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 شكر وعرفان

منلمٌشكرالناسلمٌشكرهللا قالرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم:

صدقرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم

ال إالهللاوحده إله ال أن ونشهد وامتنانه توفٌقه على له والشكر إحسانه هللعلى الحمد

ون لشأنه تعظٌما وشرٌكله عبده محمد ونبٌنا أنسٌدنا شهد الداعًإلىرضوانهرسوله

صلىهللاعلٌهوسلموعلىآلهوأصحابهوأتباعهوسلم.

بعدشكرهللاسبحانهوتعالىعلىتوفٌقهلناإلتمامهذاالعملنتقدمبجزٌلالشكرإلىمنقام

 الدكتور المذكرة هذه على عوٌن»باإلشراف بلقاسم ولتوجٌهاته« علٌنا الكبٌر لصبره

،كمانتقدمالعملواستكمالهمن،والتًساهمتبشكلكبٌرفًإتمامالعلمٌةالتًالتقدربث

السادةأعضاءلجنةالمناقشةالتًستتفضلبطٌبنفسورحابة إلىعباراتالشكربأسمى

صدربقراءةوتقٌٌمهذهالدراسة.

وعرفانامنابالجمٌلنتقدمبالشكرإلىمدٌرمتقنةشعبانًعباسبالدبٌلةوطاقمهااإلداري

من ساعدنا من كل وإلى االرشادي، البرنامج فً شاركوا الذٌن وتالمٌذها والبٌداغوجً

قرٌبأومنبعٌدعلىإنجازوإتمامهذاالعمل.

ترضاهًرب نعملصالحا وأن والدٌنا وعلى علٌنا أنعمتها التً نعمتك نشكر أن أوزعنا

وأدخلنابرحمتكفًعبادكالصالحٌن.
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 بالمغة العربية:ممخص الدراسة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى منظور الزمن         

لتحسين األمن النفسي لدى المراىق المتمدرس كما ىدفت إلى معرفة الفروق في القياسين 
تطبيق البرنامج اإلرشادي  القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس األمن النفسي بعد

وكذا معرفة الفروق في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة, والكشف عن 
 الفروق بين الجنسين والفروق في الشعبة الدراسية في القياس البعدي لممجموعة التجريبية. 

المتكافئة, المجموعة استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي ذو التصميم المجموعات 
( 02عمى عينة قواميا ) التجريبية والمجموعة الضابطة وقياسين قبمي وبعدي لممجموعتين

تمميذ وتمميذة تم توزيعيم بشكل عشوائي عمى المجموعتين, حيث طبق البرنامج اإلرشادي 
عن  عمى المجموعة التجريبية وىذا بعد تحديد الحاجات اإلرشادية الزمن القائم عمى منظور

طريق المقابمة الفردية من أجل تطبيق البرنامج اإلرشادي, ومقياس األمن النفسي لزينب 
 (.0225شقير )

الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية وبغية التحقق من فرضيات الدراسة الحالية تم االعتماد 
(SPSS( النسخة )00)  اختبار )ت( باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية منيا

T.TEST .لحساب الفروق 
 ما يمي: وأسفرت نتائج الدراسة عمى

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس  -
لصالح  عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي القبمي والقياس البعدي

 .القياس البعدي
متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  توجد فروق ذات داللة احصائية بين -

عمى مقياس األمن النفسي  الضابطة في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي
 .لصالح المجموعة التجريبية

في  مجموعة التجريبيةلمتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين )ذكور, إناث(  ال  -
 .عمى مقياس األمن النفسي ج اإلرشاديبعد تطبيق البرنامالقياس البعدي 

 مجموعة التجريبيةلمتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الشعبة الدراسية )عممي, أدبي(   -
 .عمى مقياس األمن النفسي لصالح العممين بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي في القياس البعدي

 
 األمن النفسي.البرنامج اإلرشادي, منظور الزمن, الكممات المفتاحية: 
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Study summary in English: 

 

         This study aimed to know the effectiveness of a time-based mentoring 

program to improve psychological security in the adolescent school, as well as 

to identify the differences in the tribal and dimension standards of the 

experimental group on the psychological security scale after the application of 

the extension program, as well as to identify the differences in dimensional 

measurement between the experimental and control groups, and to detect gender 

differences and differences in the study division in the dimension measurement 

of the experimental group. 

The current study used the pilot method with the design of equal groups, the 

experimental group and the control group and two tribal and post-group 

measurements on a sample of (20) pupils randomly distributed to the two 

groups, where the time perspective-based guidance program was applied to the 

experimental group and this after determining the guidance needs through the 

individual interview in order to apply the guidance program, and the 

psychological security measure of Zainab Choucair (2005). 

In order to verify the current study hypotheses, the Statistical Package of Social 

Sciences (SPSS) version (22) was adopted using a range of statistical methods, 

including T.TEST to calculate differences. 

The results of the study resulted in: 

- There are statistically significant differences between the average grades of the 

experimental group in tribal and dimensional measurement after the application 

of the indicative program on the psychological security measure in favor of 

dimensional measurement. 

- There are statistically significant differences between the average grades of the 

experimental group and the control group in the dimension measurement after 

the application of the indicative program on the psychological security scale for 

the experimental group. 

There are no statistically significant differences between the sexes (male, 

female) of the experimental group in dimensional measurement after the 

application of the indicative programme on the psychological security scale. 

- There are statistically significant differences between the study division 

(scientific, literary) of the experimental group in dimensional measurement after 

the application of the indicative program on the psychological security scale in 

favor of the two scientists. 

 

Keywords: Guidance program, time perspective, psychological security.  
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المــــــــــــــــوضــــــــــــوع
 أ شكر وعرفان

 ب العربيةممخص الدراسة بالمغة 
 ج ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

 د فيرس المحتويات
 ط فيرس الجداول
 ي فيرس األشكال

 1 مقدمة
  الجانب النظري

  المدخل إلى الدراسةالفصل األول: 
   مشكمة الدراسة -1
   فرضيات الدراسة -0
   أىداف الدراسة -3
   أىمية الدراسة -4
   لمدراسة المفاىيم اإلجرائية -5
    حدود الدراسة -6
    الدراسات السابقة -7

    التعميق عمى الدراسات السابقة
  الفصل الثاني: منظور الزمن

    تمييد
    مفيوم منظور الزمن -1
    أبعاد منظور الزمن -0
    الماضي السمبي 0-1
    الماضي االيجابي 0-0
    الحاضر الممتع 0-3



 ه
 

    الحتميالحاضر  0-4
    المستقبل 0-5
    دور ووظائف منظور الزمن -3
 01 اإلتزان والحفاظ عمى الصحة النفسية 3-1
 00 اإلضطرابات السموكية 3-0
 00 اإلضطرابات النفسية 3-3
 03 النموذج المعرفي لمنظور الزمن -4
    الخطوة األولى 4-1
 04 الخطوة الثانية  4-0
 04 الخطوة الثالثة 4-3
 04 الخطوة الرابعة 4-4
 05 الخطوة الخامسة 4-5
 05 العوامل المؤثرة في منظور الزمن -5
 06 أدوات قياس منظور الزمن -6
 07 عالقة منظور الزمن باألمن النفسي -7

    خالصة الفصل
  الفصل الثالث: األمن النفسي

    تمييد
    مفيوم األمن النفسي -1
    المفسرة لألمن النفسيالنظريات  -0
    (Freued Theoryنظرية فرويد ) 0-1
     (Maslow Theoryنظرية ماسمو ) 0-0
    (Carl Rogers Theoryنظرية كارل روجرز ) 0-3
    مؤشرات األمن النفسي -3
    أىمية األمن النفسي -4
    أبعاد األمن النفسي -5
    األبعاد األولية 5-1



 و
 

    األبعاد الثانوية 5-0
    أساليب تحقيق األمن النفسي -6
    خصائص األمن النفسي -7
    ميددات األمن النفسي -8
    خطر أو التيديد بالخطر 8-1
    األمراض الخطيرة 8-0
    اإلعاقة الجسمية 3- 
    العوامل النفسية 8-4

    خالصة الفصل
  الفصل الرابع: االرشاد النفسي

    تمييد
    تعريف االرشاد النفسي -1
    الحاجة إلى االرشاد النفسي -0
    فترات االنتقال 0-1
    التغيرات األسرية 0-0
    التغير االجتماعي 0-3
    التغير العممي والتكنولوجي 0-4
    تطور التعميم ومفاىيمو 0-5
    أىداف االرشاد النفسي -3
    تحقيق الذات 3-1
    تحقيق الصحة النفسية 3-0
    تحقيق التوافق 3-3
    تحسين العممية التربوية 3-4
    مناىج االرشاد النفسي -4
    المنيج اإلنمائي 4-1
    المنيج الوقائي 4-0
    المنيج العالجي 4-3



 ز
 

    محاور االرشاد النفسي -5
    المرشد النفسي 5-1
    المسترشد 5-0
    العممية االرشادية 5-3
    طرق وأساليب االرشاد النفسي -6
    االرشاد الفردي 6-1
    االرشاد الجماعي 6-0
    االرشاد وفق منظور الزمن -7

    خالصة الفصل
  الجانب الميداني

  الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية لمدراسة
    تمييد

    منيج الدراسة -1
    الدراسة والعينةمجتمع  -0
    مجتمع الدراسة 0-1
    عينة الدراسة 0-0
    أدوات الدراسة -3
    مقياس األمن النفسي 3-1
    المقابمة االرشادية 3-0
    البرنامج االرشادي المقترح في الدراسة الحالية 3-3
    إجراءات الدراسة -4
    األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -5

  الفصل السادس: عرض وتحميل ومناقشة نتائج الدراسة
    تمييد

    عرض وتحميل نتائج الدراسة -1
    عرض وتحميل نتائج الفرضية األولى 1-1
    عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية 1-0



 ح
 

    عرض وتحميل نتائج الفرضية الثالثة 1-3
    عرض وتحميل نتائج الفرضية الرابعة 1-4
    مناقشة نتائج الدراسة -0
    مناقشة نتائج الفرضية األولى 0-1
    مناقشة نتائج الفرضية الثانية 0-0
    مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 0-3
    مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 0-4

    استنتاج عام
    اقتراحات بحثية مستقبمية

  قائمة المراجع
  المالحق
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 مقدمة:

مكانة عالية وقدر كبير من  Psychological Securityيحتل مفيوم األمن النفسي        
االىتمام لدى العديد من الباحثين والمختصين في مجاالت عمم النفس المختمفة ويكمن ىذا 

وتكوين التوافق والنمو المتكامل لمفرد،  االىتمام في أن األمن النفسي ىو مدخل لتحقيق
الناضجة والمتزنة والمنتجة، حيث يمثل شعور الفرد باألمن النفسي والطمأنينة أحد شخصيتو 

مظاىر الصحة النفسية اإليجابية التي من أبرز مؤشراتيا الشعور باألمن والنجاح في إقامة 
واالنفتاح عمى الحياة عن التصمب  وتحقيق التوافق النفسي والبعد عالقات مع اآلخرين
     (68، 2102)نعيسة، معيم، والتمتع بميارات اجتماعية متوازنة.واآلخرين واالندماج 

ويعد مفيوم األمن النفسي من المفاىيم المركبة حيث يتداخل في مؤشراتو مع بعض       
 تكيف الذاتي والرضا عن الذات، والالمفاىيم األخرى مثل )الطمأنينة االنفعالية، األمن الذاتي

 .(ومفيوم الذات اإليجابي، والتوازن االنفعالي

وىو يمثل لمفرد قيمة في حد ذاتو، باعتباره أحد أىم األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا 
والحاجة إلى تحقيق األمن النفسي سمة إنسانية يشترك فييا جميع األفراد بمختمف مراحميم 

 .العمرية ومستوياتيم الثقافية واالجتماعية والمعرفية

 المراىق مة إعدادفيي ليست مجرد مرح احل العمريةمر من أىم التعتبر مرحمة المراىقة و     
ولكن تحتاج إلى اشباع حاجاتو النفسية التي من بينيا الحاجة إلى ، لمحياة المستقبمية فحسب

حتى ال يكون عرضة لمعديد من و  ة بوطاألمن النفسي حتى يتوافق مع نفسو ومع البيئة المحي
المشكالت النفسية، فعدم وجود الطمأنينة النفسية والشعور بالخوف والخطر الذي ييدد أمنو 

وعمى بناء الشخصية الناضجة والمتزنة  عميوي واالجتماعي يؤثر سمبا واستقراره النفس
 وااليجابية.

ز وىذا يقتضي االىتمام بتقديم الخدمات االرشادية لتحسين األمن النفسي لدى المراىق وتعزي
من خالل  ،االحساس بو وتنمية قدرتو عمى التعامل مع المصادر التي تيدد أمنو واستقراره

السيئة  باالستفادة من خبرات الماضي وتجاربو ،وتنظيم حياتو زمن لديولمزمن وتقدير ال إدراكو
عمى التكيف مع المتغيرات الزمنية الحاسمة لمحياة االجتماعية والتمتع  قدرت المراىقو فيو، 
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بمرونة مع منظوره الزمني، مما يشعره باألمن وبالمظاىر االيجابية لمصحة النفسية والتطمع 
 اإليجابي لممستقبل.

تحدد موضوع الدراسة الحالية حول فاعمية برنامج إرشادي قائم عمى منظور الزمن وعميو 
ظري الدراسة في جانبين ن لتحسين األمن النفسي لدى المراىق المتمدرس، لذا جاءت ىذه

 وميداني، فالجانب النظري احتوى عمى أربعة فصول نظرية تناولت ما يمي:

نا فيو مشكمة الدراسة، فرضياتيا، أىدافيا الفصل األول المدخل إلى الدراسة الذي قدم
حدود الدراسة وعرض لمدراسات السابقة التي تحتويو من مفاىيم إجرائية و أىميتيا، وما 

الثالث باألمن النفسي  الفصلو ثاني خاص بمنظور الزمن، أما الفصل التناولت الموضوع، 
 الفصل الرابع االرشاد النفسي.و 

الجانب الميداني اشتمل عمى فصمين، األول االجراءات المنيجية لمدراسة والثاني عرض و 
وتحميل ومناقشة نتائج الدراسة خصص الجزء األول منو لعرض وتحميل النتائج من الناحية 

وصوال إلى استنتاج عام واآلفاق وتفسيرىا ء الثاني فكان لمناقشة النتائج الكمية، أما الجز 
 البحثية المستقبمية.

 



 

 

 

 ظــــــريـانـــب الـنـالج



 المدخل إلى الدراسةالفصل األول: 

 

 مشكمة الدراسة -1

 فرضيات الدراسة -2

 أهداف الدراسة -3

 أهمية الدراسة-4

 المفاهيم اإلجرائية لمدراسة -5

 حدود الدراسة -6

 الدراسات السابقة -7
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 مشكمة الدراسة: -1
، وفي مقدمتيا مى السعادة من خالل إشباع حاجاتونظرا لسعي اإلنسان لمحصول ع

الحاجات األولية كالحاجة إلى الطعام والشراب ألن حياتو تنتيي بدونيا ثم ينتقل إلى إشباع 
التي تكون متالزمة مع ي الحاجة إلى تحقيق األمن النفسي، حاجاتو الثانية والمتمثمة ف

، لذا فاألمن النفسي من أىم مقومات الحياة الحاجات األولية وغيرىا من الحاجات التي تمييا
لكل األفراد، إذ يتطمع إليو في كل زمان ومكان من ميده إلى لحده فإذا ما وجد ما ييدده في 

 نفسو ومالو وعرضو ودينيو، ىرع إلى ممجأ آمن ينشد فيو األمن واألمان والسكينة.
لنفسي من الحاجات اليامة لبناء الشخصية اإلنسانية حيث جذوره تمتد إلى يعد األمن ا

، وأمن المرء يصبح ميددًا إذا خة عبر المراحل العمرية المختمفةالطفولة وتستمر حتى الشيخو 
                            ما تعرض إلى ضغوط نفسية واجتماعية ال طاقة لو بيا في أي مرحمة من تمك المراحل. 

 (80-39، 1996)جبر،                                                            
نساني والتي من بينيا دافع ولقد اىتم العديد من عمماء النفس بدراسة دوافع السموك اإل

الذي قسم دوافع السموك اإلنساني وجعميا Maslow  (1991) ماسمومن أشيرىم ، و األمن
قاعدتو األساسية ىي الحاجات الفسيولوجية تمييا مباشرة الحاجة إلى تنظيم في شكل ىرم 

                                               األمن ثم الحاجة إلى الحب والحاجة إلى تقدير الذات ثم الحاجة إلى تحقيق الذات.
                                                     (Maslow      ,   -  ) 
( إلى أن الحاجة إلى األمن ىي أول الدوافع النفسية Erikson) ايركسون ولقد أشار

ذا أخفق المرء في تحقيق لسموك اإلنساني وتوجيو نحو غايتواالجتماعية التي تحرك ا ، وا 
حاجتو إلى األمن فإن ذلك يؤدي إلى عدم القدرة عمى التحرك والتوجو نحو تحقيق الذات 

                                                   (02، 2003)عاشوري، .قد يؤدي إلى اليأسق الذات والفشل في تحقي
ويعتبر الشعور باألمن النفسي مسألة نسبية تختمف من شخص إلى آخر فما يحقق 
األمن لشخص قد ال يحققو آلخر، كما تختمف مصادر األمن النفسي عند الفرد نفسو حسب 

وكذلك تأثير الحرمان من األمن عمى الصحة النفسية يختمف من شخص إلى مراحل نموه 
                                                 (89، 1986، مرسى، عودة)ة عمرية إلى أخرى.أخر ومن مرحم

ذا كان األمن النفسي ضروريا لإلنسان عامة، فيو أكثر أىمية لممراىقين في أي  وا 
بين فترة انتقالية مؤقتة  كونيا، فالمراىق يعيش فترة حرجة عدة عوامل لتضافرمجتمع نتيجة 
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يحكميا تغيرات سريعة فيي غير مستقرة وىذا الحرج في ىذه الفترة يؤثر عمى الطفولة والرشد 
الذي تتمثل مظاىره في غياب القمق والخوف وتبديد  المراىق من حيث الشعور باألمن النفسي

مظاىر التيديد والمخاطر عمى مكونات الشخصية من الداخل والخارج مع اإلحساس 
                               .           باالستقرار االنفعالي والمادي ودرجات معقولة من التقبل لمكونات البيئة

                                                           (Colton           ) 
فالمراىق في حاجة ماسة لمشعور باألمن النفسي في تمك المرحمة التي تعد المرحمة 

ييا الفرد في والتي يرغب ف إلى االعتماد عمى النفسمن االعتماد عمى االخرين نتقالية اال
لذا فإن مك المرحمة من طغيان دافع الجنس، ، كما أنو يخشى في تاالستقالل عن أسرتو

المراىق في تمك المرحمة في أمس الحاجة إلى صديق أو مرشد أو جماعة ينتمي إلييا أو 
 (114-113، 1977)راجح، عقيدة دينية تشعره باألمن النفسي.

حساس المراىق بخطر ييدد أمنو وعدم استقراره       يعود إلى توظيفو إلى آليات نفسية وا 
من تخيل واستحداث أشياء وأحداث ىي ليست أجزاء من بيئتو الحسية  معرفية خاطئة

ن ا  و  Zimbardo and boyd (1999)وبويد من بينيا منظوره لمزمن زمباردو  والتي المباشرة
حيازة منظورًا زمنيًا معينًا ال يعني بالضرورة أن معارف الفرد وسموكياتو تخضع بالكامل 

فإن (    ) Cottle and Klineberg  لمنظور واحد مسيطر، وكما أوضح كوتل وكمينبرج
بالمستقبل، وقد يكون ىذا عدم تأثره الكامل  الفرد إذا كان لديو منظور نحو الماضي ال يعني

اآلخرين في تنظيمو التفضيمي لمفعاليات المتوجية لمماضي أو الحاضر أو مختمفًا عن 
               Ko).المستقبل

واقعية يستطيع أن يولد المدى الكامل من ية أو مما يواجو مشكمة مفاىيدعنفالمراىق    
ما سوف يمي ستطيع أن يتأمل بشكل منطقي ومنظم التفسيرات البديمة التي يثيرىا الموقف، وي

كل فرضية فيما إذا كانت صحيحة، ولذا فإنو يستطيع توجيو مالحظاتو بواسطة االحتماالت 
االتي: "الطفل ىذا التطور ك      ) Flavell الموجودة في الفكر فحسب، ويمخص فالفيل

يتعامل بشكل كبير مع الحاضر، مع ما ىو ىنا واآلن، أما المراىق فإنو يوسع مداه 
لى البعيدى المفترض، والمستقبللمفاىيمي إلا  Cottle, 1974, 85)) ".القادم ، وا 

أن الزمن يوفر الرابطة القصوى في العالقات اإلنسانية        ) Kellyفترض كيميوا     
حيث يضفي اإلنسان معنى لمعالم عن طريق جعل الزمن متماسكًا، إذ أنو يؤسس توقعاتو 
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الماضي وذلك عندما يكامل كل من الماضي والمستقبل عن المستقبل عمى خبرتو اآلتية من 
ويمكن أن ينظر النفتاح الفرد عمى العالم عمى أنو انفتاحو عمى  ية،ضمن المحظة الحال

وىذا االنفتاح عمى تحقيق الزمن أو بتحديد أدق الذات ضمن الزمن والذي ُسمي ، الزمن
       ) Maslow. (Getsinger, 1975, 40) ومتحقيق الذات من قبل ماس

وحتى يتمكن المراىق من اشباع حاجتو إلى األمن واالطمئنان االنفعالي البد لو من أن      
 .بإيجابيةيتحرر من الماضي ويستمتع بالحاضر وينظر لممستقبل 

 ومن خالل ما سبق نطرح التساؤل التالي :
 ى المراىق المتمدرس؟ما فاعمية برنامج ارشادي وفق منظور الزمن لتحسين األمن النفسي لد

 :تاليةتساؤالت الوتتفرع عنو ال
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس  -

 القبمي والقياس البعدي عمى مقياس األمن النفسي؟
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -

 ؟عمى مقياس األمن النفسي البرنامج اإلرشاديبعد تطبيق  الضابطة في القياس البعدي
إناث( لممجموعة التجريبية في  الجنسين )ذكور،توجد فروق ذات داللة احصائية بين ىل  -

 ؟عمى مقياس األمن النفسي البرنامج اإلرشاديبعد تطبيق القياس البعدي 
ن الشعبة الدراسية )عممي، أدبي( لممجموعة بيىل توجد فروق ذات داللة احصائية  -

 ؟عمى مقياس األمن النفسي البرنامج اإلرشاديبعد تطبيق  التجريبية في القياس البعدي
   فرضيات الدراسة: -2
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس  -

 عمى مقياس األمن النفسي.بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي  القبمي والقياس البعدي
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -

 .عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي الضابطة في القياس البعدي
لممجموعة التجريبية في اث(  توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين )ذكور، إن -

 .عمى مقياس األمن النفسي البرنامج اإلرشاديبعد تطبيق القياس البعدي 
لممجموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة احصائية بين الشعبة الدراسية )عممي، أدبي(   -

 .عمى مقياس األمن النفسي البرنامج اإلرشاديبعد تطبيق  في القياس البعدي
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 ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من : الدراسة:أهداف  -3
معرفة الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي  -

 عمى مقياس األمن النفسي.
الكشف عن الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  -

 .عمى مقياس األمن النفسي مج اإلرشاديالقياس البعدي بعد تطبيق البرنا
لممجموعة التجريبية في القياس البعدي بين الجنسين )ذكور، إناث( الكشف عن الفروق  -

 .عمى مقياس األمن النفسي تطبيق البرنامج اإلرشاديبعد 
لممجموعة التجريبية في القياس بين الشعبة الدراسية )عممي، أدبي(  الكشف عن الفروق  -

 .عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديالبعدي 
  أهمية الدراسة: -4
إثراء التراث البحثي في مجال الصحة النفسية واالرشاد النفسي بتناول أىم بعد من أبعاد  -

 )األمن النفسي( واالرشاد وفق منظور الزمن.الصحة النفسية 
( حيث ركزت البرامج طالبتانحد عمم ال لنفسي )عمىتقديم برنامج إرشادي لتحسين األمن ا -

 اإلرشادية من خالل مراجعة العديد من البحوث والدراسات عمى تنمية األمن النفسي.
تفيد ىذه الدراسة المرشدين في المدارس والثانويات والجامعات لتطبيق البرنامج اإلرشادي،  -

 ومدى فاعميتو في الشعور باألمن النفسي لدى التالميذ والطمبة.
ىذه الدراسة مرحمة ميمة من مراحل النمو اإلنساني وىي مرحمة المراىقة التي  تتناول -

 تتميز بالسموك التوكيدي لدى المراىق والبحث عن االستقاللية والتحرر من األسرة.
 المفاهيم اإلجرائية لمدراسة: -5
 التي يبمغ عددىاويعرف إجرائيا بأنو عدد من الجمسات اإلرشادية البرنامج اإلرشادي:  5-1

ومدة كل جمسة خمس وأربعون دقيقة، وتتضمن كل جمسة عددا من الفنيات  (09)تسعة 
طبق عمى المجموعة التجريبية من والذي  واإلجراءات اإلرشادية والمستندة إلى منظور الزمن
 تالميذ األولى ثانوي لتحسين األمن النفسي لدييم.

عمييا التالميذ عمى مقياس األمن النفسي  ىو الدرجة التي تحصلاألمن النفسي:  5-2
 لزينب شقير.
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لدى المجموعة  تحسين األمن النفسي عمى اإلرشادي البرنامج قدرة مدى ىيفاعمية:  5-3
 التجريبية.

مستوى المرتفع إلى الىو الترقية واالنتقال من الحسن إلى األحسن أي من  تحسين: 5-4
حسب مستويات األمن النفسي الذي وضعتو زينب شقير في مقياس  ،المستوى المرتفع جدا

 . وىذا بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي األمن النفسي
  حدود الدراسة: -6
 .2019/2020الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية  الحدود الزمنية: 6-1
 متقنة الشييد شعباني عباس بالدبيمة الوادي. الحدود المكانية: 6-2
اىتمت أغمب الدراسات النفسية بموضوع األمن النفسي عموما  الدراسات السابقة: -7

وعالقتو ببعض المتغيرات التي تيدد أمن األفراد واستقراىم، أو البرامج اإلرشادية والوقائية 
التي تؤدي إلى اشباع الحاجة إلى األمن أو برامج عالجية وىذا كمو ضمن الصحة النفسية 

 السموكيات، ولقد وظف بعض الباحثين منظور الزمن لمتعرف عمى اإليجابيوعمم النفس 
 التي يكمن فييا الخطر عمى الصحة النفسية ومن جانب آخر الوقاية من ىذه األخطار.

ويعتبر منظور الزمن من أعقد التكوينات المعرفية الفرضية التي تساءل عنيا أغمب الباحثين 
عموم االنسانية واالجتماعية كونو يشغل مكانة أساسية لدى في العموم المختمفة السيما في ال

 الفرد والمجتمع معا.
لذا تم تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات تناولت األمن النفسي، ودراسات تناولت منظور 

 :ودراسات تناولت البرامج اإلرشادية لتحسين األمن النفسي الزمن
 :األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات 7-1
ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين األمن النفسي (: 2004دراسة جالل البدراني ) -1

( طالبا 830والتوجو الزمني لدى طمبة جامعة الموصل بالعراق، وتكونت عينة الدراسة من )
وطالبة وقد أظيرت نتائج الدراسة تمتع طمبة الجامعة باألمن النفسي وكذا وجود فروق في 

لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير األمن النفسي 
 التخصص.

ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين األمن النفسي (: 2006دراسة سعيد رحال ) -2
والوحدة النفسية لدى الطالب الجامعي المقيم ببسكرة، وكذا التحقق من وجود فروق تعزى 
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ف اإلقامة الجامعية، مدة المكوث في اإلقامة اختال لمتغيرات الجنس، السن، التخصص،
( طالبا وطالبة مقيمين بمختمف اإلقامات الجامعية 555عدد سنوات اإلقامة، وبمغت العينة )

وقد أسفرت أىم النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الشعور باألمن النفسي والوحدة 
من النفسي والوحدة النفسية، وكذا النفسية، وعدم وجود فروق بين الجنسين عمى مقياسي األ
 لتقنية وذوو التخصصات واإلنسانيةعدم وجود فروق بين الطمبة ذوو التخصصات العممية وا

مدة المكوث وعدد سنوات اإلقامة فسي تبعا لمتغير السن واالقامة و ووجود فروق في األمن الن
 في حين عدم وجود فروق في الوحدة النفسية ليذه المتغيرات.

ىدفت إلى التعرف عمى مستوى األمن  (:2011راسة هدى الشميمري، آسيا بركات )د -3
النفسي لدى الطالبة الجامعية وتأثير متغيرات الحالة االجتماعية، التخصص، المستوى 

( طمبة من طمبة البكالوريوس واإلعداد التربوي بجامعة أم 200العممي عمى عينة بمغت )
الطالبات لديين مستوى مرتفع من األمن النفسي وعدم  القرى، وخمصت نتائج الدراسة أن

وجود فروق بين المتزوجات وغير المتزوجات وبين المستوى العممي، في حين أظيرت 
 النتائج وجود فروق في التخصص لصالح طالبات  كمية الدعوة وأصول الدين.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين  (:2012)رغدة نعيسة دراسة  -4
بالمدينة  واألمن النفسي لدى طمبة جامعـة دمـشق القـاطنين الشعور باالغتراب النفسي

 السكن الجامعيطالبًا وطالبة من طمبة مدينـة      ) الجامعية وتكونت عينة الدراسة من
اغتراب نفسي لدى طمبة الجامعة بدرجة وجود ، ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث

 ووجود عالقة ارتباطية عكسية سمبية ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة عمى متوسطة
، كما أظيرت النتائج وجود مقياس األمن النفسي ودرجاتيم عمى مقياس االغتراب النفسي

ميمي مستوى التعمتغير ال درجات الطمبة عمى مقياس األمن النفسي ُتعزى إلـىفروق بين 
متغير المستوى ، و متغير الجنسية لصالح السوريين ا، وكذالصالح طمبة الدراسات العمي

وجد فروق بين متوسطات درجات الطمبة عمى وتاإلجازة، لصالح طمبة المستوى التعميمي 
 .إلى متغير الجنسية لصالح الطمبة العرب مقياس االغتراب النفسي ُتعـزى

ىدفت إلى وضع تصور مقترح لتعزيز األمن (: 2018العجرومي )دراسة محمود  -5
( طالبا وطالبة بالفرقة 177ى طمبة جامعة فمسطين، وتكونت عينة الدراسة من )دالنفسي ل

األولى والرابعة من جامعة فمسطين، وكشفت نتائج الدراسة عمى أن مستوى األمن النفسي 
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ور واإلناث، وكذا بين الكميات العممية بين الذكالطمبة، وكشفت عن عدم وجود فروق  لدى
واألدبية عمى مقياس األمن النفسي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق بين طمبة الفرقة 

لصالح طمبة المستوى  األولى وطمبة الفرقة الرابعة في مستوى األمن النفسي وىذه الفروق
 األول.

 منظور الزمن وعالقته ببعض المتغيرات: 8-2
الماضي والحاضر  والتي كانت حول أبعاد الزمن الثالثة: (    )كوتل توماس  دراسة -1

 واختبار والمستقبل، وىو ما تجمى في قياسو ألبعاد الزمن بأداتي اختبار الدوائر الزمنية
 .الزمنيةالخطوط 

إلى غاية  (    )حيث تركزت حول منظور الزمن منذ  :(    ) زمباردو دراسة -2
خالليا الفروقات الفردية في منظور الزمن وعالقتيا بالمتغيرات  من التي أوضحو اليوم 

وخمص إلى نتائج االجتماعية وفي االضطرابات النفسية، المختمفة الشخصية، الديموغرافية و 
الخطيرة عمى الفرد وعمى بالسموكات المنحرفة و  مفادىا أن منظور الزمن لو دور في التنبؤ

 .المجتمع
 ائمة منظور الزمن لمغة الفرنسية قتقنين  :(    )والس أبستولديس، نيك دراسة -3

الخمسة، وبمغ مؤشر  بينت مدى إمكانية تمييز القائمة بين أبعاد منظور الزمن (،419)ن= 
 .(0.77 ) مالئمة العينة لمتحميل العاممي

لمنظور الزمن لمبيئة البرازيمية  لتقنين قائمة زمباردو :(2006)تاسينو وآخرون  دراسة -4
من طمبة الجامعات البرازيمية، تبين أنو في حاالت اإلدمان  (247أجراىا عمى عينة )ن= 

أنو ال توجد نحو بعد الحاضر الممتع والمستقبل و  عمى الكحول، ىناك ارتباط ايجابي بالتوجو
ا في بعد الماضي السمبي منظور الزمن ماعد اإلناث في التوجو نحو أبعادفروق بين الذكور و 
 .حسب السن في كل من األبعاد الخمسة لقائمة زمباردو لمنظور الزمن بينما ال توجد فروق

ىدفت إلى التعرف عمى دور أبعاد منظور  التي :(2013)جار اهلل سميمان دراسة  -5
كعامل في إرصان المعمومات لحدوث الجمد في مواجية األحداث الصادمة لدى عينة  الزمن

 .ألحداث صدمية لدى البالغين في المجتمع الجزائري من المتعرضين
استخدمت ثالثة ( و 86)ن=  عينة أساسيةطالعية و اعتمد الباحث عمى أربعة عينات است

 لمصغرة، سمم الجمد كونور دفيدسونترجمتيا لمغة العربية قائمة منظور الزمن ا أدوات بعد
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أوضحت الدراسة أن أدوات الدراسة الثالثة تتمتع بخصائص ، المنقح سمم إجياد الصدمة
 الدراسة إلى: توصمتيكومترية مقبولة، و س
 المستوىقة قوية بين متغيرات الدراسة، وعدم وجود فروق تعزى لمجنس و وجود عال -

أظيرت النتائج وجود أثر ايجابي دال ىناك فروق تعزى لمتغير السن، و  الثقافي، بينما
 سمبية عمى الجمد اثر سمبي لألبعاد الأبعاد منظور الزمن اإليجابية و  إحصائيا لكل من

 الصدمة. عكس ىذا األثر عمى إجيادو 
 أثر ايجابي الرتفاع الجمدألبعاد منظور الزمن عمى الجمد وعمى إجياد الصدمة و  ثروجود أ -

 عمى انخفاضو. 
أبعاد منظور الزمن  كشف نموذج تحميل التباين المزدوج عن وجود تأثير التفاعل بين -

 والجمد عمى إجياد الصدمة. 
تسمح بالتوجو  نتائج الدراسة سمحت بالكشف عن دور أبعاد منظور الزمن اإليجابية التي -

لتحكم في االنفعاالت السمبية بعد األىداف اإليجابية كمصادر لمجمد و انحو المشاعر و 
التخمص من آثار عممية مواجية األحداث الصادمة و  مما يسيلالتعرض لحدث صدمي، 

 .النفسية الصدمة
 :لبرامج اإلرشادية التي تناولت األمن النفسي ا 8-3
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر : (2005)دراسة صاحب عبد مرزوق وأخرون  -1

لدى طمبة الجامعة، تكونت  برنامج إرشادي في األمن النفسي وعالقتو بالتفكير اإلبتكاري
( 40العينة من طالب جامعة كربالء بالعراق، كمية التربية قسم المغة العربية، بمغ حجميا )

( في المجموعة 20ريبية و)( في المجموعة التج20طالبا وطالبة من الصفوف األولى )
سة ( جمسات تراوحت مدة كل جم10وقد استخدم الباحثون برنامج ارشادي بو ) الضابطة

( دقيقة واختبار ماسمو لألمن النفسي واختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاري، وخمصت 50-60)
 النتائج إلى:

إن البرنامج اإلرشادي أسيم في إشباع الحاجة لألمن النفسي لدى طمبة المجموعة  -
 التجريبية مقارنة بالضابطة.

لتجريبية التي تمقت إرشادا االبتكاري لدى طمبة المجموعة ا في التفكيرإن مستوى األمن  -
 .نفسيا كان أعمى من المستوى الذي حققتو المجموعة الضابطة التي لم تتمقى برنامج إرشاديا
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إن األمن النفسي الذي حققو البرنامج اإلرشادي لممجموعة التجريبية كان ذا عالقة  -
ذا عالقة دالة  ارتباطية مع التفكير، بينما األمن النفسي لدى المجموعة الضابطة لم يكن

 بالتفكير االبتكاري.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فعالية برنامج : (2013)أنور المنعمي  دراسة -2

لدى المراىقين ذوي الظروف الخاصة، وذلك عمى  معرفي سموكي في تنمية األمن النفسي
، تم الوالدينوسطة والثانوية مجيولي المرحمة المت طالبا من طالب (  ) عينة شممت

طالبا، وقد تم  (  ) عينة عشوائية عددىا اختيارىم بعد تطبيق مقياس األمن النفسي عمى
طالبا طبق عمييا  (  ) تجريبية وعددىم الطالب إلى مجموعتين متجانستين األولىتقسيم 

، وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس طالبا (15، واألخرى ضابطة وعددىم )البرنامج اإلرشادي
المعرفي والبرنامج العالجي ( 1993 (مقياس الطمأنينة النفسية من إعداد الدليم وآخرون

جمسات  (  ) والذي تكون من عداد الباحث الحاليسموكي في تنمية األمن النفسي من إال
النتائج إلى فعالية البرنامج  ، وقد أوضحتتم تطبيقيا عمى مدى ثالثة أسابيعإرشادية 

المجموعتين إحصائية بين  من النفسي حيث وجدت فروق ذات داللةالعالجي في تنمية األ
كما وجدت فروق بين , التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية

أوصت الدراسة  ، وقدة التجريبية لصالح القياس البعديالقياسين القبمي والبعدي لممجموع
ين الطالبيين المرشد ، تزويدخالل فترات زمنية متفاوتةالنفسي باالىتمام بقياس مستوى األمن 
الدراسات لوضع حمول  ، إجراء المزيد منالسموكي ( المقترح-بالبرنامج اإلرشادي ) المعرفي

 .جذرية ليذه المشكمة
استيدفت الدراسة التعرف إلى فاعمية (: 2013دراسة نايف الحمد، ثامر سميران ) -3

في تنمية الشعور باألمن النفسي لدى طالبات جامعة البمقاء برنامج إرشادي عالجي إسالمي 
( طالبة من كمية اربد الجامعية، وتم توزيعين عمى 24التطبيقية، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة، ومجموعة ضابطة تألفت 12مجموعتين متساويتين، مجموعة تجريبية تألفت من )
نفسي والبرنامج اإلرشادي باستخدام ( طالبة، وتم استخدام مقياس األمن ال12من )

استراتيجيات اإلرشاد والعالج الديني اإلسالمي، بينما لم تتعرض المجموعة الضابطة 
لمبرنامج اإلرشادي، وتوصمت الدراسة في نتائجيا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ار البعدي ولصالح (  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختب0.05مستوى الداللة )
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المجموعة التجريبية، أي فاعمية البرنامج اإلرشادي والعالج اإلسالمي في تنمية الشعور 
  باألمن النفسي لدى الطالبات.

ىدفت الدراسة التعرف إلى فاعمية برنامج إرشادي : (2015)دراسة إبراهيم معالي  -4
باألمن النفسي لدى طمبة المرحمة لخفض التوتر وتحسين الشعور  يستند إلى ميارات التواصل

 .الثانوية
التوتر، وعمى  ( طالبًا حصموا عمى أعمى الدرجات عمى مقياس30تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين:  درجات منخفضة عمى مقياس األمن النفسي، وقسمت عينة
تدريبيًا عمى ميارات التواصل طالبًا تمقوا برنامجا  (15المجموعة التجريبية، وتكونت من )

( دقيقة، والمجموعة   جمسة واحدة أسبوعيًا، مدة كل جمسة ) ( أسابيع بمعدل08لمدة )
واستخدم ، ( طالبًا لم يتمقوا برنامجًا تدريبيًا عمى ميارات التواصل  تكونت من ) الضابطة،

 المعالجة التجريبيةأثر  الستقصاء (ANOVA) الباحث أسموب تحميل التباين المشترك
بين أفراد المجموعة التجريبية  في التوتر إحصائية وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة

التجريبية، كما أظيرت النتائج وجود فروق  والمجموعة الضابطة، لصالح أفراد المجموعة
لصالح  النفسي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ذات داللة إحصائية لمشعور باألمن

 .المجموعة التجريبية
 الطالبتانمن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة وجدت  :التعميق عمى الدراسات السابقة

الدراسات السابقة في بعض الجوانب من ناحية، واختمفت  ا الحالية قد اتفقت معمأن دراستي
وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة  أخرى، في بعض الجوانب من ناحيـة

 :أنيا التي تم عرضيا فـي
راسات السابقة فبعض الد، تتناول موضوع األمن النفسي كمتغير أساسي في الدراسة -

(، ودراسة محمود 2011دراسة ىدى الشميمري، آسيا بركات ) كمتغير لوحدهتناولتو 
دراسة في الوحدة النفسية ك عالقتو ببعض المتغيراتوالبعض اآلخر  ،(2018العجرومي )
(، والتوجو الزمني 2012رغدة نعيسة )دراسة في واالغتراب النفسي  ،(2006)سعيد رحال 

 .  (2004دراسة جالل البدراني )في 

تتناول منظور الزمن كبرنامج إرشادي، في حين تطرقت الدراسات السابقة إلى تقنين  -2
تاسينو (، ودراسة     دراسة أبستولديس، نيكوالس )في مباردو لمنظور الزمن قائمة ز 
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دراسة كوتل توماس ، وبعضيا اآلخر درست أبعاد منظور الزمن (2006وآخرون )
 (.2013(، ودراسة جار اهلل سميمان )    )
السابقة تتناول برنامج إرشادي وفق منظور الزمن لتحسين األمن النفسي، أما الدراسات  -3

( ودراسة إبراىيم معالي 2013دراسة أنور المنعمي ) ارشادية معرفية وسموكية جتناولت برام
دراسة نايف الحمد، ثامر سميران  (، وأخرى تناولت برنامج إرشادي إسالمي2015)
(2013.) 
نتائج الدراسات السابقة توصمت إلى وجود فروق ما عدا في دراسة كل من رحال أغمب  -4
( التي أظيرت عدم وجود فروق بين الجنسين ودراسة 2013( ودراسة جار اهلل )2006)

( والتي أسفرت عند عدم وجود فروق بين الجنسين في التوجو نحو 2006تاسينو وآخرون )
ي السن في كل ماضي السمبي، وعدم وجود فروق فأبعاد منظور الزمن ما عدا في بعده ال

 سة لقائمة زيمباردو لمنظور الزمن.بعد من األبعاد الخم
 :كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنيا

اىتمت ، حيث  خصصت لدراسة األمن النفسي ومنظور الزمن لدى المراىق المتمدرس -
 .بشكل مستقل تيادراسو بيذه الفئة 

 بناء برنامج إرشادي لتحسين األمن النفسي وفق نظرية الزمن لزمباردو.  -
 استخدام مقياس األمن النفسي لزينب شقير. -3
 .تطبيق البرنامج عمى المراىق المتمدرس -4



 منظور الزمنالفصل الثاني: 

 

 تمهيد

 مفهوم منظور الزمن -1

 أبعاد منظور الزمن -2

 ووظائف منظور الزمندور  -3

 النموذج المعرفي لمنظور الزمن -4

 العوامل المؤثرة في منظور الزمن -5

 أدوات قياس منظور الزمن -6

 عالقة منظور الزمن باألمن النفسي -7

 خالصة الفصل
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 تمهيد: 
حياتنا اليومية نسترجع ذكريات ممارسة جميعنا مسافرون عبر الزمن، فنحن أثناء     

، ولكن ىل من نحو الحصول عمى مكافآت المستقبل ، وننطمقالحاضر الماضي ونواجو
دة بينما نعيش و نصنع مستقبال مميئا بالحياة والسعاأالخمف؟  ن نعود بحياتنا نحوالسيولة أ

، إذ قد نميل نحو التعمق بسجن الماضي أو بنظرتنا لمزمن مر مرىونىذا األالحاضر؟ إن 
، وبين ىذا وذاك يؤثر أنظارنا نحو طموحات المستقبل و نوجوحظات الحاضر أالعيش في ل

 .كل بعد زمني عمى نجاحتنا التعميمية والمينية، ومدى شعورنا بالصحة والسعادة بشكل عام
منظور الزمن وأبعاده ووظائفو، والنموذج المعرفي لو ثم العوامل لذا تناول ىذا الفصل مفيوم 

 المؤثرة فيو وأدوات قياسو وعالقتو باألمن النفسي.
  مفهوم منظور الزمن: -1

يسـتخدم Time لفـظ الـزمن أو و  قبل التطرق إلى ىذا المفيوم ال بد لنا من تعريف الزمن،
 ليو معنـى المفـظ في المغـة العربيـة أوإ ـا يشـيرعـادة لمداللـة عمـى لحظـات التغيـر، وىـذا م
تسـتخدم بمعنـي حسـي كثيـرا، حيـث تعنـي Temps االنجميزيـة، أمـا المغـة الفرنسـية، فـإن كممـة 

 والتي منيا استمدت كممة  Tempusالطقـس أو الحـاالت المتتابعـة لمجـو، والكممـة الالتينية 
Temp  وكممـة).Time ،22، 7977غـيم) 

كونيا صيغًا  صـيغ تـدل عمـى وقـوع أحـداث فـي مجـاالت زمنيـة مختمفـة مـن حيـثزمن لمو 
 (7،     الفتالوي،.(ذوات دالالت زمنية

ذا كــان ا  ومســتقبميم، و  شــرة بحاضــر النــاس وماضــييممباىذا  يــرتبطومفيوم منظور الزمن 
اإلنسان، فإن الحديث عنو يعنـي الحـديث عـن مفيـوم مجـرد أي مرتبطًا بوعي  الــزمن مفيومــاً 

الطبيعـي وجـود زمـن يبنيـو الـذىن مـن خـالل معارفنـا  أنـو غيـر خاضـع لحواسـنا، وعميو فمـن
ـزن فــي ذاكرتنــا وىــذا مـا يشــكل لــدينا خالواقـع، ومــا ىــو م باعتمـاد عمـى مـا ىـو حاصـل فـي

وقـائع الماضـية الخـرى مسـتقبال أو تحديـد ظـواىر الزمنيـة األال ذىنيــًا ســيوظف لفيــمنموذجـًا 
فـي تسمسـل زمنـي، وبالتـالي يعــد الــزمن ومــا يتضــمنو مــن معــارف ومعمومــات وخبــرات 

وتطمعاتــو وأىدافــو  دفمنظــور الــزمن مفيــوم مــرتبط بحيــاة الفــر  يطمــق عميــو منظــور الــزمن،
 .لتحقيقيا من خالل إمكاناتو ودوافعو يســعى المســتقبمية التــي
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     بعــد و  ،مـن قبـل لـوريس فرانـك (    ي )منظـور الـزمن ألول مـرة فـاسـتخدم مصـطمح 
مجمل نظـرة »المفيوم الذي عرفو بأنو:  ىــذا    ) lewin ) ج كيــرت لــويندر أ ســنوات 3

ذا فحســب رأيــو الســموك الفعمــي ، إ«النفســي محـددة حـول مسـتقبمو وعـن ماضـيو ظةحلمالفـرد 
 يدف نفسو.المستقبمية، وليس ال ىــو نــاجم عــن التوقعــات الحاليــة لألىــداف

(Pavelkovà, 2013,                                                                 
 التـي ليـا طـابع الـزمنأنو تشكيل لزمنية األشياء،  عمـى Nuttin ( 7981) نيـتنوعرفو 

 .لألفراد في إطار وحدة موقفية محددة وتشـغل بصـورة مجـردة الحيـاة الذىنيـة
Thiébaut,1998, 102)                                                              ) 

 مسـتقبمو مسـتفيدا بأنـو أراء الفـرد تجـاه    ) Jenefer Husman  ) ويعـرف جينفيـر ىوسـمان
يعـد الماضـي  بيا مـن خـالل تفاعمـو مـع بيئتـو، حيـثمـن خبـرات الماضـي التـي اكتسـ

 البعيدةىدافو أ ـة لـو فـي المسـتقبل فـي تحقيـقبينالموجيـات الموالحاضـر لـدى الفـرد مـن 
 (231،      عبد الوىاب،).المدى
نقسم بيا مجريات األحداث المدركة الطريقة التي  زمباردو أن منظور الزمن ىوويرى 

 الزمن الماضي والحاضر والمستقبل.والخبرات داخل أطر 
                                                    (Zimbardo,  Boyd, 1999, 21) 

يعبر بشكل أساسي عمى نظام معرفي لدى اإلنسان وفق  أن منظور الزمن الطالبتانوترى 
من خالل استبصاره ليا بوعيو ونضجو لمحالة التي  أطر زمنية، فيو لو بصر لمنظر إلى ذاتو

 ىو عمييا.
خمسة أبعاد زمنية يمكن أن تحدد شخصية الفرد  مباردووضع ز أبعاد منظور الزمن:  -2

 :بعاد ىيوسموكو، وىذه األ
يتمثل في توجيو انتباه الفرد نحو الخبرات السمبية التي حدثت في  الماضي السمبي: 2-1

قيم، مما ض الخبرات الماضية قوة كبيرة في إثارة إزعاج األفراد وقمبع، إذ ما تزال الماضي
 . سفشعورىم بالمرارة واأل لىيؤدي إ

لى خبرات الماضي الطيبة، والبقاء متعمق يتمثل في حنين الفرد إ :الماضي االيجابي 2-2
بدرجة كبيرة ، وغالبا ما تدور ىذه الخبرات حول امتالك الفرد لمعالقات السعيدة ، لذا  بيا

 . الخبرات دعما لمفرد بدال من اعاقة حياتو تشكل ىذه
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صول عمى المذة والخبرات الممتعة يتمثل بتوجو الفرد المندفع نحو الح: الحاضر الممتع 2-3
جل الحصول عمى اء التي تجمب لو الشعور بالراحة إلى وقت آخر من أورفض تأجيل االشي

سموب حياة غير ك فان ىذا النمط محبوب من قبل األفراد ولكنو يتبع أ، ورغم ذلكبيرة مكاسب
              . يكترث لممخاطر التي يمكن ان يقع بيا صحي وال

ن ليس لديو ، وأيتمثل بشعور الفرد بأنو مقيد في الزمن الحاضر :الحاضر الحتمي 2-4
لحياة يائسا ومتشائما، مما عمى التحكم والتأثير فيو ، لذا يكون اتجاىو نحو المستقبل وا القدرة

 .شعوره باالكتئاب والقمق لىيؤدي إ

المغريات  يتسم الفرد ىنا بالطموح والتوجو نحو تحقيق االىداف ومقاومة المستقبل: 2-5 
المستقبمية  ىدافو ومشاريعو، وأن عرقمة أو تأخر الفرد عن تحقيق أفي سبيل انجاز الواجبات

عمى  نيا تأتي، ورغم مميزات ىذا البعد إال أتجعمو يشعر باالنزعاج وزيادة التحدي واالصرار
 (Storalski, 2015, 8) .ات االجتماعية لمفرد وشعوره بالراحةحساب العالق

 والشكل التالي يوضح أبعاد منظور الزمن:

 

 
 

 (7999)( مخطط منظور الزمن في أبعاده الخمسة حسب زمباردو وبويد 17) شكل



08 
 

ن ، إذ من المحتمل أىامة في حياتنا فيما مضى أثارا بعاد الزمنية السابقة تركتإن جميع األ
ولكن تبقى عممية التحكم بيذه  ،بيرةكثر توجينا نحوه بدرجة كىناك بعد زمني واحد أو أ يكون
    . ىمية من معرفتيا فقطوتطويرىا عمى نحو مرن أكثر أ بعاداأل
إن الدور الرئيسي لمنظور الزمن ىو الحفاظ عمى تـوازن   :وظائف منظور الزمندور و  -3

وبالتالي إبداء السموك المناسب لممواقف، أي من خـالل الفرد  وترتيـب فـي االفكـار لـدى
نيـة، وتتمثل لمواقـف آوالخبرات السابقة، التخاذ سموكيات ا التوظيـف السـميم لممعمومـات

 وظائفو في:
 من خالل وعي الفرد بأىمية قدرتو المعرفيةاالتزان والحفاظ عمى الصحة النفسية:  3-1

  اعده أن يحافظ عمى اتزانو النفسيالزمنية النفسية التي تسبين األبعاد تسمح لو بالتوجو 
كون االنتقال من أحدىما إلى اآلخر ممكن جدا ويضفي عمى الفرد الطمأنينة، وأن التحكم 

  .معتبرة نحو كل منيما يكسب الفرد لياقة وصحة نفسية في عممية التوجو
االعتماد عمى أي بعد من األبعاد تساعد الفرد عمى  إن عممية التوجو وفق منظور الزمن

 التي سيوظفيا لمواجية الموقف الذي أمامو بصورة تسمح لو بالتكيف معو. الزمنية
في مجال جودة الحياة والرضا عن الحياة والسعادة الشخصية بينت جودة الحياة:  3-1-1

المكونات الدراسات عمى أن جودة الحياة تنظم وفقا آلليات داخمية وبالتالي التركيز عمى 
وادراكات  تصوراتجاه نحو الحياة العامة من خالل الذاتية لجودة الحياة بما تتضمنو االت

 الفرد نحو العالم الخبرة ومستوى طموحاتو.
أن جودة الحياة النفسية تتمثل في اإلحساس      ) Riff et allويعتبر ريف وآخرون )

االيجابي وتقبل الحال، ويرصد المظاىر السموكية التي تدل عمى ارتفاع مستوى رضى الفرد 
عن ذاتو وحياتو بشكل عام، وكذلك من خالل سعيو المتواصل لتحقيق أىدافو الشخصية 

اتو اضافة إلى ربط ذات قيمة ومعنى بالنسبة لو، استقالليتو في تحديد وجية مسار حي
واستمرار العالقات االجتماعية اإليجابية المتبادلة مع اآلخرين، وترتبط جودة الحياة النفسية 

                                                     (  -Riff et all,2006, 85).ة النفسيةنبكل من االحساس العام بالسعادة والطمأني
يعتبر القمق أساس جميع األمراض النفسية واالختالالت  التفاؤل والتشاؤم: 3-1-2

الشخصية، ويمكن أن تكون حالة من التخوف والتوتر وعدم االتزان نتيجة توقع حدوث حدث 
وىو ما يعبر عن حالة القمق بشكل  )سمبي أو إيجابي( مجيول وغير معروف وغير مدرك
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الل الشخصية، وىذا ما عرفتو عام وىو المبنة األولى لجميع االضطرابات النفسية واخت
الجمعية األمريكية لمطب النفسي، وقد يكون انفعال لحدث غير سار أو الشعور بتيديد وعدم 
الراحة واالستقرار، أو إحساس بالتوتر والخوف الدائم الذي قد يكون ال مبرر لو من الحقيقة 

 طر.  والواقع ويرجع ذلك إلى تصورات الفرد المتضمنة معمومات عن ذلك الخ
من تأثير عامل التشاؤم عمى النظرة المستقبمية  إن عامل التفاؤل لو دور إيجابي في الحد

 من الحياة لدييم.نتيجة خر ىدد وحطم جزء من حياة الفرد، كما ينمي الجانب االيجابي 
                                                                   (Wells,1997, 14) 

وما يخفيو المستقبل يتضح من خالل عدم إن تجنب الخطر : السموكيةالضطرابات ا 3-2
بعد المستقبل والمجوء إلى اعتماد سموكيات يجد فييا متعة االبتعاد عن تمك  التوجو نحو

، وخاصة منيا القيام بسموكيات منحرفة يكون عواقبياباألفكار التي تذكر بحالة الصدمة و 
حالة القمق والحسرة  تناول المخدرات لتجنب األفكار التي تولد لديو المدمن متوترا، فيمجأ إلى

فإن المريض يخطط وينفذ برغبة جامحة مستعمال اآلخرين  أما في حاالت االنحراف الجنسي
التوجو وفق منظوره الزمني إلى بعد الحاضر الممتع التوجو األكثر كموضوع، حيث يييمن 

 ابات لرغباتو اآلنية.توظيفا، ألن مخططاتو ىي أىداف واستج
لقد أظيرت عدة دراسات التي تناولت منظور الزمن عن الدور  االضطرابات النفسية: 3-3

فيو  ات األفراد غير صحيةيالنفسية وتنبأ بسموك طراباتالذي يمعبو منظور الزمن في اض
        يساعد األفراد عمى تغمب االغراءات واالنحرافات عندما يكون ىناك عمل يتعين القيام بو.                                            

                                                    (Richard.s, et al, 2014, 200) 
فقط  عمى حاجـة الـى التحميـل الشخصـي لـيسشدد  Vygotsk))ليف فيغوتسكي   ففي دراسة

مــن  في اتصال مع الماضي ولكـن أيضـًا فـي المسـتقبل، وأعـرب عـن رأيـو مفـاده أن كـال
الماضــي والمســتقبل ليــم نفــس القــدرة لفيــم شخصــية الفــرد، كمــا بــين كــل مــن بيودرومــــال 

الشخصــية والتغيــرات  ( أن منظــــور الــــزمن يــــدرسcharlotte,biodromal وشــــارلوت بــــوىمر )
                                 ((    ,    ‚Pavelkovàالتنمويــة لحيــاة باعتبارىــا وحــدة ديناميكيــة ونفســية.

الحالـة الصـحية طًا محتمــل لتــأثير عمــى ويمكــن أن يمثــل منظــور الــزمن متغيــر نشــط ووســي
العالقـة بـين منظـور الـزمن والصـحة النفسـية  وىـذا مـا يؤكـد (القمـق، المـزاج المكتئـب) والنفسـية
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ــطرابات العقميــة، القمــق كعامــل ميــم لالض عمـى وجـو الخصـوص، بـرز منظـور الـزمن
     -  ,     ‚ Nicolas) .ــات النفســيةاالكتئــاب وبشــكل عــام لمعانو 

 والشكل التالي يوضح دور ووظائف منظور الزمن:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            
 ( دور ووظائف منظور الزمن )إعداد الطالبتان(12)شكل 

 
     ) Zimbardo, Boydاقترح زمباردو وبويد ) النموذج المعرفي لمنظور الزمن: -4

 :في خمس خطوات أساسية وىيىذا النموذج 

 دور ووظائف منظور الزمن

 االضطرابات النفسية االضطرابات السموكية االتزان والصحة النفسية

 جودة الحياة
 التكيف

 التفاؤل والتشاؤم
الدافعية وتنظيم 

 الذات

 اإلدمان
 السموكيات الخطرة

السموكيات المضادة 
 لممجتمع

 

 القمق
 االكتئاب

 الصدمة النفسية
 الفصام 
 اليوس
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فبناءات وتتمثل في الخبرات الشخصية واالجتماعية في حياة الفرد،  :الخطوة األولى 4-1
، والوضع )الجنس والسن والمرض(يحددىا تداخل كل من الجانب البيولوجي  الزمن النفسية

ت المختمفة من البحث عن والتحفيزاأنواع المثيرات ، و )والضغوطات االستقرار)العاطفي 
ترتبط مع العديد من العوامل منيا المكانة ، و ألىدافا السعي لتحقيقاإلثارة و المتعة و 

 األسرة.المعتقد الديني، ودور الثقافي و المستوى التعميمي و االجتماعية و 
نسيق يسمح ليم بتاالجتماعي ميزة نفسية في حياة الناس و لذلك فممنظور الزمن الفردي و  

تعديالت عمى  المعارف من أجل تحديد معالم البنيات العقمية أو إدخالوترتيب المعمومات و 
 .األىداف المستقبميةع الخبرات السابقة و تمك التركيبات بحيث تناسب أكثر م

 ن وظيفة معرفية تعمل عمى ترميز وتخزين، وتذكرلمنظور الزم :الخطوة الثانية 4-2
تقوم بتنظيم ، و في بناء التوقعات واألىداف والسيناريوىات الخياليةوكذلك  الخبرات،األحداث و 

المستقبل، مما و  ضمن أطر زمنية في كل من الماضي والحاضر تصنيفياتجارب الفرد و 
 المستقبل. الحاضر و يسمح لألفراد بالتفكير في الماضي و 

حيث يتم نيف السجالت الزمنية بشكل منفصل، تتمثل في عممية تص :الخطوة الثالثة 4-3
تصنيفيا ضمن اإلطار الزمني المعرفية األساسية التمييزية و بواسطة العممية  توزيع المعارف
                                                الخاص بيا.

ربطيا باإلطار العالقات بين المعاني المشتركة و المعرفية لمنظور الزمن ىي تأشير  الوظيفة
، عمى سبيل المثال تمك التي تقترن مع غيرىا، التي من صنفيا داللتيا البارز الزمني لمحتوى

 وتمك التي من أجزاء أخرى، وتمك التي تتصل مع بعضيا من حيث المعنى.
 ( وىذاTop- downن العام إلى الخاص أي من أعمى إلى أسفل )موىذا التصنيف والفرز يتم 

يعتبر أساس بناء األسموب الفردي، بينما اختالف المتغيرات الشخصية وغيرىا التي يتميز 
من خالل  االستجابةبيا األفراد والمجتمعات ىي من السمات التي تساعد عمى التنبؤ بنوعية 

                                (    -Zimbardo, Boyd, 1999, 1271) الخيارات المتاحة في الحياة اليومية.
وحدات أنماط السموك المرتبطة بمنظور الزمن التي يعتمدىا ويبدييا  الخطوة الرابعة: 4-4

الفرد ليا دور واضح جدا في نوعية القرار الذي يتم اتخاذه وتجسد حالة استخدام محتويات 
بة مميزة األكثر تنشيطا معرفية سموكية من األطر الزمنية الخمسة، التي تمثل تفعيل استجا

إلى ارز إلى ذلك تحدث عممية التغذية الرجعية من حيث التأثير عمى البعد الزمني لمسموك الب
وتشكيل سجالت زمنية، وىذا التأثير إما تدعيم أو  العمميات المعرفية لتصنيف تجارب الفرد
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ماط التي أظيرت تقميل أو حفاظ عمى نفس التوجو لمسجل الزمني الذي يحتوي عمى ىذه األن
 عمى شكل سموك.

ات المتصمة بنوع التوجو وفق منظور الزمن التي ييتم تحديد السموك :الخطوة الخامسة 4-5
جوانب السموك البشري والتأثير القوي لمنظور الزمن كوظيفة معرفية لدى  تعكس الكثير من

     .         من األبعاد الخمسة الفرد و توجيو ميوليم إلى كل
التوجو نحو األبعاد الخمسة ونوعيا  األمثمة أنواع السموكيات التي يمكن أن تكشف وتوضح

اإليجابي أو السمبي، فالتوجو نحو الماضي اإليجابي يرتبط بمستويات عالية من درجة تقدير 
الذات والسعادة والكفاءة، والماضي السمبي يرتبط بحاالت القمق واالكتئاب والوحدة النفسية 

لعاطفي، والتوجو نحو بعد المستقبل كما في المواظبة والعمل أكثر إيجابية أو واالستقرار ا
العمل لتحقيق مستويات أعمى من التحصيل األكاديمي،  والتكيف واستراتيجيات المواجية 

الطبيعية، بينما يكون لدى المصابين باالضطرابات  والكوارثمثال لمذين تعرضوا لمصدمات 
 باألمراض المزمنة كالسكري مثال. النفسية منخفضا، ويرتفع لدى المصابين 

الممتع لو صمة وبشكل إيجابي بالسموك الجدي والمثابرة واالجتياد والتوجو نحو الحاضر 
االنفعال، ويرتبط التوجو  وتقييم العواقب المستقبمية، بينما يرتبط سمبا مع درجة التحكم في

نحو الحاضر الحتمي ايجابيا مع الضبط الذاتي والسياقة الخطرة وتناول الكحول واإلدمان 
 عمى المخدرات، وسمبيا مع الحيوية والنشاط أمام المواقف أو الظروف التي يواجييا األفراد.

                                         (Zimbardo, Boyd, 1999,     -    ) 
بما أن منظور الزمن تكوين معرفي، نفسي، فإنو العوامل المؤثرة في منظور الزمن:  -5

 ما يمي:يتأثر بعدة عوامل أىميا 
فاإلنسان يميل إلى االىتمام بالمستقبل  مكانتنا في الحياة،العمر والوضعية االجتماعية و  -

 .من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد انتقل كمما
 .مرحمة المراىقة يسيطر فييا اإلحساس بالحركة السريعة من الحاضر لممستقبل -
 .يحتل الماضي مكانو ميمة من حياة الفرد كمما تقدم في العمر -
االنكماش في حالة الركود االقتصادي أو المعاناة من يميل منظور الزمن إلى التقمص و  -

عمى البطال الراشد أكثر من سيطرتيا  انعدام األملتسيطر حالة عدم التوقع و  البطالة حيث
  (71، 2111اهلل،  د)عب .عمى المتقدمين بالسن



02 
 

  :أدوات قياس منظور الزمن -6
 قـد تـم بنـاء العديـد مـن االختبـارات التـي تتـيح قيـاس منظـور الـزمن بصـورة منظمـة

 المستقبل زمـــن واختبــار لولــدج لقيــاس carrمقننــة، وأىميــا اختبــار المــدى الزمنــي لـــدى كــار 
(7968.Galdrich ( ( 72،     ، يالفتالو)  
: الى اختبارات عديدة منيا ضافةاإلب  

   الـدوائر وسـمي االختبـار باختبـار     ) Cotlle)كاتـل  :اختبــار الــدوائر الزمنيــة -
circle test The يفكــر فــي  نأاء تعطـي لممسـتجيب ويطمـب منـو لف مـن ورقـة بيضـيتأ

شعوره بالعالقـة  الماضــي والحاضــر والمســتقبل عمــى انيــا دائــرة ويرســميا بطريقــة تعبــر عــن
  getsinger(7975) ثـم طـور جتسـنكر(، 78-1) نتعطـى ىـذا االختبـار الدرجـة مـبينيمـا و 

والمستقبل باعتماد عمى  العالقة بين الماضي والحاضـر فقرة تقيس   مقياس يتكون من 
الذات ومقاييس فرعية لمتوجو  وعالقة الترابط الزمنـي بتحقيـق (Cottle)  االطار النظري لكاتل

 (47، 2173يم، )عبد الحم .الزمني الشخصي
ادراك االفـراد  القيــاسداة مســتخدمة فــي أوىــي  :كمينبــرجبـــار ادراك الـــزمن لكاتــل و اخت -

بعــد ذكــر التجــارب  ىـم عشـرة احـداث فـي حيـاة الفـردأييم نحـوه ويطمـب فيـو ذكـر لمـزمن وتـوج
 والماضـي القريـب الماضــي البعيــد :زمنــة التاليــةاألـر يطمــب مــن الشــخص دراســة العشـ

ذا حدثت إعبارة ويحدد  خـذ كـلأ، ويطمـب منـو المسـتقبل البعيـدو  ، الحاضـر، المسـتقبل القريـب
 .التي تمثل زمن التجربة منطقـة الزمنيـةال ـر مجـال أواأو تحدث اآلن وسـتحدث ثـم يخت

لقياس التوجو  صــممت ىــذه االداة     )جونســون برانــد و ( :طريـــق ســـرد القصـــص -
ثــم يطــرح عميــو  بأسـموب الـذي يحـبالزمني لدى االفراد ويطمب من الشخص اكمال قصة 

 .درجات االختبار ثــم تســجل ()وكــم اســتغرقت القصــة لتحــدث؟ (،؟متــى كــان ذلــك(ســؤال 
حــر، يطمــب فيــو  وىـو اختبـار اسـقاطي Moussing)) أليـزاب موسـون :اختبار رسم الزمن -

الشخص االعراب عن  ورقــة بالرســم، وفييــا يطمــب مــنن يتمثــل الــزمن عمــى أالمفحــوص 
منو رسم الزمن مثمما يرى أو  ويطمـب قمـمورقـة و فيمو لزمن وجريانـو بالرسـم حيـث يقـدم لـو 

الزمن الثالثة، الماضي والحاضر  نمـاطألـى إما يطمـب مـن المفحـوص االشـارة يعتمد، وكثيرا 
 (74-77 ،2171)الفتالوي،  .والمستقبل

لمنظـور  زمبـاردو بقائمـة لقيـاس الـزمن وتسـمى وىـي طريقـة جديـدة :اختبـار منظـور الـزمن -
 الـزمن وعالقتـو داة قيـاس نفسـية متكاممـة، تسـمح بقيـاس منظـورأوىـي  (ZPTI)الـزمن 
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 بعادأخمسة  بنـد مقسـمة عمـى 56 بالسـجالت الزمنيـة الثالثـة يحتـوي االسـتبيان عمـى
 المستقبل(. الماضي اإليجابي، الماضي السـمبي، الحاضـر الحتمـي، الحاضـر الممتـع،)

(Pavelkovà ,2013 ,                                                                
إن الدور الرئيسي لمنظور الزمن ىو الحفاظ عمى عالقة منظور الزمن باألمن النفسي:  -7

السموك المناسب لمموقف، فالمعاني المختمفة لمسموك  الترتيب المتسق لألفكار وبالتالي إظيار
توظيف المعمومات السابقة في القيام بسموكيات  الذي يصدر عن األفراد تتجمى من خالل

 مستقبمية.  آنية أو من أجل استجابة لموقف آني أو لتحقيق أىداف
معرفية تسمح لمفرد بالتوجو إلى أي من األبعاد الزمنية لذلك فالوعي بأىمية ىذه القدرة ال

 النفسية التي تساعده عمى أن يحافظ عمى اتزانو النفسي، كون االنتقال من أحدىما إلى
، وأن التحكم في عممية اآلخر ممكن جدا ويضفي عمى الفرد الشعور بالطمأنينة واألمن

 معتبرة.نفسية  التوجو نحو كل منيما يكسب الفرد لياقة
كما أن منظور الزمن يمكن اعتماده لتحقيق النظرة التفاؤلية من خالل التوجو وفق بعد 

اإليجابي بينما عدم الرؤية الضبابية أو السمبية لممستقبل يولد حالة من التشاؤم التي  المستقبل
يؤدي إلى سيطرة القمق عموما  قمق الموت خصوصا، ىذه  ترتبط باعتقادات خاطئة ما

بداع الفرد، وتعيقو عن تطوير قدرة  يات السمبية تؤدي إلى انخفاضالتوج مستوى أداء وا 
في فاعمية الذات واإلحساس بعدم  المواجية والتكيف مع المخاطر، كما يؤدي الى ضعف

 (74، 2179 ،قموه). االنفعالي واالستقرارالتوازن 
 خالصة الفصل: 

 وتنسيقيا وتوجيييا بين األفراد والجماعاتيعد الزمن مبدأ تنظيمي يقوم بتوجيو التفاعالت 
 ن اإلحساس بوإحولو وتنظيمو واستخدامو، لذلك ف فالزمن يساعد الفرد عمى فيم العالم من

 دراكو متجذر في مناحي حياتو كميا، وعبر مراحل الحياة الفردية، لكون اإلنسان مفطورا  و 
 ا الماضي والحاضر والمستقبل ثنايعمى الذاكرة والتوقع، أي أنو ينظم حياتو ويصوغيا في 

لمعارفو و  تقديره لألمور وحكمو عمى خبراتو بيذه السجالت الزمنية الثالثة في ويستعين
 وتحديده لسموكاتو، بحيث يعتمد عمى محتويات الماضي لييكمة المستقبل مع وجود

 .حاضر موازن بينيما



 الفصل الثالث: األمن النفسي

 

 تمهيد

 مفهوم األمن النفسي -1

 النظريات المفسرة لألمن النفسي -2

 األمن النفسيمؤشرات  -3

 األمن النفسيأهمية  -4

 األمن النفسيأبعاد  -5

 األمن النفسي تحقيق أساليب -6
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 تمهيد:
ذلؾ مف خبلؿ مختمؼ حاجات التي يسع الفرد إلشباعيا و يعد األمف النفسي أحد أىـ ال

 أيف تكوف رغبتو فيو جامحة وأكيدة في وتزداد أىمية ىذا األخير لدى المراىؽ مراحؿ نموه,
فيو ال يتطور في  المدرسيخاصة اذا كاف في الوسط  ي وسط أو بيئة يكوف فييا المراىؽأ

 .النفسي يكوف قد حقؽ نموه السميـ وبتحقيؽ األمف, لـ يشعر باألماف والطمأنينة شخصيتو إذا
وكذا أبعاد  توأىميو  ومؤشراتو , وثـ نظرياتاألمف النفسي  مفيـوإلى  تطرقنافي ىذا الفصؿ و 

وفي االخير ميددات  وخصائصو باإلضافة إلى أساليب تحقيؽ األمف النفسي, األمف النفسي
  .األمف النفسي

 :األمن النفسي مفهوم -1
يعتبر مصطمح األمف النفسي مف أىـ المصطمحات التي تطرؽ إلييا الكثير مف 

حسب  المفكريف والدارسيف والميتميف بالجانب النفسي لمفرد بالتناوؿ والدراسة والتعريؼ كبلً 
 أىـ ىذه التعريفات9 تافوتستعرض الباحث, اختصاصو

الفرد بأنو محبوب, ومتقبؿ مف اآلخريف, لو  شعور" 9ىو أف األمف النفسي ماسمو يرى -
                                                     .", يشعر فييا بندرة الخطر والتيديدةغير محبط ودودة, ةيدرؾ أف بيئتو صديق مكاف بينيـ,

شباع الحاجات مضمونا, وغير معرض لمخطر مثؿ إحالة يكوف فييا " 9ىوويعرفو زىراف  -
الحاجات الفيزيولوجية, والحاجة إلى األمف, والحاجة إلى الحب والمحبة, والحاجة إلى 

والحاجة إلى التقدير, والحاجة إلى احتراـ الذات, والحاجة إلى تقدير الذات  مكانةمولاالنتماء 
نا يحتاج إلى السعي وبذؿ الجيد وأحيانا يكوف إلى إشباع الحاجات دوف مجيود, وأحيا

لتحقيقو, واألمف النفسي مركب مف اطمئناف الذات والثقة في الذات, والتأكد مف االنتماء إلى 
 (11.11, 1111, بريعـإ) ."جماعة آمنة

شعور مركب يحمؿ في طياتو شعور الفرد بالسعادة 9 "ىو األمف النفسيوترى شقيري  -
وأنو محبوب ومتقبؿ مف  االطمئنافالشعور بالسبلمة و والرضا عف حياتو بما يحقؽ لو 

مع إدراكو الىتماـ اآلخريف بو  لآلخريفاآلخريف بما يمكنو مف تحقيؽ قدر أكبر مف االنتماء 
وثقتيـ فيو حتى يستشعر قدرًا كبيرًا مف الدؼء والمودة ويجعمو في حالة مف اليدوء 

والتقبؿ الذاتي واحتراـ الذات, ومف ثـ إلى ويضمف لو قدرًا مف الثبات االنفعالي  واالستقرار
توقع حدوث األحسف في الحياة مع إمكانية تحقيؽ رغباتو في المستقبؿ بعيدًا عف خطر 

   .أو أي خطر ييدد أمنو واستقراره والثقة بالنفس اإلصابة باضطرابات نفسية أو صراعات
                                                                     (,      (5 ,1113 مظمـو
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 9أف نستخمصمما سبؽ و 
تزداد ثقتو بنفسو و  شباعيا كي تستقيـ حياة الفردإنفسية يجب حاجة األمف النفسي   -

   .لذاتو واحترامو
 وعندما نقوؿ البيئة بما فييا المدرسة والمجتمع ,البيئة إشباعوتتداخؿ في مف النفسي األ -

 .فيو سمبًا أو ايجاباً  افؤثر يالمذاف 
 .النفسي واإلصابة باالضطراباتكمما افتقده الفرد يؤدي بو إلى سوء التوافؽ األمف النفسي  -
 ي:النفس لألمن المفّسرة النظريات -1
أو الدراسة النظرية تعدد تعريفات األمف النفسي وتحديد مفيومو إلى تعدد المعالجة إف     

ظيور نظريات مختمفة نستعرض بعضيا عمى سبيؿ الذكر وليس , أدى إلى لؤلمف النفسي
 9 الحصر وىي كالتالي

 قدرة األنا خبلؿ مف النفسي باألمف الشعور يتحّقؽ 9 (Freud theory)فرويد نظرية 2-1
 ينشأ لمصراع الذي حؿ إلى الوصوؿ في أو المختمفة, الشخصية مكّونات بيف التوفيؽ عمى
 الواقع وبيف ينشأ بينيا الذي الصراع وفي اآلخر البعض مع بعضيا المكّونات, ىذه بيف

 أف يرى حيث بو, المرتبطة وتحقيؽ الحاجات البدني واألمف النفسي األمف بيف "فرويد" ويربط
 تيديدا ذلؾ يشّكؿ ينجح ال وعندما االستقرار لموصوؿ إلى حاجاتو لتحقيؽ مدفوعا يكوف الفرد
 .النفسي والتوتر واأللـ الضيؽ ويسّبب لذات

التي  الرائدة النظريات مف النظرية ىذه تعدّ 9 (Maslow theory) ماسمو نظرية 2-2
 باألمف والحماية الشعور في تتمثؿ بأنيا األمف حاجة "ماسمو"حدد إذ النفسي األمف فّسرت

 عمى واالعتماد والقمؽ الخوؼ مف والتحّرر األلـ وتجّنب واالستقرار والنظاـ والقانوف
 في الرغبة إلى في الحاجة تتمثؿ والتي الحيوية, المتطمبات تحقيؽ عمى القادريف األشخاص

 النفسي األمف ويعني والوحبأالتنبؤ  يمكف منظـ عالـ ووجود واالقتصادي النفسي األمف
 .مصدره كاف اأيً  الخوؼ مف التحّرر

 أف نظريتو في "زروجر  "يؤكد :(Carl Rogers theory) روجرز كارل نظرية 2-3
 جذور ىذه وتكمف اجتماعيا, ومقبوؿ محبوب بأنو الشعور إلى الفرد حاجة ىو األمف النفسي

 الحب والرعاية عمى يحصؿ الذي ىو اآلمف فالطفؿ الطويمة, حياتنا أعماؽ في الحاجة
 آمنة بيئة بيئتو األسرية فيرى بو يحيطوف مف بحماية يشعر الذي وىو العاطفي والدؼء
 الناس في ويرى مشبعة لحاجاتو, بيئة االجتماعية البيئة فيرى الشعور ىذا تعميـ إلى ويميؿ
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 تقّبمو عمى ذلؾ وينعكس فيتقبمو اآلخروف, بتقديرىـ ويحظى معيـ, ويتعاوف والحب, الخير
 اآلخريف. الذات وتقّبؿ تقبؿ بيف إيجابية عبلقة ىناؾ ألف لذاتو,

 (151-151, 1117, األسود                                                       (
 انيأاألمف النفسي إال  تفسيرأنو بالرغـ مف اختبلؼ النظريات في محاولة  يتضح مما سبؽ

 9 داخؿ مكممة لبعضيا البعض ىيتفي نقاط ت تتفؽ
ف نمو الشخصية نمو أل, لمفردتمتد جذوره مف مراحؿ النمو األولى أف األمف النفسي  -

 .تراكمي
 البيئة والمجتمع.ويساىـ في ذلؾ كبل مف األمف النفسي حاجة نفسية تتطمب اإلشباع  -
األمف النفسي ىو أقصى درجات الطمأنينة إذا ما توفرت لو كؿ العوامؿ السابقة الذكر  -

  ضمف كؿ نظرية. 
 9مؤشرات األمن النفسي -3

نو مف أإال  ,التعريفات والنظريات لؤلمف النفسي  ىو الشأف ذاتو بالنسبة لمؤشراتو تكما تعدد
كما   األعـو  ألشمؿاألنيا مف مؤشرات  ماسمو عمى ما وضعو خبلؿ ىذه الدراسة تـ التركيز

 9ما يميوتتمخص ىذه المؤشرات في  حساس الفرد باألمف النفسيإعمى اعتبرىا أنيا دالة 
 كوطف, واالنتماء والمكانة بيف المجموعة.الشعور بالعالـ  -1
 وندرة مشاعر التيديد والقمؽ. األمافمشاعر  -2
 حيث يستطيع الناس العيش بأخوة وصداقة. ومصرةإدراؾ العالـ والحياة بدؼء  -3
 إدراؾ البشر بصفتيـ الخيرة مف حيث الجوىر, وبصفتيـ ودوديف وخيريف. -4
مح وقمة العدوانية, ومشاعر المودة مع والثقة نحو اآلخريف, حيث التسا مشاعر الصداقة -5

 اآلخريف.
 االتجاه نحو توقع الخير واإلحساس بالتفاؤؿ بشكؿ عاـ. -6
 الميؿ لمسعادة والقناعة. -7
 اليدوء والراحة واالسترخاء وانتفاء الصراع, واالستقرار االنفعالي. مشاعر -8

والقدرة عمى التفاعؿ مع العالـ ومشكبلتو بموضوعية دوف  الذاتالميؿ لبلنطبلؽ مف خارج  -11
 تمركز حوؿ الذات.

 تقبؿ الذات والتسامح معيا وتفيـ االندفاعات الشخصية. –11
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الرغبة بامتبلؾ القوة والكفاية في مواجية المشكبلت بداًل مف الرغبة في السيطرة عمى  –12
 اآلخريف.

 الذىانية  وقدرة منظمة في مواجية الواقع. الخمو النسبي مف االضطرابات العصابية أو –13
 روح التعاوف والمطؼ واالىتماـ باآلخريف. االىتمامات االجتماعية وبروز –14

 (11, 1115, الطيراوي)                                                                
ومما سبؽ يتضح شمولية نظرة ماسمو لمحاجة إلى األمف, والتي تمتد لتشمؿ جميع مناحي 

 .السيما في تفاعمو االجتماعي مع اآلخريف الفردحياة 
 أهميـــة األمــن النفســـي: -3

اإلحساس بالمحبة والقبوؿ وتجنب مصادر التيديد والثقة بالنفس في  ىـ األمف النفسيايس -
عيا مف انطبلقة آمنة نحوه, وتحصيؿ التكيؼ االجتماعي والتحرر مف وباآلخريف وما يتب

                                                                    (71-71, 1112 )شقيري, مشاعر الشدة وتوفير الطاقات التي يستنفذىا الضغط والتوتر.
, فتوافؽ الفرد في نموًا نفسيًا سميماً إلى نمو الفرد  النفسيإشباع الحاجة إلى األمف  يؤدي -

 مراحؿ نموه المختمفة يتوقؼ عمى مدى شعوره باألمف النفسي والطمأنينة في طفولتو.
ف كؿ فرد يحاوؿ  لئلنسافف اإلحساس بالراحة واليدوء تأتي في مصاؼ األولويات األولى إ - وا 

 (7, 1113 ,مظمـو) .الروحىي سعادة  الحقيقةالسعادة  ألفالوصوؿ إلييا, 
 صافية االجتماعية مشاركاتو فوّ لتك ؽھالمراجيا يحتا التي الحوافز ھمأ مف وھ النفسي األمف -

 لمفرد التمتع يضمف باألماف الشعور" :بياجيو جاف ويقوؿ موفقة,ة واقعي لمحاضر ومواكبتو
 إلىة المؤدي االنفعالية بالميوؿ التحكـ إمكانية لو ويتيح المثالي, التكّيؼ عمى عالية بقدرة

 تقبؿ المسؤولية مف تمكنو التي الرافدة بالطاقة ؽھالمرا تمدّ  النفسية فالراحة السموكي, التسّيب
 تقود دافعة موجبة قوة تمّثؿ أيضاً  ھيو ا,ھدوشدائ الحياة صدمات تحّمؿ ومف االجتماعية,

     (178-181 ,1111 ,بريعـ إ) ."إيجابي وسموؾ وجداني استقرار إلى
 يجب إشباعياكحاجة  النفسي األمف أىمية مدى جميا يتضح وبناءًا عمى ما سبؽ   

 وخاصة مرحمة المراىقة التي تتميز بخصائصيا المعقدة وحساسيتيا, في جؿ مراحؿ النمو
ما يجب أف توفره جميع األوساط بما فييا الوسط المدرسي الذي يوفر لممراىؽ حب وىذا 

 . كمحرؾ لكؿ أفعالو ومنظمة لدوافعوالذات وتقديرىا والثقة كي تكوف 
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 9 أبعاد األمن النفسي -4
 9 ة أولية وأبعاد فرعية ثانوية وىييشتمؿ األمف النفسي عمى أبعاد أساسي

 9 بعاد األوليةاأل 5-1
 الشعور بالتقبؿ والحب وعبلقات المودة والرحمة مع اآلخريف. -
 الشعور باالنتماء إلى جماعة والمكانة فييا. -
 الشعور بالسبلمة والسبلـ. -

 9 بعاد الثانويةاأل 5-2
 إدراؾ العالـ والحياة كبيئة صديقة حيف يشعر بالعدؿ والكرامة. -
 .التفاؤؿ وتوقع الخير, واألمؿ واالطمئناف إلى المستقبؿ -
 تقبؿ الذات والتسامح معيا والثقة بالنفس والشعور بالنفع والفائدة في الحياة. -
 (111-114, 1114, )بوقري الشعور بالسعادة والرضا عف النفس والحياة . -
والسبلمة, وعدـ  واالستقرار واليدوءاطمئناف الذات9 ىو شعور الفرد باالطمئناف, واألمف,  -

 الخوؼ  مف قبؿ الجماعات اإلنسانية التي ينتمي إلييا.
مكاناتو وأحكامو, وثقتو فيمف حولو. -  الثقة بالذات واآلخريف وتعني ثقة الفرد في قدراتو وا 

    (7, 113, مظمـو)                                                                    
فيما يخص  (1117 كونرز) وأوردتيمكف اعتبار ما  السابقة الذكرإضافة إلى األبعاد 

 األمفالجسدي,  وىي أربعة9 األمفكأبعاد لؤلمف النفسي األمف في الوسط المدرسي أشكاؿ 
 االجتماعي.  األمفالعاطفي و  األمفالفكري, 

 وجب عمى المدرسة أف  ,أصبح فيو القمؽ يسيطر عمى الجميعفي زمف  :الجسدي األمن
توفر بيئة ال يشعر فيو الكبار والصغار بالخوؼ والتيديد, وينبغي عمى اإلدارييف إببلغ 
رسالة لمكبار في المدرسة مفادىا ضرورة مراقبة السموكيات واألنشطة والفعاليات باستمرار 

افة إض المخاطر والصراعات الكامنة عمى التعرؼفي  وينبغي أف تتضافر جيود الجميع 
بيا  إلى ذلؾ ينبغي أف تكوف لدى اإلدارييف خطط طوارئ جاىزة يكوف الجميع عمى عمـ

وينبغي أف تكوف خطة األزمات مبمغة وواضحة تماما. , لمواجية المشكبلت المحتممة
وعندما تحدث مثؿ ىذه الخطط, يقوؿ الناس أنيـ لـ يتوقعوا حصوؿ مثؿ ىذه األمور في 

 لوقاية خير مف العبلج".وكما نعمـ فإف "ا ,مجتمعنا
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 يحتاج الكبار والصغار في المدرسة إلى أف تتـ معاممتيـ باحتراـ بغض  الفكري: األمن
مكاناتيـ الفكرية ففي المدرسة اآلمنة يشعر كؿ فرد بأىميتو ومف  ,النظر عف قدراتيـ وا 

التقميؿ لحاؽ الضرر بو أو إشأف البرامج والممارسات المتبعة أف تمنع إىانة أي كاف أو 
مف شأنو, كما ينبغي أف يتـ توفير فرص ليتعمـ الجميع أف ارتكاب خطأ ال يعني نياية 

 العالـ.
 توفر أكثر المدارس فعالية مناخا يشعر فيو الكؿ باالنتماء وتسود فيو  العاطفي: األمن

العبلقات االيجابية ويخيـ فيو عمى النفوس إحساس بالطمأنينة يمكف الكبار مف تسخير 
تيـ لطمبة وجعؿ أنفسيـ قدوة لبلستقرار والتوازف. كما أف البرامج المستخدمة توفر أوقا

لممتعمميف فرص الحوار الحر لما يراودىـ مف أحبلـ وما يدور في خمدىـ مف ىواجس 
وما يصادفيـ مف تحديات, وما يجدونو مف حاجات, ويحفز مثؿ ىذا المناخ الكبار عمى 

 .ماع المتأني لما يودوف التعبيرالحديث مطوال لممتعمميف واالست
 المدرسة مف أىـ أماكف بناء العبلقات االجتماعية لطمبة والقائد الناجح  االجتماعي: األمن

يوجد الفرص واألنشطة لبناء مثؿ ىذه العبلقات لكؿ مف الطالب والمعمـ وأف األنشطة 
والمدير الناجح التي تؤمف مناخا مف الحوار االجتماعي تعد مف األمثمة عمى ذلؾ 

يخصص وقتا لمتعامؿ مع التبلميذ المتسببيف في المشكبلت قصد بناء عبلقات اجتماعية 
                                           ( 45-46, 1117, ) كونرز إيجابية.

نيا أالمتعمقة باألمف النفسي رغـ تنوعيا ما يمكف استنتاجو مف خبلؿ عرض األبعاد 
االحساس بالخوؼ أو التيديد أو الخطر مف محيط  نعداـاضرورة تتفؽ عمى بعد أساسي وىو 

ومف ثـ تحقيؽ سبلمتو النفسية ألف أساس األمف  ,الفرد وتعزيز التقبؿ والشعور باالنتماء
تسيؿ لو تحقيؽ أمنو النفسي النفسي ىو السبلـ بكؿ أشكالو وأنواعو حتى يجد الفرد أساليب 

  و النفسية.  صحتومنو 
  9أساليب تحقيق األمن النفسي -6

 بعاد السالفة الذكر وىي 9 تحقيؽ األمف النفسي ومف منطمؽ األتساىـ في  ىناؾ عدة أساليب
شباع حاجتيـ يؤدي إلى تحقيؽ األمف  - المناخ األسري المناسب لنمو األفراد نموًا سميمًا, وا 

 النفسي .                                                            
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المناخ المدرسي العاـ, نمط اإلدارة المدرسية, العبلقات المينية واإلنسانية داخؿ المدرسة  -
ائص شخصية المعمـ وتوافقو الميني وأدواره وواجباتو في المدرسة المنيج الدراسي, خص

              ( 21, 1114 ,قرعأ) عموما وفي اإلرشاد النفسي خصوصا.
التربية البد أف تعمؿ عمى إقامة دعائـ السبلـ واألمف فالمدرسة عمييا أف ُتعد الفرد لمحياة مف  -

 رد وتنمية فاعميتو مع المجتمع.خبلؿ توفير ظروؼ تعمؿ عمى توظيؼ إمكانيات الف
 (156 ,1113 )عبد الباري,                                                          

مكانياتو وتطويرىا إلأي ا ,تطويرىاو الذات  تقديرو  باآلخريفبالنفس و  الثقة - يماف بقدراتو وا 
 بالعمؿ واكتساب الخبرات.

النفسي إلفرادىا حيث يعتمد األفراد بعضيـ عمى  األمفبدورىا تدعـ جماعات الرفاؽ  -
 .بعض بشكؿ واضح حتى يشعروا بدرجة أكبر مف األمف النفسي

                                        (25-27, 1111, خطراوي)                                                            
بينيا  ة فيمامتكاممأساليب تحقيؽ األمف النفسي متنوعة ومتعددة  أفوعميو يتضح لنا 

وكمما توفرت جعمت مف الفرد أكثر تكيؼ , تجعؿ الفرد مضطربا قمقا متوترا غيابيا وفي
وتوافؽ خاصة لممراىؽ الذي يحتاج في مراحؿ نموه لممناخ األسري والمدرسي ومجموعة 

 .يتمقاىا مف كؿ االوساط المختمفة الرفاؽ وطرؽ التنشئة والتربية التي
 كما سبقت اإلشارة إلى تنوع األساليب في تحقيؽ األمف النفسي ىذا يدفعنا إلى تناوؿ

 .  خصائصو بما يتماشى وأساليبو
 : خصائص األمن النفسي - 

 تميزه نذكر منيا9 خصائص ال لؤلمف النفسي مجموعة مف 
وتسمط  وعقاب تسامحبعممية التنشئة االجتماعية, وأساليبيا مف يتحدد األمف النفسي  -

والمواقؼ  والخيرات االجتماعيورفض, وحب, وكراىية, ويرتبط بالتفاعؿ  وتقبؿ وديمقراطية
 . االجتماعية في بيئة آمنة غير ميددة

 يؤثر األمف النفسي إيجابيا عمى التحصيؿ الدراسي وفي اإلنجاز بصفة عامة. -
لتالي التعرض لئلصابة باألمراض وخاصة أمراض األمف مرتبط, بالتوتر, وباعدـ الشعور ب -

 .القمب
 اآلمنوف نفسيًا أعمى في االبتكار مف غير اآلمنيف. -
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نقص األمف النفسي يرتبط ارتباطًا موجبا, باإلصرار والتشبث بالرأي والجمود العقائدي دوف  -
 ( 18-11, 1112 ,خضريال)                          .               مناقشة أو تفكير

ية التي التنشئة االجتماع  دعائمو أىـ مف  النفسي أف األمف خصائص مف خبلؿ يتضح 
أدى ذلؾ  طرقياخاصة التنشئة داخؿ المدارس فكمما تنوعت  ,مفكمما كانت سميمة حققت األ

لكف لو يحدث أف يشعر الفرد  ,النفسياالتزاف ومف ثـ والخوؼ  بالقمؽ الشعور إلى تخفيؼ
إلى ميددات  خبلؿ تنشئتو بالنبذ أو عدـ االحتراـ والتقدير لذاتو فسوؼ يتعرض أمنو النفسي

 .وعوائؽ
 مهددات األمن النفسي: -8

يمكف  ومف تمؾ األخيرة  ,نوع الميدد ودرجتو اختبلؼحسب  مف النفسي األتختمؼ ميدادات 
 9كوفتأف 

أف الخطر أو التيديد بو يثير الخوؼ والقمؽ لدى الفرد بشكؿ  :بالخطر التهديدخطر أو  8-1   
  خاص والجماعة بشكؿ عاـ ويجعبله أكثر حاجة إلى الشعور باألمف مف جانبو, ومف جانب     
 المسؤوليف عف درء ىذا الخطر, فكمما زاد الخطر أو التيديد بو كمما استوجب زيادة تماسؾ     
 الجماعة لمواجيتو.    
والتي يصاحبيا في كثير  السرطاف, وأمراض القمبو  ومنيا السكري مراض الخطيرة: األ 8-2   
 عاـ بعدـ األمف. ف توتر وقمؽ مرتفع واكتئاب وشعورمف األحيا    

 العصابية تكوف أوضح عند المعوقيف جسميًا.حيث نقص األمف و اإلعاقة الجسمية:  8-3   
 (21-18, 1114 )أقرع,                                                                

 تزيد أو التوافؽ الحسف عمى تساعد أف يمكف كثيرة نفسية عوامؿ ىناؾ :نفسية عوامللا 8-4   
 :الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى ومنيا, التوافؽ سوء حدة مف   

  الغير االنفعاالت ليذه يكوف حيث 9لمموقف مناسبة والغير الشديدة االنفعاالت 8-4-1   
    وأ لذاتو المرء فيـ عدـ, فواالجتماعية والنفسية الجسمية الناحية مف السيئ أثرىا متوازنة   
   يمكف كما التوافؽ, لسوء تكوف سببا أف يمكف الكفاية مشاعر وضعؼ لمذات السالب التقدير   
  وىذا األىداؼ ىذه تحقيؽ في الفشؿيعني  مما مناسبة أىداؼ تحديد عمى الفرد قدرة تعوؽ أف   
       .االضطرابات مف لمزيد والتعرض النفسي واالجتماعي التوافؽ وءس مف يضاعؼ أف يمكف ما   
               دوريف يمعب وقد المجتمع يتوقعو لما تبعاً  متعددة أدواراً  الفرد يمعب 9راألدوا صراع 8-4-2  
 ىذه األدوار بيف التنسيؽ يستطيع لـ إذ التوافؽ سوء إلى يؤدي مما واحد آف فيمتصارعيف    
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 مف مظيرا التوافؽ سوء حيث أنواعيا بكافة النفسية ضطراباتلبل, يتعرض بينيا االنسجاـ ويحقؽ
  (22-23, 1111خطراوي,) .مظاىرىا

أف فقػػداف األمػػف النفسػػي يػػؤدي إلػػى الخػػوؼ ميػػددات ال تػػـ عػػرض مامػػا يمكػػف قولػػو بعػػد
السػميبة وىػذا بػدوره يشػكؿ خطػرًا يػؤدي إلػى العديػد مػف اآلثػار  كمػا ,والشؾ والقمؽ واالضطراب

إعاقػػػة النمػػػو, والتطػػػوير, والػػػتعمـ والتكيػػػؼ مػػػع  ممػػػا ينجػػػر عنػػػو عمػػػى أمػػػف المراىػػػؽ النفسػػػي 
 .في السموؾ التغيير

  :خالصة الفصل
يتطمع  التي األمف النفسي مف أىـ الحاجات وخبلصة ما تـ تقديمو في ىذا الفصؿ يتبيف أف 

مكاف, كما أنو يمثؿ  قيمة في حد ذاتو في كؿ زماف و و إلى إشباعيا كؿ فرد ميما كاف سنو 
 توفرت لو الفرص المناسبةما كملدى المراىؽ  فيو أىـ األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا 

وكمما شعر المراىؽ  أف حاجاتو مشبعة, وأف المقومات األساسية لحياتو غير معرضة , لذلؾ
شعر بالتيديد سوؼ يعندىا يكوف في  حالة توازف نفسي, وفي حالة العكس  لمخطر,

وىو ما تحاوؿ ىذه الدراسة , سمبًا عمى شتى جوانب حياتووالخوؼ والبلتوازف فينعكس ذلؾ 
مف خبلؿ البرنامج اإلرشادي الذي طبؽ عمى عينة مف المراىقيف  ,الوقوؼ عميو ميدانياً 

 المتمدرسيف وسوؼ نقؼ عمى نتائجو في الفصوؿ البلحقة.
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  :تمهيد
البرامج اإلرشادية، حيث أّنو يستند  الركيزة األساسية التي يقوم عمييااد النفسي يعتبر اإلرش   

في حل مشكالتيم  األفرادونظريات ومناىج، ولكونو يسعى إلى مساعدة  عمى أسس ومبادئ،
إلى تحقيق  بالفردلموصول  اوميما كانت درجة حدتيا، فإنو يعمل جاىد ميما كان نوعيا
وعميو فقد  التوافق عمى جميع مجاالت الحياة والسعادة والرضا، بغية تحقيق الصحة النفسية

 وأىداف اإلرشاد النفسي الحاجة إليوالنفسي، و تعريف اإلرشاد في ىذا الفصل  تطرقنا
تعريف البرامج اإلرشادية آخر الفصل تطرقنا إلى وطرقو وأساليبو وفي   ومحاوره ومناىجو

 والحاجات اإلرشادية.

 تعريف اإلرشاد النفسي:  -1
جميعا تيدف  ىناك تعريفات كثيرة لإلرشاد النفسي، كل تعريف لو وجية نظر معينة، ولكنيا
ي يتضمنيا الت إلى نفس الشيء، وتؤكد نفس المعنى، وىذه التعريفات تحدد وتصف األنشطة

 :لتعريفاتاإلرشاد النفسي وفيما يمي عدد من ىذه ااإلطار العام 
 بأنو الخدمات التي يقدميا (    ):تعريف الجمعية األمريكية لإلرشاد النفسي  -
في عمم النفس اإلرشادي وفق مبادئ و أساليب لدراسة السموك اإلنساني خـالل  خصائيونإ

، ويقدمون خدماتيم لتأكيد الجانب اإليجابي بشخصية المسترشد نموه المختمفة مراحـل
، وبيدف اكتساب ميارات جديدة تساعد عمى تحقيـق تحقيق التكيف لدييمعمى  واسـتغاللو
 والتكيف مع الحياة واكتساب قدرة اتخاذ القرار، ويقدم اإلرشاد لجميع األفراد فـي النمو مطالـب

 المراحل العمرية المختمفة )األسرة، المدرسة، العمل(.
 بيدف أن يتضح مفيـوم الـذات أما بموتشر فيرى أن اإلرشاد عممية يتم فييا التفاعل - 

 . والبيئة ، وبيدف بناء وتوضيح أىداف أو قيم تتعمق بمستقبل الفرد المسترشد
 ويعرف باترسون اإلرشاد : بأنو عممية تعتمد عمى تكوين عالقة إرشادية بين مرشـد  -

 ومسترشد، يتولى فييا المرشد الميني المتخصص مساعدة المسترشد عمى القيـام بحـل
 (16-15، 2009)أبو أسعد، .مشكالتو وتحمل مسؤولياتو تجاه سموكو
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 عرفو العاجز بأنو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدم لمتمميذ أو الطفل كي يفيم -
 نفسو وىو عممية ضرورية لمتالميذ منذ المرحمة االبتدائية وحتى نياية مرحمة التعميم.

      ،    العاجز،                                                                  (
 ذاتو ويدرس شخصيتو و عممية بناءة تيدف إلى مساعدة الفرد لكي يفيمزىران: بأن ويعرفو -

في ضوء معرفتو ورغبتو  ويعرف خبراتو ويحدد مشكالتو، وينمي إمكاناتو، ويحل مشكالتو
والتوافق شخصيا وتربويا  النفسية وتعميمو وتدريبو، لكي يصل إلى تحديد وتحقيق الصحة

 (13،      زىران،(وزواجيا وأسريا.
الفرد عمى فيم  عممية اإلرشاد النفسي عممية مساعدة نستنتج من خالل التعريفات السابقة أن

واستخدام إمكاناتو الختيار  نفسو وفيم حاضره ومستقبمو، ومعرفة قدراتو واستعداداتو وميوالتو،
الرضا والصحة النفسية والتكيف  اراتو بدقة وحكمة لموصول بو إلى تحقيقما يناسبو واتخاذ قر 

مع نفسو ومع المحيط الذي يعيش فيو من خالل الخدمات االرشادية التي يقدميا المرشد 
 النفسي في برامج وقائية ونمائية وتتبعية.

 الحاجة إلى اإلرشاد النفسي: -2
لو أسسو  مبادئ وأسس عممية ولكن أصبح اآلنلقد كان اإلرشاد موجود لكن ال يستند إلى 

مؤسساتنا  أن ونظرياتو وطرقو ومجاالتو وبرامجو ولو مختصون عمميا وفنيا، كما ال ننسى
عوامل كتغيرات مست  اليوم إلى حاجة ماسة لو ومدارسنا وأسرنا وىذه الحاجة ناتجة عن عدة

أعداد التالميذ في المدارس  دةاألسرة وحدوث تقدم عممي وتطور في التعميم ومناىجو مع زيا
الحاجة إليو يستدعي ضرورة  وخاصة ونحن في عصر يطمق عميو عصر القمق ىذا كمو

 والمتمثمة في: 
كل فرد يمر في مراحل نموه بفترات انتقال حرجة مثال انتقال الفرد من فترات االنتقال:  2-1

 ومن المراىقة إلى الرشد إلى سن إلى المدرسة، وعند انتقالو من الطفولة إلى المراىقة المنزل
حباطات وفي ىذه الحالة يحتاج الفرد إلى  الشيخوخة ىذه الفترات يحدث عدة صراعات وا 

         اإلرشاد إلعداد الفرد والعمل عمى توافقو مع الخبرات الجديدة. 
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 كل إن النظام األسري يختمف من المجتمع ألخر ومن البيئة ألخرىالتغيرات األسرية:  2-2
لو مبادئو وقيمة، في التقدم كان العيش في عائالت كبير، لكن اليوم تغير جذري  مجتمع

 وأىم ىذه التغيرات ظيور األسرة الزوجية الصغيرة المستقمة، ظيور مشكالت أسرية مثل
 .مشكمة السكن وحتى خروج المرأة لمعمل لتدعميا األسرة اقتصاديا

ر الحاضر قدر كبير من التغير االجتماعي يشيد عالمنا العصالتغير االجتماعي:  2-3
الضبط االجتماعي لتوجيو السموك لمسايرة المعايير االجتماعية، كما  المستمر ويقابمو عممية
االجتماعي كزيادة ارتفاع مستوي الطموح، وزيادة الضغوط االجتماعية  من أىم مالمح التغير

 وزيادة الفروق في القيم والفروقاالجتماعي وحدوث ما يسمي الصراع بين األجيال  لمحراك
 .الثقافية والفكرية مما أدى كال من الفرقين يعيش في عالم مختمف

حيث شيد العالم تقدما عمميا وتكنولوجيا في عشر التقدم العممي والتكنولوجي:  2-4
إلى ظيور عدة معالم التقدم العممي والتكنولوجي مثال زيادة  السنوات األخيرة مما أدى

والقيم واألخالقيات وأسموب الحياة مع تغير النظام التربوي  المخترعات، تغير االتجاىات
والميني، ولمسايرة التقدم العممي البد من توافق من جانب الفرد  والكيان االقتصادي

  -  ) 9،     زىران،(.والمجتمع
أساليبو وطرقو لقد تطور التعميم وتطورت مفاىيمو وتعددت تطور التعميم ومفاهيمه:  2-5

أصبح االىتمام منصبا عمى التمميذ ككل وبحياتو الشخصية  ومنياجو واألنشطة حيث
والجسمية ونمو الذات ومفيوم الذات قبل المادة الدراسية  واالنفعالية واالجتماعية والعقمية
تو الحرية لمتمميذ الختيار المواد الدراسية التي تناسب استعدادا كزيادة عدد التخصصات وترك

الوالدين بدرجة أكثر فعالية في العممية التربوية وزيادة اتصال  اشتراك وقدراتو وميولو مع زيادة
وىناك مالمح أخرى وأيضا استدعت الضرورة إلى اإلرشاد كزيادة عدد  المدرسة باألسرة

في المدارس وتغيرات عمى مستوى العمل والمينة وزد عمى ذلك عصر القمق الذي  التالميذ
 ) 32،     زىران،(.و الصراعات والمصالح ومشكالت المدينةفي كثر
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 اإلرشاد النفسي ىي عبارة عن عدةالحاجة إلى  نستنتج أنمن خالل عرض ما سبق 
المصطمحات التي فرضتيا الحياة ومشاكميا والتغيرات التكنولوجية وعصر  تفاعالت وتداخل

 اإلرشاد النفسي حمول لمواجية ىذهمست شتى مجاالت الحياة حتى يتيح لنا  العولمة التي
 الصعوبات والمشاكل التي تواجو كل شرائح المجتمع .

      أهداف اإلرشاد النفسي: -3
، حيــــث أن لكــــل نظريــــة أىــــدافيا رشــــاد النفســــي بحســــب نظريــــات اإلرشــــادتختمــــف أىــــداف اإل

عـام ، ولكنيـا بشـكل وجية نظـر صـاحب أو أصـحاب النظريـة العالجية الخاصة التي تنبع من
 تسعى إلى تحقيق ما يمي:

إن دور المرشد النفسي ىو أن يحاول مسـاعدة الفـرد عمـى تحقيـق الـذات تحقيق الذات:  3-1
دون صـعوبات ويقتضـي ذلـك مـن المرشـد النفســي أن يحـاول مسـاعدة الفـرد عمـى تنميـة مفيــوم 

مثـــالي إيجـــابي لمـــذات بحيـــث يتطـــابق فيـــو مفيـــوم ذات الفـــرد الـــواقعي عـــن ذاتـــو مـــع مفيومـــو ال
لمــذات ، ألن أكثــر مــا يعــوق تحقيــق الــذات لــدى الفــرد ىــو نمــو مفيــوم ســمبي لمــذات بحيــث ال 
يتطــابق فيــو مفيــوم الفــرد الــواقعي عــن ذاتــو مــع المفيــوم المثــالي لمــذات الــذي يتمنــى الفــرد أن 

 (32 ،2005 )جميل، يكون لديو.
دئــة ن يحيــا حيــاة ىاأللمســاعدة الفــرد  يســعى اإلرشــاد النفســيتحقيققق الةققحة النفسققية:  3-2

، ومتعمقـــة بـــالواقع عــــن طريـــق تبصـــير الفـــرد بالمشــــكالت وآمنـــة مطمئنـــة بعيـــدة عــــن المـــرض
زالـة األسـباب التـي قـد تـؤدي  ومساعدتو عمى حميـا والتكيـف مـع المـرض ورسـم طـرق الوقايـة وا 

ــــك عــــن طريــــق تعميمــــو العــــادات وقــــوع فريســــة لممــــرض النفســــي والجســــميبــــالفرد إلــــى ال ، وذل
عيـــة الســـميمة وتشـــجيعو عمـــى الـــتعمم ألن ىنـــاك أســـباب اجتماعيـــة تـــؤدي إلـــى المـــرض االجتما

                                                                     (41، 2007)العزة،  النفسي يجب االبتعاد عنيا لتحقيق الصحة النفسية لمفرد.
تحقيـــق التوافـــق أي تنـــاول الســـموك مـــن أىـــم أىـــداف اإلرشـــاد النفســـي تحقيقققق التوافقققق:  3-3

 (     33 ،2005 )جميل، والبيئة بالتغير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئتو.
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أصــــبحت خــــدمات اإلرشــــاد ضــــرورية داخــــل المؤسســــات تحسققققين العمميققققة التر ويققققة:  3-4
مــن ، خاصــة أنيــم ليســوا عمــى نفــس المســتوى بب الفــروق الموجــودة بــين التالميــذالتعميميــة بســ

حيـــث قـــدراتيم العقميـــة ومشـــكالتيم وصـــفاتيم النمائيـــة وســـيولة أو صـــعوبة تعمميـــم مـــن حيـــث 
ـــل أســـباب  ـــذ وتزي ـــذلك ، أصـــبحت خـــدمات اإلرشـــاد مطموبـــة لكـــي تبصـــر التالمي احتياجـــاتيم ل

 (14، 2005. )سعفان، المشكالت لموصول إلى تحقيق العممية التربوية الصحيحة
 مناهج اإلرشاد النفسي: -4

 والوقائي ثالثة مناىج لتحقيق أىداف اإلرشاد النفسي ىي كالتالي المنيج اإلنمائيىناك 
بعضيا  والعالجي، كما أن كان بعض الكّتاب يدمجون المنيجين اإلنمائي الوقائي مع
منيج لو  البعض لكونيما يقمالن من حدوث المشكمة، ولكن ال يمكن الفصل بينيما ألن كل

 :يم لذلك نذكر ما يميوظيفتو الخاصة بو ال غنى عن
يطمق عمى ىذا المنيج اإلستراتيجية  (developmental)المنهج اإلنمائي:  4-1

النفسي تقدم أساسا إلى األفراد بغية الوصول  اإلنشائية وترجع أىميتو إلى أن خدمات اإلرشاد
  (29،     الفرخ، .)إلى أقصى حد ممكن من التوافق بو

إلى النمو السوي لدى األسوياء خالل رحمة نموىم طول  ويتضمن اإلجراءات التي تؤدي
 وذلكلنفسية إلى أعمى مستوى ممكن من النضج والصحة ا العمر حتى يتحقق الوصول بيم

األفراد  وييدف إلى تنمية( 199-198 ،     سفيان، ( .عن طريق معرفتيم وتقبميم لذاتيم
 أو عاطفية سية أو تربوية أو مينيةالعاديين لزيادة كفاءتيم في موضوعات عديدة قد تكون نف

اإلرشاد النفسي في  لممنيج اإلنمائي أىمية في تخطيط برامجن أ أو انفعالية أو اجتماعية كما
واالرتقاء بالسموك وخاصة في  المدارس، ويركز ىؤالء عمى أىمية رعاية وتوجيو النمو السميم

 (27،     زىران، (.المدارس
اإلرشاد النفسي لمنيج الوقائي مكانا في يحتل ا  (Preventiveالمنهج الوقائي: ) 4-2

 ضد المشكالت ومختمف االضطرابات التحصين النفسي" "منيج ويطمق عميو أحيانا
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وييتم باألفراد األسوياء واألصحاء قبل االىتمام بالمرضى  واألمراض النفسية واالجتماعية
     ،    زىران، (.أو الوقوع فييا ليقييم من حدوث المشكالت

 :ىي    ،     ،ىادي( ولممنيج الوقائي ثالث مستويات حسب
حيث يتضمن منع حدوث المشكالت وذلك بإزالة   :مستوى الوقاية األولية 4-2-1

 .حني ال يقع الخطر األسباب
في ىذا المستوى يتم الكشف المبكر وتشخيص   :مستوى الوقاية الثانوية 4-2-2

 .المراحل األولية والسيطرة عمييا ومنع تطورىافي  االضطرابات
في ىذا المستوى يتضمن التقميل من أثر  : مستوى الوقاية من الدرجة الثانية 4-2-3

 .االضطراب عمى الفرد، ولموقاية من االضطرابات إعاقة
 :وىناك خطوط عريضة لموقاية من االضطرابات النفسية

 .تتضمن الصحة العامة والنواحي التناسمية اإلجراءات الوقائية الحيوية: -أ
 تتضمن رعاية النمو النفسي السوي وتنمية ميارات اإلجراءات الوقائية الدائمة: -ب

 األساسية لمتوافق الدائم، والزوجي واألسري والميني ومساعدة الفرد إثناء الفترات الحرجة
 .في حياتو ونشأتو االجتماعية

 تتضمن إجراء مختمف الدراسات والبحوث العممية االجتماعية:اإلجراءات الوقائية  -ج
 .وعمميات التقويم والمتابعة والتخطيط العممي إلجراءات الوقاية

واألمراض  حيث يتضمن ىذا المنيج عالج المشكالت واالضطرابات :المنهج العالجي 4-3
اىتمامو عمى  ما يصبالنفسية الحادة حتى الرجوع بو إلى الحالة التوافق والصحة النفسية، ك
يالحظ في ىذا المنيج  االضطرابات والمرض النفسي وأسبابو وتشخيصو، وطرق عالجو كما

والوقائي، ولكن ىو  ذا المنيجين اإلنمائيلى تخصص أدق في اإلرشاد والعالج إيحتاج إ
 (39، 1980. )زىران، أكثر المناىج تكمفة المال والجيد والوقت ونسبة نجاح العالج ضئيمة
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إلى مساعدة  وفي األخير نستنتج أن استراتيجيات اإلرشاد النفسي أو مناىجو الثالثة تسعي
بسموك الفرد بغية  الفرد ليكون متوافقا نفسيا واجتماعيا وتربويا وشخصيا ومينيا واالرتقاء
سعاده مع نفسو ومع المحيط  .الذي يعيش فيو الوصول بو إلى النضج والصحة النفسية وا 

 رشاد النفسي : محاور اإل  -5
 :عمى ثالثة محاور وىيأن  اإلرشاد النفسي يقوم ( 2005) سعفان  يرى

مؤىـــل عمميـــا لممارســـة مينـــة اإلرشـــاد المرشـــد النفســـي ىـــو شـــخص المرشقققد النفسقققي:  5-1
مخطط ليا من قبل، وقـد يقـوم بـالتخطيط ، سئول عن تقديم الخدمات اإلرشاديةالنفسي وىو الم

 .الحصـول عمـى تـدريب خـاص وممارسـات إرشـادية خاصـة تؤىمـو لـذلكلمبرامج اإلرشـادية بعـد 
يمكن التخطيط لبرامج إرشادية يكون ليا صفة العمومية في بعض المجـاالت يكـون لـو اتجـاه و 
عـداد وتوجـد فـروق مينيـة بـين المرشـد مـن حيـث اإل، رشادي خاص أو نظرية إرشادية خاصـةإ

                                                   (14، 2005)سعفان، . والتدريب والممارسة والخبرة
خدمات اإلرشاد النفسي لحميا وفي ىو الشخص الذي لديو مشكمة ويطمب  :المسترشد 5-2
، وفي بعض األحيان توجو ىذه ه الخدمات من خالل عالقة إرشاديةغمب الحاالت توجو ىذأ

تعامل الوالدين والمعمم، والمسترشد الذي نالخدمات إلى القائمين عمى تربية المسترشدين مثل 
، الن مشكمتو لم تصل إلى درجة الصعوبة والتعقيد كما ىو معو ىو شخص أقرب من السواء

في العالج النفسي ولذلك نستخدم مصطمح مسترشد في اإلرشاد في مقابل استخدام مصطمح 
نفسي في جميع مراحل ، وتقدم خدمات اإلرشاد الي العالج النفسي أو العالج الطبيمريض ف

والى أشخاص ميمين لو وأشخاص ترشد النمو مع التأكد أن ىذه الخدمات قد تقدم إلى المس
 (18-17، 2005. )سعفان، قائمين عمى تربيتو

ىي مجموعة من الخطوات المتتابعة التي تتم من خالليا تقديم  العممية اإلرشادية: 5-3
، والعممية ىي الجانب التطبيقي لى المسترشدي من المرشد النفسي إخدمات اإلرشاد النفس

 لإلرشاد النفسي.
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مراحل متتابعة النموذج الذي قدمو ومن النماذج التي تصنف عممية اإلرشاد النفسي في 
 عمى لسان كوربيوس تسعة مراحل لمعممية اإلرشادية وىي: (2004) حسين

، يحدد العممية اإلرشاديةقبل الدخول في وىي مرحمة ما  مرحمة ما ق ل ال دء: 5-3-1
ارات والمي والقيم واالحتياجات واالفتراضات، والممارسات المرشد النفسي بعناية المعتقدات

 ، واألسئمة التي يجب أن يطرحيا في ىذه المرحمة. المرتبطة بعممية حل المشكمة
 (20، 2004)حسين،  وىي مرحمة الدخول في العالقة اإلرشادية. :مرحمة ال دء 5-3-2
وتعني جمع معمومات كافية لتساعد في توضيح :  مرحمة تجميع المعمومات 5-3-3

المشكمة المطروحة بوسائل جمع المعمومات المختمفة منيا المالحظة وجمع المعمومات 
 والمقابمة.

يتم في ىذه المرحمة تعريف المشكمة وتقييم المعمومات : مرحمة تعريف المشكمة 5-3-4
رشد النفسي و المسترشد عمى اليدف ، ويتم االتفاق مسبقا بين المالمتحصل عمييا وتحديد 

                                                                                             التوصل إليو.ما تم 
ويتم ترتيب المعمومات حسب أولويتيا مرحمة تحديد واختيار الحدود المت ادلة:  5-3-5

 وتحميميا لمتوصل إلى حل لممشكمة.
بعد تحديد األىداف في المراحل السابقة لحل المشكمة تكمل : عرض الهدفمرحمة  5-3-6

 األىداف وتقاس في مرحمة سابقة.
تعتمد ىذه المرحمة عمى كل الخطوات السابقة وىي الخطوة األولى  :مرحمة اإلتمام 5-3-7

 مة.المباشرة التي يبدأ بيا عممية حل المشك
تتضمن مرحمة التقييم مراقبة األنشطة الموجودة لحل المشكمة  :مرحمة التقييم 5-3-8

 وقياس النتائج النيائية.
: وفي ىذه المرحمة يتم االتفاق بين المرشد النفسي والمسترشد عمى مرحمة اإلنهاء 5-3-9

أم ال والى أي عدم مواصمة االتصال المباشر والقرارات تتخذ بشأن تقييم األىداف قد تحققو 
                                                              (21-20، 2004)حسين،  درجة.
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 طرق وأساليب اإلرشاد النفسي: -6
 ومن ىذه األساليب ما يمي:

وىـــو التفاعـــل بـــين المرشـــد وعميـــل واحـــد وجيـــا لوجـــو فـــي الجمســـات اإلرشقققاد الفقققردي:  6-1
اإلرشادية والتي من خالليا يتعـرف فييـا المرشـد عمـى شخصـية العميـل وعمـى الخمفيـة األسـرية 

 لو ، وعمى مشكالتو وأسبابيا ويضع تفسير ليا، ثم يخطط لعممية اإلرشاد. 
ا الخصوصــية، كمــا ىــو الحــال فــي وىــذا النــوع مــن اإلرشــاد يــتم فــي الحــاالت التــي يغمــب عمييــ

االنحرافات السموكية كالسرقة والكذب واالضطرابات الجنسية، واإلعاقـات خاصـة مـع الحـاالت 
جــراءات محــددة تبــدأ بتييئــة المكــان  ذوي اإلعاقـات المتعــددة، ويــتم اإلرشــاد عــادة وفــق خطــط وا 

ـــة اإلرشـــادية وتحديـــ ـــع الوســـائل التـــي تســـاىم فـــي إنجـــاح العممي األىـــداف وجمـــع د وتـــوفير جمي
 ، ثم تقديم الخدمات اإلرشادية المناسبة لمعميل.المعمومات والتشخيص

، وتعتمـد فاعميتـو عمـى ي يختمـف حسـب النظريـة التـي يتبعيـاودور المرشد فـي اإلرشـاد الفـرد  
، ويقــوم ىــذا اإلرشــاد عمــى عــدة أســس أىميــا ادية المينيــة بــين المرشــد والعميــلالعالقــة اإلرشــ

 ية بين األفراد حيث أن كل مشكمة من المشكالت ليا أسبابيا المختمفة.وجود فروق فرد
 (320، 2010)زىران،                                                                   

يــتم اإلرشــاد الجمــاعي مــن خــالل عالقــة عــدد مــن العمــالء بمرشــد   اإلرشققاد الجمققاعي:  6-2
 أو عدد من المرشدين.

يمكن تعريفو بأنو طريقة من طرق اإلرشاد النفسي يقوم عمى إرشاد مجموعة مـن العمـالء ولذا 
تتشــابو مشــكالتيم واضــطراباتيم النفســية ، تتضــمن تمــك العالقــة عــرض ومناقشــة موضــوعات 
ذات أىميــة خاصــة أو عامــة لمجماعــة ممــا يســاعدىم عمــى التنفــيس عــن مشــاعرىم وانفعــاالتيم 

 سموكيم.وتعديل اتجاىاتيم وأنماط 
ويقوم اإلرشاد الجماعي عمى فمسفة أن اإلنسان كـائن اجتمـاعي ال يسـتطيع أن يعـيش بمفـرده  

وبمعـزل عـن اآلخـرين ولديــو حاجـات نفسـية و اجتماعيـة ولديــو مشـكالت ، وال يسـتطيع بمفــرده 
شباع حاجاتو ، ومن ثـم البـد أن يتفاعـل مـع اآلخـرين ويـؤثر فـييم  ويتـأثر بيـم، حل مشكالتو وا 
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، كمـا أن فكـار جديـدة ويـتعمم سـموكيات جديـدةاالندماج مع اآلخرين يزود الفـرد بأالتفاعل و  ألن
وجــود الفــرد فــي جماعــة يعينــو عمــى تصــحيح أفكــاره الخاطئــة ويســاعدىم عمــى تعــديل ســموكو 

، وأكثــر مــن ىـذا أن التفاعــل مــع الفــرد والجماعــة يعينــو عمــى نظرتــو لمحيــاةالمضـطرب وتعــديل 
مكانيات.ما لديو من قدرات و  ذاتو واكتشاففيم   (320، 2010)زىران،  ا 

والتـي تعـرف  امج اإلرشـادية لتكـون أكثـر فعاليـةويمكن تحقيق غاية ىذا اإلرشاد من خـالل البـر 
ات وفنيـــات مجموعـــة مـــن الخطـــوات المحـــددة والمنظمـــة تســـتند فـــي أساســـيا عمـــى نظريـــبأنيـــا 

والخبـــرات والميــارات واألنشـــطة  ، ويتضـــمن مجموعــة مـــن المعمومــاتومبــادئ اإلرشـــاد النفســي
كسـاب ميـارات  المختمفة التي تقدم لألفراد خالل فترة زمنية محـددة ، بيـدف تعـديل سـموكيات وا 

 جديدة تؤدي بيم إلى تحقيق التوافق النفسي والتغمب عمى المشكالت التي يعانونيا.
   (228، 2004سين، )ح                                                                  

ولبنــاء البرنــامج اإلرشــادي يتطمــب أســس عامــة وخاصــة لبنائــو ووفــق حاجــات اإلرشــادية لمــذين 
 سيطبق عمييم البرنامج اإلرشادي.

 اإلٍرشاد وفق منظور الزمن:  -7
تــم تصـــميمو لمســـاعدة النــاس عمـــى  االرشادمنظــور الــزمن ىــو نــوع مــن اإلرشاد وفق ن إ

مـر الـذي يـؤدي الـى األ، والمستقبل بطريقة جديدة كميـا النظـــر فــي ماضـــييم، والحاضـــر،
 . لمحياة سـمبيةالنظـرة الصـحة افضـل وتغييـر 

وينطوي عمـى طـرق يـتم  منظـور الـزمن عمـى بنـاء الـزمن النفسـي لمفـرد االرشاد وفقويستند 
الـزمن وينطـوي عمـى  ـق الزمنيـة المعرفيـة بمنظـورتحميـل التجـارب الشخصـية فـي منط

المســتقبمية كــل ىــذه  تصـورات والعمميـات المعرفيـة لمماضـي والحاضـر واألطـر الزمنيـة
    -Richard.s, et all, 2014, 197). )بعــاد فرعيــةأــجالت قابمــة لمتقســيم الــى الس

 الخمسة وىو المؤشر األكثر موثوقية في تحديد ضمن أي منطقة من ىذه المنـاطق الزمنيـة
 .التي يميل توجو الفرد ليا
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 وتتمثل خطواتو في:
وكيفية االنتقال  نقــل الــوعي بنظريــة المفارقــة الزمنيــة عمــى ســبيل المثــال أىميــة الوقــت -1

 .متوازنمن كونو وقت منحاز الى وقت 
ذا ، إالزمن ليصــبح عمــى بينــة مــن تشــكيل جانــب خــاص بمنظــور المسترشدمســاعدة   -

الماضي، الحاضر  كـان ينحـاز، كمـا ىـو مفتـرض وتحديـد المنـاطق الزمنيـة التـي ينحـاز ليـا،
 .و ثالثةأو مزيج بين االثنين أفي المستقبل  وأ
 المتحيــز المسترشدومعـاكس لألزمنـة لتحقيـق تـوازن زمـن  نشاء منظور الزمن مساويإ -3

الـزمن، الماضـي  يجــابي توازنــات منظــورإجــابي ومســتقبل إعمــى ســبيل المثــال ماضــي 
فالسـمبي   .ع / حتمـي انحـراف منظـور الـزمنالحاضـر الممتـ راطوا 

 نأعمـى  المسترشدمنظـور الـزمن يـتم فيـو تشـجيع اإلرشاد وفق فـي كـل الحـاالت  -4
 عمـى سـبيل، و اجتمـاعيأـا وأكثـر تركيـز عمـى المجتمـع قـل تركيـز عمـى األنأيكـون 
عمـى  العمـلو  مثل أسرىم وأصـدقائيم ومجـتمعيم التركيز عمى مساعدة اآلخرين، المثال

بشكل سمس  وتطـوير القـدرة عمـى التحـرك ،الحيـاةالخـروج مـن نظـرة السـمبية ولمتجاربـو فـي 
حـدى سـجالت إ فـي الت الزمنية بدل من يصـبح عالقـايجابي ومرونة في توظيف سجا  و 

 يجابيـــةإكثـــر أومســـتقبل  فضـل وتمتـع بحاضـرأعـادة بنـاء ماضـي ا  ذا كـان سـمبيا، و إالسـيما 
     -Richard.s, et all, 2014, 200) .تـــوازنــي موبالتـــالي تحقيـــق منظـــور زمنـ

 خالةة الفةل:
اإلرشاد النفسي ىو فرع من فروع عمم النفس التطبيقي وىو نرى من خالل ىذا الفصل أن 

واالجتماعي  الشخصيسية والتوافق ييتم بالوصول بالشخص إلى حالة من الصحة النف
المساعدة لمن ىم بحاجتيا، وذلك عن ىو عممية ووقائي، و ، وعالجي، إنمائيومجاالتو 

، بواسطة برامج طريق مساعدة الفرد عمى فيم نفسيتو وبالتالي التكيف مع البيئة المحيطة بو
ارشادية تقدم لو وىذا بعد معرفة الحاجات اإلرشادية التي يريد الفرد إشباعيا لموصول بو إلى 

 االتزان والطمأنينة االنفعالية والصحة النفسية.



 

 

 

 الميــدانيانـــب ـالج



 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 تمهيد

 منهج الدراسة -1

 مجتمع الدراسة والعينة -2

 أدوات الدراسة -3

 الدراسةإجراءات  -4

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -5
 



25 
 

 : تمهيد
محـــــورين ـــــواىر إلى الجمــــع بــــين تحتــــاج العمــــوم اإلنســـــانية واالجتماعيــــة في دراســــتيا لمظ 

الجانــــب النظــــري لموضــــوع الدراســــة والمعطــــى الــــواقعي الــــذي يتمثــــل في  أساســــيين ىمـــــا
 .الباحث ني الــــذي يقــــوم بــــوالجانــــب الميــــدا

ونظــــرا ألن الدراســــة النظريــــة وحــــدىا غــــير كافيــــة لمــــتمكن مــــن الكشــــف عــــن الحقــــائق 
المـــدروس فإنـــو مـــن الضـــروري القيـــام بالدراســـة الميدانيـــة ألن مـــن  المتعمقــــة بالموضــــوع

لجمــــع البيانــــات مــــن الواقــــع والميــــدان، وذلــــك  الوســـائل اليامـــة الـــتي يعتمـــد عمييـــا الباحـــث
لممجتمـــع مـــن أجـــل تطبيـــق  بشــــرط إتبــــاع طريقــــة منيجيــــة واضــــحة واختيــــار عينــــة ممثمــــة

 النتائج. ييـــا لموصـــول إلىاألدوات المناســـبة عم
وتناول ىذا الفصل منيج الدراسة والمجتمع والعينة، أدوات الدراسة واجراءاتيا، ثم األساليب 

 اإلحصائية المستخدمة في ىذه الدراسة.
  منهج الدراسة: -1
  . «مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو»يعرف المنيج بأنو:  
 (119، 2004)زرواتي،                                                                  

الوصول لتنظيم أفكاره وتحميميا وبالتالي أسموب لمتفكير والعمل يعتمده الباحث »: ويعرف بأنو
 (33، 2000آخرون، )عميان و .ةمعقولة حول الظاىرة موضوع الدراسوحقائق  إلى نتائج

إلى اختيار المنيج الصحيح لكل مشكمة والذي يعتمد أوال عمى طبيعة المشكمة وباالستناد 
 عمى يعتمد الذي التجريبي الباحثتان المنيج تاستخدمالدراسة،  وتماشيا مع طبيعة ىذه

 ياإلرشاد لبرنامجا جمساتل تجريبية تم تعريضيا إحداىما: مجموعتين متكافئتين، تشكيل
ضابطة لم تتعرض لمبرنامج، ويعرف المنيج التجريبي بأنو  واألخرى النفسي، ألمنا لتحسين

 (22، 2001)أبو عالم، .«إجراء ييدف إلى التحقق من عالقات العمة والمعمول»
 التالي يوضح ذلك:والجدول  
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 ( التصميم التجريبي01) جدول
 

المجموعة 
 التجريبية

تطبيق البرنامج  اختبار قبمي
 اإلرشادي

 اختبار بعدي

عة المجمو 
 الضابطة

 اختبار بعدي بدون برنامج اختبار قبمي

 
 مجتمع الدراسة والعينة: -2
تكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ السنة االولى ثانوي بمتقنة مجتمع الدراسة:  2-1

( تمميذ 171عددىم بـ )، ويقدر 2019/2020لمعام الدراسي  الشييد شعباني عباس،
 :مجتمع الدراسة حسب الجنس والشعبة الدراسية وزيع، والجدول التالي يوضح توتمميذة

 
 ( مجتمع الدراسة02جدول )

 

 الشعبة الدراسية
 المجموع الكمي إناث ذكور

 العدد
(N) 

النسبة المئوية 
(%) 

 العدد
(N) 

 النسبة المئوية
(% ) 

 العدد
(N) 

 النسبة المئوية
(% ) 

 %78.94 135 %73.33 66 %85.18 69 عموم
 %21.05 36 %26.66 24 %14.81 12 آداب

 %99.99 171 %99.99 90 %99.99 81 المجموع الكمي
 
 تم اختيار عينة الدراسة من خالل اإلجراءات اآلتية: الدراسة: عينة 2-2
  .جميع تالميذ السنة األولى ثانويتم تطبيق مقياس األمن النفسي عمى  -
 .عباراتاالجابة عمى بعض الممغاة بسبب عدم  )5(( و166تم استرجاع ) -
تم تحديد مستويات األمن النفسي تبعا لممستويات الخمسة )مرتفع جدا، مرتفع، معتدل،  -

 ( والجدول التالي يوضح ذلك:2005بسيط، منخفض( الذي وضعتو زينب شقير )
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 ( نتائج القياس القبمي03جدول )
 
 المجموع مستويات األمن النفسي

 111  162-131مرتفع جدا 
 66  130-97مرتفع 

 1  96-63)متوسط( معتدل 
 1 62-31بسيط 

 1 30-0منخفض 
 166 المجموع الكمي

 
( ومرتفع 66( نالحظ أن جميع التالميذ االمن النفسي لدييم مرتفع )03من خالل الجدول )

من  ،لمدور الذي تقوم بو المتقنة من طاقميا االداري والبيداغوجي( وىذا راجع 100جدا )
ميذىم بمرافقتيم واالصغاء إلييم وارشادىم عند الحاجة لذلك لتال ومناخ آمن خمق بيئة نفسية

كمؤسسة تربوية تعميمية تؤدي دورىا بسيولة ويسر، باإلضافة إلى التواصل بين األسرة 
 والتعاون في ما بينيما لموصول بالمراىق المتمدرس إلى الطمأنينة واألمان.  متقنةوال

تيب درجاتيم عمى مقياس األمن النفسي تم تر وتمميذة  تمميذ (66)ومنو عينة الدراسة 
تصاعديا من أقل درجة إلى أعمى درجة، وبعد المقابمة األولية معيم وخاصة الذين تحصموا 

ن ميزة البرنامج االرشادي ال نستطيع ( تمميذ وتمميذة أل20اركة )تم مش عمى أقل الدرجات
برنامج وبالتالي طمبت الوىذا يؤدي الى عدم نجاح  ،اجبارىم عمى المشاركة في الجمسات

وبشكل عشوائي إلى  م توزيعيموتبرنامج، من المجموعة من يريد المشاركة في ال طالبتانال
 .تالميذ( 10، ومجموعة تجريبية ضمت )تالميذ( 10مجموعتين: مجموعة ضابطة ضمت )

ت تم أوال التحقق من شرط التوزيع الطبيعي بالنسبة لممتغيـرا: التكافؤ بين المجموعتين -
الدراسة الحالية والمتمثمة في األمن النفسي لممجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  محـل

أجري التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في درجة األمن النفسي قبل ثم  القبمي،
تتبع لم يظير فرق دال إحصائيا وىذا يشير إلى أن المجموعتين ، و تطبيق البرنامج اإلرشادي

أنظر ) متجانستان في درجة األمن النفسي قبل تطبيق البرنامج اإلرشاديلتوزيع الطبيعي و ا
 والجداول التالية توضح ذلك: (01ممحق رقم 
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التحقق من شرط التوزيع الطبيعي لمتغير األمن النفسي في المجموعتين  (04جدول )
 التجريبية والضابطة

 

 العينة 
(N) 

 المتوسط الحسابي
(Mean) 

 الوسيط
(Median) 

 المعياري االنحراف
(SD) 

معامل االلتواء 
(SK) 

المجموعة 
 التجريبية

                      -      

المجموعة 
      -                       الضابطة

 
 نالحظ أنو (SK)معامل االلتواء عمـى  وبنـاء المعطيات المبينة بالجدول أعاله من خالل

 البيانات تتوزع توزيعا يجرنا إلى الحكم بأنمما  [+3     0    -3]ينتمي إلى المجال 
 كل األساليب اإلحصائية التي ستستخدم في معالجة مختمف فرضـيات طبيعيا وبالتالي فإن

  .الدراسة الحالية ىي أساليب بارامترية
 

 ( تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في درجة األمن النفسي05جدول )
 

 Levene 
Statistic 

 1ةدرجة الحري
(df ) 

 2درجة الحرية
(df ) 

 مستوى الداللة
(sig) 

 القرار

األمن 
 0.41 18 1 0.69 النفسي

غير دال عند 
0.01 

 
نستنتج من الجدول السابق بعد تطبيق اختبار لوفان لمتجانس بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة في األمن النفسي لمقياس القبمي قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي أنيا غير دالة 

 .( مما يدل عمى تجانس المجموعتين0.01د مستوى الداللة ألف )احصائيا عن
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 خصائص العينة: -
سنة بمتوسط  (18)إلى  (15)تتراوح أعمار عينة الدراسة من  من حيث السن: .1

 .(1.13) وانحراف معياري قدره: (16.20): حسابي قدره
( إناث كما ىو موضح 4)( ذكور و6عينة الدراسة من )تكونت  :من حيث الجنس .2

 دول التالي:في الج
 

 ( توزيع العينة حسب الجنس06جدول )
 

  (N)العدد
 الكمي المجموع

 النسبة الكمية (%) النسبة المئوية
 إناث ذكور إناث ذكور (%)

6 4 10 60% 40% 100% 
 
 

 
 

 ( توزيع العينة حسب الجنس03شكل رقم )
 
 
 

60% 

40% 

 إناث ذكور
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 ( أدبي والموضح كما يمي: 3)( عممي و7تمثمت في )من حيث الشعبة الدراسية:  .3
 

 ( توزيع العينة حسب الشعبة الدراسية07جدول )
 

 (N) العدد
 المجموع الكمي

 النسبة الكمية (%) النسبة المئوية
 أدبي عممي أدبي عممي (%)

7 3 10 70% 30% 100% 
 
 

 
 

 ( توزيع العينة حسب الشعبة الدراسية04شكل رقم )
 

 أدوات الدراسة: -3
  :مقياس األمن النفسي 3-1
(، وييدف إعداده إلى 2005) شقير زينب المقياسىذا  أعدتوصف المقياس:  3-1-1

من الفئات المتنوعة  العديداألمن النفسي لدى  لتشخيصمقننة  موضوعية استخدامو كأداة
لمفرد ابتداء من مرحمة  العمريةالمراحل  جميعالصحة أو المرض، وذلك في  سواء في مجال

70% 

30% 

 أدبي علمي
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عبارة ، يقوم المفحوص       من المقياس، ويتكون الشيخوخةالمتأخرة وحتى  الطفولة
    ).   الممحق رقم ظرأن) دائما، أحيانا، أبدا،وفق سمم متدرج ثالثي عمييا  باإلجابة

 ويشمل المقياس عمى أربعة أبعاد أساسية وىي:
 عبارة (14تو لممستقبل ويتضمن )األمن النفسي المرتبط بتكوين الفرد ورؤي البعد األول: -

 .(28-27-26-25-24-23-22-21-20-5-4-3-2-1) ايأرقام
 عبارة (18د ويتضمن )األمن النفسي المرتبط بالحياة العامة والعممية لمفر  البعد الثاني: -

 36-35-34-33-32-31-30-29-14-13-12-11-10-9-8-7-6) ياأرقام
37). 
 ياأرقام عبارات (10األمن النفسي المرتبط بالحالة المزاجية لمفرد ويتضمن ) البعد الثالث: -
(38 39-40-41-42-43-44-45-46-47). 
( 12األمن النفسي المرتبط بالعالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي لمفرد ) البعد الرابع: -

 (.54-53-52-51-50-49-48-19-18-17-16-15) ياأرقامعبارة 
تتم اإلجابة عمى المقياس في ضوء ثالثة بدائل حيث  طريقة تصحيح المقياس: 3-1-2

(، بينما ىذه التقديرات 19-1ات الموجبة من )وىذا عند العبار  (3،2،1)تمنح ثالث درجات 
( وبذلك تتراوح الدرجة 54-20وىذا عند العبارات السالبة من ) (1،2،3)في االتجاه العكسي 

 ويتم تحديد مستويات األمن النفسي طبقا لمجدول التالي:  (162-0الكمية عمى المقياس من )
 

 ( مستويات األمن النفسي عمى المقياس08جدول )
 

 مستويات األمن النفسي اتجاه التصحيح ام البنودأرق

1-19 3-2-1 
  162-131مرتفع جدا 
  130-97مرتفع 

20-54 1-2-3 
  96-63معتدل )متوسط( 

 62-31بسيط 
 30-0منخفض 

 162-0 الدرجة الكمية
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 الخصائص السيكومترية لممقياس: 3-1-3

 دقو عن طريق حساب كل من الصدقلقد قامت معدة المقياس بتقنينو وذلك بحساب ص
 الظاىري حيث تم عرض المقياس عمى مجموعة من المتخصصين في مجال الصحة
 النفسية واإلرشاد النفسي، كذلك استخدام صدق المحك حيث تم تطبيق المقياس الحالي

      ومقياس الطمأنينة النفسية من إعداد مستشفى الطائف بالسعودية عمى عينة قواميا )
 ة من طالب وطالبات كمية التربية، فكان معامل ارتباط بين درجات المقياسينمناصف

 كذلك تم استخدام صدق المفردات حيث تم حساب ارتباط كل عبارة بالدرجة الكمية،       
  (       لممقياس فجاءت جميع معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى

 طرق منيا طريقة إعادة التطبيق، حيث تمكما تم حساب ثبات المقياس باستخدام عدة 
 ، وقد بمغ معامل االرتباط   ) تطبيقو عمى عينة من الجنسين من طالب الجامعة عددىا

 أيضا تم تطبيق طريق ثبات االتساق حيث استخدمت معادلة،  (     بين التطبيقين
 طالبا     ) اىدراسبيرمان بروان" لمتجزئة النصفية بين البنود الزوجية والفردية لعينة مق"

 و معامل ثبات مرتفع، كماوى       ) ذه الطريقةلجنسين، ولقد بمغ معامل الثبات بيمن ا
وتم حساب معامل االرتباط  (54-28(، )27-1) تم تقسيم معامل االرتباط بين البنود من

كذلك تم ،      ) و معامل مرتفع ودال عندوى(        المجموعتين من البنود وبمغ بين
 و معامل تباتىو        ) معامل الثبات وفق طريقة ألفا كرونباخ والذي بمغ حساب
 (19-7، 2005. )شقير، مرتفع

( األمن النفسي لدى المراىقين دراسة عمى عينة 2011وفي البيئة الجزائرية دراسة ابريعم )
كومترية من طمبة المرحمة الثانوية بوالية تبسة، حيث قامت الباحثة بحساب الخصائص السي

بتطبيق المقياس عمى تالميذ السنة الثانية ثانوي، بثانوية شريط االزىر بوالية تبسة، تتراوح 
تم اخيارىم بطريقة قصدية تمميذ وتمميذة، ( 30سنة( وعددىم ) 19و 16أعمارىم ما بين )

(= مييزية )الصدق التمييزي( بعد حساب قيمة )تفكانت النتائج أن المقياس يتمتع بالقدرة الت
(، كما تم حساب صدق المفردات 0.01( وىي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )13.49)

بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليو وبين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس فكانت قيم معامل 
(، أما الثبات تم حسابو بمعامل ألفا كرونباخ فتوصمت 0.01االرتباط دالة احصائيا عند )

 (.0.01( وىو دال عند )0.92ل قدره )إلى معام
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( األمن النفسي وعالقتو بالتوافق الزواجي لدى عينة من 2018بن سايح )وفي دراسة 
( وىي 14,73العاممين بالقطاع الصحي بوالية األغواط، تم حساب الصدق التمييزي )ت(= )

احصائيا عند  (، وصدق االتساق الداخمي فكانت قيم االرتباط دالة0.01عند ) إحصائا دالة
، أما الثبات تم حسابو بطريقة التجزئة النصفية فتوصمت الباحثة إلى قيمة )ت(= (0.01)
عامل ألفا كرونباخ فتوصمت إلى معامل قدره بم (، و0.01( وىي دالة إحصائيا عند )0.88)
(، وذلك بتطبيق المقياس عمى عينة تم اختيارىا بطريقة 0.01( وىو دال عند )0.91)

 ( عامال وعاممة بالقطاع الصحي بوالية األغواط.54عشوائية بسيطة عمى عينة قواميا )
ألمن النفسي لدى عينة ( المساندة االجتماعية وعالقتيا با2019ودراسة أم الخيوط وبورزق ) 

( وىي دالة 16.93، تم حساب الصدق التمييزي )ت(= )من الشباب البطال بمدينة مستغانم
(، وصدق االتساق الداخمي فكانت قيم معامالت االرتباط دالة احصائيا 0.01احصائيا عند )

( 0.88(، أما الثبات تم حسابو بمعامل ألفا كرونباخ فتوصال إلى معامل قدره )0.01عند )
( وىي دالة 0.73( وبالتجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان بروان )0.01وىو دال عند )
( شابا وشابة تم 30( عمى عينة من شباب مدينة مستغانم وعددىم )0.01إحصائيا عند )

 اختيارىم بطريقة قصدية.
مية ( طالبا وطالبة بك60(  عمى عينة مكونة من )2014وفي البيئة المحمية دراسة تواتي )

 ين )عموم اجتماعية، عموم إنسانيةالعموم االجتماعية واالنسانية ومن مختمف ميادين التكو 
حيث عرضو الباحث عمى تم حساب صدق المحتوى في جامعة الوادي،  عموم إسالمية(

من األساتذة الجامعين من ذوي الخبرة واالختصاص في كل من جامعة محكمين ( 09)
( عمى %98.24جامعة ورقمة وجامعة الوادي حيث اتفقوا بنسبة )و  2وجامعة الجزائر 2البميدة

( 7.75صالحية المقياس لمتطبيق، كما تم حساب الصدق التمييزي فكانت قيمة )ت(= )
بمعامل ألفا كرونباخ فتوصل الباحث إلى معامل (، والثبات 0.01وىي دالة إحصائيا عند )

( 0.63بمعادلة سبيرمان بروان ) ية( وبالتجزئة النصف0.01( وىو دال عند )0.89قدره )
 (.0.01وىي دالة إحصائيا عند )

 ي الدراسة الحالية.ف( 2005النفسي لزينب شقير ) األمنيمكن تطبيق مقياس وعميو 
عمميتي التقويم والتشخيص تعتبر المقابمة األداة األساسية في  المقابمة اإلرشادية: 3-2

الخدمات اإلرشادية والعالجية )سواء كان األخصائي يعمل النفسي، كما أنيا تعتبر محور 
التأىيل الميني(، وتعتمد المقابمة أساسا  ج النفسي أولعالا في مجال التوجيو واإلرشاد أو
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تيدف المقابمة ، و (03ممحق رقم أنظر عمى وسيمتين: سؤال المسترشد ومالحظة سموكو )
وتترعرع في المقابالت  األولى عادة إلى تكوين األلفة بين الطرفين والتي يمكن ليا أن تنمو

 التي تمييا.
كان اليدف  تمميذ( عمى المقابمة الفردية أينالرشد )مستمع الفي المقابمة  طالبتاناعتمدت ال

من ىذه المقابالت ىو البحث الشخصي واالجتماعي لمتمميذ، وتحديد الحاجات اإلرشادية 
 إلى الطالبتانبعد، ثم لجأت  ما وترتيبيا وتصنيفيا، ومن ثم بناء الجمسات اإلرشادية في
 رنامج اإلرشادي.المقابالت الجماعية في وقت الحق من أجل تطبيق الب

 : المقترح في الدراسة الحالية البرنامج اإلرشادي 3-3
في سبيل إعداد ىذا البرنامج باالطالع عمى  لطالبتانقامت ا: تعريف البرنامج 3-3-1

والبرامج اإلرشادية المماثمة والتي تناولت موضوع األمن النفسي،  عدد من الدراسات السابقة
البرامج في إعداد محتوى البرنامج وجمساتو واألنشطة  هاستفادت الباحثتان من ىذ وقد

ذلك قامت الباحثتان بعرض البرنامج اإلرشادي  المصاحبة لمبرنامج في صورتو األولية وبعد
( وبعد االطالع عمى 04 رقم ممحقأنظر عمى المحكمين المختصين لتحكيم ىذا البرنامج )

 .غتو في صورتو النيائيةوصيا تم تثبيت البرنامج( 05ممحق رقم أنظر ) آراء المحكمين
تعتبــر األســس اإلطــار العــام األسسسس العامسسة لبنسسان البرنسسامج اإلرشسسادي المقتسسرح:  3-3-2

 والمبدئي لوضع البرنامج اإلرشادي المقترح وتمثمت ىذه األسس في:
اإلرشــادية لمتالميــذ المشــاركين فــي البرنــامج الــذين تحصــموا عمــى درجــات  تحديــد الحاجــات -

 منخفضة في مقياس األمن النفسي.
أنظـر بمواعيـد الجمسـات، احتـرام اآلخـر ) وااللتزاماالتفاق عمى بروتكول الجمسات المشاركة  -

   (.06ممحق رقم 
الحاجــات باألنشــطة التنــوع فــي أنشــطة البرنــامج اإلرشــادي حتــى ال يمــل التمميــذ، مــع مقابمــة  -

 اإلرشادية.
 وضوح الغايات المطموبة من التالميذ وسيولتيا. -
 تعزيز السموكيات االيجابية لدى التالميذ.  -
التنظــيم والترتيــب قبــل بــدء ممارســة النشــاط ، بحيــث يــتم ترتيــب األوضــاع المكانيــة وتحديــد  -

 أدوار المنفذين والفئة المستيدفة.
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السـموكيات والمعـارف كشـرط لتقــديم التعزيـز، بحيـث يـرتبط ذلــك  تحديـد مسـتويات معينـة مــن -
 بمدى تحقق غاية كل جمسة.

 عن المشاعر واالنفعاالت واألفكار المكبوتة. إتاحة الفرصة أمام التالميذ لمتنفيس -
التقيــيم لمتأكــد مــن مـــدى اســتيعاب التالميــذ لمجمســـة قبــل االنتقــال إلـــى التــي تمييــا باســـتخدام  -

 (.07ممحق رقم أنظر ) بطاقات تقييم
تعتبــر ىــذه األســس اإلطــار األسسسس الخاصسسة لبنسسان البرنسسامج اإلرشسسادي المقتسسرح:  3-3-3

، مراعــاة ألىدافــو الخاصــة وطبيعــة المرحمــة العمريــة رشــاديالمتخصــص لتصــميم البرنــامج اإل
 والمشكمة موضوع اإلرشاد والتدريب عمى ضبط االنفعاالت والتحكم فييا.

 وىــو (،1999الحالية عمى منظور الزمن لزمباردو )دي في الدراسة يعتمد البرنامج االرشا
وينطوي عمـى طـرق يـتم تحميـل التجـارب الشخصـية فـي  عمـى بنـاء الـزمن النفسـي لمفـرديستند 

معرفيـة لمماضـي والحاضـر وينطـوي عمـى تصـورات وعمميـات  الزمنيـة المعرفيـة ةمنطـقال
ضمن  تحدد كــل ىــذه الســجالت قابمــة لمتقســيم الــى أبعــاد زمنية ،ـتقبميةالمسـ واألطـر الزمنيـة

 .التي يميل توجو الفرد ليا الخمس أي منطقة من ىذه المنـاطق الزمنيـة
مـن خـالل اطالعنـا عمـى المراجـع المختمفـة فـي محكات وضسع البرنسامج اإلرشسادي:  3-3-4

 ميا :اإلرشاد قمنا بصياغة جممة من المحكات أى
 االستجابة لمحاجات اإلرشادية. -
تكامل األىداف من أجل تحقيق اليدف العام من البرنامج ، أال وىو تحسـين األمـن النفسـي  -

 لدى المراىق المتمدرس.
تفاعـــل اليـــدف مـــع المحتـــوى لموصـــول إلـــى غايـــة كـــل جمســـة إرشـــادية مـــن خـــالل االنســـجام  -

 ناء والتحكيم.والتناسق بين ىذه الجوانب، اعتمادا عمى الب
 توفير الجو المالئم واآلمن خالل بناء العالقة اإلرشادية. -
 ميارات التغير اإلدراكي المعرفي من خالل استخدام نظرية منظور الزمن. -
 االشتراك الفعال لممنفذين واإلرشاد التدريبي. -
 توفير وسائل التقييم. -
 العرض المالئم لوسائل التطبيق. -
 لمبرنامج اإلرشادي.البنية العامة  -
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من  اتوقعمجموعة من األىداف ، ت الطالبتانوقد صاغت الهدف من البرنامج :  3-3-5
تحسين  كل تمميذ من أفراد المجموعة قادر عمى تحقيقيا بعد إنياء البرنامج اإلرشادي وىي:

 لدى التالميذ. األمن النفسي
، باعتباره األسموب األمثل  إلرشاد الجماعيعمى األسموب التحقيق ىذه اليدف  ناوقد اعتمد

مناقشة المشكمة وتعبير مما يسيل عمى  -تحسين األمن النفسي –بو مشكمة التالميذ لتشا
 تقديم خدمات إرشادية مناسبة ليم جلانفعاالتيم والتعرف عمى حاجاتيم، من أ التالميذ عمى

تمثل ىدف كل جمسة  عيةتضمن اليدف العام أىداف فر ، ويعن طريق الجمسات إرشادية
إرشادية من جمسات البرنامج المقترح التي تحقق غاية معينة وذلك بتفعيل الميارات المكتسبة 

 المستقبمية وىي:ستخدميا في حل مشكالتو الحالية و وتنميتيا وا
 . تقديم تعريف واضح ومتكامل حول طبيعة البرنامج وأىدافو وأىميتو -
 . ف عمى الطرق السميمة لتحسين األمن النفسيمساعدة المراىقين عمى التعر  -
 . تدريب التالميذ عمى عممية االسترخاء والسيطرة عمى الغضب والتخمص من العناد -
 التدريب عمى االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية في حل المشكالت واتخاذ القرار. -
 التدريب عمى التوازن واالستقرار االنفعالي. -
 . عتماد عمى النفس واالنفتاح الفكري وتقبل اآلخر والتفاؤلالتدرب عمى اال -
في حضور جمسات البرنامج والتفاعل حث المراىقين عمى االلتزام باليدوء واالنتظام  -

 .معو االيجابي
 : أهمية البرنامج 3-3-6

ك والسمو ومطالب النمو فييا لمفئـة المسـتيدفة البرنـامج مـن المرحمة العمرية تتضح أىميـة 
فئــات كثيــرة مــن المجتمــع ألمن النفســي لــدى وأيضـا مـن انخفاض ا ،التوكيدي لدى المراىق

األمن النفسي وما  األساليب الفعالة في تحسين ، والحاجــة لمعرفــةوالعوامــل المــؤثرة فــي ذلــك
 . ىي النتائج والتوصيات الناتجة عنيا

مراىقين من  (10اد المجموعة التجريبية من عدد )تتكون أفر  :الفئة المستهدفة 3-3-7
 .تالميذ السنة األولى ثانوي بمتقنة شعباني عباس بالدبيمة الوادي

 سنة.(   –   )تتراوح أعمار العينة التجريبية بين  :المدى العمري لمعينة 3-3-8
أنظر جمسات ) (  يتكون البرنامج في صورتو النيائية من عدد ): عدد الجمسات 3-3-9

 : ويوضح الجدول التالي ترتيب الجمساتبواقع جمستان أسبوعيا،  (08 رقمممحق 
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 العناوين الرئيسية لجمسات البرنامج اإلرشادي( 09جدول )
 

 عناوين الجمسة اإلرشادية رقم الجمسة
 التمييدية 1
 السيطرة عمى الغضب 2
 التخمص من العناد 3
 االستقاللية 4
 المسؤولية 5
 تقبل اآلخر 6
 ستقرار االنفعالياال 7
 التفاؤل 8
 الختامية 9

 
دقيقة (   – 60)  بين االرشاديةتتراوح مدة الجمسات  :مدة الجمسة الواحدة 3-3-11

 . التي تتضمنيا الجمسة لمجمسة الواحدة حسـب المـادة التدريبيـة
وفر لتـ المتقنةاألنشـطة داخـل عقدت الجمسات في قاعة : مكان انعقاد البرنامج 3-3-11

 . والمقاعد المناسبة  Data –show األدوات مثل : جياز العرض بعـض
بنـاءا عمـى اتفـاق مسـبق يـتم بعـد كـل  الحصص المسائية: توقيت إجران الجمسات 3-3-12

دارة المتقنة. وأفـراد تانجمسـة بـين الباحـث  المجموعة التجريبية وا 
تعددت الفنيات اإلرشادية التي استخدمت في : جالفنيات المستخدمة في البرنام 3-3-13

الحوار ومـن ىـذه الفنيـات المسـتخدمة ) بتعدد الجمسات وأىدافيا اإلجرائية،ىذا البرنامج 
 والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز(.

ة فــي البرنــامج اختمفــت الوســائل المســتخدم: الوسائل واألدوات المستخدمة 3-3-14
السبورة )لمبرنـامج ، ومـن ىـذه الوسـائل  اإلرشــادي بمــا يخــدم تحقيــق األىــداف اإلجرائيــة
 شرائط موسيقى ىادئة، قصاصات ورقية، أقالم(.
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 : مصادر البرنامج 3-3-15
 . ار النظري لإلرشاد وفق منظور الزمناإلط  -
 .شادية التي استخدمت في بناء البرامج االرشاديةاالر االستفادة من بعض التصميمات   -

 . اإلرشاد النفسياسات السابقة التي أجريت ضمن االستفادة من الرسائل العممية والدر  - 
 : ةالحالي الدراسةالخطوات التالية في إجراءات  طالبتانال تاتبع: الدراسةإجرانات  - 
 . منظور الزمن تناولتقراءة مجموعة من الكتب والمقاالت والتي   -

 .االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة والمرتبطة بالموضوع - 
 األمن النفسي تحسيناالطالع عمى مجموعة من البرامج اإلرشادية والتي اعتمدت  - 

 . لممراىقين وغيرىم
مراعي  يكون نفسي لممراىقين المتمدرسيناألمن ال لتحسين إرشاديإعداد برنامج   -

 . فسية والمعرفية والعمريةلخصائصيم الن
 تمميذا وتمميذة. (171) الدراسة وقوامو مجتمعتحديد  - 

 .عمييم (2005) زينب شقيرتطبيق مقياس األمن النفسي من إعداد   -
 عمى درجات منخفضة في مقياس األمن( تمميذا وتمميذة ممن حصموا 66اختيار ) - 

 النفسي.
( وقواميا التجريبيةالمجموعة األولى ): جموعتينتقسيميم إلى متم و  منيم (20) مشاركة  -
 . تالميذ (10( وقواميا )الضابطةالمجموعة الثانية )و  تالميذ، (10)
 : المستخدمة في الدراسة سالي  اإلحصائيةاأل -5

 (: 22( النسخة )SPSS) معموم االجتماعيةالرزمة اإلحصائية ل طالبتانال تاستخدم
 .طبيعة التوزيعلمعرفة  (SK) االلتواءمعامل  - 
والمجموعة الضابطة  بين المجموعة التجريبية التجانسلحساب ( F) اختبار التباين لوفين - 

 األمن النفسي.في 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. - 
  .طتين لحساب الفروق بين القياس البعدي والقبمينتين مترابلعي T.TESTاختبار )ت(   -
لعينتين مستقمتين لحساب الفروق بين المجموعة التجريبية  T.TESTاختبار )ت(   -

  بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي. البعديوالضابطة في القياس 
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إناث( -الفروق بين الجنسين )ذكورلعينتين مستقمتين لحساب  T.TESTاختبار )ت(   -
بعد  البعدي أدبي( لممجموعة التجريبية في القياس-والفروق في الشعبة الدراسية )عممي

 .تطبيق البرنامج اإلرشادي
 البرنامج اإلرشادي. رتأثيعامل التأثير كوىين لمعرفة حجم م -
 
 



 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

 

 تمهيد

 عرض وتحليل نتائج الدراسة -1

 مناقشة نتائج الدراسة -2

 استنتاج عام -3

 اقتراحات بحثية مستقبلية -4
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 تمهيد:

لى إ الخامس في الفصل في فصول سابقة إلى اإلطار النظري لمدراسة، ثم بعدما تم التطرق
النتائج حسب الفرضيات وتحميل ومناقشة  ، خصص ىذا الفصل لعرضاإلجراءات المنيجية 
 ، ونخمص إلى استنتاج عام وتوصيات بحثية مستقبمية.الواردة في الدراسة

 الدراسة:عرض وتحليل نتائج  -1

 عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى: 1-1

 ت داللة احصائية بين متوسط درجاتتوجد فروق ذاتنص الفرضية األولى عمى أنو: 
عمى  بعد تطبيق البرنامج االرشادي المجموعة التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي

 مقياس األمن النفسي.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من  يةولمتحقق من صحة الفرض

ريبية، كما تم استخدام مقياس األمن النفسي لكل من القياس القبمي والبعدي لممجموعة التج
ممحق رقم أنظر ) لحساب داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدياختبار )ت( 

 والجدول التالي يوضح ذلك: (90
 

 درجات أفراد عينة المجموعة التجريبيةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين  (09جدول )
 في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس األمن النفسي 

 

 المجموعة
 العينة

(N) 

المتوسط 
 الحسابي

(Mean) 

االنحراف 
 المعياري

(SD) 

 قيمة )ت(
 (T) المحسوبة

 مستوى الداللة
(sig) 

 القرار

القياس القبمي 
 لممجموعة التجريبية

09 
09..99 1.90 

58..1 9.99 
دال عند 
القياس البعدي  9.90

 لممجموعة التجريبية
019.59 5..0 
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لقياس يتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة المجموعة التجريبية في ا
ألفراد عينة ( بينما المتوسط الحسابي 1.90( وانحرافيم المعياري )99..09)القبمي 

( وىي قيمة 019.59المجموعة التجريبية في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي )
 (0..58)(، وقيمة )ت(= 0..5المعياري ) مقارنة بالقياس القبمي وانحرافيم مرتفعة جدا

، ومنو الفرضية محققة (9.90)وىي دالة إحصائيا عند  (9.99)(= sigومستوى الداللة )
المجموعة التجريبية في القياس القبمي  ت داللة احصائية بين متوسط درجاتروق ذاتوجد ف

لصالح القياس  عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج االرشادي والقياس البعدي
 .أفراد عينة الدراسةألمن النفسي لدى لتحسين افاعمية  رشادياإلرنامج بأي أنو لم البعدي

 نتائج الفرضية األولى:والشكل التالي يوضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفروق بين درجات أفراد عينة المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي ( 91شكل )
 عمى مقياس األمن النفسي
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 نامج اإلرشاديالبر مترابطتين، يمكن قياس قوة تأثير  وبما أن العينتين وفي ضوء ىذه النتيجة
راىق المتمدرس األمن النفسي لدى الم )حجم األثر( لتحسين القائم عمى منظور الزمن
 بحساب معادلة كوىن.

 
 d( مستويات حجم التأثير 00جدول )

 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط ضعيف
Cohen’s d 9.5-9..0 9.1-9..0 9.. فما فوق 

 
 أكبـر أو     )أو أقل صغيرا، وعندما يكون حـول (      يعتبر حجم التأثير حول

 أقل منيا يتجو إلـى الصـغر(     يعتبر تأثير كبير، وتعتبر النقطة الحدية لحجم التأثير 
   (    ,     Cohen) وأكثر منيا يتجو إلى الكبر.

 (القائم عمى منظور الزمن اإلرشادي البرنـامج)وقد تم حساب حجم تـأثير المتغيـر المسـتقبل 
والجدول  (09ممحق رقم أنظر )بمعادلة كوىن  األمن النفسي( )مقياسعمى المتغير التابع 

 : ذلكيوضح  التـالي
 

القائم عمى منظور  البرنامج اإلرشاديبواسطة معادلة كوىن تأثير  ( حجم التأثير05جدول )
 لتحسين األمن النفسي لدى المراىق المتمدرس الزمن

 
 التأثيرحجم  النسبة المئوية dقيمة  العينة المقياس

 كبير %.0 .9.0 09 األمن النفسي
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( أن قوة تأثير البرنامج اإلرشادي القائم عمى منظور الزمن في 05يتضح من خالل الجدول )
، وىذه النسبة تدل (%.0)بنسبة  (.9.0)تحسين األمن النفسي لدى المراىق المتمدرس 

منظور الزمن لتحسين األمن النفسي عمى قوة التأثير الكبيرة لمبرنامج اإلرشادي القائم عمى 
لدى المراىق المتمدرس، وبالتالي فإن البرنامج اإلرشادي القائم عمى منظور الزمن لو درجة 

 تأثير كبيرة جدا من الفاعمية.
 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية: 1-2

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات تنص الفرضية الثانية عمى أنو: 
 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

 .عمى مقياس األمن النفسي
ولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من 

تم ، كما والمجموعة الضابطة لممجموعة التجريبية لمقياس البعديمقياس األمن النفسي 
المجموعتين التجريبية والضابطة استخدام اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطات 

 والجدول التالي يوضح ذلك: (00ممحق رقم أنظر ) في القياس البعدي
 

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين درجات أفراد عينة المجموعة التجريبية ( 08جدول )
 البعدي عمى مقياس األمن النفسيوالمجموعة الضابطة في القياس 

 

 العينة المجموعة
(N) 

المتوسط 
 الحسابي

(Mean) 

االنحراف 
 المعياري

(SD) 

 قيمة )ت(
 (T) المحسوبة

 مستوى الداللة
(sig) 

 القرار

القياس البعدي 
 .0.. 9..005 09 لممجموعة الضابطة

دال عند  9.99 58.58
القياس البعدي  9.90

 لممجموعة التجريبية
09 019.59 5..0 
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في القياس  الضابطةيتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة المجموعة 
( بينما المتوسط الحسابي ألفراد عينة .0..( وانحرافيم المعياري )9..005) البعدي

مرتفعة جدا مقارنة بالقياس ( وىي قيمة 019.59)ة في القياس البعدي المجموعة التجريبي
ومستوى  (58.58)(، وقيمة )ت(= 0..5المعياري ) وانحرافيم البعدي لممجموعة الضابطة

فروق  توجد، ومنو الفرضية محققة (9.90)وىي دالة إحصائيا عند  (9.99)(= sigالداللة )
ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

لصالح المجموعة  عمى مقياس األمن النفسي البرنامج اإلرشاديالقياس البعدي بعد تطبيق 
  التجريبية في القياس البعدي.

 :التالي يوضح نتائج الفرضية الثانيةوالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( الفروق بين درجات أفراد عينة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 96شكل )

 في القياس البعدي عمى مقياس األمن النفسي
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: 1-3

 صائية بين الجنسين )ذكور، إناث(توجد فروق ذات داللة احتنص الفرضية الثالثة عمى أنو 
عمى مقياس األمن  بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديفي القياس البعدي  مجموعة التجريبيةلم

 .النفسي
ولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من 
مقياس األمن النفسي لمجنسين )ذكور، إناث( لممجموعة التجريبية في القياس البعدي، كما تم 
استخدام اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين الجنسين )ذكور، إناث( لممجموعة التجريبية 

 والجدول التالي يوضح ذلك:( 05ممحق رقم أنظر )ي في القياس البعد
 

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين الجنسين )ذكور، إناث( لدرجات أفراد   (.0جدول )
 عينة المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس األمن النفسي

 

 العينة المجموعة
(N) 

المتوسط 
 الحسابي

(Mean) 

االنحراف 
 المعياري

(SD) 

 قيمة )ت(
المحسوبة 

(T) 

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 القياس البعدي
 لممجموعة التجريبية

 8.59 010.88 6 الذكور 
0.0. 9.90 

غير دال 
 0.50 19...0 . اإلناث 9.90عند 

 
في  التجريبية الذكوريتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة المجموعة 

( بينما المتوسط الحسابي ألفراد عينة 8.59( وانحرافيم المعياري )010.88القياس البعدي )
 (0250المعياري ) وانحرافيم( 19...0في القياس البعدي )اإلناث المجموعة التجريبية 

دالة إحصائيا عند  غير وىي (9.90)(= sigومستوى الداللة ) (.0.0)وقيمة )ت(= 
توجد ال  ض الفرضية ونقترح الفرضية البديمة بأنونرف محققةغير ومنو الفرضية  (9.90)

في القياس  مجموعة التجريبيةلمفروق ذات داللة احصائية بين الجنسين )ذكور، إناث(  
 .عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديالبعدي 

 والشكل التالي يوضح نتائج الفرضية الثالثة:
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( الفروق بين الجنسين )ذكور، إناث( لدرجات أفراد عينة المجموعة التجريبية في .9شكل )
 القياس البعدي عمى مقياس األمن النفسي 

 
 عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة: 1-4

، عممي) الشعبة الدراسيةتوجد فروق ذات داللة احصائية بين تنص الفرضية الرابعة عمى أنو 
عمى مقياس  بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديفي القياس البعدي  مجموعة التجريبيةلم (أدبي

 .األمن النفسي

ولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من 
مقياس األمن النفسي لمشعبة الدراسية )عممي، أدبي( لممجموعة التجريبية في القياس البعدي، 

خدام اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين الشعبة الدراسية )عممي، أدبي( كما تم است
 والجدول التالي يوضح ذلك:( 08ممحق رقم أنظر )لممجموعة التجريبية في القياس البعدي 
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نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين الشعبة الدراسية )عممي، أدبي( لدرجات ( 01جدول )
 التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس األمن النفسيأفراد عينة المجموعة 

 

 المجموعة
 العينة

(N) 

المتوسط 
 الحسابي

(Mean) 

االنحراف 
 المعياري

(SD) 

 قيمة )ت(
المحسوبة 

(T) 

مستوى 
 الداللة

(sig) 
 القرار

 القياس البعدي
 لممجموعة التجريبية

 5.06 .010.0 . عممي 
5..0 9.98 

دال عند 
 0.99 99...0 8 أدبي 9.91

 
في  التجريبية العممييتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي ألفراد عينة المجموعة 

( بينما المتوسط الحسابي ألفراد عينة 5206( وانحرافيم المعياري ).010.0القياس البعدي )
( 0299( وانحرافيم المعياري )99...0في القياس البعدي ) األدبيالمجموعة التجريبية 

 (9.91)دالة إحصائيا عند وىي  (9.98)(= sigومستوى الداللة ) )5.00(وقيمة )ت(= 
(  أدبي، عممي) الشعبة الدراسيةتوجد فروق ذات داللة احصائية بين ومنو الفرضية محققة 

عمى مقياس األمن  بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديفي القياس البعدي  مجموعة التجريبيةلم
 .لصالح العممين النفسي

 والشكل التالي يوضح نتائج الفرضية الرابعة:
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 عينة لدرجات أفراد ( الفروق بين الشعبة الدراسية )عممي، أدبي( .9شكل )
 المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس األمن النفسي 

 
 مناقشة نتائج الدراسة: -2

تبين أنو توجد  (98والشكل ) (09)من خالل الجدول مناقشة نتائج الفرضية األولى:  2-1
المجموعة التجريبية في القياس القبمي  ت داللة احصائية بين متوسط درجاتذافروق 

 عمى مقياس األمن النفسي. بعد تطبيق البرنامج االرشادي والقياس البعدي
( التي أثبتت مدى فعالية برنامج معرفي 5908) وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة المنعمي

سموكي في تنمية األمن النفسي لدى المراىقين ذوي الظروف الخاصة، حيث وجدت فروق 
بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، ودراسة عبد مرزوق 

برنامج اإلرشادي لممجموعة ( التي أظيرت أن األمن النفسي الذي حققو ال5991وآخرون )
( فاعمية 5908وسميران ) بالتفكير االبتكاري، ودراسة الحمد كان ذا عالقة ارتباطية التجريبية

 البرنامج اإلرشادي والعالج اإلسالمي في تنمية الشعور باألمن النفسي لدى الطالبات.
ن البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية وما تضمنو من فنيات وأنشطة إ        

استيدفت الجوانب المعرفية واإلنفعالية والسموكية ألفراد المجموعة التجريبية كالحوار 
والمناقشة، وكما وفر فرصة لمتدريب عمى ميارة لعب الدور وعكس الدور لمواقف مماثمة في 
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لدى أفراد المجموعة التجريبية  كان ليا الدور في تحسين األمن النفسي األسرة والمدرسة، مما
دور في التغيرات  أن لوفي دراسة تتبعية لمنظور الزمن  (00.8وىذا ما أكده زيمباردو)
ة الخطير المنحرفة و النفسية وبالتالي التنبؤ بالسموكيات  االضطراباتالمختمفة لمشخصية وفي 
( في دراسة لدور أبعاد منظور 5908شف عنو جار اهلل )، وكعمى الفرد وعمى المجتمع

الزمن االيجابية التي تسمح بالتوجو نحو المشاعر واألىداف اإليجابية كمصادر لمجمد 
والتحكم في االنفعاالت السمبية بعد التعرض لحدث صدمي، مما يسيل عممية مواجية 

 .األحداث الصادمة والتخمص من أثار الصدمة
لتعزيز في مساعدتيم عمى تعمم ميارات جديدة، باإلضافة إلى أن كما ساىم أيضا ا

المعمومات التي وفرىا البرنامج اإلرشادي لممجموعة التجريبية جعميم يتحررون من الماضي 
السمبي واالستفادة منو كخبرة ذاتية زمنية، كما أن عممية اإلرشاد الجماعي فرصة لتبادل 

دعم والتغذية الراجعة التي قدميا األفراد لبعضيم البعض الخبرات واألفكار، واالستفادة من ال
 إذ يستفيد من قوة الجماعة وديناميتيا في إحداث التغيير المطموب.

وعميو إن البرنامج اإلرشادي عرف أفراد المجموعة التجريبية عمى منظورىم الزمني وتدريبيم 
 .اضر ممتععمى التخمص من المشاعر السمبية المرتبطة بالماضي لمعيش في ح

توجد ( تبين أنو .9( والشكل )08من خالل الجدول )مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  2-2
فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

لصالح المجموعة  عمى مقياس األمن النفسي القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي
 .التجريبية

( التي أظيرت النتائج إلى وجود فروق ذات 5901وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة معالي )
داللة إحصائية في التوتر بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح أفراد 

ور باألمن المجموعة التجريبية، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لمشع
بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة النفسي لدى طمبة المرحمة الثانوية 
( حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين 5908التجريبية، دراسة الحمد وسميران )

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، واتفقت 
( أن البرنامج اإلرشادي أسيم في إشباع 5991اسة عبد مرزوق وآخرون )أيضا مع در 

 الحاجة لألمن النفسي لدى طمبة المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
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إن أفراد المجموعة التجريبية قد تأثروا وبشكل واضح بالبرنامج اإلرشادي الذي كان        
لتي لم تتمقى المتمدرس عكس المجموعة الضابطة ا ىدفو تحسين األمن النفسي لدى المراىق

البرنامج اإلرشادي، حيث أتاح ليم الفرصة عمى فيم األحداث والوقائع المرتبطة بالزمن 
األفكار الالعقالنية التي حدثت ليم في الماضي والعيش في وتصحيح التشوىات المعرفية و 

في البرنامج اإلرشادي ساىمت  حاضر محتوم، كما أن الفنيات واالستراتيجيات المستخدمة
اسقاط الموم عمى ألحداث دون إعطاء أحكام مسبقة أو في فتح بصيرتو وقدرتو عمى مواجية ا

 اآلخرين وتحمل مسؤوليتو بعكس المجموعة الضابطة.
دراك المراىق لو يجعمو ال يسجن في الماضي، ويعيش  إن االحساس بالزمن النفسي وا 
حاضر ممتع ويتنبأ بمستقبل جيد، واالستفادة من خبرات الماضي السيئة في معايشة حاضره 
والنظرة االيجابية لو عمى أنيا تجربة سواء كانت إيجابية أو سمبية، وكيفية توظيفيا مستقبال 

 سجن فييا، ويعيش حاضر محتوم عميو.وي رلكي ال تتكر 
، والسيما المراىق فاإلرشاد وفق منظور الزمن ىو عالج ألسباب االضطرابات النفسية لمفرد

الذي يتميز بالسموك التوكيدي، وفي الكشف والوقاية والحماية من األزمات التي من الممكن 
ا تعمموه أفراد المجموعة أن تعترضو أو يتعرض ليا في حياتو اآلنية والمستقبمية، وىذا م

وتعمم ميارات جديدة التجريبية من خالل الجمسات من مفاىيم، وتغيير ألرائيم واتجاىاتيم 
 وأنماط سموكية جديدة لتساعدىم في العيش بأمان واتزان وتخطى مرحمة المراىقة بسالم.

توجد فروق ال ( 91( والشكل ).0من خالل الجدول )مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  2-3
بعد في القياس البعدي  مجموعة التجريبيةلمذات داللة احصائية بين الجنسين )ذكور، إناث(  

 .عمى مقياس األمن النفسي تطبيق البرنامج اإلرشادي
( بأنو ال توجد فروق بين الذكور 5996تاسينو وآخرون ) وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

( عدم وجود فروق بين 5996ودراسة رحال )من، واإلناث في التوجو نحو أبعاد منظور الز 
والتي ( 5908ودراسة جار اهلل )والوحدة النفسية، الجنسين عمى مقياس األمن النفسي 

عدم وجود فروق تعزى لمجنس ألبعاد منظور الزمن عمى الجمد في مواجية األحداث أظيرت 
دم وجود فروق التي كشفت عن ع( .590واتفقت أيضا مع دراسة العجرومي )’ الصادمة

( التي .599بين الذكور واالناث عمى مقياس األمن النفسي، واختمفت مع دراسة البدراني )
 أظيرت وجود فروق في األمن النفسي لصالح الذكور.
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رس من الجنسين يتمتع بالشعور بالثقة واالعتزاز بالنفس والغنى المراىق المتمدإن       
المستقبمية، وشعورىم باألمان والطمأنينة والراحة النفسية في الروحي وكذا النظرة التفاؤلية 

، وىي أحد مؤشرات التمتع بغض النظر عن المكان والظروف الذي يعيش فيو  حياتيم
 بالصحة النفسية الجيدة، وبالتالي التمتع باألمن النفسي وجودة الحياة المدرسية.

ا تعارض حاجاتو النفسية مع بعضيا حباط التي قد تسببيعمى مواقف اال وابتعاد المراىق  
، وىذا يدل عمى أن البيئة المدرسية والمناخ و لنفسو وتقديره لغيرهؤدي إلى احترامالبعض، ت

، من خالل تنمية العالقات المدرسي آمن ليس معادي لمتمميذ المراىق وال يتعرض فيو لمتيديد
و، وتنظيم الحياة المدرسية اإلنسانية التي توفرىا المدرسة لمتمميذ بغض النظر عمى جنس

المتمثمة في القوانين واألنظمة السائدة فييا، والتي تنظم العممية التعميمية وتحقيق األمن 
، الذي ىو أحد والشعور باالنتماءوالسالمة لمتالميذ، ويزيد من اإلحساس باألمن لديو، 

 المقومات األساسية لألمن النفسي.
توجد فروق ( 96( والشكل )01من خالل الجدول )ة: مناقشة نتائج الفرضية الرابع 2-4 

في القياس  مجموعة التجريبيةلم(  أدبي، عممي) الشعبة الدراسيةذات داللة احصائية بين 
 .عمى مقياس األمن النفسي لصالح العممين بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديالبعدي 

( التي أظيرت وجود فروق في 5900وبركات ) الشميمري وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
التخصص لصالح طالبات كمية الدعوة وأصول الدين عمى مقياس األمن النفسي، ودراسة 

( والتي كشفت نتائجيا عمى وجود فروق بين درجات الطمبة عمى مقياس 5905نعيسة )
يا، واختمفت مع األمن النفسي تعزى إلى متغير المستوى التعميمي لصالح طمبة الدراسات العم

( في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير .599دراسات كل من البدراني )
( والتي أظيرت عدم وجود 5996التخصص عمى مقياس األمن النفسي، ودراسة رحال )

بين الطمبة ذوو التخصصات  فروق عمى مقياس األمن النفسي ومقياس الوحدة النفسية
التي كشفت ( .590و التخصصات اإلنسانية، وكذا دراسة العجرومي )العممية والتقنية وذو 

 عن عدم وجود فروق بين الكميات العممية واألدبية عمى مقياس األمن النفسي.
ودرجة وضوح  افي حد ذاتي شعبة العمميةجاع ىذه النتيجة الى طبيعة الويمكن إر     

 يةالعمم شعبةال تالميذ ألن شعبتينال اللى خصوصية البرامج التعميمية لكا  الميني و  امستقبمي
المينة في  ي لكونو أكثر طمبا في الوظيفة أوكثر رضا عن تخصصيم الدراسأيكونون 

مكانة في المجتمع كمينة  ياتضمن لطالب شعبةىذه المينة التي توافق ىذه الالمستقبل، وأن 
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ب اعتقاد أغمب ، وىذا حسمجالو الميني محدود ألدبيبيب أو الميندس وأن التخصص االط
لكال الشعبتين، واألنظمة  الدراسية والتعميمية توفر نفس الظروفمن رغم بالو التالميذ، 

إال أنو  ،الدراسية في جميع الشعبعمى التالميذ والقوانين التي تفرضيا المدرسة نفسيا 
 .العممين لدييم تطمعات نحو المستقبل يسعون إلى تحقيقيا بعكس األدبين

 عام:استنتاج  -3
بناءا عمى نتائج الدراسة الحالية والتي أثبتت فعالية البرنامج اإلرشادي القائم عمى      

 وأنو: منظور الزمن في تحسين األمن النفسي لدى المراىق المتمدرس
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس  -

 عمى مقياس األمن النفسي. ق البرنامج اإلرشاديبعد تطبي القبمي والقياس البعدي
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  -

 .عمى مقياس األمن النفسي الضابطة في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي
في  مجموعة التجريبيةملتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين )ذكور، إناث(  ال  -

 .عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديالقياس البعدي 
 مجموعة التجريبيةلمتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الشعبة الدراسية )عممي، أدبي(   -

 .عمى مقياس األمن النفسي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي في القياس البعدي
نستنتج أن الزمن النفسي مجال لخبرتنا ونشاطنا، واإلحساس بذاتية الزمن لدى الفرد أمر  

مختمف حسب توجيات األفراد، فالبعض منيم زمنيم األمس واقع، أي أن إدراكنا لمزمن 
 .واآلخر اليوم وبعضيم غدا

ولنا لو عالقة باألشياء من حألنو  ،ونرى أن الزمن وليد المحظة اآلنية التي نعيشيا
وبالشخص الذي يعيش التجربة، والزمن الحقيقي حسب وجية نظرنا ليس الساعة البيولوجية 
بل ىو الزمن النفسي المرتبط بإحساسنا ومشاعرنا، ومن ىنا يمكن الربط بين أبعاد منظور 
الزمن ونمط الشخصية لدينا، لذا عمى الفرد أن يتجو نحو أكثر من بعد حسب ما يتطمبو 

 .الموقف البيئي
 اقتراحات بحثية مستقبلية: -4

ما تم  في ضوء ما تم التطرق إليو في الدراسة النظرية والدراسات السابقة، وفي ضـوء
 :الوصول إليو في دراستنا الحالية من نتائج فقد تم التوصل إلى ما يمي
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المراىق  التـي تسـتيدف األمن النفسيإجراء المزيد من الدراسات التجريبية حول موضوع   -
 .يعتمد عميوجيل الصاعد الذي لكونو ال

 إجراء دراسات مشابية عمى المستوى الجامعي وىذا من خالل ما تم مالحظتـو مـن - 
لتحسين األمن النفسي حيث من نقص دراسات تجريبية  اطالعيماوفي حدود  تانباحثطرف ال

 ركزت أغمب الدراسات السابقة عمى تنميتو.

 اإلرشادي عمى عينات مختمفة وعمى مختمف الفئات وعمى مختمـفتطبيق البرنامج  -8
 . البيئات وعمى مختمف المراحل العمرية

األفراد  لتعـديل سـموكيات وفق منظور الزمنإجراء دراسات تجريبية تعتمد عمى اإلرشاد  - 
 .لو وىذا من خالل ما تم مالحظتو خالل جمسات البرنامج اإلرشادي ودرجة احتياجيم



 

 

 

 

 

 قـائمـة المراجـــع
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 :قائمة المراجع

 أوال: باللغة العربية

 ( 3 5002إبراىيم سعفان محمد أحمد)مصر.، دار الكتاب الحديثالعممية اإلرشادية ، 
 ( 3 األمن النفسي لدى المراىقين، 5022إبريعم سامية)مجمة دراسات نفسية وتربوية 

 .270-201، جوان، ص 00جامعة ورقمة، الجزائر، العدد 
 ( 3 5022إبريعم سامية)والطباعة نشر ، دار التعميم الجامعي لمسيكولوجية األمن النفسي

 والتوزيع، مصر.
  دار المسيرة لمطباعةاإلرشاد المدرسي3      )أبو أسعد أحمد عبد المطيف ، 

 .والنشر والتوزيع، األردن
  النشر دار  ،مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(       أبو عالم رجاء محمود

 ، مصر. لمجامعات
 (3 األمن النفسي لدى الطالبات المقيمات بجامعة الوادي5021األسود الزىرة عمي ) -

، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية  ربوية والنفسيةالمجمة الدولية لمدراسات الت
 .2، ص 3االقتصادية والسياسية ببرلين، ألمانيا، العدد

 ( 3 5002أقرع إياد) جامعة الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طمبة
 فمسطين. ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية بنابمسالنجاح الوطنية

 ( 3 المساندة االجتماعية وعالقتيا باألمن النفسي 5022أم الخيوط إيمان، بورزق يوسف)
  ، جامعة سعيدة الجزائرمجمة متونلدى عينة من الشباب البطال بمدينة مستغانم، 

 .522-525، أفريل، ص 02، العدد 22المجمد 
 ( 3 5002البدراني جالل عزيز حميد)لتوجو الزمني لدى طمبة األمن النفسي وعالقتو با

 ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، العراق. ، رسالةجامعة الموصل
 ( 3 األمن النفسي وعالقتو بالتوافق الزواجي لدى عينة من 5021بن السايح مسعودة)

، جامعة الجمفة  مجمة أنسنة لمبحوث والدراساتالعاممين بالقطاع الصحي باألغواطـ، 
 .201-202، أوت، ص 02عدد ، ال02الجزائر، مجمد 

javascript:setAuthors('%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A')
javascript:setAuthors('%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A')
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 ( 3  5002بوقري مي كامل محمد)والطمأنينة الوالدي واإلىمال البدنية المعاممة إساءة 
، رسالة ماجستير منشورة االبتدائية المرحمة تمميذات من عينة لدى واالكتئاب النفسية

  ، السعودية.جامعة أم القرى
 ( 3 2222بيبي حسين ىدى) دار  -شدين والمعممين واألىلمورد لممر -أبناؤنا في خطر

 أكاديميا إنترناشونال، لبنان.
 (3 عالقة األمن النفسي باالغتراب النفسي لدى عينة من 5022إبراىيم عيسى ) تواتي

مخبر الطفولة والتربية ما قبل  ،المجمة الجزائرية لمطفولة والتربيةطالب جامعة الوادي، 
 .23-25ص  ، أفريل05، الجزائر، العدد 5التمدرس، جامعة البميدة

  دار صفاء  ،مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي(3  2222عبد الجابر،  الفرخ كاممة ) تيم
 لمنشر والتوزيع، األردن.

 ( 3 5023جاراهلل  سميمان)الصادمة منظور الزمن وعالقتو بالجمد في مواجية األحداث 
 ، الجزائر.5سطيف رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة

 ( 3 بعض المتغيرات الديموغرافية المرتبطة باألمن النفسي، 2220جبر محمد) مجمة عمم
 .10، ص 32العدد  20، الييئة العامة المصرية لمكتاب، القاىرة، مصر، السنة النفس

 ( دار الثقافة مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي       جودت اليادي، عزة سعيد حسني ،
 لمنشر والتوزيع، األردن.

  فاعمية اإلرشاد والعالج اإلسالمي في تنمية الشعور (3 5023سميران ثامر )نايف، الحمد
المجمة األردنية في الدراسات باألمن النفسي لدى طالبات جامعة البمقاء التطبيقية، 

 .   03، العدد 22، عمان، األردن، المجمد اإلسالمية
 ( 3 5003الخضري جياد عاشور)سعاف األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإل

، رسالة ماجستير غير بمحافظات غزة وعالقتو ببعض سمات الشخصية ومتغيرات أخرى
 منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين.

 ( 5020خطراوي وفاء حسن عمي  :) األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة
 لة ماجستير منشورةرسا ،الفمسطينية ) المطمقة واألرممة ( وعالقتيما ببعض المتغيرات

 غزة، فمسطين.  ب الجامعة االسالمية
 ( 3 2277راجح أحمد عزت)دار المعارف القاىرة مصر. أصول عمم النفس العام ، 
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 ( دار الصفاء مناىج البحث في عمم النفس       ربحي مصطفى عميان وآخرون ،
 لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( 3 5020رحال سعيد)قتو بالوحدة النفسية لدى الطالب الجامعي األمن النفسي وعال
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر.المقيم

 ( 3 5002زرواتي رشيد) منيجية البحث العممي في العموم اإلجتماعية )أسس عممية
 ، دار الكتاب الحديث، مصر.وتدريبات(

  دار صفاء لمنشر والتوزيع ،التوجيو واإلرشاد النفسي        زىران حامد عبد السالم 
 األردن.

  مصر.، عالم الكتب3، طالتوجيو واإلرشاد النفسي (    ): حامد عبد السالمزىران ، 
 مصر.، ، عالم الكتب3، طالتوجيو واإلرشاد النفسي (    ): زىران حامد عبد السالم 
 ( ة مكتبة النيض -الطمأنينة االنفعالية-مقياس األمن النفسي        شقير زينب

  المصرية، مصر.
 ( 3 إسيامات البطالة في تحقيق األمن النفسي والتسامح   5023شقير زينب) طالب لدى

  .33-32ص 23، العدد مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسالدراسات العميا، 
 ( 3 5022الشميمري ىدى، بركات آسيا بركات) مستوى األمن النفسي )الطمأنينة

طالبة الجامعية في ضوء الحالة االجتماعية والتخصص والمستوى االنفعالية( لدى ال
، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، مصر   20، المؤتمر السنوي العممي
022-752.  

 ( 5002صاحب عبد مرزوق وأخرون) 3 أثر برنامج ارشادي في االمن النفسي وعالقتو
، العراق  كربالء لمبحوث اإلنسانيةجامعة  مجمة بالتفكير االبتكاري لدى طمبة الجامعة،

 .02-21، كانون االول، ص 23، العدد 03المجمد 
 ( إيتراك لمنشر  ،المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي3      صالح سفيان نبيل

 .مصروالتوزيع، 
 ( 3 المرونــة العقميــة وعالقتيــا بكــل مــن5022صــالح شــريف عبــد الوىــاب) زمن  منظور

مجمة البحوث التربية   ،ستقبل وأىداف االنجاز لدى أعضاء ىيئـة التـدريس بالجامعـةالم
 ، فبراير.  ، جامعة المنصورة، مصر، عدد النوعية

 ( 3 5002طو جميل سمية)عالم الكتاب، القاىرة مصر.، اإلرشاد النفسي 
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 غزة (3 األمن النفسي لدى طمبة الجامعات في محافظات 5007حسن جميل )  الطيراوي
جامعة غزة ، اإلسالمية الجامعة مجمةوعالقتو باتجاىاتيم نحو االنسحاب اإلسرائيمي، 

 .    -   ص  ،5، العدد 22 المجمد فمسطين،
 ( 3 5002عبد الباري محمد داود)مصر. ،، ايتراك لمنشر والتوزيعالصحة النفسية لمطفل 
 ( 3 5023عبد الحميم رحـيم عمـي)بخبرة  الزمنـي وعالقتيمـا التـرابط الزمنـي والمنظـور

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، العراق.الزمن الذاتية
 والثانوية  اإلرشاد التربوي في المدارس األساسية العميا (       العاجز عمى فؤاد

 .05العدد  02، جامعة غزة، فمسطين، المجمد مجمة العموم اإلسالمية ة،بمحافظات غز 
 دار ، التكنولوجيا( -التطبيق-اإلرشاد النفسي ) النظرية(3 5002طو ) عبد العظيم حسين

 الفكر لمنشر والتوزيع، األردن.
 ( 3 سيكولوجية الزمن، 5000عبد اهلل محمد قاسم)مصر، العدد  ،مجمة عالم المعرفة

 .  -02ص  222
 ( 3 تصور مقترح لتعزيز األمن النفسي لدى طمبة فمسطين 5021العجرومي محمود)

 .5021أكتوبر  3، العدد 1، فمسطين، المجمد مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات
 دار  ،الصحة النفسية في ضوء عمم النفس واإلسالم(3 2210) كمال عودة محمد، مرسي

 القمم، الكويت.
 ( 3 2277غنيم سيد محمد)مجمة عالم الفكر مصر، المجمـد مفيوم الزمن عند الطفل ،

 .202-02، ص 05العدد  01
 ( 3 5020الفتالوي عمي شاكر)دار صفحات لمدراسات والنشر  سيكولوجية الزمن  ،

  سوريا.
 ( 3 5022قموه جميل)األردن.دار اآلن ناشرون وموزعون، ، 2ط، فمسفة خارج اإلطار 
 القيادة الناجحة في - المعممين قبل أن يأكموا الطالبأطعموا (3 5001) كورنز نيال

، ترجمة السويدي خميفة عمي ورداوي عمي والمعمميناريين ددليل عممي لإل -التعميم
 ، مكتب التربية العربي لدول الخميج، السعودية.الياشمي بن النوي 

  العالقة بين األمن النفسي والوالء لموطن لدى 3 (5022مصطفى عمي رمضان )مظموم
 . 25-2ص 12، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيق، مصر، العددطالب الجامعة
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 ( 3  فاعمية برنامج ارشادي يستند إلى ميارات التواصل في خفض 5022معالي إبراىيم)
مجمة البمقاء لمبحوث التوتر وتحسين الشعور باألمن النفسي لدى طمبة الثانوية، 

       5022، سنة 05، العدد 21، جامعة عمان األىمية، األردن، المجمد والدراسات
 .202ص 

 ( 3 5023المنعمي أحمد راجح) فاعمية برنامج معرفي سموكي في تنمية األمن النفسي
، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الممك عبد لدى المراىقين ذوي الظروف الخاصة

 العزيز جدة، السعودية.
 ( 3 االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي دراسة ميدانية عمى عينة 5025نعيسة رغدة)

العدد  ،، سوريامجمة جامعة دمشقبالمدينة الجامعية،  من طمبة جامعة دمشق القاطنين
 .221-223ص   (3)51
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Explore 
 
 المجموعات
 

Descriptives 

 
 Statistic Std. Error المجموعات

              Mean التجريبية المجموعة النفسي.األمن

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound         

Upper Bound         

5% Trimmed Mean         

Median         

Variance         

Std. Deviation        

Minimum     

Maximum      

Range     

Interquartile Range    

Skewness -    -      

Kurtosis            

              Mean الضابطة المجموعة

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound         

Upper Bound         

5% Trimmed Mean         

Median         

Variance         

Std. Deviation        

Minimum      

Maximum      

Range     

Interquartile Range    

Skewness -     -      

Kurtosis            



 

 

 

 

 

M-Estimators 

 

 المجموعات

Huber's 

M-Estimator
a
 

Tukey's 

Biweight
b
 

Hampel's 

M-Estimator
c
 Andrews' Wave

d
 

                             التجريبية المجموعة النفسي.األمن

                             الضابطة المجموعة

a. The weighting constant is 1.339. 

b. The weighting constant is 4.685. 

c. The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500 

d. The weighting constant is 1.340*pi. 

 

 

Tests of Normality 

 
 المجموعات

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

موعة التجريبيةالمج األمن.النفسي              
*
              

                           المجموعة الضابطة

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

سياألمن.النف  Based on Mean                

Based on Median                

Based on Median and with 

adjusted df 
                   

Based on trimmed mean                

 

 

 

 

 

 

 



 األمن.النفسي
 
Histograms 

 

 
 

 

 

 



 (10ملحق رقم: )
 مقياس األمن النفسي

 البيانات العامة:
 االسم والمقب: ............................ الجنس: )ذكر/أنثى( ..........................

 : ................ سنة.               المستوى الدراسي: ............................السن
 اسم المؤسسة: ...........................................................................

ى حدى، ثم نضع أمامك عزيزي التمميذ مجموعة من العبارات، نرجو منك قراءة كل عبارة عم             
أمام العبارات التي ترى أنها األكثر انطباقا عميك )دائما/أحيانا/أبدا(، الرجاء عدم )×( أجب بوضع عالمة 

 ترك أي خانة فارغة، ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق عميك.
 لبحث العممي.تأكد من أن معموماتك سرية لمغاية، ولن تستخدم إال في أغراض ا

 ونشكر لكم حسن تعاونكم معنا
 أبدا  أحيانا  دائما  العبارات الرقم
       أشعر باألمان لقدرتي عمى مواجهة مشكالتي ومحاولة حمها   
       يحبني زمالئي ويحترموني   
       تقديري واحترامي لنفسي يشعرني باألمان   
       أستطيع مواجهة االمور الصعبة   
       أشعر بأن لي قيمة في المدرسة   
       أشعر بالطمأنينة عند التمسك بالقيم الدينية   
       أتوقع النجاح ألني أراجع بانتظام   
       أثق في قدرتي عمى حماية نفسي من أي تهديد  
       يوفر النجاح في الدراسة وظيفة في المستقبل   
       الكافية لمتمميذ  توفر االدارة الحماية   
       أشعر باألمان في الوسط المدرسي    
       أشعر باألمان حينما التزم بقوانين المدرسة   
       احتاج لمن يحميني ألعيش في أمان    
       تجعمني العالقات الطيبة في المدرسة آمنا    
       أتعامل مع التالميذ كأفراد من االسرة    
       أحرص عمى التعامل الحسن مع زمالئي    
       أحب النشاط االجتماعي    
       أميل إلى التواجد مع التالميذ    
        ي نشاط جماعيأتوافق بسهولة في أ   
       تنقصني مشاعر العاطفة والدفء النفسي    



       تنقصني الثقة بالنفس    
       من حين ألخر أحتقر نفسي وألومها   
       أعاني من نقص في تحقيق لبعض االمور    
       أشعر بالضعف مما يهدد حياتي بالخطر في المدرسة    
       يقمقني كثرت الشك في االخرين    
       شعوري بضعف شخصيتي يفقدني قيمتي بين زمالئي    
       م الشعور باألمان في المدرسة نادر هذه االيا   
       الدراسة عب ثقيل تحتاج الى بذل جهد اكبر   
       أرى أن المدرسة تسير من سيء الى أسوء   
       يمنعني القمق عمى المستقبل من التمتع باالستقرار واألمان    
       أفقد شعور األمن والسالم من حولي لنقص الحماية من المراقبين    
       لعنف داخل المدرسة األمن يهدد انتشار ا   
       أشعر بالخطر داخل المدرسة    
       شعوري بالتشاؤم واليأس يؤدي إلى عدم االستقرار واألمان في المدرسة    
       يشعرني الفشل الدراسي بالخطر وعدم األمان    
       يبتعد  عمى االصدقاء وقت الوقوع في مشكمة   
       ن المدرسة يشعرني بعدم االستقرار فيها استيائي م   
       أشعر بالتعاسة وعدم الرضى في المدرسة    
       أنا تمميذ متوتر وعصبي المزاج ويسهل استفزازي    
       أشعر بالخوف من وقت ألخر    
       أرتبك وأخجل عندما أتحدث مع االساتذة    
       فرح تنقصني مشاعر السعادة وال   
       أنا تمميذ حزين معظم الوقت    
       الغضب والعنف السبب في معظم مشاكمي وشعوري بنقص األمان    
       أشعر بعدم االرتياح معظم الوقت    
       أعاني من قمة النوم مما يقمل شعوري بالراحة    
       مور أفقد السيطرة عمى أفعالي عمى الرغم من بساطة اال   
       أفتقد اهتمام األساتذة من حولي    
       أشعر أنني وحيد في هذه المدرسة    
       أرى أن االحتكاك بالتالميذ يسبب المشاكل    
       أشعر بالراحة النفسية عندما أجمس بمفردي    
       التعامل بإخالص ومحبة مع التالميذ أصبح نادرا    
       ائي قميمون بسبب ظروفي التي أعيشها أصدق   
       أكره االشتراك في الرحالت   



 (10ملحق رقم: )
 

 أسئمة المقابمة االرشادية
 

 هل تتصرف بعفوية دون تكمف أو اصطناع أي سموك أو قول؟ .1
 هل انت متقمب المزاج؟ .2
 هل أنت سريع الغضب؟ .3
 جاز في جماعة؟هل يمكنك العمل واإلن .4
 هل تسمح أن يزورك أصدقاؤك؟ .5
 هل تتخذ قراراتك من ذاتك أم تحت ضغط اآلخرين؟ .6
 هل تعاند حتى ولو كانت آراؤك غير صائبة؟  .7
 هل تشعر باالستقاللية واالعتماد عمى ذاتك؟ .8
 هل تشعر انك تعيش كما تريد ال كما يريد االخرين؟ .9

 ت تحت تهديد او ضغط؟هل تنجز أعمالك حتى ولو ان .10
 هل يغمب عمى شخصيتك الهدوء؟ .11
 هل تعتمد عمى رأي اآلخرين في اتخاذ قرارات مهمة في حياتك؟ .12
 هل أنت قمق من مستقبمك الدراسي أو المهني؟ .13
 هل تشعر بعدم االرتياح في حياتك؟ .14
 هل انت راضي عن حياتك؟ .15
 هل يزعجك تدخل االخرين في خصوصياتك؟ .16

 

 

 

 

 



 (43ممحق رقم: )
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -الوادي-جامعة الشييد حمو لخضر
 نسانيةكمية العموم االجتماعية واال

 قسم: العموم االجتماعية
 شعبة: عمم النفس

 التخصص: عمم النفس المدرسي
 تحكيم برنامج ارشادي 

 أساتذتي الكرام:
 المدرسيعمم النفس  في استرالم درجة عمى لمحصولدراسة ب ائشة األرقط وفاطمة منصرع الطالبتان قومت

المراهق المتمدرس  لدى النفسي األمن لتحسين وفق منظور الزمن إرشادي برنامج فعالية (نبعنوا
 النفسي األمنحسين لت إرشادي برنامج إعداد ذلك ويتطمب  عوين بمقاسمإشراف األستاذ  بالدبيمة الوادي(

 . التجريبية المجموعة أفراد لدى
 :طالبتانال عرفتو 
 وىوزٌنب شقٌر   فبتعري ويتطمبيا يحتوييا التي بالجوانب لتحسينو الدراسة تسعى الذي النفسي األمن -
وأنو محبوب ومتقبل من  بما يحقق لو االستقرار االنفعالي بالسعادة والرضا عن حياتو الفرد شعور: أنو

اآلخرين بما يمكنو من تحقيق قدر أكبر من االنتماء لؤلخرين مع امكانية تحقيق رغباتو في المستقبل بعيدا 
 . أو أي يخطر ييدد أمنو واستقراره في الحياةبات النفسية والصراعات عن االضطرا

الماضي  الخمسة )الماضي السمبي،منظور الزمن: ىو مدى ىيمنة األبعاد الزمنية لزمباردو بفروعيا  -
اإليجابي، الحاضر الحتمي، الحاضر الممتع، المستقبل( عمى سموك الفرد وتعكس طريقتو في معايشة ىذه 
األزمنة من منظوره نحوىا عبر السموكات التي يتصرف بيا في مواقف الحياة المختمفة ويتم الكشف عنيا 

 من خالل البرنامج االرشادي.
 أسبوعيا انتجمس 90 بواقع إرشادية جمسات 90 من األولية صورتو في المقترح اإلرشادي جالبرنام ويتكون
 دقيقة. 54 جمسة كل ومدة

 والوسائل والمحتوى األىداف حيث من المقترح البرنامج حول مالحظاتكم بإبداء التكرمدتكم اأرجو من سي
 . المستيدفة العمرية لمفئة البرنامج مالئمة ومدى ،ةاإلرشادي والفنيات

 لكم حسن تعاونكم معنا شاكرين
 طالبتانال                                                                          

 عائشة األرقط -                                                                           
 فاطمة منصر -                                                                           



 الجمسات االرشادية
 الجمسة األولى:

 
 األولـــــــــى رقم الجمــسة

  التمهيدية عنوان الجمسة

 الهـــــدف

والتالميذ المشاركين في البرنامج  الباحثتينبناء العالقة اإلرشادية بين  -
 والتعارف فيما بينيم.

تزويد التالميذ بعدد الجمسات ومواعيدىا واإللتزام بذلك من خالل المواظبة عمى 
 الحضور وفي الموعد والمكان المحدد.

االتفاق عمى بروتكول الجمسات )المشاركة واإللتزام بمواعيد الجمسات، احترام 
 اآلخر(.

 (، قصاصات ورقية، أقالمL.C.Dالسبورة، جياز ) الوسائــــل
 الحوار والمناقشة الفنيات

 المحتــــوى

 لمبرنامج. باحثتينتعارف بين التالميذ المشاركين وال -
 إبراز أىمية البرنامج لمتالميذ. -
توضيح أىداف البرنامج اإلرشادي لمتالميذ وطريقة سيره وعدد جمساتو  -

 المكان والزمان.وأنشطتو وآلياتو وتحديد 
 مناقشة الباحثتان مع المشاركين مواعيد وعدد الجمسات وكذلك قوانين العمل. -
قصاصات ورقية وأقالم ليكتب كل تمميذ ماذا استفاد من  بإعطاءختام الجمسة  -

 الجمسة ومناقشتيا جماعيا وتبادل األفكار
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 ثانوي. األولىتالميذ  الفئة المستهدفة
 لكل جمسة. بطاقة تقويم التقييـــــم

 



 :ةالثانيالجمسة 
 

 ثانيةال رقم الجمــسة
 السيطرة عمى الغضب عنوان الجمسة

 الغضب مسببات عن الكشف - الهـــــدف
 الغضب السيطرة عمى طرق عن الكشف -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. لعب األدوار، ، التخيل،المناقشةو  الحوار الفنيات

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بالغضب وذلك بالغوص في الماضي حيث  -
)تصور، إحساس، موقف، يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بالغضب 

خاطئ يظنو أنو صحيح( ثم الرجوع إلى الحاضر  اعتقادصوت داخمي، 
ظيار مشاعر الغضب إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج  وا 

ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو  ألتعمم منو بحيث أتخمص من
 مستقبال.

ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى الغضب قبل حدوثو بمدة زمنية كافية  -
ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث الغضب ثم يسأل 

 نفسو أين اختفت مشاعر الغضب.
من  أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا -

الغضب ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو 
 ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :الثالثةالجمسة 
 

 الثالثة رقم الجمــسة
 التخمص من العناد عنوان الجمسة

 أن يتعمم أسموب الحوار مع والديو وأساتذتو. - الهـــــدف
 أن يعترف بالخطأ ويتعمم منو. -

 ، قصاصات ورقية، أقالمشرائط موسيقى ىادئةالسبورة،  الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

وذلك بالغوص في الماضي حيث يتخيل  بالعنادشرح األعراض المتعمقة  -
ظيار  بالعنادالمشاعر السمبية المرتبطة  ثم الرجوع إلى الحاضر  وا 

إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو عناد المشاعر 
 بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو مستقبال.

قبل حدوثو بمدة زمنية كافية  العنادويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى  -
ثم يسأل  العنادلى حدوث ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إ

 .العنادنفسو أين اختفت مشاعر 
أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا من  -

ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو  العناد
 ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -
 دقيقة  54 اإلنجــازمدة 

 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 
 



 :الرابعةالجمسة 
 

 الرابعة رقم الجمــسة
 االستقاللية عنوان الجمسة

 الهـــــدف
 االعتماد عمى النفس في حل المشكالت. -
 استغالل وقت الفراغ بشكل ايجابي. -
 يتعمم كيفية اتخاذ القرار -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم االستقاللية وذلك بالغوص في الماضي  -
حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بالتقيد ثم الرجوع إلى الحاضر 

ظيار مشاعر التقيد إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج  وا 
من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو ألتعمم منو بحيث أتخمص 

 مستقبال.
ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى التقيد قبل حدوثو بمدة زمنية كافية  -

ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث التقيد ثم يسأل 
 نفسو أين اختفت مشاعر العناد.

تحررا من أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم وم -
التقيد ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو 
ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة، تالحظ أن تمك المشاعر قد 

 اختفت تماما.
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الباحثتانالطالبتان  المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :الخامسةالجمسة 
 

 الخامسة رقم الجمــسة
 المسؤولية عنوان الجمسة

 . مشكالتيم عمى التغمب في المسؤولية التالميذ يتحمل أن  - الهـــــدف
 . النجاح مفتاح ىو المسؤولية تحمل أن المجموعة أفراد يدرك أن  -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم تحمل المسؤولية وذلك بالغوص في الماضي  -
يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم تحمل المسؤولية ثم الرجوع حيث 

ظيار مشاعر عدم التحمل إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل  إلى الحاضر وا 
نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة 

 وأستفيد منو مستقبال.
حدوثيا  ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم تحمل المسؤولية قبل -

بمدة زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث 
 عدم تحمل المسؤولية ثم يسأل نفسو أين اختفت ىذه المشاعر.

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا من  -
عدم تحمل المسؤولية  ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث 

 لو حدث لو ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.
 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -

 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 



 :السادسةالجمسة 
 

 السادسة رقم الجمــسة
 تقبل اآلخر عنوان الجمسة

 التخمص من مشاعر عدم تقبل اآلخرين. الهـــــدف
 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم تقبل اآلخر وذلك بالغوص في الماضي  -
حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم تقبمو وعدم االرتياح 

ظيار ىذه المشاعر  لمتواصل معيم وكرىم ثم الرجوع إلى الحاضر  وا 
اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم السمبية اتجاه اآلخر إلى حيز 

 منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو مستقبال.
ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم تقبل األخر قبل حدوثو بمدة  -

زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث عدم 
 فت مشاعر عدم تقبميم.تقبل اآلخر ثم يسأل نفسو أين اخت

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتقبال  -
لآلخرين ويحبيم ويحترميم ويرتاح في التواصل معيم ثم يذىب إلى زمن 

غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو ىل سيكون لديو نفس 
 المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -
 دقيقة  54 دة اإلنجــازم

 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 



 الجمسة السابعة:
 

 السابعة رقم الجمــسة
 االستقرار االنفعالي عنوان الجمسة

 التوازن واالستقرار اإلنفعالي الهـــــدف
 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

والتوازن اإلنفعالي وذلك شرح األعراض المتعمقة بعدم اإلستقرار  -
بالغوص في الماضي حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم 
ظيار مشاعر بعدم  اإلستقرار اإلنفعالي ثم الرجوع إلى الحاضر  وا 

اإلستقرار اإلنفعالي إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم 
 نو مستقبال.منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد م

ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم االستقرار االنفعالي قبل حدوثو  -
بمدة زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث 

عدم ي ثم يسأل نفسو أين اختفت مشاعر بعدم اإلستقرار اإلنفعال
 اإلستقرار اإلنفعالي.

الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا من أثناء االنتقال من الماضي إلى  -
القمق ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو 

 ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.
 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -

 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 



 :الثامنةالجمسة 
 

 الثامنة رقم الجمــسة
 التفاؤل عنوان الجمسة

 الهـــــدف
 حياة في اإليجابي وتأثيره التفاؤل مفيوم إلى  المجموعة تتعرف أن -

 .األفراد
 .وتتطمع نحو المستقبل الحياة في تفاؤال أكثر موعةالمج تصبح أن -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

بالغوص في الماضي حيث شرح األعراض المتعمقة بعدم التفاؤل وذلك  -
يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم التفاؤل كالتشاؤم والنظرة السمبية 

ظيار ىذه المشاعر السمبية إلى حيز  لممستقبل ثم الرجوع إلى الحاضر وا 
اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو بحيث أتخمص منيا بسيولة 

 وأستفيد منو مستقبال.
ط زمنو ثم ينظر إلى عدم التفاؤل  قبل حدوثو بمدة زمنية ويرتفع فوق خ -

كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوثو ثم يسأل 
 نفسو أين اختفت مشاعر التشاؤم والنظرة السمبية لممستقبل.

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم وطموحا ثم  -
في المستقبل، بحيث لو حدث لو ىل سيكون  يذىب إلى زمن غير محدد
 لديو نفس المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما.
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 ثانوي.تالميذ األولى  الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :التاسعةالجمسة 
 

 التاسعة رقم الجمــسة
 الختامية عنوان الجمسة

 الهـــــدف

 .السابقة الجمسات في تناولو تم لما مراجعة- 
 .األىداف تحقيق ومدى االرشادي، البرنامج إيجابيات استيضاح -
 .البعدي االختبار تطبيق -
 .االرشادية العالقة انياء-

 السبورة، مقياس األمن النفسي. الوسائــــل
 الحوار والمناقشة. الفنيات

 المحتــــوى

يتم تقييم البرنامج اإلرشادي حيث تطرح األسئمة عمى المشاركين ىل تم 
إشباع الحاجات المذكورة في البرنامج بمعنى ىل كل مشترك في البرنامج 

تطبيق مقياس األمن النفسي المستخدم في أصبح مستبصرا لذاتو، ثم 
 القياس البعدي

 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 
 
 
 
 



 استمارة تحكيم البرنامج
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 (44ممحق رقم: )

 لمبرنامج اإلرشاديقائمة بأسماء السادة المحكمين 

 الجامعة الدرجة العممية االسم والمقب الرقم

 جامعة األغواط أستاذ التعميم العالي أ.د محمد بوفاتح 90

 المركز الجامعي أفمو أستاذ محاضر صنف أ د. ناصر جياللي 90

 جامعة غرداية أستاذ محاضر صنف أ د. رشيد سعادة 90

 جامعة ورقمة أأستاذ محاضر صنف  د. سالم بوجمعة 95

 جامعة تبسة أستاذ محاضر صنف أ د. خضرة حديدان 94

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (45ممحق رقم: )

 بروتكول البرنامج اإلرشادي

 التيمعنا في عالقة إنسانية مينية ، و إن اشتراككم معنا ضمن ىذه الدراسة يدخمكم 
 : النقاط التالية حقوقكم في و تتمثلبات لكل من يدخل ضمنيا : الواجتميز بتضمنيا العديد من الحقوق و ت

 .الحق في أن تقول ما تريد -0
 .الحق في المناقشة -0
 .الحق في الصمت -0
ألىميتيا البالغة  الحق في سرية المعمومات الواردة ضمن الجمسات ولكننا نرجو منكم السماح لنا -5

 . سرية اليوية في دراستنا وما نستطيع أن نضمنو لكم ىو
 . تحضر أو تغيب ولكن أممنا فيكم كبير بدوام الحضور والمثابرةلك أن  -4
الغياب  مسبقا في حالة الباحثتانىذه الحقوق ال تغنيكم عن أداء واجباتكم و المتمثمة في : إعالم  -6

أفعال باقي أفراد و   مجريات الجمسات فيما يخص أقوال ،السعي لتنفيذ خطوات البرنامج ،التحفظ عمى
 .مجموعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (70ملحق رقم: )

 

 بطاقة تقييم الجلسة
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 األسئلة التقويمية:
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.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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 (40ممحق رقم: )

 الجمسات االرشادية
 الجمسة األولى:

 األولـــــــــى رقم الجمــسة
  التمهيدية عنوان الجمسة

 الهـــــدف

المشاركين في البرنامج بناء العالقة اإلرشادية بين الباحثتين والتالميذ  -
 والتعارف فيما بينيم.

تزويد التالميذ بعدد الجمسات ومواعيدىا واإللتزام بذلك من خالل المواظبة عمى 
 الحضور وفي الموعد والمكان المحدد.

االتفاق عمى بروتكول الجمسات )المشاركة واإللتزام بمواعيد الجمسات، احترام 
 اآلخر(.

 (، قصاصات ورقية، أقالمL.C.Dز )السبورة، جيا الوسائــــل
 الحوار والمناقشة الفنيات

 المحتــــوى

 تعارف بين التالميذ المشاركين والباحثتين لمبرنامج. -
 إبراز أىمية البرنامج لمتالميذ. -
توضيح أىداف البرنامج اإلرشادي لمتالميذ وطريقة سيره وعدد جمساتو  -

 ن.وأنشطتو وآلياتو وتحديد المكان والزما
 مناقشة الباحثتان مع المشاركين مواعيد وعدد الجمسات وكذلك قوانين العمل. -
قصاصات ورقية وأقالم ليكتب كل تمميذ ماذا استفاد من  بإعطاءختام الجمسة  -

 الجمسة ومناقشتيا جماعيا وتبادل األفكار
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :الثانيةالجمسة 
 ثانيةال رقم الجمــسة

 السيطرة عمى الغضب عنوان الجمسة

 الهـــــدف
 الغضب مسببات عن الكشف -
 الغضب عمىالسيطرة  طرق عن الكشف -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بالغضب وذلك بالغوص في الماضي حيث يتخيل  -
ضب )تصور، إحساس، موقف، صوت المشاعر السمبية المرتبطة بالغ

ظيار  داخمي، اعتقاد خاطئ يظنو أنو صحيح( ثم الرجوع إلى الحاضر وا 
مشاعر الغضب إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو 

 بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو مستقبال.
مدة زمنية كافية ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى الغضب قبل حدوثو ب -

ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث الغضب ثم يسأل 
 نفسو أين اختفت مشاعر الغضب.

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا من  -
الغضب ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو 

 القديمة.ىل سيكون لديو نفس المشاعر 
 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -

 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 
 



 :الثالثةالجمسة 
 الثالثة رقم الجمــسة

 التخمص من العناد عنوان الجمسة

 الهـــــدف
 أن يتعمم أسموب الحوار مع والديو وأساتذتو. -
 أن يعترف بالخطأ ويتعمم منو. -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل
 العصف الذىني، االسترخاء، التعزيز. الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بالعناد وذلك بالغوص في الماضي حيث يتخيل  -
ظيار  المشاعر السمبية المرتبطة بالعناد ثم الرجوع إلى الحاضر  وا 

مشاعر العناد إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو 
 لمشاعر بسيولة وأستفيد منو مستقبال.بحيث أتخمص من ىذه ا

ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى العناد قبل حدوثو بمدة زمنية كافية  -
ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث العناد ثم يسأل 

 نفسو أين اختفت مشاعر العناد.
 أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا من -

العناد ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو 
 ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 
 
 



 :الرابعةالجمسة 
 الرابعة رقم الجمــسة

 االستقاللية عنوان الجمسة

 الهـــــدف
 االعتماد عمى النفس في حل المشكالت. -
 استغالل وقت الفراغ بشكل ايجابي. -
 يتعمم كيفية اتخاذ القرار -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل

العصف الذىني، االسترخاء،  الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات
 التعزيز.

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم االستقاللية وذلك بالغوص في  -
بالتقيد ثم الرجوع الماضي حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة 

ظيار مشاعر التقيد إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل  إلى الحاضر وا 
نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر 

 بسيولة وأستفيد منو مستقبال.
ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى التقيد قبل حدوثو بمدة زمنية  -

أدت إلى حدوث التقيد  كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي
 ثم يسأل نفسو أين اختفت مشاعر العناد.

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم  -
ومتحررا من التقيد ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، 

بحيث لو حدث لو ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة، تالحظ 
 أن تمك المشاعر قد اختفت تماما.

 دقيقة  54 دة اإلنجــازم
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :الخامسةالجمسة 
 الخامسة رقم الجمــسة

 المسؤولية عنوان الجمسة

 الهـــــدف
 . مشكالتيم عمى التغمب في المسؤولية التالميذ يتحمل أن  -
 . النجاح مفتاح ىو المسؤولية تحمل أن المجموعة أفراد يدرك أن  -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل

العصف الذىني، االسترخاء،  الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات
 التعزيز.

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم تحمل المسؤولية وذلك بالغوص في  -
الماضي حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم تحمل المسؤولية 
ظيار مشاعر عدم التحمل إلى حيز اإلنتباه   ثم الرجوع إلى الحاضر وا 

عمم منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألت
 بسيولة وأستفيد منو مستقبال.

ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم تحمل المسؤولية قبل حدوثيا  -
بمدة زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى 

 حدوث عدم تحمل المسؤولية ثم يسأل نفسو أين اختفت ىذه المشاعر.
ال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا أثناء االنتق -

من عدم تحمل المسؤولية  ثم يذىب إلى زمن غير محدد في 
 المستقبل، بحيث لو حدث لو ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 



 :السادسةالجمسة 
 السادسة رقم الجمــسة

 تقبل اآلخر عنوان الجمسة
 التخمص من مشاعر عدم تقبل اآلخرين. الهـــــدف
 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل

العصف الذىني، االسترخاء،  الحوار والمناقشة، التخيل، لعب األدوار، الفنيات
 التعزيز.

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم تقبل اآلخر وذلك بالغوص في الماضي  -
تقبمو وعدم االرتياح حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم 

ظيار ىذه المشاعر  لمتواصل معيم وكرىم ثم الرجوع إلى الحاضر  وا 
السمبية اتجاه اآلخر إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم 

 منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو مستقبال.
حدوثو بمدة  ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم تقبل األخر قبل -

زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوث 
 عدم تقبل اآلخر ثم يسأل نفسو أين اختفت مشاعر عدم تقبميم.

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتقبال  -
لآلخرين ويحبيم ويحترميم ويرتاح في التواصل معيم ثم يذىب إلى 

محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو ىل سيكون لديو  زمن غير
 نفس المشاعر القديمة.

 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما. -
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 األولى ثانوي.تالميذ  الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 



 الجمسة السابعة:
 السابعة رقم الجمــسة

 االستقرار االنفعالي عنوان الجمسة
 التوازن واالستقرار اإلنفعالي الهـــــدف
 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل

العصف الذىني، االسترخاء،  التخيل، لعب األدوار،الحوار والمناقشة،  الفنيات
 التعزيز.

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم اإلستقرار والتوازن اإلنفعالي وذلك  -
بالغوص في الماضي حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم 
ظيار مشاعر بعدم  اإلستقرار اإلنفعالي ثم الرجوع إلى الحاضر  وا 

اإلنفعالي إلى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج اإلستقرار 
ألتعمم منو بحيث أتخمص من ىذه المشاعر بسيولة وأستفيد منو 

 مستقبال.
ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم االستقرار االنفعالي قبل  -

حدوثو بمدة زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت 
ستقرار اإلنفعالي ثم يسأل نفسو أين اختفت إلى حدوث بعدم اإل

 مشاعر عدم اإلستقرار اإلنفعالي.
أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم ومتحررا  -

ن غير محدد في المستقبل، بحيث لو من القمق ثم يذىب إلى زم
 حدث لو ىل سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.

 فت تماما.تالحظ أن تمك المشاعر قد اخت -
 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :الثامنةالجمسة 
 الثامنة رقم الجمــسة

 التفاؤل الجمسةعنوان 

 الهـــــدف
 حياة في اإليجابي وتأثيره التفاؤل مفيوم إلى  تتعرف المجموعة أن -

 .األفراد
 .الحياة وتتطمع نحو المستقبل في تفاؤال أكثر تصبح المجموعة أن -

 ، قصاصات ورقية، أقالمالسبورة، شرائط موسيقى ىادئة الوسائــــل

العصف الذىني، االسترخاء،  التخيل، لعب األدوار،الحوار والمناقشة،  الفنيات
 التعزيز.

 المحتــــوى

شرح األعراض المتعمقة بعدم التفاؤل وذلك بالغوص في الماضي  -
حيث يتخيل المشاعر السمبية المرتبطة بعدم التفاؤل كالتشاؤم والنظرة 

ظيار ىذه المشاعر  السمبية لممستقبل ثم الرجوع إلى الحاضر وا 
ى حيز اإلنتباه  ثم يسأل نفسو ماذا أحتاج ألتعمم منو بحيث السمبية إل

 أتخمص منيا بسيولة وأستفيد منو مستقبال.
ويرتفع فوق خط زمنو ثم ينظر إلى عدم التفاؤل  قبل حدوثو بمدة  -

زمنية كافية ويتأكد من أنو في بداية السمسمة التي أدت إلى حدوثو ثم 
 نظرة السمبية لممستقبل.يسأل نفسو أين اختفت مشاعر التشاؤم وال

أثناء االنتقال من الماضي إلى الحاضر يحتفظ بكل التعمم وطموحا  -
ثم يذىب إلى زمن غير محدد في المستقبل، بحيث لو حدث لو ىل 

 سيكون لديو نفس المشاعر القديمة.
 تالحظ أن تمك المشاعر قد اختفت تماما.

 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 النشاطات.قاعة  مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 



 :التاسعةالجمسة 
 التاسعة رقم الجمــسة

 الختامية عنوان الجمسة

 الهـــــدف

 .السابقة الجمسات في تناولو تم لما مراجعة- 
 .األىداف تحقيق ومدى االرشادي، البرنامج إيجابيات استيضاح -
 .البعدي االختبار تطبيق -
 .االرشادية العالقة انياء-

 السبورة، مقياس األمن النفسي. الوسائــــل
 الحوار والمناقشة. الفنيات

 المحتــــوى

المشاركين ىل تم  يتم تقييم البرنامج اإلرشادي حيث تطرح األسئمة عمى
إشباع الحاجات المذكورة في البرنامج بمعنى ىل كل مشترك في البرنامج 

أصبح مستبصرا لذاتو، ثم تطبيق مقياس األمن النفسي المستخدم في 
 القياس البعدي

 دقيقة  54 مدة اإلنجــاز
 قاعة النشاطات. مكان اإلنجـاز
 اإلرشاد الجماعي. كيفية االنجـاز
 الطالبتان الباحثتان المنفـــذون

 تالميذ األولى ثانوي. الفئة المستهدفة
 بطاقة تقويم لكل جمسة. التقييـــــم

 
 
 
 
 
 

 



 (40ممحق رقم: )

T-Test 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ًالتجرٌبً.قبل                       

                      التجرٌبً.بعدي

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 التجرٌبً.قبلً & التجرٌبً.بعدي              

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1  ًالتجرٌبً.بعدي -التجرٌبً.قبل -      -             -      - 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1  ًالتجرٌبً.بعدي -التجرٌبً.قبل -      - -      -        

 

 



 (04ممحق رقم: )

Means 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square 

                 Between Groups (Combined) التجرٌبً.بعدي * التجرٌبً.قبلً

Within Groups               

Total           

 

ANOVA Table 

 F Sig. 

            Between Groups (Combined) التجرٌبً.بعدي * التجرٌبً.قبلً

Within Groups   

Total   

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

           التجرٌبً.بعدي * التجرٌبً.قبلً

 

 

 

 

 

 

 

 



 (00ممحق رقم: )

 

T-Test 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المجموعة 

                       المجموعة الضابطة القٌاس.البعدي

                      المجموعة التجرٌبٌة

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

    -      -            Equal variances assumed القٌاس.البعدي

Equal variances not 

assumed 

  -      -        

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

       -      -      Equal variances assumed القٌاس.البعدي

Equal variances not assumed      -      -       

 

 

 



Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

 -      - -      - Equal variances assumed القٌاس.البعدي

Equal variances not assumed -      - -      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (01ممحق رقم: )

T-Test 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

                      ذكر التجرٌبً.بعدي

                     أنثى

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

                    Equal variances assumed التجرٌبً.بعدي

Equal variances not 

assumed 

              

 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

                  Equal variances assumed التجرٌبً.بعدي

Equal variances not assumed                  

 

 



Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

       -     - Equal variances assumed التجرٌبً.بعدي

Equal variances not assumed -    -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (02ممحق رقم: )

T-Test 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الشعبة 

                      علمً التجرٌبً.بعدي

                     أدبً

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

                    Equal variances assumed التجرٌبً.بعدي

Equal variances not 

assumed 

              

 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

                  Equal variances assumed التجرٌبً.بعدي

Equal variances not assumed                  

 

 

 



Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

       -     - Equal variances assumed التجرٌبً.بعدي

Equal variances not assumed            

 


