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Abstract

امل�ستخل�ص

The purpose of this study was to verify the effectiveness
of cognitive hypnotherapy in strengthening psychological
security. Based on the nature and goals of the study, the researcher used the quasi-experimental method. The study population consisted of all female students at Alfaisal university,
and the study sample consisted of a basic sample of 51 female
students. 18 female students were selected in the empirical
sample. The study showed the effectiveness of cognitive hypnotherapy in strengthening psychological security. This was
shown by the statistically significant differences at the level of
0.01 between the experimental group and the control group in
the measure of psychological security after applying the program, in favor of the experimental group. It was also shown
by the statistically significant differences at the level of 0.01
between the experimental group before and after the application of the program on the scale of psychological security in
favor of the experimental group. The main recommendation is
to draw the attention of those in charge of educational policies
in the Kingdom of Saudi Arabia (General Administration for
Student Guidance in the Ministry of Education) at all levels
to the effectiveness of cognitive hypnotherapy as an effective
new method never before used in the Saudi Arabian educational environment.

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من مدى فاعلية برنامج �إر�شادي معريف
 وانطال ًقا من طبيعة الدرا�سة والأهداف التي.�إيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي
 وتكون جمتمع. ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي،�سعت �إىل حتقيقها
 وتكونت عينة الدرا�سة،الدرا�سة من جميع طالبات جامعة الفي�صل الأهلية
. طالبة للعينة �شبه التجريبية18  و، طالبة51 من عينة �أ�سا�سـية قوامها
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي
 وذلك من خالل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند.لتعزيز الأمن النف�سـي
 بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف مقيا�س0.01 م�ستوى داللة
 ووجود فروق،الأمن النف�سـي ل�صالح املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج
 بني املجموعة التجريبية قبل وبعد0.01 ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
 كما،تطبيق الربنامج على مقيا�س الأمن النف�سـي ل�صالح املجموعة التجريبية
 ولها �أثر �إيجابي،وجدت العينة التجريبية �أن جميع الفنيات والتطبيقات مفيدة
 وتو�صي الدرا�سة ب�أهمية انتباه القائمني على العملية التعليمية باململكة.عليهم
العربية ال�سعودية (الإدارة العامة للإر�شاد الطالبي يف وزارة التعليم) �إىل
 مل ت�ستخدم من قبل- فاعلية الإر�شاد املعريف الإيحائي كو�سـيلة جديدة فعالة
. يف ميدان الإر�شاد النف�سـي والدرا�سات �شبه التجريبية- يف البيئة ال�سعودية
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 362ف ّعالية برنامج �إر�شادي معريف �إيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي لطالبات جامعة الفي�صل

 .1المقدمة

احلياة مليئة بالتحديات واملواقف ال�ضاغطة التي تظهر �أمام
الفرد دون �سابق �إنذار ،وهذه التحديات �إذا مل يتجاوزها الفرد
بال�صورة التي يتمناها� ،أو تظهر له ب�شكل متكرر ومزعج ،قد ي�ؤثر
ذلك �سلب ًيا عليه ،ويغري من نظرته لنف�سه �أو نظرته للحياة ب�شكل
عام .وحينما ي�شعر الفرد بالإحباط وخيبة الأمل املتكررة ،رمبا يفقد
ال�شعور بالأمن النف�سـي ،وي�صبح عر�ضة لال�ضطرابات النف�سـية وما
ي�صحبها من �أعرا�ض �سلبية.
مفهوما ً
�شامل وجوهر ًيا تناولته
ويعترب مفهوم الأمن النف�سـي
ً
�أدبيات علم النف�س ب�شكل عام ،وركزت عليه درا�سات ال�صحة
النف�سـية ب�شكل خا�ص .في�شمل الطم�أنينة النف�سـية واالنفعالية،
وهو �أمن كل فرد على حدة ،وهو حالة يكون فيها �إ�شباع احلاجات
الأ�سا�سـية والبعد عن املخاطر ،وهو حمرك الفرد لتحقيق �أمنه ولدرء
ً
ارتباطا
اخلطر الذي يهدد �أمنه ،وترتبط احلاجة �إىل الأمن النف�سـي
وثي ًقا بغريزة املحافظة على البقاء (زهران� ،1989 ،ص.)120 .
وميثل الأمن النف�سـي قدرة الفرد على �إظهار نف�سه وتوظيفها بدون
خوف �أو تهديد �أو خطر ي�ؤثر على �شخ�صيته �أو مكانته �أو وظيفته،
ويت�أثر الأمن النف�سـي بالأ�سـرة والبيئة االجتماعية املحيطة بالفرد،
وينمو اعتمادًا على ما يكت�سبه الفرد من خربات ومواقف يف حياته،
ويت�أثر الأمن النف�سـي � ً
أي�ضا بالظروف االجتماعية وال�سـيا�سـية ،وبناء
على ذلك من الطبيعي �أن جتد تفاوتًا يف م�ستويات الأمن النف�سـي لدى
�آالف الأفراد )�أبو دلو� ،2009 ،ص.)11 .
والإر�شاد املعريف الإيحائي هو برنامج �إر�شادي يعتمد على
فنيات العالج املعريف ال�سلوكي  ،CBTوي�ضاف معها جل�سات التنومي
الإيحائي ً
بديل عن تدريبات اال�سرتخاء .و�أثبتت درا�سة (Alladin,
� )2010أن اجلمع بني التنومي الإيحائي  Hypnosisوالعالج املعريف
ال�سلوكي  CBTيزيد من نتائج اجلل�سات العالجية .وتو�ضح درا�سته
�أن اجلمع بينها كان �أكرث فاعلية من تطبيق العالج املعريف ال�سلوكي
مبفرده (.)Alladin, 2010, p. 162
فالتنومي الإيحائي  Hypnosisيعترب حالة عقلية تتميز بالرتكيز
الذهني العايل مع انخفا�ض الوعي باملحيط اخلارجي؛ لذلك هو
يعمل على ت�ضخيم و�إثراء التجربة  .Amplifies experienceوتتوافر
درا�سات تدعم ا�ستخدام التنومي الإيحائي؛ لأنها تزيد من نتائج العالج
والإر�شاد النف�سـي ،فهو ي�ساعد يف �إدارة القلق ،ومينح م�شاعر ال�سـيطرة
الذاتية ،ويرفع من املزاج والتوقعات (.)Yapko, 2012, p. 10
�إن من �أهداف التعليم الإعداد الأمثل للقوى الب�شـرية الالزمة
للعمل بكافة التخ�ص�صات التي يحتاج �إليها املجتمع .وي�أتي اهتمام
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الإر�شاد النف�سـي الرتبوي من�ص ًبا على دعم العملية التعليمية
واالهتمام بحاجات املتعلم ب�شخ�صيته يف جميع جوانبها النف�سـية
واالجتماعية وال�سلوكية؛ �إ�ضافة �إىل متابعة التح�صيل الدرا�سـي،
وتظهر �أهمية دور املر�شد الطالبي ب�صفته ال�شخ�ص املتخ�ص�ص
الذي يتوىل هذا الدور ،ويعمل على تقدمي اخلدمة الإر�شادية بكفاءة
ومهارة (النواي�سة� ،2013 ،ص.)16 .
م�شكلة الدرا�سة

نبعت م�شكلة الدرا�سة من كون الأمن النف�سـي ميثل حالة نف�سـية
�شعورية �أ�سا�سـية ،وحاجة �ضـرورية جلميع الأفراد ب�شكل عام،
وملا يرتتب على فقد هذه احلالة من نتائج تكون �سلبية ووخيمة يف
معظم الأحيان؛ بحيث ت�ؤدي �إىل تدين الفاعلية الذاتية وعدم حتقيقه
�أهدافه وغاياته ،وما ي�شبع به تطلعاته.
و�أظهرت درا�سات عديدة تدين م�ستوى الأمن النف�سـي عند الطلبة
اجلامعيني؛ مثل :درا�سة (املومني )2018 ،ودرا�سة (�أحمد،)2011 ،
و�أهمية تعزيز الأمن النف�سـي للطلبة وعالقتها بجودة احلياة؛ مثل:
درا�سة (متويل ،)2018 ،وال�شعور بالطم�أنينة وال�سكينة ،مثل درا�سة
(املومني )2018 ،وعالقته بالذكاء الوجداين مثل :درا�سة (�أحمد،
 ،)2011والأثر ال�سلبي لتدين م�ستوى الأمن النف�سـي وعالقته
بال�شعور باالغرتاب كدرا�سة (العقيلي ،)2004 ،وعالقته بالقلق
االجتماعي كدرا�سة (عيد ،)2017،والوحدة النف�سـية ،مثل :درا�سة
(بني م�صطفى وال�شـريفني.)2013 ،
ومن الدرا�سات التي تناولت التحقق من فاعلية العالج املعريف
الإيحائي درا�سة ( )Haghighi et al., 2016و�آخرين ،وهدفت �إىل
التحقق من مدى فاعلية العالج املعريف الإيحائي اجلمعي يف خف�ض
االكتئاب ال�شديد على مقيا�س بيك لالكتئاب يف مركز التعايف من
الإدمان يف مدينة  .Yasujوتكونت العينة من  40من النزالء ،مت
توزيعهم على جمموعتني ،جمموعة مت معها تطبيق العالج املعريف
الإيحائي وجمموعة ثانية عبارة عن جمموعة �ضابطة مل تخ�ضع
لربنامج عالجي بخ�صو�ص خف�ض االكتئاب ،وخ�ضعت املجموعة
الأوىل لـ  8جل�سات ملدة �ساعة واحدة يف الأ�سبوع .وك�شفت نتائج
ً
انخفا�ضا كب ًريا يف م�ستوى االكتئاب عند جمموعة العالج
الدرا�سة
املعريف الإيحائي مقارنة بالعينة ال�ضابطة.
و�أما درا�سة ) (Alladin amd Alibhai, 2007فقد هدفت �إىل
مدجما
التحقق من فاعلية العالج املعريف الإيحائي (التنومي الإيحائي ً
مع العالج املعريف ال�سلوكي) يف خف�ض االكتئاب .وتكونت عينة
الدرا�سة من  84فردًا ممن يراجعون العيادة ،مت اختيارهم ب�شكل
ع�شوائي وتق�سـيمهم �إىل جمموعتني :الأوىل جمموعة خ�ضعت للعالج

حمود باتل حمود العربي ،خالد �إبراهيم ح�سن الكردي

املعريف الإيحائي ،واملجموعة الثانية خ�ضعت للعالج املعريف ال�سلوكي.
وقد بينت نتائج الدرا�سة وجود حت�سن ملحوظ للمجموعتني ،ولكن
املجموعة الأوىل �أظهرت حت�س ًنا �أكرب على مقيا�س بيك لالكتئاب ،ومت
املتابعة ملدة � 12شه ًرا ،والت�أكد من ا�ستمرار النتائج لأفراد العينتني.
ومن هنا جاء اهتمام الباحث بالرتكيز على فئة مهمة ،وهي
فئة طلبة املرحلة اجلامعية ،ومن خربته العملية يف جامعة الفي�صل
يف وظيفة مدير وحدة الإر�شاد وتطوير املهارات ،وحيث ي�ستقبل
حاالت من طالبات اجلامعة تعاين من تدين ال�شعور بالأمن النف�سـي
والطم�أنينة ،وهذه الدرا�سة لغر�ض و�ضع برنامج �إر�شادي معريف
�إيحائي رمبا ي�ستخدم لأول مرة على طلبة اجلامعة يف البيئة العربية.
ويف �ضوء هذه االعتبارات بالإ�ضافة �إىل قلة الدرا�سات التي
تتناول الربامج الإر�شادية مقارنة بالدرا�سات النف�سـية الأخرى .ومما
تقدم تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤل الرئي�س التايل:
ما فاعلية برنامج �إر�شادي معريف �إيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي
لدى طالبات جامعة الفي�صل؟
فرو�ض الدرا�سة

توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة يف الأمن النف�سـي ل�صالح املجموعة التجريبية بعد
تطبيق الربنامج.
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية قبل
وبعد تطبيق الربنامج ل�صالح املجموعة التجريبية بعد تطبيق
الربنامج يف الأمن النف�سـي.
�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة يف جانبني هما اجلانب النظري �إذ ال
توجد درا�سات �سعودية �أو عربية تناولت تطبيق برامج �إر�شادي
معريف �إيحائي وتطبيق برنامج �إر�شادي لتعزيز الأمن النف�سـي.
والدرا�سة احلالية تعد من الدرا�سات القليلة يف املجتمع ال�سعودي
والعامل العربي التي قامت بتطبيق فنيات و�أ�ساليب العالج املعريف
ال�سلوكي  CBTودجمها ب�أ�ساليب عالجية �أخرى لزيادة فاعليتها� .أما
من اجلانب التطبيقي ف�إن .نتائج الدرا�سة تفيد العاملني يف جمال
الإر�شاد الطالبي ب�إعداد برنامج �إر�شادي معريف �إيحائي للطلبة يف
مرحلة التعليم اجلامعي بهدف تعزيز الأمن النف�سـي لديهم.

 .2مفاهيم الدراسة

 .1 .2مفهوم األمن النفسـي Psychological Security

عرف ما�سلو  Maslowالأمن النف�سـي ب�أنه «�شعور الفرد ب�أنه
حمبوب متقبل من الآخرين ،له مكانة بينهم يدرك �أن بيئته �صديقة
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ودودة غري حمبطة ،ي�شعر فيها بندرة اخلطر والتهديد والقلق»
(العي�سوي� ،1987 ،ص.)30 .
وعرفته (�شقيـر� ،2005 ،ص )6 .ب�أنه «�شعور مركب يحمل يف
طياته �شعور الفرد بال�سعادة والر�ضا عن حياته مبا يحقق له ال�شعور
بال�سالمة واالطمئنان ،و�أنه حمبوب ومتقبل من الآخرين مبا ميكنه
من حتقيق قدر �أكرب من االنتماء للآخرين ،مع �إدراكه الهتمام
الآخرين به وثقتهم فيه حتى ي�ست�شعر قد ًرا كب ًريا من الدفء واملودة؛
مما يجعله يف حالة من الهدوء واال�ستقرار ،وي�ضمن له قد ًرا من
الثبات االنفعايل والتقبل الذاتي واحرتام الذات ،ومن ثم توقع حدوث
الأح�سن يف احلياة مع �إمكانية حتقيق رغباته يف امل�ستقبل بعيدً ا عن
خطر الإ�صابة با�ضطرابات نف�سـية �أو �صـراعات �أو �أي خطر يهدد
�أمنه وا�ستقراره يف احلياة» .ويق�صد بالأمن النف�سي يف هذه الدرا�سة
الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س الأمن النف�سـي
املطبق يف هذه الدرا�سة.
ويعترب  Maslowمن �أوائل من حتدث عن مفهوم الأمن النف�سـي
من خالل البحوث الإكلينيكية ،وهو ينتمي ب�أعماله للمدر�سة الإن�سانية
يف علم النف�س ،وتعرف نظريته بهرم ما�سلو الذي بني �أن احلاجات
الف�سـيولوجية الالزمة للبقاء على احلياة لي�ست هي الأ�سا�س الوحيد
للدافعية  Motivationولكن توجد حاجات �أخرى داخل ت�سل�سل
هرمي يتطلب النجاح يف م�ستوى ما ،والإ�شباع الن�سبي ملا قبله لأنه
إحلاحا (جناحي� ،2009 ،ص.)49 .
�أكرث � ً
وقد و�ضح ما�سلو ( )Maslow, 1942, p. 334جمموعة من
الأعرا�ض ال�سلبية املتعلقة بغياب الأمن النف�سـي؛ مثل� :شعور الفرد
بالرف�ض ،و�أنه خري مرغوب به �أو منبوذ .و�شعور الفرد ب�أن العامل من
حوله ي�سبب تهديدً ا �أو خط ًرا عليه .و�شعور الفرد بالوحدة والعزلة.
وال�شخ�ص غري الآمن ت�ستمر معه م�شاعر الوحدة والعزلة والنبذ
االجتماعي ،و�أن العامل عبارة عن م�صدر تهديد وخطر ،وت�صبح �سمة
�شخ�صية للفرد مع مرور ال�سنوات ،ومير يف املراحل العمرية الالحقة
غري مطمئن بالرغم من توافر �سبل احلياة ،والأمان ب�سبب �أنه يف
طفولته مل يخرب م�شاعر الطم�أنينة النف�سـية املالئمة للطفولة ال�سوية.
�إن ت�صنيف ما�سلو هذا يقوم على اعتبار ال�شخ�ص غري الآمن
هو من يعاين من م�شاعر العزلة والوحدة والنبذ االجتماعي ،وبالتايل
�إدراك العامل كم�صدر تهديد وخطر ،وهذه الأعرا�ض عندما ت�ستقل
ن�سب ًيا عن م�صادرها الأ�صلية ت�صبح �سمة ثابتة �إىل حد كبري ،وي�صبح
الفرد يف املراحل العمرية الالحقة غري مطمئن حتى لو توافرت له
�سبل احلياة والأمان ما دام مل يخرب يف طفولته الطم�أنينة النف�سـية
املالئمة (الدليم و�آخرون� ،1993 ،ص.)7 .
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وقد حدد ما�سلو ( )Maslow, 1942; Maslow, 1954خم�س
حاجات تدفع الفرد للعمل ،ويرتكز عليها عمله ،وقد وزع هذه احلاجات
على �شكل هرمي يبني فيه �أهمية هذه احلاجات و�ضـرورتها كلما كانت
قرب قاعدة الهرم .وهذه احلاجات ت�شمل احلاجات الف�سـيولوجية
 Physiological needsمثل احلاجات ال�ضـرورية للبقاء ،مثل :احلفاظ
على احلياة والتنف�س والأكل وال�شـرب والنوم واجلن�س واحلاجة �إىل الأمن
والطم�أنينة  Safety and Security needsمثل �أن ي�سعى الإن�سان �إىل
�أن يكون مطمئ ًنا و�آم ًنا من املخاطر والآالم� ،سواء �أكانت من اجلانب
املادي �أو من اجلانب املعنوي والنف�سـي ،ويندرج حتتها ال�شعور بالأمن يف
الوقت احلا�ضـر وغياب اخلوف والقلق من امل�ستقبل .واحلاجة �إىل احلب
واالنتماء  Love and belongingفالإن�سان يف الأ�صل كائن حي اجتماعي،
ولديه حاجة لأن يكون �ضمن جماعة ،ويعرب عنها ب�أ�شكال متنوعة ،مثل:
الأ�سـرة �أو القبيلة �أو الوطنية �أو العرق �أو جماعة دينية �أو حزب �سـيا�سـي.
واحلاجة للتقدير � Esteem needsإذ يحتاج الفرد �أن ي�شعر بتقدير
واحرتام الآخرين له ،و�أن ي�شعر � ً
أي�ضا بر�ضا وتقبل وتقدير لذاته؛ في�سعى
الفرد �إىل ك�سب تقدير النا�س له من خالل �إ�سهامه يف العمل اجلماعي،
و�أنه جزء فعال ومفيد .وحاجات حتقيق الذات  Self-actualizationوهي
احلاجة لأن يحقق �أهدافه و�أحالمه من خالل قدراته ومهاراته للو�صول
�إىل املكانة املرغوبة ،وهو يكافح ويعمل لأن ي�شبع هذه احلاجة ،ويحقق
الإجنازات ،ويطور من ذاته حتى يكون �أف�ضل ما يكون.
 .2 .2مفهوم العالج المعرفي اإليحائي Cognitive
Hypnotherapy

منوذج يدمج فيه العالج املعريف ال�سلوكي  CBTمع التنومي
الإيحائي  Hypnosisللح�صول على عالج نف�سـي تكاملي .هذا العالج
التكاملي الذي يوفر �إطار عمل قائم على الأدلة لدعم املمار�سة
ال�سـريرية والبحوث يف جمال اال�ضطرابات النف�سـيةAlladin and( .
)Amundson, 2016, p. 147
وعرفت اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س  APAالتنومي الإيحائي
ب�أنه« :حالة من الوعي ت�شمل تركيز االنتباه وخف�ض الوعي باملحيط
اخلارجي ،وتتميز بزيادة القابلية لال�ستجابة للمقرتحات»Elkins( .
)et al., 2015, p. 6
والعالج املعريف ال�سلوكي يهدف �إىل ت�صحيح الالعقالنية يف
التفكري ال�سلبي والت�شوهات الإدراكية ،واال�ستعا�ضة عنها بطرق
جديدة يف التفكري والكالم واملمار�سة الأكرث �إيجابية يف نهج احلياة
اليومية (.)Bongar, 1995, p. 74
وتعريف الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي يف هذه الدرا�سة
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هو برنامج يطبق على الطالب الذين يعانون من انخفا�ض يف الأمن
النف�سـي؛ حيث يطبق يف  12جل�سة ،زمن كل جل�سة  50دقيقة ،وهي
جل�سات جماعية يتم تطبيقها خالل ثالثة �أ�سابيع .وقد ا�ستفاد
الباحث من خطوات الربنامج املعريف الإيحائي الذي �صممه
( ،)Alladin et al., 2007حيث عدله و�أ�ضاف له الباحث ما يتالءم
مع الربنامج احلايل للدرا�سة.
وقام هومفري�س ( )Humphreys, 2000, p. 115بو�صف حالة التنومي
 Hypnotic tranceمن خالل ع�شـرين �صفة مميزة تظهر عند حدوث التنومي
كو�صفها ب�أنها حالة ذهنية خمتلفة altered state of consciousness (1
تركيز وت�ضييق الوعي )2 .زيادة يف اال�ستيعاب وتقليل الت�شتت )3 .انخفا�ض
مثريات املحيط اخلارجي واالهتمام فقط باملعالج )4 .زيادة االهتمام
بالتجربة احلالية وما حتتويها من ظواهر (مثل :الظواهر احل�سـية))5 .
زيادة القابلية للإيحاء )6 .التقليل من التقييم النقدي والفح�ص والغربلة.
 )7خف�ض الن�شاط الإرادي (الذهني والبدين) )8 .خمول يف احلركة
مع غياب احلركة الإرادية� )9 .سهولة يف اال�ستجابات بدون جهد.
 )10انخفا�ض احلديث الذاتي )11 .تغري وحتول يف احلالة الذهنية.
 )12تب�سـيط عملية التفكري وت�سهيل منط التفكري )13 .زيادة
الألفة مع املعالج )14 .زيادة اال�سرتخاء اجل�سدي والراحة)15 .
تغري الإدراك باجل�سد )16 .زيادة القدرة على عمليات التخيل.
 )17ت�شوي�ش الوعي بالوقت واملدة )18 .تغري يف عمليات التذكر.
� )19سـيطرة النظام البارا �سمبثاوي )20 .زيادة ن�شاط اجلزء الأمين من
الدماغ.
وهناك ظواهر ف�سـيولوجية تكون نتيجة للإيحاء� ،أوردها عكا�شة
( )2005وهي :زيادة القابلية للتنومي والألفة مع املنوم ،فقدان
الذاكرة يف النوم العميق ،القدرة على االت�صال بالعقل الباطني،
التغريات االنفعالية ،التغريات الإدراكية ،النكو�ص العمري .وي�ضيف
عكا�شة �أن ال�شخ�ص اخلا�ضع للتنومي يحتفظ بدرجة من الوعي
مقارنة بالنوم الطبيعي ،ومن الأعرا�ض � ً
أي�ضا الت�صلب الكتتنوين،
تغريات يف اجلهاز التنف�سـي� ،ضيق جمال الر�ؤية ،تغريات يف اجلهاز
الع�صبي احل�سـي ،تغريات يف اجلهاز الع�صبي املرئي ،تغريات يف
اجلهاز الع�صبي غري الإرادي ،تغريات نتيجة الظواهر الناجتة عن
الإيحاء املبا�شـر حتت التنومي .ويف درجة التنومي العميق ميكن فقدان
الذاكرة ون�سـيان بع�ض الأحداث ،حيث يتمكن املنوم من الإيحاء
لل�شخ�ص بن�سـيان الأحداث التي ترتاوح مدتها من ثوانٍ حمدودة �إىل
�سنني عدة ،وميكن � ً
أي�ضا �إحداث تغريات وجدانية ،وذلك عن طريق
التحكم يف احلالة االنفعالية ،وكذلك النكو�ص العمري.
وت�شمل هذه الظواهر تغريات يف اجلهاز الع�صبي احل�سـي ،فيمكن
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�أن يحدث فقدان تام للإح�سا�س ،وقد �أمكن �إجراء عمليات جراحية
كربى بهذه الطريقة .كالعمليات اجلراحية ،والوالدة ،و�إزالة الأمل،
حيث يكون التنومي م�ساعدً ا كب ًريا ،لأنه يقدم الوا�سطة لزوال الإح�سا�س
الكامل �أو التخفيف من املعاناة (عكا�شة� ،2005 ،ص.)212 .
وميكن �سـرد الفوائد التي نح�صل عليها من خالل ا�ستبدال
متارين اال�سرتخاء بالتنومي الإيحائي:
التنومي الإيحائي يزيد من فاعلية العالج
عند ا�ستخدام التنومي الإيحائي ب�شكل جيد ف�إنه يزيد من فاعلية
العالج ،ويخت�صـر عدد اجلل�سات ( .)Dengrove, 1973وتعزى
التغريات �إىل الأثر ال�سلوكي والعاطفي واملعريف والنف�سـي العميق الذي
يحدثه التنومي الإيحائي )De Piano and Salzberg, 1979( .ولذلك
يالحظ تغريات �سـريعة على العمالء ،ويالحظ من تعليقاتهم بعد جل�سة
التنومي الإيحائي �شعورهم باال�سرتخاء والراحة والإيجابية وبعك�س
حالتهم يف بداية اجلل�سة املتمثلة بالأمل والي�أ�س (Yapko, 2012, p.
.)106
ـ التنومي الإيحائي يخدم التطبيق الوهمي :Placebo
عند معظم العمالء نالحظ �أن التنومي الإيحائي يخدم العملية
العالجية ،مثل دواء البال�سـيبو  .Placeboوالأبحاث التي در�ست
التنومي الإيحائي يف عملية التخدير اجل�سدي  Analgesiaمن قبل
كل من ( )Goldstein and Hilgard, 1975, p. 72وكذلك �أبحاث
كل من ( )Spiegel and Albert, 1983, p. 140تو�ضح �أن التنومي
الإيحائي فعال يف خف�ض الأمل اجل�سدي وممكن �أن يعطي نف�س نتائج
احلبوب امل�سكنة للأمل.
ـ التنومي الإيحائي يك�سـر املقاومة
ا�ستخدام االقرتاحات غري املبا�شـرة مع العميل يف جل�سة التنومي
تعمل على ك�سـر املقاومة؛ حيث حتمل �إيحاءات وت�صورات ذهنية غري
مبا�شـرة (.)Erickson and Rossi, 1979
ـ التنومي الإيحائي يعزز حتال ًفا عالج ًيا قو ًيا
تكرار جل�سات التنومي الإيحائي يعزز العالقة والتحالف بني
العميل واملعالج ،ومتنح للعميل الثقة من خالل قدراته الداخلية التي
جتعله ي�ؤمن بقدراته الذاتية (.)Brown and Fromm, 2013
ـ التنومي الإيحائي ي�سهل التغري ال�سـريع
التنومي الإيحائي ميلك �أ�ساليب للو�صول �إىل التخيالت والذكريات
وامل�شاعر �أثناء اجلل�سة التي قد حتدث تغريات �سـريعة للعميل ،وهذا
التغري ال�سـريع يعزز العالقة والتحالف العالجي بني العميل واملعالج.
ـ يوفر التنومي الإيحائي ا�سرتخاء عمي ًقا
يقدم التنومي الإيحائي حالة من اال�سرتخاء الذي يعترب مفيدً ا
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جدً ا خلف�ض القلق وم�ساعدة العميل لأن ي�شعر بالراحة حتى يناق�ش
الأمور املهمة يف اجلل�سات .والعميل الذي يعاين من القلق غال ًبا ال
ي�ستطيع �أن يحدد الأفكار وامل�شاعر غري التكيفية ،ولكن بعد �أن يغلق
عينيه ويدخل يف حالة ا�سرتخاء ي�صبح لديه املقدرة �أن يعي ب�أفكاره
وم�شاعره بو�ضوح �أكرث .والتنومي الإيحائي يقلل الت�شتت ،ويرفع
م�ستوى الرتكيز الذي ي�ضاعف �إمكانية تعلم معارف ومهارات جديدة
(.)Dozois and Westra, 2004, p. 9
ـ التنومي الإيحائي يقوي الذات
تعزيز وتقوية الذات  Egoهو نهج م�ستخدم يف جل�سات التنومي
الإيحائي ،ويقوم العميل بتكرار االقرتاحات الإيجابية ذهن ًيا على
نف�سه مع االعتقاد ب�أن هذه االقرتاحات �سوف تر�سخ يف العقل
الالواعي ،ويظهر ت�أثريها تلقائ ًيا على امل�شاعر والأفكار وال�سلوك،
ويتم دمج �أ�سلوب تعزيز الذات يف العالج بالتنومي الإيحائي لتعزيز
ثقة العميل بنف�سه وتقديره لذاته (.)Heap and Aravind, 2002
ـ التنومي الإيحائي ي�ساعد على التفكري املرن
ي�سهم التنومي الإيحائي يف التفكري املرن واملتباين ،ويك�سـر اجلمود من
خالل زيادة الوعي على م�ستويات ذهنية متعددة ،وزيادة االنتباه والرتكيز،
والتقليل من الت�شتت ب�سبب مثريات �أخرى ،ومن خالل التفكري املرن يكون
العميل م�ستعدًا لتعلم �شـيء جديد (.)Tosi and Baisden, 1984
ـ التنومي الإيحائي ي�سهم يف التعلم الإجرائي التخيلي
أ�سا�سا للتدريب التخيلي والتعلم الإجرائي؛
يقدم التنومي الإيحائي � ً
لأن العميل يف حالة التنومي يت�ضاعف لديه اخليال ،وميكن ا�ستغالل
ذلك للقيام ب�إزالة احل�سا�سـية تدريج ًيا .و�إعادة تنظيم العمليات
الذهنية .واكت�شاف املا�ضـي والنكو�ص .وتوجيه االنتباه للتجارب
الإيجابية)Ley and Freeman, 1984, p. 51( .
ـ التنومي الإيحائي ي�ستحث امل�شاعر الإيجابية
امل�شاعر الإيجابية ميكن �أن يتم حتفيزها ب�سهولة حتت حالة
التنومي الإيحائي ،وهذا ي�ساعد العميل من خالل التدريب على
�إ�سرتاتيجيات ذهنية حلث هذه امل�شاعر الإيجابية كم�صدر مهم يف
مواجهة الأفكار ال�سلبية .وتكرار حث امل�شاعر الإيجابية يف اجلل�سات
ين�شئ م�سارات عقلية م�ضادة لالكتئاب .وقدم  Bowerعام 1981
�أدلة تبني �أن امل�شاعر الإيجابية حتث على تذكر خربات وجتارب
من املا�ضي لها نف�س امل�شاعر الإيجابيةAlladin et al., 2007;( .
)Schwartz, 1984; Goldapple et al., 2004

 .3منهج الدراسة

انطال ًقا من طبيعة الدرا�سة والأهداف التي �سعت �إىل حتقيقها،
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ا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي ،حيث �إنه الأكرث مالءمة
للدرا�سة احلالية ،وا�ستخدم الباحث ت�صميم املجموعتني امل�ستقلتني
التجريبية وال�ضابطة من خالل االختبار القبلي والبعدي.

العينة �شبه التجريبية :قام الباحث با�ستخراج الدرجة الكلية
لأفراد العينة الأ�سا�سـية على مقيا�س الأمن النف�سـي ،وقام برتتيبهم
من الأعلى �إىل الأدنى ،واختار �أقل الدرجات ممن وافقوا على �أن
ي�شاركوا يف الدرا�سة احلالية .وتتكون عينة الدرا�سة �شبه التجريبية
ً
انخفا�ضا على مقيا�س
من  18طالبة ،جميعهم م�ستوى درجاتهم �أكرث
الأمن النف�سـي مقارنة بغريهم من العينة الأ�سا�سـية ،حيث تراوحت
درجاتهم للأمن النف�سـي بني الب�سـيط واملعتدل  39-87ولليقظة
العقلية بني  46 - 79ومت تق�سـيمها ع�شوائ ًيا �إىل جمموعة جتريبية
وجمموعة �ضابطة متكافئتني 9 ،من الطالبات جمموعة جتريبية .و9
من الطالبات جمموعة �ضابطة.

 .2 .3عينة الدراسة

 .3 .3أدوات الدراسة

 .1 .3مجتمع الدراسة

يتكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع طالبات جامعة الفي�صل
الأهلية مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،وذلك خالل فرتة
�إجراء الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سـي الثاين من العام الدرا�سـي
 2020 - 2019يف التخ�ص�صات العلمية ،وعدد الطالبات امل�سجالت
يف اجلامعة  1476طالبة (تقرير عمادة �ش�ؤون الطالب.)2020 ،

تتكون �أدوات الدرا�سة من الآتي:
تنق�سم عينة الدرا�سة �إىل العينة الأ�سا�سـية :عينة �أ�سا�سـية تكونت
ـ مقيا�س الأمن النف�سـي من �إعداد زينب �شقري ()2005
من  51من الطالبات للقيام بالإجابة عن مقيا�س الأمن النف�سـي ،وهي
مت ح�ساب ثبات مقيا�س الأمن النف�سـي بعد حذف العبارات غري
العينة التي كانت لديها رغبة يف امل�شاركة يف الدرا�سة.
جدول  - 1معامالت �ألفا كرونباخ لعبارات عندما يحذف العن�صـر ملقيا�س الأمن النف�سـي يف الدرا�سة احلالية
Table 1- Cronbach’s alpha coefficients for phrases when deleted from the psychological security scale in the present study

العبارة

معامل �ألفا عندما يحذف
العن�صـر

العبارة

معامل �ألفا عندما يحذف
العن�صـر

العبارة

معامل �ألفا عندما يحذف
العن�صـر

1

0.419

16

0.946

31

0.947

2

0.546

17

0.946

32

0.945

3

0.947

18

0.946

33

0.945

4

0.947

19

0.946

34

0.945

5

0.947

20

0.946

35

0.944

6

0.947

21

0.946

36

0.945

7

0.944

22

0.946

37

0.946

8

0.947

23

0.946

38

0.946

9

0.947

24

0.946

39

0.944

10

0.947

25

0.946

40

0.947

11

0.947

26

0.947

41

0.946

12

0.947

27

0.947

42

0.948

13

0.948

28

0.944

43

0.946

14

0.946

29

0.947

15

0.946

30

0.947
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ـ الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي الذي �صممه ()Alladin, 2008
تبنى الباحث خطوات الربنامج العالجي املعريف الإيحائي الذي
�صممه ( ،)Alladin, 2008ويحتوي على  12جل�سة كل جل�سة 50
دقيقة تقدم ب�شكل جماعي ،وقد قام الباحث بتعريبه و�إعادة �صياغته
مبا يتما�شى ومو�ضوع الدرا�سة و�أهدافها ،وهو و�ضع ت�صور لربنامج
عالجي معريف �إيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي.
والعالج املعريف الإيحائي هو برنامج عالجي يركز على فنيات
العالج املعريف ال�سلوكي  CBTمع �إ�ضافة جل�سات التنومي الإيحائي
ً Hypnosis
بدل من تدريبات اال�سرتخاء امل�ستخدمة يف العالج
املعريف ال�سلوكي  .CBT Relaxation Exercisesوهذا التغري ال
يحرم العميل من فوائد تدريبات اال�سرتخاء ،بل ي�ضيف لها فوائد
�إ�ضافية �أخرى؛ حيث �إن حالة اال�سرتخاء هي مرحلة �أولية حلالة
التنومي الإيحائي.
وبالنظر �إىل النتائج الإيجابية التي �أوردها ()Alladin, 2008

الدالة وح�ساب معامل �ألفا كرونباخ؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبات
 0.95تقري ًبا .ويت�ضح �أن معامل الثبات مرتفع جدً ا ،وهو ما يعك�س
ثبات مقيا�س الأمن النف�سـي؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبات 0.95
تقري ًبا .ومت ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ عندما يحذف العن�صـر
(اجلدول .)1
ويت�ضح من خالل اجلدول � 1أن جميع عبارات مقيا�س الأمن
النف�سـي �إذا حذفت بع�ض العنا�صـر لن ت�سهم يف زيادة الثبات لهذا
املقيا�س ب�أكرث من  0.95تقري ًبا.
ومت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي من خالل ح�ساب معامل
بري�سون الرتباط كل عن�صـر بالدرجة الكلية للمقيا�س كما يو�ضح
اجلدول  .2ويبني اجلدول ً � 2
أي�ضا �أن كل املعامالت االرتباطية بني
العبارات التي تكون مقيا�س الأمن النف�سـي وبني املجموع الكلي ذات
داللة عند امل�ستوى � 0.05أو عند م�ستوى  .0.01مبا يفيد ب�صالحية
ا�ستخدام املقيا�س يف التطبيق امليداين للدرا�سة.
جدول  -2معامالت االرتباط بني فقرات مقيا�س الأمن النف�سـي والدرجة الكلية للمقيا�س

Table 2 - Correlation coefficients between the items of the psychological security scale and the overall score

عبارة

معامل االرتباط بري�سون

عبارة

معامل االرتباط بري�سون

عبارة

معامل االرتباط بري�سون

1

**0.446

16

**0.619

31

**0.465

2

**0.577

17

**0.599

32

**0.779

3

**0.427

18

**0.626

33

**0.697

4

*0.332

19

**0.541

34

**0.692

5

**0.378

20

**0.626

35

**0.841

6

**0.408

21

**0.569

36

**0.677

7

**0.832

22

**0.640

37

**0.546

8

**0.464

23

**0.636

38

**0.589

9

*0.340

24

**0.552

39

**0.818

10

**0.455

25

**0.590

40

**0.391

11

**0.401

26

**0.429

41

**0.604

12

**0.460

27

**0.378

42

*0.289

13

*0.286

28

**0.822

43

**0.652

14

**0.638

29

**0.485

15

**0.641

30

**0.499

** دالة عند م�ستوى ( * .)0.01دالة عند م�ستوى (.)0.05
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جدول  -3خمطط الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي
Table 3 – An outline of the cognitive hypnotherapy program to enhance psychological security

هدف اجلل�سة

رقم اجلل�سة

التعرف على الطالبات وعر�ض حمتوى
الربنامج و�أهدافه وطريقة العمل.
اجلل�سة الأوىل
�شـرح :املفاهيم الأ�سا�سـية للإر�شاد املعريف
الإيحائي
�شـرح :املفاهيم الأ�سا�سـية للأمن النف�سـي.
اجلل�سة الثانية

اجلل�سة الثالثة

اجلل�سة الرابعة

اجلل�سة اخلام�سة

اجلل�سة ال�ساد�سة

اجلل�سة ال�سابعة

الفنيات امل�ستخدمة

احلوار واملناق�شة
 +املحا�ضـرة

 50دقيقة

جماعية

املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،واجب منزيل.

 50دقيقة

جماعية

�شـرح :امل�شاعر ال�سلبية غري ال�صحية
املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية الف�صل بني
وامل�شاعر ال�سلبية ال�صحية.
املواقف والأفكار وامل�شاعر .فنية االكت�شاف املوجه
�شـرح :النتائج املعرفية والنزعات ال�سلوكية
والأ�سئلة ال�سقراطية ،فنية مراقبة الذات ،واجب
وال�سلوكيات
منزيل.
 +الواجب املنزيل.
املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية الف�صل بني املواقف
مراجعة الواجب املنزيل
والأفكار وامل�شاعر .فنية حتديد الت�شوهات املعرفية ،فنية
�شـرح :الت�شوهات املعرفية
االكت�شاف املوجه والأ�سئلة ال�سقراطية ،فنية مراقبة
 +الواجب املنزيل.
الذات ،واجب منزيل.
املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية اكت�شاف الأفكار
مراجعة الواجب املنزيل.
التلقائية وامل�سرت�شد على ت�صحيحها ،فنية القيا�س
تطبيق :مترين نظرية ABCDEF
املت�صل ،فنية التعر�ض التخيلي ،فنية مراقبة الذات،
 +واجب منزيل
واجب منزيل.
املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية اكت�شاف الأفكار
التلقائية وامل�سرت�شد على ت�صحيحها ،فنية القيا�س
مراجعة الواجب املنزيل.
تطبيق :متابعة مترين نظرية  ABCDEFاملت�صل ،فنية التعر�ض التخيلي ،فنية االكت�شاف املوجه
والأ�سئلة ال�سقراطية ،فنية مراقبة الذات ،فنية املكان
� +أول تطبيق جلل�سة التنومي الإيحائي .الآمن ،فنية التنومي الذاتي ،فنية �إثبات قوة العقل،
 +واجب منزيل.
فنية �إنتاج التغريات احل�سـية واجل�سدية فنية تقوية
الأنا ،فنية اقرتاحات ما بعد اجلل�سة ،واجب منزيل
املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية اكت�شاف الأفكار
مراجعة الواجب املنزيل.
التلقائية وامل�سرت�شد على ت�صحيحها ،فنية القيا�س
تطبيق :متابعة مترين نظرية  ABCDEFاملت�صل ،فنية التعر�ض التخيلي ،فنية االكت�شاف املوجه
 +تطبيق جلل�سة التنومي الإيحائي .والأ�سئلة ال�سقراطية ،فنية مراقبة الذات ،فنية املكان
الآمن ،فنية التنومي الذاتي .فنية تقوية الأنا ،فنية
 +واجب منزيل.
تو�سـيع الوعي (النكو�ص املعدي) ،فنية اقرتاحات ما
بعد اجلل�سة ،واجب منزيل.
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 50دقيقة

جماعية

 50دقيقة

جماعية

 50دقيقة

جماعية

 50دقيقة

جماعية

 50دقيقة

جماعية
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تابع جدول 3

رقم اجلل�سة

هدف اجلل�سة

الفنيات امل�ستخدمة

اجلل�سة الثامنة

مراجعة الواجب املنزيل.
تطبيق جلل�سة التنومي الإيحائي.
 +واجب منزيل.

املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية املكان الآمن ،فنية
تقوية الأنا ،فنية �إنتاج التغريات احل�سـية واجل�سدية،
فنية التقدم العمري ،فنية التخل�ص من الأعرا�ض،
فنية اقرتاحات ما بعد اجلل�سة  ،فنية مراقبة الذات،
واجب منزيل.

اجلل�سة التا�سعة

مراجعة الواجب املنزيل.
تطبيق جلل�سة التنومي الإيحائي.

املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية املكان الآمن،
فنية تقوية الأنا ،فنية �إثبات قوة العقل ،فنية �إنتاج
التغريات احل�سـية واجل�سدية ،فنية التقدم العمري،
فنية التخل�ص من الأعرا�ض ،فنية اقرتاحات ما بعد

 +واجب منزيل.

اجلل�سة العا�شـرة

مراجعة الواجب املنزيل.
تطبيق جلل�سة التنومي الإيحائي.
 +واجب منزيل.

اجلل�سة احلادية
ع�شـرة

مراجعة الواجب املنزيل.
جل�سة التنومي الإيحائي.
 +واجب منزيل.

اجلل�سة الثانية
ع�شـرة

مراجعة وتلخي�ص ما دار يف اجلل�سات
ال�سابقة وتطبيق مقيا�س الأمن النف�سـي.

زمن اجلل�سة نوع اجلل�سة

 50دقيقة

 50دقيقة

جماعية

جماعية

اجلل�سة ،فنية مراقبة الذات ،واجب منزيل.
املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية املكان الآمن،
فنية تقوية الأنا ،فنية �إثبات قوة العقل ،فنية �إنتاج
التغريات احل�سـية واجل�سدية ،فنية التقدم العمري،
فنية التخل�ص من الأعرا�ض ،فنية اقرتاحات ما بعد
اجلل�سة فنية مراقبة الذات ،واجب منزيل.

 50دقيقة

املحا�ضـرة ،احلوار واملناق�شة ،فنية املكان الآمن،
فنية تقوية الأنا ،فنية �إثبات قوة العقل ،فنية �إنتاج
التغريات احل�سـية واجل�سدية ،فنية التخل�ص من
الأعرا�ض ،فنية اقرتاحات ما بعد اجلل�سة ،فنية
مراقبة الذات ،واجب منزيل.

 50دقيقة

جماعية

احلوار واملناق�شة.

 50دقيقة

جماعية

عن العالج املعريف الإيحائي يف كتابه(  (�Cognitive Hypnothera

 )pyيفرت�ض الباحث احلايل �أن العالج املعريف الإيحائي ميكن �أن
يكون ً
فعال كربنامج �إر�شادي يف تعزيز الأمن النف�سـي.
ومت عر�ض الربنامج للتحكيم على جمموعة من املخت�صني
النف�سـيني يف املجال الأكادميي والعيادي ،وا�ستفاد البحث من
املالحظات ،ومت القيام ببع�ض التعديالت ،ومنها حذف بع�ض الفنيات
(ب�سبب الكرثة) التي كان عددها قبل التحكيم  24فنية ،و�أ�صبحت يف
ال�صورة النهائية  18فنية.
وانطال ًقا من �أبعاد الأمن النف�سـي ،مت ربط الفنيات ب�أهداف الدرا�سة
احلالية .وبناء على ذلك مت ت�صميم الربنامج كما يو�ضحها اجلدول .3

جماعية

 .4 .3أساليب جمع المعلومات

مت �إر�سال �أدوات الدرا�سة (مقيا�س الأمن النف�سـي) �إىل جميع
الطالبات يف اجلامعة ب�شكل �إلكرتوين مع ذكر الهدف من اال�ستبيان
والربنامج الإر�شادي ،وطلب منهم تعبئتها خالل � 5أيام .ومت
احل�صول على تعبئة  51ا�ستبانة �إلكرتونية �صاحلة للتحليل ،ومت ذلك
خالل الف�صل الدرا�سـي الثاين لعام 1441هـ ،ومت احل�صول على 51
ا�ستبانة بالرغبة يف امل�شاركة.
وقام الباحث با�ستخراج الدرجة الكلية لأفراد العينة التجريبية
على مقيا�س الأمن النف�سـي ،وقام برتتيبهم من الأعلى �إىل الأدنى
يف االختبار القبلي ،وقام الباحث بحذف الطالبات الالتي ح�صلن

)AJSS 2020; Volume 36, Issue (3

291
ز
ز
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واستخدم االتبار ت
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دللةالفي�صل
لطالبات جامعة
فرو الأمن النف�سـي
ف ّعالية برنامج �إر�شادي معريف �إيحائي لتعزيز
إحص ائية ز
بي المجموعة التجريبية والمجموعة الض ابطة .واالتبار "
جوهرية ذات

ز
"Whitney Testل للمقارنة ز
المجموعتي التجريبية والضابطة ةلصغر حجم العتنةا.
بي
”ney Test؛ للمقارنة بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة (ل�صغر
على درجة عالية يف الأمن النف�سـي ،وتبقى  18طالبة ،وبعد ذلك مت
وتم اس تخدام االتبار ""Wilcoxon Signed Ranks Testل للمقارنة ز
بي القياس
حجم العينة).
ا�ستخدام نظام  SPSSلتق�سـيمهم �إىل جمموعتني متكافئتني :الأوىل
”Wilcoxon؛
ومت ا�ستخدام اختبار “Ranks Test
ومت
جتريبية  9طالبات والأخرى �ضابطة  9طالبات
ز
العتنةا .ومعام ارتبا ب
Signedحجم
ةلص غر
المجموعتي التجريبية والض ابطة
ع�شوائي.من
ب�شكل لة
والبعد
للمقارنة بني القيا�سـني القبلي والبعدي لكل من املجموعتني التجريبية
الت�أكد من تكاف�ؤ املجوعتني من خالل اختبار Mann-Whitney Test
ومعاملاس ة.
للتحققكرونب اخل للتحقق
بري�سون؛ ألف ا
ارتباط ومع ام
العينة) .ال در
لمق ايط
داالىل
ال
ا
التس
د
للتحقق من ة
وال�ضابطة (ل�صغر يحجم
كما يو�ضحها اجلدول .4
تقتيم�ألفا كرونباخ؛
لمقارنةومعامل
المئوية الدرا�سة.
الداخلي ملقايي�س
االت�ساق
اس �صدق
املجموعةة .وتم من
المجموعة التجريبية لفنيات
النس بة
تخدام
إر�شادي علىالدراس
وبعد ذلك قام الباحث بتطبيق الربنامج المقايط
للتحقق من ثبات مقايي�س الدرا�سة .ومت ا�ستخدام الن�سبة املئوية
التجريبية ب�شكل جماعي يف �إحدى قاعات جامعة الفي�صل ،ونفذ
معادلة t, 2007) The
لفنياتباس
توى األثر
املجموعة مس
تقييمتم قياس
ملقارنة .كما
وجهة ن رهم
ا�ستغرقمن
اإلرش اد
تخداملإر�شادي
الربنامج ا
التجريبية
ذلك 3
الباحث الربنامج ب�شكل كامل بدون م�ساعدين .وقد
با�ستخدام
قيا�سمسم�ستوى ا
نظرهم .كما
 sizeوجهة Nonparametricمن
�أ�سابيع لإنهاء الربنامج بالكامل .وبعد االنتهاء من الربنامج الإر�شادي
للمقارنةمت ز
معادلة المجموعة التجريب
نامج عىل
توىلأثرأثر الي
بي
Effect
 (Pallant, 2007) The Effect size- Nonpara metricللمقارنة بني
مت توزيع �أدوات الدرا�سة على املجموعة التجريبية وال�ضابطة ليتم
المعادلة التالية:
م�ستوى �أثر الربنامج على املجموعة التجريبية خالل املعادلة التالية:
تعبئتها و�أخذ القيا�س البعدي.
𝑍𝑍
= 𝑟𝑟
 .5 .3األساليب اإلحصائية المتبعة
𝑁𝑁√
لتحقيق �أهداف الدرا�سة وحتليل البيانات التي مت جتميعها ،فقد
 .4نتـائـج الدراسة
مت ا�ستخدام العديد من الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام
 .1 .4عرض نتيجة الفرض األول
برنامج احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
 .4نت ائ ج الدراسة
ن�ص الفر�ض الأول على ما يلي :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
وا�ستخدم اختبار ت لعينتني م�ستقلت ني «�Independent Sam
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة
بني
ذات .1
»ples Test؛ للتحقق من وجود فروق جوهرية .4
نتيجة الفرض األول
داللة �عرض
إح�صائية بني
التجريبية بعد تطبيق الربنامج.
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة .واختبا ر “�Mann-Whit
الفرض األول عىل م ا يىل :توج د فرو ذات دلل ة إحص ائي ة ز
بي المجموع ة ا
نل
ي
جدول  -4نتائج اختبار « »Mann-Whitney testلداللة الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل تطبيق الربنامج يف مقيا�س
والمجموعة الضابطة لصالع المجموعة التجريبية بعد تطبتق الينامج.
الأمن النف�سـي.
ز
 ofةResults
ذات the
Mann-Whitney
to indicate
و between
the experimental group and the control group on the
 Tableبي المجموع ة ا
إحص 4 -ائي ة
دلل
 testفرو
هن ا
theك ان ت
 differencesإذا
للتعرف عىل م ا
psychological security scale before applying the program

املجموعة

العدد

ال�ضابطة
التجريبية

9

الداللةMann-Whitney
م�ستوىTest
تخدام االتبار "
الينامج
بعد تطبتق
الرتب تم اسقيمة «»U
جمموع
ابطةالرتب
والمجموعة الضمتو�سط
املتو�سط احل�سابي

93.50
النتائج كما يواحها10.39
63.1111
إحصائية عند مستوى دل
 32.500ذات دللة
يتضع وجود فرو
الجدول  .5حيث
*0.489

77.50
8.61
57.3333
9
ز
بي المجموع ة التجريبي ة والمجموع ة الض ابط ة لص الع المجموع ة التجريبي ة بع د تطبتق
* دالة عند م�ستوى (.)0.05
ز
اإليحائ لتعزيز األمن النفس ي.
المعرف
اإلرشاد
ي
ي
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة بعد تطبيق الربنامج يف مقيا�س الأمن
املجموعة
جدول  -5نتائج اختبار «مان وتني» لداللة الفروق بني
يىل :ةتوج د فرو ذا
النف�سـي
وعلي ه وبن اء عىل ه ذه النت ائج قب الفرض ال ذ ينل عىل م ا ي
Table 5 - Results of the Mann-Whitney test to indicate the differences between
the experimental group and the control group on the
ائية ز
مجموعة التجريبية بع
بي المجموعة التجريبية والمجموعة الض ابطة لص الع ال
إحص

املجموعة

العدد

ال�ضابطة

9

التجريبية

9

احل�سابي.
الينامجا
املتو�سط

psychological security scale after applying the program

متو�سط الرتب

جمموع الرتب

قيمة «»U

م�ستوى الداللة

10.00

**0.006

ز
 60.6667ما ز
الينامج اإلرشاد55.0
يبي فاعلية6.11
اإليحائ لتعزيز األمن النفس ي.
المعرف
ي
ي
86.1111

12.89

116.00

** دالة عند م�ستوى (.)0.01
16
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وللتعرف على ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة بعد تطبيق الربنامج
مت ا�ستخدام اختبار “ ”Mann-Whitney Testوجاءت النتائج كما
يو�ضحها اجلدول  .5حيث يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة  0.01بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
ل�صالح املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي املعريف
الإيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي.
وعليه وبناء على هذه النتائج قبل الفر�ض الذي ين�ص على ما يلي:
(توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج).
ما يبني فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي لتعزيز
الأمن النف�سـي.
 .2 .4عرض نتيجة الفرض الثاني

ن�ص الفر�ض الثاين على ما يلي :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج ل�صالح املجموعة
التجريبية بعد تطبيق الربنامج.
وللتعرف على ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج مت ا�ستخدام اختبا ر “�Wil
 ”coxon Signed Ranks Testوجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول .6

371

وجند �أن الأفراد ذوي الرتب املوجبة (احلا�صلون على قيا�س
بعدي يف الأمن النف�سـي يفوق القيا�س القبلي لهم على نف�س املقيا�س)
بلغ عددهم � 9أفراد (وهم جميع �أفراد العينة التجريبية) .كما يت�ضح
من نف�س اجلدول �أن الأفراد ذوي الرتب ال�سالبة (احلا�صلون على
قيا�س بعدي يف الأمن النف�سـي يقل عن القيا�س القبلي لهم على
نف�س املقيا�س) عددهم =(�صفر) .كما �أن عدد الأفراد ذوي الرتب
ال�صفري (احلا�صلون على درجات مت�ساوية يف القيا�س القبلي
والبعدي على نف�س املقيا�س) عددهم =(�صفر) .كما يت�ضح � ً
أي�ضا
�أن قيمة اختبار ويلكوك�سن ( )Zبلغت  2.666وهي قيمة دالة عند
م�ستوى داللة  0.01مما يعني وجود فروق جوهرية بني جمموع رتب
درجات االختبار للأفراد ذوي الرتب املوجبة والأفراد من ذوي الرتب
ال�سالبة يف �صالح املجموع الأكرب من الرتب ،وهي للأفراد ذوي الرتب
املوجبة .ونظ ًرا لأن ال�صفة املقا�سة باالختبار �صفة �سوية ،ف�إن ذلك
يبني فاعلية الربنامج الإر�شادي يف حتقيق الغر�ض من ا�ستخدامه.
ما يبني فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي لتعزيز
الأمن النف�سـي.

 .5المناقـشـة

تتفق نتيجة الدرا�سة مع العديد من نت ائج الدرا�سات ال�سابقة
التي ا�ستخدمت الربنامج املعريف الإيحائي؛ مثل :درا�سة Haghighi

جدول  -6نتائج اختبار ولكوك�سون لداللة الفروق بني املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج يف مقيا�س الأمن النف�سـي

Table 6 - The results of the Wilcoxon signed-ranks test to indicate the differences between the experimental group on the psychological
security scale before and after applying the program

الأفراد

العدد

متو�سط الرتب

جمموع الرتب

ذوو الرتب املوجبة

9

5.00

45.00

ذوو الرتب ال�سالبة
ذوو الرتب ال�صفرية

0.00

0.00

0.00

قيمة «»Z
-2.666

م�ستوى الداللة
**0.008

0.00

** دالة عند م�ستوى (.)0.01

جدول  -7نتائج ح�ساب م�ستوى �أثر الربنامج الإر�شادي يف مقيا�س
الأمن النف�سـي

Table 7 - Results after calculating the level of effect of the counseling program on the psychological security scale

القيا�س

القيا�س القبلي والبعدي
ملقيا�س لأمن النف�سـي

العدد  Nقيمة « »Zم�ستوى الأثر
18

-2.666

0.6283

r

و�آخرين عام ( )2016التي �أو�ضحت نتائجها فاعلية العالج املعريف
الإيحائي اجلمعي يف خف�ض االكتئاب لدى عينة الدرا�سة ،ودرا�س ة �Al
 ibhaiو  )2007( Alladinالتي �أظهرت وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
للربنامج العالجي املعريف الإيحائي يف خف�ض االكتئاب؛ و� ً
أي�ضا بينت
نتيجة الدرا�سة حت�س ًنا �أكرب لدى جمموعة الربنامج املعريف الإيحائي
مقارنة مبجموعة �أخرى خ�ضعت فقط للعالج املعريف ال�سلوكي.
وقام الباحث بح�ساب م�ستوى الأثر با�ستخدام معادل ة �The Ef
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 372ف ّعالية برنامج �إر�شادي معريف �إيحائي لتعزيز الأمن النف�سـي لطالبات جامعة الفي�صل

لديهم م�شاعر �إيجابية وطم�أنينة وا�سرتخاء عمي ًقا؛ مما يدل على
�أن جل�سة التنومي الإيحائي كانت جز ًءا مه ًما يف الربنامج الإر�شادي
بجانب فنيات الإر�شاد املعريف .واجلدول التايل يبني تقييم املجموعة
التجريبية للفنيات الأ�سا�سـية امل�ستخدمة يف الربنامج:
ويبني اجلدول  8تقييم املجموعة التجريبية للفنيات الأ�سا�سـية
امل�ستخدمة يف الربنامج .ويت�ضح من هذا اجلدول �أن العينة التجريبية
وجدت �أن جميع الفنيات والتطبيقات مفيدة ،ولها �أثر �إيجابي عليهم،
وكان متو�سط ن�سبة التقييم لفنيات الإر�شاد املعريف  %80.0ومتو�سط
التقييم لفنيات التنومي الإيحائي  ،%94.06وهذا يبني �أن جل�سات
التنومي الإيحائي كان لها دور مهم يف نتائج الربنامج الإر�شادي
املعريف الإيحائي.
وهذا يتفق مع ما ذكره الباحثون ودعوا له ب�أن �إ�ضافة التنومي
الإيحائي �إىل الربامج العالجية �أو الإر�شادية لها فوائد عديدة؛ مثل:
�أن التنومي الإيحائي يزيد من فاعلية العالج كما ذكر كل من( (�Den
 )1973 ,groveو( )De Piano and Salzberg, 1979و(Yapko,
أي�ضا يوفر التنومي الإيحائي ا�سرتخاء عمي ًقا ً
 .)2012و� ً
بديل عن
متارين اال�سرتخاء ،كما ذكر ()Dozois and Westra, 2004
وحتفز جل�سات التنومي امل�شاعر الإيجابية ،كما بني ذلك كل من
()Alladin, 2007; Schwartz, 1984; Goldapple et al., 2004

 fect Sizeو�أظهرت نتائج تطبيق املعادلة كما هو مو�ضح يف اجلدول
 .7وبالنظر �إىل اجلدول ال�سابق يت�ضح �أن م�ستوى �أثر الربنامج
الإر�شادي على املجموعة التجريبية يف مقيا�س الأمن النف�سـي القبلي
والبعدي كان  0.628وهذا يعترب م�ستوى �أثر كبري على مقيا�س الأمن
النف�سـي.
وهذه النتيجة تبني �أن م�ستوى �أثر الربنامج كان كب ًريا على مقيا�س
الأمن النف�سـي ،وتدعم ما دعت �إليه الدرا�سات ال�سابقة من �أهمية الأثر
الإيجابي للربامج الإر�شادية لتعزيز الأمن النف�سـي للطلبة ،مثل :درا�سة
(متويل )2018 ،ودرا�سة (املومني )2018 ،ودرا�سة (�أحمد.)2011 ،
و� ً
أي�ضا تدعم ما تو�صلت له درا�سة  Haghighiو�آخرين عام (.)2016
ومما تقدم من النتائج التي ك�شفت عنها الدرا�سة احلالية جند
�أنها ت�ؤكد ب�شكل جلي فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف الإيحائي
لتعزيز الأمن النف�سـي.
ور�صد الباحث تعليقات عينة الدرا�سة التجريبية التي كتبوها يف
منوذج �سجل التطبيقات .والتي كانت باملجمل تعليقات �إيجابية عن
الربنامج ،وكان تقييمهم لكل فنية مت تطبيقها معهم �أنها مفيدة ،ولها
�أثر �إيجابي عليهم (تقيم على �سلم من �صفر �إىل  .)10وحظيت جل�سة
التنومي الإيحائي (املبا�شـرة وامل�سجلة) على �أعلى التقييمات ،و�أف�ضل
التعليقات الإيجابية من منظور �أفراد العينة التجريبية؛ مما �أوجد
جدول  -8تقييم العينة التجريبية للفنيات والتطبيقات امل�ستخدمة من وجهة نظرهم

Table 8 - The experimental group’s evaluation of the techniques and applications used in this study (from their point of view

الفنية الإر�شادية

فنيات الإر�شاد املعريف
 - 1مترين النتائج املعرفية والنزعات ال�سلوكية وال�سلوكيات.
 - 2ك�شف الت�شوهات املعرفية والعمل على ت�صحيحها.
 - 3ك�شف الأفكار التلقائية والعمل على ت�صحيحها
جل�سات التنومي الإيحائي
اجلل�سة الأوىل (جل�سة م�سجلة)
اجلل�سة الثانية
اجلل�سة الثالثة
اجلل�سة الرابعة
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تقييم �أفراد العينة التجريبية للفنيات امل�ستخدمة بعد تطبيق
الن�سبة املئوية
كل فنية على منوذج (�أ)
كل فنية تعطى درجة من � 0إىل  10بناء على �أثر الفنية عليهم ملجموع التقييم
و�أهميتها يف تعزيز الأمن النف�سـي
7

7

9

5

8

8

7

8

%73.75

8

10

9

6

7

10

8

10

%86.25

5

10

10

10

8

6

10

9

%85

9

9

10

7

10

10

10

9

%92.5

8

10

10

10

9

10

10

10

%96.25

8

10

10

10

10

10

7

10

%93.75

7

10

10

9

10

10

8

10

%93.75
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 .6الخاتمة

يف �ضوء النتائج التي ك�شفت عنها الدرا�سة احلالية ب�شقيها
النظري و�شبه التجريبي ،تو�صي الدرا�سة بلفت انتباه القائمني على
العملية التعليمية باململكة العربية ال�سعودية (الإدارة العامة للإر�شاد
الطالبي يف وزارة التعليم) �إىل فاعلية الإر�شاد املعريف الإيحائي
كو�سـيلة جديدة فعالة  -مل ت�ستخدم من قبل يف البيئة ال�سعودية -
يف ميدان الإر�شاد النف�سـي والدرا�سات �شبه التجريبية .و� ً
أي�ضا لفت
انتباه القائمني على العملية التعليمية بجامعة الفي�صل ،على وجه
اخل�صو�ص ،وباململكة العربية ال�سعودية يف املرحلة اجلامعية على
وجه العموم �إىل �أن بع�ض طلبة املرحلة اجلامعية رمبا بحاجة لربامج
�إر�شادية تدعم وتعزز م�سـريتهم الأكادميية من اجلانب النف�سـي.
و�إعداد ور�ش عمل ي�شرتك فيها الطلبة بهدف زيادة وعيهم ب�أهمية
الأمن النف�سـي ،و�أثرهما الإيجابي على اجلانب الذهني والنف�سـي
للإن�سان.

المصادر والمراجع
املــراجــع العربية

�أحمد ،هدى .)2011( .الذكاء الوجداين وعالقته بالأمن النف�سـي
لدى عينة من طالبات كلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز.
جملة درا�سات عربيه يف الرتبية وعلم النف�س .مج ،5 .ع� ،4 .ص.
.479 - 511
تقرير عمادة �ش�ؤون الطالب .)2020( .عمادة �ش�ؤون الطالب،
جامعة الفي�صل ،الريا�ض ،اململكة العربيد ال�سعودية.
جناحي ،منى �صالح .)2009( .فاعلية برنامج �إر�شادي للأمهات
لتح�سـني جودة احلياة لدى �أطفالهن .ر�سالة دكتوراه اجلامعة
اخلليجية ،مملكة البحرين.
�أبو دلو ،جمال .)2009( .ال�صحة النف�سـية ،ط ،1عمان :دار �أ�سامة،
الأردن.
الدليم ،فهد؛ عبد ال�سالم ،فاروق؛ مهنى ،يحيى حممد؛ الفتة ،عبد
العزيز (� .)1993سل�سلة مقايي�س م�ست�شفى الطائف ( )3مقيا�س
الطم�أنينة النف�سـية ،الطائف :م�ست�شفى ال�صحة النف�سـية.
زهران ،حامد .)1989( .الأمن النف�سـي دعامة للأمن القومي
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