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  ملخص
هدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية التفكير القائم على 
الحكمة وقياس أثره في تحسين استراتيجيات المواجهة لحّل المشكالت 

وقد . الضاغطة لدى طالب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية
 38(تّم تقسيمهم إلى مجموعتين  –طالبًا ) 81(تكّونت عينة البحث من 
من طالب السنة التحضيرية  -)للمجموعة الضابطة 43للمجموعة التجريبية، و

بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وهم الطالب الذين يمثلون 
اإلرباعي األدنى وفقًا لدرجاتهم على مقياس استراتيجيات المواجهة لحّل 

لتفكير القائم على قام الباحث بإعداد برنامج لتنمية ا. المشكالت الضاغطة
وقد تّم تطبيق مقياس استراتيجيات . الحكمة، وتطبيقه لمدة عشرة أسابيع

وأظهرت نتائج تحليل التباين . المواجهة في بداية البرنامج وبعد نهايته
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  ANCOVAالمصاحب 

حّل (يات المواجهة المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد استراتيج
منطقياً، أسلوب التجّنب، التوّجه السلبي نحو المشكلة، /المشكلة عقالنياً 

والدرجة الكلية ) أسلوب االندفاع والالمباالة، التوّجه االيجابي نحو المشكلة
  . بعد ضبط القياس القبلي لصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق دالة إحصائيًا بين للمجموعات المرتبطة " ت"كما أظهرت نتائج اختبار 
متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة لتجريبية على أبعاد استراتيجيات 

في حين أنه لم يكن هناك فروق بين . المواجهة والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي
 متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على أبعاد استراتيجيات

وقد ّتمت مناقشة النتائج وتقديم بعض التوصيات المرتبطة . المواجهة والدرجة الكلية
 .بنتائج البحث ومجاالته
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  .المشكالت الضاغطة
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Abstract 
 

The current research aimed at developing a training 
program for the development of thinking based on 
wisdom and measuring its effect on improving coping 
strategies to solve stressful problems for Students of 
King Faisal University, Saudi Arabia. The participants 
consisted of (81) students divided into two groups (38 for 
the experimental group, and 43 for the control group) – 
students of the first level at King Faisal university, Saudi 
Arabia. The sample represented the low quarter 
according to their scores on the scale of coping strategies 
to solve the stressful problems. The researcher prepared a 
program for the development of thinking based on 
wisdom and administered it for ten weeks. A scale of 
coping strategies was applied at the beginning of the 
program and after its end. The results of ANCOVAs 
revealed that there were statistically significant 
differences between the experimental and control groups 
on the dimensions of coping strategies (rational problem 
solving, avoidance style, negative problem orientation, 
impulsivity/carelessness style, and positive problem 
orientation), and the total score in favor of the 
experimental group.  
The results of t-test for paired sample revealed that there 
were statistically significant differences between the 
mean scores of the pre and post administration of the 
experimental group on the dimensions of coping 
strategies and the total score in favor of the post 
administration. While, there were no differences between 
the mean scores of the pre and post administration of the 
control group on the dimensions of coping and the total 
score. Some recommendations related to the findings of 
the research areas are suggested. 
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