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 ممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادي جمعي لألمف النفسي لتنمية 
يجاد العالقة االرتباطية بيف األمف النفسي والتفكير اإلبداعي، ومف أجؿ ذلؾ  التفكير اإلبداعي، وا 

األمف النفسي لمطمبة، كما قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج  تـ إعداد برنامج إرشادي بيدؼ تحقيؽ
لمتفكير  Torranceلألمف النفسي ومقياس  Maslow عمى المجموعة التجريبية، واستخدـ اختبار

وتحدد مجتمع الدراسة بطمبة مدارس الممؾ عبد  )اإلبداعي لكؿ مف العينتيف )التجريبية والضابطة
( طالبا 01تكونت عينة الدراسة مف ). 6102-6102الدراسي  اهلل لمتميز في محافظة إربد لمعاـ

( طالبا وطالبة لممجموعة 61وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية، اختيروا بالطريقة العشوائية )
  ( طالبا وطالبة لممجموعة الضابطة.61التجريبية و )

مف النفسي وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بيف األوأشارت النتائج الى   
والتفكير اإلبداعي، مما يعني ذلؾ أنو كمما ارتفع األمف النفسي لدى الطالب ارتفع التفكير 

المجموعة اإلبداعي، باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس األمف النفسي لصالح طالب 

ة التجريبية، وأف البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي ذو تأثير كبير في تنمية التفكير المجموع
( مف التبايف الكمي لممتغير التابع )التفكير 2..1اإلبداعي. حيث إنو ثبت إحصائيا  أف )

اإلبداعي( يرجع إلى المتغير المستقؿ )البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي(. وفي ضوء النتائج 
إجراء بحوث مماثمة لمبحث عمى عينة مف طمبة المدارس والجامعات، الذيف سة بتوصي الدرا

يواجيوف الكثير مف المواقؼ التي تؤدي إلى عدـ الراحة واالطمئناف. وبحث عالقة األمف النفسي 
 بمتغيرات أخرى غير التفكير اإلبداعي مثؿ الجانب االجتماعي والمستوى االقتصادي.

 (، الطمبة الموىوبوفشاد الجمعي، األمف النفسي، التفكير اإلبداعي)اإلر  الكممات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ديسمرب   –الثاني عشر العدد   -  43  جمللدا         734

Abstract 
   The study aims to measure the effectiveness of a collective 

psychological counseling program to develop a creative thinking, and to 
find the correlation between psychological security and creative thinking. 
For this purpose, a pilot program has been developed to achieve 
psychological security for students. The researcher is conducted the 
developed program on the experimental group, using Maslow scale for 
Psychological Security and Torrance Scale for Creative Thinking for both 
experimental and control groups; through measuring pre and post 
measurements on both groups to know the level of changes in both 
groups regarding psychological security and creative thinking. The 
sample of study represents students of King Abdullah School for 
Excellence in Irbid for academic year 2016-2017. The sample consists 
40 males’ and females’ students who are randomly selected; (20) 
students for the experimental group and (20) students for the control 
group. 

The findings show that the level of psychological security and the 
creative thinking of the experimental group who is received a collective 
guidance is higher than the level of the control group who is not 
received a collective guidance. Moreover, the statistical results show 
that there is a significant correlation between psychological security and 
creative thinking on experimental group; while control group shows a 
weak correlation between them.   
Keywords: collective counseling, psychological security, creative 
thinking, talented students 
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 المقدمة 
يعيش اإلنساف خالؿ السنوات األخيرة حياة تتعقد نتيجة لمتزايد في التقدـ العممي 
والتكنولوجي الذي أصبح يشمؿ جوانب الحياة كافة. فأصبح التغيير السريع المتالحؽ سمة 
أساسية مف سمات العصر إف لـ تكف أبرز سمات العصر الذي نعيشو، فإنساف عالـ اليـو يعيش 

تطمب توافر العديد مف الخصائص والصفات كي يتعايش بفاعمية مع مكونات العالـ في بيئة ت
ومتطمباتو، ويتمتع بنوع مف األمف والطمأنينة بما يضمف لو استثمار كؿ ما لديو مف قدرات 

مكانات   (  6112)السرحاف، واستعدادات وا 
في المجتمع، فيي  وتعد التربية الوسيمة التي نعد مف خالليا الفرد ليصبح عضوا  فعاال

استجابة لمتطور السريع في بنية المجتمع ومفاىيمو وقيمو، وتعد  مف أخطر مجاالت الحياة 
وأىميا؛ ألنيا تتكفؿ إعداد اإلنساف وتنشئة األجياؿ لممستقبؿ، ولما كاف اليدؼ األساسي لمتربية 

يتفؽ مع  مساعدة الطالب عمى اكتساب المستويات االجتماعية والنضج االنفعالي الذي
يرتبط اإلرشاد بالتربية بيدؼ مساعدة  لذا؛ ((Snowling& Stackhouse, 2006إمكاناتيـ. 

الطالب عمى التقدـ نحو أىدافو الشخصية، فأىداؼ التربية واإلرشاد واحدة وىي تحقيؽ النمو 
رة حياتو الكامؿ لمفرد، ما داـ ىو سمسمة مف التغيرات المستمرة التي تطرأ عمى حياة الفرد طيمة فت

مف النواحي الجسمية والعقمية والنفسية واالجتماعية؛ لذا فيعد اإلرشاد خدمة متكاممة مع البرنامج 
 ((Morris ,2002التربوي العاـ 

ويعد  اإلرشاد حاجة نفسية ميمة لدى الفرد، ومف مطالب النمو السوي إشباع ىذه 
أي مجتمع ديمقراطي، ومف واجب الحاجة، لذلؾ فقد أصبح اإلرشاد حقا" مف حقوؽ كؿ فرد في 

ويتضمف اإلرشاد تداوالت شخصية ىادفة  (6102)بمود، الدولة توفيره لكؿ فرد يحتاج إليو
ومقابالت مع أفراد ألجؿ تحقيؽ حاجاتيـ ورغباتيـ وقدراتيـ، فيو غالبا ما يكوف ضروريا 

ويجعميـ متكيفيف لمساعدة األفراد ليصبحوا واقعييف، فالمرشد يساعد الطمبة لكسب البصيرة 
(Snowling, & Stackhouse, 2006 ،) وتزداد الحاجة إلى خدمات اإلرشاد بزيادة التقدـ

الحضاري وما يصاحبو مف تغييرات في أساليب الحياة، فتتجمى أىمية اإلرشاد في تنمية قابميات 
كسابو القدرة عمى حؿ المشكالت التي تعترضو   بما( (Morris ,2002الطالب الشخصية وا 

يؤدي بو إلى رسـ الطريؽ السميـ لمحياة في المجتمع الذي تتزايد مشكالتو يوما  بعد آخر. 
واإلرشاد الجمعي ىو اإلرشاد الذي يقـو عمى أساس عممية التفاعؿ االجتماعي الذي يكوف فييا 

 ( .(Zeleke, 2004الفرد مؤثرا  ومتأثرا  باآلخريف مف خالؿ المسايرة في السموؾ 
 ية والدراسات السابقة اإلطار النظر 

يعد  اإلنساف كائنا" اجتماعيا" بطبيعتو يعيش في واقع اجتماعي لو معايير وقيـ،          
فالتفسير االجتماعي ألعماؿ الفرد التي تؤثر في المجتمع تتأثر أيضا  بحاجاتو، ويزيد اإلرشاد 

يـ بعض أنواع السموؾ الجمعي فيـ الجماعة وقبوليـ لقيـ اآلخريف وأىدافيـ فضال  عف تعمم
إمكانية إجراء تعديالت وتغييرات في  Hurney. وترى  (6102)بمود،واالتجاىات المرغوب فييا 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102ديسمرب   –الثاني عشر العدد   -  43  جمللدا         774

النفس ومساعدة الفرد عمى فيـ ذاتو وجعمو عارفا بمشاعره ورغباتو مف خالؿ انتمائو لمجماعة 
تو القائمة عمى التيديد وتفاعمو معيا، ىذا فضال عف إزالة المخاوؼ التي يكوف قد اكتسبيا مف بيئ

(.لذلؾ فبفضؿ التفاعؿ في اإلرشاد الجمعي بوصفو خدمة إنسانية يتعمـ 0892والتنافس )فيمي،
الطالب فييا أف يحمؿ ويفيـ نفسو ويصحح ويعدؿ سموكو، عالوة عمى تحسيف إدراكو لمواقع الذي 

واجيو.   ونظرا  لمتغير يعيش فيو، بما يفسح لو فرصا  لمتنفيس عف المشكالت االنفعالية التي ت
المستمر في أسموب الحياة وحاجات الفرد والطبيعة اإلنسانية  التي ىي في تغير دائـ فتتطمب 
الحياة مف الفرد أف يتخذ دورا  إيجابيا  إزاء ما يستجد في المجتمع مف تغيرات، وعميو فالحاجات 

د أف يكتشؼ حاجات الفرد فإنو النفسية تكوف القوة الدافعة لمسموؾ اإلنساني، فإذا استطاع أح
وتعد الحاجة لألمف إحدى الحاجات األساسية لمشخصية اإلنسانية  يستطيع أف يتنبأ بسموكو.

وتشمؿ الحب، االىتماـ، الفيـ،  Maslowفتأتي بالمرتبة الثانية في التسمسؿ اليرمي الذي وصفو 
لطفولة التي ال يوجد فييا سوى المحبة، االستحساف، والقيـ الشخصية، وتمتد جذورىا إلى مرحمة ا

(. وتعد الحاجة لألمف النفسي مف ألـز شروط 2.. صGuilford ،1971مستوى عاـ لألمف )
الصحة النفسية التي يحتاجيا الفرد ليتمتع بشخصية إيجابية ومتزنة، واألمف النفسي مف الحاجات 

تستمر حتى الشيخوخة عبر الميمة لبناء الشخصية اإلنسانية حيث أف جذوره تمتد إلى الطفولة و 
المراحؿ العمرية المختمفة، وأمف الفرد يصبح ميددا إذا ما تعرض إلى ضغوطات نفسية 
واجتماعية ال طاقة لو بيا في أي مرحمة مف تمؾ المراحؿ، مما يؤدي إلى االضطراب؛ لذا 

ؽ الحاجات فاألمف النفسي يعد مف الحاجات ذات المرتبة العميا لإلنساف ال يتحقؽ إال بعد تحق
 الدنيا لو.

(   عمى أىمية البعد االجتماعي في األمف النفسي لمفرد فيو .(Zeleke, 2004ويؤكد   
يرى أف أمف الفرد ينبع مف شعوره بأنو يستطيع اإلبقاء عمى عالقات مشبعة ومتزنة مع الناس 

اس فيو مف ذوي االىمية االجتماعية في حياتو، ويمثؿ األمف قيمة في حد ذاتو لدى معظـ الن
أىـ األىداؼ التي يسعى األفراد والمجتمعات إلى تحقيقيا. كما أف الفرد قد يتعثر في إحساسو 
باألمف لعدة أسباب تعمؿ مجتمعة أو بصورة منفردة منيا: إخفاؽ الفرد في إشباع حاجاتو، وعدـ 

القمؽ والمخاوؼ القدرة عمى تحقيؽ الذات، وعدـ الثقة بالنفس والشعور بعدـ التقدير االجتماعي و 
ف عدـ الشعور باألمف و . االجتماعية والضغط النفسي وتوقع الفشؿ وعدـ الرضا عف الحياة ا 

مف كؿ شيء ومف الناس ومف المنافسة واإلقداـ والمغامرة واالبداع والجير  يؤدي بالفرد لمخوؼ
لشديد والذعر بالرأي، ويبدو بصورة مختمفة منيا الخجؿ والتردد واالرتباؾ واالنطواء والحرص ا

فإشباع حاجة األمف تساعد الفرد أف ينمو نموا  سوي ا ، . Webb, 2000) مف شبح الفشؿ )
فالشخص اآلمف يبقى آمنا حتى لو تعرض لمتيديد والرفض في حيف يتعرض الشخص غير 
اآلمف مف اإلصابة باضطرابات تبقى كصفات مستقمة حتى لو توافرت لو عوامؿ األمف والمحبة 

Snowling, & Stackhouse, 2006) ويرتبط األمف النفسي ارتباطا  وثيقا بدافع المحافظة.)
عمى البقاء، ويتطمب سعي الفرد المستمر لممحافظة عمى الظروؼ التي تضمف إشباع حاجاتو 

 ( .(Zeleke, 2004الحيوية والنفسية وتكفؿ شعوره بأف اآلخريف يحبونو ويحترمونو 
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النفس اإلنسانية والسموؾ البشري فنظرية الذات ترى أف وينطمؽ اإلرشاد مف نظريات في 
اإلنساف خير في طبيعتو، وتنظر إليو نظرة تفاؤلية بوصفو أفضؿ المخموقات، إال أف بعض 

عمى تجارب ذات  Rogersالضغوط ىي التي تفسده وتجعمو مضطربا  وقد اعتمدت نظرية 
تبحث لتصؼ الطبيعة الجوىرية لمكائف عالقة بالعالج النفسي ، وتعد نظريتو معيارية إذ أنيا 

وقد جاءت مفاىيـ اإلرشاد غير المباشر بشكؿ بارز في (. .(Zeleke, 2004 اإلنساني.
أف استعماؿ اإلرشاد  Rogers)اإلرشاد والعالج اإلنساني(، ويعتقد   Rogersممخص كتاب

غير قدرتو عمى غير المباشر يؤدي إلى تغييرات جوىرية في سموؾ الفرد وشخصيتو تتمثؿ في ت
تقويـ الظواىر، فيصبح الفرد أكثر فاعمية وأكثر مرونة ودراية  لألمور التي لـ يكف عارفا  بيا قبؿ 

( فالمرشد يقبؿ ويدرؾ المشاعر اإليجابية التي 0880اإلرشاد، وأكثر تمييزا  لمدركاتو )الشيخ،
ف المشاعر  عنده،الطريقة التي قبؿ وأدرؾ المشاعر السمبية ظيرت عند المسترشد بنفس  وا 

اإليجابية مقبولة أكثر مف المشاعر السمبية فيي جزء مف الشخصية وىذا القبوؿ في الدوافع 
الناضجة وغير الناضجة عمى حد سواء في المواقؼ العدوانية واالجتماعية تعطي الفرد فرصة 

ساعده عمى تدفؽ لفيـ نفسو. فال توجد حاجة ليكوف الفرد دفاعيا  حوؿ مشاعره السمبية ىذه مما ي
 التبصير والفيـ الذاتي تمقائيا  لو.

أما نظرية التعمـ االجتماعي فتركز في تفسير السموؾ عمى أنو متمحور في سياؽ 
إجتماعي فاف كؿ أشكاؿ السموؾ يمكف تعمميا مف خالؿ المالحظة لسموؾ اآلخريف. وقد ركز 

Bandura يعتقد أف ىناؾ نماذج حديثة في عمى البيئة االجتماعية وطرؽ التعمـ مف خالليا، ف
السموؾ يمكف اكتسابيا مف خالؿ النمذجة، ويستجيب األفراد  لتأثيرات خارجية بوساطة 
المالحظة. ويعد اإلرشاد أحد العمميات التي تساعد الفرد عمى تعمـ السمات والقيـ االجتماعية 

ويكوف دور المرشد فيو مساعدة والشخصية والعادات واالتجاىات التي تجعؿ الفرد متوافقا  وسويا . 
الفرد ليتعمـ فيـ ذاتو ودوافعو لغرض استبداؿ سموكو الحالي بسموؾ أكثر مالءمة بما يحقؽ لو 

 ) Webb, 2000أىداؼ شخصية مرغوب بيا )
في حيف اعتمدت )نظرية التيديد( عمى نظرية الذات والسموؾ وترى أف ىناؾ طريقا  

حاجات األساسية وحاجات االطمئناف ،وتوجييات السموؾ التي واحدا  قائما  عمى التمييز بيف ال
شباع الحاجات، فالتأكيد عمى الذات يدفع الفرد إليجاد أساس ثابت  تقـو عمى أساس الخبرة وا 

وقد  . (Van, E & et al, 2009) لمحياة وفكرة واضحة عف القابميات وقدرا مف االطمئناف
ؾ إال أنو في مواقؼ أخرى يكوف السموؾ تسيطر الحاجات في بعض المواقؼ عمى السمو 

مسيطرا" عميو بواسطة التنظيـ اإلدراكي لمذات، فتقترح ىذه النظرية أف تكويف الذات يحصؿ 
عندما تكوف بعض القيـ والمفاىيـ وثيقة الصمة ببعض الخبرات، فإذا كانت الذات متطابقة مع 

ويؤكد  (6101الخولى،أو التيديد. ) خبراتيا تكوف بدوف تيديد، ويزداد التوتر بواسطة اإلحباط
Maslow  أف ما يثير الشعور بالتيديد ىو خطر اإلعاقة لمحاجات األساسية. ويمكف توضيح

نظرية التيديد مف خالؿ تقبؿ الفرد التيديد عف طريؽ الخبرات والنتائج الناشئة عنيا مف خالؿ 
اسطة الدفاع الذي يتضمف رفض أو إعادة تنظيـ تركيب الذات. بينما قد يستجيب الفرد لمتيديد بو 

 (.(Sze, & Valentin, 2007 تحريؼ الخبرة لجعؿ السموؾ منسجما  مع تركيب الذات
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واىتمت نظريات الدافعية باألمف النفسي مف خالؿ وظائؼ محددة المستويات تتعمؽ 
ط بحوافز معينة كاختزاؿ التوتر؛ فكثير مف النظريات تشترؾ  بافتراض أساسي ىو اف كؿ نشا

مف النظريات الرائدة  Maslowيميؿ باتجاه استبعاد الحاالت المثيرة لتحقيؽ التوازف. وتعد نظرية 
في ميداف الدافعية، فيي باألصؿ تعد ثورة باتجاه النظريات األخرى وخصوصا السموكية التي 
نادت بأف معظـ السموؾ اإلنساني متعمـ، وترى أف ىناؾ نظاما مف القوة  واالستعداد لدى 

 (.Van, E & et al, 2009). الشخص
وفي ىذا العصر يواجو اإلنساف تحديات وظروؼ عصيبة وكثيرة تستدعي منو تجنيد كؿ 
طاقاتو البشرية مف أجؿ مواجية تمؾ التحديات، لذلؾ فقد أصبحت أىمية التفكير اإلبداعي 

الحؽ فيو وقيمتو أمر ال يحتاج إلى بياف وتوضيح فعصرنا الذي نعيش فيو عصر متجدد وتت
&   Guilfordالتطورات. ويؤكد عمماء النفس المختصوف في مجاؿ اإلبداع بما فييـ 

Torrance  أف قدرات التفكير اإلبداعي موجودة لدى كؿ األفراد األصحاء ، إال أف  درجة اإلبداع
 (.6110لدييـ تختمؼ باختالؼ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والنفسية والثقافية.) قطامي،

 أنو عمى  ويعرؼ اإلبداع  نشأتيا منذ البشرية الحضارة الزمت إنسانية ظاىرة يعد اإلبداعو 
 وتعد تنميتو اإلبداع .جديد شيء إنتاج وىو بالمشكمة، اإلحساس عمميات أو أو النواتج العمميات

 جرواف،( بشكؿ عاـ. وفي ىذا الصدد يذكر والمجتمع والمدرسة األسرة تشمؿ تكاممية عممية 
 Park) مف كؿ ويضيؼ ، المشكالت حؿ برنامج ىو اإلبداع تحفيز برامج أىـ أحد أف ( 6101

& Seung, 2008 ) فيو لممشكالت، اإلبداعي ىو الحؿ اإلبداع لتعزيز الطرؽ أىـ أحد أف 
 .تعاوني إبداعية وبشكؿ بطرؽ والمواقؼ والمياـ المشكالت مع التعامؿ لمطالب تتيح

ال توجد نظرية تفسر اإلبداع بشكؿ متكامؿ يتفؽ عمييا غالبية عمماء  ويمكف القوؿ أنو         
ف إعداد النظرية الجامعة والمتكاممة لإلبداع ليس بالعمؿ السيؿ ،  النفس فمكؿ نظرية مأخذ، وا 
ولكف يمكف االستفادة مف بعض النظريات إلعطاء صورة في تفسير التفكير اإلبداعي. فقد حدد 

Rogers اجة األفراد ليتطوروا ويتحسنوا، و أف الذات ىي أعظـ تنظيـ في السموؾ كدافع لح
نظريتو بالشخصية ، وأنو ال أحد يصبح محققا لذاتو بشكؿ كاؼ ليتنازؿ عف الدافع تماما، ويعتقد 
أف الشخصية السوية ىي فرد مبتكر يعيش عيشة متكيفة حتى عندما تتغير ظروؼ بيئتو، فيتميز 

يؼ والبحث عف خبرات جديدة والشخص الذي يحقؽ ذاتو ىو ىذا الفرد بمرونتو عمى التك
 Rogresوأشار (.  6101جريسات، باستمرار في تغيير ونمو، ويحاوؿ تحقيؽ كؿ إمكاناتو )

إلى أف مصدر اإلبداع ىو واقعي. فالدافعية اإلبداعية تعد التيار الموجو الذي يعمؿ عمى تنشيط 
لإلنساف؛ فالتحقيؽ الذاتي مرادؼ لموظيفة الكاممة القدرات إلى المدى الذي يصبح فيو معززا  

بعض الحاجات في سبيؿ توجيو   Maslowفي حيف حدد (. 6102جريسات وخالد،لإلنساف )
اإلدراؾ الحسي فاقترح أف اإلدراؾ الحسي عادة تعوزه األصالة وبحث اإلبداع كقوة كامنة عند كؿ 

ف بوصؼ اإلبداع خاصية مميزة لمطبيعة الناس واستندت نظريتو إلى دراسة األفراد المبتكري
اإلنسانية، وأف لمبيئة المحيطة بالفرد دورا أساسيا في نمو شخصيتو وتطورىا فالبيئة التي تسمح 
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لو بإشباع حاجاتو تكوف مصدر إسناد نحو تحقيؽ ذاتو، فإذا تييأت الظروؼ المناسبة لمدافع 
غناء خبراتو الفطري لتنمية إمكانات الفرد بشكؿ كامؿ فإنو سيصبح  قادرا عمى إثراء نفسو وا 

Sze, & Valentin, 2007). يؤكد توارنس (. فيماTorrance  في تفسيره لمتفكير اإلبداعي
عمى أف الشخص المبدع يميؿ إلى إيجاد أكثر مف حؿ واحد لممشكمة التي تواجيو، كما أنو 

ويزود جماعتو بأفكار جديدة  يتجاىؿ القواعد الموضوعة ويبتعد عف األساليب التقميدية في أعمالو
تحتاجيا، كما أكد عمى إشاعة الديمقراطية في الصؼ، وذلؾ بإتاحة فرصة تقبؿ األفكار 
والمفاىيـ المطروحة، ويجب تعميـ أسموب التفكير النقدي بدال مف تقبؿ األفكار تقبال أعمى، 

اج أفكار اإلبداعية وتكوف فالطالب الذي ينتقدوف المعمومات المقدمة ليـ نقدا بناء" أقدر عمى إنت
ميمة المرشديف في مساعدة اآلباء والمعمميف عمى إدراؾ الحقيقة القائمة بأف كؿ إنساف يممؾ إلى 

  (.  6110حد معيف القدرة عمى اإلبداع، وأف ىذه القدرة يمكف زيادتيا ) قطامي،
ى عينػو مف ولمتحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي في تحسيف مستوى االتزاف االنفعالي لد 

( دراسة تكونت عينتيا .611الشباب الجامعي وعالقة ذلؾ ببعض المتغيرات أجرى )الشعراوي
( طالػبا" وطالبػة مف المستوى الثاني بكمية التربية أشارت النتائج إلى  وجود فروؽ ذات  01مف )

وبعد  داللة إحصائية فػي متوسطات درجات السموؾ االندفاعي بيف المجموعة التجريبية قبؿ
تطبيؽ البرنػامج اإلرشػادي لصالح التطبيؽ البعدي. ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
متوسطات درجات السموؾ االنػدفاعي بيف المجموعة التجريبية الذكور والمجموعة التجريبية 

( بدراسة ىدفت الكشؼ عف 6112و قاـ الطيراوي ) .اإلناث بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي
لنفسي لدى طمبة الجامعات في محافظات غزة وعالقتو باتجاىاتيـ نحو االنسحاب األمف ا

                  ( طالبا" وطالبة مف ثالث جامعات 28.اإلسرائيمي" تكونت عينة الدراسة مف )
القدس المفتوحة( وأشارت نتائج الدراسة الى أف مستوى األمف النفسي  –األقصى  –)اإلسالمية 

إيجابية االتجاىات، وتبيف وجود فروؽ في األمف النفسي بيف الطمبة تبعا  لخطورة ارتبط طرديا ب
سكف الطالب جغرافيا لصالح المناطؽ الحدودية، والمناطؽ القريبة مف المستوطنات، والمناطؽ 
التي تعرضت لالجتياح، كما ال توجد فروؽ حسب متغير الجنس، وتعرض أفراد أسرة الطالب 

 ألخطار االحتالؿ.
وبيدؼ الكشؼ عف أثر فاعمية برنامج إرشادي لتنمية األمف النفسي لدى المعوقيف         

( معاقا  مف الذكور المعوقيف 022مف )(. دراسة تكونت عينتيا 6106أجرى النجار )  حركيا  
حركيا ، المػسجميف فػي )جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني( في محافظة خاف يونس. وأشارت 

نو ال توجد فػروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المعاقيف حركيا  في النتائج إلى أ
المجموعة التجريبيػة قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي، ومتوسطات درجات المعوقيف في المجموعة 
الضابطة عمى مقياس األمف النفسي، وأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات 

في المجموعة التجريبية عمى مقياس األمف النفسي قبؿ تطبيؽ البرنامج  درجػات المعاقيف حركيا  
 اإلرشادي، ثـ بعد تطبيقو لصالح التطبيؽ البعدي. 
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 معرفي إرشادييف برنامجيفالتي ىدفت إلى معرفة أثر  (2010) عيسىأما دراسة 
نت عينة . تكو غزة بمحافظات الجامعات طمبة لدى النفسي واإليجابية األمف لتنمية وسموكي

تـ تقسيميـ إلى أربع مجموعات اثنيف تجريبيتيف واثنيف  ( طالبا وطالبة.2الدراسة مف )
ضابطتيف، وقد تـ استخداـ مقياس األمف النفسي وقائمة اإليجابية، ولـ تظير النتائج فروؽ بيف 

يف المجموعتيف في مستوى األمف النفسي في االختباريف القبمي والبعدي. في حيف ظيرت فروؽ ب
وبيدؼ معرفة العالقة بيف المجموعات األربعة في اإليجابية ولصالح المجموعتيف التجريبيتيف. 

( دراسة. 6101االنتماء واألمف النفسي لدى الطالب جامعة المنيا أجرت درويش وشحاتو )
( طالبا" وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ ترتيبا لموزف 28.تكونت عينتيا مف )

ي لمستوى االنتماء لدى طالب كمية التمريض في جامعة المنيا، وكاف في الترتيب األوؿ النسب
"تقدير الذات" ثـ جاء في الترتيب الثاني "فعالية الذات". وكشفت أيضا عف عدـ وجود فروؽ ذات 

 داللة إحصائية بيف الفئات العمرية المختمفة في اإلحساس باألمف النفسي.   
 النفسي باألمف الشعور عمى مستوى التعرؼ إلى دراسة ىدفت( 6100وأجرت نعيسة )

 معيد في ذكر مقيـ   (100) دار اإلصالح، تكونت عينة الدراسة مف في المقيميف األحداث لدى
 بمعيد المقيميف الذكور لدى النفسي باألمف شعور أشارت النتائج إلى وجود قدسيا، في اإلصالح
 درجات بيف إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطية قةعال كما توجد .بدرجة متوسطة اإلصالح

التعرؼ وبيدؼ  .االجتماعي التوافؽ مقياس عمى ودرجاتيـ النفسي مقياس األمف عمى الطمبة
عمى فاعمية برنامج إرشاد جمعي قائـ عمى الميارات الحياتية لتنمية مفيـو الذات ومركز الضبط 

دراسة تكونت عينتيا مف (، 6100والعوراف ) أجرى الصماديلدى أعضاء المراكز الشبابية، 
( عضوا  مف أعضاء المراكز الشبابية تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف متساويتيف. وقد تـ تطبيؽ 01)

( جمسة إرشادية تدريبية. أظيرت نتائج الدراسة وجود  02البرنامج اإلرشادي الجمعي مف خالؿ )
ت الحياتية في تنمية مفيـو الذات وتعديؿ مركز أثر لبرنامج اإلرشاد الجمعي القائـ عمى الميارا

الضبط ألعضاء المراكز الشبابية الذيف خضعوا لمبرنامج. وبيدؼ الكشؼ عف فعالية برنامج 
( دراسة 6102إرشادي لتحسيف األمف النفسي لدى األطفاؿ مرتفعي االكتئاب أجرت أحمد ) 

البرنامج في تحسيف األمف النفسي ( طفال". أشارت النتائج عف فاعمية 1.تكونت عينتيا مف )
 .لدي عينو مف األطفاؿ مرتفعي االكتئاب

 مشكمة البحث وأهميته:
تعمؿ العوامؿ الدافعية واالنفعالية  عمى تحريؾ وتحرير الطاقة النفسية التي تدفع بالفرد  

ة أف ىناؾ عالقة إيجابي Guilfordإلى السيطرة عمى ما لديو مف معمومات وميارات.  فقد وجد 
إلى أف األمف النفسي  Maslow & Shaneبيف الطالؽ والحاجة إلى الحرية كما أشار كؿ مف 

أف  May & Ragers & Maslowىو أحد العناصر الضرورية لمصحة العقمية ووجد كؿ مف 
إلى أنو ال توجد   Mackinoonالعالقة بيف اإلبداع والمرض العقمي عالقة عكسية وتوصؿ 

(  وبيذا فأصبح توفير الحاجة لألمف .(Zeleke, 2004بداع والعصاب عالقة إيجابية بيف اإل
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شرط ميـ في اإلبداع إذ أف الفرد ال يبتكر إال وىو مطمئف ومرتاح نفسيا ، ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف 
خالؿ توفير جو نفسي وحماية واستقرار لمفرد ويمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في اإلجابة 

 عف السؤاليف اآلتييف:
 وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بيف األمف النفسي والتفكير اإلبداعي؟ىؿ ت -0
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا  في مستوى األمف النفسي بيف متوسطي درجات طالب  -6

 المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة؟
 ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا  بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب -.

 المجموعة الضابطة في التفكير اإلبداعي؟
 أهداف البحث

ييدؼ البحث الحالي إلى بناء برنامج إرشادي جمعي لألمف النفسي، ومف خاللو البحث 
عف العالقة االرتباطية بيف األمف النفسي والتفكير اإلبداعي وذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف 

 الفرضيات اآلتية:
 بيف األمف النفسي والتفكير اإلبداعي؟ توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا   -0
توجد فروؽ دالة إحصائيا  في مستوى األمف النفسي بيف متوسطي درجات طالب   -6

 المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة؟
توجد فروؽ دالة إحصائيا  بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب   -.

 ؟ عيالمجموعة الضابطة في التفكير اإلبدا
 حدود البحث

يتناوؿ البحث الحالي تطبيؽ برنامج إرشادي جمعي عمى عينة مف الطمبة الموىوبيف في 
 6102-6102مدارس الممؾ عبد اهلل لمتميز في محافظة إربد لمعاـ الدراسي 

 تحديد المصطمحات وتعريفها
جراءات وفقا  اإلرشاد بأنو عالقة ديناميكية وىادفة بيف فرديف وفييا تختمؼ اإل  Wrenعرؼ  -0

"لطبيعة حاجات الطالب وتتضمف دائما" مشاركة متبادلة بيف المرشد والطالب مع التركيز 
 & ,Snowling عمى محاولة اكتشاؼ الذات وحرية تقدير المصير مف قبؿ الطالب 

Stackhouse, 2006).) 
 اإلرشاد الجمعي عمى أنو عبارة Mouser & Mouserاإلرشاد الجمعي فقد حدد كؿ مف  -6

 عف جيود لحؿ المشكالت الفردية وتطوير الشخصيات وتغير االتجاىات في موقؼ جمعي .
بأنو أي نشاط تقـو بو الجماعة في أثناء اجتماعيا   Konopkaالبرنامج اإلرشادي عرفو  -.

 بحضور أخصائي الجماعة، ويجب أف تعمـ ىذه األنشطة وفقا  لحاجات الجماعة ورغباتيا.
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عمى أنو عممية اإلحساس بالصعوبات والمشكالت والثغرات في  Torranceاإلبداع عرفو  -0
المعمومات والعناصر المفقودة بالتخمينات أو فرض الفروض فيما يتعمؽ بيذه الخصائص 

عادة اختبارىا وأخيرا توصيؿ النتائج إلى اآلخريف.  واختبار ىذه التخمينات وربما تعديميا وا 
عممية اشتقاؽ حموؿ مبتكرة مف المخزوف عمى أنو  Guilfordالتفكير اإلبداعي عرفو  -2

المعرفي لمواجية متطمبات الموقؼ المشكؿ اعتمادا عمى تعاقب وتزامف العمميات المعرفية 
 بدءا  باالنتباه وانتياء بالتقويـ متضمنة المعرفة والذاكرة والتفكير التقاربي والتباعدي        

نو محبوب ومتقبؿ مف اآلخريف لو عمى أنو شعور الفرد بأ Maslowاألمف النفسي عرفو  -2
مكانة بينيـ ويدرؾ أف بيئتو صديقة لو فييا دور غير محبط كما يشعر فييا بندرة الخطر 

 (.0892)حسيف، .والتيديد والقمؽ
نيـ الطمبة الذيف الطمبة الموىوبوف: عرؼ القانوف الفدرالي األمريكي الطمبة الموىوبيف بأ -2

يشخصوف في مرحمة ما قبؿ المدرسة، أو مرحمة المدرسة االبتدائية أو الثانوية عمى أنيـ 
يمتمكوف إمكانات أو قدرات بارزة فكرية، أو إبداعية، أو أكاديمية، أو قيادية، أو أنيـ يمتمكوف 

إنيـ بحاجة إلى ىذه اإلمكانات والقدرات في مجاالت الفنوف البصرية أو األدائية، وبذلؾ ف
)أبو مغمي  خدمات ورعاية خاصة لتطوير ىذه اإلمكانات والقدرات إلى حدىا األقصى.

 (.6116وسالمة، 
 أفراد الدراسة  

تحددت عينة البحث باألسموب المرحمي العشوائي، لذ اختيرت مدراس الممؾ عبد اهلل 
شر مف خالؿ االختيار لمتميز لتحقيؽ إجراءات البحث فييا، وقد تـ تحديد الصؼ الثاني ع

( طالبا وطالبة مف 01العشوائي الذي طبؽ عمى جميع طمبة الصؼ. وقد بمغ حجـ العينة )
( 61( طالبا وطالبة لممجموعة التجريبية و )61الطمبة الذيف اختيروا باألسموب العشوائي نفسو )

 طالبا" وطالبة لممجموعة الضابطة. 
 أدوات الدراسة: 

 نفسي أوال : مقياس األمن ال
بعرض المقياس في صورتو األولية عمى مف المحكميف  قاـ الباحثصدق المقياس :   
(، لمحكـ عمى مدى صالحية العبارات ألغراض الدراسة، مدى وضوح لغة العبارات 01وعددىـ )

مكانية إضافة أو حذؼ أو تعديؿ بعض العبارات، وسالمتيا لغويا ، مدى شموؿ الفقرات ، وا 
أو توجييات يرونيا ضرورية لصدؽ المقياس. وجاء نتيجة ذلؾ أف تـ  إضافة أي مالحظات

( نسب االتفاؽ وعدد المحكميف 0تعديؿ الصياغة المغوية لبعض العبارات، ويوضح جدوؿ ) 
 الذيف وافقوا عمى صالحية كؿ عبارة.
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 سمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكمية لممقيا: 2جدول 
رقم 
 العبارة

عدد المحكمين الذين وافقوا عمى 
 صالحية العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

عدد المحكمين الذين وافقوا عمى 
 صالحية العبارة

نسبة 
 االتفاق

2 9 0990 99 9 0990 
1 9 0990 00 8 0980 
9 9 0990 02 20 2900 
0 8 0980 01 20 2900 
5 20 2900 09 8 0980 
6 20 2900 00 20 2900 
7 8 0980 05 20 2900 
8 20 2900 06 20 2900 
9 20 2900 07 8 0980 
20 20 2900 08 9 0990 
22 8 0980 09 9 0990 
21 9 0990 50 9 0990 
29 9 0990 52 20 2900 
20 9 0990 51 8 0980 
25 8 0980 59 20 2900 
26 9 0990 50 20 2900 
27 8 0980 55 20 2900 
28 20 2900 56 8 0980 
29 20 2900 57 9 0990 
10 8 0980 58 9 0990 
12 20 2900 59 9 0990 
11 20 2900 60 8 0980 
19 20 2900 62 9 0990 
10 8 0980 61 9 0990 
15 9 0990 69 8 0980 
16 9 0990 60 20 2900 
17 9 0990 65 20 2900 
18 9 0990 66 8 0980 
19 9 0990 67 20 2900 
90 9 0990 68 20 2900 
92 9 0990 69 20 2900 
91 9 0990 70 8 0980 
99 9 0990 72 8 0980 
90 9 0990 71 8 0980 
95 9 0990 79 8 0980 
96 9 0990 70 20 2900 
97 9 0990 75 20 2900 
98 8 0980 

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس وذلؾ بحساب العالقة االرتباطية كما 
يف درجات الطالب عمى كؿ عبارة والدرجة الكمية عمى المقياس، وقد جاءت جميع معامالت ب

 (: 6االرتباط المحسوبة دالة إحصائيا  عند مستويات داللة مقبولة كما ىو مبيف في الجداوؿ ) 
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 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكمية لممقياس: 1جدول 

 معامؿ ارتباط العبارة  رةالعبا
 بالدرجة الكمية

مستوى 
 معامؿ ارتباط العبارة  العبارة الداللة

 بالدرجة الكمية
مستوى 
 الداللة

0 1.262 1.10 .8 1.202 1.10 
6 1.2.0 1.10 01 1.282 1.10 
. 1.200 1.10 00 1.922 1.10 
0 1.022 1.10 06 1.202 1.10 
2 1..20 1.12 0. 1.2.6 1.10 
2 1..06 1.12 00 1.28. 1.10 
2 1.221 1.10 02 1.260 1.10 
9 1.906 1.10 02 1.208 1.10 
8 1.229 1.10 02 1.202 1.10 
01 1.229 1.10 09 1.282 1.10 
00 1.282 1.10 08 1.281 1.10 
06 1.21. 1.10 21 1.2.2 1.10 
0. 1.269 1.10 20 1.2.0 1.10 
00 1.209 1.10 26 1.901 1.10 
02 1.221 1.10 2. 1.228 1.10 
02 1.909 1.10 20 1.01. 1.10 
02 1.91. 1.10 22 1.908 1.10 
09 1.2.0 1.10 22 1.069 1.10 
08 1.206 1.10 22 1.021 1.10 
61 1.20. 1.10 29 1.22. 1.10 
60 1.221 1.10 28 1.210 1.10 
66 1.22. 1.10 21 1.229 1.10 
6. 1.962 1.10 20 1.902 1.10 
60 1.202 1.10 26 1.92. 1.10 
62 1.2.2 1.10 2. 1.901 1.10 
62 1.202 1.10 20 1.202 1.10 
62 1.222 1.10 22 1.098 1.10 
69 1.26. 1.10 22 1.222 1.10 
68 1.2.6 1.10 22 1.222 1.10 
.1 1.200 1.10 29 1.298 1.10 
.0 0.88 1.10 28 0.22 1.10 
.6 0.96 1.10 21 2.12 1.10 
.. 0.20 1.10 20 9.10 1.10 
.0 2.00 1.10 26 2.22 1.10 
.2 2..1 1.10 2. 2.06 1.10 
.2 2.18 1.10 20 2.10 1.10 
.2 2..1 1.10 22 2.66 1.10 
.9 2.12 1.10 
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الباحث في الدراسة الحالية بالتأكد مف ثبات المقياس بطريقة استخداـ  : وقاـثبات المقياس
 ( يبيف ذلؾ. .ومعامؿ التجزئة النصفية والجدوؿ ) معامؿ ألفا كرونباخ

: ثبات مقياس األمن النفسي باستخدام معامل ألفا  كرونباخ ومعامل 9الجدول
 التجزئة النصفية

 مقياس األمف النفسي
 معامؿ التجزئة النصفية معامؿ ألفا كرونباخ

1.92 1.99 

بات مرتفعة باستخداـ ( تمتع مقياس األمف النفسي بمعامالت ث.يتضح مف جدوؿ )
 معامؿ ألفا كرو نباخ ومعامؿ التجزئة النصفية لسبيرماف برواف.

 ثانيا : اختبار التفكير اإلبداعي 
قاـ الباحث في الدراسة الحالية بالتحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ : صدق المقياس

ميارات االتساؽ الداخمي حيث تـ حساب االرتباط بيف درجات الطالب عمى كؿ ميارة مف 
 (.0التفكير اإلبداعي ودرجاتيـ الكمية، ويتضح ذلؾ في جدوؿ )

: معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الطالب عمى كل مهارة من مهارات 0جدول 
 التفكير اإلبداعي ودرجاتهم عمى االختبار ككل

 معامل االرتباط المهارة

 **09821 الطالقة

 **09758 المرونة

 **09796 األصالة

 (0902لة عند مستوى )** دا
( أف قيـ ارتباط بيرسوف بيف درجة الطالب عمى كؿ ميارة مف 0يتضح مف جدوؿ )

( وىي 1.906-1.2.2ميارات التفكير اإلبداعي ودرجاتيـ عمى االختبار ككؿ تراوحت بيف )
 (، مما يدؿ ذلؾ عمى صدؽ المقياس.1.10دالة إحصائيا  عند مستوى )
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ي الدراسة الحالية بالتأكد مف ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفا قاـ الباحث فثبات المقياس: 
 ( يوضح ذلؾ. 2كرونباخ ومعامؿ التجزئة النصفية والجدوؿ )

                            : ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخدام معامل ألفا كرونباخ5الجدول 
 ومعامل التجزئة النصفية

 معامؿ التجزئة النصفية نباخمعامؿ ألفا لكرو  الميارة

 1.92 1.90 الطالقة
 1.90 1.96 المرونة
 .1.9 1.91 األصالة

 1.98 1.92 االختبار ككؿ

( تمتع مقياس الطموح بمعامالت ثبات مرتفعة باستخداـ معامؿ 2يتضح مف جدوؿ ) 
موعتيف في ألفا كرونباخ ومعامؿ التجزئة النصفية لسبيرماف برواف. ولحساب التكافؤ بيف المج

التطبيؽ القبمي ، قاـ الباحث باستخداـ اختبار  "ت" لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعة 
 ( يوضح ذلؾ. 2التجريبية والضابطة في التطبيؽ لمقياس األمف النفسي ، والجدوؿ)

:اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة 6الجدول
 لقبمي لمقياس األمن النفسيالضابطة في التطبيق ا

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 2يتضح مف جدوؿ ) 
مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس األمف النفسي، مما يدؿ ذلؾ ال

عمى تكافؤ المجموعتيف.  ولحساب التكافؤ بيف المجموعتيف في التطبيؽ القبمي ، قاـ الباحث 
باستخداـ اختبار  "ت" لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ 

 ( يوضح ذلؾ. 2بمي الختبار التفكير اإلبداعي والجدوؿ )الق

قيمة  مستوى الداللة
االنحراؼ  درجة الحرية اختبار "ت"

 المعياري
المتوسط 
 المحموعة العدد الحسابي

1.920 1.090 29 
 الضابطة 1. 28..8 06.82

 التجريبة 1. 80.12 01.82
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: اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة 7الجدول 
 الضابطة في التطبيق القبمي الختبار التفكير اإلبداعي

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 2يتضح مف جدوؿ ) 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير اإلبداعي، مما يدؿ 

 .ذلؾ عمى تكافؤ المجموعتيف

 نتائج الدراسة ومناقشتها  
ولإلجابة عن السؤال األول الذي نص عمى: "هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  

( 9فتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف والجدوؿ )  بين األمن النفسي والتفكير اإلبداعي"؟   
 9 يوضح ذلؾ

 اإلبداعي: معامل ارتباط بيرسون بين األمن النفسي والتفكير 8الجدول 

العالقة االرتباطية بين األمن النفسي والتفكير 
 اإلبداعي

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط

09705 0902 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بيف األمف النفسي 9يتضح مف جدوؿ )
ارتفع التفكير والتفكير اإلبداعي، مما يعني ذلؾ أنو كمما ارتفع األمف النفسي لدى الطالب 

 اإلبداعي.
ولإلجابة عن السؤال الثاني والذي نص عمى "هل توجد فروق دالة إحصائيا  في 
مستوى األمن النفسي بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة 

لحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة "؟ واستخدم اختبار "ت"  
 (  يوضح ذلك9 9بطة عمى مقياس األمن النفسي والجدول )الضا

مستوى 
 الداللة

قيمة اختبار 
 "ت"

درجة 
 الحرية

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 المجموعة دالعد الحسابي

1.66. 1.680 29 
 الضابطة 1. ..2. 2.2

 التجريبية 1. 2.2. 2.2
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: اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 9الجدول 
 عمى مقياس األمن النفسي

( بيف 1.10( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )8يتضح مف جدوؿ )
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس األمف متوسط درجات 

 النفسي لصالح طالب المجموعة التجريبية.
ن السؤال الثالث والذي نص عمى " هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين ولإلجابة ع 

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التفكير اإلبداعي؟ 
داللة الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى  استخدـ اختبار "ت" لحساب

 ( يوضح ذلؾ. 01ؿ )اختبار التفكير اإلبداعي. والجدو 
: اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة 20الجدول 

 الضابطة عمى اختبار التفكير اإلبداعي

( بيف 1.10( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )01يتضح مف جدوؿ )
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير متوسط درجات 

لذي تـ ولمعرفة حجـ التأثير لمبرنامج اإلرشادي وا .اإلبداعي لصالح طالب المجموعة التجريبية
تطبيقو عمى أفراد المجموعة التجريبية. ولمتأكد مف أف الفروؽ بيف المتوسطات فروؽ جوىرية، وال 
ترجع إلى عامؿ الصدفة ولتحديد األىمية التربوية لنتائج اختبار "ت" ثـ استخداـ مربع إيتا 

"Eta2رشادي لألمف " كاختبار مكمؿ لمداللة اإلحصائية وذلؾ بيدؼ قياس قوة تأثير البرنامج اإل
( قيمة "ت" وحجـ األثر الناتج باستخداـ مربع 00النفسي عمى التفكير اإلبداعي. يوضح جدوؿ )

 ".Eta2إيتا "

قيمة اختبار  مستوى الداللة
 "ت"

درجة 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المجموعة العدد الحسابي

1.10 2.6. 29 
 الضابطة 1. .89.0 00.06

 التجريبية 1. 002.62 0..8

مستوى 
 الداللة

قيمة اختبار 
االنحراف  درجة الحرية "ت"

 المعياري
المتوسط 
 المجموعة العدد الحسابي

0902 5987 58 
 الضابطة 90 97925 691

 التجريبية 90 08970 896
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 ما وراء االستيعاب: حجم األثر لداللة الفروق بين المتوسطات في 22الجدول 

 حجم األثر 2η D قيمة "ت" df درجة الحرية المتغير التابع

 كبير 2950 0997 5987 58 التفكير اإلبداعي

( يتضح أف البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي ذو تأثير كبير في 00ومف الجدوؿ )
( مف التبايف الكمي لممتغير التابع 2..1تنمية التفكير اإلبداعي. حيث إنو ثبت إحصائيا  أف )

حيث بمغت )التفكير اإلبداعي( يرجع إلى المتغير المستقؿ )البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي( 
( d، حيث يتـ تحديد الداللة العممية لحجـ األثر )1.9وىى أكبر بكثير مف d = "0.20قيمة "

 (kiss,1989:448)باستخداـ المعيار اآلتي: 
 فإف حجـ األثر يكوف صغيرا . 1.6( > dإذا كانت قيمة ) -0
 فإف حجـ األثر يكوف متوسطا . 1.2( < dإذا كانت قيمة ) -6
 فإف حجـ األثر يكوف كبيرا . 1.9( < dة )إذا كانت قيم -.

مما يدؿ عمى أف استخداـ البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي يؤثر بدرجة كبيرة في 
وبناء عمى نتائج الدراسة والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة التفكير اإلبداعي. 

ذلؾ أنو كمما ارتفع األمف النفسي لدى إحصائيا  بيف األمف النفسي والتفكير اإلبداعي، مما يعني 
.ومف ىنا يتبيف دور البرنامج اإلرشادي في مساعدة الطمبة الطالب ارتفع التفكير اإلبداعي. 

عمى تحسيف أمنيـ النفسي، وقد يعود ذلؾ إلى تاثير الخبرات التي اكتسبوىا في رفع مفيـو الذات 
فيؼ مف مشاعر الضيؽ والتوتر ومواجية لدييـ، وتعميميـ أنماطا" سموكية تساعدىـ عمى التخ

، ويمكف القوؿ  أف ىناؾ مشكالت الحياه وجعميـ متفائميف وراضيف عف أنفسيـ وعف االخريف 
ظروفا" مرتبطة بدرجة كبيرة  بالعمؿ اإلبداعي كاألمف النفسي، فكمما شعر الفرد باألماف والحرية 

ء لديو بشكؿ أكثر وضوحا. فالشعور باألمف الكاممة لمتعبير كمما زادت فرصة ظيور اإلبداع البنا
                النفس  لو دور أساس  في التفكير اإلبداعي . واتفقت النتيجة الحالية مف حيث فعالية 

(، ونتيجة  6100الصمادي والعوراف )البرنامج االرشادي في تنمية  ميارات مختمفة ، كدراسة 
 لتنمية وسموكي معرفي إرشادييف برنامجيفأثر التي ىدفت إلى معرفة  (2010) عيسىدراسة 
 النفسي .  األمف

ويمكف القوؿ أنو كمما اتسـ الطالب بالشعور باألمف النفسي كمما زادت قدرتو عمى التفكير 
بطريقة إبداعية ، وأيضا مف منطمؽ أف مف أىـ الوظائؼ التي تقـو بيا مدارس الممؾ عبداهلل 

الشباب قادرا" عمى حؿ المشكالت التي تواجيو في حياتو،  لمتميز  في أنيا  تكو ف جيال" مف
وتنمي قدراتو الفكرية واإلبداعية وتعمؿ عمى بناء شخصية  سوية، وتكو ف ذلؾ مف خالؿ توفير 
جو مف االستقرار النفسي لمطالب ، فشعوره باألمف النفسي  يعطيو الطاقة والدافعية لتقديـ 

وحاجات المجتمع  ككؿ، وتشعره بفعاليتو وحيويتو في  إنجازات إبداعية تمبي حاجات  الفرد 
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جماعتو، وكؿ ذلؾ  يندرج ضمف العوامؿ المساعدة عمى اكتساب الصحة النفسية لمطالب .  
( والتي أشارت إلى تعزيز األمف النفسي 6102واتفقت النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة أحمد ) 

 لدى المجموعة التجريبية . 
جة التي توصمت إلييا الدراسة، بأف األنشطة صيغت  بطريقة تتناسب يمكف تفسير النتي

مع مستوى القدرات العقمية التي يركز اختبار تورانس عمى قياسيا، بطرح مواضيع ميمة، 
وبمراعاة ميوؿ الطمبة واىتماماتيـ، ساعدت الطمبة عمى اكتساب مجموعة جديدة مف الميارات 

تساعد الطمبة ، مما أسيـ في إثراء خبرات ممتعة، تمقيفبأسموب يختمؼ عف أسموب الوالمعارؼ 
عف أفكارىـ وآرائيـ، فأصبح الطمبة قادريف عمى إعادة تقويـ المعارؼ  وتدربيـ عمى كيفية التعبير

األصمية وتعديميا، في ضوء ما اكتسبوه مف معارؼ جديدة مما ساىـ في نمو ميارات التفكير 
 اإلبداعي لدييـ. 

راسة الحالية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط وأشارت نتائج الد
الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس األمف النفسي  المجموعة التجريبية والمجموعةدرجات 

فيتبيف مف ىذه النتيجة أف طمبة المجموعة التجريبية حققوا  لصالح طالب المجموعة التجريبية
ربة، وطمبة المجموعة الضابطة لـ يحققوا ذلؾ، وىذا ما يؤكد أمنا نفسيا بعد االنتياء مف ىذه التج

فاعمية البرنامج اإلرشادي في توفير بيئة اجتماعية آمنة  يتبادؿ الطمبة فييا الشعور بالمحبة 
واالحتراـ في الجمسات اإلرشادية فضال عف المعمومات التي اكتسبوىا والتي ساعدت عمى تغيير 

زالة اتجاىاتيـ وقيميـ وجعميـ متو  افقيف مع أنفسيـ ومع زمالئيـ قادريف عمى ضبط أنفسيـ وا 
العوائؽ التي تعترضيـ .ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء أف أفراد المجموعة التجريبية قد تأثروا 
بدرجة واضحة بالبرنامج اإلرشادي الذي كاف ىدفو تنمية التفكير اإلبداعي وأف التزاـ الطالب في 

نفيذىا بالبرنامج كانت ذات فعالية في توضيح المفاىيـ ذات الجمسات اإلرشادية التي تـ ت
االرتباط  باألمف النفسي، وتكويف االتجاىات اإليجابية التي تنمي األمف النفسي مف خالؿ 

 .البرنامج كانت ذات فعالية
أف البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي ذو تأثير كبير في تنمية  النتائج إلى  كما وأشارت 

                ( مف التبايف الكمي لممتغير التابع2..1بداعي. حيث إنو ثبت إحصائيا  أف )التفكير اإل
 )التفكير اإلبداعي( يرجع إلى المتغير المستقؿ )البرنامج اإلرشادي لألمف النفسي(

وىذا يعني أف أنشطة البرنامج وما تضمف مف فنيات كاف يحفز طالب المجموعة 
صى مدى لقدراتيـ وطاقاتيـ عمى التفكير اإلبداعي وتوليد عدد كبير التجريبية عمى استخداـ أق

تاحة الفرصة لمتعبير عف أفكارىـ وآرائيـ مف خالؿ الحوار والمناقشة،  مف األفكار اإلبداعية وا 
ومف خالؿ أصالة األفكار ومرونتيا واختيار بدائؿ متعددة لموصوؿ إلى حؿ المشكالت المختمفة 

قدرات العقمية وتنشيطيا لدييـ وحماسيـ الشديد في إبداء الرأي ودفعيـ مما يؤدي الى تحفيز ال
 .لمتفكير وتوظيؼ المعرفة في جمع البيانات واستقصاء المعمومات المطموبة
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 االستنتاجات 
 بناء" عمى ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن استنتاج اآلتي: 

ألمف النفسي لدى طمبة المجموعة التجريبية إف البرنامج اإلرشادي أسيـ في إشباع الحاجة ل -0
 مقارنة بالمجموعة الضابطة.

إف مستوى األمف النفسي في التفكير اإلبداعي لدى طمبة المجموعة التجريبية التي تمقت  -6
إرشادا جمعيا كاف أعمى مف المستوى الذي حققتو المجموعة الضابطة التي لـ تتمؽ إرشادا 

 جمعيا. 
حققو البرنامج اإلرشادي لممجموعة التجريبية كاف ذا عالقة ارتباطية إف األمف النفسي الذي  -.

دالة إحصائيا مع التفكير اإلبداعي بينما األمف النفسي لممجموعة الضابطة كاف ذا عالقة 
 ضعيفة بالتفكير اإلبداعي. 

تعزيز دور الطمبة مف الجنسيف مف كافة المراحؿ الدراسية في المشاركة الفعالة في األنشطة  -0
 الالمنيجية لمحد مف درجة القمؽ والتوتر واستثمار وقت الفراغ.

زيادة الشعور باألمف النفسي واالجتماعي لدى الطمبة مف خالؿ عقد الندوات وبرامج الدعـ  -2
 النفسي واالجتماعي.

 التوصيات 
 في ضوء نتائج البحث الحالي أيضا تنبثق التوصيات اآلتية:

طبؽ فيو البرنامج اإلرشادي عمى عينة مف طمبة المدارس .إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي ي0
 والجامعات، الذيف يواجيوف الكثير مف المواقؼ التي تؤدي إلى عدـ الراحة واالطمئناف.

. إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي لدراسة عالقة األمف النفسي بمتغيرات أخرى غير التفكير 6
 قتصادي.اإلبداعي مثؿ الجانب االجتماعي والمستوى اال

. القياـ ببحث مماثؿ لمبحث الحالي يجري فيو تطبيؽ برنامج إرشادي آخر لتحقيؽ حاجة أخرى .
 غير حاجة األمف النفسي كتقدير الذات لدى طمبة الجامعة. 
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 المراجع
( ، الموىبة والتفوؽ، الطبعة األولى، دار 6116أبو مغمي، سمير و سالمة ،عبد الحافظ)

 لمنشر والتوزيع ، عماف،  اليازوري العممية
( . فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف األمف النفسي لدى عينة مف األطفاؿ 6102أحمد ، فاطمة .)

، 09. ع مصر -مجمة البحث العممي في التربية مرتفعي االكتئاب. 
 . 192 – 177. 0ج

المرحمة  فػي(ADHD) ( أثر اضطراب فرط النشاط وضعؼ االنتباه 6102بمود، ناج حمزة )
ادأب كميػة  –العمرية المختمفة عمى حياة الفرد واالسرة والمجتمع، مجمة 

 . 619-082، 0.السوداف -جامعة الخرطـو  –اآلداب 
 الفكر دار عماف، وتطبيقات، مفاىيـ التفكير تعميـ ( 6101) الرحمف عبد فتحي جرواف،

 .والتوزيع والنشر لمطباعة
( . بناء مقيػاس لتشػخيص  6102الصحاف، نجيب ) جريسات رائده عيسى، خالد، محمد،

اضطراب ضعؼ االنتباه والنشاط الزائد والتحقؽ مف فاعميتػو لػدى 
العػادييف وذوي صعوبات التعمـ واإلعاقة العقمية وحاالت التوحد فى عينة 

 86-28، (0) ،2.مف األردنييف. دراسات العمـو التربوية، 
وامؿ المؤثرة في انتشار ظػاىرة ضػعؼ االنتبػاه والنشاط (.  الع6101جريسات، رائده عيسى )

-.، 69الزائد لدى عينة مف طالب المدارس األردنية . المجمة التربوية، 
62 .  

مجمة العمػـو  مفيـو الذات وعالقتو بمستويات الطمأنينة، ( 0892محمود عطا ) حسيف ،
 ،جامعة الكويت: الكويت .،ع02ج ,االجتماعيػة

 (. عمـ نفس النمو . مصر : دار مصطفى لمطباعة، بنيا 6101ـ عبد الرحمف )الخولى، ىشا
( االنتماء واالمف النفسي لدى الطالب دراسة تحميمية 6101درويش، زينت، شحادة ساميو )

 المؤتمر االقميمي لعمـ النفس، رابطة االخصائييف النفسييف المصرية
شباب . عماف . المجمس األعمى ( كيؼ نساعد ال  6112السرحاف ، محمود قضاـ . ) 
 لمشباب. 

( . فاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعػالي سػموكي فػي تحػسيف  .611الشعراوي ، صالح ) 
مستوى االتزاف االنفعالي لدى عينة مف الشباب الجامعي ، مجمة اإلرشاد 

 . 02النفسي ، عدد 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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رشادي جمعي مستند إلى التعمـ (. فعالية برنامج إ6100الصمادي، أحمد والعوراف ،وجيية.)
االجتماعي في مفيـو الذات ومركز الضبط لدى أعضاء المراكز 
الشبابية. دراسات نفسية و تربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية و 

 . 6100ديسمبر  .0التربوية عػدد 
( االمف النفسي لدى طمبة الجامعات في محافظات غزة وعالقتو 6112الطيراوي، جميؿ )

 تجاىاتيـ نحو االنسحاب اإلسرائيمي.با
النفسي  األمف لتنمية وسموكي معرفي إرشادييف برنامجيف فاعمية  ( 2010 ) عيسى ، صباح

 جامعة دكتوراه، ،رسالة"غزة بمحافظات الجامعات طمبة لدى واإليجابية
 .القاىرة العربية، والدراسات البحوث العربية،  معيد الدوؿ

 .والتوزيع لمنشر الفكر دار األردف، األساسية، لممرحمة التفكير عميـت ( 6110) نايفة قطامي،
(.  الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجية التكيؼ. مكتبة 0892فيمي، مصطفى عبد الحميد.)

 ، الطبعة الثانية. 0الخانجي لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر، المجمد 
نمية األمف النفسي لدى المعوقيف حركيا  (.  فاعمية برنامج إرشادي لت6106النجار، يحيى.)

.مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد العشريف، 
 .العدد األوؿ

 دراسة"االجتماعي  بالتوافؽ وعالقتو النفسي باألمف الشعور ( . مستوى6100نعيسة، رغدا.)
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