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A proposed counseling program to improve the level of 

psychological security and self-esteem for university students  

 برانمج إرشادي مقرتح لتحسني مستوى األمن النفسي وتقدير الذات
 اجلامعاتلدى طالب 
 

 سامل بن حارث بن دمحم احلسينالباحث 
 

 لخصادل
من اإلرشاد  ادلستخلصة ىدفت الدراسة احلالية إىل تصميم برانمج إرشادي مقًتح مستند إىل الفنيات

يف كل أسبوع، مدة كل  جلستان جلسة،( 14النفسي، لطبلب اجلامعات وغَتىم، يتكون الربانمج من )
دقيقة، ػلقق فيها الطبلب رلموعة من األىداف من خبلل شلارسة رلموعة من ادلهارات  (50)جلسة 

ادلرشدين الطبلبيُت األمن النفسي وتقدير الذات، ويوصي الباحث  ربسُتواألساليب والفنيات ادلساعدة يف 
وكذلك ؽلكن استخدام الربانمج من قبل األىايل  ،الربانمجام ابستخدواألخصائيُت النفسيُت يف اجلامعات 

 لبلستفادة من األنشطة والفنيات ادلتوفرة فيو.
 

 األمن النفسي، تقدير الذات، برانمج إرشادي مقًتح.الكلمات ادلفتاحية: 
 

Abstract 
The present study aim to design a proposed counseling program for university students and 
other students based on the techniques derived from psychological counseling. The program 
consists of (14) sessions,  two sessions per week, each session (50) minutes, in which the 
students achieve a set of goals through practice number of skills, methods and techniques to 
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help improving psychological security and self-esteem. The researcher recommends student 
counselors and psychologists in universities using this program, as well as the program can be 
used by parents to take advantage of the activities and techniques available in it. 

 Psychological security. ؛Self-esteem ؛Proposed Guidance Program  

 
 :ادلدخل

اليت غلب أن تشبع يف السنوات ادلبكرة،  ،من احلاجات النفسية ادلهمة وتقدير الذات النفسي احلاجة إىل األمن
فيشعر الفرد أبن  يف حياة الفرد منذ طفولتو إىل حياتو ادلستقبلية، وتقدير الذات يستمر أثر األمن النفسيف

مٍت، وانعدام الشعور ابألمن ادلقومات األساسية حلياتو غَت معرضو للخطر، وأنو يف حالة توازن أو توافق أ
 (1989)كفايف، النفسي الذي يرتبط بعدم توافق الفرد، يعترب مرضا نفسيا. 

فاألمن النفسي وتقدير الذات ادلرتفع من ادلطالب األساسية جلميع األشخاص يف كل فئات اجملتمع 
فالكثَت من ىذه  ابختبلف خصائصهم حيث ال ؽلكن فهم حاجات الفرد دبعزل عن شعوره ابألمن النفسي،

من ادلطالب األخرى أتخذ أعليتها وتربز عند ربقيق ادلطلب األساسي لؤلشخاص وادلتمثل يف األ
 )  2010النفسي.)السمَتي، 

ىناك ارتباط بُت تقدير الفرد لذاتو وشعوره ابألمن النفسي، دل على ذلك دراسات كثَتة، وىناك دراسات 
ومفهوم الذات دبتغَتات أخرى كالتنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي أخرى أوضحت العبلقة بُت األمن النفس 

والثقة ابلنفس والقيم الدينية والوالء للوطن، ذلذا فإن مساعدة الطبلب وخاصة اجلامعيُت لتجاوز ضعف 
التحصيل الدراسي وضعف الدافعية، وعدم الفاعلية اجملتمعية، يكون بتجاوز االضطراابت النفسية ادلؤثرة على 

 (2010سَتهتم العلمية والعملية. )دمحم، م
وإذا كان األمر ىكذا ابلنسبة لكل مرحلة من مراحل النمو اإلنساين فإن الوضع ؼلتلف بعض الشيء 
ابلنسبة دلرحلة ادلراىقة وخاصة طبلب اجلامعات يف ادلرحلة التأسيسية، وذلك نتيجة لكل ادلتغَتات والتطورات 

يدات ادلختلفة اليت قد ترتبط هبذه ادلرحلة ادلهمة واحلرجة سواء من الناحية النمائية اذلائلة، وكذلك التعق
الفسيولوجية أو االجتماعية أو االنفعالية، فاحلاجة إىل األمن النفسي وتقدير الذات ادلرتفع من أىم احلاجات 

إذا اطمأن وشعر ابألمن ، فبل يتقدم ادلراىق بسهولة يف أي ميدان إال ة اليت يسعى ادلراىق إىل إشباعهاالوجداني
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النفسي يف شؤونو احلياتية، وفقدانو لؤلمن النفسي وتدين تقدير ذاتو يًتتب عليو القلق واخلوف وعدم االستقرار، 
فيتضح جليا مدى أعلية إشباع حاجة األمن النفسي لدى الطبلب، وأعلية تقدير الذات اإلغلايب، خاصة وأن 

 (2011دلهمة واحلرجة يف حياتو. )شقَت، مرحلة الدراسة اجلامعية من الفًتات ا
 مشكلة الدراسة

ىناك مشكبلت واحباطات يواجهها الطبلب واألفراد خبلل مسَتهتم الدراسية واحلياتية، منها تدين مستوى 
الدراسة، واخلوف من ادلستقبل العام، وقلق ادلستقبل الوظيفي، واخلوف من التعامل مع اآلخرين، ىذه ادلخاوف 

 عظم حياة اإلنسان ىي ضعف الشعور ابألمن النفسي، وضعف يف تقدير الفرد لذاتو.اليت تشمل م
لذا فإن إلقاء الضوء على مفهوم األمن النفسي وتقدير الذات والعبلقة بينهما يعد ضروراي، ابعتبارعلا 

تقدير الذات  كشف عن مستوى األمن النفسي ومستوىالدراسة لت مركزاين يف ميدان الصحة النفسية، فجاء
تكوين ل ،سعى كذلك إىل معرفة وأتكيد أعلية العبلقة بُت األمن النفسي وتقدير الذاتوالعبلقة بينهما، وت

فاحلاجة ماسة دلساعدة طبلب ، من خبلل تصميم برانمج لتحسينهما ؛شخصية سوية واثقة من نفسها
ىم لذاهتم وربسُت أمنهم النفسي، من لربامج اإلرشادية ادلتخصصة لرفع مستوى تقدير اب وغَتىم، اجلامعات

على ربسُت  ىمادلهارات واالسًتاتيجيات اليت تساعد اخبلل جلسات إرشادية لكي يطوروا أنفسهم ويتعلمو 
 صحتهم النفسية.

أبعلية مساعدة الطبلب لتجاوز التحدايت النفسية، والتخلص من تدين الدافعية  الباحث وإؽلاان من
فقدان األمل، جاءت فكرة وتدين تقدير الذات وتكرار خربات الفشل، و  ل،صيوتدين درجات التح ،للدراسة
، حبيث تتحدد زبطي العقبات والنجاح الدراسيمقًتح دلساعدة طبلب اجلامعات يف انمج إرشادي إعداد بر 

 برانمج إرشادي مقًتح لتحسُت مستوى األمن النفسي وتقدير الذات، كومهما عامبلن مشكلة الدراسة يف تقدمي
 أساسيان يف الصحة النفسية واليت هبا يصبح الطالب مستقرا وفاعبل، وذي دافعية مرتفعة.

 هدف الدراسة
مقًتح لتحسُت مستوى األمن النفسي وتقدير الذات لدى طبلب  إرشادي برانمج لتصميم الدراسة هتدف
 اجلامعات.

 أمهية الدراسة
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 تساعد اليت ترا وادلها احلقائق على بعض الضوء إلقاء يف تسهم نظراي يف أمها احلاليةراسة الد أعلية تظهر
 برانمج توفَت تتمثل يففأما أعليتها تطبيقيا ، مستوى األمن النفسي وتقدير الذاتطبلب اجلامعات لتحسُت 

يف ربسُت مستوى األمن النفسي وتقدير الذات لديهم، وكذلك لفت وغَتىم طبلب اجلامعة  دلساعدة إرشادي
ادلرشدين واإلخصائيُت والنفسيُت والًتبويُت يف االستفادة من ىذا الربانمج يف دوراهتم الباحثُت و واستثارة نظر 

 وبرارلهم داخل اجلامعات.
 مصطلحات الدراسة

 ولو مكانة اآلخرين، من ومتقبل زلبوب أبنو الفرد : شعورPsychological securityاألمن النفسي 
ادلطَتي، ) .والقلق والتهديد اخلطر بندرة فيها ويشعر زلبطة، غَت دة،ودو  صديقة بيئتو أن يدرك وأبنو بينهم،

2015) 
: تقييم يضعو الفرد لنفسو وبنفسو ويعمل على احملافظة عليو، ويتضمن Self-esteemتقدير الذات 

 (2014تقدير الذات اذباىات الفرد االغلابية أو السلبية ضلو ذاتو. )العطا، 
األنشطة وادلهارات  من رلموعة: Proposed Guidance Program ح ادلقًت  اإلرشادي الربانمج

واخلربات ادلقًتحة يف جلسات سلطط ذلا ومنظمة يتفاعل معها الطبلب، وهتدف إىل ربسُت مستوى األمن 
 النفسي وتقدير الذات.

 إلطار النظري والدراسات السابقةا
 Psychological securityاألمن النفسي 

، حيث عرفو أبنو "شعور الفرد كمفهوم  لؤلمن النفسي امن أوائل من تعرضو  Maslow 1970ماسلو 
أنو زلبوب ومتقبل من اآلخرين ولو مكانة بينهم، ويدرك أن بيئتو صديقة ودودة غَت زلبطة، يشعر فيها بندرة 

 (.2005اخلطر والتهديد والقلق". )العنزي، 
 حاجات أساسية وىي على النحو التايل:وحدد ماسلو ىذه احلاجات على شكل ىرمي يشمل مخس 

فاحلاجات ، ربقيق الذات، حاجات التقدير، حاجات احلب واالنتماء، حاجات األمن، احلاجات الفسيولوجية
الفسيولوجية سبثل القاعدة، ومرتبطة بطبيعة تكوين جسم اإلنسان وعمل أجهزتو، إال أمها ليست بعيدة عن أتثَت 

يها ماسلو احلاجات األساسية للعنصر البشري وأعطاىا ادلرتبة األوىل يف اذلرم. البيئة احمليطة، وقد أطلق عل
 (2006)الزىراين، 
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واخلوف ادلرضي، وتبدد مظاىر التهديد وادلخاطر على مكوانت الشخصية  غياب القلق األمن النفسي:مظاهر 
من الداخل أو من اخلارج مع إحساس ابلطمأنينة واالستقرار االنفعايل وادلادي، والدرجات ادلعقولة من القبول 

 (2012)نعيسة،  .والتقبل يف العبلقة مع مكوانت البيئة النفسية والبشرية
( ستة عناصر أساسية تشكل مفهوم األمن النفسي وأن عدم Ryffريف ) حدد عناصر األمن النفسي:

 تقبل الذات وجود ىذه العناصر أو تدنيها يعد مؤشرا على عدم الشعور ابألمن النفسي. وىذه العناصر ىي:
مثل تتو  العبلقات اإلغلابية مع اآلخرينعلية وقيمة احلياة، و أب رتمثل ابلنظرة اإلغلابية ضلو الذات، والشعو ادل

االستقبللية: ، و ابلثقة واالحًتام ادلتبادل والتعاطف يابلقدرة على إقامة عبلقات إغلابية مع اآلخرين تتسم
السيطرة على البيئة الذاتية: واليت نفسو، وتنظيم سلوكو وتقييم ذاتو، و  وتتمثل يف قدرة الفرد يف االعتماد على

احلياة ذات أىداف: وتتمثل بقدرة الفرد غبلل الفرص ادلتاحة، و الذاتية واست تتمثل يف قدرة الفرد على إدراك بيئتو
التطور الذايت: ويتمثل يف إحساس الفرد ابستمرار عملية ع أىدافا واضحة حلياتو ويسعى ذلا، و على أن يض

 (2004تطوره، واالستفادة من اخلربات. )العقيلي، 
إذا نظران إىل النظرايت اإلنسانية يف األمن النفسي صلد أمها ركزت : مفهوم األمن النفسي من منظور إسالمي

على احلياة الدنيا واجلوانب ادلادية فقط يف رلال تفسَت الواقعية شلا غلعلها غَت كافية خاصة للفرد ادلسلم. 
 ،االجتماعيفظهرت حديثا اذباىات تنادي أبعلية الدين يف الصحة النفسية والتكيف ، (2013)العازمي، 

وترى أن الًتبية الروحية واإلؽلان ابهلل تعاىل قوة خارقة سبد اإلنسان ابلطاقات اليت تعينو على مواجهة مشاق 
(، وأكدت الدراسة 2008(، و)ادلغامسي، د ت(، و)قاسم وسلطان، 2001احلياة، مثل: دراسة )اجلميلي، 

مستوى األمن النفسي لصاحل الًتبية يف  0.05األخَتة على أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 اإلسبلمية. 

"وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا"  وقد وردت كلمة أمن يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع نذكر منها:
"وآمنهم من خوف"  (112"وضرب هللا مثبل قرية كانت آمنة" )سورة النحل، آية  (55)سورة النور، آية 
إىل األمن كنتيجة ينظر اإلسبلم ، و (89زع يومئذ آمنون" )سورة النمل، آية "وىم من ف (4)سورة قريش، آية 

من نتائج النضج االجتماعي واإلنساين، ويقدم ادلدينة اآلمنة ادلستقر أىلها، وتكاتفهم من بعضهم البعض، 
 (2008وإحساسهم ابلطمأنينة النفسية. )قاسم وسلطان، 
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( إىل أن أعلية األمن النفسي للفرد تتمثل يف 2011شريف، يشَت )ال: أمهية األمن النفسي واحلاجة إليه
: وعلا ادلدمران لئلنسان، ومىت تسراب إىل نفس البعد عن مرضي اليأس واالحباطو ، الثبات اجلوانب التالية:

اكتمال الشخصية السوية: فصاحب األمن النفسي ذبده مكتمل ، و الفرد حطما فيها كل تطلع للمعايل
: اليت الثقة ابلنفسو ، ن االكتمال، فهو عظيم األمل، متفائل، متعاون يف خدمة رلتمعوالشخصية أو قريبا م

فاألمن من أىم مقومات احلياة اليت يتطلع إليها اإلنسان يف كل يل ألمن الفرد النفسي واستقراره، ىي أعظم سبث
فكري وادلثابرة العلمية، فإذا ، والتخطيط السليم واإلبداع الاالجتماعيةزمان ومكان، ومن أىم مرتكزات التنمية 

 الذي ينقصو.  االطمئنانوجد ما يهدد اإلنسان يف نفسو ومالو وعرضو ودينو ىرع إىل مكان آمن ينشد فيو 
مقياس األمن النفسي أن الطبلب اآلمنُت نفسيا  االستخبلص منؽلكن : خصائص الطالب اآلمنني نفسيا
يشعر ابلطمأنينة واطلفاض مستوى ، و ومقبول من الناسيشعر أبنو زلبوب  يتميزون خبصائص عديدة منها:

ؽليل ضلو ، و يتفاعل ويتوقع اخلَت أكثر من التشاؤم والشر، و ابالنتماء وااللفة مع زليطو االجتماعي، و القلق
يتقبل ذاتو من خبلل شعوره ابلقوة يف ، و يتمركز ضلو العامل بدال من التمركز حول الذات، و السعادة والقبول

 توجد لديو اىتمامات إنسانية كالتعاون والتعاطف واالىتمام ابآلخرين.، و كبلتومواجهة مش
 قدير الذاتت

يعترب عامبل  حيث األخَتة، السنوات يف لدراستها  العلماء اذبو اليت ادلفاىيم من يعترب مفهوم تقدير الذات:
 على العمر مراحل من مرحلة أي يف لنفسو الفرد تقدير ويتوقف النفسية، وصحتو الفرد توافق يف مهما وفعاال

 من معقدة شبكة يف التقييمي البعد ذلك الذات ىو فتقدير إليو ونظرهتم بو احمليطُت مع تفاعلو وكيفية البيئة
 خببلف وىو الذات( رلملها )مفهوم يف وتشكل ابلذات تتعلق اليت واالعتقادات كاالذباىات األبنية ادلعرفية

 صفاتو حيث من الفرد بذات تتعلق اليت التقييمية االعتقادات على ينطوي الذات الوصفية دلفهوم ادلكوانت
عام، فتقدير  بشكل الذاتية وقيمتو ابآلخرين وقيمتو ابآلخرين وعبلقتو النفسية وخصائصو وقدراتو  اجلسمية

 (2010الذات مكون نفسي حول الذات، بينما مفهوم الذات مكون معريف حوذلا. )دمحم، 
 فرد، كل شخصية حسب خصائص وشليزات مستوى ولكل مستوايت الذات لتقدير :الذاتمستوايت تقدير 
 لنفسو تطمع اإلنسان تقدير ارتفع ويبلحظ أنو كلما وسلوكو، الفرد تفكَت على الذات تقدير ينعكس مستوى

 عن ذاتو ينزه كما عليها أمها نبيلة ورفيعة يتعارف أبعمال ابلقيام إليها ينتمي اليت اجملموعة يف شليزا يكون لكي
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 العلماء صنف ( أنو قد2014وذكرت )رفراف، ، واألخبلق الفكر يف ابضلطاط األخطاء اليت توحي يف الوقوع
 ادلنخفض الذات تقدير، و ادلرتفع الذات تقدير :مستويُت إىل الذات تقدير
 الصورة أبنو العايل الذات تقدير (Joseph Mutin) مواتن  جوزيف عرف ادلرتفع )العايل(: الذات تقدير

 إلغلاد بقدراتو الثقة وينمو لديو ابلتقدير وجدير انجح أبنو يشعر إذ نفسو، حول الفرد يكومها اليت االغلابية
 (24، ص2014إدارة. )العطا،  بكل يواجهها بل حولو غلدىا اليت ادلواقف يف ؼلاف وال دلشكبلتو احللول

، متزن حياتو أسلوب، و اجلأش وبرابطة ابذلدوء يتسم أسلوبو :عال بتقدير يتمتع الذي الشخص صفات
 اخلاصة بقدرتو إؽلاان رسخا ولديو منتجا بكونو يستمتع شخص، وىو جيد بشكل الرايضية التمارين ؽلارسو 

 منسجمة، اجتماعية عبلقات و، وذومعربة مباشرة بطريقة اآلخرين مع يتواصلو  ،ادلساعدات تقدمي على
 ػلب، و القيم ىذه تعكس حياة وػليا القيم عن جيد مفهوم لديو، و العمل يف اآلخرين مع يتعاون أن ويستطيع

 يف متأمل ، واألخطاء من يتعلم أن على وحريص البناء ابلنقد يرحب، و ابحتياجاتو يتعمق فيما واحلسم ادلبادرة
 .لآلخرين وادلساندة التشجيع لتقدمي مستعد، إمكانياتو تنمية إىل ويتوق نفسو

 نتيجة ىو الفشل إن حيث ابالضطهاد، الشعورو  النقد، ضلو احلساسية :ادلنخفض الذات تقدير ذوى صفات
، اآلخرين على اللوم إسقاط ويتم والفشل الشخصي الضعف يتم إنكار وىكذا اآلخرين قبل من خفي زبطيط

 تقدير ضعف مظاىر بُت من ، ظهوره ادلتوقع النقص إخفاء هبدف وذلك التنافس عن واالبتعاد العزلة إىل ادليلو 
 ابلذات التباىي يف وادلبالغة، فاشل أان لست وسيما، غيب، أان: مثل الشفهية التصرػلات بعض الذات

 احًتام ينقصهم ادلنخفض التقدير ذوياألفكار، ف عن عن التعبَت واإلحجام السليب للنقد ادلفرطة واحلساسية
 (2014، رفراف) .أكفاء غَت أبمهم إحساس ولديهم الذات

يتشكل تقدير الذات بفعل كل من العوامل الداخلية واخلارجية، تتمثل : العوامل ادلؤثرة يف تقدير الذات
العوامل الداخلية يف أفكار الفرد عن ذاتو والتطلعات الشخصية، واالصلازات احملققة، ومدى خلوه من القلق أو 

العوامل اخلارجية تتمثل يف أتثَت البيئة احمليطة عدم االستقرار النفسي ومدى سبتع الفرد ابلصحة النفسية. و 
كالوالدين، واألشخاص ادلهمُت يف حياتنا، وىي تلعب دورا حامسا يف تشكيل   االجتماعيةوظروف التنشئة 

 تقدير الذات يف الطفولة، وابلنسبة للبالغُت والكبار تكون العوامل الداخلية ىي احلامسة.
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 الدراسات السابقة
سعت إىل التعرف على العبلقة بُت تقدير الذات والتنشئة األسرية واألمن النفسي، يف ([ 1989]كفايف )

عاما، وقد توصل إىل  16( من طالبات ادلرحلة الثانوية ابلدوحة، بلغ متوسط أعمارىن 153عينة مكونة من )
ت والتنشئة الوالدية، عدة نتائج منها: وجود عبلقة إغلابية دالة إحصائيا بُت األمن النفسي وكل من تقدير الذا

وىذا يؤكد على أعلية األمن النفسي كأحد ادلتغَتات ادلهمة اليت تؤثر على الصحة النفسية لؤلفراد، وقد 
استخلصت الدراسة أن احلاجة إىل األمن النفسي سبثل قاعدة أساسية إلشباع احلاجات التالية ذلا يف مدرج 

 الدافعية.
تقدير الذات وعبلقتها ابلتحصيل الدراسي، وىدفت بدراستها حول األمن النفسي و  [ (2007)بدر، ]

إىل الكشف عن الفروق يف مستوى الشعور ابألمن النفسي وتقدير الذات بُت الطالبات السعودايت  
وادلغًتابت يف ادلملكة العربية السعودية، وعبلقتو ابإلصلاز األكادؽلي ، وطبقت مقياس األمن النفسي لتقدير 

( طالبة من 113( طالبة، )180من طالبات ادلرحلة ادلتوسطة )اإلعدادية( بلغت ) الذات على عينة
( طالبة من جنسيات سلتلفة يقمن يف ادلملكة العربية السعودية، وكشفت النتائج عن وجود 67السعودايت  و )

دير الذات، فروق دالة إحصائيا بُت الطالبات السعودايت والطالبات ادلغًتابت يف كل من األمن النفسي وتق
وكذلك وجود عبلقة إحصائية دالة بُت التحصيل الدراسي وكل من الشعور ابألمن النفسي وتقدير الذات، 

 وعبلقة شلاثلة بُت تقدير الذات واألمن النفسي.
[(Dhal et al, 2007)]  على األمن النفسي النابع من االرتباط ابلوالدين وتقدير الذات، تعرفت

(، اإلانثمن  55من الذكور، و 55ر، ومع كل من السنة والنوع لدى مراىقُت )وعبلقة كل منهما ابآلخ
وأشارت النتائج إىل أن ادلراىقُت اآلمنُت أظهروا تقديرا مرتفعا للذات، وحصلوا على مساندة أسرية من خبلل 

وتكوين رؤية  ادلراىقُت إىل الشعور ابلرضا والكفاءة هبؤالءالدفء األسري وقبول الوالدين ذلم، وىو ما أدى 
 (2013إغلابية عن ذواهتم. )النجار، 

التعرف على األمن النفسي وعبلقتو دبفهوم الذات لدى ادلعاقُت بصراي يف وىدفت إىل  [(2009عقل )]
( فقرة، حيث استخدمت الباحثة 64قطاع غزة، وذلك من خبلل استخدام مقياس مفهوم الذات ادلكون من )

ت إىل: وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت األمن النفسي ومفهوم الذات، ادلنهج الوصفي التحليلي، وتوصل
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وإىل عدم وجود فروق دالة احصائيا بُت مستوى األمن النفسي تعزى دلتغَت اجلنس، ودرجة اإلعاقة، وادلرحلة 
 الدراسية.

ء الوجداين للتعرف على العبلقة بُت الشعور ابألمن النفسي وكل من الذكاىدفت  [(2013النجار )]
، وللتوصل إىل ظلوذج بنائي يوضح ادلسارات القائمة والتأثَتات بُت ادلتغَتات االجتماعيةوتقدير الذات وادلساندة 

( من طلبة الفرقتُت الثانية والرابعة بكلية الًتبية جامعة كفر الشيخ دبصر 713السابقة، وتكونت عينة حبثو من )
ج كالتايل: توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت الشعور ابألمن (، وجاءت النتائإانث 423ذكور، و 290)

النفسي وكل من الذكاء الوجداين وتقدير الذات وادلساندة االجتماعية، ويوجد ظلوذج بنائي يوضح ادلسارات 
 القائمة والتأثَتات بُت األمن النفسي وكل من الذكاء الوجداين وتقدير الذات وادلساندة.

 وأثره الذات مفهوم لتنمية إرشادي برانمج فعالية على التعرف إىلىدفت  [(2014)جنيدي والتباع، ]
  من الدراسة عينة التحصيل، وتكونت منخفضي ادلوىوبُت لدى األطفال واالجتماعي النفسي التوافق على

 واألخرى بيةذبري أحدعلا رلموعتُت إىل قسمت التحصيل حيث منخفضي ادلوىوبُت من تلميذا  ( (62
 النفسي واالجتماعي التوافق ومقياس الذات، مفهوم مقياس  :الدراسة أدوات الباحثون واستخدم ضابطة،

، )الباحثُت إعداد من( والسلوكية  ادلعرفية الفنيات من عدد على يستند والذي اإلرشادي والربانمج لؤلطفال،
 والضابطة التجريبية اجملموعتُت درجات رتب متوسطي بُت إحصائية داللة ذات فروق بوجود وجاءت النتائج

 التجريبية اجملموعة لصاحل الربانمج تطبيق بعد النفسي واالجتماعي التوافق ومقياس الذات، مفهوم مقياس على
( من طلبة جامعة نزوى بسلطنة 238بدراسة مستوى األمن النفسي لدى )([ قام 2008]الصوايف، )

بُت  0.05وتوصل إىل: أنو توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  إانث( 181ذكور، و 57عمان )
الذكور واإلانث لصاحل الذكور يف مستوى األمن النفسي، ووجود مستوى عال من األمن النفسي لدى طلبة 

 جامعة نزوى على رلاالت الشعور ابألمن النفسي مقابل التهديد.
بدراسة ىدفت إىل التعرف على أثر الرعاية ا ( قامتRosen & Rothbaum  ،2012روزن ورثبام ]

الوالدية على الشعور ابألمن النفسي، كما ىدفت إىل التعرف على أسلوب رعاية اآلابء واألمهات أطفاذلم وأثر 
وأمهاهتم على انفراد لتقييم  ( طفبل ومقابلة آابئهم62ذلك الشعور ابألمن النفسي، ومشلت عينة الدراسة )

لى إن اىتمام الوالدين أببنائهم ومنحهم احلب والعطف رعاية األبناء، وأسفرت النتائج ع لوب ادلتبع يفاألس
 (2015يكسبهم شعورا ابألمن النفسي أكثر من الذين مل ػلضوا برعاية وحب وعطب من والديهم. )ادلطَتي، 
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، جتماعيةواالبدراسة حول األمن النفسي وعبلقتو ببعض ادلتغَتات النفسية قام  [(2014)اخلزؽلي، ]
طاالبا 150واستهدف يف عينتو طبلب الصف العاشر دبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان، وأتلفت العينة من 

إانث(، وأظهرت النتائج التايل: وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا وموجبة بُت األمن النفسي  75ذكور،  75)
دية والتحصيل الدراسي لدى العينة، وتوصل كذلك إىل أنو ودافعية اإلصلاز والثقة ابلنفس وأساليب ادلعاملة الوال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت الذكور واإلانث يف األمن النفسي ودافعية اإلصلاز و الثقة ابلنفس وال 
 يف أساليب ادلعاملة الوالدية.

ة التفكَت اإلغلايب إىل معرفة أثر استخدام اسًتاتيجية تعلم األقران يف تنميىدفت  [(2013)زلمود، ]
وتقدير الذات لذوي التحصيل ادلنخفض وادلرتفع، واقتصرت الدراسة على تدريس الوحدة الثالثة من كتاب اللغة 

، وتوصلت إىل أن ىناك 2011/2012اإلصلليزية للصف األول اإلعدادي للمدراس احلكومية ادلصرية لعام 
ة ومتوسطات نتائج اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي فروق دالة إحصائيا بُت متوسطات اجملموعة التجريبي

 ألثر استخدام اسًتاتيجية تعلم األقران.
إىل بناء برانمج تدريسي قائم على اسًتاتيجية التنظيم الذايت للتعلم وربسُت  [ ىدفت(2013)اجلندي، ]

 ة من ادلتفوقُت عقليا منخفضيدى عينالفرد وتقليل قلق االمتحان ورفع تقدير الذات وربسُت التوافق الدراسي ل
 3طالبا وطالبة من طبلب الصف األول اإلعدادي، ومت تطبيق الربانمج بواقع  60التحصيل، ومشلت العينة 

جلسات أسبوعيا، واستخدمت الباحثة مقاييس: الذكاء وتقدير الذات وقلق االمتحان والتنظيم الذايت وبرانمج 
جملموعة التجريبية ومتوسط نتائج التدريس، وتوصلت إىل أن ىناك فروق دالة إحصائيا بُت متوسط نتائج ا

 اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي.
قام بدراسة فاعلية برانمج إرشادي مجعي قائم على النظرية االنتقائية لتحسُت مستوى  [(2012لظفري )ا]

قام  ،( موظفا24لدراسة )األمن النفسي لدى العاملُت إبحدى شركات النفط بسلطنة عمان، بلغ عدد عينة ا
( موظفا يف الشركة، وقسم العينة عشوائيا 150الختبارىم حبصوذلم على أقل مستوى لؤلمن النفسي من بُت )

رشادية، توصل ( جلسات إ10ربانمج إرشادي مكون من )إىل رلموعتُت ذبريبية وضابطة، وخضعت التجريبية ل
عة التجريبية تعزى للربانمج االرشادي اجلمعي الذي خضعت بعدىا إىل وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اجملمو 

 لو.
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 ابألمنفعالية برانمج إرشادي عقبلين انفعايل سلوكي يف تنمية الشعور  [ استهدفت(2015عطا هللا )]
النفسي والرضا عن احلياة لدى ادلراىقُت، طبق مقياس األفكار البلعقبلنية ومقياس الشعور ابألمن النفسي 

ا عن احلياة وبرانمج ارشادي، واسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيا بُت متوسطات ومقياس الرض
 رتب درجات اجملموعتُت التجريبية والضابطة لكل ادلقاييس لصاحل اجملموعة التجريبية.

 ادلنهجية واإلجراءات 
 خص السنة ربديد اجملتمع ادلستهدف من الدراسة: وىو طلبة جامعة نزوى وطبلب اجلامعات وابأل

 .التأسيسية
 االرشاد النفسي والًتبوي للتحقق  على عينة من ادلختصُت من أساتذة اعتمدت الدراسة يف إجراءاهتا

 من دقة وسبلمة الربانمج ادلقًتح وأىدافو، ومدى مناسبتو للطلبة.
  منهم مت عرض الربانمج يف صورتو األولية على عدد من اخلرباء يف رلال االرشاد النفسي، حيث طلب

ابداء الرأي يف الربانمج ادلقًتح من حيث أىدافو، وجلساتو واألنشطة وادلهارات اليت يسعى إلكساهبا للطلبة، 
 ويف ضوء مبلحظاهتم مت وضع الربانمج بصورتو النهائية.

  سوف تعتمد الدراسة ادلنهج الوصفي الكيفي ايل يستهدف التحقق من سبلمة الربانمج وإمكانية ربقيق
 .الواقع ادليداين أىدافو يف

 الربانمج اإلرشادي
يقدم الربانمج اإلرشادي يف ىذه الدراسة لعينة من طبلب اجلامعات، وىو يقوم على االستفادة من األسس 
النظرية والتطبيقية لنظرايت اإلرشاد، أو فيما يسمى ابإلرشاد االنتقائي )التكاملي(، الذي أصبح منهجا 

 األساليب والفنيات ادلتنوعة.لئلرشاد النفسي، يضم العديد من 
 سةجل(  14من عدد )  ادلكون اإلرشادي الربانمج يف اإلرشادية الفنيات ىذه توظيف يف الباحث قام وقد

  . الربانمج من اذلدف واليت زبدم اإلرشادية الفنيات من رلموعة جلسة كل تتضمن إرشادية، حبيث
 أهداف الربانمج 

يهدف الربانمج إىل ربسُت مستوى األمن النفسي وتقدير الذات لدى اجملموعة اخلاضعة  اذلدف اإلرشادي:
 لو.
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إكساب الطبلب رلموعة من ادلهارات والطرق ادلساعدة لتحسُت األمن النفسي وتقدير  اذلدف الوقائي:
تنمية إمكانياهتم الذات، وإكساهبم رلموعة من ادلعارف واحلقائق حول تنمية جوانب القوة لديهم دلساعدهتم يف 

 والدراسي. وقدراهتم، وإكساهبم الوعي أبنفسهم، وصوال إىل التكيف النفسي واالجتماعي
أن يفهم الطالب العبلقة الوثيقة ، و أن يعرف الطبلب مفهوم األمن النفسي وتقدير الذاتاألهداف اخلاصة: 

ن يكتسب أ، و هارة ضبط الذاتأن يكتسب الطبلب م، و فسية واألمن النفسي وتقدير الذاتبُت الصحة الن
أن يكتسب ، و رات التواصل االغلايب مع اآلخرينأن يكتسب الطبلب مها، و الطبلب وضع أىداف واقعية

أن يكتسب ، و  ينتمي إليها الزمبلء واألصدقاءالطبلب مهارات تقدمي وتلقي الدعم من الشبكة االجتماعية اليت
أن يكون للطبلب مفهوم ، و يكتسب الطبلب مهارات النجاحأن ، و مهارات معاجلة القصور األكادؽلي الطبلب

 ذات اغلايب عن أنفسهم.
 الربانمج عليها يقوم اليت األسس

 :يلي كما وجلساتو، وىي أنشطتو إعداد يف الربانمج عليها يقوم اليت من األسس رلموعة ىناك
 تقدمي خدمات اإلرشاد النفسي إىل الطبلب لتنمية بعض جوانب الشخصية للفرد يف اجملاالت األسس العامة:

االنفعالية والسلوكية واالجتماعية وادلعرفية، شلا يساعد يف الوصول هبم إىل حالة من السواء والتكيف النفسي 
 السليم مع اجلامعة والبيئة اليت يعيشون فيها.

عمل والتفاعل والتواصل اللفظي وغَت اللفظي، وتقدمي الدعم االجتماعي من خبلل ال األسس االجتماعية:
وخاصة عندما يويل  والتعزيز، واالنفتاح على اخلربة،ام للجماعة، والتقبل والتقدير واالحًت  وقبولو، واالنتماء

 ولفيبدأ الطبلب ابحلديث ح ،خبلل جلسات اإلرشاد اجلماعي ادلرشد النفسي أعلية خاصة ذلذه األبعاد
اجلماعة، وتبادل اخلربة وادلعرفة بُت أعضاء  مشكبلهتم أمام اآلخرين، واإلحساس ابألمن النفسي والتكيف مع

الثقة واألمان، شلا يساعد على التحصيل  شلا يعزز االستفادة من ذبارب اآلخرين يف جو من، اإلرشادية اجملموعة
 الشعور ابلثقة والنجاح.األكادؽلي و 

 الظروف وهتيئة الطبلب وخصائصهم، إىل الربانمج ابالستناد يهتم اجملال ىذا يفوالرتبوية:  النفسية األسس
 واخلاصة العام ضوء األىداف وادلهارات يف لؤلنشطة، ادلناسب واالختيار تلك األنشطة، من لئلفادة ادلناسبة

 للربانمج.
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 مصادر اإلعداد ذلذا الربانمج
وذلك لبلستفادة  ،وتقدير الذات والدراسات اليت اىتمت ابألمن النفسياالطبلع على العديد من ادلراجع 

وأثر ىذا  وتقدير الذات، منها يف التعرف على خصائص الطبلب منخفضي اإلحساس ابألمن النفسي
 االطلفاض على جوانب دراسية ونفسية واجتماعية.

أو غَته من  وتقدير الذات فسياألمن الن حسُت أو تنميةواليت اىتمت بت الدراسات،العديد من مراجعة 
حىت من غَتىم الطبلب األكادؽليُت، أو لدى  برامج إرشاديةالسلوكية والوجدانية من خبلل  االنفعاالت
 ن ذلك يف إعداد الربانمج احلايل.لبلستفادة م

 خمطط اجللسة اإلرشادية
 من: يتكون سلطط كل جلسة من جلسات ىذا الربانمج القائم على النظرية االنتقائية

ة وادلساعدة لتحقيق األساليب ادلستخدم - ف العام للجلسة، واألىداف اخلاصةاذلد - عنوان اجللسة
إجراءات التنفيذ وربتوي على رلموعة من األنشطة وادلمارسات  - األدوات ادلستخدمة - أىداف اجللسة

 - ابلًتحيب أبعضاء اجملموعة اجللسةبدء  - خطوات اجللسة اإلرشادية - ساليب اإلرشادية والواجب البييتلؤل
ارسة مناقشة ادلوضوع واذلدف من اجللسة احلالية، وشل - البييت، وتقدمي التغذية الراجعة مناقشة الواجب

تسجيل  - الواجب البييت إن كان ىناك واجب مهاء اجللسة بتلخيصها، وتقدميإ - األساليب واألنشطة ادلختلفة
 لسة االرشادية.مشاعر وانطباع أعضاء اجملموعة عن اجل

 األساليب اإلرشادية ادلستخدمة يف الربانمج
تقدمي احملاضر موضوعات معرفية خاصة ومبسطة، يقوم أبلقائها على ادلسًتشدين أثناء  احملاضرة ادلبسطة:

 (2009)الندايب،  اجللسة بطريقة يسهل فهمها، لزايدة استبصارىم أبنفسهم.
رلموعة من األسئلة واألجوبة ادلثارة بُت ادلرشد وأعضاء اجملموعة بنوعية االضطراب الذي  ادلناقشة واحلوار:

يعانون منو، إلغلاد التفاعل اإلغلايب وتقوية الروابط بُت األعضاء للوصول إىل ربقيق ىدف مشًتك، ويكون 
 (2012)الظفري،  بطرح األسئلة ادلثَتة للتفكَت للتشجيع وادلشاركة الفاعلة.

 أسلوب يوظفو ادلرشد لًتسيخ ادلعلومة يف صورة معرفية، وىو ما يسمى ابلتعلم ابدلبلحظة. ذجة:النم
 رلموعة من التمارين تساعد على التخلص من التوتر والشد العضلي واالنفعايل وادلعريف. :االسرتخاء
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لسة، وإغلاد جو من لتحبيب األعضاء ابجلتعترب فنية انفعالية ومعرفية، يستخدمو الباحث  :ادلرح والدعابة
 (2010الفكاىة وبناء العبلقة االرشادية، ولكسر حاجز ادللل واجلمود. )دردير، 

فة جو من ضامن الوسائل ادلهمة لتأكيد االذباىات ادلرغوبة، ولًتسيخ قيمة معينة أو مبدأ معي، وإل :القصة
 االنتباه والًتكيز يف اجملموعة.

وب فيو بعد القيام ابستجابة مرغوبة، ويستخدم عند اتقان األعضاء ىو تقدمي مثَت مرغ :التعزيز اإلجيايب
 الستجابة إغلابية، ويكون فردي ومجاعي، هبدف الوصول إىل تفاعل إغلايب انجح.

تلخيص ادلسًتشد للموضوعات الرئيسة اليت نوقشت ومت التعامل معها، وللتأكيد على استيعاب  :التلخيص
 اجملموعة.

من اإلاثرة  وضع الذىن يف حالةمن اجملموعة، و يقصد بو توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية  العصف الذهين:
 واجلاىزية للتفكَت، لتوليد أكرب قدر من األفكار حول ادلوضوع ادلطروح.

رلموعة من السلوكيات وادلهارات اليت يتطلب أداؤىا من قبل اجملموعة، لتطبيق ما مت أخذه يف  :الواجب البييت
 لسات من فنيات وأساليب، للوصول ألفضل النتائج.اجل

 صدق الربانمج االرشادي
من ذوي االختصاص يف رلال االرشاد النفسي والًتبوي، وسبت األساتذة مت ربكيم الربانمج من رلموعة من 

لتحقيق مراجعتو من حيث مدة اجللسة وعدد اجللسات ومناسبة األساليب والفنيات ادلستخدمة ومناسبة احلوار 
 .اذلدف منو

 أدوات مساعدة 
ؽلكن دلقدم الربانمج االستعانة هبذه ادلقاييس إلثبات فاعلية الربامج ادلقًتح ودلدى ربسن األمن النفسي 

 وتقدير الذات لدى الطبلب.
 مقياس ماسلو ادلعرب دلستوى الشعور ابألمن: -1

نيكية اليت أجريت يف موضوع األمن لقد أعد ماسلو ىذا ادلقياس يف ضوء العديد من األحباث اإلكلي
النفسي ونشرت نتائج ىذه البحوث يف دورايت علمية، وقد عرض ماسلو كراسة تعليمات ادلقياس التصنيف 
النهائي اليت سبثل األمن واألعراض اليت سبثل انعدام األمن، واليت حدد يف ضوئها أبعاد مفهوم األمن النفسي مث  

 كوَّن اختباره النهائي.
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 ادلعرب  " Cooper Smith " اس تقدير الذات لـ  كوبر مسيثمقي -2
سنة   ( " Cooper Cmith " صمم ىذا ادلقياس من طرف الباحث األمريكي : ) كوبر مسيث

 . ، وىذا ادلقياس اذباه تقييمي ضلو الذات يف اجملاالت االجتماعية، األكادؽلية، العائلية، والشخصية1967
 ادلقرتح الربانمج االرشادي

 العنوان اجللسة
 التعارف وبناء العبلقة االرشادية األوىل
 مفهوم االمن النفسي ومفهوم تقدير الذات الثانية 
 ادلواجهة وربمل ادلسؤولية وازباذ القرار الثالثة
 التحكم يف العواطف السلبية الرابعة

 االسًتخاء اخلامسة
 (2، 1حل ادلشكبلت ) السادسة
 اإلغلايبالتفكَت  السابعة
 التقبل االجتماعي الثامنة

 أسلوب توكيد الذات التاسعة
 اجللسة اخلتامية العاشرة

 
 اجللسة األوىل: التعارف وبناء األلفة

 أهداف اجللسة:
  .الًتحيب والتعارف بُت ادلشاركُت يف الربانمج 
  .التعريف ابلربانمج واذلدف منو، ونبذه سلتصرة عن اجللسات 
 واالعتبارات اليت ينبغي االلتزام هبا. التعريف ابلقواعد 
    .رصد توقعات ادلشاركُت يف الربانمج 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ، بطاقات بيضاء، اقبلم.Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 033 

Volume 6(6); June 2019 

 

يبدأ ادلرشد )مقدم الربانمج( يف الًتحيب ابلطبلب وشكرىم على اشًتاكهم يف إجراءات وأنشطة اجللسة: 
انمج، وتعريفهم ابلربانمج من حيث األىداف العامة واخلاصة، وشرح كل ىدف، ومناقشة كذلك الفنيات الرب 

والوسائل ادلستخدمة يف تلك األىداف، كما يناقش النتائج ادلتوقعة من تطبيق الربانمج على اجملاالت الدراسية 
 والسلوكية واالجتماعية، وغَتىا.

شادي على أفراد اجملموعة يقومون بقراءتو ويتفقوا على البنود الواردة يقوم ادلرشد بتوزيع عقد اتفاق ار و 
 وبعدىا يوقعونو وػلتفظ بو ادلرشد ضمن ملف الربانمج.

 احملاضرة، لعب األدوار، ادلناقشة، ضرب األمثلة.الفنيات ادلستخدمة:  
نهم وادلرشد، وتعرفهم على تعرفهم على أىداف الربانمج ونتائجو، وتعارف الطبلب فيما بي النتائج ادلتوقعة:

 العبلقة االرشادية يف اجملموعة وأخبلقيات العمل اإلرشادي. 
 اكتب توقعاتك حول الربانمج بعد مساعك ما دار يف ىذه اجللسة.الواجب ادلنزيل: 

  مفهوم األمن النفسي ومفهوم تقدير الذاتاجللسة الثانية والثالثة: 
 أهداف اجللسة:

 النفسي وتقدير الذات.  التعرف على مفهوم األمن 
  .التعرف على أعلية األمن النفسي وتقدير الذات ادلرتفع 
 .ربديد مصادر األمن النفسي وتقدير الذات والعوامل ادلؤثرة 
 .ربديد سلبيات انعدام األمن النفسي واطلفاض تقدير الذات 

 دقيقة 50 مدة اجللسة: 
 توضيحية، ورقة عمل.، صورة Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت. األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابدلشاركُت، مث يقوم ادلرشد بتلخيص سريع للجلسة السابقة والتذكَت إجراءات وأنشطة اجللسة: 

 ابلواجب البييت ومناقشتو، ومناقشة التوقعات ومدى امكانية ربقيقها.
 يتمتع الذي الشخص يتحدث عن صفات، و مث يقوم ابلتعريف دبفهوم األمن النفسي وتقدير الذات 

اجللسة  يف، و ادلنخفض، وأعلية تقدير الذات، والعوامل ادلؤثرة فيو الذات تقدير ذوي عال، وعن صفات بتقدير
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ن النفسي وتقدير الذات، بدأه يف اجللسة الفائتة بتقدمي عرض حول مفهومي األم الثالثة يواصل ادلرشد ما
 ويواصل احلديث حول العوامل ادلؤثرة فيهما ويلخص بعدىا ما مت التطرف عليو يف اجللستُت.

: أن يتعرف الطبلب على مفهومي األمن النفسي وتقدير الذات، وأن يستشعرا أعليتهما النتائج ادلتوقعة
حدايت الدراسية، وأن يتعرف على أىم للوصول إىل صحة نفسية وبعدىا الوصول إىل ذباوز العقبات والت

 مصادرعلا والعوامل ادلؤثرة عليها.
حدد مواقف مررت فيها وأحسست فيها دبواقف مل تتقبل فيها ومل تكن زلبواب، وماذا  الواجب ادلنزيل: 

كانت ردة فعلك. وحدد مواقف كان تقديرك لذاتك منخفض واذكر مشاعرك وافكارك حول ادلوقف وما ىي 
 السلوك.نتائج 

 اجللسة الرابعة واخلامسة: ادلواجهة وحتمل ادلسؤولية واختاذ القرار
 أهداف اجللسة:

 التعرف على مهارة ادلواجهة وربمل ادلسؤولية وازباذ القرار 
 تشجيع الطبلب على التواصل مع اآلخرين 
 تدريب الطبلب على ربمل ادلسؤولية وادلواجهة 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ، صور توضيحية.Power Pointعرض تقدؽلي  مة:األدوات ادلستخد

 احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت، رلموعات عمل، لعب الدور. األساليب ادلستخدمة:
 الًتحيب ابدلشاركُت ابحلديث مع اجملموعة بشكل يبعث على الثقة والطمأنينةإجراءات وأنشطة اجللسة: 

عملية ادلواجهة، ومناقشة مجاعية حول ما مت تناولو يقدم ادلرشد رلموعة من النماذج اليت تزيد مستوى 
 ومناقشة الواجب ادلنزيل السابق.

التعرف على مفهوم ادلواجهة وربمل ادلسؤولية وأمهما أسلوابن مهمان، وسبيبلن إىل تنمية األمن النفسي 
 وتقدير الذات

ة ابلنفس واحًتام الذات وىو شعور التعرف على النتائج اإلغلابية ادلندرجة ربت ربّمل ادلسؤولية، وىي:  الثق
رائع يعطي قوة لئلنسان، والتوّقف عن اخلوف: دبجّرد اكتساب الشخص ادلزيد من الثقة تتقّلص األفكار 
السلبية لديو، ويتوقف عن الشعور ادلستمر ابخلوف، سواًء كان األمر خوفًا من الرفض، أم من الفشل، أم من 
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مسة يقوم ادلرشد بتلخيص ما مت يف اجللسة السابقة ويواصل تقدمي عرضو حكم اآلخرين عليو، ويف اجللسة اخلا
حول ادلوضوع السابق ابلربانمج ادلعريف الذي أعده عرب شرائح البوربوينت، ويواصل التطبيقات والفنيات اليت 

 أعدىا.
مث اكتب حاول أن تلقي كلمة أو قصيدة أمام عدد من زمبلئك يف اجلامعة أو السكن، الواجب ادلنزيل : 

 مشاعرك قبل إلقاء الكلمة أو القصيدة وبعد إلقائها.
 اجللسة السادسة: التحكم يف العواطف السلبية

 أهداف اجللسة:
 .التعرف على معٌت العواطف السلبية 
 .ربديد دور االفكار ىذه يف مشاعران وسلوكنا 
 .ربديد االفكار البلعقبلنية لدى ادلشاركُت 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ، صور توضيحية، أقبلم ، أوراقPower Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت، رلموعات عمل، لعب الدور. األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابدلشاركُت وشكرىم ادلتواصل على احلور واالنضباط، مث ادلشاركة إجراءات وأنشطة اجللسة: 

ة السابقة والتذكَت ابلواجب البييت ومناقشتو، مث يبدأ يف عرض أفكار عنوان ىذه اجللسة معهم يف تلخيص اجللس
يف التحكم يف العواطف السلبية، يبدأ بشرح معٌت االفكار السلبية وتوضيحها، وتوضيح كيف تؤثر يف سلوكنا 

حكم واألساليب ادلناسبة يف ومشاعران، وقياس االفكار السلبية لدى ادلشاركُت ومناقشتها، والتعرف على آلية الت
 التحكم ابلعواطف السلبية، ويف النهاية يتشارك ادلرشد مع اجملموعة يف تلخيص ما مت تعلمو من أساليب.

سجل أفكار سلبية سبارسها أنت أو غَتك يف البيئة اليت تعيش فيها، وكيف ينبغي أن الواجب ادلنزيل: 
 يكون التحكم فيها.

 االسرتخاء اجللسة السابعة والثامنة: 
 أهداف اجللسة:

 .التعرف على التوتر وعبلقتو ابألمن النفسي وبتقدير الذات 
 .التعرف على أسلوب االسًتخاء 
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 تطبيق اسلوب االسًتخاء. 
 دقيقة 50 مدة اجللسة:

 ، مقطع فيديو.Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:
العصف الذىٍت، النمذجة، إعطاء تعليمات، عمل مجاعي، احلوار وادلناقشة،  األساليب ادلستخدمة:

 التعزيز، التغذية الراجعة.
 إجراءات وأنشطة اجللسة:

يرحب ابلطبلب رلددا ويناقش معهم الواجب ادلنزيل السابق، والوقوف على آليات التحكم يف العواطف 
ليوم وعناصرىا، وقبل أن يبدأ يف االسًتخاء يتحدث عن من حيث األمثلة اليت جاءوا هبا، مث غلمل ذلم جلسة ا

التوتر والضغط النفسي مفهومو وأتثَته على الصحة النفسية، وعلى تقدير الذات واألمن النفسي بشكل 
 هخاص، مث يوضح معٌت االسًتخاء وأنو ىو طريقة رائعة يف السيطرة على الضغط النفسي ، والتعرف على فوائد

هتيئة ، و خل يف مستويُت النفسي والعضلي، والتعرف على أنواع وطرق االسًتخاء الثبلثةالكثَتة وأمها تتدا
ادلشاركُت للتدرب على سبارين مسجلة على شريط مسجل ذلذه الغاية، ويف اخلتام إعطاء ملخص لبلسًتخاء 

 وأعليتو استخدامو الدائم.
 ادمة.تدرب على ىذه التمارين يوميا حلُت اجللسة القالواجب ادلنزيل: 

 اجللسة التاسعة: حل ادلشكالت 
 أهداف اجللسة:

 .التعرف على مفهوم حل ادلشكبلت 
 .التعرف على اسًتاتيجية حل ادلشكبلت 
 ربديد طرق حل ادلشكبلت. 

 دقيقة 50 مدة كل جلسة:
 ، .Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 العصف الذىٍت، سبرينات، إعطاء أمثلة، احلوار وادلناقشة، التعزيز. األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابجملموعة ادلشاركة و ادلشاركة يف تلخيص اجللسة السابقة، ومناقشة إجراءات وأنشطة اجللسة: 

 مناقشة  الواجب  ادلنزيل.
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التعرف على و التعرف على ادلشكلة  وأمها ىي موقف سيئ ما يتعرض لو اإلنسان نتيجة لظروف معينة، 
األنواع اخلاصة ابالسًتاتيجيات اليت تساىم يف حل ادلشكبلت، ومنها: اسًتاتيجية احملاولة ىي زلاولة تطبيق 

إىل احلل، لذلك تتم احملاولة حلول مقًتحة للمشكلة، وقد تكون احملاولة خاطئة، أي ال تنجح يف الوصول 
رلدداً، حىت تنجح إحدى احملاوالت، واسًتاتيجية التبسيط وىي اسًتاتيجية تساىم يف ربويل طبيعة ادلشكلة من 

 .التعقيد إىل التبسيط، حىت يسهل تقبلها من قبل الطرف، أو األطراف الذين يعانون منها
إنسان حباجة إىل تعلم أساليب ومهارات  والتعرف على أعلية توظيف أسلوب حل ادلشكبلت : فكل

التعرف على ، و دلهارات ؽلكن إتقامها بتدريب خاص، وىذه ا  التفكَت لكي يتمكن من شلارسة التفكَت السديد
 خطوات حل ادلشكبلت 

: تعبئة ورقة عمل من قبل ادلشاركُت يوضحوا فيها مشاكل يعانوا منها يف الوقت احلايل ليتم الواجب ادلنزيل
  رب على يف اجللسة القادمة، والتدريب على احللولالتد

 اجللسة العاشرة: التفكري االجيايب
 أهداف اجللسة:

 .التعرف على معٌت التفكَت االغلايب 
 .ربديد دور االفكار ىذه يف مشاعران وسلوكنا 
 .ربديد االفكار االغلايب لدى ادلشاركُت 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ، صور توضيحية.Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت، رلموعات عمل، لعب الدور. األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابدلشاركُت وادلشاركة معهم يف تلخيص اجللسة السابقة والتذكَت إجراءات وأنشطة اجللسة: 

 ابلواجب البييت ومناقشتو.
شرح معٌت التفكَت اإلغلايب وأنو الوعي أبعلية استعمال العقل بطريقة فعالة تضفي إغلابية على احلياة 
 الشخصية، وىو استعمال العقل البشري بكل طاقاتو وامكاانتو دون وضع إعاقات سلبية من أفكار أو شعور. 
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مواجهة مشاكلو ابلصرب والتحّدي، والتعرف على أعلية التفكَت اإلغلايب يف حياتنا، فهو يساعد الفرد على 
ويساعده على إغلاد حلول سليمة وسريعة للمشكلة، ولو انعكاسات على شعور الفرد ابلرضا الذايت والسعادة 

 واالطمئنان.
التعرف على خطوات التفكَت اإلغلايب: ربديد أىداف معينة ، و رف على طرق جعل التفكَت إغلابياوالتع 

لكل فعل، فكل فعل غلب أن يكون قائم على أىداف زلددة، ومن ادلهم أن تكون إغلابية، وعليك اقناع 
نفسك أبنك مسؤول بشكل كامل عن أي عمل تقوم بو، والتواصل مع األشخاص الذين ؽلتلكون ذبارب كبَتة 

 م، ومع اإلغلابيُت وأصحاب اذلمم العالية. يف احلياة، والتعلم منه
طرح مشكبلت وزلاولة إغلاد حلول جذرية للمشكلة )عمل ، و والتعرف على مهارات التفكَت اإلغلايب

 مجاعي( وإغلاد حلول سريعة ذلا، بطرح أفكار إغلابية وآراء.
 .ص زلتوى اجللسةتوضيح مصادر األفكار اإلغلابية، وكيف تؤثر يف سلوكنا ومشاعران، وأخَتا تلخي

 الواجب ادلنزيل:
بعد أن ربدثنا عن االفكار االغلابية وانقش فوائدىا وقم بتسجيل مواقف قادمة حبيث توضح فيها 

 االختبلف الذي حدث يف تفسَتك للمواقف بناء على تغيَت افكارك االغلابية.
 اجللسة احلادية عشرة: التقبل االجتماعي 

 أهداف اجللسة:
  م التقبل االجتماعي وادلواطنة واالنتماء.التعرف على مفهو 
 .التعرف على أعلية التقبل االجتماعي لؤلمن النفسي 
 .تعزيز العادات والتقاليد اإلغلابية يف اجملتمع 
 ربديد عبلقتو ابألمن النفسي وبتقدير الذات 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ة عمل.، صورة توضيحية، ورقPower Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت، التخيل، رلموعات عمل. األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابدلشاركُت، وشكرىم على احلضور وانضباطهم ومناقشة اجللسة إجراءات وأنشطة اجللسة: 

 ادلاضية والتفكَت اإلغلايب مع طرح ظلاذج واقعية معهم وكيف تعاطوا معها إبغلابية.
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التقبل االجتماعي مفهومو وأعليتو وكيف أنو يعزز األمن النفسي وتقدير الذات، بعدىا غلري التعرف على 
ادلرشد استطبلعا للرأي حول اجملتمع العماين والبيئة اليت يعيش فيها الطالب، سلبياهتا وإغلابياهتا )عمل 

فيز الطبلب على التفاعل مناقشة بعض الظواىر اجملتمعية، اليت ال تليب حاجة الطالب، ورب، و رلموعات عمل(
 واالطلراط داخل اجملتمع.
اكتب تعبَتا من صفحة عن تطلعاتك دلستقبل رلتمعك، وىو عبارة عن خطاب منك الواجب ادلنزيل: 

 توجهو إىل اآلخرين، تذكر فيو تطلعاتك وما ستقدمو للمجتمع.
 اجللسة الثانية عشرة: حتديد األهداف

 أهداف اجللسة:
  األىداف وأعليتو لدى اجملموعة ادلشاركة ابلربانمج.توضيح أسلوب ربديد 
 .مساعدة اجملموعة ادلشاركة يف الربانمج على ربديد األىداف ادلتوقعة من الربانمج االرشادي 
 عبلقة ربديد األىداف بزايدة تقدير الذات وربسُت األمن النفسي 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ، صورة توضيحية، ورقة عمل.Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت، رلموعات عمل، ادلراقبة الذاتية. األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابدلشاركُت، وشكرىم على انضباطهم ابحلضور، ومشاركتهم يف إجراءات وأنشطة اجللسة: 

 تلخيص اجللسة السابقة والتذكَت ابلواجب البييت ومناقشتو.
ساعد على تركيز الفرد على أىّم األمور يف حياتو، ولذلك عند يعلى أسلوب ربديد األىداف وأنو التعرف 

قيام أحدىم بوضع أىدافو غلب أن يركز جيدا على ما يريد ربقيقو وما يطمح للوصول إليو، أما يف حال وضع 
والتعرف على أعلية تنظيم األىداف دون تركيز، فسيجد نفسو يهدر الوقت على األمور غَت ادلهمة يف حياتو، 

والتعرف على ، الوقت فإنو بدونو يصعب ربديد األولوايت، وما ينبغي فعلو يف حال االنشغال ابلعمل
خصائص األىداف ادلناسبة: أن تكون يف حدود القدرات وادلهارات وأن تكون واقعية وؽلكن ربقيقها، ومرنة 

 وؽلكن قياسها وربت سيطرة الفرد.
ع األىداف، وكيفية ربديدىا، يف عمل مفرد لتحديد كل طالب أىدافو. )استمارة ربديد والتعرف على أنوا 

 األىداف(
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 كتابة كل طالب أىدافو من خبلل ما تعلم ، ثبلثة أىداف يف كل نوع من األىداف.الواجب ادلنزيل: 
 اجللسة الثالثة عشرة: أسلوب توكيد الذات

 أهداف اجللسة:
  افراد اجملموعة.تعزيز مبدأ الثقة ابلنفس عند 
 .تعزيز القدرات واالمكاانت 
 .إخراج ادلشاركُت ابلربانمج من حالة اجلو الصارم إىل جو ترفيهي تروػلي 

 دقيقة 50 مدة اجللسة: 
 ، صورة توضيحية، ورقة عمل.Power Pointعرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 ل، رلموعات عمل، ادلراقبة الذاتية.احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت، التخي األساليب ادلستخدمة:
الًتحيب ابدلشاركُت، وشكرىم على احلضور، وتلخيص اجللسة السابقة إجراءات وأنشطة اجللسة: 
 والتذكَت ابلواجب البييت ومناقشتو.

استطبلع آراء اجملموعة حول مفهوم توكيد الذات وأخذ آرائهم ومناقشتها )عمل رلموعات(، وطرح سؤال 
 ن: كيف ربقق وتؤكد ذاتك؟على ادلسًتشدي

مث يبدأ ادلرشد بتوضيح مفهوم أتكيد الذات فهو نوع من العبلج السلوكي ادلعريف يستعيد فيو الشخص 
االت احلياة مثل السوي قبل ادلريض نفسيا ثقتو بنفسو، مع قدرتو على مواجهة اإلحباطات ادلختلفة يف شىت رل

تسهيل حياة الشخص اليومية، ورفع ثقة الشخص بنفسو  ذاتعرف على أعلية أتكيد التال، و وغَتىا الدراسة
 قدرة الشخص على أقامو عبلقات اجتماعية دافئة وقوية،  والرضا عن الذات، و

قمع القلق وكفو  و، سبكُت الشخص من التعبَت عن انفعاالتو حبرية التعرف على أىداف أتكيد الذات:
 .الشخص الشخصية واالجتماعيةتسهيل حياة  رفع ثقة الشخص بنفسو، و وأساسا، 

متمتع بصحة نفسية  -منفتح على مجيع اخلربات، و راضي عن نفسو، و  :صفات الشخص ادلؤكد لذاتو
قوي يف شخصيتو، متمتع دبعظم  ، انجح يف عملة،  واثق من نفسو لديو عبلقات اجتماعية جيدة، أفضال، و
 . معتز بنفسو قادر على حل وذباوز مشاكلو،  حقوقو، 
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 قلق(،  –تفكَته سليب، يف العادة يعاين من مشاكل نفسية )اكتئاب  :صفات الشخص الغَت مؤكد لذاتو
يكون ضحية لبعض ادلشكبلت  األسرة (،  –الفشل يف معظم وظائفو) العمل  صعوبة يف حل مشاكلو، 

 .ال يتمتع حبقوقو تقديره لذاتو ضعيف،  االنطواء االجتماعي(،  -الشذوذ –)اإلدمان 
 اكتب عن موقف كنت فيو شجاعا وتصرفت فيو بشكل شلتاز ذباه اآلخرين.واجب ادلنزيل: ال

 اجللسة الرابعة عشرة: اخلتامية
 أهداف اجللسة:

 .الربط بُت جلسات الربانمج 
 .مناقشة مبلحظات وردود أفعال الطالبات حول الربانمج 
 .التعبَت عن مشاعرىم ذباه إمهاء جلسات الربانمج 
  البعدي يف مهاية اجللسة.اجراء القياس 

 دقيقة 50 مدة اجللسة:
 ، السبورة.Power Pointرسوم توضيحيو، عرض تقدؽلي  األدوات ادلستخدمة:

 التغذية الراجعة، احلوار وادلناقشة، العصف الذىٍت.األساليب ادلستخدمة: 
تقييم الربانمج، و  تلخيص اجللسة السابقة، مناقشة  الواجب  ادلنزيل، وتلخيص إجراءات وأنشطة اجللسة:

 الربانمج شفواي ابجراء القياس البعدي.
يف مهاية اجللسة يشكر ادلرشد ادلشاركُت ابلربانمج على التزامهم، وأن مهاية الربانمج ال تعٍت انتهاء العبلقة 

 وأنو ؽلكنهم طلب ادلساعدة حىت بعد انتهاء الربانمج. 
 النتائج 

ألمن النفسي وتقدير الذات قائم على األسس النظرية والتطبيقية مت إعداد برانمج إرشادي لتحسُت مستوى ا
لنظرايت االرشاد دبا يسمى االرشاد االنتقائي التكاملي، يسعى لتحقيق أىداف عديدة دلساعدة طبلب 

 اجلامعات يف حياهتم لتخطي العقبات الدراسية واالجتماعية 
 التوصيات
  طبلب اجلامعات دلساعدهتم على زبطي العقبات يوصي الباحث ابستخدام الربانمج ادلقًتح على

 الدراسية واالجتماعية.
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  توجيو االىتمام وادلساعدة نفسيا لطبلب اجلامعات بتقدمي برامج إرشادية 
  ،كما يوصي الباحث ببناء برامج أخرى مقًتحة على ضوء نظرايت االرشاد النفسي 
 لبية ضلو الربانمج وأىدافو وجلساتو وادلهارات كما يوصي الباحث بتقدمي التغذية الراجعة اإلغلابية والس

 ادلستخدمة فيو والصعوابت التب قد ترافق تطبيقو لتعديها وربسينها دبا ػلقق ىدف الربانمج.
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رسالة ماجستير غير منشورة، الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية بمدارس محمية جبل أولياء. 
 ن لمتكنولوجيا، كمية الدراسات العميا، السودان.جامعة السودا

األمن النفسي وعالقتو بمفيوم الذات لدى المعاقين بصريا. (. 2009عقل، وفاء عمي سميمان. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية غزة، فمسطين.
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بي باألمن النفسي عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطال(. 2005العنزي، منزل عسران. )
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات واالجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة الريا . 

 العميا، جامعة نايف لمعموم األمنية، الرياض.
(. االمن النفسي لدى طالبات كمية التربية لمبنات في 2008قاسم، أزهار يحيى وسمطان، أحمد عامر. )

جامعة الموصل، العراق  1العدد  8مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، المجمد لكريم. ضوء القرآن ا
(1-22) 

(. تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي دراسة في عمّية 1989كفافي، عالء الدين. )
العدد :  9: الكويت ، السنةالمجمة العربية لمعموم اإلنسانية، جامعة الكويت، تقدير الذات. 

35   (100-129.) 

األمن النفسي وتقدير الذات في عالقتيما ببع  االتجاىات (. 2010دمحم، سالم ناجح سميمان. )
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، جمهورية مصر  التعصبية لدى الشباب الجامعي.

 العربية.
النفسي وتوكيد الذات لدى عينية من  (. العالقة بين األمن2015المطيري، خالد غازي بطحي .) 

مجمة كمية التربية، جامعة المراهقين من الجنسين من طالب المرحمة الثانوية العامة بدوبة الكويت. 
 (.118-79) 2ج  39، العدد عين شمس

مجمة   .(. أثر القرآن الكريم في تحقيق األمن النفسي لدى المسمم2008المغامسي، سعيد بن فالح. )
 - 14)، )5السعودية، ع  -العموم اإلنسانية واالجتماعية  -مام  دمح بن سعود اإلسالمية جامعة اإل

58   

(. النموذج البنائي لمعالقة بين كل من الذكاء الوجداني 2013النجار، عالء الدين السعيد عبدالجواد .)
مجمة كمية ة الجماعة. وتقدير الذات والمساندة االجتماعية في التنبؤ بالشعور باألمن النفسي لدى طمب

 (.285-251) 94، جمهورية مصر العربية، العدد التربية ببنيا

(. االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة 2012نعيسة، رغداء. ) 
 (.158 -113) 28العدد الثالث  مجمة جامعة دمشقجامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية. 
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