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النف من تحقيق دي شادي إ برنامج  رفعالية

الطائف جامعة طالب   لدى

يم هللا ضــــــيف خديجــــــة ــــــ إبــــــرا ن ،1القر ــــــ حــــــسن س ع عطــــــا يــــــو
2

ــــــادي عبــــــد أحمــــــد ،  ضــــــيف ال

شار ك
3

اب، الفتاح ر الليل أبو عبد
1

ع عثمان محمد ماجد محمد ،
4

.  

1
ع النفس،قسم داب،لم السعوديةلية ية العر اململكة الطائف،   .جامعة

2
اصة ا بية ال بية،قسم ال الطائف،لية السعوديةجامعة ية العر اململكة ،.  

3
العامة املتطلبات املساندة،مركز اسات الد الطائف،رعمادة يةجامعة العر اململكة ،

.السعودية
 

لقسم 4 ، بو ال النفس ريعلم جامعة بأسيوط، ن للبن بية ال مصرزية ،.  

1kh407@hotmail.com 

  :الملخص
عشرة لدى النف من تحقيق دي شادي إ برنامج فعالية فحص إ البحث ردف

الض باملجموعة طالب سعة نتائج مع م نتائج نة ومقا ية، التجر املجموعة ابطة،رطالب

وتضمنت الطائف، بجامعة املعلومات وتقنية اسبات ا لية ب مقيدين طالب م وجميع

ال شادية لسات ا ونت وت ، النف من ومقياس ، دي شادي إ برنامج إعداد رجراءات ر

من ية التجر املجموعة طالب ا عل القياس) 15(حصل تم ا م اء ن وعقب شادية، إ رجلسة

بالبع الت القياس تم أسابيع خمسة ر مر عد و والضابطة، ية التجر ن للمجموعت ودي

البعدي القياس النف من مستو ن تحس إ النتائج وتوصلت ية، التجر ىللمجموعة

مرحلة خالل أما الضابطة، املجموعة بطالب نة املقا عند ية التجر املجموعة طالب رلدى

أظ فقد ب الت النفالقياس من مستو تحسن استمرار ية التجر املجموعة طالب   .ىر

املفتاحية لمات الدي: ال النف،رشاد امعة،من ا   . طالب
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The Effectiveness of a Religious Counseling Program in 
Achieving Psychological Safety among Taif University 

students. 
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  ABSTRACT: 
The study aimed to verify the effectiveness of a religious counseling program 
in psychological safety among ten students in the experimental group, and to 
compare their results with the results of nine students in the control group, all 
students in faculty of Computing and Information Technology at Taif 
University, and the procedures included preparing a religious counseling 
progam and psychological safety scale, the counseling sessions obtained by 
the students of experimental group consisted of  (15) a counseling session, 
and after completing it, after sessions measured psychological safety scale 
(post-test) for students in  experimental and control groups, as well as was 
psychological safety scale  after five weeks (follow-up test) for experimental 
group only. The results showed improvement in the level of psychological 
Safety in the post-test of Experimental group students when compared to 
control group students, experimental group students showed improvement in 
psychological security during the follow-up test. 

Key words: religious counseling, psychological safety, university student. 
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  :مقدمة
الدي شاد حاديثإ Religious Counselingرس و م، الكر القرآن ع عتماد

النف النمو تدعيم الكرام ابة ال وس وسلم، عليھ هللا ص الن ة وس ة، النبو
واملشكالت، ضطرابات أسباب الة وإ صية، ال جوانب جميع شدين للمس امل زاملت

لدىومعا والنف جتما والتوافق النفسية، ة ال وتحقيق م، عرقل ال املشكالت ة
ع والتغلب م، ا ا م من ستفادة و املحيطة ئة الب مع التكيف يل س و ماعة، وا رالفرد

ياة ا   .تحديات

قلة وأبو ا ر رو إ) 2009،253(ى ا جلسا ند س ية الدي شادية امج ال رأن
شاد إ ة النبو ة والس يحة، ال فة الشر حاديث و م الكر بالقرآن شد س رمحتو ى

الر السمو ع م ساعد م ل ديا بمثابة و وت ضطرابات، ع للتغلب شدين واملس ً   .ن

مدين أبو ذكر ع) 2017،65(و تبة امل ثار تخفيف إ دف الدي النف شاد رأن
واملشك ف لذا شدين؛ املس لدى اطئة ا السلوكيات غي و جتماعية، و النفسية الت

الدين من سة املقت والقصص واملواعظ ، العق قناع إ ند س وأساليب فنيات   .ستخدم

حمايل ش جتما) 2019،29(و التوافق تحقيق إ دف الدي النف شاد أن رإ
الف لدى لدىوالنف النفسية ضطرابات عالج يتم ذلك وأن ن، واملحيط تھ بي مع رد

يم املفا إ ند س محددة وخطوات يم، ومفا وأسس، وفنيات، مبادئ، وفق شد املس
السليمة ار ف و يحة، ال ية   .الدي

ومطمئنة، أمنة و ت وأن ة، شر ال بالنفس فة الشر حاديث و م الكر القرآن تم ا نوقد
النفحي باألمن املسلم شعر املشكالتPsychological Safetyث من خاليا و ي ًعندما ن

صبح و هللا، إ والتقرب للتعبد وقتھ غ تفر ستطيع و جتماعية، و النفسية ضطرابات و
م الكر كتابھ عا هللا قو ذلك و وقد ، مو ل هللا ع ل التو لدائم أبر"ر ِوما

ّ َ َُ ُئَ
حيم غفو ي إن ي حم ما إال بالسوء ة ألما النفس إن ٌنف َ َ َ َِ رَِّ ر ر ر ٌر رَ ُ ْ َْ

ِ ِ
ّ َّّ َّ َّ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ

ِ ُّ َّ ٌَ ََ
أقسم"،)53 –يوسف" (ِ ُوال ِ

ْ ُ َ

اللوامة ِبالنفس
َ َّ َّ

ِ
ْ َّ

و"،)2 -القيامة" (ِ ال عن النفس ون ھ مقام خاف من ىوأما َ ّ َ َ ََ َْ
ِ

َ َ َْ َّْ َّ َ ََ َ
ِ رِ

َ َ َ
عا" (  -تزالنا

املطمئنة"،)40 النفس ا أي يا
ُ َّ َّ

ِ َ َّْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ   ).27-الفجر" (َ

ستطيعEdmondson (2003,1419)ىرو أنھ املرء شعو يتضمن النف من رأن
يجعلھ الزمالء ز عز وأن ا، إل اجة ا وقت املساعدة طلب و ن، خر أمام بأمان التحدث

طرح ع عھ و ، النف باألمن يتمشعر فرصة ا أ ع خطاء مع والتعامل سئلة،
ا م   .التعلم

جد ماتNembhard and Edmondson (2006, 941)وو ملسا ن املعلم تقدير م،أن طال
م عنيجعل والتعب للتحدث من املناسب املناخ م ل وفر و ، النف باألمن ن ،النفس وشعر

قلق أو خوف دو ن املحيط مع    .نوالتعامل

ذكر باألمنBurke, Stagl, Salas, Pierce, and Kendall (2006, 1189)و ن املتعلم شعو رأن
النمو ل س و حة، املطر ات والقرا احات ق شكيك ال ة بحر يتمتعو م يجعل والنف ر ن

م لد   . بدا
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والأنھ West and Richter (2008,211)والحظ النفسية ديدات ال ة مواج عدمعند رشعو
أقل صبحو و م، أنفس ماية الدفاعية لألساليب استخداما أك فراد و ي النف نمن ًن

اسة الد أو العمل املبتكرة السلوكيات ن يفكر وال رإبداعا، و ً.  

ر يجعلZhang, Fang, Wei and Chen (2010, 425)ىو النف باألمن الشعو فرادرأن
ع التعب عنأفضل فصاح عند والعقاب دانة من وف با م شعو قلل و م، أنفس رن

بالنفس بالثقة م شعو من د ز و خطاء، اب ت را   .ر

ذكر اءأن Singh,Winkel, and Selvarajan (2013,242) و و ما م حافزا عد النف رمن ً ً

ينخرطو م يجعل حيث نفسيا؛ منة ئة الب فراد ناستجابات ام،ً امل أداء فعال ل ش
م ا وقد م أنفس عن م ا تصو عز و م، ا ا وم م ا قد أك بثقة ن شعر رو ر رر ز   .و

ر خاللEdmondson and Lei (2014,23)ىو باألمان الشعو يقو النف من رأن ي
املسا من د ز و جيد، ل ش والتعلم ، ا الد باملستو تقاء إ يؤدي مما اسة، رالد ر مةىر

م ا أف مو سيح الزمالء أو املعلم أن ن املتعلم لدى ا شعو ولد و الفعال، داء رو ن ًر
ينخرطو وال بھ، ن يفكر بما و ف و م، تجا إيجابية ات اتجا م لد صبح و م، نوكفاءا ون

م مال مع   .زنزاعات

جد النفMienko and Courtney , Kruzich)202014,(وو باألمن الشعو لدىرأن يتحقق
التقدير ات عبا ستخدمو و سامح، وال والصدق العدالة املعلمو بع ي عندما رالطالب ن ن

باستمرار م مع تواصلو و م، طال م ثق ضعو و م، نلطال   .  ن

ذكر النفDonohue and Eva , Newman)5212017,(و باألمن الشعو شار ان رأن
أ تحسن إ يؤدي س واملدا امعات بداع،را و م، بي التواصل د ز و والطالب، ن املعلم داء

لية باملسؤ والشعو ام ل مثل املؤسسة تجاه يجابية ات تجا حسن وو   .ر

ر ارLateef (2020,5)ىو د ع ميع ا ساعد ئة ب يوفر النف باألمن الشعو زإن ر
وتن الذات، تقدير وتحسن م، انا إم ادة و املوجودينزوالنمو جميع لدى بالنفس الثقة

ئة   .الب

  :مشكلة البحث
املحاضرات، أثناء سئلة طرح من يخافو طالب ناك أن س التد خالل الباحثو نوجد رن
مع املحادثة تجنبو و ن، خر ع اللوم بإلقاء عو سا و م، بأخطا اف ع رفضو نو ن رن

م أي يقدمو وال املحاضرات، خارج م نمال م،ز مال أو م ألساتذ سواء مساعدات أو زالحظات
اسة الد قاعات خارج م أساتذ أو م مال مع صية عالقات ونو ي روال ز   .ن

أن مالحظة تم باملوضوع، املرتبطة البحوث عض نتائج وكذلك ة، النظر طر فحص و
خالل من ذلك وأت ، النف من مستو انخفاض من عانو الطالب ىؤالء العديدن س

من واملجتمع الفرد ع عود ال الفوائد من للعديد نظرا النف من لتوف ن الباحث ًمن

ير فمثال تحقيقھ، ىخالل
ً

 Edmondson (2003,1419)ال ف الظر توف ر الضر من وأنھ يو
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ن و البعض م عض ن املتعلم ن ب التفاعل ادة لز النف باألمن املتعلم ا ف الطالبشعر
م   .وأساتذ

ذكر خطاءEggers (2011,60)و عن التحدث ع الفرد ساعد النف باألمن الشعو رأن
مناسب، غ ص أنھ ع أخطاء يرتكب ملن النظر يتم ال ئة ب أنھ ه لشعو ا، ف وقع رال

بھ املتواجد ان امل إيجابية مة مسا يقدم أنھ ع إليھ النظر يتم   .بل

لدىLiang, Farh and Farh (2012,71(شو ي يجا النف من مناخ توف أن إ
ار بأف مة املسا ع م عي و التعلم، أثناء الطالب ن ب املعر التبادل ز عز ع عمل الطالب
جديدة، معلومات م كس و املوضوعات، حو متباينة نظر ات وج ر ظ و مبتكرة، حات لومق ُ

د ز التعلمو قلق ع والتغلب املجتمع، ات التغ ادة غم التعلم ع ة بالقد زالشعو ر ر  .ر

تنعم ا أ ة شر ال النفس لدى شعو توليد ع النف شاد فيعتمد أخر ناحية رومن ر ى
ا عرض مة، م عوامل خالل من وقت) 1999،211 (شادباألمن وجل عز هللا إ وء ال

ادة و النفسزالشدة، شعو ب س ي هللا إ وء ال حيث وخالقھ؛ سان ن ب رتباط ر
إ ؤدي و زع، وا ز وا وف ا من الشفاء يتم ذلك و طمئنان، و دوء، بال ة شر نال

النف باألمن   .رالشعو

يم إبرا ر والر) 2018،9(ىو الفكر من تحقيق ساعد الدي النف شاد وأن ي ر
ع م ح خالل من وذلك والنفسية، السلوكية ضطرابات من عانو الذين فراد نلدى

بتالء ذا من ج ر ل الدين عاليم وإتباع ية، والدي الشرعية باألمو ام ول   . ر

مختلفة شادية إ امج ب باالستعانة النف من تنمية إ البحوث من العديد سعت روقد
هللا عطا بحث من) 2015(مثل عينة مع ي سلو انفعا ي عقال شادي إ برنامج خالل رمن

معا حث و ن، املكفوف ن ق التواصل) 2015(املرا ات ا م ع قائم شادي إ برنامج خالل رمن ر
س ا حث و ة، الثانو املرحلة من) 2016(لطالب عينة مع ح مق شادي إ برنامج خالل رمن

و ا حث و ى، نز جامعة ن) 2017(الدةوطالب ق املرا من عينة مع شادي إ برنامج خالل رمن
عامر حث و ن، الالجئ ن جامعة) 2018(رالسو طالبات من عينة مع شادي إ برنامج خالل رمن

ض ا حث و ا، بصر املعاقات ة) 2018(ًالطائف نظر إ ند س شادي إ برنامج خالل رمن
ح و دن، ن ق املرا من لعينة خرأدلر واق) 2019(ث جم شادي إ برنامج خالل رمن

إجراء يتم فلم عليھ طالع تم ما حدود و العراقيات، الالجئات قات املرا من ونة م لعينة
شادي إ برنامج خالل من الطائف جامعة طالب لدى النف من ن تحس تناولت ربحوث

ي ساؤ ال البحث لة مش حدد مما ، دي دي:لنف شادي إ برنامج فعالية رما
ن السؤ منھ ثق ن و الطائف، جامعة طالب لدى النف من   :تحقيق

ية - التجر ن املجموعت الطائف جامعة طالب لدى النف من مستو يختلف ىل
؟ الدي شادي نامج ال جلسات من اء ن عقب   روالضابطة

ل - النف من مستو يختلف البعديىل ن القياس ن ب الطائف جامعة طالب دى
؟ ب  والت
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  :هدف البحث
عقب - امعة ا طالب من عينة لدى النف من مستو ختالف مدى ع ىالتعرف

الدي النف شادي نامج ال اء   .ران

خالل - امعة ا طالب من عينة لدى النف من مستو ختالف مدى ع ىالتعرف
البعديال القياس من أسابيع خمسة ر مر عد ب الت   .وقياس

  :أهمية البحث
طالب - لدى النف من تنمية الدي النف شاد اتباع انية إلم النظر رالتأصيل ي

امعة   .ا

امعة - ا طالب لدى النف من مستو س تق جديدة أداة   .ىتقديم

طال - لدى النف باألمن الشعو مستو رتنمية ديى شادي إ برنامج خالل من امعة ا رب
الكرام ابة ال وس فة، الشر ة النبو حاديث و م الكر القرآن ع   .عتمد

  :محددات البحث
انية - م مقياس: حدود تطبيق تم حيث الطائف، بجامعة املعلومات وتقنية اسبات ا لية

ال تطبيق وتم جوجل، نماذج ع ابط خالل من النف منرمن الدي شادي رنامج
برنامج ونا(Zoom)خالل و جائحة شار الن نظرا وذلك نت، ن رع ً.  

منية - ا: زحدود الد   .ـ1441/1442رالعام

ة - شر الطائف: حدود بجامعة املعلومات وتقنية اسبات ا لية  .طالب

موضوعية - الدي"تتمثل: حدود النف النف"و" رشاد   ".من

 :مصطلحات البحث
الدي   Religious Counseling: رشادي

الفطرة إ ة شر ال النفس جاع إ وقيمھ يمھ ومفا الدين ع عتمد فنيات استخدام   رو

النفسية لالضطرابات التعرض من ا قاي و ا، عيو وإصالح ا، عل هللا ا خلق ال ة شر وال
جتماعية ب،. (و ب   ) 2005،11ا

شدينو املس حث ع ند س جما نامج ب ا ا البحث إجرائيا الدي شاد ًتحدد ر
القرآنية يات خالل من النف من القصو لة مش ة مواج ع امعة ا طالب رمن
مثل النف شاد فنيات عض وإتباع ، الصا السلف س واستعراض فة الشر حاديث رو

الذا ديث نةا بالطمأن ن شعر ف وجل عز الق ا إ م عود مة للمسا ي، يجا وي
النف ستقرار   .و
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النف   Psychological Safety: من

خالل وآمنا العمل، أو التعلم خالل وآمنا ن، املحيط برعاية مشمو أنھ الفرد شعو ًو ً ل ر
وضاع تحدي خالل وآمنا الفعل، أو بالرأي متھ من-ًمسا وف با الشعو دو ذلك رل ن

العقابحراج، أو ش م ال   ). Clark, 2020, 54(أو

النف من مقياس جات د مجموع خالل من إجرائيا النف من تحدد رو إعداد(ً
ن   )الباحث

  :اإلطار النظري والبحوث السابقة
أوال

ً
الدي:   : رشاد

ب ب ا ال) 2005،11(يذكر شاد عرأن عتمد ال النف شاد طر إحدى و ردي ق
ا عيو وعالج ا، فطر إ ة شر ال النفس د وقيمھ الدين يم   .رمفا

املط ش تدعيم) 2017،87(يو إ دف نفسية شادية إ خدمة أنھ الدي شاد رإ ر
ال ب مثل ية الدي بالقيم شدة مس يمانية و حية الر والدعاءوالناحية وجل، عز الق ا إ

ي يجا ي الذا ديث ا املتمثلة النف شاد فنيات وإتباع النفس، ومناجاة ستغفار رو
ا وغ ي، الوجدا والعالج خاء، س   .و

غا ر شادية) 2017،7(ىو إ وفنيات محددة أسس إتباع و الدي النف شاد رأن ر
من استخدام ع قصصتقوم وعرض ة، نبو وأحاديث قرآنية آيات ذكر يتضمن إسالمي

ابة ال   .عن

باالستعانة ا سا اك سبق وقيم يم ملفا غي و يح ت و الدي شاد أن سبق مما ريت
وكذلك مطمئنة، النفس وتصبح النفسية، ة ال إ للوصو ية، الدي يم واملفا لبالقيم

الرضا ع شدين املس التوافقمعاونة من د يز مما هللا، إ والعودة ه، وقد هللا ربقضاء
ضا و انات، م و صية ال ات القد مع يتوافق بما داف تحقيق ع واملساعدة ، رالنف ر

النفسية والراحة نة والطمأن بالسكينة الشعو وتحقيق وجل، عز   .رهللا

الدي النف شاد داف   :رأ

،(يذكر ا2001يالشناو ،؛ تتمثل) 2013دي الدي النف شاد داف أ رأن
، ا ا الواقع م تقو ع ومساعدتھ شد، للمس الواقع توضيح الدي املن استخدام
كيفية وتوضيح التوحيد، ضوء العقيدة يح وت الشرعية، ليفات بالت للقيام طاقتھ وتنمية

ية دي نظر ة وج من ياتية ا املشكالت منحل ضوء ات القرا اتخاذ كيفية عليمھ و ر،
تخضع ال فكرة أي ودحض ا، حلول والتفك عقلھ داخل صراعات أي عن والبحث إسالمي،
حداث التفك من بدال املستقب التفك ع وحثھ لديھ، الدي الو ادة و للمنطق،

ً
ز

ض ع وحثھ أمامھ، ياة ا مع وتوضيح ةاملاضية، املرغو غ سلوكياتھ عديل و نفسھ،   .بط

ية الدي والقيم واملبادئ داب غرس الدي النف شاد داف أ أن سبق مما ريت
الن ة س خالل من سنة ا القدوة وتوف فة، الشر حاديث و م الكر القرآن من عة النا

ع ث وا الكرام، ابة ال وس وسلم، عليھ هللا الفاسدة،ص خالقيات عن بتعاد
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وصالح نة، بالطمأن الشعو إ يؤدي مما النفسية، الصراعات ب س ت ال روالرذائل
ستقامة و   . النفوس،

الدي النف شاد   :رأسس

،(ىير ي را ،2000الز سو الع بة،2002ي؛ ش أبو الدي) 2007؛ النف شاد أسس رأن
العالج ع والصراعاتتقوم للمشكالت حلو عن والبحث هللا، إ وء بال والقلق التوتر لمن

فراد صية ل والتنمية ، املعا اب ت ا يجة ن فراد عقل داخل تقع ال رالنفسية
ضطرابات أو ية الدي القيم النحرافات التعرض من والوقاية صية، ال ات القد ن رلتحس

نف عن الناتجة ماملعرفية س ية الدي بالتوعية تمام وأن تصاالت، ة وثو املعر رتاح
مو مع والتعامل شاؤمية، ال النظرة عن بتعاد و ، النف من و نفعا تزان رتحقيق

تم و بنائية عملية الدي النف شاد وأن والقناعة، والرضا باإليمان حساس و ، ربالتفاؤ ل
نحو ا املشكالتتوج باختالف تختلف الدي شاد طرائق وأن النفسية، املشكالت رحل

بااللتحاق القرار اتخاذ شد املس قرار ة واختيا النفسية، م وحال شدين املس لدى رالنفسية
ية الدي شادية لسات   .ربا

ستفادة تتمثل الدي النف شاد أسس أن سبق مما سبق مما آياتريت من
عديل ابة ال وس وسلم عليھ هللا ص للن العطرة ة والس حاديث و م الكر القرآن
ية، الدي بالقيم التوعية خالل من والتغي للتعديل قابل شر ال السلوك وأن يالسلوكيات،
ة الصا والسلوكيات القيم وإحالل ئة، الس والسلوكيات القيم من التخلص والتدرج
خالقية، و ية الدي القيم مستو شدين املس ن ب الفردية ق الفر مراعاة يجب وأنھ ا، ا ىم و
شادية العملية خالل ام ل و نصيحة، الدين وأن ساس، ذا ع م مع روالتعامل

الشدائد الوقوع وقت هللا إ العودة يجب وأنھ ية، الدي بالقيم  . بالتوعية

  : النفمن:ًثانيا

أمامBaeva (2002,271)يذكر الثبات ع فاظ ا تھ قد و ص لل النف من رأن
داخ مؤثر أي مع التعامل نة واملر والصدمات، القاسية النفسية ثار ة ومواج واملشكالت،

موقف ضعفھ أو ال أمنھ نحو تھ خ ع ؤثر و النفس، اد إج ب س ي خا رأو
ن   .مع

ر عنBaer and Frese (2003,45)ىو التعب ع ة بالقد الفرد شعو و النف من رأن ر
التحدث عند بالراحة والشعو الرأي، إبداء ع تبة امل العواقب من قلق أو خوف دو رنفسھ ن

لإليذاء التعرض من خوف   .ندو

عوا من باالطمئنان الشعو و النف من أن سبق مما الريت فعال أو قوال قب
مواقف الزمالء من التنمر أو ساتذة، و الوالدين من للعقاب التعرض وعدم الفرد، ا يقوم
أو فساد أو خطأ عن بالغ أو فعل برد القيام أو سئلة بطرح ستجابة الفرد ع و ني

جديدة فكرة اح   .اق
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باألمن الشعو إ تؤدي ال   :النفرالعوامل

من ل  ;Edmondson,2002; Salin, 2003; Nembhard and Edmondson, 2006)ىير
Dollard and Kang ,2007; Carmeli and Gittell,2009; Kark and Carmeli, 2009; Dollard 

and Bakker, 2010)  الفرد إشراك تتمثل النف باألمن الشعو إ تؤدي ال العوامل رأن
ا وجوداتخاذ وعدم ن، املحيط من إحباط أو قران، مع شديد تنافس وجود وعدم لقرار،

ن املحيط من آليات وتوف الرأي، وإبداء للتحدث الفرصة وإتاحة ساتذة، أو الزمالء من تنمر
ماعية، ا الضغوط من الوقاية فرصة واتاحة فراد، لدى النف الضيق مع للتعامل

لتحس ار أف عوامتالك م لطال ساتذة معاملة وعدم ساتذة، و الزمالء مع التواصل ن
ام ح و بالنفس والثقة باألمان حساس وتوف ن، مز أو ن سلب أو أكفاء غ أو الء ج م أ
وتوافر فعال، أو قوال ع تب ت ال ات العقو من املخاوف مستو وانخفاض ىاملتبادل،

ال ع ة العملرالقد واملشاركة ايجابية، انفعالية ات خ ساب واك خطاء، من تعلم
  .بدا

باألمن الفرد شعر حيث ية؛ بي عوامل إ العوامل تلك يف تص يمكن أنھ سبق مما يت
اتخاذ م وإشراك ن خر ام واح والعدالة، النظام، حفظ ا يتوافر ال ئة الب النف

وإ حيثالقرار، اجتماعية؛ وعوامل بداعية، ات القد ار وإظ الرأي، عن للتعب الفرصة رتاحة
بالقبو والشعو ا، أفراد ن ب بالتفاعل سمح ال املجتمعات النف باألمن الفرد لشعر ر

يتأثر حيث ية؛ دي وعوامل ة، العمر املرحلة نفس أقران مع صداقات ن و وت ن، خر من
باأل ،رالشعو املعا الوقوع يجنبھ ا ل فإتباعھ خالقية، و ية الدي للقيم الفرد بإتباع من

املجتمع أفراد يتجنب ، املعا يرتكب الذي الفرد فإن وكذلك ، الضم ب بتأن روالشعو
معھ او ال يتم وال خطاء، ابھ ت ال املجتمع أفراد من للعقاب عرضة و و معھ، نالتعامل رن

خطأ، النفأي باألمن ه شعو يقلل   .رمما

النف من ذو فراد   :يخصائص

من ل فراد (Kahn, 2007; Post,2012; Leroy, Palanski, and Simons,2012) ىير أن
تطوعو و إبداعا، وأك ن، املحيط مع اندماجا أك ونو ي النف باألمن ن شعر نالذين ًن ً و

وج عطو و دة، فر معلومات ةنبذكر قد وأك الزمالء، نظر ة وج عن تختلف جديدة نظر رات
عن بالغ من وف با ن شعر وال للمشكالت، بديلة حلو والتفك املناقشة، وع ل
اتخاذ ة ر با ن شعر و م، وس مر مع صداقة عالقات م ولد الفساد، أو واملخالفات ؤ

من وف ا دو اسة الد أو العمل أماكن ات نالقرا ر إيجابيةر عالقات م ولد العواقب،
للمجتمع باالنتماء الشعو م ولد ن، املحيط مع   .رصية

والذي ، الداخ باألمن بالشعو يتصفو النف من ذو فراد أن سبق مما ت رو ن ي
الشعو مثل النفسية م اجا النف شباع و نفسية، صراعات وجود عدم ريتمثل

، نفعا باألمنبالدفء بالشعو يتصفو وكذلك ، نفعا ستقرار و ي الذا روالتقبل ن
متقبل بأنھ والشعو ن، خر مع والتعاو املجتمع، مع التكيف يتمثل والذي ، ا ُا ر ن ر
الرأي إلبداء للعقاب والتعرض طر با سم ت ال ئة الب وأن وتقدير، ام اح موضوع م وأ م، م

حات املق عرض   .أو
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النفت من   :نمية

أوEdmondson (2004, 239(يذكر امعة ا يدة ا صية ال العالقات توافر أن
التعلم، سلوكيات نخراط ع ن املتعلم ساعد نفسية اجتماعية كآلية عمل سة راملد
عن والتحدث املخاوف، عن التغلب محاولة خالل يت والذي م، لد النف من وتحقق

القلقأي أو وف با الشعو دو فساد أو رأخطاء   .ن

ر انفعاSteven and Charles (2013,2)ىو اك إد م لد الزمالء ضمن أفراد وجود رأن
النف من عن الطالب ات تصو يحسن املتوسط من أع انفعالية ة روإدا   .ر

ـــــــــــــــش Henderson and Burns , Dibble)332019, (و
Rebekah+C2%Dibble/author/com.tandfonline.www://https، الثقـــا اء الـــذ ر تطـــو أن ـــ إ

الطالب لدى النف باألمن الشعو من عز نفسيا منة التعليمية ئات روالب ز ً.  

سالمة بحث دف ا) 2008(و من و النف التكيف ز عز لدىإ وطالبة) 60(لنف ًطالبا

ية30( معر) ضابطة30 –تجر جم شادي إ برنامج خالل من ية الفلسطي امعات ربا
وطالبات طالب لدى النف من و النف التكيف ز عز إ النتائج وتوصلت ي، سلو

ية التجر  .املجموعة

اش ال بحث دف لدى) 2008(واس النف من من) أن186 –ًذكرا103(تنمية
نف شادي إ برنامج خالل من اديمية للمالحظة ن اضع إ-را النتائج وتوصلت ، و يتر

بو ال النف شاد جلسات ع حصلوا الذين ناث و و الذ لدى النف من يتحقيق ر   .ر

ي الشو بحث كتئ) 2016(وس وخفض ، النف من مستو ن تحس لدىىإ اب
من ونة م إ) 20(عينة م تقسيم تم ية10(ًمسنا تجر ضابطة10 –مجموعة من) مجموعة

ن تحس إ النتائج وتوصلت ، جم شادي إ برنامج تصميم بيك ة نظر ع عتماد رخالل
ية التجر املجموعة ن املسن لدى كتئاب مستو وخفض النف   .ىمن

ال أن سبق مما محاولةيت شادية امج بال ستعانة إ سعت السابقة ربحوث
مبعثھ الذي الداخ من لتحقيق شدين املس عقو ة الرا املخاوف ع لللقضاء

إ م توج خالل من وذلك ن، واملحيط املجتمع مبعثھ الذي ا ا من وتحقيق رالنفس،
ش من تقلل عوامل من م يحيط ما للتغلبتقبل سبل عن البحث ومحاولة باألمن، م رعو

يؤدي مما ن، املحيط مع إيجابية اجتماعية عالقات ن و ت التفك وكذلك العوامل، تلك ع
باألمن الشعو تحقيق إ اية ال أدى والذي املتبادل، والتقدير بالنفس، بالثقة الشعو رإ ر

  .النف

  :فروض البحث
إحصائ - دال فر ومتوسطقيوجد ية التجر املجموعة طالب جات د تب متوسط ن ب ريا ر ً

لصا النف من ملقياس البعدي القياس الضابطة املجموعة طالب جات د رتب ر
ية التجر املجموعة   .طالب
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ية - التجر املجموعة طالب جات د تب متوسطي ن ب إحصائيا دال فر يوجد رال ر ً ق
ملق ب والت البعدي ن النفالقياس من  .ياس

  :إجراءات البحث
البحث املستخدم   : املن

إ للعينة ي العشوا التقسيم ع عتمد ال ية التجر شبھ البحوث فئة إ البحث ت ي
و مستقل ما أحد ين متغ واستخدام وضابطة، ية تجر ن شادي"مجموعت نامج رال

و"الدي ع التا ي والثا ا"،   ".لنفمن

البحث   : مجتمع

و املعلوماتنيت وتقنية اسبات ا لية ب و املستو طالب جميع البحث لمجتمع ى
م وعدد الطائف، العام) 2248(بجامعة من و ا الد الفصل لطالبا ر   ..ـ1442/ 1441ً

ستطالعية البحث   : عينة

استخ تم البحث ألداة ية وم السي صائص ا من ممثلةللتحقق استطالعية عينة دام
ذلك) 29( وتم الطائف، بجامعة املعلومات وتقنية اسبات ا لية ب و باملستو لطالبا ى ً

العام من و ا الد لالفصل لتلك1442/ 1441ر الزمنية عمار متوسط أن جد و وـ،
و را،) 229,3(العينة املعيارًش نحراف را) 5,3(يو   .ًش

ال ساسيةعينة   : بحث

ا م جا د انحصرت الذين الطالب من ساسية العينة ن املشارك تحديد رتم ر
ن ب وتنحصر النف من مقياس جات لد ى م) 58 - 29(رد و جة، 10(ًطالبا) 19(رد

ية وتق)ضابطة9 -تجر اسبات ا لية ب و املستو ن ل امل من الطالب وجميع ل، نيةى
الزمنية عمار ومتوسط الطائف، بجامعة معيار) 230,8(املعلومات وانحراف ، را يش ً)2,3 (

املرشدين أي أخذ خالل من قتصادي جتما املستو ما بي افؤ الت وتم را، رش ى ً

من أع اقتصادي اجتما مستو إ تمو ي الطالب جميع حيث لية، بال ن ىاديمي ن
متغاملتوسط ن املجموعت افؤ ت من للتحقق ام الالبا وت مان اختبار استخدام وتم ي، ي ر

دو ا ھ يو ما و و ، النف من ملقياس القب والقياس الزم   ).1(لالعمر
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  ) 1(لجدو

ن ب افؤ الت من للتحقق وت مان ام الالبا ختبار ينتائج   ر

والتجر الضابطة ن النفاملجموعت من و الزم العمر متغ   يية

ية  )9= ن(ضابطة )10= ن( تجر
  

 1ح 1م متغ
متوسط

 الرتب
مجموع
 الرتب

 2ح 2م
متوسط

 الرتب
مجموع
 الرتب

  قيمة

U 

  قيمة

Z 
 الداللة

الزم دالة 0.249 42.0 87.0 9.67 2.0 230.5 103.0 10.30 2.6 231.1 العمر  غ

دالة 0.293 41.5 93.50 10.39 1.5 26.66 96.5 9.65 1.5 26.50 الداخ  غ

ا دالة 1.140 31.5 76.5 8.5 1.09 24.22 113.5 11.35 1.03 24.80 را من غ
 فالن

جة رالد
لية  ال

دالة 0.586 38.0 83.0 9.22 1.5 50.88 107.0 10.70 1.6 51.30  غ

دو ا من اف) 1(ليت الت الزمتحقق العمر والضابطة ية التجر ن املجموعت ن ب ؤ
ل جات لد الرتب متوسطي ن ب إحصائيا دال فر وجود عدم ره أظ ما و و ، النف من رو ً ق

والضابطة ية التجر ن املجموعت   .من

  :أدوات البحث
النف) 1( من ن(مقياس الباحث   )إعداد

ا من مستو تحديد إ املقياس وإلعدادىدف الطائف، جامعة طالب لدى لنف
اش ال س مقاي ع طالع تم ،Carmel, Bruelle and Dutton (2009)،)2008(املقياس

اوشة النفس)2014(رد علم أساتذة من محكما عشر إحدى ع لھ ولية ة الصو عرض وتم ،ً ر
دو ا ھ يو ما و و الطائف، بجامعة داب لية   ):2(لب

النف) 2 (لجدو من مقياس ات عبا ع لالتفاق ة املئو سب   رال

سبة م سبة م ال سبة م ال سبة م ال سبة م ال  ال

1 90.90% 7 81.81% 13 100% 19 100% 25 90.90% 

2 100% 8 100% 14 100% 20 100% 26 100% 

3 81.81% 9 100% 15 100% 21 90.90% 27 100% 

4 100% 10 90.90% 16 90.90% 22 100% 28 100% 

5 100% 11 100% 17 100% 23 100% 29 100% 

6 100% 12 100% 18 100% 24 90.90%   
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دو ا من ن) 2(ليت ب تراوحت املقياس ات عبا ع تفاق سب ،)% 100-81,81(رأن
املقياس صالحية ع جميعا واتفقوا م، عل عرضت ثم ن، املحكم حات مق جميع ب تصو ًوتم

منو ونة م للمقياس ائية ال ة الصو وأصبحت اتھ، رعبا عدين) 29(ر ع عة مو ة ر تقر ة زعبا ر
الداخ من نة(ما ات) الطمأن العبا ا)15-1(روممثل ا من و ئة(ر، وممثل) الب ،

ات   ). 29-16(رالعبا

ستجابات إحدى اختيار ات العبا قراءة و املفحوص دو و رو ر شدةأو(ن –أوافق–افق
فض–محايد شدة–رأ فض جات) رأ الد تقدير تم و ، ة عبا ل رل ب) 1-2-3-4-5(ر ت ال ع

يجابية، ات ماعدا) 5-4-3-2-1(رللعبا إيجابية املقياس ات عبا جميع حيث السلبية، ات رللعبا ر
ات ذلكف) 1،2،4،5،7،12،13،16،19،21،22،23،24،25،29(رالعبا و سلبية،

لية ال جة والد ا ا من و الداخ من لبعدي الصغر اية ال و ري ر ى ) 15،14،29(ن
لية ال جة والد للبعدين العظ اية ال وكذلك ب، ت ال ب) 75،70،145(رع ت ال   .ع

املقياس وثبات   :صدق

تبا: الصدق ا وجود إ البحوث من العديد نتائج ت رأشا النفر من ن ب موجب ط
بحث كما جتما وSchepers, Jong, Wetzels and Ruyter (2008, 727)والدعم ،

ن ب سو ب تباط معامل حساب خالل من الفر ن و الت صدق استخدام تم ذلك نضوء ر
النف من مقياس جات ن(رد الباحث الدعم)إعداد مقياس م جا د ن و ،ر، جتما

الرشيدي بحث السعودية ئة الب ع نھ تقن تم تباط)2018(والذي معامل قيمة انت و ر،
مستو)0.72( عند ودالة مرتفعة قيمة و النف)0.01(ى، من مقياس أن إ ش و ،

مناسبة صدق جة بد سم   .ري

ا: الثبات وإعادة نباخ ألفاكر ق بطر الثبات من التحقق هوتم قد م بفاصل رلتطبيق ز
ستطالعية العينة ع أسابيع وجدو)29=ن(خمسة ذلك) 3(ل،   :يو

التطبيق) 3(لجدو إعادة ق بطر النف من ملقياس الثبات معامالت قيم
نباخ   ووألفاكر

التطبيق   عاد   نباخ إعادة  وألفاكر

الداخ نة(من  0.88 **0.548 )الطمأن

ا ا ئة(رمن  0.87 **0.527 )الب

لية ال جة  0.89 **0.730 رالد

جدوا من جة) 3(لت بد يتمتع املقياس أن إ ش الثبات معامالت قيم جميع رأن
الثبات من   .مرتفعة

الدي) 2( شادي نامج   :رال

باملجموعة ن املشارك لدى النف من تحقيق إ الدي شادي نامج ال ردف
تية السلوكية الفرعية داف تحقيق خالل من امعية، ا املرحلة طالب من ية   :التجر
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ستقرار - و النجاح ه ودو ، النف من مية أ ع الطالب يذكر   .رأن

النف - من تقلل ال شياء الطالب يحدد  .أن

النف - من تقلل ال شياء من الطالب يتخلص  .أن

م - يف وفعاالأن إيجابيا تجعلھ ال فة الشر حاديث و القرآنية يات الطالب
ً ً

 .املجتمع

ن - خر من التنمر عا ال ابة ال وس ة النبو السنة من املواقف عرف  .أن

نامج ال املستخدمة   :الفنيات

تتضمن-1 ية دي ملعلومات واملحاضرة و: لقاء القرآنية، يات فة،عض الشر حاديث
الكرام ابتھ و وسلم عليھ هللا ص الن عن   .وقصص

ية-2 دي اء بآ ا ودعم ، النف من خفض إ تؤدي ال ار لألف   .راملناقشة

ي-3 الذا وار ا ع القضاء وكيفية ، النف من تن ال ار ف عن ي يجا ي الذا وار ا
  .السل

بالفيديو-3 الفردالنمذجة من يح ال التصرف وكيفية الزمالء، من   .للتنمر

الدي-4 املن مع املتوافقة للسلوكيات ي يجا ز   .التعز

نامج ال جلسات   :تنفيذ

مدار ع شادية إ جلسة عشر وخمسة يدية، تم جلسة ية التجر املجموعة رحصلت
جلسة ل من و أسبوعيا، ن جلست بواقع أسابيع زثمانية عشر) دقيقة90(ً احة ا وتخلل با، رتقر ً

فة، الشر حاديث و م، الكر القرآن خالل من الدي شاد ع جلسة ل واحتوت ردقائق،
دو وا ة، النبو ة لسات) 4(لوالس ا ص م   .يو

ية) 4(لجدو الدي شادية لسات ل   رعرض

لسة دف العنوان ا  ال

يدية حيب التم ال
ن  باملشارك

خط وتوضيح والطالب، ن الباحث ن ب النف عداد و يئة ال
القادمة شادية لسات ا  .رس

س و ل ا اختيار
 الصا

الصا س ل ا صفات الطالب يذكر   .أن

السوء س ل وا الصا س ل ا ن ب الطالب يم  .أن

الصا الصديق اختيار فوائد الطالب يحدد  .أن

ا الثانية ناح خر ن م خر ام اح كيفية الطالب يذكر   .أن
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لسة دف العنوان ا  ال

م تمام وعدم ن باآلخر تمام ن ب الطالب يم  . أن

م ام واح ن باآلخر تمام مية أ الطالب يو  .أن

التواضع الثالثة
مع التعامل

 الزمالء

التواضع مع الطالب يحدد   .أن

والتذلل التواضع ن ب الطالب يم  . أن

التواضع مية أ الطالب شرح  .أن

عة مانة مانة الرا مع الطالب يذكر   .أن

ن م ص ال مواصفات الطالب يحدد  . أن

مانة مية أ الطالب يناقش  .أن

امسة الصدق الصدق ا مع الطالب يذكر   .أن

الصادق ص ال مواصفات الطالب يحدد  . أن

شار ان مية أ الطالب يو املجتمعأن  .الصدق

عن السادسة بتعاد
والنميمة  الغيبة

والنميمة الغيبة مع الطالب يذكر   .أن

والنمام املغتاب ص ال ة عقو الطالب يحدد  . أن

والنميمة الغيبة شار ان عدم مية أ الطالب عدد أن
 .املجتمع

عة عن السا بتعاد
 السباب

والل السباب مع الطالب يذكر   .عينةأن

واللعان السباب ص ال ة عقو الطالب يحدد  . أن

واللعينة السب شار ان عدم مية أ الطالب يناقش أن
 .املجتمع

عن الثامنة بتعاد
 الغضب

الغضب مع الطالب يذكر   .أن

الغضب ع تبة امل شياء الطالب يحدد  . أن

املجتمع الغضب شار ان عدم مية أ الطالب عدد  .أن

الص الص التاسعة مع الطالب يذكر   .أن

الص اتباع ع تبة امل شياء الطالب يحدد  . أن

املجتمع الص شار ان مية أ الطالب عرف  .أن

الرفق الرفق العاشرة مع الطالب يذكر   .أن
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لسة دف العنوان ا  ال

الرفق اتباع ع تبة امل شياء الطالب يحدد  . أن

ش ان مية أ الطالب عرف املجتمعأن الرفق  .ار

ادية ا
 عشر

الناس الناس شكر شكر مع الطالب يذكر   .أن

الناس شكر ع تبة امل شياء الطالب يحدد  . أن

املجتمع الناس شكر شار ان مية أ الطالب عرف  .أن

الثانية
 عشر

ود وا كرم
الناس  ع

ود وا الكرم مع الطالب يذكر   .أن

الطالب يحدد الناسأن مع ود وا الكرم ع تبة امل  . شياء

الناس ن ب ود وا الكرم شار ان مية أ الطالب عرف  .أن

الثالثة
 عشر

عن بتعاد
سد وا قد  ا

سد وا قد ا مع الطالب يذكر   .أن

مع سد وا قد ا ع تبة امل شياء الطالب يحدد أن
 . الناس

ان عدم مية أ الطالب عرف نأن ب سد وا قد ا شار
 .الناس

عة الرا
 عشر

القناعة القناعة مع الطالب يذكر   .أن

ن ب القناعة شار ان ع تبة امل شياء الطالب يحدد أن
 . الناس

الناس ن ب القناعة شار ان مية أ الطالب عرف  .أن

امسة ا
 عشر

ما د الز
الناس  عند

ما د الز مع الطالب يذكر الناسأن   .عند

الناس عند ما د الز ع تبة امل شياء الطالب يحدد  . أن

املجتمع أفراد ن ب د الز شار ان مية أ الطالب عرف  .أن

البحث  تطبيق   :خطوات

املقياس  -1 لتطبيق الطائف بجامعة العل البحث أخالقيات نة موافقة ع صو لا
نت ن خالل من شادية لسات املعلومات،روا وتقنية اسبات ا لية طالب ع

ونا و جائحة شار الن رنظرا ً.  

وكذلك -2 لھ، ية وم السي صائص ا من والتحقق ، النف من مقياس إعداد تم
من مجموعة ع ا عرض ا صدق من والتحقق ، الدي شادي نامج ال رجلسات

ن  .املحكم
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ع -3 النف من مقياس تطبيق وتم) 93(تم نت، ن شبكة ع ابط خالل من رطالبا ً

م أ جد و املقياس، جات د من ى د ا م جا د تقع الذين العينة وتحديد ر ر ) 21(ر
وافق نما ب اك، ش ن طالب فض و رطالبا، لسات) 19(ً ا اك ش ع ًطالبا

ية الدي   .رشادية

تج -4 ن مجموعت إ الطالب تقسيم يةتم وضابطة)طالب10(ر التلوث)طالب9(، وملنع ،
ن شعبت من ن املجموعت طالب تحديد تم والضابطة ية التجر ن املجموعت ن ب التجر

ن   .مختلفت

فقط -5 ية التجر املجموعة طالب ع الدي شادي نامج ال جلسات  .رتطبيق

طال -6 ع النف من مقياس تطبيق تم البعدي يةللقياس التجر ن املجموعت ب
طالب ع أسابيع خمسة ر مر عد املقياس تطبيق تم ب الت وللقياس ووالضابطة،

ية التجر  .املجموعة

والبحوث -7 التوصيات وتقديم ا، وتفس للنتائج والتوصل ي، حصا التحليل إجراء
حة  .املق

  :نتائج البحث وتفسيرها
ع و الفرضية فر: تنص طالبقيوجد جات د تب متوسط ن ب إحصائيا ردال ر ً

البعدي القياس الضابطة املجموعة طالب جات د تب ومتوسط ية التجر راملجموعة ر
ن ب حصائية ق الفر بحث تم وقد ية، التجر املجموعة طالب لصا النف من وملقياس

مق والضابطة ية التجر البحث مجموع طالب جات د تب رمتوسطي النفر من ياس
جدو ھ يو ما و و ، ام الالبا وت مان اختبار باستخدام البعدي القياس لخالل ي   ) :5(ر

ن) 5(لجدو ب نة للمقا وت مان اختبار   رنتائج

النف من ملقياس البعدي القياس والضابطة ية التجر البحث   مجموع

 ح م ن املجموعة البعد
متوسط

 الرتب
مجموع

 رتبال
U Z الداللة 

م
 التأث

ية من 145.0 14.5 1.6 44.80 10 التجر
 45.0 5.0 1.3 27.0 9 الضابطة الداخ

0.00 3.702 
عند   دالة

0.01 

0.86 

ية من 145.0 14.5 2.6 42.80 10 التجر
ا  45.0 5.0 0.83 24.77 9 الضابطة را

0.00 3.704 
عند   دالة

0.01 

0.86 

ية جة 145.0 14.5 3.6 87.60 10 التجر رالد
لية  45.0 5.0 0.83 51.77 9 الضابطة ال

0.00 3.702 
عند   دالة

0.01 
0.86 

جدو من مجموع) 5(ليت جات د تب متوسطي ن ب إحصائيا دال فر يوجد رأنھ ر ً ق
مس عند النف من ملقياس البعدي القياس والضابطة ية التجر ) 0.01(ىتوالبحث

املقياس عدي وكذلك للمقياس لية ال جة الد ية التجر املجموعة الداخ(رلصا –من
ا ا قيمة)رمن قسمة من الناتج و و ثر، م حساب خالل من أيضا أت ما و و ،
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)Z (أنھ جد و والضابطة، ية التجر البحث مجموع طالب عدد مجموع جذر ) 0,86(وع
عب تأث لھ ان الدي شادي نامج ال أن إ ش مما والبعدين، لية ال جة للد سبة رال ر

سبة ب ية التجر املجموعة طالب لدى النف من والبعدين،%) 86(ىمستو لية ال جة رللد
كب تأث م وجود ع دليل ذا   .و

أحمد بحث مع يجة الن تلك إ) 2014(اتفقت توصل عقبالذي النف من تحقيق
عبده حث و م، وأسر ن ق املرا من لعينة املصغر النف شادي نامج ال ) 2017(رتنفيذ

القياس السمعية عاقة ذو من لعينة النف باألمن الشعو تنمية إ توصل يالذي ر
الز حث و شادي، إ برنامج ع حصلوا الذين يالبعدي إ) 2019(ر توصل منالذي تنمية

شادي إ برنامج ع حصلوا الذين سب ال و مج ن ق املرا من لعينة   .رالنف

أعماق للتوغل س الدي النف شادي نامج ال بأن يجة الن تلك الباحثو روفسر ن
م، الكر بالقرآن ستعانة خالل من ية، التجر املجموعة طالب لدى ة شر ال النفس

ال حاديث الكرام،و ابة ال وس وسلم، عليھ هللا ص الن ة وس فة، الشر ة نبو
، النف باألمن ينعمو م جعل و ، النف ستقرار يحقق ية الدي التعاليم إتباع بأن م نوتوعي
شدين املس جعل ع ذلك عكس وأ ن، املحيط مع للتعامل يحة ال الطر إ م رشد قو

م التعامل من ن قلق النفسيةغ الضغوط مع التعامل بكيفية وعيا أك وأصبحوا م، أقرا ًع

للوقوع تجنبا وأك س، التد يئة أعضاء من أو الزمالء من سواء ا ل يتعرضو ًال ر ن
التحدث ن يفكر وأصبحوا والقدر، بالقضاء وإيمانا بالنفس ثقة م لد وأصبح واملشكالت، ً

العق من خوف دو الرأي فنوإبداء املعا أن ع دليال ذلك ان و ن، املحيط من ب التأن أو راب
ً

باالضطرابات الشعو من وخففت نة، بالطمأن والشعو ، النف م توافق من ت حس ية رالدي ر
النف باألمن الشعو تحقيق خالل ر ظ ما و و ن، املحيط مع التعامل عند وف وا روالقلق

البعدي   .القياس

الثاني الفرضية عتنص طالب"أنھ: ة جات د تب متوسطي ن ب إحصائيا دال فر يوجد رال ر ً ق
النف من ملقياس ب والت البعدي ن القياس ية التجر ق.  املجموعة الفر بحث ووتم

خالل النف من مقياس ية التجر املجموعة طالب جات د تب متوسطي ن ب رحصائية ر
با ب والت البعدي ن جدوالقياس ھ يو ما و و ، ام الالبا لككسو و اختبار لستخدام ي رن

)6:(  
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  )6(لجدو
ن ب نة للمقا لككسو و اختبار يجة رن   ن

النف من ملقياس ب والت البعدي ن القياس جات د تب رمتوسطي   ر

الرتب ن الرتب املتغ الرتب م  الداللة Zقيمة مج

السالبة  12.50 4.17 3 الرتب

املوجبة  4 الرتب

ة ساو امل  3 الرتب

من
 الداخ

 
 10 املجموع

3.88 15.50 
0.264 

غ
 دالة

السالبة  22.50 5.63 4 الرتب

املوجبة  6 الرتب

ة ساو امل  0 الرتب

من
ا  را

 10 املجموع

5.42 32.50 
0.540 

غ
 دالة

السالبة  16.00 4.00 4 الرتب

املوجبة  5 الرتب

ة ساو امل  1 الرتب

جة   رالد

لية  ال

 10 املجموع

5.80 29.00 
0.780 

غ
 دالة

دو ا من خالل) 6(ليت ية التجر املجموعة طالب لدى النف من تحقيق استمرار
القياس جات د ن ب إحصائيا دال فر وجود عدم خالل من ر ظ ما و و ، ب الت رالقياس ً نق

عديھ و للمقياس، لية ال جة الد من ل ب والت ا(رالبعدي ا من و الداخ   ).رمن

النجار بحث مع يجة الن تلك النف) 2012(اتفقت من تحقيق استمرار إ توصل الذي
شادي، نامج ال ع حصلوا الذين ب الت القياس خالل حركيا ن املعوق من عينة رلدى ً

ح حلسو جات) 2014(ث ز من عينة لدى النف من تحقيق استمرار إ توصل والذي
ي املال حث و شادي، إ برنامج ع حصلن ي والآل ، ب الت القياس خالل داء ) 2019(رالش

القياس خالل ن انح ا حداث من لعينة النف باألمن الشعو استمرار إ توصل رالذي
حصلوا الذين ب شاديبرنامجعالت   .رإ

توعية إ س الدي النف شادي نامج ال بأن يجة الن تلك الباحثو روفسر ن
باألمن الشعو وأن ، النف ضطراب و وف ا ب س ت هللا معصية بأن شدين راملس
من د يز مما ن، املحيط ن و الفرد ن ب الفات ا بعد و الذات، مع التصا ب س ي النف
ن، املحيط إ واملساعدة العو يد مد ر الضر من أنھ إ م شد أ و ف ماعة، ل ننتماء ي و ر
املشاحنات قلت التا و م، مع التعامل خالل والرفق والغش، سد، وا قد ا عن والبعد
وأصبحوا أفضل، ل ش م مال و م أساتذ مع يتعاملو وأصبحوا قران، ن ب زوالتنمر ن

بالثقة ن بالصدق،وشعر يتحلو وأصبحوا خوف، دو الرأي عن والتعب والتحدث نبالنفس، ن
أن و و ف، الشر ديث ا ذكره مع ذلك تم و الزمالء، م إل قرب ما و نة،"و طمأن الصدق

بة مذي" (روالكذب ال اه د)ور يز ان الذي من عدم الشعو منع ب س ب التد وأن ر، ر
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لدي اللوامة النفس باألمنصراع الشعو أوجد مما ق، ا ق طر إ الفرد إعادة تحاو وال رھ، ل
م أ ية التجر املجموعة طالب ر وأظ ، ب الت القياس خالل أت ما و و م، لد النف

النف من من مرتفع بمستو ىيتمتعو   .ن

  :التوصيات
الناجمة - املشكالت ع التغلب الدي النف شاد وسائلراستخدام عن

امعة ا طالب ن ب جتما   .التواصل

ات - والتصو ار ف من ن والتحص الوقاية الدي النف شاد راستخدام ر
امعة ا طالب ن ب السائدة  .الالعقالنية

لدى - ميدة ا خالقية والقيم داب غرس الدي النف شاد راستخدام
امعة ا  .طالب

وأس - طر الصراعاتقاستخدام ل امعة ا طالب مع ونفسية ة و تر اليب
الشعو تقليل إ يؤدي والذي الذات، مع النف التوافق عو وال رالنفسية، ق

النف  .باألمن

لطالب - النف من تحقيق كيفية عن س التد يئة ألعضاء ات دو رإعطاء ر
امعة  .ا

مع - التالؤم كيفية عن امعة ا لطالب ات دو معرإعطاء والتكيف امعية، ا ئة الب
قران مع املشكالت ع والتغلب  .قران،

  :البحوث المقترحة
امعة - ا طالب لدى النف من تحقيق الثقا اء الذ دو اسة رد   .ر

سدية - ا عاقة ذو امعة ا طالب لدى صية ال عاد بأ وعالقتھ النف  .يمن

نفعا - اء للذ س ال ام لدىس اب باالغ والشعو النف باألمن بؤ رالت
امعة ا  .طالب

امعة - ا طالب لدى النف من انفعا عق شادي إ برنامج  .رفاعلية

طالب - لدى النف من النفسية الضغوط ة إدا ع قائم برنامج رفعالية
امعة  .ا

الال - ار ف عديل دي شادي إ برنامج امعةرفعالية ا طالب لدى  .عقالنية

طالب - لدى السلوكية واملشكالت كتئاب خفض دي شادي إ برنامج رفاعلية
امعة  .ا
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