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فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى مهارات التواصل
في خفض التوتر وتحسين الشعور باألمن النفسي
لدى طلبة المرحلة الثانوية
The Effect of a Group Counseling Program
in Communication Skills on Reducing Stress
and Improving Psychological Security among
Secondary School Students
د .إبراهيم باجس
معالي
جامعة العلوم اإلسالمية العالميــة
كلية العلوم التربوية – قسم
اإلرشاد النفسي

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى مهارات التواصل
لخفض التوتر وتحسين الشعور باألمن النفسي لدى طلبة المرحلة الثانوية.
تكونت عينة الدراسة من ( )30طالبًا حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس
التوتر ،وعلى درجات منخفضة على مقياس األمن النفسي ،وقسمت عينة
الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية ،وتكونت من ()15
طالبًا تلقوا برنامجا تدريبيًا على مهارات التواصل لمدة ( )8أسابيع بمعدل
جلسة واحدة أسبوعيًا ،مدة كل جلسة ( )60دقيقة .والمجموعة الضابطة،
تكونت من ( )15طالبًا لم يتلقوا برنامجًا تدريبيًا على مهارات التواصل.
واستخدم الباحث أسلوب تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAالستقصاء
أثر المعالجة التجريبية .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة في التوتر
بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  ،لصالح أفراد المجموعة
التجريبية .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية للشعور باألمن
النفسي بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
الكلمات المفتاحية :البـرنامـــج اإلرشــادي ،ومـهــارات التواصــل ،والتوتــر ،والشعــور باألمـن النفســـي.

تاريخ االستالم2014/10/7 :

تاريخ القبول2015/4/8 :
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This study aims at exploring the effect of a group counseling program in communication skills
on reducing stress and improving psychological security among secondary school students.
The sample of the study consists
of (30) students who have scored the highest grades
on a stress index and who also have scored low grades on a psychological security index.
The sample is randomly divided into two groups: An experimental group which consists of (15) students who
received a training program in communication skills for eight weeks with an average of one hour session per
week. The control group consists of (15) students; those did not receive the training program in communication
skills. The ANCOVA statistical method is utilized to analyze the data and trace the effectiveness of the program.
The results of the study have revealed significant differences in relation to the stress variable between the
two groups in favor of the experimental group. Also, statistically significant differences have been found
between the two groups in relation to the variable of psychological security in favor of the experimental group.
Keywords:Counseling Program; Communication Skills; Stress; Psychological Security

تعد احلاجة �إىل الأمن من �أهم احلاجات النف�سية،
ومن �أهم دوافع ال�سلوك الإن�ساين ،وهي �أ�سا�سية
للنمو النف�سي ال�سوي والتكيف وال�صحة النف�سية،
حيث حتتاج احلاجة �إىل ال�شعور بالأمن النف�سي
�إىل �شعور الفرد ب�إ�شباع حاجاته اجل�سمية
واالجتماعية ،وجتنب اخلطر؛ لذلك عدها ما�سلو
من �ضمن احلاجات الأولية التي ي�سعى الإن�سان
�إىل �إ�شباعها ،حيث جاءت يف املرتبة الثانية بعد
احلاجات الف�سيولوجية ،كما �أن عدم قدرة الفرد
على �إ�شباع هذه احلاجة �سي�ؤدي �إىل حالة من القلق
والتوتر� .إن �إ�شباع احلاجة �إىل الأمن النف�سي يحتاج
�إىل متا�سك املجموعة و�سالمة الأدوار االجتماعية
و�سهولة عملية التوا�صل (�سالمة.)2008 ،

للجماعة ،وانخفا�ض م�ستوى القلق لديه ،بينما
خ�صائ�ص الفرد الذي ال ي�شعر بالأمن تتمثل
يف �شعوره ب�أنه منبوذ من قبل الآخرين ،و�شعوره
بالعزلة وال�شعور الدائم بالقلق واخلطر والتهديد.

ي�ؤكد ما�سلو ( )Maslow, 1970على �أهمية احلاجة
للأمن النف�سي ،ويركز على �أ�سا�س �أن احلاجات ال
تت�ساوى يف �أهميتها ويف �إحلاحها طلب ًا للإ�شباع،
حيث و�ضع احلاجات الف�سيولوجية يف قاعدة الهرم
لأنها �رضورية �رضورة بيولوجية ،ويلي ذلك حاجات
الأمن النف�سي .ويرى �أن عدم �إ�شباع حاجات
الأمن النف�سي ي�ؤثر يف حماولة �إ�شباع احلاجات
الأخرى التي تقع فوقها يف الرتتيب الهرمي� .إذ
يرى �أن احلاجة للأمن النف�سي ال تظهر عند الفرد
وي�شري الداهري (� )2005إىل �أن افتقار الطلبة �إال بعد �أن ي�شبع حاجاته الف�سيولوجية ولو جزئي ًا.
�إىل ال�شعور بالأمن النف�سي ي�ؤدي �إىل ان�سحابهم
من امل�شاركة االجتماعية و�شعورهم باخلوف وي�ؤكد بريكرندج وفن�سنت (& Breckenridge
والقلق ،ويذكر (حمزة )2001 ،خ�صائ�ص ال�شعور � )Vencent, 2009أن �أول ما يحتاج �إليه الطفل
بالأمن النف�سي ،وخ�صائ�ص عدم ال�شعور بالأمن من الناحية النف�سية هو ال�شعور بالأمن� ،إذ �إن احلاجة
من خالل اختبار ما�سلو ،فيبني �أن خ�صائ�ص للأمن النف�سي �رشط �أ�سا�سي النتظام حياة الطفل
الفرد الذي ي�شعر بالأمن تتمثل يف �شعوره ب�أنه وا�ستقرارها .وهذا ما ذهب �إليه جري�سلد (Jersild,
حمبوب ومتقبل من الآخرين ،و�شعوره باالنتماء  )2006بقوله �إن فقدان املراهق لل�شعور بالأمن
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النف�سي قد يرتتب عليه ال�شعور باخلوف والقلق ،وعدم
اال�ستقرار ،وقد يرتتب عليه �أي�ض ًا تكوين الكراهية
مل�صدر الفقدان وتوجيه النزعات العدائية نحوه.
وهذا ما �أ�شار �إليه دو�ست ( )Dost,2008بقوله� :إن
عدم ال�شعور الداخلي بالأمن ي�سبب للفرد حالة من
القلق تثري ا�ضطرابه ،وجتعله ي�شعر بعدم االرتياح
وترقب ال�رش مما ي�ؤثر يف فاعليته .و�إن الذين
يفتقدون الأمن يبدون قلق ًا زائد ًا جتاه مواقف احلياة
اليومية التي ال تثري عادة اهتمام الآخرين� ،إ�ضافة
�إىل �أنهم يكونون �أقل �شعبية بني �أقرانهم و�أقل �إبداع ًا،
ويكون مفهوم الذات لديهم متدني ًا ن�سبي ًا �إ�ضافة �إىل
�أنهم ال يعربون عن غ�ضبهم من الآخرين بحرية.
ويرى �أريك�سون (� )Erikson, 1980أن الأمن
النف�سي ين�ش�أ من �إ�شباع الوالدين للحاجات
الأ�سا�سية للطفل التي بدورها جتعل الفرد ي�شعر
بالأمن والثقة يف نف�سه والآخرين ،وعندما
يح�س الطفل بهذا الإح�سا�س ،ف�إن ذلك ي�ضع
قاعدة لنجاحه و�إجنازاته ،بينما الرعاية غري
املالئمة للطفل و�إ�شعاره بالرف�ض جتعله ي�شعر
بعدم الأمن والثقة بالنف�س وعدم الثقة مبن حوله.
ويرى لندريف ومني (Londerville & Main,
� )2011أن الأمن النف�سي من �أهم احلاجات
النف�سية ،ومن �أهم دوافع ال�سلوك طوال احلياة،
وهو من احلاجات الأ�سا�سية الالزمة للنمو النف�سي
والتوافق النف�سي وال�صحة النف�سية للفرد .ويرى
�آدلر (� )Adlerأن عدم ال�شعور بالأمن ين�ش�أ من
�شعور الفرد بالدونية والتحقري الناجتني عن �إح�سا�س
بالق�صور الع�ضوي �أو املعنوي ،مما يدفعه �إىل القيام
بتعوي�ض ذلك ،ببذل املزيد من اجلهد الذي قد يكون
�إيجابي ًا نافع ًا للمجتمع� ،أو �سلبي ًا كالعنف والتطرف،
وقد �أطلق على هذه الظاهرة (التعوي�ض النف�سي
الزائد) ،لذا؛ فقد ارتبط مفهوم الأمن النف�سي لدى
�آدلر بقدرة الفرد على حتقيق التكيف وال�سعادة يف
ميادين العمل واحلب واملجتمع (خميمر.)2003 ،

وترى هورين ( )Horneyامل�شار �إليها يف (م�سعود،
� )2011أن �شعور الفرد بالأمن النف�سي ،يعود يف
جذوره �إىل �أ�سباب اجتماعية �أهمها عالقة الطفل
بوالديه منذ بداية مرحلة الطفولة ،فعطف الوالدين
ودفء عالقتهما ي�شبعان حاجة الطفل �إىل الأمن،
وترى �أن �أ�صول ال�سلوك الع�صابي يكمن يف
�إهمال الطفل وعدم مباالة الوالدين به ،فين�ش�أ يف
جو �أ�رسي ال ينعم فيه بالدفء واحلب مما ي�سبب
انعدام الأمن وال�شعور بالقلق ،وبالتايل يلج�أ �إىل
عدة �أ�ساليب دفاعية لي�ستعيد �أمنه املفقود� ،أو
يحاول �أن يكون لنف�سه �صور مثالية ،فالقلق لديها
ناجت من م�شاعر عدم توافر الأمن يف العالقات
ال�شخ�صية املتبادلة فهي عك�س فرويد ال ت�ؤمن ب�أن
القلق جزء ال ميكن اجتنابه يف الطبيعة الإن�سانية.
�إن تعر�ض الأفراد للتوتر النف�سي يف جماالت حياتهم
املختلفة ،قد ي�ؤدي بهم �إىل عدم القدرة على التوا�صل
مع الآخرين ،والتكيف معهم ،ويعرف براون ورالف
( )Brown & Ralph, 2010التوتر النف�سي
ب�أنه حم�صلة حلالتني خمتلفتني ،احلالة الأوىل ت�شري
�إىل الظروف البيئية التي حتيط بالفرد ،وت�سبب له
التوتر ،واحلالة الثانية ت�شري �إىل ردود الفعل النف�سية
التي تتمثل مب�شاعر احلزن التي يعي�شها .فالعالقة بني
مهارات التوا�صل والتوتر هي عالقة عك�سية ،ف�إذا
امتلك الفرد مهارات التوا�صل ف�إنها ت�ساعده على
تخفيف حدة التوتر؛ لأن م�شاكل التوا�صل تظهر من
خالل عالقات الأفراد ال�صعبة التي ت�ؤدي �إىل التوتر.
وقد اهتمت النظريات ال�سلوكية – املعرفية مبو�ضوع
التوتر؛ �إذ ركز العالج املعريف ال�سلوكي على �أهمية
العمليات املعرفية ،مثل :التفكري ،واحلديث الذاتي،
يف ا�ستمرار االت�صال مع الآخرين ،ومن هنا ميكن
�أن ننظر �إىل النظريات ال�سلوكية املعرفية �أنها تعمل
على تنظيم املجال الإدراكي لدى الأفراد ،و�إعادة
تنظيم الأفكار حتى يظل الفرد قادر ًا على التوا�صل
مع الآخرين بواقعية ومنطقية ،فالعالج ال�سلوكي
املعريف ميتاز ب�أنه ن�شيط ومبا�رش ولي�س �سلبي ًا،
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ويهدف �إىل التعرف على �آلية التوتر ،وم�سبباته عند
الأفراد؛ وذلك لتعليم الأفراد مهارات �شخ�صية،
ومهارات التوا�صل ،حتى ي�ستطيع الفرد التوا�صل
مع الآخرين (.)Belack & Kazdin, 2008

التوتر لديهم� ،سببها افتقارهم �إىل مهارات التوا�صل.
وكذلك �أ�شارت �أبحاث �سرتايهورن وويدمان
(� )Strayhorn & Weidman, 2011إىل �أن
الأفراد الذين يتم تدريبهم على مهارات التوا�صل
لديهم قدرات عالية على حل �رصاعات االت�صال مع
الآخرين وم�شكالته ،ويكونون بذلك �أكرث ن�ضج ًا،
ومقاومة للتوتر النف�سي؛ فالتدريب على مهارات
التوا�صل وجد ليكون فعا ً
ال يف مقاومة التوتر النف�سي
الذي يتعر�ض له الأفراد .وكذلك �أكدت �أبحاثهما
على مدى الت�أثري الإيجابي لربامج التدريب على
مهارات التوا�صل ودورها يف تخفيف م�ستوى
التوتر لدى الأفراد الذين يتعر�ضون لتلك الربامج.

فالتوتر يف�رس من ال�سلوكيني ب�أنه مثري ،بينما يراه
�آخرون ب�أنه ا�ستجابة ،ويراه �آخرون ب�أنه حالة و�سطية
بني املثري واال�ستجابة ،وبغ�ض النظر عن التف�سري،
فالتوتر ي�ؤدي �إىل �إعاقة قدرات الفرد ،في�شعر
بالقلق �أو عدم القدرة على التوا�صل مع الآخرين،
وال�رصاع ،والت�شتت .لذلك؛ ف�إن املهارات التي
ت�ساعد على خف�ض التوتر هي مهارات اال�سرتخاء،
ومهارات التوا�صل ،و�إعادة البناء املعريف (ال�سعد،
 .)2000فالفرد يواجه يف حياته الكثري من
التوترات ،لذلك؛ ف�إنه ي�سعى �إىل تعلم مهارات
ت�ساعده على مواجهة هذه ال�ضغوطات .ومن هذه
املهارات مهارات التوا�صل التي ت�ساعد الفرد على
كيفية التعامل مع املواقف التوترية ،التي ت�ساعده
يف حل م�شكالته ،واتخاذ قرارات �سليمة ت�شعره
باالحرتام لذاته وللآخرين (.)Rutter, 2008

�إن طلبة املرحلة الثانوية هم من املراهقني،
ومرحلة املراهقه متتاز بالتغريات العقلية
واجل�سدية واالجتماعيه واالنفعالية ال�رسيعة،
وتدريبهم على مهارات التوا�صل ي�ساعدهم يف
التخفيف من امل�شكالت التي يواجهونها �سواء
يف املدر�سة �أو البيت �أو املجتمع ،ف�شعورهم
بالتوتر نا�شئ عن �إحباطاتهم املتكررة ،والف�شل
يف التوا�صل اجليد مع املعلمني .وهذا بدوره قد
ي�ؤدي �إىل انخفا�ض ال�شعور بالأمن النف�سي.

وكذلك اهتمت النظرية الروجرية بالتوتر ،فر�أت �أن
�سبب التوتر عند الفرد ،هو عدم االت�ساق الوا�ضح بني
الذات ،وخربات الكائن احلي ،لذلك يركز روجرز على
تعليم الفرد مهارات التوا�صل مل�ساعدته يف التغلب
على مواقف التوتر ،من خالل ا�ستخدام النظرية
ملهارات التوا�صل الفعالة ،مثل :الإ�صغاء ،وعك�س
امل�شاعر ،والتعاطف ،والتلخي�ص (.)Corey, 2007

يرى اوكن(� )Okun, 2006أن مهارات التوا�صل
هي عامل هام يف خف�ض التوتر؛ لأن م�شكالت
الأفراد تن�ش�أ من �سوء الفهم عندما ال تتفق التوقعات
من التوا�صل ،فعندما يواجه الأفراد هذه امل�شكالت
يبد�أون بالبحث عن العالج لأنهم يفتقرون �إىل تلك
املهارات .والتدريب على مهارات التوا�صل هو
حماولة خلف�ض م�ستوى التوتر لدى الأفراد .وذلك؛
�أن ال�رصاعات امل�ستمرة بني الأفراد وزيادة م�ستوى

م�شكلة الدرا�سة:
تعد احلاجة �إىل الأمن النف�سي من �أبرز احلاجات
التي تعمل على ا�ستمرار ال�سلوك الإن�ساين؛ �إذ
ال ميكن فهم حاجة الفرد لل�شعور بالأمن مبعزل
عن بقية احلاجات ،حيث تعترب هذه احلاجة عام ً
ال
�أ�سا�سي ًا تندرج حتته جميع �أنواع ال�سلوك ،فحني
ت�شبع �أي حاجة للفرد ف�إنه ي�شعر بالأمن .ومن هنا
تربز �أهمية ال�شعور بالأمن النف�سي لطلبة املرحلة
الثانوية ،وهي مرحلة املراهقة ،حيث يحتاجون
كما �أ�شار �إريك�سون �إىل البحث عن الذات
والهوية التي تعطي الفرد �إح�سا�س ًا بالأمن .فعدم
توفر البيئة املنا�سبة التي ت�شبع للفرد حاجاته ،قد
ي�ؤدي �إىل �شعور الفرد بالتوتر والقلق ،وبالتايل
ي�ؤدي �إىل خلق �شخ�صية م�ضطربة وغري م�ستقرة.
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تعريف امل�صطلحات:
مهارات التوا�صل :جمموعة من املهارات ،كمهارة
ال�صمت ،ومهارة الإ�صغاء ،ومهارة املواجهة ،ومهارة
ال�س�ؤال ،ومهارة التف�سري ،ومهارة �إعطاء املعلومة،وهي
حتتاج �إىل متارين وتدريب وتكرار ومنذجة وتطبيق
وممار�سة يف مواقف احلياة املختلفة( .)okun,2006

ومن خالل مراجعة الباحث للأدب النف�سي
والرتبوي ،وجد �أن فقدان الفرد للأمن ،وبالتايل
�شعوره بالتوتر تنبع من حلقة مفقودة بني الفرد
والآخرين� ،أال وهي افتقار بع�ض الطلبة �إىل
مهارات التوا�صل املالئمة لتحقيق ال�شعور بالأمن
وخف�ض التوتر .لذلك؛ جاءت هذه الدرا�سة حماولة
معرفة مدى فاعلية برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل التوتر :جمموعة من امل�ؤثرات غري ال�سارة التي
مهارات التوا�صل يف خف�ض التوتر وحت�سني يقيمها الفرد على �أنها تفوق م�صادر التكيف
ال�شعور بالأمن النف�سي لدى طلبة املرحلة الثانوية .لديه ،وت�ؤدي �إىل اختالل يف الوظائف النف�سية
والف�سيولوجية واجل�سمية لدى الفرد(ال�سعد،
�أهمية الدرا�سة:
( .)2000ويعرف �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة
تربز �أهمية الدرا�سة ب�شكل عام من خالل ما ي�أتي :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على
الأهمية النظرية:
قائمة التوتر امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة).
*تو�ضيح العالقة بني الربنامج الإر�شادي وبني التوتر
ال�شعوربالأمن النف�سي :هو حاجة �أ�سا�سية للفرد،
وال�شعور بالأمن النف�سي.
ت�شعره باالطمئنان واحلب واالنتماء؛ لكي ي�صل
*توظيف برنامج �إر�شادي لتدريب الطلبة على �إىل �شخ�صية �إيجابية منتجة .وهو �أحد الدعائم
مهارات التوا�صل.
التي ترتكز عليها ال�صحة النف�سية (بخيت.)1984،
(ويعرف �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي
الأهمية التطبيقية:
يح�صل عليها الطالب على مقيا�س ال�شعور
*تفيد الدرا�سة املر�شدين يف املدار�س واجلامعات
باالمن النف�سي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة).
لتطبيق الربنامج الإر�شادي ،ومدى فاعلية مثل هذه
الربامج على التوتر وال�شعور بالأمن النف�سي لدى الربنامج الإر�شادي :هو �أحد �أ�ساليب الإر�شاد
النف�سي ،الذي ي�ستخدم مع جمموعة �صغرية من
الطلبة.
الأفراد ،يرتاوح عددهم من ( ،)15-8ويتم اختيارهم
فر�ضيات الدرا�سه:
بحيث ي�شرتكون يف م�شكالت مت�شابهة ،ويتلقى
-1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند الأفراد خالل اجلل�سات جمموعة من املهارات للتعامل
م�ستوى ( )0.05يف م�ستوى التوتر على الدرجة مع ال�صعوبات التي يواجهونها( .)corey,2007
الكلية والأبعاد الفرعية بني الطلبة الذين الدرا�سات ال�سابقة:
ً
تلقوا برناجما �إر�شاديا للتدريب على مهارات �أجرى ال�سيد ( )2004درا�سة هدفت �إىل التعرف على
التوا�صل ،والطلبة الذين مل يتلقوا برناجماً
�إ�ساءة املعاملة وال�شعور بالأمن النف�سي لدى املراهقني
ً
�إر�شاديا للتدريب على مهارات التوا�صل .يف املدار�س الثانوية .تكونت العينة من ( )612طالب ًا
-2ال توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى
( )0.05يف م�ستوى ال�شعور بالأمن النف�سي بني
الطلبة الذين تلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا للتدريب
على مهارات التوا�صل ،والطلبة الذين مل يتلقوا
برناجم ًا �إر�شاديا للتدريب على مهارات التوا�صل.

وطالبة من طالب ال�صف احلادي ع�رش .وا�ستخدم
الباحث مقيا�س التن�شئة الأ�رسية ومقيا�س ال�شعور
بالأمن .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة
ارتباطية قوية بني �أ�سلوب التن�شئة الأ�رسية وال�شعور
بالأمن النف�سي ول�صالح الأ�سلوب الدميقراطي،
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كذلك وجدت �أن للم�ستوى االقت�صادي والثقايف
لدى الوالدين �أثر ًا على درجات ال�شعور بالأمن
النف�سي ،والذي كان منخف�ض ًا يف الأ�رس الفقرية.
و�أجرت الغرايبة ( )2004درا�سة هدفت �إىل
معرفة م�ستوى الأمن النف�سي لدى طلبة جامعة
�آل البيت ،والعالقة بني ال�شعور بالأمن وبع�ض
املتغريات كاجلن�س ومفهوم الذات والقيم الإ�سالمية
وتفاعالتها .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )218طالب ًا
وطالبة .وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س الأمن النف�سي،
ومقيا�س مفهوم الذات ،ومقيا�س القيم الإ�سالمية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود م�ستوى عال من
الأمن النف�سي لدى طلبة اجلامعة على مقيا�س
الأمن النف�سي الكلي .كما �أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال�شعور
بالأمن النف�سي تبع ًا ملتغري مفهوم الذات ،حيث
ازداد م�ستوى الأمن النف�سي بزيادة م�ستوى مفهوم
الذات .كذلك �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى ال�شعور بالأمن النف�سي
تعزى �إىل التفاعالت الثنائية والثالثية بني متغريات
اجلن�س والقيم الإ�سالمية وم�ستويات مفهوم الذات.

املرحلة املتو�سطة يف مدينة جدة .وا�ستخدمت
الباحثة مقيا�س �أ�ساليب املعاملة الوالدية ،ومقيا�س
الطم�أنينة ،ومقيا�س القلق .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود عالقة موجبة بني �أ�سلوبي معاملة الأب
(العقاب – �سحب احلب) بعدم الأمن النف�سي،
وعالقة �سالبة بني �أ�سلوب الأب (الإر�شاد والتوجيه)
وال�شعور بعدم الأمن النف�سي لدى عينة الدرا�سة.

و�أجرى ميدليم�س ()Middlemiss, 2008
درا�سة على عينة مكونة من ( )55من الطلبة الذين
لديهم م�شكالت يف التوا�صل مع الآخرين ،وهدفت
الدرا�سة �إىل تدريبهم على مهارات التوا�صل ،وقد
مت تق�سيم �أفراد املجموعة �إىل جمموعتني :املجموعة
الأوىل تدربت على مهارات التوا�صل ،من مثل:
الإ�صغاء ،وال�س�ؤال ،وعك�س امل�شاعر .ومت تدريب
الأفراد على هذه املهارات من خالل �أ�سلوب
�إعطاء املعلومة ،واملناق�شات ،واخلربات الفردية� .أما
املجموعة الثانية فقد اعتربت جمموعة �ضابطة.
وا�ستمر تطبيق الربنامج ملدة ع�رشة �أ�سابيع ،مبعدل
جل�سة يف كل �أ�سبوع ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
حت�سن مهارات التوا�صل وانخفا�ض م�ستوى التوتر
وزيادة م�ستوى الر�ضا لدى الأفراد ،وعربوا عن
يف حني �أجرى �أقرع ( )2005درا�سة هدفت �إىل مدى ارتياحهم يف التفاعل والتوا�صل مع الآخرين.
معرفة عالقة الأمن النف�سي ببع�ض املتغريات،
طبقت على عينة من طلبة جامعة النجاح بلغت ويف درا�سة قام بها ليدز ( )Leeds, 2007هدفت
( )1002طالب ًا وطالبة .وكان من نتائج الدرا�سة �أن �إىل تدريب الأفراد على مهارات التوا�صل ومهارات
ال�شعور بالأمن النف�سي لدى طلبة اجلامعة ح�صل ال�ضبط والنمذجة ،ومدى عالقتهما مب�ستوى
على تقدير منخف�ض ،و�أ�سباب انخفا�ض الن�سبة ال�شعور بالأمن النف�سي .تكونت عينة الدرا�سة
تعود �إىل الظروف االجتماعية والنف�سية التي ي�سببها من ( )97فرد ًا لديهم م�شكالت �سلوكية ،و�ضعف
االحتالل واملعاناة والقهر الذي ميار�س �ضد ال�شعب يف التوا�صل مع الآخرين ،وق�سمت العينة �إىل
الفل�سطيني بالتدمري والقتل والت�رشيد والعدوان ،مما ثالث جمموعات ،مت تدريب املجموعة الأوىل على
جعل ال�شعور بالأمن النف�سي لدى الطلبة متدني ًا .مهارات التوا�صل ،واملجموعة الثانية على مهارات
ال�ضبط ،والنمذجة ،يف حني اعتربت املجموعة
و�أجرت املهند�س ( )2006درا�سة هدفت �إىل الثالثة جمموعة �ضابطة .وا�ستمر الربنامج مدة ()15
الك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب املعاملة الوالدية �أ�سبوعا ،مبعدل جل�سة واحدة �أ�سبوعي ًا ،مدة اجلل�سة
للأب والأم والأمن النف�سي والقلق ،وتكونت ( )90دقيقة� ،أ�شارت النتائج �إىل حت�سن م�ستوى
عينة الدرا�سة من ( )411طالبة من طالبات ال�شعور بالأمن لدى �أفرد املجموعة التجريبية
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مقارنة باملجموعة الثانية واملجموعة ال�ضابطة .االجتماعية داخل العمل جيدة ،ف�إن م�ستوى ال�شعور
بالأمن لديهم قد حت�سن ،يف حني �أن الأفراد الذين
كما قام �سالمة ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل التعرف يفتقرون �إىل مهارات االت�صال الفعال ،ف�إن اجتاهاتهم
على فاعلية �إر�شادي جمعي �سلوكي – معريف يف نحو ذاتهم والآخرين �سلبية ،ولديهم قلق مرتفع.
تعزيز الأمن النف�سي ومهارات التكيف النف�سي
لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية ،وتكونت العينة من يف درا�سة قام بها �ستيفرز ()Stivers, 2009
( )60طالب ًا وطالبة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية هدفت �إىل التدريب على مهارات التوا�صل على
الب�سيطة ،وتوزيعهم على جمموعتني جتريبية عينة مكونة من ( )34فرد ًا ،مت تطبيق اختبار قبلي
و�ضابطة ،وبالت�ساوي من حيث عدد الطلبة واجلن�س .وبعدي على �أفراد العينة ،ثم متابعة ا�ستمرت مدة
وا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س ما�سلو لل�شعور ثالثة �شهور ،وقد مت تدريبهم على مهارات)1:
بالأمن النف�سي وا�ستبانة مهارات التكيف النف�سي ،جمموعات الدعم  )2خف�ض م�ستوى ال�ضغوطات
وبرنامج �إر�شادي جمعي �سلوكي – معريف .و�أظهرت والتوتر  )3حتديد االنفعاالت والتعبري عنها )4
النتائج وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للربنامج الإر�شادي ال�ضبط الإيجابي  )5مهارات ال�سلوك .وقد ا�ستغرق
يف الدرجة الكلية للأمن النف�سي ول�صالح القيا�س الربنامج التدريبي مدة خم�سة ع�رش �أ�سبوع ًا،
البعدي ،كما �أنه يوجد �أثر دال �إح�صائي ًا للربنامج مبعدل جل�سة واحدة �أ�سبوعي ًا ،ملدة �ساعتني .وقد
الإر�شادي يف �أبعاد مهارات التكيف النف�سي� .أ�شارت التقارير التي قدمها امل�شاركون بعد تطبيق
يف درا�سة �أجراها فوك�س وفوك�س و�آخرون ( Fox,الربنامج التدريبي �إىل انخفا�ض التوتر النف�سي،
 )and Fox, 2008على عينة مكونة من ( )35واالكتئاب لديهم ،وحت�سن م�ستوى تكيفهم.
من الأفراد ،هدفت �إىل تدريبهم على برنامج star
ملهارات التوا�صل (قف ،وفكر ،وا�س�أل ،وا�ستجب)،
وقد مت �إعطاء اختبار قبلي للمجموعة قبل تطبيق
الربنامج التدريبي واختبار بعدي بعد تطبيق
الربنامج ،ثم قيا�س متابعة .وقد تكون الربنامج
التدريبي من ( )3عنا�رص :تعليم الأفراد التوقعات
املنطقية ،ومهارات التوا�صل ،وكيفية توظيف
الأ�ساليب املعرفية لتطبيق املهارات املتعلمة التي
ت�ضمنت الأ�ساليب ،واملناق�شات ،والتغذية الراجعة،
وواجبات تدريبية .وا�ستغرق الربنامج التدريبي
مدة (� )8أ�سابيع .و�أ�شارت النتائج حت�سن م�ستوى
التوا�صل بني الأفراد وانخفا�ض م�ستوى التوتر.
يف درا�سة �أجراها دو�ست ( )Doest, 2008هدفت
�إىل معرفة �أثر التدريب على مهارات التوا�صل
على العالقات االجتماعية على م�ستوى ال�شعور
بالأمن لعينة من الأفراد تكونت من ()1036
فرد ًا يف م�ؤ�س�سات خمتلفة .وقد �أ�شارت النتائج
�إىل �أن الأفراد الذين يكون توا�صلهم وعالقاتهم

يف درا�سة �أجراها روتر ( )Rueter, 2010هدفت
�إىل تقييم مدى اال�ستفادة التي يحققها الأفراد عند
تعر�ضهم لربامج التدريب على مهارات التوا�صل
يف خف�ض التوتر النف�سي والقلق .وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )209منهم ( )103من الأفراد
مت اختيارهم ع�شوائي ًا للتدريب على برنامج مهارات
التوا�صل ،ق�سموا �إىل( )8جمموعات �صغرية ،كل
جمموعة تكونت من ( )12فرد ًا و( )106من �أفراد
العينة ا�ستخدموا كمجموعة �ضابطة .و�أ�شارت النتائج
�إىل �أن الأفراد الذين تعر�ضوا لربنامج التدريب
حققوا م�ستوى عال من انخفا�ض م�ستوى التوترات
النف�سية مقارنة بالأفراد الذين مل يتعر�ضوا للربنامج.
وقام �سرتايهورن وويدمان (& Strayhorn
 )Weidman, 2011بدرا�سة هدفت �إىل متابعة
�سلوك الطلبة الذين تعر�ضوا لربنامج تدريبي على
عينة مكونة من ( )98من الأفراد الذين لديهم
م�شكالت �سلوكية وانفعالية ،مت تق�سيم �أفراد العينة
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�إىل جمموعتني :املجموعة الأوىل ،تعر�ضت لربنامج
تدريبي يهدف �إىل م�ساعدة الأفراد على تعلم مهارات
التوا�صل مع الآخرين ،ومت تدريبهم على مهارة �إعطاء
املعلومة ،وعك�س امل�شاعر ،والنمذجة ،والإ�صغاء،
وال�س�ؤال� ،أما �أفراد املجموعة الثانية ،فقد مت عر�ض
�أ�رشطة فيديو عليهم عن كيفية ا�ستخدام الوقت،
والتعزيز الإيجابي� .أ�شارت النتائج �إىل حت�سن يف
م�ستوى �سلوكات �أفراد املجموعة الأوىل وانخفا�ض
م�ستوى التوتر لديهم مقارنة ب�أفراد املجموعة الثانية.
ويف درا�سة �أجرتها (م�سعود )2011 ،هدفت �إىل
حتديد العالقة بني مركز ال�ضبط وعالقته بال�شعور
بالأمن النف�سي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف ق�ضاء
حيفا يف فل�سطني .وتكونت عينة الدرا�سة من ()150
طالب ًا وطالبة .وا�ستخدمت الباحثة �أداة مكونة من
( )23فقرة ،كما مت ا�ستخدام مقيا�س ما�سلو للأمن
النف�سي واملكون من ( )20فقرة .و�أو�ضحت نتائج
الدرا�سة �أن  42.7%من الطلبة لديهم م�ستوى
منخف�ض من الأمن النف�سي ،و 17.3%لديهم
م�ستوى متو�سط من الأمن النف�سي .يف حني �أن
هناك  20%من الطلبة لديهم مركز �ضبط داخلي،
كما �أو�ضحت النتائج وجود فروق يف م�ستوى الأمن
النف�سي تعزى �إىل متغري اجلن�س ول�صالح الذكور.
و�أخري ًا �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أنه كلما زاد ال�شعور
بالأمن النف�سي كان مركز ال�ضبط لدى الطلبة داخلي ًا.
ومن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،نالحظ
�أن بع�ض الدرا�سات تناولت التوتر والأمن النف�سي
مع متغريات متعددة وخمتلفة عن متغريات الدرا�سة
احلالية .فقد ا�ستخدمت بع�ض الدرا�سات �أ�ساليب
الإر�شاد الفردي واجلمعي .و�أكدت على �أهمية
ا�ستخدام برامج الإر�شاد اجلمعي .و�أفاد الباحث
من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة يف التعرف على
املتغريات املتنوعة ،والعينات املختلفة والنتائج
املتباينة بني الدرا�سات .وكذلك �أفاد من تنوع
الأدوات و�أ�ساليب القيا�س امل�ستخدمة ،وتعرف
على �أنواع برامج الإر�شاد اجلمعي املختلفة.

وتعترب هذه الدرا�سة خمتلفة عن الدرا�سات التي
مت ا�ستعرا�ضها �سواء العربية� ،أو الأجنبية من
حيث �أنها اعتمدت على بناء برنامج �إر�شادي
مقرتح على فئة حمددة من طلبة املرحلة الثانوية.
الطريقة والإجراءات

جمتمع الدرا�سة والعينة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف
احلادي ع�رش يف مدر�سة اجلبيهة الثانوية يف مدينة
عمان ،والبالغ عددهم ( )110طالب موزعني على
ثالث �شعب .وبعد حتديد جمتمع الدرا�سة ،قام
الباحث بتطبيق مقيا�س التوتر النف�سي ،ومقيا�س
ال�شعور بالأمن النف�سي كقيا�س قبلي على جميع
�أفراد جمتمع الدرا�سة ،وملا كانت درجات مقيا�س
التوتر النف�سي ترتاوح بني (�صفر)-70؛ فقد اعترب
الأفراد الذين ح�صلوا على عالمة تزيد عن ()30
ب�أنهم يعانون من م�ستوى مرتفع من التوتر النف�سي.
وقام الباحث كذلك بتطبيق مقيا�س ال�شعور بالأمن
النف�سي على جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وملا كانت
درجات املقيا�س ترتاوح بني ( )120-40درجة؛
فقد اعترب الأفراد الذين ح�صلوا على عالمة ()45
ب�أنهم يعانون من م�ستوى منخف�ض من ال�شعور
بالأمن النف�سي .ثم قام الباحث باختيار ( )30طالب ًا،
وه�ؤالء هم الذين ح�صلوا على درجات مرتفعة
على مقيا�س التوتر ،وعلى درجات منخف�ضة على
مقيا�س ال�شعور بالأمن النف�سي ،وقد مت توزيع
�أفراد الدرا�سة بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني:
املجموعه التجريبيه :تكونت من ( )15طالب ًا تلقوا
برناجم ًا �إر�شادي ًا للتدريب على مهارات التوا�صل،
وقد التقى الباحث بهم مدة (� )8أ�سابيع مبعدل
جل�سة واحدة �أ�سبوعي ًا ،وتكون الربنامج من ()8
جل�سات �إر�شادية مدة كل جل�سة ( )60دقيقة.
املجموعه ال�ضابطة :تكونت من ( )15طالب ًا
مل يتلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا ،ومل يلتق الباحث
بهم ،ومت تطبيق القيا�س القبلي والبعدي
على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
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جدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب نوع
املجموعة والقيا�س القبلي والبعدي
نوع

القيا�س
املجموعة
املجموعة التجريبية
املجموعة ال�ضابطة
املجموعة ال�ضابطة
املجموع

مقيا�س التوتر النف�سي
قبلي
15
15
15
30

مقيا�س ال�شعور بالأمن النف�سي

بعدي
15
15
15
30

�أدوات الدرا�سة:
مقيا�س التوتر:
ا�ستخدمت هذه الدرا�سة مقيا�س التوتر ،بهدف
التعرف على م�ستوى التوتر عند الطلبة ،وقد مت
تطوير هذا املقيا�س من قبل (زواوي )1992 ،حيث
يتكون املقيا�س من ( )35فقرة ،متثل ثالثة �أبعاد هي:
البعد الف�سيولوجي :يت�ضمن الأعرا�ض اجل�سمية
الف�سيولوجية ،مثل ال�صداع ،التعرق� ،صعوبة التنف�س.
ومتثله الفقرات (.)25 ،19 ،13 ،12 ،10 ،7 ،4 ،1
البعد املعريف :يت�ضمن الأعرا�ض املرتبطة بالتفكري
مثل الن�سيان ،وت�شتت االنتباه ،و�ضعف الرتكيز.
ومتثله الفقرات (،20 ،17 ،16 ،14 ،11 ،9 ،8 ،5 ،2
.)35 ،33 ،21
البعد النف�سي :يت�ضمن �أعرا�ض ًا مثل القلق،
واحل�سا�سية الزائدة ،وا�ضطرابات النوم،
واخلوف .ومتثله الفقرات (،23 ،18 ،15 ،6 ،3
.)34 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،24

ويت�ألف املقيا�س من ( )35فقرة ،تكون الإجابة عن
كل فقرة على مقيا�س مدرج من ( )0-2درجات،
حيث تعطى الإجابة (نعم) درجتني وتعطى الإجابة
(�أحيان ًا) درجة واحدة ،وتعطى الإجابة (ال) �صفر ًا،
وتكون طريقة الإجابة بو�ضع �إ�شارة (×) يف املربع
الذي ميثل درجة انطباق الفقرة على املفحو�ص،
ويتم ا�ستخراج الدرجة الكلية بجمع الدرجات التي
ت�شكل م�ستويات التوتر على املقيا�س ،وترتاوح
الدرجة الكلية على املقيا�س من ( )70-0حيث

قبلي
15
15
15
30

بعدي
15
15
15
30

متثل الدرجة (�صفر) احلد الأدنى ،والدرجة ()70
احلد الأعلى ،والدرجات العالية على املقيا�س
ت�شري �إىل ارتفاع م�ستوى التوتر عند املفحو�ص.
ولأغرا�ض هذه الدرا�سة قام الباحث باجراء
�صدق ظاهري للمقيا�س من خالل عر�ضه على
جمموعة من املحكمني املخت�صني؛ ملعرفة �آرائهم
يف مدى منا�سبة الفقرات ،وو�ضوحها لقيا�س
التوتر لدى الطلبة .وكذلك قام الباحث با�ستخراج
معامل ثبات املقيا�س با�ستخدام معادلة كرونباخ
�ألفا ،حيث بلغت قيمة الثبات ( )0.89من خالل
تطبيقه على ( )40طالب ًا خارج عينة الدرا�سة.

مقيا�س ال�شعور بالأمن النف�سي.
قام الباحث ببناء �أداة لقيا�س الأمن النف�سي لدى الطلبة،
وذلك من خالل �صياغة فقرات املقيا�س ا�ستناد ًا �إىل:
 .1مراجعة الأدب الرتبوي الذي يت�ضمن
ال�شعور بالأمن ،والدرا�سات ال�سابقة ،والرجوع
�إىل عدد من املقايي�س التي ا�ستخدمت يف
درا�سات تناولت ال�شعور بالأمن النف�سي.
 .2ت�ألف املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )45فقرة،
تكون الإجابة على الفقرات �ضمن مقيا�س
ثالثي مدرج ،وتعطى الإجابة نعم ( )3والإجابة
�أحيان ًا ( )2والإجابة ال ( )1حيث تكون الدرجة
العليا ( )120درجة ،والدنيا ( )40درجة.
 .3قام الباحث با�ستخراج ال�صدق الظاهري
للمقيا�س من خالل عر�ضه على جمموعة من
الأ�ساتذة يف جمال الإر�شاد النف�سي .وطلب منهم
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بيان مدى منا�سبته ،وو�ضوح كل فقرة من فقرات
الأداة ،ومت اعتماد ر�أي ( )8حمكمني من ()10
العتماد �صالحية الفقرة ،وقد �أ�صبح املقيا�س
ب�صورته النهائية مكون ًا من ( )40فقرة ،بد ً
ال من ()45
فقرة ومت حذف ( )5فقرات ح�سب ر�أي املحكمني.
 .4قام الباحث با�ستخراج الثبات بطريقة �إعادة
االختبار على عينة م�ؤلفة من ( )30طالب ًا خارج
عينة الدرا�سة ،وكانت الفرتة الفا�صلة بني �إجراء
التطبيق الأويل والتطبيق الثاين �أ�سبوعني ،وبلغ
معامل الثبات ( )0.83وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا.

اجلل�سة الرابعة :التوا�صل الفعال وغري الفعال.
وفيها يبني املر�شد �أن التوا�صل الفعال ي�ؤدي �إىل
ا�ستمرار التفاعل و الفهم امل�شرتك بني الأفراد� ،أما
التوا�صل غري الفعال في�ؤدي �إىل توقف التفاعل،
وميكن �أن ي�ؤدي �إىل امل�شكالت ،ويعطي �أمثلة.
اجلل�سة اخلام�سة :الأ�سئلة و�أنواعها .وفيها ي�شري
املر�شد �إىل �أن التوا�صل يتم �أحيانا عن طريق الأ�سئلة،
فهناك �أ�سئلة ذات نهايات مفتوحة ،تتطلب الإجابة
ب�شكل مف�صل ،و�أحيانا ن�ستخدم الأ�سئلة املغلقة
الخت�صار احلديث؛ لأن الإجابة تكون عنها ق�صرية.

الربنامج التدريبي :من خالل مراجعة الأدب الرتبوي
املتعلق مبهارات التوا�صل ،و�أنواعها ومعلوماتها،
و�آثارها الإيجابية وال�سلبية على التفاعل بني الطلبة،
قام الباحث ،لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،بت�صميم
برنامج يت�ضمن جمموعة من مهارات التوا�صل.
اجلل�سة ال�سابعة :معوقات االت�صال .ويقول املر�شد
وتكون الربنامج من ( )8جل�سات �إر�شادية،
فيها � :إن انقطاع التوا�صل بني الأفراد يعود �أحيانا
مدة كل جل�سة ( )60دقيقة ،على النحو الآتي:
�إىل ا�ستخدام و�سائل للتوا�صل يعتقد الأفراد �أنها
اجلل�سة الأوىل :التعــارف وتو�ضيح ماهيـة التوا�صل �صحيحة ،مثل :الوعظ ،و�إعطاء الن�صيحة ،و�إعطاء
ومدى ت�أثيـره على الطلبـة .وفيهـا يتم التعــارف بني الأوامر.
املر�شد واملجموعة ،ويو�ضح املر�شد معنى التوا�صل،
اجلل�سة الثامنة :التغذية الراجعة .ويناق�ش فيها
ويعطـي فكـرة عن الربنامج الإر�شـادي و�رشوطــه،
املر�شد الأفراد مبا تعلموه يف اجلل�سات ال�سابقة،
ودور كل ع�ضـو من �أع�ضـاء املجموعــة ،ومكونات
وي�ستمع �إليهم ،و�إىل �آرائهم ،ويو�ضح �أهمية
الربنامج الإر�شادي وماهيته.
اال�ستماع �إىل ردود �أفعال الآخرين.
اجلل�سة الثانية� :أ�ساليب التوا�صل .وفيها يو�ضح ويهدف الربنامج �إىل تدريب الطلبة على تلك
املر�شد للم�شاركني معنى اال�ستي�ضاح ،و�إعادة املهارات مل�ساعدتهم على التوا�صل الفعال والناجح
ال�صياغة ،وعك�س امل�شاعر ،ويبني �أنها ت�ستخدم مع الآخرين .وقد قام الباحث بتحكيم الربنامج
لفتح قنوات التوا�صل ،ثم يعطي �أمثلة ،وي�ستمع من خالل عر�ضه على جمموعة من املخت�صني يف
�إىل مواقف عا�شها امل�شاركون ،ويناق�شهم بها .جمال الإر�شاد النف�سي باجلامعات الأردنية؛ للتعرف
اجلل�سة الثالثة :التوا�صل غري اللفظي .وفيها يو�ضح على �آرائهم حول جل�سات الربنامج ،والتدريبات،
املر�شد �أن اللغة غري اللفظية �أو ال�سلوك غري اللفظي ومهارات التوا�صل امل�ستخدمة ،ومدى مالئمتها
مهم يف حياتنا ،و�أن ا�ستخدام الإ�شارات ولغة للتدريب .وقد مت الأخذ ب�آراء املحكمني ومالحظاتهم.
اجلل�سة ال�ساد�سة :مهارة الإ�صغاء .و وفيها يركز
املر�شد فيها على مهارة الإ�صغاء ،ويقول� :إننا نفتقر
�إىل هذه املهارة لأنها حتتاج �إىل تدريب ،فغالبا
تكون م�شكالتنا من عدم اال�صغاء ،ويعطي �أمثلة.

اجل�سد وتعبريات الوجه لها دور مهم يف التعبري �إجراءات الدرا�سة:
عن انفعاالتنا ،وي�ؤكد �أن الرتكيز ينبغي �أن يكون قام الباحث ببناء برنامج �إر�شادي يهدف �إىل
على ال�سلوكات غري اللفظية؛ لأنها �صادقة وعفوية .تدريب الطلبة ،على مهارات التوا�صل؛ بهدف
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خف�ض م�ستوى التوتر ،ورفع م�ستوى ال�شعور
بالأمن النف�سي لديهم .كذلك ا�ستخدم الباحث
مقيا�سا للتوتر ،وقام ب�إعداد مقيا�س لل�شعور بالأمن،
وا�ستخراج ال�صدق والثبات لكل �أداة ،ثم قام
بتطبيق مقيا�سي الدرا�سة :االختبار القبلي واالختبار
البعدي على �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
ومتت �إجراءات التطبيق يف الف�صل الأول ،2013
وقد كان الباحث يلتقي مرة واحدة يف الأ�سبوع
مع �أفراد املجموعة التجريبية ،من ال�ساعة العا�رشة
�صباح ًا ،وحتى احلادية ع�رشة �صباح ًا ،وا�ستغرق
التطبيق (� )8أ�سابيع .وكان اللقاء يتم يف جل�سات
�إر�شاد جمعي ،كان دور الباحث مناق�شا ،وحماورا،
وم�سهال للحوار .وقام بتزويد الأفراد باملعلومات
والتدريب العملي على مهارات التوا�صل م�ستخدما
�أ�سلوب النمذجه  ،حيث لعب الدور �أثناء التدريب.

املتغري التابع )1 :التوتر )2 .ال�شعور بالأمن النف�سي.
وبناء على ذلك يكون الت�صميم التجريبي كما ي�أتي:
ً
املجموعة التجريبية:
تعيني ع�شوائي  -قيا�س قبلي  -برنامج �إر�شادي -
قيا�س بعدي.
ROXO
املجموعة ال�ضابطة:
تعيني ع�شوائي – قيا�س قبلي – عدم
تقدمي الربنامج الإر�شادي – قيا�س بعدي
ROO

النتائج
ن�صت الفر�ضية الأوىل على ما ي�أتي :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
يف م�ستوى التوتر على الدرجة الكلية والأبعاد
الفرعية بني الطلبة الذين تلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا
ت�صميم البحث والتحليل الإح�صائي:
ا�ستخدمت الدرا�سة الت�صميم �شبه التجريبي؛ للتدريب على مهارات التوا�صل ،والطلبة الذين
وذلك لتحديد فاعلية الربنامج الإر�شادي لتدريب مل يتلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا على مهارات التوا�صل.
الطلبة على مهارات التوا�صل ،يف خف�ض م�ستوى ولفح�ص هذه الفر�ضية ح�سبت املتو�سطات
التوتر ،وحت�سني ال�شعور بالأمن النف�سي لدى احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل من
�أفراد املجموعة التجريبية مقارنة ب�أفراد املجموعة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ويبني اجلدول
ال�ضابطة .وقد مت ا�ستخدام حتليل التباين امل�شرتك ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
( )ANCOVAملعرفة �أثر املعاجلة التجريبية ملقيا�س التوتر على القيا�س القبلي والبعدي.
من خالل املقارنة بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،وفيما ي�أتي متغريات الدرا�سة:
الإر�شادي.
الربنامج
امل�ستقل:
املتغري
جدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني
التجريبيـة وال�ضابطـة على القيــا�س القبلـي والبعـدي
ملقيا�س التوتر
املجموعة
املجموعة التجريبية
املجموعة ال�ضابطة

قبلي
44.12
47.600

مقيا�س التوتر

بعدي
19.665
50.134

قبلي
8.382
5.474

االنحراف املعياري

بعدي
5.052
3.961
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يتبني من اجلدول ( )2ب�أن متو�سط املجموعة
التجريبية هو ( ،)19.65و�أن متو�سط املجموعة
ال�ضابطة ( ،)50.134وللتحقق من �أن االختالف
بني املتو�سطات دال �إح�صائي ًا مت ا�ستخدام حتليل
التباين امل�شرتك ( .)ANCOVAواجلدول
( )3يو�ضح نتائج حتليل التباين امل�شرتك.
يتبني من اجلدول ( )3ب�أن الفروق بني املتو�سطات
بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية ،حيث بلغت القيمة
الإح�صائية (ف) ( ،)305.042وهي دالة عند م�ستوى

�أقل من ( .)0.05وبالرجوع �إىل جدول املتو�سطات
احل�سابية ،نالحظ �أن الفروق كانت ل�صالح الطلبة
الذين تلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا للتدريب على مهارات
التوا�صل ،حيث انخف�ض م�ستوى التوتر لديهم
ب�شكل دال �إح�صائي ًا .ولفح�ص هذه الفر�ضية
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لكل من �أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة .ويبني اجلدول ( )4املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ملقيا�س التوتر على البعد
الأول الف�سيولوجي على القيا�س القبلي والبعدي.

جدول ()3
نتائج حتليـل التبـاين امل�شرتك للفـروق بني متو�سطـات
املجمـوعتـني الـتجريبيــة وال�ضابطــة ملـقيـا�س الـتـوتر
للدرجة الكلية
م�صدر التباين
القيا�س القبلي
املجموعات
اخلط�أ
الكلي

جمموع املربعات
7.926
6430.08

درجات احلرية
1
1

متو�سط املربعات
7.926
6430.08

569.140
7538.70

27
29

21.079

"ف"
0.376
305.042

الداللة
0.545
*0.000

جدول ()4
املــتو�سطـــات احل�سابيــة واالنــحرافــات املــعيــاريــة
للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�س القبلي
والـبعدي ملقيـا�س التـوتر (البعـد الأول الـف�سيولـوجي)
املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة

قبلي
12.13
11.93

املتو�سط

بعدي
4.401
13.601

قبلي
2.47
1.334

االنحراف املعياري

بعدي
1.84
1.45

يتبني من اجلدول ب�أن متو�سط �أفراد املجموعة بني املتو�سطات دال �إح�صائي ًا ،مت ا�ستخدام حتليل
التجريبية هو ( ،)4.41و�أن متو�سط املجموعة التباين امل�شرتك ( .)ANCOVAواجلدول
ال�ضابطة ( ،)13.61وللتحقق من �أن االختالف ( )5يو�ضح نتائج حتليل التباين امل�شرتك.
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جدول ()5
نتائج حتليل التباين امل�شرتك لداللة الفروق بني
متو�سطــات املـجموعتيـن التجريبيــة وال�ضابطة يف
التوتر (البعد الأول الف�سيولوجي)
م�صدر التباين
القيا�س القبلي
املجموعات
اخلط أ�
الكلي

جمموع املربعات
0.029
633.532

درجات احلرية
1
1

متو�سط املربعات
0.29
633.532

77.171
712.000

27
29

2.858

يتبني من اجلدول ( )5ب�أن الفروق بني املتو�سطات
بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية ،حيث بلغت
القيمة الإح�صائية (ف) ( ،)221.655وهي دالة
عند م�ستوى �أقل من ( .)0.05وبالرجوع �إىل جدول
املتو�سطات احل�سابية ،نالحظ �أن الفروق كانت
ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية الذين تلقوا
برناجم ًا �إر�شادي ًا حيث انخف�ض م�ستوى التوتر
لديهم على البعد الف�سيولوجي ب�شكل دال �إح�صائي ًا.

"ف"
0.010
221.655

الداللة
0.920
*0.000

�أما فيما يتعلق بالبعد الثاين (املعريف) فقد ح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لكل من �أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة .ويبني اجلدول ( )6املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ملقيا�س التوتر على البعد
الثاين املعريف على القيا�س القبلي والبعدي

جدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�س القبلي
والبعدي ملقيا�س التوتر (البعد الثاين املعريف)
املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة

قبلي
14.600
16.73

املتو�سط

بعدي
6.865
16.932

يتبني من اجلدول (� )6أن متو�سط �أفراد املجموعة
التجريبية ( ،)6.865و�أن متو�سط �أفراد املجموعة
ال�ضابطة ( ،)16.932وللتحقق من �أن االختالف
بني املتو�سطات دال �إح�صائي ًا ،مت ا�ستخدام حتليل
التباين امل�شرتك ( .)ANCOVAواجلدول
( )7يو�ضح نتائج حتليل التباين امل�شرتك.

قبلي
2.971
3.172

االنحراف املعياري

بعدي
2.231
2.404

يتبني من اجلدول (� )7أن الفروق بني املتو�سطات
بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية ،حيث بلغت قيمة
الإح�صائي (ف) ( ،)118.427وهي دالة عند م�ستوى
�أقل من ( .)0.05وبالرجوع �إىل جدول املتو�سطات
احل�سابية ،نالحظ �أن الفروق كانت ل�صالح �أفراد
املجموعة التجريبية حيث انخف�ض م�ستوى التوتر
لديهم على البعد الثاين املعريف وب�شكل دال �إح�صائي ًا.
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جدول ()7
نتائج حتليل التباين امل�شرتك للفروق بني متو�سطات
�أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ملقيا�س التوتر
(البعد الثاين املعريف)
م�صدر التباين
القيا�س القبلي
املجموعات
اخلط�أ
الكلي

جمموع املربعات
0.843
657.16

درجات احلرية
1
1

متو�سط املربعات
0.843
657.16

149.82
910.700

27
29

5.549

�أما فيما يتعلق بالبعد الثالث (النف�سي) فقد
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لكل من �أفراد املجموعتني التجريبية
ال�ضابطة .ويبني اجلدول ( )8املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية على مقيا�س التوتر على
البعد النف�سي على القيا�س القبلي والبعدي.

الداللة
0.700

"ف"
0.152
118.427

*0.000

يتبني من اجلدول (� )8أن متو�سط �أفراد املجموعة
التجريبية ( ،)8.401و�أن متو�سط �أفراد املجموعة
ال�ضابطة ( ،)19.601وللتحقق من �أن االختالف
بني املتو�سطات دال �إح�صائي ًا ،مت ا�ستخدام حتليل
التباين امل�شرتك ( .)ANCOVAواجلدول
( )9يو�ضح نتائج حتليل التباين امل�شرتك.

جدول ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�س القبلي
والبعدي ملقيا�س التوتر (البعد الثالث  /النف�سي)
املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة

قبلي
17.400
18.93

املتو�سط

قبلي
4.067
2.68

بعدي
8.401
19.601

االنحراف املعياري

بعدي
3.0189
2.58

جدول ()9
نتائج حتليل التباين امل�شرتك للفروق بني متو�سطات
�أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ملقيا�س التوتر
(البعد الثالث  /النف�سي)
م�صدر التباين
القيا�س القبلي
املجموعات
اخلط أ�
الكلي

جمموع املربعات
6.144
860.4

درجات احلرية
1
1

متو�سط املربعات
6.144
860.4

215.05
1162.000

27
29

7.965

"ف"
0.771
108.03

الداللة
0.388
*0.000
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يتبني من اجلدول ( )9ب�أن الفروق بني املتو�سطات
بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية ،حيث بلغت القيمة
الإح�صائية (ف) ( ،)108.038وهي دالة عند م�ستوى
�أقل من ( .)0.05وبالرجوع �إىل جدول املتو�سطات
احل�سابية ،نالحظ �أن الفروق كانت ل�صالح �أفراد
املجموعة التجريبية حيث انخف�ض م�ستوى التوتر
لديهم على البعد الثالث النف�سي ب�شكل دال �إح�صائي ًا.
�أما الفر�ضية الثانية فقد ن�صت على �أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05يف م�ستوى ال�شعور بالأمن بني الأفراد
الذين تلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا للتدريب على
مهارات التوا�صل والأفراد الذين مل يتلقوا

برناجم ًا �إر�شادي ًا تدريبي ًا على مهارات التوا�صل.
ولفح�ص هذه الفر�ضية ح�سبت املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية لكل من �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة .ويبني اجلدول ( )10املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملقيا�س ال�شعور
بالأمن النف�سي على القيا�س القبلي والبعدي.
يتبني من اجلدول ( )10ب�أن متو�سط �أفراد املجموعة
التجريبية ( ،)85.87و�أن متو�سط �أفراد املجموعة
ال�ضابطة ( ،)53.801وللتحقق من �أن االختالف
بني املتو�سطات ذا داللة �إح�صائية ،مت ا�ستخدام
حتليل التباين امل�شرتك ( .)ANCOVAواجلدول
( )11يو�ضح نتائج حتليل التباين امل�شرتك.

جدول ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�س القبلي
والبعدي ملقيا�س ال�شعور بالأمن النف�سي
املجموعة
التجريبية
ال�ضابطة

قبلي
50.000
55.266

املتو�سط

قبلي
2.803
2.261

بعدي
85.87
53.801

االنحراف املعياري

بعدي
4.657
1.90

جدول ()11
نتائج حتليل التباين امل�شرتك للفروق بني متو�سطات
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ملقيا�س ال�شعور
بالأمن النف�سي
م�صدر التباين
القيا�س القبلي
املجموعات
اخلط أ�
الكلي

جمموع املربعات
1.736
11481.088

درجات احلرية
1
1

متو�سط املربعات
1.736
11451.088

374.3
13648.1

27
29

13.867

"ف"
0.726
825.806

الداللة
0.388
*0.000

يتبني من اجلدول ( )11ب�أن الفروق بني املتو�سطات تدريبي ًا يف مهارات التوا�صل ،حيث حت�سن م�ستوى
بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية ،حيث بلغت ال�شعور بالأمن النف�سي لديهم ب�شكل دال �إح�صائي ًا.
قيمة الإح�صائي (ف) ( ،)825.806وهي دالة عند
م�ستوى �أقل من ( .)0.05وبالرجوع �إىل جدول
املتو�سطات احل�سابية ،نالحظ �أن الفروق كانت
ل�صالح الأفراد الذين تلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا
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املناق�شة والتو�صيات
الهدف من الدرا�سة هو معرفة مدى فاعلية برنامج
�إر�شادي ي�ستند �إىل مهارات التوا�صل يف خف�ض
التوتر ،وحت�سني ال�شعور بالأمن النف�سي لدى
الطلبة .وقد �أ�شارت النتائج التي مت التو�صل
�إليها �إىل فاعلية الربنامج الإر�شادي يف خف�ض
م�ستوى التوتر ،وحت�سني م�ستوى ال�شعور بالأمن
النف�سي لأفراد املجموعة التجريبية ،مقارنة ب�أفراد
املجموعة ال�ضابطة ،حيث �أظهر حتليل التبيان
امل�شرتك ( )ANCOVAللقيا�س القبلي والبعدي
فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى �أقل
من ( )0.05αبني جمموعتي الدرا�سة :التجريبية
وال�ضابطة .وميكن عزو هذه النتائج �إىل طبيعة
الربنامج الإر�شادي على مهارات التوا�صل حيث
مت تدريب الطلبة على مهارات التوا�صل املتنوعة.
�أما فيما يتعلق بالفر�ضية الأوىل التي ت�شري �إىل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
؟؟؟؟؟؟( )0.05يف م�ستوى التوتر على الدرجة
الكلية والأبعاد الفرعية بني الطلبة الذين تلقوا
برناجم ًا �إر�شادي ًا على مهارات التوا�صل ،والطلبة
الذين مل يتلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا على مهارات
التوا�صل .فقد �أظهر حتليل التباين امل�شرتك �أن
الفروق يف املتو�سطات بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية،
فقد �أظهر �أفراد املجموعة التجريبية انخفا�ض ًا
يف م�ستوى التوتر يف التغري بني القيا�س القبلي،
والقيا�س البعدي مقارنة باملجموعة ال�ضابطة.
وميكن �أن نف�رس النتيجة ب�أن الربنامج الإر�شادي
امل�ستند �إىل مهارات التوا�صل ،امتد على مدى
( )8جل�سات بواقع ( )60دقيقة لكل جل�سة حيث
تنوعت التدريبات خالل اجلل�سات ،فكان الباحث
ينمذج املهارة �أمام املجموعة ،ثم يطلب من الأفراد
�أن يطبقوا هذه املهارة ،ويناق�شوها فيما بينهم ،ثم
يقوم الباحث �أي�ض ًا ب�إعطائهم واجبات منزلية
تدريبية ت�سهم يف ا�ستمرار عملية التدريب،
وتطبيقها على الواقع .كما �أن متابعة الباحث يف

كل جل�سة لكيفية تنفيذ الأفراد للواجبات زاد من
م�ستوى �إتقان الفرد للمهارة املتعلمة ،كل ذلك �أدى
�إىل �أن يكون الربنامج فاع ً
ال يف خف�ض م�ستوى
التوتر لديهم ،حيث انخف�ض م�ستوى التوتر لدى
�أفراد عينة الدرا�سة ،على الأبعاد الثالثة للمقيا�س
الف�سيولوجي ،واملعريف ،والنف�سي؛ مما يدل على
فاعلية الربنامج والتدريب على مهارات التوا�صل
يف خف�ض التوتر .وهذه النتيجة اتفقت مع درا�سة
ليد�س ( )Leeds, 2007التي �أ�شارت نتائجها �إىل
�أن ا�ستخدام برنامج تدريبي ملهارات التوا�صل،
�أدى �إىل انخفا�ض م�ستوى التوتر لدى الأفراد
الذين تلقوا تدريب ًا على مهارات التوا�صل ،وكذلك
اتفقت مع نتائج درا�سة ميدليم�س(Middlemiss,
 )2006التي �أ�شارت نتائجها �إىل انخفا�ض
م�ستوى التوتر لدى الأفراد الذين تعلموا مهارات
التوا�صل .وكذلك اتفقت مع نتائج درا�سة فوك�س
وفوك�س ( )Fox, and Fox, 2008التي �أ�شارت
نتائجها �إىل �أن تدريب الأفراد على مهارات
التوا�صل �أدى �إىل خف�ض م�ستوى التوتر لديه.
وميكن �أي�ض ًا تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن الربنامج
قد احتوى على مهارات �سلوكية ،يتم التدريب
عليها يف اجلل�سة الإر�شادية ،بالإ�ضافة �إىل واجبات
منزلية ،كذلك احتوى الربنامج على مهارات
معرفية تركز على تدريب الأفراد على التفكري
بطريقة منطقية ،وا�ستبدال الأفكار ال�سلبية ب�أفكار
�إيجابية ،فبع�ض الطلبة ي�ستخدمون كلمات حدية،
مثل :من امل�ستحيل،وال ميكن،و�أنا �إن�سان فا�شل،
كل هذه العبارات تعك�س �أفكارا �سلبية لديهم،
وقام الباحث بتدريبهم على �أ�سلوب �إعادة البناء
املعريف ،من خالل حتويل الكلمات ال�سلبية �إىل
�إيجابية ،فبدال من كلمة م�ستحيل ي�ستخدم كلمة
�أحاول .هذا ،بالإ�ضافة �إىل �أن الربنامج ت�ضمن
مهارات متعددة ،منها :عك�س امل�شاعر ،ومهارة
ال�س�ؤال ،والتغذية الراجعة وغريها .فتدريب الفرد
على هذه املهارات ي�ساعد يف حت�سن م�ستوى تفاعله
وات�صاله وتوا�صله مع الآخرين ب�شكل �إيجابي.
�أما فيما يتعلق بالفر�ضية الثانية ،التي ت�شري �إىل
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عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى مع نتائج درا�سة (�أقرع )2005 ،التي �أ�شارت �إىل
( )0.05αيف م�ستوى ال�شعور بالأمن النف�سي بني انخفا�ض م�ستوى ال�شعور بالأمن لدى طلبة جامعة
الطلبة الذين تلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا على مهارات النجاح يف فل�سطني ،وذلك ب�سبب ظروف االحتالل.
التوا�صل ،والأفراد الذين مل يتلقوا برناجم ًا
�إر�شادي ًا على مهارات التوا�صل ،فقد �أظهر حتليل التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة� :أظهرت معظم
التباين امل�شرتك �أن الفروق يف املتو�سطات بني الدرا�سات ال�سابقة� ،أهمية الربامج الإر�شادية،
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة بلغ م�ستوى الداللة ودورها يف حت�سني م�ستوى تفاعل الطلبة وات�صالهم
الإح�صائية عند م�ستوى �أقل من ( ،)0.05αكما ببع�ض ،وحت�سني قدراتهم على التعامل مع �ضغوطات
�أ�شارت متو�سطات القيا�سات القبلية والبعدية لكل احلياة املختلفة ،وتنمية ال�شعور بالأمن النف�سي
من املجموعتني �إىل �أن �أفراد املجموعة التجريبية لديهم ،وتبني من الدرا�سات ال�سابقة ان بع�ض
�أظهروا حت�سن ًا يف م�ستوى ال�شعور بالأمن النف�سي الدرا�سات تناولت م�شكالت التوا�صل ،كدرا�سة
مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة ،وميكن تف�سري هذه ميدملي�س( )middlemiss, 2008ودرا�سات
النتيجة ،ب�أن الأفراد الذين ا�شرتكوا يف الربنامج تناولت التوتر كدرا�سة روتر(،)Ruter,2010
الإر�شادي مل يكن لديهم مهارات يف التوا�صل ،كما ودرا�سات تناولت الربامج الإر�شادية ،كدرا�سة
دل على ذلك القيا�س القبلي ،لذلك كانوا يعانون من �سالمة( .)2008وقد متيزت هذه الدرا�سة عن غريها
انخفا�ض ال�شعور بالأمن النف�سي ،وعند التحاقهم من الدرا�سات بتناولها ملتغريات خمتلفة ،وا�ستهدفت
بالربنامج الذي ا�شتمل على جمموعة متنوعة من فئة مهمة من املجتمع هم طلبة املرحلة الثانوية.
التدريبات ال�سلوكية واملعرفية ،التي �أدت اىل
اكت�سابهم لبع�ض املهارات :كمهارة ال�س�ؤال ،و�إعادة وي�ستنتج الباحث من الدرا�سة احلالية� ،أن طلبة
ال�صياغة ،والتغذية الراجعة وغريها .كل ذلك �ساعد املرحلة الثانوية ،يتعر�ضون �إىل الكثري من
على حت�سن م�ستوى ال�شعور بالأمن النف�سي لديهم ،امل�شكالت؛ وذلك ب�سبب افتقارهم �إىل مهارات
كذلك ميكن الإ�شارة �إىل �أن م�ستوى الدافعية العالية التوا�صل مع الآخرين .فمعرفتهم للمهارات ال
التي �أقبل عليها الطلبة من خالل تفاعلهم داخل يعني �أنهم ميار�سونها بطريقة �صحيحة؛ لذلك
اجلل�سات الإر�شادية ،والنقا�ش امل�شرتك ،كذلك يتعر�ضون �إىل توترات و�شعور منخف�ض بالأمن
التزامهم بعمل الواجبات املنزلية ،كل ذلك �أدى النف�سي ،ويواجهون مواقف حمبطة� ،سواء مع
�إىل زيادة ال�شعور بالأمن النف�سي لديهم ،وهذه الأ�رسة �أوالآخرين .لذا؛ ف�إن تدريبهم على مهارات
النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة (الغرايبة )2004 ،التوا�صل �ساعدهم على التخفيف من حدة التوترات،
التي �أ�شارت �إىل حت�سن م�ستوى الأمن النف�سي و�أ�سهم يف حت�سني �شعورهم بالأمن النف�سي.
لدى الطلبة على مقيا�س ما�سلو واملقايي�س الأخرى.
التو�صيات:
وتتفق كذلك مع نتائج درا�سة �سالمة ( .1 )2008تدريب الطلبة على مهارات معرفية �سلوكيـة يف
التي �أ�شارت نتائجها �إىل حت�سن الأمن النف�سي �أ�ساليب حل امل�شكالت.
لدى الطلبة بعد تطبيق برنامج �إر�شادي جمعي،
 .2ت�صميم برامج �إر�شادية تتناول ا�سرتاتيجيات
وكذلك اتفقت مع نتائج درا�سة دو�ست (Doset,
التفكري.
 )2008التي �أ�شارت �إىل �أن الأفراد الذين دربوا
على مهارات التوا�صل �أ�صبح لديهم م�ستوى  .3عمل ور�شات تدريبية للمر�شدين لت�صميم برامج
مرتفع من ال�شعور بالأمن النف�سي .ولكنها اختلفت تنا�سب م�شكالت الطلبة يف املدار�س.
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