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 .الملخص

لدعم المناعة النفسية وخفض مستوى األفكار رشادي لى التحقق من مدى فاعلية برنامج إهدف البحث الحالي إي

ممن تتراوح أعمارهم الزمنية  طالباً،( 541من ) السيكومترية تكونت عينة البحثو  .لدى طالب جامعة الطائفالالعقالنية 

لى مقياس من إجمالي العينة ممن حصلوا على أعلى الدرجات ع ( طالباً 22وتم اختيار عينة قوامها ) .( عاماً  25- 51ما بين )

ية، وي إلى مجموعتين إحداهما تجريبوتم تقسيمهم بالتسا .على مقياس المناعة النفسية ، وأدني الدرجاتفكار الالعقالنيةاأل

ق ي، باإلضافة إلى درجاتهم في التطبالعمر الزمني والنوععتين من حيث وتمت المجانسة بين المجمو .واألخرى ضابطة

 ةتم أداء البرنامج االرشادي الذي استمر لمدة خمس، والقبلي على كال من مقياس المناعة النفسية، ومقياس األفكار الالعقالنية

اجراءات وشروط التطبيق مع مراعاة ، سبوعياً قع ثالث جلسات أ( جلسة بوا51أسابيع، وقد بلغ إجمالي عدد الجلسات ) 

 .والتقييم

 دى أفرادل األفكار الالعقالنية وارتفاع مستوى المناعة النفسيةحدوث انخفاض ملحوظ في إلى  نتائج البحث أشارتو

، خبراتهو ،وفنياته ،وهذا يوضح مدى فاعلية البرنامج االرشادي .لبرنامج اإلرشاديا عليهم المجموعة التجريبية الذين طبق

لضابطة جريبية دون الدى أفراد المجموعة الت األفكار الالعقالنية وزيادة مستوى المناعة النفسيةالتخلص من ته في وممارسا

المناعة النفسية  وزيادة شارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين كما أ. عليهم لبرنامج االرشاديالتي لم يطبق ا

،  لجامعةلدى طالب االنفسية اد مستوى األفكار الالعقالنية انخفضت درجة المناعة ز وهذا يعني أنه كلما ،األفكار الالعقالنية

 وهذا يدل على أهمية مثل هذه البرامج في تعديل السلوك.

 .طالب جامعة الطائف - األفكار الالعقالنية –المناعة النفسية  –رشادي برنامج إ :الكلمات المفتاحية
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Thesis title:  The Effectiveness Of Counseling Program To Support The Psychological 

Immune System And Reduce The Irrational Ideas For A Sample Of Taif University 

Students.. 

Absract 

The present research aims at verifying the effectiveness of an counseling program to 

support psychological immunity and reduce the level of irrational Ideas for a sample of Taif 

University students. The research sample consisted of (145) students, Their ages range between 

19 and 21 years. A sample of 20 students was selected from the total sample who obtained the 

highest scores on the scale of irrational Ideas and the lowest on the psychological  immunity 

measure. They were divided equally into two groups, one experimental and the other a control 

sample. The five-week extension program was conducted with a total of 15 sessions, three 

sessions per week . Taking into account the procedures and conditions of application and 

evaluation  .   

The results of the study indicated a significant reduction in irrational Ideas and a high 

level of psychological immunity among members of the experimental group who were the 

counseling program applied to them. This shows the effectivness of the counseling program, 

its techniques, expertise and practices in reduce irrational ideas and increasing the 

psychological immunity of the experimental group without the control that was no apply the 

counseling program to them . This shows the importance of such programs in behavior 

modifying. The results also indicate a negative correlation between psychological immunity 

and the increase of irrational Ideas, which means that the higher the level of irrational ideas, 

the lower the degree of psychological immunity among university students. And this shows the 

importance of such programs in behavior modifying. 

Keywords:  Counseling program - The psychological immune system - Irrational Ideas 

- Taif University students. 
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 مقدمة

 قُلُوبُهُم بِِذْكِر َوتَْطَمئِن  الَِّذيَن آَمنُوا وذلك بذكر هللا تعالى "  ،بلوغ االطمئنان والسكينةكيفية يرشدنا القرآن الكريم إلى 

ِ تَْطَمئِن  اْلقُلُوُب )الرعد :  ِ ۗ أاََل بِِذْكِر هللاَّ والشخص السوي هو الشخص الذي يسيطر على أفكاره ، فيتحكم في انفعاله  ( 22هللاَّ

 منطقية التى تساعد في حصولبالمعتقدات العقالنية. وهى المعتقدات واألفكار الواقعية وال "Ellis"وسلوكه. وقد أشار إليها 

ات نتائج دالشخص على أهدافه ، وهي ذات مضمون نسبيا وليس حتميا، وهي تفضلية وليست وجوبية، ويحدث من هذه المعتق

 .(Palmer& Dryden 2002,p. 7 ) انفعالية وسلوكية سوية

في كثير من ردود أفعال الشخص ومنها االتفعاالت واألفكار،  الً لدث خومع ضغوط الحياة وكثرة األعباء قد يح

وهنا يحتاج الشخص أن يكون لديه قدر كاف من  أو غير سوية. عقالنيةالوتتحول األفكار في بعض المواقف إلى أفكار 

ت النفسية التى تعمل بأنها " الدفاعا  "Wilson". وهي كما أشار إليها هذه األفكار التى تساعدة على مواجهة المناعة النفسية

 لعلى تبرير واعادة تفسير المعلومات السلبية، بأسلوب يجعل آثارها جيدة بحيث ال تؤثر على الناحية الوجدانية، وتص

 .(Wilson, 2003, p.38 ) بالشخص إلى الشعور السوى الجيد

المتوقع أن يؤثر ذلك على لضغوط التعليمية واالجتماعية ومن تتعرض ل الفئات التي أكثروطالب الجامعة من 

ي وضع ويكمن الحل ف والذي يتوجب البحث عن األساليب المناسبة للتعامل مع هذه المرحلة. أفكارهم وعلى مناعتهم النفسية،

الطالب  الةاإلرشاد النفسي يمكن أن يساهم في تغيير حو .جية للتعامل مع مثل هذه الحاالتبعض البرامج االرشادية والعال

 .تفاع مستوى األفكار الالعقالنيةرفسية واالنالذين يعانون من نقص المناعة 

 أهداف البحث:

وبالتالي  ،تعد المناعة النفسية من العوامل التى تساعد الفرد على التكيف مع المجتمع والتعايش معه بصحة نفسية جيدة

 . خلية والخارجيةتتغير درجة المناعة من شخص إلى آخر حسب المؤثرات الدا

 ،لمناعة النفسيةمع ا فعاالً  اً وبالتالي يكون لها تأثير ،السلوك واالنفعال األفكار من المؤثرات المباشرة التى تؤثر فيو

ياس ق حيثالهدف من البحث  وهنا يكمن ،ولكن هل األفكار العقالنية أو غير العقالنية هي ما تساهم في دعم المناعة النفسية

رنامج إرشادي وعمل ب. ؟مدى ارتباط األفكار الالعقالنية بالمناعة النفسية ما و ،العينة التجريبية دعنمستوى المناعة النفسية 

 .دهم على التخلص من نقص المناعة النفسيةيساع للعينة التجريبية

  :مشكلة البحث

إلى استخدام الوسائل واآلليات التى تساعده على التصدي لكل العوامل الخارجية المؤثرة على صحته  يحتاج الطالب

والمعتقدات أنه يوجد مجموعة من األفكار   "Ellis"حيث يري  األفكار.هي ومن هذه العوامل  ،النفسية واستقراره االنفعالي

وبالتالي يحتاج العلم الحديث    .(Elis, 1975 )الالعقالنية من الممكن أن تكون مسؤولة عن كثير من االضطرابات العاطفية 

عوق لتى تية ابحث عن الوسائل التي تساعد الطالب في دعم مناعتهم النفسية والتخلص من األفكار الالعقالنالمزيد من إلى 

ي تحقيق واختبار مدى فاعليتها فومن هذه الوسائل استخدام البرامج اإلرشادية والتدريبية  .جيدة نفسيةالفرد من العيش بصحة 

 .الهدف
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 :ل اإلجابة على التساؤالت التاليةيمكن تحديد مشكلة البحث من خالبالتالي و 

دي على البعابطة  في القياس بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والض هل توجد فروق .5

 ؟مناعة النفسية واألفكار الالعقالنيةال متغيري

لى البعدي عالتجريبية في القياسين القبلي و بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعةهل توجد فروق  .2

   ؟المناعة النفسية واألفكار الالعقالنية متغيري

  ؟ئفطالب جامعة الطاعينة من عند  قالنيةالمناعة النفسية واألفكار الالع بين درجات هل توجد عالقة ارتباطية .3

 :أهمية البحث

ي المجتمع ع فصحة نفسية جيدة أن يتمتع بمناعة نفسية مالئمة لهذا التطور السري يحتاج اإلنسان لكي يعيش في

  .في التعامل مع المواقف واألشخاص وأن يكتسب مهارة التفكير الصحيح، والتعامالت المعقدة

رطاً يعد ش ن أصدقاء واستمرار عالقاته معهمفإنه نجاحه في تكوي بطبيعته يعد كائناً اجتماعياً وإذا كان اإلنسان 

ومن هذا . ( 7 ، ص.5113،  ) أبو سريع ىياة لها معن، واستمتاعه بحجيدةأساسياً من شروط تمتعه بصحة نفسية وجسمية 

تساعده على التعامل مع المجتمع والتعايش معه دون التى نفسية المناعة مزيد من اليحتاج إلى اكتساب فإن الطالب المنطلق 

بمن  اً عقالني اً قيمنط اً فال يتساوى من يفكر تفكير فيها، بقدر أسلوب التفكير وكذلك يتم تقييم المواقف، أزمات واضطرابات

 أهمية هذا البحث فيما يلي: ولذا تتحدد .يفكر تفكير غير منطقي وغير عقالني

 .الجامعةطالب دى ل همية دراسة موضوع المناعة النفسية ومدى أهميتها للصحة النفسية ألاألهمية النظرية: 

بمستوى  االقتهعثم التحليل النظري ل الذي تناول المناعة النفسية النظرية في جمع التراث العلمي وبالتالي تتحدد أهمية البحث

 .الجامعة طالبعند  األفكار الالعقالنية

 يةدعم المناعة النفس يمكن به رشادي علمي مقننعملية في وضع برنامج إن أهمية هذا البحث التكم األهمية العملية :

 .نة المستهدف تنفيذ البرنامج معهالدى أفراد العي خفض مستوى األفكار الالعقالنيةوعند الطالب 

 مصطلحات البحث :

 Counseling Program برنامج ارشادي: 

لتقديم الخدمات اإلرشادية مقننة بأنه برنامج مخطط منظم في ضوء أسس عليمة البرنامج اإلرشادي  "زهران" يعرف

 .( 15 ، ص.2223 ، زهران( النمو السوي بهدف مساعدتهم في بلوغ وجماعياً  مباشرة فردياً المباشرة وغير ال
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 التعريف االجرائي للبرنامج اإلرشادي:

األنشطة االجراءات ومن الخطوات و تتضمن عدداً تلك الخطة التي " بأنه  عرف الباحث البرنامج اإلرشاديي

سين علي تحوتساعدهم لطالب ل تهدف إلي تقديم الخدمات اإلرشادية مقننة في ضوء أسس علمية المصممة بطريقة قصدية

معوقات مساعدتهم على إدراكهم لو، المناعة النفسية مقومات وتدريبهم على ،مناعتهم النفسية وما يؤثر فيها من أفكار العقالنية

 المناعة من أفكار وخبرات وانفعاالت.

 psychological immune: المناعة النفسية

وعي التي تعمل بنظام معقد ومنظم "القدرة على التكيف اإليجابي الال المناعة النفسية بأنها"  Barbanell" ف يعر

 النفسية والبيئية، ويتفاعل معه للحفاظ على عتداءاتمن أجل حماية الشخص من اال ،اسي، أُسوة بنظام المناعة الجسمية وانعك

 (.(Barbanell,2009,p.16 ضغوط البقاء عبر التكيف مع ال

قدرة الفرد على التعامل مع المواقف واألحداث باسلوب مناسب وبطريقة ال "المناعة النفسية بأنها  ويعرف الباحث

 ."تؤثر على سلوكه أو أفكارهال شعورية، مع وضع اآلليات والخطط التى تستخدم مع كل طارئ حتى 

  Irrational Ideasاألفكار الالعقالنية 

األفكار السالبة والخاطئة وغير المنطقية وغير الواقعية، والتى تتسم "بأنها  األفكار الالعقالنية " "Ellisعرف

 وعلى حالة من الظن والتهويلبالذاتية وعدم الموضوعية، وتتأثر بأهواء الشخص، وتبنى على توقعات وتعميمات خاطئة، 

 .(Ellis, 1979, p.186 ) "، والتى ال تتفق مع امكانات الغرد الواقعيةوالمبالغة

أفكار خاطئة مبنية على قناعات سلبية وتجعل الفرد يفكر بأسوب غير منطقي "األفكار العقالنية بأنها الباحث  ويعرف

 ردود أفعال غير واقعية.تحدث لديه و

 :والدراسات السابقة االطار النظري

 اإلرشاد النفسي:

لى فهم ذاته عيعد االرشاد النفسي من أهم العمليات التى يقدمها علم النفس التطبيقي والذي بها يتم مساعدة الشخص 

 لتخلص من حالته غير السوية واكسابه صفات سوية أو مساعدته على اكتساب خبرات عملية أو وقائية.وعلى ا

 ،في التغلب علي هذه المشكالت ه واالستفادة من قدراتهإلى مساعدة الفرد على مواجهة مشكالت رشاد النفسي يهدفاإل

، 2221 ،) جعفرا يشمل جميع جوانب حياته إنم فقط مه على جانب واحد من حياة الفردلك يعني أن االرشاد ال يقتصر اهتماذف

 .(57 ص
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لمعلومات ويفهم ويتقبل اد بمساعدة العميل على أن يواجه المرشتلك العملية التي يقوم من خاللها هو النفسي اإلرشاد و

 ,Gibson & Mitchell ) ارات فعالة في مختلف جوانب حياته، حتى يستطيع اتخاذ قر، ويتفاعل مع اآلخرينعن ذاته

1886, p. 107). 

نمية أو إما للوقاية أو للت والتوجيه النفسي يحتاج لإلرشاد الشامل يعني أن كل إنسان واالرشاد النفسي بهذا المعنى

طالب الجامعة حيث أنهم على مشارف الحياة العملية والحياة األسرية  في احتياج أكثر هم فئة كونوالفئة التي ت .لعالجل

وفي نفس الوقت يتعرضوا لكثير من الضغوط التى تحتاج إلى مزيد من التأهيل  المستقلة وهم لبنات المجتمع ومستقبل األمة

 .والتدريبواالرشاد 

 المناعة النفسية:

نظام متكامل األبعاد الشخصية، يهدف الى إحداث حالة من التوازن بين متطلبات الشخصية المناعة النفسية هي 

. وكذلك هى (Dubey & Shahi, 2011,40)وسياق الحياة من أجل زيادة عملية التكيف النفسية واالجتماعية والطبيعية 

تجعل الفرد لديه قدرة على تحمل تأثير الضغوط، وعلى دمج الخبرة المكتسبة من ذلك بنمط مجموع سمات الشخصية التي 

 (.( Albert et al, 2012,p.104 اليؤثر على وظائفه الفعالة

في التميز بين ما يضر وما يفيد، وذلك  "نظام وجداني تفاعلي قائم على استخدام القدرة " بأنهاKaganويعرف " 

قدرة على التخطيط، بهدًف إعطاء القدرة على إدراك الخطر والحماية منه، وكذلك إدراك على ما يعزز باستخدام التخيل وال

  (Kagan,2006, p. 94 ).  تالحياة لديه، وصياغة خطط العمل من أجل الوقاية والتدعيم واإلحساس بالهوية والذا

لى عبالحفاظ  لمناعة الجسمية، يشترك مع نظام اامتغير اً تفاعلي اوجداني اً افتراضي اً نظام يعد نظام المناعة النفسية 

، ارئةحداث الطألالناتجة عن االمشاعر السلبية  اتل المحافظة على الحالة الوجدانية من تهديداستقرار واتزان الفرد، من خال

مستقاة وعي التوافقي الاللالقدرات المعرفية  من خاللالطارئة وذلك  ر بمواجهة تقلبات الحياهستقرااليحقق درجة عالية من او

لنفسية، عبر ثالث أنظمة فرعية هي ت الوعي، والتي تساعد على التعامل مع الضغوط ومقاومتها وتدعيم الصحة امن مدخال

لقدرات التى قد تنمي ا لوصف العوامل الدافعة البعض المتفاعلة مع بعضها والتنظيم الذاتي التكيفيةالمواجهة و حتواءالا

 .(2251الشريف، ) الذي يعيشه ومتطلبات السياق عمة للتناغم ما بين مبادئ الفردالتكيفية الدا

 أبعاد المناعة النفسية:

فرعياً في ثالث مجموعات. المجموعة األولى  بعداً  55يوجد تصنيف ألبعاد المناعة النفسية اعتمد على تصنيفها إلى 

شتمل على: . والمجموعة الثانية تالشعور بنمو الذاتو باالتساق، ، والشعورالشعور بالتحكم، ويجابيإلتشتمل على : التفكير ا

، يةالفعالية الذاتوالتطبع االجتماعي، وحل المشكالت، و االجتماعية، ومفهوم الذات االبتكارية،المراقبة و توجه التحدي،

بط ضم، والتحكم العاطفي، وضبط االندفاع، والتزا: وتشتمل على المجموعة الثالثة. جتماعياالوتوجه األهداف، واإلبداع 

 .   (Gomber, 2009 ) (Vitkane,2004) (Dubey& Shahi,2011) (Olah et al, 2010).التسرع
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للمناعة النفسية وهي: التفكير االيجابي، اإلبداع وحل المشكلة، وضبط النفس  فرعياً  بعداً  52واعتمد " زيدان" على 

واالتزان، والصمود والصالبة النفسية، وفعالية الذات، والثقة بالنفس، التحدي والمثابرة، والمرونة النفسية والتكيف، والتفاؤل 

 .(2253) زيدان ، 

أن نظام المناعة النفسية يعمل بكفاءة في حالة الوعي الشخص بشرط أن يتوفر لدى الشخص  " "Abelsonويرى 

للقدرة عل تقبل ما يرفضه اآلخر أو اقناع اآلخر به، والتفاؤل الالواقعي بالمستقبل، اآلراء  التحيز المعرفي الداعم للقدرة على

    ( Abelson et al, 2004 )المحفزة للذات، والتخيل االيجابي.

وتوجد بعض الدراسات التى تناولت امكانية استخدام برناج ارشادي في تعزيز المناعة النفسية أو عالقة نظام المناعة 

إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشادي لتدعيم نظام  والتى هدفت ( 2255دراسة ) الشريف، النفسية بمتغيرات أخري. ففي 

مة، وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج االرشادي في رفع كفاءة المناعة النفسية المناعة النفسية وخفض أعراض ما بعد الصد

 لدى عينة المجموعة التجريبية مقارنة مع نفسها قبل وبعد ومقارنة مع المجموعة الضابطة بعد.

خصية الشوالتى هدفت إلى الكشف عن العالقة بين المناعة النفسية وتحمل المسؤولية ( 2251وفي دراسة )الشريف، 

إلى أن الفرد الذي يملك شعور عال بالمسؤولية الشخصية هو فرد فرد متحرر من الميول النتائج أشارت عند طالب الجامعة، 

المضادة للمجتمع، ويكون خال من األعراض العصابية والتى تعد من إحدى نماذج كفاءة المناعة النفسية. وكفاءة المناعة 

يجابي للذات المثالية ولخبرات الطفولة المبكرة وللمعاملة الوالدية، وكذلك التكيف مع الخبرات النفسية تعتمد على االدارك اال

 الصادمة التى تشكل دافعية للتطور والنمو، والخياالت االيجابية الواقعية المعززة للذات في ضبط السياق مقابل غير الواقعية.

للكشف عن العالقة بين الرضا عن الحياة وجهاز المناعة النفسية  والتى هدفت (Voitviam, 2004 )وفي دراسة 

واالكتئاب وذلك على طالب الجامعة، وأسفرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين الرضا عن الحياة والمناعة 

امج الخدمية هداف إلى البرر األلى أهمية اضافة مهارات اختياالنفسية وارتباط سلبي بين المناعة النفسية واالكتئاب، وأشارت إ

 التى تقدم للطالب.

 األفكار الالعقالنية:

تعد  األفكار الالعقالنية من أهم المتغيرات التى تم داراستها في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع السعودي 

معدل  الالعقالنية لدى الطالببصفة خاصة، ولقد أثبتت العديد من الدراسات في المجتمع السعودي أن معدل انتشار األفكار 

 .(2252العنزي، ( و) 2254، الدراسات. ) الشرقي مرتفع ومن هذه

التفكير العقالني يرجع إلى أساليب التربية والتنشئة المبكرة للطفل، وكذلك من البيئة الثقافية    Ellisويرى 

واتفق معه  .(Michael,2002, p.33)واالجتماعية التى يعيش فيها والتى تحتوى على عناصر وجوانب غير منطقية 

Epstein" بأن تكوين هذه األفكار قد يرجع لعوامل التنشئة األولى، مما يسبب للشخص العديد من المشكالت في المستقبل "

 (Epstien,1986)يستنتج من خالل منطقه أو أسلوبه في الحديث أو من خالل تعامله مع اآلخيرن أو مع األحداث. 
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عشرة فكرة ال عقالنية تعد المسؤولة عن أكثر ما يصيب األفراد من اضطرابات سلوكية  إحدى Ellisوحدد 

ومشكالت نفسية وهى:طلب االستحسان، واللوم القاسي للذات واآلخرين، وابتغاء الكمال الشخصي،  وتوقع المصائب 

عور بالعجز، وابتغاء الحلول الكاملة، والكوارث، والقلق الزائد، والتهور االنفعالي، واالعتمادية، وتجنب المشكالت، والش

 .(Ellis,2004,  p.26 )واالنزعاج لمتاعب اآلخرين. 

ويوجد في التراث النفسي العديد من الدراسات التى تناولت األفكار العقالنية من حيث أمكانية الحد منها باستخدام 

والتى هدفت إلى الكشف عن تأثير     (Mahfar, et al, 2018 )أو عالقتها بالمتغيرات األخري. ففي دراسة  برامج ارشادية

سمات الشخصية في األفكار والمعتقدات غير العقالنية. وأسفرت النتائج على أن االنبساط كسمة من سمات الشخصية له تأثير 

 سلبي على تبني األفكار والمعتقدات غير العقالنية. 

بار العالقة بين األفكار الالعقالنية وقلق المستقبل ( هدفت الدراسة إلى اخت 2255 ،وبوعزة)ميسون دراسة في و

، وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى األفكار الالعقالنية عند الطالب ، مع وجود عالقة ارتباطية دالة بين  بتقدير الذات

ته أكد ات. وهذا مادير الذاألفكار الالعقالنية وقلق المستقبل وتقدير الذات، وكذلك عالقة ارتباطية دالة بين قلق المستقبل وتق

 جود عالقة ارتباطية دالة بين األفكار الالعقالنية وقلق المستقبل.و( إلى  2257 دراسة ) )الطراونة،

والتى هدفت إلى بحث تأثير األفكار والمعتقدات غير العقالنية على  (Albayrak& Akban, 2105)وفي دراسة 

الدافعية األكاديمية والفاعلية الذاتية، وأسفرت النتائج عن اختالف الذكور واالناث في المعتقدات غير العقالنية ، ووجد عالقة 

 ة الذاتية.ارتباطية سالبة بين المعتقدات غير المنطقية وكل من الدافعية الذاتية والفاعلي

( والتى هدفت لبحث مدى انتشار األفكار الالعقالنية بين طالب الجامعة ، 2227 وفي دراسة ) الصباح، والحموز،

 .لطالب الجامعة والذكور عن اإلناثفأظهرت النتائج إلى انتشار األفكار بين ا

ض األفكار الالعقالنية لدى هدفت إلى اختبار مدى قدرة برنامج ارشادي لخف( والتى 2222 )البكر،وفي دراسة 

مرتفعي القلق واالكتئاب وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين األفكار الالعقالنية ودرجة القلق واالكتئاب وفاعلية 

 البرنامج االرشادي العقالني االنفعالي في خفض درجة القلق واالكتئاب واألفكار الالعقالنية.

( والتى هدفت للتحقق من مدى فاعلية االرشاد العقالني في حل مشكالت المراهقة 5112، وفي دراسة ) عبد العزيز

المرتبطة باألفكار الالعقالنية، واستبدالها بأفكار عقالنية جديدة، وأسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج االرشادي في حل 

 مشكالت المراهقة والمرتبطة باألفكار الالعقالنية.

( والتى هدفت إلى التحقق من أثر تدريس مساق في التكيف والصحة النفسية 5112، وعالونةوفي دراسة ) فرج 

وأسفرت النتائج عن تحقق تأثير لتدريس مساق التكيف والصحة النفسية في خفض واألفكار الالعقالنية لدى طلبة الجامعة. 

 .الالعقالنيةفي األفكار  فعاالً  اً ، ولم يكن لجنس الطالب تأثيرعقالنيةاألفكار الال
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 الدراسات السابقة :و االطار النظري تعقيب على

كامل نظام متالمناعة النفسية هي يعد نظام المناعة النفسية من األهمية لكي يكون الفرد بصحة نفسية جيدة، ألن 

يف عملية التكاألبعاد الشخصية، يهدف الى إحداث حالة من التوازن بين متطلبات الشخصية وسياق الحياة من أجل زيادة 

. وإذا اكتمل مع الشخص مقومات هذا الجهاز المناعي وامتلك القدرة على التفكير العقالني النفسية واالجتماعية والطبيعية

يصبح شخصية سوية قادة على مواصلة الحياة وأداء رسالتها والتعامل السوي مع اآلخرين وتحقيق نجاح في شتى جوانب 

 الحياة.

ف، مثل دراسة ) الشريففي دراسات تناولت برامج ارشادية في  تدعيم المناعة النفسية بقة وتعدد الدراسات السا

(، ودراسة ) عبد 2222( ودراسات تناولت البرامج االرشادية في خفض األفكار الالعقالنية مثل دراسة )البكر،  2255

(.  5112ية مثل دراسة) فرج وعالونة، ودراسة توضح أسلوب التدريس وأثره على األفكار الالعقالن(.  5112العزيز، 

 ) ودراسة (.2251وتوجد دراسة تناولت العالقة بين المناعة النفسية والمسؤولية الشخصية مثل دراسة )الشريف، 

Voitviam, 2004).التى توضح العالقة بين المناعة النفسية والرضا عن الحياة واالكتئاب 

 ودراسة    (Mahfar, et al, 2018 )دراسة الالعقالنية بمتغيرات أخري مثلوتوجد دراسات توضع عالقة األفكار 

(. وتوجد دراسة تحدد  2257)الطراونة،  ودراسة (Albayrak& Akban, 2015)(، ودراسة  2255)ميسون وبوعزة، 

 2254ة) الشرقي ، ،  ودارس(2227مدى انتشار األفكار الالعقالنية بين طالب الجامعة. مثل دراسة ) الصباح، والحموز، 

وبالرغم من ذلك وجد الباحث ندرة في الدراسات التى تناولت برنامج ارشادي في دعم المناعة (. 2252(، ودراسة) العنزي، 

  النفسية.

تفكير ة نفسية جيدة وومن خالل التفسير النظري والدراسات السابقة يمكن تحديد الصفات التى يمكن تحقق مناع

 يلي:هي كما عقالني سوي و

 حداث بطريقة مناسبة.األاالستجابة للمواقف و  -

 التعامل مع الضغوط واألحداث المؤلمة بأسلوب عقالني. -

 معرفة نواتج السلوك األفكار وتفسيرها تفسير صحيح. -

 القدرة على التكيف السريع مع متغيرات العصر. -

 النظرة إلى المستقبل بتفاؤل وتقيم األحداث تقييم ايجابي. -

 المعارف والخبرات باسلوب موضوعي غير ذاتي.تفسير  -

 االدراك االيجابي للذات وفهمها ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها. -

 ضبط االعتقادات وعدم التبذبذب في االعتقاد. -

 طمئنان القلب والسكينة والحلم في التعامل مع المواقف واألحداث.الوصول لإل -
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 :االجراءات

 الفروض ، والمنهج، والعينة وحدود البحث، واألدوات : على مل إجراءات البحثتتش

 :البحث فروض

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  في القياس  .5

 .المناعة النفسية متغيرالبعدي على 

لقياس ا التجريبية و الضابطة  في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين .2

 .األفكار الالعقالنية البعدي على متغير

لبعدي االتجريبية في القياسين القبلي و توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة .3

 .المناعة النفسية على متغير

لبعدي االتجريبية في القياسين القبلي و جموعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد الم .4

 .األفكار الالعقالنية على متغير

الب طعينة من لدى  بين درجات المناعة النفسية واألفكار الالعقالنية ذات داللة احصائية توجد عالقة ارتباطية .5

 الجامعة.

 :منهج البحث 

والبعدي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى المنهج شبه التجريبي من خالل القياس القبلي استخدم الباحث 

بلغ عدد ، وسوف يرشادي لمدة خمسة أسابيععرض المجموعة التجريبية لبرنامج إلمنهج الدراسة فسوف يتم ت وطبقاً  .ضابطة

حث المنهج الوصفي االرتباطي لدراسة العالقة اكما استخدم الب .أسبوعياً  جلسات ث( جلسة، بواقع ثال 51الجلسات )

 االرتباطية بين متغيري البحث.

 :عينة البحث

تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين من طالب جامعة الطائف ممن  طالباً  (541من ) السيكومترية تتكون عينة البحث

ات من اجمالي العينة ممن يحصلون على أعلى الدرج ( طالباً  22قوامها )شبه تجريبية تم اختيار عينة ، و( عاماً  51-25)

قسيمهم بالتساوي تم تبعد ذلك ، وفي القياس القبلي س المناعة النفسية، وأدنى الدرجات على مقيامقياس األفكار الالعقالنيةعلى 

لي درجاتهم في التطبيق القبالمجموعتين من  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وسوف يتم المجانسة بين

 .األفكار الالعقالنية ومقياس، النفسية كال من مقياس المناعةعلى 

 :ومعايير اختيار العينة حدود البحث 

 :حرص الباحث في اجراء البحث علي توفر الشروط التالية

 نة الدراسة من طالب جامعة الطائفأن تكون عي. 

  سنه 25-51أن يتراوح العمر الزمني لعينة الدراسة ما بين. 
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 (العقلية –المختلفة ) البدنية  أن تكون عينة الدراسة خالية من اإلعاقات. 

 .التأكد من عدم تلَّقي أي من أفراد العينة ألية برامج إرشادية مرتبطة بموضوع البحث 

  أفراد العينة التجربية وأفراد العينة الضابطةتجانس بين ال يتجققأن. 

 :التجريبيةتجانس المجموعتين الضابطة و

( لضابطةا –التجانس بين أفـراد المجموعتين )التجريبية عمد الباحث إلي ضبط عدد من المتغيرات من أجل تحقيق 

 :علي النحو التاليرشادي وذلك قبل تطبيق البرنامج اإل

 :من حيث مستوي المناعة النفسية -

في  (الضابطة –)التجريبية ي رتـب درجات أفراد المجموعتين قام الباحث بحسـاب داللـة الفروق بين متوسط

 : ( 5ذلك كما في جدول ) ( و U. Testباستخـدام ) اختبار مان ويتني، القبلي على مقياس الوحدة النفسية التطبيق

 

الضابطة ( في التطبيق القبلي  –( داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين ) التجريبية   1جدول )  

 النفسية.علي مقياس المناعة 

مستوى       Uقيمة    العدد       متوسط الرتب    مجموع  الرتب   المجموعة     

 الداللة

 غير دالة            45                  111                10              11التجربية                

 111                11             11الضابطة        

غير دالة إحصائياً مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي  (U)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

 .مناعة النفسيةالضابطة ( في التطبيق القبلي علي مقياس ال –رتب درجات أفراد المجموعتين) التجريبية 

 

 :من حيث األفكار الالعقالنية

تطبيق الضابطة ( في ال –قام الباحث بحساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين ) التجريبية        

 .(2) جدول ذلك كما يتضح ( و  U. Testبإستخدام )اختبار مان ويتني،التدين  مقياسالقبلي علي 

 

الضابطة(  في التطبيق القبلي  –لتجريبية ( داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين ) ا 2جدول ) 

 علي مقياس المناعة األفكار الالعقالنية.

مستوى الداللة      Uمجموع  الرتب   قيمة  المجموعة     العدد    متوسط الرتب  

  

 غير دالة           44        112          11221             11  التجربية                 

 0 11         11201            11    الضابطة    
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غير دالة إحصائياً مما يشير إلي عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي  (U)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

 .فكار الالعقالنيةالضابطة ( في التطبيق القبلي علي مقياس األ –رتب درجات أفراد المجموعتين) التجريبية 

 

 :البحثأدوات 

وفيما يلى  ،والبرنامج اإلرشادي ،ومقياس األفكار الالعقالنية ،مقياس المناعة النفسيةعلى لتحقق من الفروض الباحث لاعتمد 

 عرض لهذه األدوات.

 : "Psychology Immune System Scale "PISS   .مقياس المناعة النفسية

مفردة ، وقام  51( ويتكون في في  صورته النهائية من 2251 عداد ) الشريف،مقياس نطام المناعة النفسية من إ

 53ث أنظمة فرعية ) مفردة موزعة على ثال 54الباحث بتطوير المقياس وتعديله ، وأصبح المقياس في صورته الجديدة 

 تدرجم عن طريق تتمفردة تنظيم الذات( واالستجابة على المقياس  25مفردة في المواجهة التكيفية،  32مفردة في اإلحتواء، 

درجتين، وال  :درجات، وتنطبق قليالً  3 :درجات، وتنطبق إلى حد ما 4: درجات، تنطبق كثيراً  1 :خماسي ) تنطبق تماماً 

 – 54 لمقياس ما بين )مناعة النفسية، وتتراوح الدرجات على اوالدرجة المرتفعة تدل على نقص في ال درجة واحدة. :تنطبق

 .درجة (324

 المقياس:صدق 

من (  7 عدد ) على بعد التعديل  حيث عرض المقياستم التأكد من صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين 

 على جميع عبارات المقياس بعد التعديل، معالموافقة  هي نتيجة التحكيموكانت  المتخصصين في علم النفس، المحكمين

 .مفردة 54من  مقترحات بسيطة في الصياغة لعدد خمس مفردات

 المقياس:  ثبات

معامل ألفا ( و براون –بيرمان لس) طريقة التجزئة النصفيةاستخدم الباحث  س المناعة النفسيةللتحقق من ثبات مقيا

 .( 3، وهذا كما يتضح في جدول ) من طالب جامعة الطائف ( طالباً 52على عينة مكونة من )  ونباخكر –

 كرونباخ. –المناعة النفسية بطريقة التجزئة النصفية ، ومعامل ألفا ( معامالت ثبات مقياس  3جدول ) 

 مستوى الداللة     معامل الثبات       الطريقة                     المقياس               

   

 0.01              0.91        سبيرمان براون          المناعة النفسية                 

 0.01              0.94   كرونباخ             -معامل ألفا                       

 

ونباخ دالة كر -دام معادلة ألفا أن معامالت الثبات سواء بطريقة التجزئة النصفية أم بإستخ يتضح من جدول السابق

 .ثبات الداخلى للمقياسال على اً يدلإيجابي اً وهذا مؤشر 2025عند مستوى 
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قام ، وعلى مقياس أليس في األفكار العقالنية يعد مقياس األفكار الالعقالنية من المقاييس القائمة مقياس األفكار الالعقالنية

يحتوى كل مجال ال عقالني  53فقرة تغطى  12( بتقنينه على البيئة العربية األردنية والذي يتكون من  5121 ،الريحاني )

ي . ويتم عكس القيم فبنعم وعلى درجة عند االجابه بالى درجتين في حالى االجابة شخص علفقرات، ويحصل ال 4مجال 

،  31، 22، 27، 21، 24، 22، 22، 51، 57، 51، 54، 53، 55، 5، 1، 4حالة االجابة على الفقرات السالبة التالية ) 

37 ،31 ،42 ،43 ،44 ،41 ،47 ،12 ،12) 

 عقالنية. ال والدرجة المرتفعة تعني أن الفرد يحمل أفكاراً  .(524 -12تتراوح الدرجات على المقياس بين ) و

  ثبات المقياس على عينة البحث:

استخدم  من طالب جامعة الطائف، اً ( طالب 52)  مكونة من على عينة للتحقق من ثبات مقياس األفكار الالعقالنية

 .( 4، وهذا كما يتضح في جدول )  كرونباخ –براون ( ومعامل ألفا  –الباحث طريقة التجزئة النصفية) لسبيرمان 

 

 كرونباخ. –( معامالت ثبات مقياس األفكار الالعقالنية بطريقة التجزئة النصفية، ومعامل ألفا  4جدول ) 

 معامل الثبات       مستوى الداللة      الطريقة                   المقياس        

 0.01             0.92       ة      سبيرمان براون       األفكار الالعقالني               

 0.01               0.95      كرونباخ       -امل ألفامع                    

ة ونباخ دالكر -دام معادلة ألفا بإستخ التجزئة النصفية أوت سواء بطريقة أن معامالت الثبا يتضح من جدول السابق

 على عينة البحث. لمقياسثبات الوهذا يبرهن   2،25عند مستوى 

 .الباحثالبرنامج االرشادي .إعداد:  -1

 إجراءات تصميم البرنامج :

سواء في األطر النظرية أو في قام " الباحث "باإلطالع علي التراث السيكولوجي المتاح في مجال البرامج اإلرشادية        

وقد  .تبعة في تصميم البرامج اإلرشاديةالدراسات السابقة علي المستويين العربي واألجنبي وذلك لإلستفادة من الطرق الم

دمة الدينية المستخ، ووالفنية ،واالجتماعية ،ر األنشطة الثقافيةاستفاد الباحث بما ورد في الدراسات العربية واألجنبية في اختيا

 .في البرنامج

 التعريف بالبرنامج اإلرشادي :

هو برنامج مخطط ومنظم يهدف إلى تقديم الخدمات  برنامج دعم المناعة النفسية والحد من األفكار الالعقالنية    

 ب جامعة الطائف بهدف دعم المناعة النفسية وخفض مستوى األفكار الالعقالنيةاإلرشادية بطريقة جماعية لعينة من طال

 .الصحة النفسية مما يحقق لهم
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 :أهداف البرنامج   

ة الذين يحصلون على درجة منخفضلدى أفراد المجموعة التجريبية ويهدف البرنامج إلى دعم المناعة النفسية   :الهدف العام

، كيالسلو عن طريق اإلرشاد المعرفي، وذلك ة على مقياس األفكار الالعقالنيةعلى مقياس المناعة النفسية ودرحة عالي

 واستخدام فنياته المختلفة التي تحقق الهدف الذي وضعت من أجله.

 :األهداف اإلجرائية

أن يتعرف أفراد المجموعة التجريبية على معنى المناعة النفسية وما هى األفكار السلبية التى تؤثر في المناعة  -5

 النفسية؟

يتغلبوا على ضعف المناعة النفسية، وإكسابهم  أن يتدرب أفراد المجموعة التجريبية على الطرق التى تجعلهم -2

 المهارات الذاتية في التخلص من هذه األعراض.

 .يةأن يتدرب المجموعة التجريبية على مهارات التفكير العقالني والتخلص من األفكار الالعقالن -3

تعايش وتقبل ا كوسيلة للأن يقتنع أفراد المجموعة التجريبية بأهمية التخلص من مسببات المناعة النفسية في حياتن -4

 لآلخرين والتكيف معهم.

 :تنفيذ البرنامج

 ، ويستغرق أداء البرنامج خمس أسابيع.اقع ثالث جلسات أسبوعيا كل أسبوعجلسة بو( 51يتكون البرنامج من )

 الفنيات واألساليب اإلرشادية المستخدمة في البرنامج:

حاضرات والمناقشات الجماعية، والواجبات الم نها ما يلي:توجد عدة فنيات يتم استخدامها في هذا البرنامج وم

المنزلية، والنمذجة، وتمثيل األدوار، والتعزيز، وتعديل األفكار، والتفريغ االنفعالي، والمتصل المعرفي، والمعارضة 

اظهار والتخيل، وومسؤولية السلوك الموجه، وايقاف التفكير القهري، مواجهة السلوك الشائع، والهجوم، وتقييم السلوك، و

 المشاعر وازالة القناع الظاهري.

 :ج الذي استخدمه البرنامج لمنها

العالج و ومنها المعرفي السلوكي في تصميم البرنامج قام الباحث باالستفادة من العديد من النظريات النفسية      

 العقالني االنفعالي.

 :معايير تصميم البرنامج

 :معايير أهمها ما يليلعدة  وفقاً تم تصميم البرنامج 

 .إلي شعور األعضاء بالفشل والعجز حتى ال يؤدي الطالب برنامج لقدراتمراعاة ال -

 .ألنشطة المختلفة من نظرية وعمليةبين اأن يراعي التناسق  -

 تشويقويخلو منه طابع ال رتيباً  من تحقيق هدفه وحتى ال يصبح حتى يتمكن في األداء أن يتسم البرنامج بالمرونة -

 .للبرنامج ن حماس الطالبفيفقد فاعليته ويقلل م المبالغ فيه
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 لدى الالعقالنية األفكارالنفسية ومناعة التباع إستراتيجية خاصة لتقييم أنشطة البرنامج تقوم علي قياس الفروق في ا -

 .امج اإلرشاديطالب الجامعة قبل وبعد تطبيق البرن عينة من

 صدق البرنامج اإلرشادي :

( من األساتذة 7صدق البرنامج بطريقة ) صدق المحكمين ( من خالل عرضه على عدد )تم حساب 

ي مناسبة أنشطة البرنامج ومدى فعاليته ف .وذلك للحكم على مدىالمتخصصين في مجال علم النفس والصحة النفسية

 .طائفال جامعةطالب  من عينةلدي  الحد من األفكار الالعقالنيةره في ودو دعم المناعة النفسية

 المعالجة اإلحصائية:

 : لحساب  ( SPSS) برنامج الرزم اإلحصائية من صحة فروض البحث استخدم الباحث للتأكد

 للعينات الصغيرة لعينتين مستقلتين . (  U. Testاختبار )مان ويتني ، -

 ( للعينات الصغيرة لعينتين مرتبطتين . ,Wilcoxon . Testويلكوكسون)اختبار  -

 معامل ألفا كرونباخ . –بطريقتي التجزئة النصفية معامل الثبات  -

 االتساق الداخلي.معامل االرتباط و معامل ارتباط بيرسون لحساب  -

 .برنامجقبل وبعد تطبيق ال في العينة التجريبيةلقياس حجم تأثير البرنامج اإلرشادي  n2)معامل مربع ايتا ) -

 

 .تفسير النتائج

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين "  نص على أنه والذي :الفرض األول

  ."المناعة النفسية البعدي على متغيرالتجريبية والضابطة  في القياس 

( لضابطةاات أفراد المجموعتين )التجريبية وبمقارنة متوسطي رتب درج قق من صحة هذا الفرض قام الباحثوللتح

( كما (SPSSالل برنامج ( من خ,U.Testمان ويتني وذلك باستخدام اختبار) .المناعة النفسيةعلى مقياس  في القياس البعدي

 :( 1)يتضح في جدول

بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين )التجريبية والضابطة ( في القياس البعدي على ( الفروق  5جدول )

 (,U.Testمقياس المناعة النفسية باستخدام اختبار ) مان ويتني 

مستوى       Uالمجموعة     العدد    متوسط الرتب   مجموع الرتب    قيمة      المقياس     

 الداللة

 0.01          صفر         155          15.5         11التجريبية             المناعة                     

 55           5.   5        11الضابطة         النفسية        

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية 

في اتجاه ( 2025( دالة إحصائيا عند مستوى) uحيث جاءت قيمة ) النفسية على مقياس المناعة في القياس البعديوالضابطة 

  لدى أفراد المجموعةالتجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة . النفسيةدعم المناعة 
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رنة البرنامج المستخدم في الدراسة مقاالتجريبية التي تلقت  تشير هذه النتيجة إلي تحسن درجات أفراد المجموعةو

 بأفراد المجموعة الضابطة التي لم تتلقى نفس التدريب.

( حيث أسفرت نتائجها عن امكانية رفع مستوى المناعة النفسية 2255دراسة ) الشريف، وتتفق هذه النتيجة مع 

 دعم مناعتهم الوسائل التي يمكن من خاللهافإن األفراد إذا تم إرشادهم إلى الطرق و وبالتالي باستخدام برنامج ارشادي.

  النفسية يمكن أن يحققوا تحسنا ملحوظاً.

ين ات أفراد المجموعتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درج " والذى نص على أنه :الفرض الثاني

 ".األفكار الالعقالنية القياس البعدي على متغير الضابطة  فيالتجريبية و

لضابطة االتجريبية و) بمقارنة متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين من صحة هذا الفرض قام الباحثقق وللتح

( SPSS) من خالل برنامج (,U.Testمان ويتني وذلك باستخدام اختبار) األفكار الالعقالنية،على مقياس  ( في القياس البعدي

 .( 5يوضح جدول ) كما

بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين )التجريبية والضابطة ( في القياس البعدي على ( الفروق  6جدول )

 (.,U.Testمقياس األفكار الالعقالنية باستخدام اختبار ) مان ويتني 

     Uالعدد    متوسط الرتب   مجموع الرتب    قيمة     المجموعة   المقياس     

 مستوى الداللة

 0.01صفر                        155                15.5     11     التجريبية           األفكار                       

   55                5. 5        11    الضابطة    الالعقالنية   

 جريبيةالت أفراد المجموعتين درجات يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب

 ( في إتجاه2025( دالة إحصائيا عند مستوي) Uحيث جاءت قيمة ) على األفكار العقالنية والضابطة في القياس البعدي

 .مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة التجريبية لدى أفراد المجموعة نخفاض األفكار الالعقالنيةإ

(.  وهنا فالبرنامج 5112، ودراسة ) عبد العزيز، (2222)البكر،  دراسة فق هذه النتيجة مع ما توصلت إليهوتت

االرشادي يمكن أن يكون فعاال في خفض درجة األفكار الالعقالنية. وكذلك يمكن خفض درجة األفكار الالعقالنية باستخدام 

 (. 5112تدريس مناسب مثل دراسة) فرج وعالونة، 

ديها ل إنخفضوهذا ما أكده  نتائج الفرض الحالي حيث أن المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج اإلرشادي 

بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج اإلرشادي، وهذا يعني أن  األفكار الالعقالنية مستوى

 .ستوى األفكار العقالنية لدى العينة التجريبيةراً فعاالً فى زيادة متغييالبرنامج اإلرشادي أحدث 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة "والذي نص على أنه  :الفرض الثالث

 " المناعة النفسية لبعدي على متغيراالتجريبية في القياسين القبلي و

بمقارنة متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين  قق من صحة هذا الفرض قام الباحثوللتح

 SPSS)ل برنامج من خال"  Wilcoxon Test إختبار " ويلكوكسون بإستخدام النفسية والبعدي علي مقياس المناعةالقبلي 

 (. 7كما يوضح جدول )  (

 

 



 

17 
 

 إستخدامالمناعة النفسية ب علي مقياس ( الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 4جدول ) 

 العدد الرتب المتغير
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 ( (Zقيمة 

مستوي 

 الداللة

مربع 

 (n2ايتا)

حجم 

 التأثير

 النفسية لمناعةا

 القياس

 )القبلي/البعدي(

  -2204 55 525 11 السالبة

 

 

 

 كبير 1200 1211
 صفر صفر صفر الموجبة

 صفر المتساوية
 

 11 المجموع

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

 إلى ارتفاع وهذا يشير.  ( 2025عند مستوي ) دالة إحصائياً  (Z)حيث جاءت قيمة بالنفسية  مقياس المناعة عليوالبعدي 

سبب ما هذا التغير ب ويعزي الباحث .بية بعد تعرضهم للبرنامج العالجيالتجري لدى أفراد المجموعة مناعة النفسيةدرجة ال

( علي أن حجم تأثير  n2أحدثه البرنامج اإلرشادي من تغيير في سلوك أفراد المجموعة التجريبية ، وتدل قيمة مربع ايتا )

 . 2021(  n2البرنامج اإلرشادي كبير حيث بلغت قيمة )

 يوضح توزيع درجات العينة التجربية قبل وبعد تطبيق البرنامج االرشادي على مقياس المناعة النفسية.(  5والشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

، واالنحراف 267.2)المتوسط الحسابي : ( توزيع درجات العينة التجريبية قبل تطبيق البرنامج االرشادي 1شكل ) 

على مقياس المناعة  .9.62)، واالنحراف المعياري : 144.8)المتوسط الحسابي :   وبعد التطبيق  (12.87 المعياري :

  النفسية

( والتى تحققت من تحسن المجموعة التجربية بعد تطبيق عليهم برنامج 2255دراسة ) الشريف، مع  وتتفق هذه النتيجة        

 ارشادي في دعم المناعة النفسية.
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رشاد النفسي من خالل اإل نقص المناعة النفسيةلتغلب على ير واالتجريبية كان لديهم االستعداد للتغن أفراد المجموعة وهنا فإ 

بل وبعد ق النفسية المناعة وهذا كان واضحاً من خالل الفروق الجوهرية بين درجات العينة التجريبية على مقياس المناسب.

 تطبيق البرنامج االرشادي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة  " أنهوالذى نص على  الفرض الرابع :

 " األفكار الالعقالنية البعدي على متغيري القياسين القبلي والتجريبية ف

بمقارنة متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين  قق من صحة هذا الفرض قام الباحثوللتح

من خالل برنامج تحليل " Wilcoxon Testإختبار " ويلكوكسون بإستخدام األفكار الالعقالنية مقياسعلي القبلي والبعدي 

 (2كما يتضح من جدول )  ( SPSSالرزم اإلحصائية )

 . نيةعلى مقياس األفكار الالعقال الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ( 0جدول ) 

درجات المجموعة التجريبية في متوسطي رتب يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

دالة إحصائيا عند  (Z)لصالح القياس البعدي حيث جاءت قيمة  علي مقياس األفكار الالعقالنية القياسين القبلي والبعدي 

 (.   5112سة ) عبد العزيز، (، ودرا2222)البكر،  ويتفق هذا مع دراسة (. 2025مستوي )

يوضح توزيع درجات العينة التجربية قبل وبعد تطبيق البرنامج االرشادي على مقياس األفكار  (  2والشكل ) 

 الالعقالنية.

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الرتب المتغير
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،  واالنحراف 87.7)المتوسط الحسابي : ( توزيع درجات العينة التجريبية قبل تطبيق البرنامج االرشادي  2شكل ) 

على مقياس األفكار   3.84)،  واالنحراف المعياري : 58.9)المتوسط الحسابي : وبعد التطبيق  3.91)المعياري : 

 .الالعقالنية.

مستوى األفكار العقالنية والحد من األفكار ويعزي الباحث هذا التغير بسبب ما أحدثه البرنامج اإلرشادي من تنمية 

( علي أن حجم تأثير البرنامج اإلرشادي كبير  n2فراد المجموعة التجريبية . وتدل قيمة مربع ايتا )سلوك أ الالعقالنية في

ويشير ذلك إلي نجاح البرنامج اإلرشادي في تحقيق أهدافه، حيث لوحظ تحسن دال في . 2021(  n2حيث بلغت قيمة )

هر هذا التحسن في )االرتفاع( الواضح في درجات استجابات المجموعة التجريبية ) بعد ( تقديم البرنامج اإلرشادي، وظ

 المجموعة التجريبية على مقياس األفكار الالعقالنية. 

ة  ومستوى األفكار سيالنفطية بين درجة المناعة رتباوالذي نص علي أنه" توجد عالقة ا:  الفرض الخامس

 ".طالب الجامعة عينة من لدى الالعقالنية 

بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب باستخدام برنامج )  الباحثللتحقق من صحة الفرض قام و 

SPSS (1جدول ) النتائج كما يوضحها ، وعقالنية ( على مقياس مقياس المناعة النفسية ومقياس األفكار الال. 

 على مقياس المناعة النفسية ومقياس األفكار الالعقالنية. تباط بين درجات الطالب( معامل االر 0جدول )

معامل االرتباط           مستوى     العينة               المقياس               

 الداللة

 0.01                   0.252 -               145    المناعة النفسية        

 األفكار االعقالنية

 

 سيةالنف مقياس المناعةبين درجات طالب جامعة الطائف على  لباً اس داالً  اً السابق وجود ارتباطول يتضح من الجد

كلما انخفض مستوى  ، وهذا يعني أن2025وهو معامل دال إحصائياً عند مستوى  ،على مقياس األفكار الالعقالنية ودرجاتهم

  صحيح. ، والعكسالنفسية مستوى المناعة ارتفع األفكار الالعقالنية

وأشارت العديد من الدراسات وجود عالقة ارتباطية بين المناعة النفسية والمسؤولية االجتماعية مثل دراسة ) 

 دراساتيوجد والتى أثبت عالقة المناعة النفسية بالرضا عن الحياة.  (Voitviam, 2004 )ودراسة ( 2251الشريف، 

( 2257مثل دراسة ) الطراونة،  وقلق المستقبل وتقدير الذات الالعقالنيةأثبتت وجود عالقة اتباطية بين األفكار أخري 

التى أثبتت العالقة بين األفكار الالعقالنية   (Albayrak& Akban, 2105) ودراسة  .(2255ودراسة ) ميسون، وبوعزة، 

 نية.عة النفسية واألفكار الالعقالوأسفرت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين المناوتأكيد الذات، 

 

 

 

 

 

 

 تعقيب على النتائج:



 

21 
 

 أن النفسية حيث ة المناعةودرج عالقة ارتباطية بين درجة األفكار الالعقالنية اتضح من خالل النتائج أنه يوجد

 ائج البحث عنوأسفرت نت مقومات المناعة النفسية الجيدة. يكون لديهوى مرتفع من األفكار العقالنية يتمتع بمست الذي الطالب

( و) الصباح 2254انتشار األفكار الالعقالنية لدى شريحة من طالب الجامعة وهذا اتفق مع ماجاءت به دراسة ) الشرقي، 

 ( وهذا ما يمكن أن يؤثر على مستوى المناعة النفسية عند الطالب.2227والخمور، 

يمكن أن تتغير باستخدام برنامج  واألفكار الالعقالنيةل النتائج أن درجة المناعة النفسية واتضح أيضا من خال

، ولذا فقد تغير سلوك الطالب  في العينة التجريبية وتغيرت عاداتهم الخاطئة وأفكارهم دي تم اعداده بطريقة علمية مقننةارشا

تخلص الو ،و أزماتوي يساعدهم على التعامل مع المجتمع بدون صدمات أعقالنية واستبدلت بأفكار عقالنية وسلوك سالال

 .من نقص المناعة النفسية

ولذا يعد متغير المناعة النفسية من المتغيرات الهامة التي ينبغي تدعيمها وعمل برامج ارشادية لها للفئات والشرائح 

لصغر االعمرية المختلفة، وكذلك ينبغي على القائمين على مناهج التربية والتعليم الحرص على تدريب وتعليم التالميذ منذ 

 على التفكير العقالني.

 :توصيات البحث

 ،مةولسيما المجتمع الطالبي الذي هم مستقبل األ واالرتقاء بأفراده بأفراد المجتمعيعد البحث العلمي وسيلة للنهوض 

 :بعدة توصيات وهي لي والتراث النظري فيه يمكن التوصيةامن خالل نتائج البحث الحو

والبرامج االرشادية في مجال الوقاية من األمراض النفسية والصالبة النفسية وذلك  التطبيقية االهتمام بمزيد من األبحاث -

 .ومدى تأثيرها في المجتمع مستقبالً  ،طالب الجامعة ألهمية هذه الشريحة

ودعم المناعة النفسية  في الجامعات لدراسة وعالج العديد من المشكالت الطالبية مدرب أهمية وجود مرشد نفسي -

 .ألفكار العقالنيةوا

 .ص على مزيد من التطبيقات العملية للبرنامج االرشادي  للمناعة النفسية على عينات أخرىالحر -

 تبني المؤسسات التربوية والتعليمية للبرامج اإلرشادية التي يعدها الباحثون حتى يمتد النفع للجميع. -

عم المناعة ودالصحيح، التفكير  أساليب في المراحل العمرية األولى على التالميذأبحاث ودراسات في تدريب يقترح  -

 النفسية.

 

 

 

 

 

 لمراجع:ا
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، تيررسالة ماجس كتئاب،برنامج ارشادي مقترح لتعديل األفكار الالعقالنية لدى مرتفعي القلق واال .(2222)  عليالبكر، 

 .قسم علم النفس، سالمية، كلية العلوم االجتماعيةجامعة االمام محمدبن سعود اإل

 . (571 )، عالم المعرفة ، الكويت، الصداقة من منظور علم النفس .(5113، أسامة ) أبو سريع

 .خوارزم العلمية للنشر والتوزيعمكة المكرمة ، ،  أساسيات اإلرشاد النفسي .(2221، محمد ) جعفر

عقالنية عند األردنيين واألمريكيين: دراسة ثقافية لنظرية أليس في التطوير اختبار األفكار ال .(5121) الريحاني، سليمان  

 .522 – 73( ، 1) 54، مجلة دراسات الجامعة األردنيةالعالج العقالني العاطفي، 

 عالم الكتب.، القاهرة، دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي .( 2223، حامد ) زهران

 .222 -252( ، 15) ،مجلة كلية التربية، جامعة طنطاالمناعة النفسية مفهومها وأبعادها وقياسها،  .(2253)  عضامزيدان، 

قلق المستقبل المهني وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية المتفوقين  .( 2254الشرقي، أحمد ) 

 .، كلية التربية، مكة المكرمةجامعة أم القرى، رسالة ماجستير، دراسيًا والعاديين بمحافظة جدة

فعالية برنامج إرشادي لتدعيم نظام المناعة النفسية وخفض إضطراب ما بعد الصدمة لدى  (.2255الشريف ، روال ) 

كلية  الجامعة االسالمية،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،مراهقي األسر المتضررة بالعدوان األخير على غزة

 .التربية

 النفسية المناعة لتدعيم لذاتها المحددة الشخصية خصائص على قائم ارشادي برنامج فعالية . (2015 )ءعال الشريف،

كلية  المنصورة، جامعة ،دكتوراة رسالة ،الفلسطينية الجامعات طالب لدى باإلغتراب الشعور خفض على ثرهوأ

 .التربية

األكار الالعقالنية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة الضفة الغربية  .(2227الصباح، سهير والحموز، عايد ) 

 ( ديسمبر. 41)  بغداد،،مجلة اتحاد الجامعات العربيةفي فلسطين، 

 ) ، مجلة القراءة والمعرفةاألفكار الالعقالنية وعالقتها بقلق المستقبل لدى طالب جامعة مؤته .(2257)  الطراونة، عبد هللا

521  ،)12 – 14. 

دراسة فاعلية العالج العقالني االنفعالي في حل بعض المشكالت المراهقة لطالب المرحلة  .(5112) عبد العزيز، محمود

 كلية التربية، القاهرة. ،جامعة عين شمس ، رسالة ماجستير،الثانوية

 المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة المتوسطة الثقة بالنفس ودافع االنجاز لدى عينة من الطالب .(2223العنزي، سعود ) 

 .، كلية التربية ، جامعة أم القرى، رسالة ماجستيررربمدينة ع

(. أثر تدريس مساق في التكيف والصحة النفسية في األفكار الالعقالنية لدى طلبة 5112)  ، شفيقعالونةفرج، محمد و

 .4أ، العدد  51المجلد  ، دراساتمجلة الجامعة، 

عالقة األفكار الالعقالنية وقلق المستقبل بتقدير الذات لدى طلبة علم النفس  .( 2255)  ميسون، سميرة وبوعزة، ريحة

 .57-57(، 5)  1 المجلة العربية للعلوم االجتماعية،ورقلة،  وعلوم التربية بجامعة
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