكه يف املواقف املسببة للضغط ومالحظة النتائج املرتتبة عن سلوكه ،و
بتقييمه لتلك النتائج حيدث التغري يف السلوك.
تصحيح السلوكات اخلاطئة اليت يقومون بها «:سرعة الغضب ،أو
االنسحاب املعريف ،االنطواء ،الصمت ،العدوانية »...واستبداهلا بسلوكيات
مرغوب فيها.
يف أخر اجللسة حيث املرشد مسرتشديه على ضرورة املمارسة وااللتزام مبا مت
اكتسابه خالل اجللسة .ثم يكلفهم بإعداد خمطط أسبوعي يتضمن طريقتهم يف
إدارة الوقت وطريقتهم يف املراجعة ملناقشته يف اجللسة املقبلة.
 اجللسة اإلرشادية اخلامسة:
موضوع اجللسة :إدارة الوقت
األهداف اإلجرائية للجلسة:






مراجعة ما قدم يف احلصة املاضية والتأكيد على ضرورة التدريب والعمل
على املهارات اليت اكتسبت خالل اجللسات.
مناقشة الواجب املنزلي املتمثل يف املخطط أسبوعي للمراجعة.الذي
أجنزوه مع كل فرد ،من حيث النقائص مع تصحيح األفكار اخلاطئة اليت
يديرون بها وقتهم.
التدريب على مهارة إدارة الوقت و حتديد األهداف و وضع األولويات.
تبصريهم بأهمية تنظيم الوقت وااللتزام به والصرامة يف تطبيقه.

الفنيات املستخدمة :املناقشة واحلوار ،الواجب املنزلي ،مهارة إدارة الوقت،النمذجة
(منوذج عملي يوضح فيه كيفية إدارة الوقت) ،التدعيم االجيابي ،تصحيح األفكار
اخلاطئة.
املدة 69 :دقيقة.
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سري اجللسة:
بعد الرتحيب باجلماعة ،يشكر املرشد اجلماعة على التزامهم وانضباطهم
ويشجعهم على االستمرارية .ثمّ يقوم مبراجعة ما قدم يف اجللسة السابقة.
مناقشة الواجب املنزلي من خالل إعطاء الكلمة لكل مسرتشد ليقدم خمططه
األسبوعي أو طريقته يف إدارة الوقت خالل اليوم واألسبوع ،بدءً من حصر
األساليب اخلاطئة يف إدارة الوقت ومناقشتها من حيث فعاليتها أو عدمها و حتديد
األهداف واألولويات ،وتعاملهم السليب جتاه للمواد.
ثم الوصول باملسرتشدين إىل االتفاق على األساليب الصحيحة يف إدارة
الوقت يف شكل خمطط أسبوعي(منوذج) يوفق بني وقت املراجعة ووقت الراحة
والدراسة ووقت النوم خالل اليوم واألسبوع مراعني الفروق الفردية يف إدارة
الوقت.
حيث املرشد بعد ذلك املسرتشدين بضرورة االلتزام حبسن إدارة الوقت
والصرامة على تطبيق املخطط األسبوعي املتفق عليه كواجب منزلي.
 اجللسة اإلرشادية السادسة:
موضوع اجللسة :أساليب املراجعة
األهداف اإلجرائية للجلسة:





إعطاء الكلمة للمسرتشدين للتحدث حول طرقهم يف املراجعة الكتشاف
الصعوبات والطرق اخلاطئة واستبداهلا بطرق علمية وتطبيقية ومفيدة.
التدرب على أساليب املراجعة.
طرق االستذكار واالحتفاظ باملعلومة مدة أطول.
مناقشة مشكل النسيان وتشتت االنتباه واألساليب اخلاطئة اليت تؤدي إىل
حدوثهما.
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الفنيات املستخدمة:
الواجب املنزلي ،النمذجة ،املناقشة واحلوار.
املدة 69 :دقيقة.
سري اجللسة:
بعد الرتحيب باجلماعة ،يشكر املرشد اجلماعة على التزامهم .ثمّ يقوم
مبراجعة ما قدم يف اجللسة السابقة .تُعطى الكلمة للمسرتشدين للتحدث عن كيفية
تعاملهم مع خمتلف املواد وطريقة مراجعتها ،وكيفية
التعامل مع املواد الصعبة ،الكتشاف األخطاء اليت يقومون بها يف مراجعة خمتلف
املواد الدراسة ،والتعرف على اجتاهاتهم حنو املواد العلمية واألدبية.
ومبناقشة هذه النقاط ،وفتح جمال احلوار البناء ،يصل املسرتشدون إىل تعديل
طرقهم يف مراجعة خمتلف املواد واستبداهلا بطرق صحيحة ،مع التمكن من حسن
حتديد األولويات دون االهتمام مبواد على حساب مواد أخرى ،و تسطري أهداف
على املدى القريب .ثم يناقش املرشد مشكلة النسيان من حيث أسبابها وطرق
التغلب على النسيان ،كاقرتاح القيام املراجعة املستمرة.
 اجللسة اإلرشادية السابعة:
موضوع اجللسة :أهمية الغداء والنوم.
األهداف اإلجرائية للجلسة:
 توعية املسرتشد بتأثري الغداء و النوم على اجلانب الذهين والنفسي
والفكري
 مناقشة السلوكيات غري صحيحة يف تناول الوجبات ويف التقصري يف
ساعات النوم.
 إكسابهم العادات الغذائية اجليدة.
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الفنيات املستخدمة:
تصحيح األفكار اخلاطئة ،املناقشة و احلوار.
املدة 06 :دقيقة.

سري اجللسة:
بعد الرتحيب باجلماعة ،يطرح املرشد موضوع اجللسة املتمثل يف االهتمام
باجلانب البدني والفيزيولوجي ،كونه يؤثر على اجلانب الذهين والنفسي ،ومينح
الفرصة لكل مسرتشد أن يتحدث عن عاداته الغذائية وساعات نومه؛ وذلك
ملناقشة سلوكهم وعاداتهم الغذائية اخلاطئة ،كإهمال بعض الوجبات واملراجعة
على حساب النوم؛ و التأكيد على اآلثار السلبية املرتتبة عن هذه السلوكيات
اخلاطئة كالشعور باإلرهاق ،عدم الرتكيز ،النسيان ...وحتسيسهم بتبعات ذلك على
أدائهم يوم االمتحان .وإقناعهم بالدليل العلمي بالعالقة املوجودة بني اجلسم
والذهن واحلالة النفسية بهدف تشجيعهم على تعديل سلوكهم الغذائي،
يستخدم يف ذلك املرشد فيديوهات حول السلوك الصحيح والعادات
الغذائية الصحيحة وتقديم صور حتمل قائمة عن األغذية اليت تؤثر سلبا على
اجلسم (الكسل واخلمول) ،واألغذية اليت تؤثر إجيابا ( نشاط ،حيوية ،تركيز
وانتباه) وانعكاساتها النفسية والذهنية.
 اجللسة اإلرشادية الثامنة:
موضوع اجللسة :مهارات التعامل مع االمتحان
األهداف اإلجرائية للجلسة:
 مراجعة ما قدم يف اجللسة السابقة والتأكيد على ضرورة التدريب والعمل
باملهارات اليت اكتسبت خالل اجللسات.
 التدرب على التعامل مع االمتحان ( قبل وأثناء وبعد االمتحان).
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 التشجيع على عقلنة التوقعات اليت يتوجه بها املسرتشد إىل مركز
االمتحان.
 التدريب االسرتخاء لتجاوز االرتباك الذي يسبق الشروع يف اإلجابة.
الفنيات املستخدمة:

املناقشة واحلوار ،تصحيح األفكار ،االسرتخاء ،الرجوع إىل الدين.
املدة 06 :دقيقة.

سري اجللسة:
بعد التحية ،يطرح املرشد موضوع اجللسة املتمثل يف التدريب على مهارات
التعامل مع االمتحان ،ويؤكد هلم أن الكثري من األخطاء يقوم بها املسرتشد يوم
االمتحان قد تسبب له يف الرسوب؛ كالوصول إىل مركز االمتحان متأخرا ،عدم
قراءة األسئلة جيدا ،التسرع ،عدم الرتكيز على ما هو مطلوب ،الشروع يف اإلجابة
وهو يف حالة ارتباك.....
ينتقل املرشد إىل االستماع للمسرتشدين للحديث حول كيفية تعاملهم مع
االمتحان بهدف حصر األخطاء اليت وقعوا فيها من قبل والعمل على جتنبها،
ثم الوصول إىل السلوكيات الصحيحة بالتأكيد أهمية الوصول قبل موعد انطالق
االمتحان « التعود املكاني » ..وعلى عقلنة التوقعات اليت يتوجه بها املسرتشد إىل
مركز االمتحان أي عدم اإلفراط يف التشاؤم أو التفاؤل ،وعدم مناقشة املادة اليت
ميتحن فيها قبل وبعد االمتحان .حثهم بتطبيق فنية االسرتخاء قبيل الشروع يف
اإلجابة للتخلص من االرتباك ،وقراءة األذكار واآليات القرآنية لتسهيل االستذكار
واسرتجاع املعلومات.
 اجللسة اإلرشادية التاسعة:
موضوع اجللسة :تقييم و انهاء الربنامج
األهداف اإلجرائية للجلسة:
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 قياس مدى فعالية الربنامج اإلرشادي املطبق يف التخفيف من الضغط
لدى املسرتشدين.
 معرفة مدى حتقق األهداف املسطرة من الربنامج والتغري الذي أحدثه يف
سلوك املسرتشدين.
أدوات التقييم:
مقياس الضغط النفسي ،املالحظة ،التقرير الذاتي للمسرتشد.
املدة 54 :دقيقة.

سري اجللسة:
يف اجللسة اخلتامية يقوم املرشد بتطبيق القياس البعدي ملعرفة مدى جناح الربنامج
وفعاليته ،طرح أسئلة شفوية على املسرتشدين حول ما إذا كان قد استفادوا من
الربنامج؛ ثم حيييهم على الوفاء واالنضباط الذي أبدوه طيلة مدة الربنامج ثمّ
ينهي الربنامج.

مقطع من احلوار:





املرشدة :كيف تتصورون امتحان البكالوريا؟
املسرتشدون :البكالوريا شيء أسود ،عقبة ،حاجز« .........أفكار سلبية ال
عقالنية»
املرشدة:ما الذي جعلكم تعطون هذه الصورة للبكالوريا رغم أنها ليست
كذلك ؟
املسرتشدون :ألننا غري مستعدون ،ليست لدينا اإلرادة يف الدراسة ،ال نقدر
على املراجعة «التفكري بطريقة سلبية انهزامية» بسبب كثرة الدروس وكثرة
املواد وصعوبتها ،إضافة إىل إن موعد االمتحان يقرتب«...التعميم الزائد
و التضخيم ».
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املرشدة :لو كنتم مستعدين ,أو كنتم تراجعون باستمرار من بداية السنة،
أو تشعرون بأن لديكم اإلرادة يف الدراسة ...هل ستتصورون البكالوريا
على أنه شيء اسود ...
املسرتشدون« :يصمتون و ينظرون إىل بعضهم البعض» أكيد ال ...
املرشدة  :إذا يف رأيكم أين يكمن املشكل ؟ هل هو يف االمتحان أم فيكم
أنتم ؟ «العالج باالستبصار».
املسرتشدون «:يصمتون حلظة ومالحمهم توحي بأنهم يعيدون النظر يف
فكرتهم اخلاطئة» املشكل فينا حنن«...التوجه حنو التفكري العقالني».
املرشدة :مبا أنكم تقولون كل شيء صعب وأنكم غري قادرون وليست
لديكم اإلرادة«...عكس احملتوى» .
هل هذا معقول وأنتم مقبلون على حتقيق أمنية انتظرمتوها طويال؟ وهل
أنتم راضون على هذه احلالة؟
املسرتشدون :لسنا راضون على اإلطالق وغري معقول ولكننا حباجة إىل
مساعدة« الشعور باملشكلة ،احلاجة إىل املساعدة والرغبة يف التغيري
والبحث عن احلل وهي بداية التفكري املنطقي العقالني».
املرشدة :قلتم أن كل املواد والدروس صعبة أفهم أنه ال توجد دروس أو
مواد يف متناولكم أو سهلة االستيعاب ؟
املسرتشدون :ال هناك دروس يف متناولنا .
املرشدة :لو قدمت لكم موضوع امتحان حول الدروس اليت هي يف
متناولكم كيف تكون إجابتكم ؟
املسرتشدون « :يصمتون » غري مستعدين أيضا « إحساس بالتقصري ,من
خالل املالحظة اكتشف املسرتشدون أنهم خمطئون يف تعاملهم مع املوقف
وهو التحضري لالمتحان وأحسوا بضرورة التغيري».
املرشدة :لتكن البداية بالدروس واملواد السهلة كمفتاح املراجعة والتحضري
للبكالوريا مع استعمال التدرج من السهل إىل الصعب .
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 املسرتشدون :صحيح إن شاء اهلل ستكون البداية من هنا « .كلهم منتبهون
ومتجاوبون مع احلوار ،بدأ املسرتشدون يف التفكري املنطقي العقالني ».
 املرشدة :للجلسة املقبلة املطلوب منكم اجناز خمطط أسبوعي يوضح فيه
طريقته يف املراجعة وتنظيم الوقت لتتّم مناقشته مع بعض « أسلوب
الواجب املنزلي ».

خامتة:
على الرغم من النتائج االجيابية اليت يتوصل إليها مستشار التوجيه
واإلرشاد خالل عمله هذا ،فإنه وكأي عمل علمي يبقى نسيب؛ بعبارة أخرى أن
هذا الربنامج حيتاج إىل تعديل وحتيني وإثراء ،عن طريق االستفادة من اخلربة
امليدانية؛ أو إجراء حبوث للتأكد من مدى حتقيق الربنامج لألهداف اليت صمم من
أحلها .وحبكم اخلربة فان تعاقب الدفعات من التالميذ؛ فان كل دفعة حتمل معها
تغريات ومستجدات يف األفكار والسلوكات ،تستدعي التعديل يف برامج التدخل
اإلرشادي.
وعلى ضوء ذلك يبقى تشجيع وتثمني وتعزيز العمل اإلرشادي الذي يقوم
به مستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي من خدمة إنسانية ومساعدة ملن حيتاجها؛
هو اهلدف من وجوده باملؤسسات الرتبوية.
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