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امللخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء
بني كنانة ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )20طالبة ممن حصلن على درجة مرتفعة في املقياس القبلي للضغط
النفس ي ،وأظهرت النتائج أن مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة قبل تطبيق البرنامج العالجي
بدرجة تقييم مرتفعة في األداة ككل ،كما جاء مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة بعد تطبيق
البرنامج العالجي بدرجة تقييم متوسطة في األداة ككل ،وأظهرت النتائج أن للبرنامج العالجي باستخدام الرسم املستخدم في الدراسة له أثر إيجابي في
التخفيف من الضغوط النفسية التي تعاني منها الطالبات ،وأوصت الدراسة التأكيد على أهمية استخدام العالج بالفن بشكل عام والرسم بشكل خاص
للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املرحلة الثانوية.
الكلمات املفتاحية العالج بالرسم؛ الضغوط النفسية؛ بني كنانة

املدقدمة:
يعد الفن إنتاجا إنسانيا ،ونظرية التحليل النفس ي ما هي إال نظرية في فهم اإلنسان ،فاهتم التحليل النفس ي بالفن بوصفه يجسد الشخصية
اإلنسانية بكل مقوماتها :الشعورية والالشعورية ،الواضحة واملبهمة ،الحاضر واملاض ي )بدير و الخزرجي .( 2007،وقد كان للفن دورا مهما في النظرية
التحليلية النفسية بغية بلورة الفرضيات الوليدة وضمانها ولتعميم االكتشافات الجديدة ،وبالتالي اتخذت عالقة التحليل النفس ي بالفن مظاهر
عديدة ،منها أن الفن مادة لإلسقاط والتحليل كهدف تشخيص ي وعالجي على نحو ما يحدث في األساليب اإلسقاطية ،فتستخدم هذه األساليب للكشف
عن الرغبات الالشعورية في الحاالت املرضية ،مما يعمل على التشخيص ثم العالج (فرويد.)1978،
ولقد تطور العالج بالفن منذ عام ( )1940في أعمال نومبرج  Naumburgوكان ، Caneويرى جانج ( Junge, 1994) ،أن العالج بالفن تطور
من نظرية التحليل النفس ي ونظريات الشخصية ،وأن فرويد قد افترض أن الذكريات واألفكار والرغبات واملشاعر يعبر عنها خالل األحالم ،بينما يعتقد
يونج  Joungوهو أحد تالميذ فرويد أن الرموز تخرج على نحو ال شعوري في الفن وليس خالل األحالم(Salzano, Lindemann& Tronsky. 2013).
ويعد العالج بالفن نوعا من العالج النفس ي الذي يقوم على التشكيل الفني( رسم ونحت وتصميم )بطرق خاصة يستطيع الفرد من خاللها أن
يعبر عما بداخله من انفعاالت نفسية ،وتشير الدراسات إلى أن العالج بالفن يساعد في التنفيس عن املشاعر املكبوتة أو التعبير عن الغضب ،ويساعد
في تقليل الشعور باملشاعر السلبية ،وفي تنمية القدرة على التكامل والتواصل وعلى فهم الذات أيضا ،على افتراض أن الرسم إنما هو لغة يمكن من
خاللها إقامة جسور للتواصل بين املريض واملعالج لتبادل األفكار واملعاني بينهما ،إذ يستخدم مع الراشدين الذين ال يحسنون التحدث باللغة املنطوقة،
وال يرغبون في الحديث املباشر عن مشكالتهم ،ويستخدم أيضا مع األفراد الخجولين ،ويستخدم مع الذين ال يجيدون الرسم (Potash.Chan,., Wang
& Cheng 2014).
كما أثبتت الدراسات النفسية التحليلية للطلبة أنه يمكن التعرف من خالل الرسم الحر الذي يقوم به الطالب إلى شعوره ومشكالته وما
يعانيه ،وكما يمكن التعرف إلى ميوله واتجاهاته ومدى اهتمامه بموضوعات محددة في البيئة التي يعيش فيها ،وعالقاته باآلخرين سواء في األسرة أو مع
األقران أو الكبار ،أما الطلبة الذين يعانون من الضغط النفس ي فهم أكثر حاجة للتعبير الفني من الطلبة العاديين الذين ال يعانون من الضغط ،إذ
يمكن أن يكون الرسم أداة قيمة لفهم حاالت الطلبة االنفعالية ،وهذا ما يؤكده العلماء بضرورة استخدام الفن في عالج الطلبة املضطربين نفسيا،
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فنشاط الفن من شأنه أن ييهئ هؤالء الطلبة للعالج ،كما أن الطلبة الذين يعانون من الضغوط النفسية ،قد يعانون من صعوبة في التواصل أو املهارات
االجتماعية ،باإلضافة لصعوبات في االتصاالت غير اللفظية التي يمكن أن تؤدي بهم إلى الشعور بالعزلة أو يساء فهمهم ،مما يؤدي إلى العديد من
املشاكل في التعبير عن األفكار واآلراء أو التفضيالت مما يثير القلق ،واإلحباط واملشاكل السلوكية لديهم ،ويمكن أن تتفاقم املشاكل السلوكية أو
مشكالت الصحة النفسية للطلبة بسبب القضايا املحيطة بالتعبير واالتصال(Wilson, Bungay, Munn-Giddings, & Boyce. 2016).
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يعد العالج بالرسم أسلوبا ومنهجا يخدم جميع الناس من الفئات العمرية بما فيها طلبة املدارس ،بأساليب توفر التعبير عن املشاعر ،ومواجهة
الضغوط النفسية ،واملواقف الحياتية الصعبة ،وتيسير التعامل مع القضايا الحياتية ،فغالبا ما يكون من الصعب على الطالب التعبير عن مشاعره
وأفكاره من خالل الكلمات ،في حين يمكن توظيف الرسم كأسلوب فعال لتوصيل األفكار واملشاعر الداخلية ،لذلك فإن للمعالجة بالرسم العديد من
الضمانات التي تكفل املحافظة على الصحة النفسية ،وتقليل النفقات املرتبطة برعاية األطفال ذوي صعوبات التعلم ).(Huet, 2015
وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم إعطاء أهمية لألنشطة الفنية( الرسم )التي تعطى لطلبة املدارس في حصة التربية الفنية ،إذ يتغاض ى معلموهم عن
إعطاء حصص التربية الفنية في سبيل إنهاء املناهج األكاديمية األساسية ،والتركيز فقط على تصحيح القراءة والكتابة لديهم ،وبالتالي ال يقدم لهم أي
أنشطة صفية يمكن أن تساعده من التعبير وتفريغ الضغوط النفسية التي تعرض لها وخاصة عند مقارنة نفسه مع الطلبة املتميزين من حوله ،ويمكن
أن تساعده في تنمية أدائه الوظيفي ،وتنمي مهاراته من خالل الرسم ،كما تساعد في إيجاد وسائل وأساليب يمكن من خاللها خفض مستوى الضغط
النفس ي لدى الطلبة إلعادة الحماس والنشاط إلى حياتهم والقدرة على التفكير بشكل منطقي.
لذا جاءت هذه الدراسة للمحاولة من التخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة ،باستخدام العالج بالرسم ،من خالل اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
 ما مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة؟


هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في خفض الضغوط
النفسية ،تعزى للبرنامج التدريبي القائم على العالج بالرسم؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:


التعرف إلى مستوى الضغوط النفسية لطالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة.




بيان فاعلية العالج بالرسم في خفض الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالبات.
تقديم برنامج عالجي قائم على العالج بالرسم ،لخفض الضغوط النفسية لدى الطالبات.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها توفر البيانات العلمية ومراجعة منظمة لألدب النظري حول العالج بالرسم ،وتثير اهتمام الباحثين
إلجراء املزيد من الدراسات حول العالج بالرسم مع فئات أخرى من الطلبة ،كما تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة التي تناولت استخدام
العالج بالرسم في التخفيف من الضغوط النفسية لدى طلبة املدارس ،ومحاولة إضافة نوع من العالج وهو العالج بالرسم للتخفيف من الضغوط
النفسية لدى طلبة املدارس.
األهمية التطبيدقية:
ستفيد نتائج هذه الدراسة العاملين في ميدان التدريس ،ووزارة التربية والتعليم ،والباحثين بضرورة االهتمام باستخدام العالج بالرسم
للتخفيف من الضغوط النفسية للطلبة ،وذلك إذا اتضح من نتائج الدراسة الحالية أن استخدام العالج بالرسم كان فعاال في التخفيف من الضغوط
النفسية ،ستساعد هذه الدراسة الباحثين ،ووزارة التربية والتعليم ،ومدارس املرحلة الثانوية إلى التوصل إلى برنامج للعالج بالرسم للتخفيف من
الضغوط النفسية تتوافر فيه دالالت صدق وثبات في البيئة األردنية بحيث يمكن تطبيقه على البيئة األردنية ،وتزويد الباحثين واملختصين في الجامعات
والكليات ووزارة التعليم العالي بأداة قياس تتمتع بدالالت صدق وثبات الستخدامها في البحوث والدراسات التي تخص املرحلة الدراسية الثانوية.
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مصطلحات الدراسة:
العالج بالرسم :نوع من العالجات النفسية ،يحقق التواصل مع املريض ،وفيه يعكس املريض مشاعره الداخلية في الرسم من خالل مناقشة الرسوم
وتأويلها ،ويستبصر املريض بذاته ،ويكون التقدم بالعالج (عبد النبي. )2011،
وتعرفه الباحثة إجرائيا :درجة استجابة أفراد عينة الدراسة لفاعلية العالج بالرسم املقدم لهم.
الضغوط النفسية :درجة استجابة الفرد لألحداث أو املتغيرات البيئية في حياته اليومية ،وهذه املتغيرات قد تكون مؤملة تحدث بعض اآلثار
الفسيولوجية ،مع أن تلك التأثيرات تختلف من شخص آلخر تبعا لتكوين شخصيته وخصائصه التي تميزه عن اآلخرين ،وهي التي تشكل الفروق الفردية
بين األفراد (الخالدي.)2008،
وتعرفها الباحثة إجرائيا :درجة استجابة أفراد عينة الدراسة ملقياس الضغوط النفسية املستخدم في الدراسة.

حدود الدراسة:



الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 2019-2018
الحدود البشرية :طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة.



الحدود املكانية :املدارس الثانوية في لواء بني كنانة في محافظة إربد.

اإلطار النظري:
يعد العالج بالرسم موضوعا هجينا يرتكز بشكل أساس ي على مجاالت الفن وعلم النفس ،كما يأخذ خصائصه من كل األصول العلمية إلنشاء
كيان جديد فريد من نوعه ،ولكن تبقى املزج ما بين الفنون والعالج ظاهرة جديدة ،وقد ارتبط تاريخ العالج بالرسم بتاريخ مزاولة الفن وبداياته ،وازدادت
الرؤية وضوحا عند النظر إلى طبيعة الفن ودوره في حياة البشر(Ifrach, & Miller, 2016).
مفهوم العالج بالرسم:
يعرفه بوستاش وآخرون ) (Potash. Chan, Wang & Cheng. 2015بأنه نوع من العالجات النفسية يجمع بين التواصل اللفظي وغير
اللفظي.
ويعرفه هيوت وهولتوم ) (Huet., & Holttum 2016بأنه عملية خلق إبداع مرئي ،والفحص والترجمة اللفظية لهذا اإلبداع يسهل الوعي
املعرفي ،واالنفعالي ،والنمو ،والتطور في الجلسة العالجية.
وعرفه هيوت ) (Huet, V. 2015إلى أنه املزاوجة بين علم النفس والفن ،واملشارك في العالج بالرسم يدخل في حوار مع املعالج وذلك
باستخدام التعبير الفني.
ويشير ) (Huet, V. 2015إلى أن االستبصارات التي يحققها الفرد من خالل العالج بالرسم ال تقدر بقيمة ،والعالج بالرسم يكون مفضال وذو
فائدة مع األفراد الذين لديهم صعوبات في التعبير عن أنفسهم بالكلمات ،حيث يتيح طريقا ليخرجوا أفكارهم ،وانفعاالتهم ومخاوفهم وتخيالتهم في
العمل الفني.
ومن خالل العالج بالرسم يستطيع الطلبة التعبير عن أنفسهم ،وعن تجاربهم وخبراتهم في أسلوب آمن وغير لفظي ،وهذا يساعد على تأسيس
الثقة ،ويشعرهم باالطمئنان الكبير في عملية العالج ،ومن الخصائص الفريدة للعالج بالرسم ،أنه يمنح الفرصة للطلبة ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم
خالل الصور املرئية ،والتي تكون رسما ،وهذه العملية اإلبداعية تعد مصدرا للمعلومات لكل من املريض واملعالج(Wilkinson & Chilton,. 2017).
أهمية العالج بالرسم)(Wilkinson & Chilton, 2017
 تظهر أهميته في الحاالت التي ال تحسن التعبير عن نفسها لفظيا.
 يعد أساسا من أسس التشخيص والعالج للمرض ى النفسيين ،وهما عمليتان متضامنتان ،ففي أثناء التعبير يتم التنفيس ومن خالل النتائج يتم
التشخيص.
 يعد وسيلة إلشباع الحاجات بالنسبة للمريض.
 يقوي دفاعات النفس ،ويساعد املريض ليؤسس ما يسمى امليكانيزمات الدفاعية في سلوك بناء ،ويتعلم دفاعات جديدة.
 تساعد في غرس وتنمية الخصائص واألنماط السلوكية الالزمة للتفاعل وبناء العالقات االجتماعية املثمرة مع اآلخرين ،وتحقيق التوافق
االجتماعي للطلبة ،وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من الحركة النشطة في البيئة املحيطة واالختالط واالندماج في املجتمع.
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الضغوط النفسية:
يعد الضغط مصطلح متعدد التعريفات لتعدد وجهات نظر العلماء ويعتبر سيلي ) (Selye, 1956األب املؤسس لبحوث الضغوط النفسية
فهو أول من استخدم مصطلح الضغط في املجال البيولوجي ،والواقع أن سيلي استخدم مصطلح الضغط في كتاباته املبكرة ليشير إلى حالة من التمزق
والبلى داخل الجسد ليشير إلى مجموعة التغيرات غير املحددة ألي مطلب أو حدث خارجي واملسببة للضرر ،وبعد ذلك عرف سيلي الضغط بأنه
االستجابة الفسيولوجية غير املحددة التي يستجيب لها الجسد ألي مطلب يقع عليه (حسين)2006،
ويعرف (عثمان )2001،الضغوط بأنها تلك الظروف املرتبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن املتطلبات التي تستلزم نوعا من إعادة
التوافق عند الفرد وما ينتج من ذلك من آثار جسمية ونفسية ،وقد تنتج الضغوط كذلك من الصراع واإلحباط والحرمان والقلق.

وتدقسم الضغوط النفسية من حيث آثارها إلى نوعين هما): (Cohen, Janicki-Deverts& Miller, 2007


الضغط النفس ي اإليجابي :وهو عبارة عن التغيرات والتحديات التي تحفز أو تدفع الفرد وتحثه على العمل واالنجاز وتقديم أفضل ما لديه،
وتزوده بالحماس واملتعة والوعي والقوة من أجل اإلنجاز ،وهذا النوع من الضغوط يخلق توترا إيجابيا لدى الفرد.

 الضغط النفس ي السلبي :وهو ما يؤثر سلبا على حالة الفرد الجسدية والنفسية ويخلق حالة التوتر العصبي التي تعيق نمو الفرد ،وهذا النوع
من الضغوط هو أساس جميع االضطرابات النفسية واألمراض العقلية.
آثار الضغوط النفسية( :عبدوش)2001،
 آثار على األفراد :التوتر وسرعة الغضب ،اإلصابة باألمراض وضعف جهاز املناعة ،املزاجية ،االكتئاب ،األرق املستمر ،فقدان الدعم
االجتماعي ،االنتحار.
 آثار على املجتمع :ارتفاع معدالت الجريمة ،وارتفاع معدالت البطالة ،الهجرة أو النزوح الداخلي ،حوادث العمل ،غياب املوظفين ،التقاعد
املبكر ،التفكك األسري.
 آثار على الصناعة :الحوادث الصناعية ،عدم الكفاءة اإلنتاجية ،الخسارات املادية بسبب اتخاذ القرارات الخاطئة.
مصادر الضغوط النفسية( :شيخاني)2003،
 املصادر الداخلية:
 الطموح املبالغ فيه.


األعضاء الحيوية ،االستعداد لقبول املرض -ضعف املقاومة الداخلية.



الشخصية.



خيارات نمط الحياة :توفير غير كاف وجدول أعمال.



الحدث الذاتي الس يء :التفكير املتشائم والتعقد الذاتي والتخيل املفرط.
االشتراكات العقلية :هي التوقعات غير الواقعية وأخذ أمور بطريقة شخصية والتفكير في الحصول على كل ش يء.



سمات الشخصية املضغوطة :النزاع إلى مرئية الكمال ومدمن العمل.
خيارات نمط الحياة :توفير غير كاف وجداول أعمال.




 املصادر الخارجية:


البيئة املادية :الضجيج واألضواء الساقطة والحرارة واألماكن الضيقة.




التفاعل االجتماعي :الخشونة أو العدوانية من جانب اآلخرين.
أحداق الحياة الرئيسة :موت قريب أو فقد عمل أو ترقية أو طفل جديد.



القواعد واألنظمة والقوانين والروتين الحكومي واملواعيد.

 املشاحنات اليومية.
أساليب مواجهة الضغوط النفسية( :أبو حبيب)2010،


استخدام العوامل الشخصية والديموغرافية :وتتضمن كال من العمر والجنس واملستوى التعليمي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والنضج
املعرفي واالنفعالي والثقة بالنفس والعقائد الدينية وخبرات الفرد السابقة في مواجهة األحداث الضاغطة.



استخدام العوامل املرتبطة باإلحداث الضاغطة :وتتضمن خصائص املوقف واألحداث الضاغطة مثل :نمط وسياق الحدث وطبيعته
وشدته ومدته وإمكانية التحكم والسيطرة عليه.
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 استخدام العوامل البيئية واالجتماعية والفيزيقة :وتتضمن طبيعة العالقة بين األفراد وأسرهم ،واألصدقاء واملساندة االجتماعية وتوقعات
املجتمع واملجهودات التعاونية املحلية ،والتمويل املالي وطبيعة العمل.
ونظرا ألهمية الرسم في التخفيف من الضغوط النفسية و عالج بعض االمراض اهتمت عدة دراسات بدراسته والبحث االستراتيجيات
املناسبة لتطويره ،ومن هذه الدراسات دراسة دفلن ) (Devlin, 2008التي من خاللها قام بتوضيح دور العمل الفني الرسم في التخفيف من مرض
السرطان ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )30مريض ،وأظهرت النتائج أن الفن يعد أداة ثمينة ونفيسة في عملية
التواصل مع املرض ى ،ويكون مهما وذا فائدة عظيمة عندما يكون األفراد غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم على نحو لفظي .كما أجرت (بدر)2014 ،
دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي قائم على العالج بالفن لذوي صعوبات التعلم ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )100طالب وطالبة من مدارس ذوي صعوبات التعلم في قصبة عمان ،وأظهرت النتائج وجود داللة إحصائية في خفض االضطرابات الوظيفية
والسلوكية لصالح املجموعة التجريبية على مقياس االضطرابات الوظيفية والسلوكية تعزى للبرنامج التدريبي القائم على العالج بالفن .وفي دراسة ( أبو
مسامح )2010 ،هدفت إلى الكشف عن فاعلية طريقة اإلرشاد عن بعد في تطبيق برنامج التدريب على إدارة الذات لخفض مستوى الضغط النفس ي
لدى طلبة املرحلة األساسية العليا ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45طالب وطالبة من طلبة املرحلة األساسية
العليا ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعات التجريبية على جميع أبعاد املقياس واملقياس ككل في التطبيق البعدي،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس .كما أجرت (عبد النبي )2011 ،دراسة هدفت التعرف إلى فاعلية استخدام العالج بالفن
(الرسم )في التخفيف من الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة الجامعة ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من()9
طالب من طلبة كلية التربية ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية
قبل استخدام العالج بالرسم وبين رتب درجاتهم بعد تطبيق العالج بالرسم وذلك لصالح القياس البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات
أفراد عينة الدراسة على مقياس الشعور بالوحدة النفسية بعد تطبيق العالج بالرسم وبعد فترة املتابعة ،وذلك لصالح ما بعد املتابعة .وفي دراسة ( أبو
سليمان )2002 ،التي هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الذاتي في خفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة
املرحلة الثانوية ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )30طالب وطالبة من الطلبة الذين يعانون من ضغط نفس ي،
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في مستوى الضغط النفس ي لصالح املجموعة التجريبية.
كما أجرى ( عيس ى و جمعه )2010 ،دراسة هدفت التعرف إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على العالج بالفن في خفض النشاط الحركي الزائد
وتحسين االنتباه لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )24طالبا ،وأظهرت النتائج
وجود فروق دالة إحصائيا على فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض النشاط الحركي الزائد وتحسين االنتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،اما دراسة
( الرزين )2006 ،فقد هدفت التعرف إلى أثر البرنامج العالجي مقترح في التربية الفنية في عالج ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات في الصف الثاني
االبتدائي ،واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )25طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني االبتدائي ،وأظهرت النتائج أن
للتربية الفنية دورا في عالج صعوبات التعلم الوظيفية واألكاديمية يتمثل في تنمية التميز البصري ،وتنمية الذاكرة البصرية من خالل تقديم
استراتيجيات متنوعة لحل املشكالت تلقي املفاهيم الجديدة ،إضافة إلى التقليل من التشتت في االنتباه.

التعليق على الدراسات السابدقة
من خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة أتضح له مدى مساهمتها في تقديم الكثير من املعرفة واملعلومات التي أفادت الباحثة من حيث كيفية
إجراء الدراسة ،ومنهجيتها ،وكيفية اختيار عينتها ،ومناقشة نتائجها من خالل ما احتوته من معلومات نظرية وأدوات ونتائج علمية وتوصيات ساعدت
الباحثة في مقارنة ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج مع نتائج الدراسات السابقة.
أوجه التشابه :تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج التجريبي ،كما تشابهت مع دراسة (عبد النبي،
 )2011من حيث الهدف وهو فاعلية برنامج عالجي باستخدام الرسم للحد من الضغوط النفسية.
أوجه االختالف :اختلفت مع دراسة (عبد النبي) )2011 ،من حيث العينة حيث استخدمت دراسة عبد النبي طلبة الجامعة بينما الدراسة الحالية
استخدمت طالبات املدارس الثانوية.
واختلفت مع دراسة ) (Devlin, 2008من حيث الهدف حيث هدفت إلى التخفيف عن مرض ى السرطان.
واختلفت مع دراسة ( أبو مسامح )2010 ،من حيث الهدف والتي هدفت إلى الكشف عن فاعلية طريقة اإلرشاد عن بعد في تطبيق برنامج التدريب على
إدارة الذات لخفض مستوى الضغط النفس ي لدى طلبة املرحلة األساسية العليا.
واختلفت مع دراسة ( عيس ى و جمعه )2010 ،من حيث الهدف حيث هدفت التعرف إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على العالج بالفن في خفض
النشاط الحركي الزائد وتحسين االنتباه لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم.
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اختلفت مع أجرت ( بدر )2004 ،من حيث العينة حيث استخدمت دراسة بدر طلبة ذوي صعوبات التعلم بينما الدراسة الحالية استخدمت طالبات
املدارس الثانوية.
واختلفت مع دراسة ( الرزين )2006 ،من حيث الهدف حيث هدفت التعرف إلى أثر البرنامج العالجي مقترح في التربية الفنية في عالج ذوي صعوبات
التعلم في الرياضيات في الصف الثاني االبتدائي.
واختلفت مع دراسة ( أبو سليمان )2002 ،من حيث الهدف حيث هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج إرشادي جمعي في التدريب على الضبط الذاتي في
خفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية.
واستفاد الباحث من الدراسات السابدقة ما يلي:


فهم مشكلة الدراسة املتعلقة فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء
بني كنانة.



إبراز أهمية الدراسة الحالية في التعرف إلى فاعلية استخدام العالج بالرسم في التخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس
الثانوية في لواء بني كنانة.



اختيار وسائل جمع البيانات املناسبة للدراسة.



تفسير نتائج الدراسة وتوضيحها ومناقشة النتائج ومقارنتها.



اختيار املعالجات اإلحصائية املناسبة للدراسة.

الطريدقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ،وذلك ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة والبالغ عددهم ( )540طالبة حسب القائمة الصادرة من مديرية التربية
والتعليم في لواء بني كنانة.
عينة الدراسة:
تم اختيار ( )20طالبة ممن يعانون من الضغوط النفسية في املرحلة الثانوية ومن الحاصلين على درجات مرتفعة في مقياس الضغط
النفس ي ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية من الطلبة الذين يعانون من الضغوط النفسية.
أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة مقياس الضغوط النفسية الذي أعده ( أبو مسامح، )2010 ،والذي يتكون من ( )35فقرة موزعات على أربعة أبعاد وهي:


البعد االنفعالي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بالجوانب االنفعالية والوجدانية كالخوف والقلق وما يرتبط باملشاعر ،ويضمن
الفقرات )9-8-7-6-5-4-3-2-1( .



البعد املعرفي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بالوظائف املعرفية للطالبة كالتركيز واالنتباه والذاكرة ،ويتضمن الفقرات(- 12-11-10
)15-14-13



البعد االجتماعي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بعالقات الطالبة في البيئة التي تعيش فيها كاألسرة والرفاق وتفاعله معهم ،ويتضمن
الفقرات)29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16(.

 البعد الدراس ي واألكاديمي ،وتتمثل بمصادر الضغوط التي تتعلق بمقدرة الطالبة على إقامة عالقات مع زميالتها ومعلماتها ،وطبيعة هذه
العالقة ،ونجاحها وفشلها في املدرسة وتتضمن الفقرات )35-34-33-32-31-30( .
وتتم اإلجابة عن كل فقرة من فقرات املقياس بناء على تدرج مكون من ()4درجات تتمثل فيها الدرجة ( )4دائما ،بينما تمثل الدرجة ()3غالبا،
والدرجة ()2أحيانا ،أما الدرجة ( )1فتمثل نادرا ،وبهذا تتراوح متوسطات الدرجات على املقياس ككل أو مجاالته بين ( ،)4-1حيث كلما اقتربت استجابة
الطالب من الدرجة ( )4فهذا يعني أنه يعاني من درجة ضغط نفس ي أعلى ،أما إذا اقترب من الدرجة ()1فهو ال يعاني من الضغط النفس ي( غياب الضغط
النفس ي.
وقد تم استخدام التدرج التالي للحكم وتفسير نتائج الدراسة.


من  -1أقل من  1.5درجة ضغط نفس ي نادرا.
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من  -1.5أقل من  2.5درجة ضغط نفس ي قليلة.



من  -2.5أقل من  3.5درجة ضغط نفس ي متوسط.



من  -3.5إلى  4درجة ضغط نفس ي كبير.

متاره نصري

فاعلية العالج بالرسم
كيفية إعداد البرنامج:
اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج من فهمها لطبيعة عملية العالج بالرسم بشكل أساس ي ،وقامت باالطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي
تناولت العالج بالرسم ،وأخذ أراء األساتذة في مجال الصحة النفسية ومجال التربية ،وعلى األسس النظرية أيضا لعالج الضغط النفس ي ،وبناء على ما
سبق تم توليف البرنامج التدريبي املقترح وإخراجه بشكله النهائي.
أهداف البرنامج:
يهدف برنامج العالج بالرسم إلى تخفيف من الضغط النفس ي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة ،وذلك من خالل تحقيق
األهداف التالية:
 تعريف أفراد العينة بمفهوم الضغط النفس ي ،أنواعها ،أسبابها ،مخاطرها ،طرق التخفيف منها.
 تنمية مفهوم الذات اإليجابي ،والثقة بالنفس وتعديل األفكار السلبية لدى أفراد العينة.
 تنمية التفاعل االجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي مع اآلخرين لدى أفراد العينة.
 تعزيز السلوكيات اإليجابية عن طريق التشجيع والتقدير.
 أن يقوم أفراد العينة بالتنفيس االنفعالي والتداعي الطليق ،عن مشاعرهم وأفكارهم ومشكالتهم النفسية بحرية.
صدق البرنامج العالجي
بعد إعداده بصورته األولية تم عرضه على مجموعة من املحكمين بلغ عددهم ( )10محكمين من املختصين في مجال الصحة النفسية وعلم
النفس ،مع إجراء بعض التعديالت والتي أخذتها الباحثة بعين االعتبار إلخراج البرنامج بصورته النهائية.
املسئول عن تنفيذ البرنامج العالجي:
تعد الباحثة هي املسئولة عن تنفيذ البرنامج وتطبيقه ،وقد وفقت الباحثة بمساعدة معلمات التربية الفنية في املدارس ،إذ اقتصرت
مساعدتهن على ضبط الطالبات وتوزيع األدوات.
مدة التطبيق:
طبق البرنامج خالل الفصل الدراس ي  ،2019-2018إذ تم التطبيق البرنامج بمعدل من  60دقيقة لكل جلسة في خمسة أسابيع بواقع  3جلسات كل
أسبوع ،وقد بلغ عدد الجلسات  15جلسة.
األدوات املستخدمة في البرنامج:
 أوراق بيضاء.
 لوحة بيضاء.
 أقالم فلوماستر ملونة.
 أقالم رصاص.
 ممحاة.
األسلوب املستخدم في تطبيق البرنامج العالجي :تم تطبيق البرنامج بشكل جماعي ،وذلك إلتاحة التفاعل بين أفراد عينة الدراسة.
تنفيذ جلسات البرنامج :تم تنفيذ جلسات العالج بالرسم على مدى  5أسابيع  15جلسة بواقع 3جلسات كل أسبوع ،وتستغرق الجلسة ساعة.

محتوى البرنامج:
 الجلسة األولى :التعارف وتقديم البرنامج ،حيث هدفت هذه الجلسة إلى إيجاد جو من التواصل ،واالندماج ،والتفهم والتقبل ،والتعارف بين
الباحثة وأفراد عينة الدراسة ،والتعريف بالبرنامج واالستراتيجيات املستخدمة ،وعوامل النجاح مثل  :املواظبة ،السرية ،واالستماع إلى تعليمات
الباحثة.
 الجلسة الثانية :التعريف بالضغط النفس ي ،أسبابه ،مخاطره ،عالجه ،والتعريف بالعالج بالرسم وأهميته في مجال تخفيف الضغوط النفسية.
 الجلسة الثالثة :رسم الطالبة لنفسها  -رسم الطالبة مع أسرتها  -رسوم حرة.
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،6العدد2019 -2

259

متاره نصري

فاعلية استخدام العالج بالرسم يف التخفيف من الضغط النفسي لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية ....

 الجلسة الرابعة :رسم الضغوط النفسية  -رسم حر.
 الجلسة الخامسة :رسم أكثر شخص تكرهه الطالبة  -رسوم حرة.
 الجلسة السادسة :رسم أفضل صديقة للطالبة  -رسوم حرة.
 الجلسة الثامنة :رسم أفضل يوم تعتقد أنه أفضل يوم في حياتك  -رسوم حرة.
 الجلسة التاسعة :رسم الطالبة مع صديقاتها  -رسوم حرة.
 الجلسة العاشرة :رسم الوضع االجتماعي للطالبة مع اآلخرين بالوقت نفسه -رسوم حرة
 الجلسة الحادية عشرة :رسم عالقات الطالبة االجتماعية الجيدة  -رسوم حرة
 الجلسة الثانية عشرة :رسم العالقات االجتماعية السيئة  -رسوم حرة
 الجلسة الثالثة عشرة :رسم الطالبة لنفسها في الوقت نفسه ،و رسم الضغوط النفسية في الوقت نفسه  -رسوم حرة
 الجلسة الرابعة عشرة :رسم الطالبة للوحة جماعية تفضل أن تراها باستمرار  -رسوم حرة
 الجلسة الخامسة عشرة :تطبيق مقياس الضغط النفس ي على الطالبات(مقياس بعدي )وتقديم الشكر لهم
تدقييم البرنامج:
بعد االنتهاء من تطبيق الجلسات تم تقييم البرنامج عن طريق تطبيق مقياس الضغط النفس ي ،وتمت معالجة النتائج إحصائيا ملعرفة مدى
فاعلية برنامج العالج بالرسم في التخفيف من الضغوط النفسية ،لدى عينة من طالبات املدارس الثانوية في لواء بني كنانة

خطوات الدراسة:
 تم تطبيق مقياس الضغط النفس ي على عينة مكونة من ( )540طالبة في املدارس الثانوية بلواء بني كنانة ،ومن نتائج املقياس تم اختيار()20
طالبة للخضوع للبرنامج العالجي ممن كانت لديهم الضغوط النفسية بشكل مرتفع ،وهؤالء ال ( )20طالبة كانوا أفراد عينة الدراسة التي تم
تطبيق البرنامج العالجي عليهم.
 تم تطبيق البرنامج العالجي على أفراد عينة الدراسة املكونة من ( )20طالبة ،وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ،تم تطبيق مقياس الضغط
النفس ي على الطالبات.

متغيرات الدراسة:
 املتغير املستقل :التعرض للبرنامج العالجي املستند إلى العالج بالرسم.
 املتغير التابع :درجة استجابات أفراد عينة الدراسة في القياس البعدي ،على مقياس الضغوط النفسية.

املعالجات اإلحصائية:
استخدمت الباحثة املعالجات اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وذلك للتعرف على درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة.
 اختبار ) (Tللعينات املزدوجة ) (T-test paired sampleللتعرف إلى الفروق بين عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي.
عرض النتائج:

عرض النتائج املتعلدقة بالسؤال األول :ما مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة؟
لإلجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية ،والجدول
()1يوضح ذلك
جدول ( :)1درجات إجابات أفراد عينة الدراسة على مدقياس الضغوط النفسية قبل تطبيق البرنامج العالجي
الرقم
19
34
35
33
1

الفدقرة
يزعجني التدقليل من أهميتي.
يضايدقني عدم اهتمام املعلمات بي.
يضايدقني أن الوقت املحدد لالختبار غير كاف.
يضايدقني العدقاب املدرس ي.
يضايدقني ندقد زمالئي لي

الرتبة
1
2
3
4
5
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املتوسط الحسابي
3.95
3.93
3.88
3.87
3.85

االنحراف املعياري
0.98
0.99
1.55
1.41
1.05

درجة التدقييم
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
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2
3
4
5
6
12
13
18
17
10
9
8
7
20
21
22
31
30
29
28
27
23
24
25
26
14
11
15
16
31

يزعجني سرعة بكائي عند مواجهة أي موقف ضاغط.
يضايدقني خوفي من االمتحانات.
أشعر بالخجل عندما أكون في جماعة.
تضايدقني سرعة غضبي.
أغضب عندما تجرح مشاعري.
يضايدقني تراكم الواجبات.
أغضب لعدم قدرتي على أداء الواجبات.
أنزعج من تدقييد نظام البيت لحريتي.
يضايدقني قبولي للدقرارات التي يتخذها والدي نيابة عني.
أغضب لعدم قدرتي على التعبير عن نفس ي بوضوح.
أتضايق عندما أكون باملدرسة.
يضايدقني شعوري بالوحدة حتى لو كنت مع زميالتي.
يضايدقني شعوري بالغيرة من زميالتي.
يضايدقني شعوري باإلرباك.
تضايدقني قسوة والدي في تعاملهما معي.
تزعجني كثرة الشجار مع أفراد أسرتي.
أغضب بشدة عندما يتحيز املعلمات ألحدى الطالبات.
يضايدقني إلزام والدي لي بالحصول على عالمة عالية.
يزعجني تعامل والدي معي وكأني طفلة.
أتألم من اتهام زميالتي لي بالتعالي والتكبر.
أنزعج من تدخل والدي في شؤوني الخاصة.
يضايدقني تفضيل والدي إخوتي علي.
يضايدقني عدم قدرتي على مصارحة والدي بمشاكلي.
أغضب لتدخل والدي في اختيار صديدقاتي.
يزعجني أن والدي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع.
يضايدقني صعوبة التواصل مع صديدقاتي.
يضايدقني ضعف قدرتي على االستيعاب.
أغضب لصعوبة قدرتي على التفاهم مع والدي.
يغضبني وقوع خالفات بين والدي.
أنزعج من تدقييد نظام املدرسة لحريتي.
مدقياس الضغوط النفسية " ككل

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3.83
3.82
3.81
3.80
3.79
3077
3076
3074
3072
3071
3069
3065
3063
3061
3060
3059
3058
3055
3.54
3.52
3.51
3.50
3.49
3.45
3.41
3.39
3.35
3.30
3.05
3.01
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1.03
1.01
1.13
1.08
1.14
1.05
1.01
1.33
1.20
1.00
0.99
0.92
1.09
1.01
1.00
1.01
1.13
1.09
1.15
1.21
1.19
1.14
0.99
0.97
1.02
1.16
1.12
1.06
1.08
1.00

3.62

0.13

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

يظهر من الجدول رقم ( )1أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس "الضغوط النفسية "قبل تطبيق العالج،
تراوحت ما بين (, )3.59-3.01جاءت في املرتبة األولى الفقرة رقم ( " )19يزعجني التدقليل من أهميتي " بمتوسط حسابي ( )3.95ودرجة تقييم كبيرة،
وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة رقم( ")34يضايدقني عدم اهتمام املعلمات بي " بمتوسط حسابي ( )3.93ودرجة تقييم كبيرة ،وجاءت في املرتبة قبل
األخيرة الفقرة رقم ( " )16يغضبني وقوع خالفات بين والدي " بمتوسط حسابي ( )3.05ودرجة تقييم متوسطة ،بينما جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة
رقم ( " )32أنزعج من تدقييد نظام املدرسة لحريتي " بمتوسط حسابي ( )3.01ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي للمقياس ككل ()3.62
بدرجة تقييم كبيرة.
وقد يعزى ذلك إلى املعاناة النفسية الناتجة عن الضغوط ،والتي أثرت على الحياة الطبيعية للطالبات ،لذلك فإن الطالبات يصطدمن بواقع
مرير ،ألن ليس لديهن املعرفة بطبيعة املرض وتداعياته ومآله ،كما أن الطموح املبالغ فيه للطالبات أدى إلى زيادة الضغوط لديهن ،و االستعداد لقبول
املرض وضعف املقاومة الداخلية ،وخيارات نمط الحياة مثل :عدم توفر الوقت ،والحدث الذاتي الس يء مثل :التفكير املتشائم والتعقد الذاتي والتخيل
املفرط ،واالشتراكات العقلية مثل :التوقعات غير الواقعية وأخذ أمور بطريقة شخصية والتفكير في الحصول على كل ش يء ،وموت قريب أو صديقة
عزيزة كلها عوامل أدت إلى ظهور هذه النتيجة ،وبالتالي ارتفاع الضغط النفس ي للطالبات.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( أبو سليمان ،)2002 ،ودراسة ( أبو مسامح ،)2010 ،و( عبد النبي. )2011 ،
عرض النتائج املتعلدقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين متوسطات درجات أفراد عينة
الدراسة في خفض الضغوط النفسية ،تعزى للبرنامج التدريبي الدقائم على العالج بالرسم؟
لإلجابة عن السؤال الثاني تم إعادة توزيع مقياس الضغوط النفسية على عينة الدراسة بعد تطبيق البرنامج العالجي باستخدام الرسم ،والجدول()2
يوضح ذلك.
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جدول( : )2درجات إجابات أفراد عينة الدراسة على مدقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق البرنامج العالجي.
الرقم
28
27
23
24
19
34
10
9
8
7
20
21
14
11
15
16
32
1
2
3
12
13
22
4
5
6
18
17
25
26
33
35
31
30
29

الفدقرة
أتألم من اتهام زميالتي لي بالتعالي والتكبر.
أنزعج من تدخل والدي في شؤوني الخاصة.
يضايدقني تفضيل والدي إخوتي علي.
يضايدقني عدم قدرتي على مصارحة والدي بمشاكلي.
يزعجني التدقليل من أهميتي.
يضايدقني عدم اهتمام املعلمات بي.
أغضب لعدم قدرتي على التعبير عن نفس ي بوضوح.
أتضايق عندما أكون باملدرسة.
يضايدقني شعوري بالوحدة حتى لو كنت مع زميالتي.
يضايدقني شعوري بالغيرة من زميالتي.
يضايدقني شعوري باإلرباك.
تضايدقني قسوة والدي في تعاملهما معي.
يضايدقني صعوبة التواصل مع صديدقاتي.
يضايدقني ضعف قدرتي على االستيعاب.
أغضب لصعوبة قدرتي على التفاهم مع والدي.
يغضبني وقوع خالفات بين والدي.
أنزعج من تدقييد نظام املدرسة لحريتي.
يضايدقني ندقد زمالئي لي
يزعجني سرعة بكائي عند مواجهة أي موقف ضاغط.
يضايدقني خوفي من االمتحانات.
يضايدقني تراكم الواجبات.
أغضب لعدم قدرتي على أداء الواجبات.
تزعجني كثرة الشجار مع أفراد أسرتي.
يزعجني خجلي عندما أكون في جماعة.
تضايدقني سرعة غضبي.
أغضب عندما تجرح مشاعري.
أنزعج من تدقييد نظام البيت لحريتي.
يضايدقني قبولي للدقرارات التي يتخذها والدي نيابة عني.
أغضب لتدخل والدي ف ي اختيار صديدقاتي.
يزعجني أن والدي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع.
يضايدقني العدقاب املدرس ي.
يضايدقني أن الوقت املحدد لالختبار غير كاف.
أغضب بشدة عندما يتحيز املعلمات ألحدى الطالبات.
يضايدقني إلزام والدي لي بالحصول على عالمة عالية.
يزعجني تعامل والدي معي وكأني طفلة.
مدقياس الضغوط النفسية " ككل

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

االنحراف املعياري
1.05
1.04
1.01
1.09
1.10
1.15
1.21
1.06
1.08
1.02
0.99
0.98
1.03
1.01
1.00
0.94
1.19
1.13
1.42
1.33
1.17
1.04
1.08
0.99
0.98
1.03
1.18
1.04
1.07
1.02
1.08
1.12
1.14
1.00
0.96

املتوسط الحسابي
3.50
3.48
3.47
3.46
3.44
3.43
3.41
3.39
3.35
3.32
3.31
3.30
3.28
3.27
3.24
3.22
3.21
3.20
3.19
3.16
3.12
3.00
2.86
2.71
2.63
2.55
2.41
2.40
2.35
2.33
2.29
2.28
2.27
2.25
2.23
2.98

0.10

درجة التدقييم
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
قليلة
متوسطة

يظهر من الجدول رقم ( )2أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس "الضغوط النفسية "بعد تطبيق العالج،
تراوحت ما بين ( ،)3.50-2.23جاءت في املرتبة األولى الفقرة رقم ( " )28أتألم من اتهام زميالتي لي بالتعالي والتكبر " بمتوسط حسابي ( )3.50ودرجة
تقييم كبيرة ،وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة رقم(" )27أنزعج من تدخل والدي في شؤوني الخاصة " بمتوسط حسابي( )3.48ودرجة تقييم متوسطة،
وجاءت في املرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم ( " )30يضايدقني إلزام والدي لي بالحصول على عالمة عالية " بمتوسط حسابي ( )2.25ودرجة تقييم قليلة،
بينما جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم ( " )29يزعجني تعامل والدي معي وكأني طفلة " بمتوسط حسابي ( )2.23ودرجة تقييم قليلة ،وبلغ املتوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )2.97بدرجة تقييم متوسطة.
كما تم إجراء اختبار ) (Tللعينات املزدوجة ) (T-test paired sampleللتعرف إلى الفروق بين عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي ،والجدول ()3
يوضح ذلك.
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جدول ( :)3اختبار ) (Tللعينات املزدوجة ) (T-test paired sampleللتعرف إلى الفروق بين عينة الدراسة في الدقياس الدقبلي والبعدي
الدقياس أداة

مدقياس الضغوط النفسية

وحدة
الدقياس
درجات 4

املعياري واالنحراف الحسابي املتوسط
البرنامج تطبيق قبل العينة أفراد لدرجات
املعياري االنحراف
الحسابي املتوسط
0.13
3.62

لدرجات املعياري واالنحراف الحسابي املتوسط
البرنامج تطبيق بعد العينة أفراد
املعياري االنحراف
الحسابي املتوسط
0.10
2.98

d.f

T

19

7.014

مستوى الداللة
0.000

يالحظ من الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≥0.05ملقياس الضغوط النفسية على أفراد عينة الدراسة
بين القياسين القبلي والبعدي ،لصالح القياس القبلي على مقياس الضغوط النفسية ،حيث كانت قيمة ) (tدالة إحصائيا ،وهذا يدل على نجاح وإيجابية
برنامج العالج باستخدام الرسم.
وقد يعزى ذلك إلى أن انخفاض مستوى الضغط النفس ي لدى الطالبات إلى فاعلية البرنامج العالجي باستخدام الرسم ،وذلك لحرص الباحثة
على تهيئة وتشجيع الطالبات من خالل تعريفهم بأهمية البرنامج ودوره من التخفيف من الضغوطات النفسية ،األمر الذي شجع الطالبات على االلتزام
بجلسات البرنامج ،خاصة أن الطالبات بحاجة ماسة إلى من يشعر بمعاناتهن النفسية ويساعدهن على تخطيها ،كذلك تهيئة املكان والزمان واملادة
العلمية املناسبة التي نظمت بشكل جيد والتي تناسب مستواهم العقلي والتعليمي ،كما تظهر أهمية البرنامج العالجي القائم على الرسم في الحاالت التي
ال تحسن التعبير عن نفسها لفظيا ،ويعد أساسا من أسس التشخيص والعالج للمرض ى النفسيين ،ويعد وسيلة إلشباع الحاجات بالنسبة للمريض،
ويقوي دفاعات النفس ،وتساعد في غرس وتنمية الخصائص واألنماط السلوكية الالزمة للتفاعل وبناء العالقات االجتماعية املثمرة مع اآلخرين،
وتحقيق التوافق االجتماعي للطلبة ،وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من الحركة النشطة في البيئة املحيطة واالختالط واالندماج في املجتمع.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( بدر ( ، )2014 ،عيس ى وجمعة ،)2010 ،و( الرزين ،)2006 ،و ( أبو سليمان ،)2002 ،و (أبو مسامح، )2010 ،
و ( عبد النبي(Devlin, 2008).، )2011 ،

االستنتاجات:
في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها واستنادا إلى املعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج توصلت الباحثة إلى االستنتاجات التالية:
 جاء مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة قبل تطبيق البرنامج العالجي بدرجة تقييم
مرتفعة في األداة ككل.
 جاء مستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املدارس الثانوية للبنات في لواء بني كنانة بعد تطبيق البرنامج العالجي بدرجة تقييم
متوسطة في األداة ككل.
 أن للبرنامج العالجي باستخدام الرسم املستخدم في الدراسة أثر إيجابي في التخفيف من الضغوط النفسية التي تعاني منها الطالبات.

التوصيات:
 التأكيد على أهمية استخدام العالج بالفن بشكل عام والرسم بشكل خاص للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعاني منها طالبات املرحلة
الثانوية.
 االهتمام بتطبيق البرنامج العالجي وتعميمه على ذوي االختصاص في مجال علم النفس ،ومعلمين ومعلمات التربية الفنية ،ألنه ثبت فعاليته في
التخفيض من الضغوط النفسية للطالبات.
 التأكيد على ضرورة استخدام أكثر من طريقة للعالج بالفن ،وعمل دراسات على عينات أخرى ،وبطرق أخرى غير التي استخدمت في هذه الدراسة.

املراجع :
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The Effectiveness of the Use of Painting Therapy in Alleviating the
Psychological Pressure in the Eye of Secondary School Students in the Bani
Kenana Brigade
Tamara Nasir
Assistant Professor of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, Jerash University, Jordan
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Abstract:
a study aimed at identifying the effectiveness of the use of painting therapy in alleviating the
psychological pressure in the eye of secondary school students in the Bani Kenana. The study used the semiexperimental method. The study sample consisted of (20) students who obtained a high degree in the scale
The results showed that the level of psychological stress suffered by high school girls in Bani Kenana before
the implementation of the therapeutic program with a high rating in the tool as a whole, and the level of
psychological pressure suffered by students of secondary schools for girls in the Bani Kenana after applying
The war And the results showed that the therapeutic program using the drawing used in the study has a
positive effect in reducing the psychological stress experienced by students, and recommended the researcher
to emphasize the importance of using art therapy in general and drawing in particular to alleviate the
psychological pressure that Suffers from high school students.
Keywords: painting therapy; psychological stress; Bani Kenana.
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