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أ

الشــــكـر والعـــرفـــــــــــــــان
الشكر مبتداه ومنتهاه هلل رب العالمين الذي علم بالقلم علم اإلنسان مالم يعلم ،ومن
بعد الشكر أجزله لجامعة افريقيا العالمية ولعمادة الدراسات العليا ولكلية اآلداب
ولقسم علم النفس بها _ علي وجه الخصوص_ لما قدموه لي من معرفة وخبرات
وخدمات خالل اعدادي لهذا البحث .وأزجي كلمات الوفاء ألسرة مكتبة جامعة
افريقيا وأسرة مكتبة جامعة الخرطوم ومكتبة جامعة أم درمان اإلسالمية ومكتبة
جامعة شندي المركزية لماوفروه لي من مراجع ودراسات سابقة ودوريات.
وأخص بالشكر الدكتور نصرالدين أحمد ادريس الدومة المشرف علي هذا البحث
والذي كان نبراسا ً اقتبست من نورعلمه وتعلمت منه الكثير ،فله مني الجزاء
األوفى وكذلك اتقدم بالشكر الجزيل لكل من :د .هاجر إدريس يوسف ود .عبدهللا
محمد عبدهللا عجبنا و د .ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم ود.محمد صالح عوض
وجميع أساتذة القسم لماوجدته منهم من تعاون كبير وإجابة عن كل استفسار بكل
رحابة صدر .والشكر الجزيل لألساتذة األجالء المحكمين بالجامعات المختلفة،
وتحية تقدير للدكتور زهرالدين األمين بجامعة ام درمان اإلسالمية والدكتور
طارق طيب األسماء بجامعة شندي وخالص شكري للزمالء أ .محمد عثمان فرح
و م.عمارمحمود وأ.صفاء عبدالواحد بجامعة شندي فقد كانوا ملجأي في كل
مايخص برامج الحاسوب والطباعة .ولزمالئي بعمادة شؤون الطالب وافر
اإلمتنان لتعاونهم الكبيرمعي وأخص منهم :أ.نعمة عبدهللا محمود وأ.منال حسين،ثم
لطالب جامعة شندي عامة وللطالب المشاركين في البرنامج اإلرشادي أهدي
خالص الشكر والتقدير.
لهـــم جميعا ً عــاطر الثناء وصـــادق الدعاء
الباحثة

ب

مستخلص البحث
هدف هذا البحث للكشف عن فاعلية برنامج إرشادي جمعي لتحسين مهارات
التواصل اإلجتماعي لدى طالب جامعة شندي ،حيث تم استخدام المنهج شبه
التجريبي(تصميم المجموعة الواحدة ذات القياسين القبلي والبعدي) ،وبلغ حجم العينة ()33
طالباً وطالبة منهم ( 33طالباً) و ( 02طالبة) من جامعة شندي ،تم اختيارها بالطريقة
العشوائية البسيطة .تمثلت أدوات البحث في مقياس مهارات التواصل اإلجتماعي والبرنامج
اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل اإلجتماعي (واألداتين من تصميم الباحثة)  .تم
تحليل البيانات بإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( .(SPSSتوصل
البحث للنتائج التالية :يتسم مستوى مهارات التواصل اإلجتماعي لطالب جامعة شندي بدرجة
فوق الوسط وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية البرنامج اإلرشادي في
القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.ال توجد فروق ذات داللة
احصائية في القياس البعدي للبرنامج تُعزي لمتغيرات :النوع (ذكور/اناث) والكليات
(التطبيقية والنظرية) والفصل الدراسي .بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية
البرنامج في القياسين البعدي والتتابعي لصالح القياس التتابعي .اختتم البحث بعدة توصيات
كان أهمها :اعداد مقرر يدرس مهارات التواصل الفعال لطالب الجامعة السيما تلك التى
يتواصل خريجها مع اآلخرين مثل كلية التربية والطب والسياحة والفندقة وغيرها .وقد قدمت
الباحثة مقترحات لعدد من البحوث المستقبلية منها :دراسة عالقة مهارات التواصل اللفظي
لدى طالب جامعة شندي ببعض المتغيرات األخرى (المستوى اإلقتصادي والحالة
اإلجتماعية والسكن األصلي (ريف – مدينة)).

ج

abstract
This research aimed to investigate the effectiveness of group counseling
program to improve the social communication skills among students in Shendi
university. To achieve this aim, the researcher used semi- experimental
research methodology(one group design) with pre and post

tests .The

selected sample consisted of (33) male and female students, including 13 male
students and 20 female students by using stratified random sampling
technique. The research tools comprised a scale for measuring social
communication skills and group counseling to improve these skills in students ,
they were both designed by the current researcher. The collected data were
later analyzed via statistical package for social sciences (SPSS).The results
indicated that: general trend of social communication skills among students
was above average, and also there was significant difference found on the
effectiveness of group counseling program to improve social communication
skills among students, in pre and post tests after program favoring post test.
Further, no significant statistical difference found on program post - test
attributed

to

the

following

variables:

gender(males/females),

specialization(science/arts), and class level. Moreover, there was significant
difference found on program effectiveness in successive pre and post- tests
favoring

the

successive

test

.This

research

was

concluded

by

recommendations : to set a course that teaches effective social communication
skills among college graduate students, such as colleges of education,
medicine, and tourism. There were also some suggestions regarding future
researches such as: to study the relationship between verbal communication
skills and some other variables(socio-economic status, marital status, and
residence(rural-urban).
د
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الفصل األول
اإلطار العام للبحث

1

الفصل األول
اإلطار العام البحث
المقدمة:
اكتسبت عملية التواصل االجتماعي مؤخ اًر أهمية قصوى وذلك عبر وسائل
اإلتصاالت الحديثة ،فأصبحت اإلطار األساسي لكثير من العلوم  ،وخاصة مع التطورات
التكنولوجية الهائلة التي شهدها العالم في معظم العلوم(.)1
وعملية التواصل االجتماعي مهمة لكل إنسان إذ بها يتحقق له معنى أن يكون
كائناً اجتماعياً ،بحيث تتيح للفرد أن يتفاعل مع أفراد المجتمع تفاعالً ايجابياً ومنتجاً.
ويحتاج الفرد ألجل هذا التفاعل اإليجابي أن يكون لديه مهارات التواصل االجتماعي:
وهي كل مهارة تم ّكن اإلنسان من التفاعل والتواصل مع اآلخرين ،ومن خاللها تظهر
األعراف والعالقات االجتماعية بعدة صور لفظية وغير لفظية(.)2
وكل انسان يحتاج للتواصل مع من حوله يتفاعل معهم اجتماعياً ويبادلهم
المشاعر؛حيث تعتبر الحاجة إلى الحب واإلنتماء من الحاجات اإلنسانية األعلى في هرم
ماسلو ،وتتمثل في الحاجات االجتماعية التي تجعل الفرد يبذل الجهد ويعمل على أن
يكون محبوباً من الغير ،فاإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه أن يحقق السعادة دون إتمام
عملية االتصال باآلخرين وتبادل الحب والود معهم(.)3
أن االتجاه المستقبلي لإلرشاد النفسي يتمثل في
ويؤكد الحريري واألمامي إلى ّ

زيادة التوجه الجماعي ،بحيث ظهرت التوجهات الجماعية في اإلرشاد النفسي لتوفير
الوقت والجهد ولزيادة فرص التعلم فيها ،وتقديمها لنماذج سلوكية جديدة ،ولكونها أقرب

()1

حجاب  ،محمد منير ،نظريات االتصال .القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع.)0232 ( ،

()2

كول،كريس،التواصل بوضوح وشفافية،مهارات لتحقيق التفاهم المتبادل،ترجمة مكتبة جرير،ط ،3الرياض ،مكتبة

()3

الهنداوي ،علي فالح ،علم نفس النمو للطفولة والمراهقة ،ط ،6العين ،دار الكتاب الجامعي0222( ،م).

جرير.)0232( ،

2

للحياة الواقعية ،واعطائها فرصة أكبر لزيادة العالقات االجتماعية؛ فأصبح اإلرشاد
الجماعي بمختلف أنواعه من أساليب اإلرشاد شائعة االستخدام(.)1
ويقرر عبد العظيم بأن البرامج اإلرشادية الجمعية تعتبر من أنسب طرق اإلرشاد
لطالب الجامعات؛فقد حدد عدة أهداف خاصة للبرامج اإلرشادية التي يمكن تقديمها
للطالب،تضمنت:مساعدة الطالب على التفاعل االجتماعي وبناء عالقات اجتماعية
ناجحة مع اآلخرين وتدريبهم على المهارات االجتماعية،ومساعدتهم على االستبصار
بمشكالتهم وايجاد الحلول المالئمة لها،باإلضافة إلى مساعدة الطالب على تقبل ذواتهم
ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم ،واكسابهم الثقة بالنفس،والتقليل من السلوكيات غير
المرغوب فيها كاالنطواء والخجل والوحدة النفسية وغيرها(.)2
ويؤكد علي بأن الطالب الجامعي يحتاج لمهارات التواصل االجتماعي ليتواصل
مع المجتمع الجامعي والخارجي،ويحتاجها بشكل أساسي للتحصيل الدراسي وليتفاعل
بشكل إيجابي في المواقف األكاديمية المختلفة ،كما يحتاجها كذلك ليشعر باإلنتماء
والسعادة مع اآلخرين مما يؤدي لحب اآلخرين والثقة فيهم واحترامهم وتقبلهم مع القدرة
على إقامة عالقات اجتماعية شبه دائمة وسليمة وقوية .وقد جاء هذا البحث لمعرفة مدى
فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي المقترح في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدي
طالب جامعة شندي(.)3

()1

الحريري ،رافدة؛ األمامي،سمير ،اإلرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعليمية ،ط،3عمان ،دار المسيرة

()2

عبد العظيم  ،حمدي عبد اهلل ،البرامج اإلرشادية  ،مجموعة برامج عملية ونماذج تطبيقية ،ط،3القاهرة ،مكتبة

للطباعة والنشر.)0233( ،

أوالد الشيخ للتراث.)0230( ،

()3

علي ،عامر ناظم صالح  ،دراسة منشورة بعنوان،اإلفصاح عن الذات وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي

لدى طلبة جامعة بابل ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية جامعة بابل العدد ( ، )02

( ،)0236ص ص .490-424
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مشكلة البحث:
الحظت الباحثة من خالل عملها كمشرف طالب ومرشد نفسي بجامعة شندي،
مالحظات سلوكية تشير لوجود إشكالية في مهارات التواصل االجتماعي لدي طالب
الجامعة ،حيث تتكرر المشادات بين الطالب داخل الحرم الجامعي ألسباب بسيطة،
وتكثر المشاكل بينهم مما يتم تحويلهم لمشرف الطالب ومسجل الكلية ويتم حل المشاكل
بسهولة ويسر من قبل المسجل أو المشرف بعد توضيح وجهات النظر ألطراف المشكلة،
كما يتردد الطالب على مكتب وحدة اإلرشاد النفسي لطلب المساعدة  ،فبعضهم يشكو
من عدم قدرته على إنشاء صداقات مستمرة أو التواصل مع اآلخرين بشكل يضمن تقبل
اآلخرين له ،كما ويشعر بعض الطالب باالنزعاج لعدم قدرتهم على التواصل مع
زمالئهم ،وألنهم كثي اًر ما يتجنبون التواصل مع أساتذتهم أو حتى المشاركة في األنشطة
األكاديمية كتقديم السمنارات والتفاعل داخل قاعة المحاضرات مثالً ،كما الحظت الباحثة
من خالل عملها بعمادة شؤون الطالب أن بعض الطالب تحاشى المبادرة أو االستعداد
لتحمل المسئوليات في األنشطة الجماعية،وبعض الطالب حتى قبيل تخرجه ال يعرف في
الجامعة غير القاعة وأماكن الخدمات ،ال يعرف من زمالئه إال المشهورين فقط ،وأيض ًا
ال ينخرط في أي مجموعة ثقافية أو اجتماعية،كذلك ال يشارك في الفعاليات والمهرجانات
ة.ويفضل بعضهم الجلوس منفرداً مكتفياً ببرامج التواصل االجتماعي
وال يحضرها بالمر
ّ

ومواقع اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية على التواصل مع زميله الذي يجلس بجانبه ،ويمكن
أن يتألم لمصاب صديق افتراضي على الفيس بوك يسكن بلد آخر وفي قارة أخري بعيدة،

أن
ويسانده ،وال يساند زميله في القاعة أو جاره أو أحد أقربائه إن أصابه مكروه،كما ّ

بعض الطالب يكتفي بعالقات إجتماعية محدودة مع زمالئه ويقتصرها داخل الحرم
الجامعي فقط.كل هذه المالحظات دفعت الباحثة إلعداد برنامج إرشادي جمعي لتحسين

مهارات التواصل االجتماعي لدي طالب جامعة شندي.
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وتتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي اآلتي :ما مدى فاعلية البرنامج
اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدي طالب جامعة شندي؟
ومنه تتفرع األسئلة التالية:
 .3ما السمة العامة لمهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي؟
 .0هل توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق البرنامج
؟
 .3هل توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير النوع
(ذكور/إناث)؟
 .4هل توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير التخصص(كليات
نظرية وتطبيقية)؟
 .2هل توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير الفصل الدراسي؟
 .6هل توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي؟
أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من خالل المرحلة العمرية التي أجري فيها وحاجة الطالب
مفصلة
للتواصل االجتماعي وتشمل أهمية البحث كل من األهمية النظرية والتطبيقية
ّ

كما يلي:

األهمية النظرية :تمثلت أهمية البحث النظرية في الجوانب التالية:
 .3يمكن أن يكون هذا البحث إضافة للمكتبة العلمية.
 .0تتوقع الباحثة أن يفتح البحث آفاقاً جديدة للباحثين في المجال.
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 .3يعتبر البحث إضافة نظرية للدراسات النفسية يستفيد منها العاملين والباحثين في
مجاالت :التربية واإلرشاد النفسي وعلم النفس التربوي واالجتماعي واالجتماع
واإلعالم والعالقات العامة.
 .4يستهدف البرنامج اإلرشادي الجمعي تحسين مهارات التواصل االجتماعي لعينة
من طالب الجامعة  ،الذين لم يشملهم أي برنامج إرشادي لتحسين مهارات
التواصل االجتماعي لديهم من قبل ،فغالبية البحوث تتناول األطفال أو الطالب
ذوي اإلعاقة  -على حسب علم الباحثة.-
األهمية التطبيقية :تمثلت األهمية التطبيقية للبحث في اآلتي:
يقدم البحث برنامج إرشادي جمعي لطالب جامعة شندي ،بحيث يمكن اإلفادة منه
ّ .3
من قبل الجامعات في وحدات اإلرشاد النفسي وعمادات الطالب وكذلك صندوق
رعاية الطالب ومراكز رعاية الطالب الوافدين وغيرها من الجهات ذات الصلة.
 .0اإلفادة من نتائج هذا البحث في تقديم المساعدة للطالب الجامعيين لتحسين
مهارات التواصل االجتماعي لديهم.
 .3تتوقع الباحثة أن البرنامج اإلرشادي الجمعي يلبي احتياجات الطالب ليس في
جامعة شندي فقط بل لكل الجامعات األخرى.
أهداف البحث:
يهدف البحث لآلتي:
 .3التعرف على السمة العامة لمهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة
شندي.
 .0تصميم البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي.
 .3الكشف عن مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل
لدى طالب جامعة شندي.
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 .4التعرف على الفروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في القياس البعدي
والتي يمكن عزوها لمتغيرات النوع والتخصص والفصل الدراسي.
فروض البحث :تشتمل فروض البحث على الفروض اآلتية:
 .3ينخفض مستوى مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي.
 .0توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق البرنامج
لصالح القياس البعدي.
 .3توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير النوع
(ذكور/إناث).
 .4توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير التخصص(كليات
نظرية وتطبيقية).
 .2توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير الفصل الدراسي.
 .6توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي لصالح التتابعي.
حدود البحث:
يتحدد البحث بالمحددات التالية:
 .3محددات زمانية:العام الجامعي 0232-0232م.
 .0محددات مكانية :والية نهر النيل-محلية شندي-جامعة شندي.
 .3محددات بشرية :طالب جامعة شندي قيد الدراسة للعام الدراسي 0232م0232-م
في الكليات النظرية والتطبيقية.
مصطلحات البحث:
7

تتناول الدراسة المصطلحات اآلتية :فاعلية،برنامج إرشادي جمعي ،مهارات التواصل
االجتماعي.
عرف بأنها مدى نجاح النظام التدريبي في تحقيق األغراض التدريبية
.3الفاعلية :تُ ّ

الموضوعة،وهي األثر العلمي لألفكار على أرض الواقع،وُيستعاض بها عن (اسم فاعل

النشاط) وتعني :تحقيق األهداف في الفترة المحددة.بينما الفعالية ُيستعاض بها عن

(معنى نشاط قائم)،وتعني :تأثير وقدرة على إحداث أثر قوي كفعالية األدوية المضادة
للقلق مثالً(.)1
التعريف اإلجرائي للفاعلية :هي مدى قدرة البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات

التواصل االجتماعي ،ويتضح بوجود فروق في فاعلية البرنامج بعد تطبيقه في القياسين
القبلي والبعدي لصالح البعدي.
يعرفه كونوبكا:نشاط يقوم به مجموعة من األفراد في أثناء
.2البرنامج اصطالحاّ :
اجتماعهم بحضور أخصائي ،وتقوم هذه األنشطة وفقاً لحاجات أعضاء المجموعة

ورغباتهم ،ويتضمن هذا قيام األخصائي بتشخيص تلك الحاجات والرغبات ،ومن ثم وضع
طبق من أعضاء المجموعة واألخصائي والمؤسسة لتحقيق
مجموعة من اإلجراءات تُ ّ
أهداف معينة(.)2

تقدم للمراجعين.وفى مفهومه النفسي المهني:
.3اإلرشاد اصطالحا:نوعية الخدمات التي ّ
فإنه يشير إلى عملية تفاعلية بين شخص وآخر أو مجموعة من األفراد  ،حيث يقوم
ّ
أن تساعد الفرد على فهم
المرشد بمجموعة من اإلجراءات أو التقنيات التي من شأنها ْ

أوضح لنفسه  ،وبالتالي المقدرة على تحقيق ما يراد اتخاﺫه لحل المشكلة(.)3
()1

محمد ،عبد اهلل محمد أحمد ،فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس مادة الكيمياء لطالب المرحلة الثانوية .رسالة

دكتوراه غير منشورة .كلية التربية ،جامعة شندي ،شندي0232( .م).

()2

حطاب ،محمد أحمد محمود ،مدى فاعلية برنامج سيكودرامي للتخفيف من حدة األطفال المتخلفين عقلياً ،ط،3

()3

الخالدي ،عطا اهلل فؤاد  ،اإلرشاد والعالج النفسي النظرية والتطبيق .ط ،3عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع،

القاهرة ،المكتب العربي للمعارف0232( ،م).

(0222م).
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اإلرشاد الجماعي:عالقة شخصية مهنية يقودها مرشد متخصص  ،وتقوم على عملية
ديناميكية تهدف إلى تحقيق أهداف إرشادية محددة من خالل التفاعل بين أعضاء جماعة
يواجهون صعوبات أو مشكالت متشابهة(.)1
التعريف اإلجرائي للبرنامج اإلرشادي الجمعي :هو مجموعة البرامج اإلرشادية الجمعية
التي أعدتها الباحثة لتحسين مهارات التواصل االجتماعي لعينة البحث.
.4تعريف مهارات التواصل االجتماعي اصطالحا:
ُي ّعرفها ريجيو :بأنها قدرة الفرد على التعبير اإلنفعالي واالجتماعي واستقبال انفعاالت

اآلخرين وتفسيرها ،ووعيه بالقواعد المستترة وراء أشكال التفاعل االجتماعي  ،ومهارته في
ضبط وتنظيم تعبيراته غير اللفظية  ،وقدرته على لعب األدوار ،وتحضير الذات

اجتماعياً(.)2
التعريف اإلج ارئي لمهارات التواصل االجتماعي:هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها
الطالب عند إجابته على فقرات مقياس مهارات التواصل االجتماعي المستخدم في هذا
البحث.

()1

الخطيب ،صالح أحمد ،اإلرشاد النفسي في المدرسة أسسه ونظرياته وتطبيقاته ،ط ،0العين ،دار الكتاب

الجامعي0222( ،م).

)(2

Riggio, E., Throckmorton B., & DePaola. Social and self esteem. Personality and

Individual Differences, 2000,.(11), 799-804
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الدراسات السابقة
تمهيد:
سيتناول هذا الجزء من الفصل األول عرضاً ألهم الدراسات السابقة التي تناولت
متغيرات البحث ،حسب ما توفر للباحثة من دراسات محلية وعربية وأجنبية.سيتم عرض
الدراسات السابقة بالتركيز على الجوانب التالية:
 .3اسم الباحث وتاريخ اإلعداد وعنوان الدراسة ونوعها (ماجستير أم دكتوراه)
والجامعة والبلد -إن وجد.-
 .0الهدف من الدراسة.
 .3عينة الدراسة.
 .4منهج الدراسة.
 .2أدوات الدراسة.
 .6أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة.
وسيتم عرض الدراسات المحلية أوالً ثم الدراسات العربية ثم الدراسات األجنبية،
ال ثم رسائل الماجستير وجميعها مرتبة تنازلي ًا
وسيتم ترتيبها تبعاً لنوعها رسائل الدكتوراه أو ً
وفقاً للتاريخ حيث يتم عرض الرسائل األحدث أوالً وهكذا.
الدراسات المحلية:
وفيما يلي عرضاً ألهم الدراسات المحلية التي تناولت برامج إرشادية لطالب
الجامعات السودانية لمهارات التواصل االجتماعي والمهارات االجتماعية ومشكالت نفسية
ذات صلة بمهارات التواصل حسب ما توفر للباحثة:
 )3دراسة نبيل نمر عودة عبود (:)1
هدف البحث إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي
جمعي لخفض رهاب التحدث أمام اآلخرين لدى عينة من طالبات اإلرشاد النفسي في
()1

نبيل نمر عودة عبود  ،رسالة دكتوراه بعنوان:فاعلية برنامج إرشادي جمعي لخفض رهاب التحدث لدي

طالبات اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى بغزة  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.)0234( ،
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جامعة األقصى بغزة،وتكونت عينة البحث من ( )02طالبة

تم اختيارهن بالطريقة

القصدية  ،وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي .تمثلت أدوات الدراسة في مقياس رهاب
التحدث أمام اآلخرين في القياس القبلي والبعدي والتتبعي وكذلك البرنامج اإلرشادي
العقالني االنفعالي السلوكي الجمعي واألداتين من إعداد الباحث.وقد خلصت نتائج
الدراسة إلى :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة
التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس رهاب التحدث لصالح القياس البعدي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة
في القياس البعدي على مقياس رهاب التحدث لصالح المجموعة التجريبية والضابطة .ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة في القياس
القبلي والبعدي على مقياس رهاب التحدث .وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والتتبعي على مقياس رهاب
التحدث.
 )0دراسة علي فرح أحمد فرح (:)1
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تحتاج للتدخل اإلرشادي وسط
طالب كلية التربية .كما هدفت إلى تقييم فعالية برنامج إرشادي مصمم خصيصاً لمواجه
تلك المشكالت .بلغت عينة البحث  326من طالب كلية التربية بالمستويات األربعة
.استخدم الباحث المنهج التجريبي .تمثلت أدوات البحث في اإلستبيان لتحديد االحتياجات
اإلرشادية والبرنامج اإلرشادي من إعداد الباحث وكذلك اختبار التوافق الدراسي ومفهوم
الذات لتقييم فعالية البرنامج.أهم نتائج البحث تمثلت في :أن  %22من العينة حددوا
احتياجاتهم اإلرشادية (مشكالت نفسية ومادية واجتماعية خاصة طالب المستويين األول
والثاني).اختالف المشكالت حسب النوع والتخصص والخلفية االجتماعية للطالب.وجود

()1علي فرح أحمد فرح  ،رسالة دكتوراه بعنوان  ،تصميم وتجريب برنامج إرشاد نفسي لطالب كلية التربية بجامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان .)0226(،
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فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب في االختبارين القبلي والبعدي لصالح
االختبار البعدي حيث جاءت النتائج مؤكدة الستفادة الطالب من البرنامج.
 )3دراسة أشرف محمد أحمد علي (:)1
هدف هذا البحث إلى معرفة السمة العامة لمهارات التواصل اللغوي والتفاعل
االجتماعي ألبناء بعض الجاليات األفريقية من طالب الجامعات في بعض واليات
السودان ،وكذلك معرفة العالقة اإلرتباطية بين المتغيرين ،وأيضاً التعرف على الفروق في
مهارات التواصل اللغوي بين طالب الجاليات األفريقية التي تُعزى لمتغيرات (النوع ،وبلد
الجالية ،ومدة اإلقامة) .بلغ حجم العينة ( )402مفحوصاً منهم ( )002من الذكور
و( )022من اإلناث  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي ،طبق عليهم مقياسي
مهارات التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي .توصل البحث للنتائج التالية :تتسم السمة
العامة لمهارات التواصل اللغوي للجاليات األفريقية بالوسطية ،بينما تتسم السمة العامة
للتفاعل االجتماعي للجاليات األفريقية باالرتفاع ،وجود فروق في مهارات التواصل اللغوي
تبعاً لمتغيري النوع ومدة اإلقامة وذلك لصالح اإلناث ،ولصالح اإلقامة الطويلة.
 )4دراسة سجدة آدم محمد آدم (:)2
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مهارات التواصل االجتماعي والتفاعل
االجتماعي لطالب القطاع التربوي بجامعة الجزيرة في ضوء متغيرات (النوع ،مكان
اإلقامة ،التخصص ،الكلية).تكونت عينة الدراسة من ( )422طالب ًا وطالبة .اتبعت
الدراسة المنهج الوصفي  ،تمثلت أدوات الدراسة في استبانه مهارات التواصل ومقياس
التفاعل االجتماعي ،أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه ودالة إحصائياً بين
مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي لطالب القطاع التربوي ،وكذلك وجود فروق دالة

()1

محمد أحمد علي  ،رسالة ماجستير بعنوان :مهارات التواصل اللغوي وعالقتها بالتفاعل االجتماعي ألبناء

بعض الجاليات اإلفريقية بالسودان/جامعة الخرطوم /السودان .)0232( ،

()2

سجدة آد م محمد آدم  ،رسالة ماجستير بعنوان :مهارات التواصل وعالقتها بالتفاعل االجتماعي في ضوء بعض

المتغيرات (دراسة ميدانية لطالب القطاع التربوي بجامعة الجزيرة)  ،جامعة الجزيرة  ،السودان.)0233( ،
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إحصائياً لمتوسط درجات مهارات التواصل لطالب القطاع التربوي تُعزى للنوع ،بينما
توجد فروق دالة إحصائياً في متوسط درجات مهارات التواصل لطالب القطاع التربوي
تُعزي لمتغيرات(مكان اإلقامة ،والتخصص ،والكلية) لصالح الطالب من الحضر ،وطالب
التخصص األدبي ،وطالب كلية التربية الحصاحيصا ،وال توجد فروق دالة إحصائي ًا
لمتوسط درجات التفاعل االجتماعي لطالب القطاع التربوي تُعزى لمتغيرات (النوع،
والتخصص ،والكلية)  ،بينما توجد فروق دالة إحصائياً لمتوسط درجات التفاعل
االجتماعي لطالب القطاع التربوي تُعزى لمكان اإلقامة لصالح الطالب من الحضر.
الدراسات العربية:
وفيما يلي عرضاً ألهم الدراسات العربية التي تناولت مهارات التواصل االجتماعي
والمهارات االجتماعية حسب ما توفر للباحثة:
 )3دراسة كروم موفق (:)1
هدف البحث للكشف عن البنية العاملية الختبار المهارات االجتماعية الذي أعده
رونالد ريجو لدى عينة من الطالب الجزائريين ،ومن ثم التحقق من صدق وثبات فقراته
ثم االستدالل بالعالقة بين عوامل هذه البنية وعوامل كاتل للشخصية لتدعيم الصدق
التالزمي .كما يهدف البحث الستخراج معايير محلية مناسبة لالختبار.وكذلك التعرف
على دالالت الفروق بين الجنسين في المهارات االجتماعية.تكونت عينة البحث من
( )224من طالب الجامعات الجزائرية منهم ( )333ذكو اًر و ( )443إناثاً.واستخدم
البحث المنهج الوصفي .أوضحت النتائج  :أن البناء العاملي الختبار المهارات
االجتماعية باستخدام التحليل العاملي االستكشافي يتضمن عشرة عوامل مختلفة من
المكونات الستة والتي أسس عليها ريجو نموذجه للمهارات االجتماعية .وهذه العوامل
تمثل أبعاداً جديدة لالختبار وهي :مهارات االختالط والمشاركة االجتماعية  ،المبأداة
()1

كروم موفق ،رسالة دكتوراه بعنوان  :البنية العاملية الختبار المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض متغيرات

الشخصية ،جامعة وهران ،الجزائر .)0232( ،
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بالتفاعل ،المحادثة ،القيادية ،التعبير عن المشاعر واالنفعاالت ،الحساسية االجتماعية،
المراقبة االجتماعية ،التعاطف واالرتياح االجتماعي ،الضبط االجتماعي واالنفعالي
ومهارات التكيف مع المواقف االجتماعية .كما أشارت النتائج إلى :أن هذه العوامل
تتصف بمعامالت صدق وثبات جيدة كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل اختبار كاتل
للشخصية ،وهذه النتائج تدعم الصدق البنائي لالختبار .وقد تم على أثر هذه النتائج
وضع معايير محلية مناسبة يمكن استخدامها للمقارنة أو التصنيف بحسب الهدف من
االستخدام  .وفيما يخص الفروق بين الجنسين في أبعاد المهارات االجتماعية فإن النتائج
دلت على العموم أنه ال توجد فروق دالة بين الذكور واإلناث على استجاباتهم على
االختبار  ،فيما كان هناك تباين دال في الفروق على مستوى األبعاد،حيث كانت الفروق
لصالح الذكور في أبعاد :مهارات المحادثة  ،المهارات القيادية،مهارات الضبط االجتماعي
واالنفعالي وكانت دالة لصالح اإلناث في مهارات التعاطف واالرتياح االجتماعي بينما لم
تكن الفروق دالة في األبعاد األخرى.
 )0دراسة نهلة محمد عوض القرعان(:)1
هدفت الدراسة إلى قياس فعالية برنامج إرشادي سلوكي في تنمية مهارات
االتصال لطالب جامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز .تكونت عينة الدراسة من ()342
طالباً وطالبةً

منهم ( )322من اإلناث و( )32من الذكور من طالب كلية التربية

بالخرج .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي .تمثلت أدوات الدراسة في البرنامج اإلرشادي
السلوكي و مقياس مهارات االتصال واألداتين من إعداد الباحثة .أظهرت النتائج فاعلية
البرنامج في تنمية مهارات االتصال لدى اإلناث أكثر من الذكور ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية لمستوى السنة الرابعة أكثر من السنة األولى.
 )3دراسة عامر ناظم صالح علي(:)1

()1

نهلة محمد عوض القرعان ،رسالة دكتوراه بعنوان :فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تنمية مهارات االتصال

لطالب جامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية.)0236( ،
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هدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة بين اإلفصاح عن الذات ومهارات
التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة بابل ،وبلغت عينة البحث ( )422طالباً
وطالبةً.استخدمت الدراسة المنهج الوصفي اإلرتباطي .وتمثلت أدوات البحث في :مقياس
اإلفصاح عن الذات لجاسم ( )3994وتعريب وتكييف مقياس ريجيو ( )3926لمهارات
التواصل االجتماعي ،وتوصل البحث للنتائج التالية :انخفاض مستوى اإلفصاح عن
الذات لدى طلبة الجامعة ،وتمتع طلبة الجامعة بمستوى جيد من مهارات التواصل
االجتماعي ،وكذلك وجود عالقة ارتباطيه بين اإلفصاح عن الذات ومهارات التواصل
االجتماعي لدى طلبة الجامعة.
 )4دراسة رياض هاتف عبيد(:)2
هدف البحث للتعرف على مدى امتالك طلبة كلية الدراسات القرآنية لمهارات
االستماع واعداد برنامج تدريبي لتنمية هذه المهارات والتعرف على فاعلية البرنامج في
تنمية مهارات االستماع لدى طالب قسم لغة القرآن واعجازه البالغ عددهم  342طالب ًا
وطالبةً.استخدم الباحث المنهجين الوصفي والتجريبي.وتم استخدام اإلستبانة واختبار
مهارات االستماع والبرنامج المقترح كأدوات للدراسة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وصف
قائمة مهارات االستماع والحاجات التدريبية المطلوب توافرها لدى الطلبة.وأظهرت نتائج
الدراسة  :تدني مستوى مهارات االستماع  ،وفاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية
مهارات االستماع عند طلبة قسم لغة القرآن و إعجازه.
 )2دراسة سليمان حسين موسى المزين (:)3

()1

عام ر ناظم صالح علي  ،رسالة دكتوراه بعنوان :اإلفصاح عن الذات وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي

لدى طلبة جامعة بابل  ،جامعة بابل ،العراق.)0236(،

()2

رياض هاتف عبيد  ،رسالة دكتوراه بعنوان:فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات االستماع عند طلبة كلية

الدراسات القرآنية  ،جامعة بابل ،العراق.)0236(،

()3

سليمان حسين موسى المزين  ،رسالة دكتوراه بعنوان:مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كلية الشريعة

وأصول الدين الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.)0229(،
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هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي
الشريعة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة وسبل االرتقاء بها .وتكونت عينة الدراسة
من( )320طالباً وطالبة .واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي  .واستخدم الباحث
اإلستبانة لجمع المعلومات .وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :توافر المهارات
االجتماعية لدى طلبة كلية الشريعة وأصول الدين بنسبة وصلت في المتوسط والوزن
النسبي .%22.3حصلت مجاالت المبادرة والصداقة والبشاشة وصلة الرحم وبر الوالدين
على درجات عالية .وتوافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بجميع
المجاالت بنسبة أعلى منها لدى الطالبات في كلية أصول الدين.توافرت المهارات
االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بمجال المبادرة ومجال الصداقة ومجال البشاشة
وط القة الوجه بنسبة أعلى منها لدى الطالبات في كلية الشريعة .وتوافرت المهارات
االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أقل منها لدى الطالبات بكلية
الشريعة .وتوافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بمجال
صلة الرحم وبر الوالدين بنسبة أقل منها لدى الطالبات في كلية أصول الدين .وتوافرت
المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أقل منها لدى
الطالبات بكلية الشريعة.وتوافرت المهارات االجتماعية لدى طالب كلية الشريعة فيما
يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أقل منها لدى الطالبات بكلية أصول الدين.ال يوجد
اختالف دال إحصائياً في توافر المهارات بشكل عام لدى عينة الدراسة تُعزى لمتغير
الترتيب في األسرة والمحافظة ومكان اإلقامة ومستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم.
 )6دراسة موضي محمد عبدالعزيز الدغيثر(:)1
هدفت الدراسة إلى وضع نموذج نظري للمهارات االجتماعية في المجتمع اإلسالمي
يستمد قواعده من بعض اإلشارات في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .واعداد مقياس
()1

موضي محمد عبدالعزيز الدغيثر  ،رسالة دكتوراه بعنوان:المهارات االجتماعية من المنظور اإلسالمي وعالقتها

بكل من الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي والحالة االجتماعية والسن دراسة على الطالبات الجامعيات في مدينة
الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.)0222(،
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للمهارات االجتماعية من منظور إسالمي محكي المرجع .والكشف عن عالقة المهارات
االجتماعية من منظور إسالمي وبعض المتغيرات  :الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي
والحالة االجتماعية والسن .بلغت عينة البحث( )042طالبة في المرحلة العمرية من -32
06عاماً .استخدم البحث المنهج الوصفي والتاريخي .وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس
المهارات االجتماعية من منظور إسالمي من إعداد الباحث ومقياس الذكاء الوجداني
لمايروسالوفي وكارسو المقنن على البيئة السعودية .توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:توجد
عالقة بين المهارات االجتماعية والذكاء الوجداني .توجد فروق دالة إحصائياً في درجات
الطالبات الجامعيات في المهارات االجتماعية من منظور إسالمي تبعاً لدرجاتهن في
الذكاء الوجداني لصالح متوسط درجات الذكاء الوجداني المرتفع .توجد فروق دالة
إحصائياً في درجات الطالبات الجامعيات في المهارات االجتماعية من منظور إسالمي
تبعاً لدرجاتهن في المعدل التراكمي لصالح متوسط درجات المعدل التراكمي المرتفع .ال
توجد فروق دالة إحصائياً في درجات الطالبات الجامعيات في المهارات االجتماعية من
منظور إسالمي تُعزى لمتغير العمر .توجد فروق دالة إحصائياً في درجات الطالبات
الجامعيات في المهارات االجتماعية من منظور إسالمي تُعزى لمتغير الحالة االجتماعية
لصالح المتزوجات.
 )2دراسة مريم عواد الزيادات(:)1
هدفت هذه الد ارسة إلى تقصي فعالية برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في
خفض الخجل واالكتئاب لدى طلبة الجامعة األردنية .تألفت عينة الدراسة من ( )00طالباً
من المراجعين لشعبة اإلرشاد النفسي في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنية من
الحاصلين على درجات مرتفعة في مقياس الخجل وقائمة وصف المشاعر ،تم توزيع أفراد
الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة).حيث خضعت المجموعة التجريبية
مكون من ( )33جلسة على مدى شهرين بينما لم تخضع المجموعة
لبرنامج تدريبي َ
()1

مريم عواد الزيادات  ،رسالة دكتوراه بعنوان :فعالية برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في خفض الخجل

واالكتئاب لدى طلبة الجامعة األردنية  ،الجامعة األردنية  ،األردن( ،د،ت).
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الضابطة ألي برنامج إرشادي .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي .تم بناء برنامج
تدريبي للمهارات االجتماعية ،وتم تطبيق كل من مقياسي الخجل وقائمة وصف المشاعر
عدلين على البيئة األردنية كمقياس قبلي وبعدي ومتابعة.أشارت النتائج إلى وجود فرق
الم َ
ُ

دال إحصائياً في مستوى الخجل واالكتئاب بين أداء المجموعتين وذلك لصالح المجموعة
التجريبية .وهذا يعني أن البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية كان فعاالً في خفض
مستوى الخجل واالكتئاب لدى أفراد الدراسة من طلبة الجامعة األردنية.
 )2دراسة قصي حميد حامد (:)1
هدفت الدراسة إلى فاعلية برنامج إرشادي في رفع مهارات التواصل االجتماعي
لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والبالغ عددهم ( )22طالباً.استخدمت الدراسة المنهج
التجريبي .تمثلت أدوات الدراسة في مقياس مهارات التواصل االجتماعي والبرنامج
اإلرشادي .توصلت الدراسة للنتائج التالية :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس
مهارات التواصل االجتماعي للمجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح
االختبار البعدي ،وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس مهارات التواصل
االجتماعي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة
التجريبية.
 )9دراسة جوهرة أبو عبطة

(:)2

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المهارات االجتماعية لدى طالبات كلية األميرة
عاليه الجامعية ،بلغت عينة الدراسة ( )302طالبة من مستخدمات وغير مستخدمات
لشبكة التواصل االجتماعي من مستوى البكالوريوس والدبلوم ،ومن المدينة و القرية.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارن .تم تطوير استبانة لقياس المهارات االجتماعية.
()1

قصي حميد حامد  ،رسالة ماجستير بعنوان :فاعلية برنامج إرشادي في رفع مهارات التواصل االجتماعي لدى

طلبة المرحلة اإلعدادية ،الكويت.)0236(،

()2

جوهرة أبو عبطة  ،رسالة ماجستير بعنوان :المهارات االجتماعية لطالبات الجامعة مستخدمات وغير

مستخدمات شبكة التواصل االجتماعي في ضوء
األردن.)0232(،
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بعض المتغيرات ،كلية األميرة عاليه الجامعية،

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في درجة المهارات االجتماعية بين الطالبات
المستخدمات لشبكة التواصل االجتماعي وغير المستخدمات لصالح الطالبات
المستخدمات .وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة المهارات
االجتماعية بين الطالبات المستخدمات لشبكة التواصل االجتماعية وغير المستخدمات
تُعزى لمتغير المستوى الدراسي أو لمتغير السكن.
 )32دراسة هدى إبراهيم عبد الحميد وهبه(:)1

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين المهارات االجتماعية وأعراض الوحدة
النفسية لدي المراهقين ،والكشف عن الفروق بين الجنسين من المراهقين في كل من
المهارات االجتماعية وأعراض الوحدة النفسية.وكذلك الكشف عن الفروق بين المراهقين
وفقاً للمتغيرات الديموغرافية (حجم األسرة  -الترتيب الميالدي  -مستوى تعليم األم) في
كل من المهارات االجتماعية وأعراض الوحدة النفسية.وتكونت عينة الدراسة من ()062
من المراهقين .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي اإلرتباطي .وقد استخدمت الباحثة
كل من :استمارة جمع البيانات(من إعداد الباحثة) ،ومقياس المهارات االجتماعية (من
إعداد السيد السمادوني) ،ومقياس الوحدة النفسية (( )AUCLإعداد عبد الرقيب البحيري،
 .)3922وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:توجد فروق دالة إحصائي ًا بين متوسطي
درجات المراهقين (الذكور واإلناث) في(التعبير االنفعالي – الحساسية االنفعالية – التعبير
االجتماعي  -الحساسية االجتماعية) والفروق لصالح اإلناث .وفي (الضبط االنفعالي–
والدرجة الكلية للمهارات االجتماعية) والفروق لصالح الذكور .بينما لم توجد فروق دالة
إحصائياً

بين متوسطي درجات المراهقين (الذكور-اإلناث) في متغيري (الضبط

االجتماعي– الوحدة النفسية).يوجد ارتباط عكسي دال إحصائي ًا بين متوسط درجات
المهارات االجتماعية ودرجات أعراض الوحدة النفسية لدى كل من الذكور واإلناث من
المراهقين والعينة الكلية.عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين
()1

هدى إبراهيم عبد الحميد وهبه  ،رسالة ماجستير بعنوان:المهارات االجتماعية وعالقتها بأعراض الوحدة النفسية

لدى المراهقين ،جامعة حلوان ،مصر.)0232(،
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(الذكور -اإلناث) ،في المجموعات الثالث لحجم األسرة فيما يتعلق بالدرجة الكلية
للمهارات االجتماعية ،ودرجاتهم على المقاييس الفرعية للمهارات االجتماعية ،كما لم توجد
فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المراهقين (الذكور-اإلناث) ،في المجموعات
الثالث لحجم األسرة فيما يتعلق بالوحدة النفسية.توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات
درجات المراهقين (الذكور  -اإلناث) ،ذوي الترتيب الميالدي (األول-األخير) فيما يتعلق
بالدرجة الكلية للمهارات االجتماعية ،ودرجاتهم على المقاييس الفرعية للمهارات
االجتماعية بإستثناء مقياس (الحساسية االجتماعية) وكانت الفروق لصالح المراهقين
(الذكور -اإلناث) ذوي الترتيب الميالدي األول ،كما وجدت فروق دالة إحصائياً بين
متوسط درجات المراهقين (الذكور-اإلناث) ذوي الترتيب الميالدي (األول -األخير) فيما
يتعلق بالوحدة النفسية وكانت الفروق إلى جانب ذوي الترتيب الميالدي األول.عدم وجود
فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المراهقين (الذكور -اإلناث) ،في المستويات
الثالث لتعليم األم فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمهارات االجتماعية ،ودرجاتهم على
المقاييس الفرعية للمهارات االجتماعية ،بينما وجدت فروق دالة إحصائياً بين متوسط
درجات المراهقين (الذكور-اإلناث) ،في المستويات الثالث لتعليم األم فيما يتعلق بالوحدة
النفسية والفروق لصالح مستوى تعليم األم المنخفض.

 )33دراسة رُوال الحمصي (:)1
هدف البحث إلى إلقاء الضوء على ظاهرة اإلدمان على اإلنترنت وعالقتها
بمهارات التواصل االجتماعي لدى عينة من طالب جامعة دمشق  .وقد بلغت عينة
البحث ( )322طالباً وطالبة ( )36من اإلناث و ( )334من الذكور من تخصصات
علمية متعددة وأوضاع اقتصادية مختلفة .واستخدم البحث المنهج الوصفي
التحليلي.وكانت أدوات البحث عبارة عن (مقياس إلدمان االنترنت إعداد يونغ ومقياس
العالقات االجتماعية إعداد الحاج) وأسفرت النتائج عن :وجود عالقة بين اإلدمان على
(ُ )1روال الحمصي  ،رسالة ماجستير بعنوان:إدمان اإلنترنت عند الشباب وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق ،سوريا( ،د.ت).
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اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي لدى العينة المدروسة .وجود فروق ذات داللة في
اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الجنس لصالح اإلناث .ال توجد فروق في
اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي .ال توجد فروق في
اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير التخصص العلمي.
 )30دراسة بشير إبراهيم الحجار(:)1
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقتها
باالتجاه نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليات التمريض في محافظات غزة.كما هدفت
إلى معرفة الفروق في المهارات االجتماعية وفعالية الذات واالتجاه نحو مهنة التمريض
تبعاً لمتغيري النوع والمستوى الدراسي.وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )020طالباً وطالبة
منهم ( )332من الذكور و ( )22من اإلناث في المستويين األول والرابع.استخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام ثالثة مقاييس :المهارات االجتماعية وفعالية الذات
واالتجاه نحو التمريض ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  :أن مستوى المهارات
االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض بوزن نسبي قدره ( ،)60.362وأن مستوى فعالية
الذات لدى طلبة كليات التمريض بوزن نسبي قدره ( ،)24.422وأن االتجاه نحو مهنة
التمريض لدى طلبة كليات التمريض بوزن نسبي قدره ( .)22.229ووجود فروق ذات
داللة إحصائية في مستوى المهارات االجتماعية بين الطالب والطالبات لصالح الطالب ،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات بين الطالب والطالبات لصالح
الطالب ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين الطالب
والطالبات لصالح الطالب .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات
االجتماعية بين طالب وطالبات المستوى الدراسي األول والمستوى الرابع .وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات بين طالب وطالبات المستوى
الدراسي األول والمستوى الرابع.ووجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة
()1

بشير إبراهيم الحجار  ،رسالة ماجستير بعنوان :المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقتها باالتجاه نحو مهنة

التمريض لدى طلبة كليات التمريض الجامعة اإلسالمية بغزة  /فلسطين( ،د.ت).
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التمريض بين طالب وطالبات المستوى الدراسي األول والمستوى الرابع لصالح طلبة
المستوى األول.ووجود عالقة إرتباطية موجبة بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التمريض
ومتغير المهارات االجتماعية .ووجود عالقة إرتباطية موجبة بين اتجاه الطلبة نحو مهنة
التمريض ومتغير فعالية الذات.وعدم وجود عالقة إرتباطية أثر للتفاعل بين متغيري
المهارات االجتماعية وفعالية الذات على إتجاه الطلبة نحو مهنة التمريض.
الدراسات األجنبية:
 )3دراسة تيموثي ل.هوتل وباتريك هارديجان(:)1
هدفت الدراسة لمعرفة التغير في مهارات االتصال لدى طلبة كلية طب األسنان بعد
إشراكهم في برنامج تدريبي ركز على مهارات االستقبال وارسال الرسائل ومهارات
االتصال اللفظي وغير اللفظي  ،وقد أجريت الدراسة على ( )22طالباً من طالب السنة
الثالثة  ،حيث قارنت سلوكهم عند التفاعل مع مرضاهم قبل وبعد المشاركة في دورة
مدتها خمسة وثالثون ساعة تناولت التعرف على تقنيات المقابالت وسجالت المرضى
وادارة السلوك و عالقات المريض .تم تقييم الطالب قبل وبعد حضور الدورة من قبل
طالب الدراسات العليا في علم النفس الذين استخدموا نموذج المالحظة السلوكية التي
تقيس مهارات التواصل التعبيرية واالستقبالية  ،ومهارات االتصال غير اللفظية  ،والعرض
المهني  ،والحساسية للتنوع الثقافي والعرقي .في ختام هذه الدورة تم تصنيف مهارات
الطالب الشخصية أعلى بكثير من السابق للدورة .تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن
التواصل الفعال بين طالب طب األسنان ومرضاهم يمكن اكتسابه وتحسينه من خالل
دورة تدريبية تتناول مهارات المقابلة األساسية .حيث أظهرت النتائج أن البرنامج كان
فعاالً في تطوير مهارات المقابلة لدى الطلبة  ،وتطورت مهارات االتصال غير اللفظي
لدى الطلبة بعد البرنامج التدريبي.
 )0دراسة انجين وزمالئه(:)1
()1

تيموثي ل.هوتل وباتريك هارديجان ،مدى التحسن في مهارات التواصل الشخصي لطالب طب األسنان،

جامعة نوفا الجنوبية الشرقية  ،الواليات المتحدة األمريكية.)0222(،
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هدفت الدراسة إلى التعرف على روابط التعلق لدى طالب الجامعة وعالقتها
بالمهارات االجتماعية ومستويات الوحدة النفسية  .وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها
( )383طالباً من جامعات تركيا  )612( ،من الذكور( )121من اإلناث .وقد استخدمت
الدراسة كل من مقياس المهارات االجتماعية  ،ومقياس الوحدة النفسية ومقياس العالقات
الحميمة.وقد توصلت الدراسة إلى أن مستويات التعبير االنفعالي والضبط
االنفعالي،ومستوى المهارات االجتماعية عموماً كانت دالة بشكل مرتفع لدى اإلناث
مقارنة بالذكور أما مستويات الضبط االجتماعي للذكور كانت أكثر داللة مقارنة باإلناث
 ،وأَن مستويات المهارات االجتماعية لدى الطالب الذين يؤمنون بروابط التعلق كانت
دالة بشكل كبير مقارنة بمستوى المهارات االجتماعية لدى الطالب الذين يفتقدون روابط
التعلق.
 )3دراسة إسراء درلي وأوزليم كاراكوس(:)2
هدفت الدراسة لفحص أساليب التعلق و المهارات االجتماعية لطالب الجامعة
وتكونت العينة من ( )343طالباً جامعياً.وشملت أدوات الدراسة

كل من االستبيان

ومقياس المهارات االجتماعية.كانت أهم نتائج الدراسة أنه يوجد ارتباط بين التعلق اآلمن
والمها ارت االجتماعية ،وتوجد عالقة إرتباطية دالة بين أسلوب التعلق والتعبير العاطفي
والحس اسية

العاطفية

والتحكم

العاطفي

والتعبير

االجتماعي

ونقاط

التحكم

االجتماعي.أظهرت الدراسة عالقة ارتباطية غير دالة بين أسلوب التعلق ونقاط التحكم
االجتماعي والتعبير العاطفي  ،كما توجد عالقة إرتباطية دالة بين أسلوب التعلق ونقاط
الحساسية االجتماعية.
 )4دراسة زناتون حاجي اكسان وآخرون(:)3
()1

انجين وزمالئه  ،المهارات االجتماعية ومستويات الوحدة النفسية لدى طالب الجامعة ،عينة من الطالب

األتراك ،جامعة كاربوك  ،تركيا.)0222(،

()2

إسراء درلي وأوزليم كاراكوس ،فحص أساليب التعلق والمهارات االجتماعية لطالب الجامعة

ايسكبير،تركيا.)0233(،

()3

،جامعة

زناتون حاجي اكسان وآخرون  ،مهارات التواصل بين طالب الجامعة ،جامعة كابيقسان ،ماليزيا.)0230( ،
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هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى مهارات االتصال بين طالب الجامعة .تكونت
عينة الدراسة من ( )233طالباً .وتضمنت أدوات الدراسة اإلستبيان وتقييم عشرة عناصر
في مهارات االتصال  ،بما في ذلك السلوك الشفوي والكتابي واالجتماعي  .وجدت نتائج
هذه الدراسة أن طالب الجامعة لديهم مهارات تواصل جيدة.
 )2دراسة مورا كالراميتاو روديانس(:)1
هدفت الدراسة لتحسين مهارات التواصل لدى طالب التمريض وتعزيز العالقة
بين الممرضة والعميل.ومقارنة مهارات التواصل لطالب التمريض الذين تلقوا و لم يتلقوا
التدريب باستخدام مبادئ توجيهية للممرضات ذوات الحساسية العالية للتنوع الثقافي.
وتكونت عينة الدراسة من ( )02طالباً من طالب الفصل الخامس من مدرسة التمريض
في يوجياكرتا بأندونسيا .واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي  .كان التدريب لمدة
أربعة ساعات مع لعب األدوار والمعلومات الداعمة وجلسات التغذية المرتدة .حكم
المراقبون على مهارات التواصل لدى الطالب باستخدام قائمة مراجعة من ( )2نقاط في
مقياس

(ليكرت)  ،في حين أن العمالء المحكيين حكموا على رضاهم باستخدام مقياس

(ليكرت) المكون من ( )4نقاط .توصلت الدراسة إلى تحسن مهارات التواصل لدى
مجموعة الطالب الذين تلقوا تدريباً مقارنة بالطالب الذين لم يتلقوا تدريباً .
 )6دراسة شن لون لي(:)2
هدفت هذه الدراسة إلى تدريب طالب التمريض على مهارات

االتصال مع

استخدام اإلنترنت إلتاحة الفرصة ألقرانهم لتقديم تقييمات مباشرة لمهارات االتصال
الخاصة بهم .وهدفت الدراسة إلى دراسة آثار تقييم األقران ومدى صحته .شملت عينة
الدراسة ( )22طالباً من طالب التمريض شاركوا في دورة التمريض النفسي في تايوان.

()1

مو ار كالراميتاو روديانس ،مقارنة مهارات االتصال بين المدربين وغير المدربين من طالب التمريض ،جامعة

جادجا مادا ،اندونيسيا.)0232( ،

()2

شن لون لي  ،تدريب طالب التمريض على مهارات التواصل مع تقييم أقرانهم لهم من خالل فيديوهات مباشرة

على اإلنترنت ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،تايوان.)0236(،
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اشتملت التجربة على جولتين من تقييمات األقران .تم تسجيله وتحميله على منصة
 YouTubeالتي صممت لالحتفاظ بسجل للعرض والتصنيف والتعليقات من أقرانهم.
تمت مزامنة عملية تقييم األقران مع عرض األقران لمقاطع فيديوهات التواصل بحيث
يمكن وضع عالمة المالحظات على النقطة ذات الصلة على الفيديو المحدد .وأظهرت
النتائج تحسن مهارات التواصل للطالب بعد استماعهم لمالحظات أقرانهم.
 )2حليزة عوانج وزواوي داؤد(:)1
هدفت الدراسة إلى تحسين مهارات التواصل لدى طالب كلية الهندسة من خالل
برنامج تعليمي وكذلك لقياس تأثير مهارات التواصل على التحصيل الدراسي
تعليميا تجاه بيئة القاعة الدراسية بكلية الهندسة وذلك من
نهجا
ً
للطالب.قدمت الدراسة ً

أجل تحسين مهارات االتصال لدى الطالب.استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي .و

تضمنت مجموعة تجريبية واحدة ومجموعة ضابطة .غطت عملية التعلم فترة ( )2أسابيع
للتدريس والتعلم في المرحلتين األولى والثانية .توصلت نتائج هذه الدراسة إلى تأثير
المنهج التعليمي المستخدم فيها على تحسين مهارات االتصال للطالب وزيادة مستوى
التحصيل الدراسي لديهم.
تعليق الباحثة على الدراسات:
تناولت هذه الدراسات برامج إرشادية وتربوية لمهارات التواصل االجتماعي
والمهارات االجتماعية وبعض المتغيرات األخرى واختلفت عن الدراسة الحالية في اآلتي:
 -3العينة :بلغ حجم العينة في البحث الحالي ( )33طالباً وطالبة ،بينما تفاوت حجم
العينة في هذه الدراسات ؛ حيث تراوحت بين ( 02إلى  )224نظ اًر الختالف الدراسات
السابقة في منهجها ومجتمع العينة ،واتفقت معظم الدارسات في تنوع العينة ذكو اًر واناثاً
ماعدا جوهرة ( )0232و دراسة نبيل ( )0234و دراسة موضي ( )0222والتي كانت
العينة فيها من اإلناث فقط من طالبات الجامعة  ،كانت العينة في هذه الدراسات من
()1

حليزة عوانج وزواوي داؤد ،تحسين مهارة التواصل من خالل منهج التعلم لطالب كلية الهندسة ،جامعة تون

حسين أون ،ماليزيا.)0232(،
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طالب الجامعات باستثناء دراسة قصي( )0236من طالب المرحلة اإلعدادية ،ودراسة
هدى ( )0232من المراهقين ،وال تعتبر الباحثة أن هذا اختالفاً كبي اًر فطالب الجامعة
فيهم المراهقين وهم أقرب سناً لطالب المرحلة اإلعدادية،وقد أضافت الباحثة دراسة
قصي ( )0236ألنها تتناول برنامج إرشادي لرفع مهارات التواصل االجتماعي
للطالب وهى ودراسة نهلة ( )0236من أشبه الدراسات السابقة بالدراسة الحالية وقد
استفادت منها الباحثة كثي اًر منذ إعداد خطة البحث واعداد أدوات البحث.
 -0المنهج :استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،بينما استخدمت الدراسات السابقة
مناهجاً متعددة منها :المنهج التجريبي كما في دراسة نبيل ( )0234ودراسة علي
( )0226ودراسة نهلة ( )0236ودراسة مريم (د.ت) ودراسة قصي ( )0236و دراسة
شن لون لي ( )0236ودراسة تيموثيل هوتل وباتريك هارديجان( ، )0222والمنهج
شبه التجريبي كما في دراسة حليزة عوانج وزواوي داؤد( )0232ودراسة مو ار كالراميتاو
روديانس( ،)0232وهنالك دراسات استخدمت منهجين كدراسة رياض ( )0236التي
استخدم فيها كل من المنهجين الوصفي والتجريبي ،ود ارسة موضي ( )0222التي
استخدم فيها كل من المنهجين الوصفي والتاريخي .وبقية الدراسات استخدمت المنهج
الوصفي بأنواعه كدراسة سجدة ( )0233ودراسة كروم ( ،)0232أما الدراسات التي
استخدمت المنهج الوصفي اإلرتباطي كدراسة أشرف ( )0232ودراسة عامر ()0236
ودراسة هدى ( ، )0232ودراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كدراسة سليمان
(  )0229ودراسة روال (د.ت) ودراسة بشير (د.ت)  ،أما المنهج الوصفي المقارن فقد
استخدمته دراسة جوهرة (.)0232
-3متغيرات البحث :تناول هذا البحث كل من البرنامج اإلرشادي الجمعي و مهارات
التواصل االجتماعي بينما تناولت الدراسات السابقة متغيرات  :مهارات التواصل
االجتماعي أو المهارات االجتماعية وبعض المتغيرات األخرى.ويمكن تصنيف هذه
الدراسات باعتبار متغيراتها إلى أربعة مجموعات :
أ .دراسات تناولت برامج إرشادية لتنمية أو لتحسين أو لرفع المهارات االجتماعية ومهارات
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التواصل االجتماعي مثال لتلك الدراسات :دراسة نهلة ( )0236لمهارات االتصال
وقصي ( )0236لمهارات التواصل االجتماعي ودراسة رياض ( )0236لمهارة
االستماع ودراسة مريم (د.ت) للمهارات االجتماعية و دراسة تيموثي ل.هوتل وباتريك
هارديجان( )0222و دراسة مو ار كالراميتاو روديانس()0232وحليزة عوانج وزواوي
داؤد( )0232ودراسة شن لون لي (.)0236
ب .دراسات تناولت برامج إرشادية مصممة لطالب جامعات تناولت مفاهيماً نفسية ذات
صلة بمهارات التواصل االجتماعي :كدراسة نبيل ( )0234لرهاب التحدث ودراسة
علي ( )0226لالحتياجات اإلرشادية.
ج .دراسات تناولت المهارات االجتماعية ومهارات التواصل االجتماعي مع متغيرات أخرى
:كدراسة أشرف ( ( )0232مهارات التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي) ودراسة
سجدة( ( )0233مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي) ودراسة عامر ()0236
(مهارات التواصل االجتماعي واإلفصاح عن الذات) ودراسة روال (د،ت) (مهارات
التواصل اإلجتماعي وادمان اإلنترنت) ودراسة هدى (( )0232المهارات االجتماعية
وأعراض الوحدة النفسية) ودراسة جوهرة (المهارات االجتماعية وشبكات التواصل
االجتماعي) ودراسة سليمان (( )0229المهارات االجتماعية وبعض المتغيرات)
ودراسة موضي (( )0222المهارات االجتماعية من المنظور اإلسالمي والذكاء
الوجداني وبعض المتغيرات) ودراسة بشير(د.ت) (المهارات االجتماعية وفعالية الذات
واالتجاه نحو مهنة التمريض) ودراسة إسراء درلي وأوزليم كاراكوس( ( )0233أساليب
التعلق و المهارات االجتماعية) ودراسة زناتون حاجي اكسانو آخرون (()0230مهارات
التواصل) ودراسة مو ار كالراميتاو روديانس(()0232مهارات االتصال).
د .دراسات تناولت متغيرات ذات عالقة بالمهارات االجتماعية لطالب الجامعات  :كدراسة
كروم (( )0232البنية العاملية الختبار المهارات االجتماعية والمتغيرات الشخصية).
 -4النتائج :أما من حيث النت ائج فقد اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في بعض
النتائج واختلفت عنه في أخرى تفصيلها كما يلي :
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اتفقت بعض الدراسات مع نتيجة الفرض األول للبحث الحالي والمتعلقة بمستوى
مهارات التواصل االجتماعي لطالب جامعة شندي والتي تتسم بدرجة فوق الوسط كدراسة
سليمان حسين( )0229و دراسة سجدة آدم ( )0232ودراسة عامر علي ( )0236و
دراسة أشرف محمد ( )0232و دراسة بشير إبراهيم(د.ت) اتفقت مع دراسة زناتون
حاجي اكسانو آخرون ( )0230والتي أبانت نتائجها أن طالب الجامعة لديهم مهارات
تواصل جيدة وكذلك اختلفت مع دراسة رياض هاتف ( )0236والتي أبانت نتائجها تدني
مستوى مهارات االستماع لدى طالب كلية الدراسات القرآنية .
واتفقت بعض الدراسات السابقة مع نتيجة الفرض الثاني للبحث الحالي والخاصة
بوجود فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق
البرنامج لصالح القياس البعدي:كدراسة علي فرح ( )0226ودراسة نبيل نمر ()0234
ودراسة رياض هاتف ( )0236و دراسة قصي حامد ( )0236ودراسة مريم عواد (د.ت)
ودراسة مو ار كال ار ميتاور وديانس( )0232ودراسة حليزة عوانج وزواوي داؤد( )0232و
دراسة شن لون لي (.)0236
واتفقت بعض الدراسات السابقة مع نتيجة الفرض الثالث للبحث الحالي والخاصة
بعدم وجود فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى لمتغير النوع
(ذكور/إناث) :كدراسة كروم موفق(. )0232واختلفت مع بعض الدراسات في هذه النتيجة
كدراسة انجين وزمالئه ( )0222و دراسة سليمان حسين ( )0229و دراسة هدى إبراهيم
( )0232و دراسة عامر على( )0236ودراسة نهلة القرعان ( )0236وكذلك دراسة روال
الحمصي (د .ت) ودراسة بشير إبراهيم (د .ت).
اتفقت بعض الدراسات السابقة مع نتيجة الفرض الرابع للبحث الحالي والخاصة
بعدم وجود فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى لمتغير
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التخصص(كليات نظرية/تطبيقية):كدراسة عامر علي ( )0236ودراسة روال الحمصي
(د.ت).
اتفقت بعض الدراسات السابقة مع نتيجة الفرض الخامس للبحث الحالي والخاصة
بعدم وجود فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى لمتغير الفصل
الدراسي :كدراسة جوهرة أبوعبطة ( )0232و دراسة بشير إبراهيم (د.ت).واختلفت مع
دراسة نهلة القرعان ( )0236في هذه النتيجة.
كما واختلفت دراسة نبيل نمر ( )0234مع نتيجة الفرض السادس للبحث الحالي
والخاصة بوجود فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين
مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي
لصالح التتابعي وهي الدراسة الوحيدة من بين الدراسات السابقة التي تم إجراء قياس
تتابعي فيها.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:
 .3الكشف عن مفهوم مهارات التواصل االجتماعي وتحديده تحديداً دقيقاً.
 .0تكوين فكرة وافية عن العالقة بين المتغيرات موضوع البحث التي تمت دراستها.
 .3تحديد اإلطار العام واإلطار النظري للبحث.
 .4معرفة كيفية تنظيم المعلومات داخل البحث وتبويب الفصول واعداد التقرير النهائي
للبحث.
 .2االستفادة منها في إعداد أدوات البحث المستخدمة في البحث الحالي
 .6اإللمام بأنواع المناهج والتصاميم المستخدمة في البحوث المشابهة.
 .2التعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسات التجريبية
المشابهة.
 .2االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تحديد متغيرات البحث.
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 .9االنتباه لجوانب القصور في الدراسات السابقة وتداركها في البحث الحالي.
 .32كانت نتائج الدراسات السابقة مفيدة لمناقشة نتائج البحث الحالي والمقارنة فيما
بينها.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
تمهيد:
سيتناول هذا الفصل اإلطار النظري للبحث  ،حيث يتضمن اإلطار النظري
موضوعات :اإلرشاد النفسي واإلرشاد الجمعي ومهارات التواصل االجتماعي.
أوالً :اإلرشاد النفسي:
يتناول اإلطار النظري موضوعات اإلرشاد النفسي مع التركيز على اإلرشاد
الجمعي ومهارات التواصل االجتماعي كما يلي:
تعريف اإلرشاد النفسي:
بأنه :عالقة مهنية بين األخصائي النفسي أو األخصائيين والطالب ؛ حيث
عرف ّ
ُي ّ

يقوم األخصائي النفسي بمساعدته على معالجة بعض الصعوبات أو المشكالت النفسية
بأبعادها الشخصية واالجتماعية واألسرية واألكاديمية والثقافية(.)1
وتعرفه الرابطة األمريكية للمرشدين والموجهين النفسيين :بأنه العالقة الدينامية بين المرشد
ّ

النفسي والعميل ،حيث يقوم المرشد بمشاركة الطالب حياتهم وما يقابل ذلك من متطلبات

ومسئوليات ،ويكون مجال تقديم الخدمات اإلرشادية في إطار المؤسسة التعليمية وهو
شامل لكافة الطالب من األسوياء وغير األسوياء ،وكل مجاالت نموهم الجسدي والعقلي
والنفسي والمهني والتربوي(.)2
أهداف اإلرشاد النفسي:
()3

هنالك أهداف عديدة لإلرشاد النفسي ،يعدد منها أبوأسعد أ األهداف التالية:
 .3تحقيق الذات وفهم الفرد إلمكانيته.
 .0تحقيق التوافق بجميع مجاالته.
 .3تحقيق الصحة النفسية.
()1

الحريري ،رافدة؛ مرجع سابق .

()2

علي ،محمد محمود محمد؛ مصطفى ،على أحمد سيد  ،المقابلة اإلرشادية والعالجية ،ط ،0الرياض ،دار

()3

أبو أسعد أ ،أحمد عبد اللطيف ،علم النفس اإلرشادي ،ط ،0عمان ،دار المسيرة0230( ،م).

الزهراء.)0232( ،
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 .4تحسين العملية التربوية.
 .2مجابهة وحل المشكالت التي يمكن أن تعترض سبيل الفرد.
مبادئ اإلرشاد النفسي:
مبادئ اإلرشاد النفسي عند  Fukuyama,mويلخصها كما يلي:

()1

 .3التعاون بين المرشد والعميل.
 .0االهتمام بالنمو الشخصي للفرد.
 .3االعتماد على العمليات السلوكية الفردية.
مناهج اإلرشاد النفسي:
ويشير زهران إلى أن اإلرشاد النفسي يعتمد في تحقيق أهدافه على مجموعة من
المناهج التالية:

()2

.3المنهج اإلنمائي:
ويقوم هذا المنهج علي إجراءات تؤدي إلى النمو السليم خالل مراحل النمو
المختلفة للفرد  ،ويطلق عليه المنهج اإلنشائي وهو يهدف إلى توظيف ما لدى الفرد من
إمكانات وقدرات واستعدادات وتوجيهها توجيهاً سليماً لكي يكون على مستوى من التوافق
والتمتع بالصحة النفسية.ويشمل هذا المنهج التعرف على الجوانب النمائية المختلفة للفرد
جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً باإلضافة إلى محاولة التغلب على المشكالت التي
تحول دون سير عملية النمو في مجراها الطبيعي في اتجاه النضج.
.0المنهج الوقائي:
يهدف المنهج الوقائي إلى منع حدوث المشكلة أو االضطراب لتقليل الحاجة
للعالج ،بحيث يمكن تسميته (منهج التحصين النفسي ضد المشكالت واالضطرابات
النفسية) .ويركز هذا المنهج اهتمامه على وقاية األفراد من الوقوع في اإلضرابات
)(1

Fukuyama,m: Counseling in colleges and universities . in the Handbook of

counseling, by Don Locke ; Jane Myers and Edison Herr. Sage publications . new

)York. ( 2001

()2

زهران ،حامد عبدالسالم ،دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.ط.3القاهرة  :عالم الكتب.)0222( .
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تقدم لتحقق
النفسية،ويهتم باألسوياء قبل اهتمامه بالمرضي.ومن الخدمات اإلرشادية التي ّ
أهداف المنهج الوقائي:خدمات مراكز رعاية الطفولة واألمومة وبرامج وسائل اإلعالم.
.3المنهج العالجي:
يتعامل المنهج العالجي مع األفراد أصحاب المشكالت أو االضطرابات بهدف
عالجهم واعادة التوافق النفسي واالجتماعي وتحقيق الصحة النفسية  ،ويتعلق هذا الجانب
بمعالجة المشكالت واالضطرابات النفسية التي يتعرض لها الفرد ،يحتاج هذا المنهج
لمرشد نفسي متخصص مهنياً  ،ويتلقي تدريباً مستم اًر .وهو أكثر المناهج تكلفة في
الوقت والجهد والمال.وتتراوح الحاالت _ التي يهتم بها المنهج العالجي _في شدتها مابين
االضطرابات السلوكية واضطرابات الشخصية إلى المرض النفسي والمرض العقلي والتعلم
العالجي مثل حاالت صعوبات التعلم(.)1
اإلرشاد النفسي لطالب الجامعات:
تتميز الجامعات في الدول المتقدمة بوجود مراكز أو مرشدين متخصصين على
مستوى عال من التدريب لتقديم الخدمات اإلرشادية المتنوعة في المجاالت األكاديمية
والمهنية والنفسية،بشكل فردي أو جماعي؛

بعد ازدياد أعداد الطالب خالل العقدين

الثالث والرابع من القرن الماضي ،وقد كان لجامعة مينيسوتا دور الريادة في إنشاء أول
مركز إرشادي جامعي بإشراف ويليامسون والذي كان له الدور األكبر في نشر ثقافة هذه
الخدمات في الجامعات؛حيث أسس أول مركز إرشادي يقوم على تقدير حاجات الطالب
التربوية والتعليمية والمهنية والتعامل معها بتدخالت من بعض اإلداريين وأعضاء هيئة
التدريس(.)2

()1

شعبان ،كاملة الفرخ؛ تيم ،عبدالجابر ،مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي .ط.32عمان :دار صفاء للنشر

والتوزيع.)0239( .

()2

العبيدي ،محمد جاسم ،جاسم ،أالء محمد ،اإلرشاد والتوجيه النفسي .عمان :دار ديبونو للنشر والتوزيع.

(.)0232
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بينما يالحظ أن مفهوم اإلرشاد النفسي في الجامعات العربية يعتبر األحدث
تقدم
مقارنة بالدول المتقدمة ،فقد أقامت العديد من الدول العربية مراك اًز لإلرشاد النفسي ّ
خدماتها للطالب ،والتي تهتم بعالج المشكالت أكثر من اهتمامها بالوقاية منها ،ومن
المالحظ إغفال تنمية المهارات والقدرات في الخدمات والبرامج اإلرشادية المقدمة في هذه
المراكز ،ومن الجامعات العربية التي اهتمت بإنشاء المراكز اإلرشادية أو تقديم الخدمات
اإلرشادية للطالب :الجامعات المصرية واإلماراتية واألردنية والقطرية والسعودية
والسودانية وغيرها(.)1
مفهوم المرشد النفسي في المؤسسة التعليمية:
قدمت الرابطة األمريكية للمرشدين النفسيين تعريفاً للمرشد النفسي بأنه  :المهني
المتخصص الذي يقع عليه عبء مساعدة جميع الطالب ،ومقابلة جميع احتياجات نموهم
وما يصادفونه من مشاكل في حياتهم

()2

.

تصنيف المراكز اإلرشادية في الجامعات:
هنالك عدداً من التصنيفات الخاصة بنماذج المراكز اإلرشادية الجامعية ،ولعل
أكثرها شيوعاً وأقربه النماذج المراكز العربية والسودانية_على حسب علم الباحثة_
التصنيف الذي وضعه قيلسو وزمالؤه والذي يتضمن:

()3

 -3النموذج التقليدي (:)Traditional Modelويمثل مراكز اإلرشاد الجامعية التقليدية
التي تزود الطالب باإلرشاد قصير المدى للمشكالت العاطفية وعالج بعض المشكالت
الشخصية وخدمات اإلرشاد المهني.

()1

الدليم ،فهدعبداهلل ،واقع االستفادة من خدمات اإلرشاد في الجامعات السعودية ،المجلة السعودية للتعليم العالي،

العدد( ، )6ديسمبر ،ص ص .)0233( .302-322

()2

النغميشي ،عبدالعزيز بن محمد  ،اإلرشاد النفسي خطواته وكيفيته(نموذج إسالمي))0232( .

)(3

Bishop , J , B (2002 ) : Students with history of counseling ;implications for

counseling centers and other administrative units . Journal of college student
development , vol. 43 , p.130 .
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 -0النموذج االستشاري ( :)Consultation Modelوفيه تتم مساعدة العاملين من
المرشدين في تنظيم بيئة الجامعة وتزويدهم بالمالحظات الضرورية لذلك ،وتحسين
مستوى فاعلية عملهم مع الطالب.
 -3نموذج العالج النفسي (:)Psychotherapy Modelوفيه يتم تطبيق استراتيجيات
وفنيات تدخل عالجية نفسية للتعامل مع االضطرابات والصعوبات النفسية والعاطفية التي
تواجه الطالب.
 -4نموذج التوجيه المهني (: (Vocational Guidance Modelوفيه يتم تزويد
الطالب باإلرشاد والتوجيه الذي يساعدهم في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالتخصصات
األكاديمية والرغبات الوظيفية مع تطبيق مقاييس لقياس االستعدادات والقدرات الالزمة
للتخطيط التربوي والمهني.
الخدمات اإلرشادية التي تقدم في الجامعات:
من أهم الخدمات اإلرشادية التي تقدم في الجامعات هي اإلرشاد األكاديمي :وهو
بوابة الضمان لنجاح الطالب في البرنامج الدراسي ،ويساعدهم أيضاً على اتخاذ الق اررات
الصحيحة التي تفيدهم بعد التخرج ،وفي بعض الجامعات يتم التعاون بين المرشد النفسي
ورؤساء األقسام بالكليات واألساتذة في تصنيف الطالب وتحديد الطالب الذين يحتاجون
لإلرشاد األكاديمي_كل طالب حسب وضعه ونتائجه_،ومن ثم توضع خطة لإلرشاد يتم
تنفيذها ومتابعتها حتي نهاية العام الدراسي ،والتي تخضع للتقييم المستمر(.)1
وهنالك جامعات تخصص يوماً لإلرشاد األكاديمي في بداية الفصل الدراسي
الجديد لتعريف كل طالب بمستواه الدراسي من خالل تقرير مفصل لكل طالب في كل
مادة دراسية يقوم بإعداده أستاذ المادة  ،ومن ثم يتم التواصل الكترونياً مع الطالب
والتفاكر معه في خطط مناسبة لمعالجة مشكالته ،يتم متابعتها من قبل األستاذ والمرشد

)(1

Guneri,D ;aydin ,G and Skovholt,T; Counseling needs of students and evaluation of

counseling services at a large urban university in Turkey international journal for the
)advancement of counseling vol. 25.no.1 pp. 53 – 63. (2003
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النفسي وبمتابعة رئيس القسم  .كذلك تقدم مراكز اإلرشاد بالجامعات خدمات أخرى
إرشادية وعالجية واستشارات نفسية وقياس نفسي حسب ما يتوفر لكل جامعة من
()1

إمكانات

لمن تقدم الخدمات اإلرشادية في الجامعات؟
تقدم الخدمات اإلرشادية للطالب الذين يعانون من مشكالت أكاديمية  ،أو الذين
يساورهم الشك في قدراتهم أو الذين يعانون من مشكالت في التواصل أو التفاعل مع
اآلخرين أ و الذين يعانون من صراعات مع الغير ،كما تقدم خدمات اإلرشاد األسري في
الجامعات لمساعدة الطالب المتزوجين والذين عادوا إلكمال دراستهم ،كذلك تقدم خدمات
نفسية للطالب المتفوقين والموهوبين ،وتقدم الخدمات الوقائية والتنموية للطالب األسوياء
وغيرهم(.)2
وتقدم الخدمات اإلرشادية لطالب السنة األولى والطالب الوافدين وطالب المنح
وتقدم خدمات اإلرشاد المهني لطالب السنة األخيرة وتقدم المراكز خدمات القياس النفسي
كقياس الذكاء والميول المهنية والمهارات االجتماعية(.)3
ومن خالل تجربة الباحثة في اإلرشاد النفسي فإن مراكز الجامعات السودانية
تقدم أيضاً الخدمات اإلرشادية للطالب المرضى باألمراض المزمنة والوبائية فضالً عن
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،وكذلك تقدم خدماتها المتخصصة للطالب في
مجاالت اإليدز والمخدرات.
وفي جامعة شندي تقدم وحدة اإلرشاد النفسي بالعمادة الخدمات التالية:
)(1

Bishop ,J , B ,: College and university counseling centers ; questions in search of

)answers . journal of college counselin vol,9 n.1 .spring(2006
receiving

)(2

Flisher,a; debeer,J and Bokhorst,F: Characteristics of students

counseling services at the university of Cape Town. British journal of guidance and
)counseling .vol,30 .no.3(aug) pp.299-310. (2002

)(3

Chang, H; Help – seeking for stressful events among Chinese college students in

Taiwan ; Roles of geder , prior history of counseling and help seeking attitudes .
) Journal of college student development . Vol . 49 No . I p p 41 – 50 (2008
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.1اإلرشاد األكاديمي  :تهتم بكل مشكالتك األكاديمية مثل  :تدني التحصيل الدراسي
ومشكالت التأخر الدراسي كاإلعادة والفصل وازالة الرسوب وغيرها وكذلك صعوبات المذاكرة
وصعوبات التكيف مع التخصص غير المرغوب فيه  ،وتساعد الطالب كذلك في التخطيط
السليم للمذاكرة الفعالة وكيفية االستعداد لالمتحان وكيفية تطوير مهارات في البحث العلمي
واعداد السمنارات وأوراق العمل ومشاريع التخرج ،وكذلك تهتم الوحدة باألعراض النفسية التي
تعيق التفوق الدراسي للطالب كقلق االمتحان والخوف من االمتحان والنسيان وغيرها.

.2اإلرشاد النفسي والسلوكي:تهتم الوحدة بجميع المشكالت النفسية مثل أعراض القلق
والخجل واالنطواء والمخاوف بجميع أنواعها وكل األمراض النفسية وجميع أنواع
االضطرابات النفسية بما فيها اضطراب التكيف أو التأقلم الذي يمكن أن يتعرض له
بوجه خاص طالب السنة األولى أو الطالب القادمين من الواليات األخرى أو طالب
الشهادات العربية والطالب الوافدين من خارج السودان ،كذلك تساعد الوحدة طالب
جامعة شندي في التخلص من اضطرابات النوم والشهية وكل أشكال األمراض
النفسجسمية وهي تلك األمراض التي تظهر في شكل أعراض جسدية كالصداع واإلغماء
ال وهي ناتجة عن أسباب نفسية في األصل  ،كما تسعى الوحدة للسيطرة
وعسر الهضم مث ً
على مشكالت اإلدمان والتي نستعين فيها بمختصين وأطباء نفسانيين لتقديم التدخل
الطبي والنفسي المالئم.
.3اإلرشاد االجتماعي :تساعد الوحدة الطالب في تحسين و تطوير مهاراتهم االجتماعية
في كسب األصدقاء والمحافظة عليهم  ،وحل مشكالتهم العاطفية واألسرية ،كل ذلك من
اجل تحقيق التوافق االجتماعي ،وتهتم الوحدة بصفة خاصة بالطالب والطالبات
المتزوجين وتخطط معهم لتحقيق التوافق األكاديمي والزواجي.
.4اإلرشاد المهني  :حيث تساعد الوحدة الطالب في اختيار التخصص الدقيق المالئم
لميولهم وقدراتهم وسمات شخصياتهم  ،وتقدم لهم اإلرشادات المناسبة التي تعينهم على
التخطيط السليم لمستقبلهم المهني  ،كما نساعدهم في التعرف على طرق اختيار المهنة
المناسبة لهم.
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.2تنمية الشخصية:تساعد الوحدة الطالب في فهم الذات وتحديد القد ارت والمهارات،
وتقدم الوحدة عبر عدد من المحاضرين المميزين والمدربين المؤثرين محاضرات ودورات
التنمية البشرية المالئمة لطالب الجامعة .
مهام ومسئوليات المرشد النفسي في الجامعات:
يحدد  )2000(Riggio, E,مهام المرشد الطالبي في الجامعة بالمهام التالية:

()1

 .3التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع خطط إرشاد الطالب.
 .0تعبئة المعلومات الالزمة عن كل طالب في السجل الشامل.
 .3القيام ببحث الحاالت الخاصة وأعداد استمارة مخصصة لذلك.
 .4العمل على توثيق الروابط بين الجامعة وأولياء األمور للطالب الذين لديهم مشكالت
تحتاج للتدخل األسري.
 .2رعاية الطالب المتفوقين والموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة واعداد البرامج المالئمة
لهم.
 .6تنفيذ برامج اإلرشاد الديني والوقائي والتربوي.
 .2التواصل مع األساتذة بالجامعة وخلق عالقات مع اإلدارات المختلفة لتعينه في مساعدة
الطالب وتذليل مهامه.
 .2التنسيق مع اإلدارات المعنية في النشاطات الطالبية لدورها المهم في إرشاد الطالب.
صعوبات تواجه المرشد النفسي في الجامعات السودانية:
ومن خالل الدراسات األجنبية كدراسة :نوجنت وآخرون

()2

تبين للباحثة أن مراكز

اإلرشاد بجامعات الدول المتقدمة رغم قدم نشأتها تواجه ببعض الصعوبات والتي يمكن
تلخيص بعضها في تعدد وتنوع مشكالت الطالب والميزانية الضخمة التي تحتاجها
)(1

Riggio, E., Throckmorton B., & DePaola. Social and self esteem. Personality and

Individual Differences, 2000,.(11), 799-804
Nugent , F ( 2000)Kahn, J , (2000(Stone, G and Archer ,j (2000)Cornish,J;R iva,

) ()2

( 2000(Turner , A and Berry , T ( 2000 )Mallen , P ( (2002Benton,s; Newton,f
;(2003)Bishop ,J , B , (2006)Hyun , J ; (2006):Raunic, a and Xenos,s(2008)Lee,D
)Olson,E and Locke.B (2009
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الجامعات لتجهيز وتطوير هذه المراكز في ظل اإلقبال الكبير من الطالب لطلب
الخدمات اإلرشادية.هذا مما يجعل األمر يبدو طبيعياً عند مناقشة مشكالت مراكز
اإلرشاد في الجامعات السودانية والصعوبات التي تواجه المرشدين النفسانيين بها.
ومن خالل عمل الباحثة في اإلرشاد النفسي بجامعة شندي وتواصلها مع
المرشدين النفسيين في بعض الجامعات السودانية األخرى  ،فإن المرشد النفسي
بالجامعات السودانية يواجه بصعوبات عدة منها :نقص التدريب ،وعدم توافر المقاييس
واالختبارات النفسية ،كذلك عدم توافر ميزانيات كافية لوحدات ومراكز اإلرشاد تمكنها من
اإلعداد للبرامج اإلرشادية وتنفيذها بشكل مالئم ،فضالً عن عدم تعاون بعض األساتذة
واإلدارات نتيجة لعدم اقتناعهم بأهمية اإلرشاد النفسي أو لحداثة التجربة في بعض
الجامعات السودانية ،مما يلقى على المرشد النفسي أعباء أضافية في جوانب عدة منها
التعريف بالخدمات اإلرشادية لكل األسرة الجامعية وليس الطالب فقط ،وأيضاً االعتماد
على نفسه في الحصول على المعلومات أو تقديم خدماته للطالب ،فال ينتظر تلقى
المساعدة المتوقعة من اآلخرين ،باإلضافة إلى عدم توفر مستشفيات أو عيادات نفسية أو
مراكز متخصصة قريبة إلحالة الطالب الذين يحتاجون لخدمات نفسية معينة ال تتوافر
بمركز اإلرشاد بالجامعة.
ثانياً:اإلرشاد الجمعي أو الجماعي:
ينقسم اإلرشاد النفسي باعتبار عدد المسترشدين إلى فردى وجماعي ،حيث يعتبر
اإلرشاد الفردي العملية الرئيسية في التوجيه واإلرشاد ،وهو تعامل المرشد مع مسترشد
واحد وجهاً لوجه في الجلسات اإلرشادية)1( .ونظ اًر الستناد البرنامج اإلرشادي المستخدم
ف ي هذا البحث على فنيات اإلرشاد الجمعي والمقابلة اإلرشادية الجمعية سيتم التركيز
عليهما،وتتبني الباحثة تسمية اإلرشاد الجمعي بدالً عن اإلرشاد الجماعي في هذا البحث.
تعريف اإلرشاد الجمعي:
()1

الضامن ،منذر عبدالحميد ،اإلرشاد النفسي في الطفولة والمراهقة ،ط ،3سلطنة عمان ،مكتبة األجيال،

()0222
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اإلرشاد الجمعي في علم النفس اإلرشادي له عدة تعريفات منها ما يلي:
عرفه كل من بيرق والندرث بأّنه:عملية ديناميكية ذات عالقة شخصية متبادلة
ّ

بين المشتركين في العمل اإلرشادي،تكونت نتيجة المشاعر والسلوكيات الصادرة من كل
فرد في المجموعة.
()1

عرفه زهران
ّ

بأنه إرشاد مجموعة من المسترشدين والذين غالباً ما تتشابه

المشكالت واالضطرابات النفسية التي تواجههم ،وذلك في جماعات محددة .يعرفه
الخالدي بأنه عملية تفاعل بين مجموعة من الطلبة المسترشدين يعانون من مشكلة
مشتركة متشابهه بحيث يتم جمعهم وفق مبادئ وقواعد محددة بغرض مساعدتهم في
التعبير عن مشكلتهم بحرية وأمان وثقة وكشف أسبابها وصوالً إلى الحلول المناسبة
لتحقيق التكيف ألفراد هذه المجموعة(.)2
وترى الباحثة إلى تشابه تعريف كل من زهران والخالدي في التركيز على ضرورة
وجود مشكلة مشتركة بين المسترشدين ،بينما ركز تعريف بيرق والندرث على العالقة
اإلرشادية ،بينما تعريف الخالدي هو األكثر شموالً من وجهة نظر الباحثة.
أهمية اإلرشاد الجمعي:
يذكر أبوعباة ونيازي أن أهمية اإلرشاد الجمعي لألفراد وللطالب _على وجه
الخصوص _ ويحددانها كما يلي:

()3

 .3وسيلة ناجحة من وسائل التفريغ االنفعالي.
 .0شعور الطالب باألمان والثقة الشتراكه مع غيره في نفس المشكلة.
 .3توفير الوقت والجهد من خالل تقديم الخدمة اإلرشادية لمجموعات متعددة من
الطالب.
 .4يساهم في تطوير العالقات االجتماعية بين الطالب المسترشدين.
()1
()2
()3

زهران ،حامد عبدالسالم ،علم النفس االجتماعي ،ط ،6القاهرة ،عالم الكتب0223( ،م).
الخالدى ،عطا اهلل فؤاد ،مرجع سبق ذكرة.

أبوعباة ،صالح بن عبداهلل؛ نيازي ،عبدالمجيد بن طاش ،اإلرشاد النفسي واالجتماعي ،ط ،3الرياض ،جامعة

اإلمام محمد بن سعود ،اإلسالمية0222( ،م).
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 .2يكسب الطالب مهارات اجتماعية في المناقشة والتعبير عن ذواتهم بحرية.
خطوات اإلرشاد الجمعي:
يقسم أبوأسعد ب اإلرشاد الجمعي إلى الخطوات الخمس التالية:

()1

 .3بداية الجلسة :والتي يتم فيها التهيئة بموضوعات عامة والتعارف.
 .0بناء العالقة اإلرشادية :من خالل انتقاء المرشد ألسلوب االتصال واللغة ونبرة
الصوت التي توحي للمسترشدين بخبرته وتفهمه وتقبله لهم وقدرته على
مساعدتهم.
 .3التعمق في دراسة المشكلة :التروي في فهم المشكلة وعدم التعجل في إصدار
األحكام وتقديم النصائح.
 .4البحث عن الحلول والبدائل :عن طريق حث المسترشدين على إيجاد الحلول
ومناقشتها معهم.
 .2إنهاء الجلسة :بعد تحقيق المجموعة اإلرشادية ألهدافها  ،يقوم المرشد بتهيئتهم
إلنهاء العالقة اإلرشادية بعد قبول الطرفين.
بينما يرى زائد إلى إن اإلرشاد الجمعي للطالب يتكون من أربع خطوات أو مراحل
أساسية هي:

()2

 .3المرحلة التمهيدية :وفيها يقبل األعضاء على االشتراك في الجماعة اإلرشادية،
وقد يتم مساعدتهم من قبل المرشد على معرفة أسباب وجودهم فيها ،ويتم بناء جو
من القبول والثقة بين أعضائها.
 .0مرحلة االستكشاف :وفيها يبدأ األعضاء في تعلم كيفية مشاركة زمالئهم أفكارهم
ومشاعرهم حيث يزداد الوعي بالمشكلة  ،وقد يستخدم البعض أساليب دفاعية عن

()1
()2

أبوأسعد ب ،مرجع سبق ذكره

زائد ،هند يوسف محمد ،فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام التعليم الخليط لتنمية مهارات التفكير التاريخي

والتواصل االجتماعي لدى طالبات الصف األول الثانوي0234( .م).
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نفسه ؛ وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يتم االندماج العاطفي والوجداني بين
األعضاء.
 .3مرحلة العمل :وفيها يحصل الطالب المسترشد على التغذية الراجعة التي تنير له
الطريق التخاذ قرار بشأن مشكلته كما يزداد وعيه بنفسه وباآلخرين.
 .4أما المرحلة األخيرة :فهي مرحلة التفكير واالستبصار ،وفيها يبدأ الطالب في
وضع خطة عمل من أجل تطبيق ما تعلموه من الجماعة اإلرشادية.
وترى الباحثة أن مراحل اإلرشاد الجمعي قد تتداخل مع بعضها لدى بعض األفراد
في المجموعة السيما الذين يعانون من مشكالت الخجل والخوف وعدم الثقة ،وهنا على
المرشد االنتباه لذلك واضافة فنيات وألعاب جماعية تعزز الثقة بين األعضاء.
موضوعات اإلرشاد الجمعي:
تتعدد الموضوعات التي يمكن للمرشد معالجتها عن طريق اإلرشاد
الجمعي،ويذكر الحريري واألمامي من موضوعات اإلرشاد الجمعي وسط الطالب ما
يلي:

()1

 .3مشكالت دراسية:وتشمل مشكالت :التأخر الدراسي،الرسوب،إعادة في الصف،
االنقطاع

عن

الدراسة،العادات

الدراسية

السيئة

مثل:عدم

االستذكار

والمراجعة،وسوء إدارة الوقت وتنظيمه.
 .0مشكالت نفسية سلوكية:وتشمل مشكالت  :الخجل،االنطواء،القلق،العدوان
والتخريب،اإلحباط،التدخين والتعاطي واإلدمان  -بمختلف أنواعه كاإلدمان على
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  -وغيرها.
 .3مشكالت اجتماعية أسرية :مثل مشكالت التفكك األسري بسبب طالق الوالدين أو
انفصالهما ،الطالبات المقبالت على الزواج ،الطالبات المتزوجات ،السلوك
المضاد للمجتمع،التعصب( بأنواعه  :ديني،عرقي ،قبلي ،رياضي،حزبي )
وغيرها.
()1

الحريري ،رافدة؛ األمامي،سمير ،مرجع سبق ذكره.
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 .4مواقف يومية طارئة متكررة :الغياب عن المحاضرة،النوم داخل القاعة،السرحان،
أحالم اليقظة وغيرها.
وهناك من يصنف هذه الموضوعات إلى مشكالت أكاديمية و نفسية واجتماعية
ومهنية وهو تصنيف يشبه تصنيف خدمات المرتكز اإلرشادية بالجامعات(.)1
وترى الباحثة أن مشكالت الطالب يمكن تصنيفها -باعتبار االستم اررية-
لمشكالت دائمة وموسمية وطارئة ،أما المشكالت الدائمة فتشمل المشكالت النفسية
والسلوكية واألسرية واالجتماعية وغيرها ،وأما المشكالت الموسمية :وهي التي تتكرر في
موسم معين:كمشكالت طالب السنة األولى (مشكالت التكيف) والخريجين وشكاوى
الطالب في أوقات معينة من العام الدراسي كفترة التسجيل وفترة االمتحانات (اضطرابات
النوم) ،ومواسم المنافسات المختلفة ( العلمية والثقافية والرياضية) ،أما بالنسبة للمشكالت
الطارئة فهي التي تحدث لطالب معين أو مجموعة طالب بشكل طارئ.
دور المرشد في اإلرشاد الجمعي:
للمرشد النفسي أدوا اًر مهمة في عملية اإلرشاد الجمعي،ويذكر جمعة منها هذه
األدوار (:)2
 .3تكوين المجموعة اإلرشادية بحيث ال يزيد عددها عن ( )9أفراد يجمعهم مستوى عمري
وتعليمي واحد ،ولديهم مشكله متشابهه.
 .0توفير المكان المناسب من حيث الهدوء واالتساع وترتيب جلوس أفراد المجموعة في
وضع يسمح لهم باالتصال المباشر فيما بينهم.
 .3إجراء جلسة تعارف لجميع أفراد المجموعة.
 .4االتفاق على مكان وزمان الجلسات اإلرشادية.
الميسر للجلسات اإلرشادية.
 .2يقوم بدور الُمن ّشط و ّ
)(1

Center Clients Across a Six Year Period. Journal of student deulopmt Gan / f eb ,
()2

) Vol . 41 No . 1 . PP . 104 – 109 ( 2000

جمعة ،ناصر سيد ،فعالية برنامج إرشادي في تحسين المهارات االجتماعية االنفعالية لدي عينة من الطالب

المعاقين بصرياً ،رسالة دكتوراه ،جامعة الرياض،المملكة العربية السعودية.)0229( ،
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 .6التذكير بأهم مبادئ اإلرشاد وهما :السرية والثقة المتبادلة.
 .2تنبيه المجموعة إلى الهدف العام من الجلسة وما تسعى إلى تحقيقه.
 .2يعمل على مشاركة الجميع في المناقشة.
ويضيف عبد العظيم األدوار والمسئوليات التالية للمرشد :

()1

 .3يركز على مبدأ هنا واآلن أكثر من التركيز على الماضي.
 .0ينبه أن كل فرد عليه أن يتكلم عن ذاته فقط.
 .3على المرشد أن يوجه اهتمامه إلى جميع أفراد المجموعة وال يكون اهتمامه فقط على
الشخص المتحدث.
 .4على المرشد أن ينتبه للغة الجسد ألفراد المجموعة مثل اهتمامه بما تحمله كلماتهم
ونبرات صوتهم من مشاعر كالضيق أو اإلحباط أو القلق ،ليتمكن من السيطرة عليها.
 .2يحث المرشد األفراد الغير متفاعلين للمناقشة وذلك بطرح األسئلة عليهم بما يتناسب مع
الموقف أو إشراكهم في بعض األنشطة واأللعاب.
 .6يقوم المرشد بدور التلخيص والتقييم للجلسة وتحضير المناقشة في الجلسة القادمة.
ومن خالل عرض كل من جمعة والحريري واألمامي ألدوار المرشد في اإلرشاد
الجمعي ّتبين تعددها وتنوعها مع قابليتها للتفصيل على حسب طبيعة الجلسات والمشكلة

موضوع اإلرشاد والنظرية التي يبنى عليها المرشد برنامجه اإلرشادي  ،هذا وترى الباحثة

أن هنالك أدوا اًر أخري يقوم بها المرشد كالقدرة على إدارة الجلسات والحرص على تقريب
ّ

وجهات النظر بين األعضاء .وتوظيف مهارات األعضاء ،والتنويع في الفنيات
المستخدمة في الجلسات بما يتالئم مع موضوع المقابلة وشخصيات أفرادها.
وتضيف الباحثة فيما يتعلق بعدد أعضاء المجموعة اإلرشادية ينبغي أن يكون

متناسباً مع موضوع المقابلة اإلرشادية ،ويمكن أن يكون عدد المسترشدين أكثر من
تسعة أعضاء للمجموعة فعلى حسب موضوع الجلسات اإلرشادية وأعمار المسترشدين،

()1عبد العظيم  ،حمدي عبد اهلل ،مرجع سلق ذكره.
45

وطبيعة مشكالتهم ،ففي الجلسات اإلرشادية العالجية يكون من األفضل أن يقل عدد
المجموعة وكذلك بالنسبة لألطفال وأيضاً ذوي االحتياجات الخاصة ،أما في إرشاد طالب
الجامعات يمكن أن يزيد عدد المجموعة بدون أن يؤثر ذلك على سير الجلسات أو تحقيق
المقابلة الجماعية ألهدافها.
أسس اختيار المجموعة اإلرشادية:
الختيار المجموعة اإلرشادية أسس يذكر على ومصطفى منها األسس التالية(:)1
 .3التجانس بين أفراد المجموعة من حيث القدرة العقلية والعمر.
 .0الحاجة :يختار العضو في المجموعة على أساس حاجته للمساعدة والتي يمكن أن
تقدمها له المجموعة.
 .3المشكالت المشتركة :إن اكتشاف أعضاء آخرين داخل الجماعة لهم مشكالت
شعور مطمئناً بأنه يسهل فهمهم من قبل اآلخرين.
شبيهه يمنح الطالب
اً
 .4إعطاء الحرية لألعضاء باختيار نوع المجموعة المراد االنضمام إليها ،بحيث
تراعى عدم وجود أقارب أو أصدقاء للطالب في المجموعة التي يرغب باالنضمام
إليها.
مزايا اإلرشاد الجمعي:
يستخدم اإلرشاد الجمعي بكثرة في إرشاد الطالب ,،وذلك لمزاياه المتعددة ،
ويشير عبد العظيم إلى أبرز مزايا اإلرشاد الجمعي اآلتية (:)2
 .3الترشيد واالقتصاد في النفقات والوقت والجهد وعدد المرشدين.
 .0أفضلل طللرق اإلرشلاد بالنسللبة للحلاالت التللي تقللاوم العلالج الفللردي وتلتحفظ وال تتعللاون فللي
حل المشكلة.
 .3المناقشة الجماعيلة لموضلوع مشلترك تُقلّلل ملن الخلوف ،وتُش ّلعر بلاألمن فُتتليح فرصلاً أكبلر
للتنفيس والتفريغ االنفعالي.

()1

علي ،سمية مصطفي رجب ،فعالية برنامج إرشادي مقترح لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة،

()2

عبد العظيم  ،حمدي عبد اهلل ، ،مرجع سبق ذكره.

رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة0229( ،م).
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 .4صللورة حيلة واقعيللة لنقللل المشللكالت االجتماعيللة إلللى مواقللف حياتيللة؛ فتُكسللب المسترشللدين
مرونة السلوك االجتماعي قبل تطبيقه عملياً.
 .2اشتراك المسترشد في المناقشة واالستماع يقلل من تمركزه حول نفسه ويشعره بقدرتله عللى
األخذ والعطاء؛ حيث يقوم باختيار األنماط السلوكية البديلة وتعميمهلا إللى مواقلف الحيلاة
اليومية.
لاء علل للى نقل للده ومالحظاتل لله سل لللوك
 .6ازدواجيل للة دور المسترشل للد إذ يقل للوم بتعل للديل سل لللوكه بنل ل ّ
اآلخرين ،وعلى نقد ومالحظات سلوك اآلخرين له.

وترى الباحثة أن المقابلة الجماعية تتناسب مع إرشاد طالب الجامعات وخاصة
في موضوعات علم النفس اإليجابي لسرعة اكتساب المهارات وزيادة فرص تبادل
المعلومات ،ومن خالل عمل الباحثة مع الطالب الحظت إقبالهم على البرامج اإلرشادية
الجمعية.
وهناك مزايا أخرى يضيفها حطاب يمكن حصرها كما يلي(:)1
 .3إمكانية الحصول على أوسع مدى من االستجابة نتيجة وجود مدى أوسع من
الخبرة.
 .0يساعد التفاعل االجتماعي الذي توفره الجماعة على سهولة تذكر التفاصيل عن
الخبرات.
 .3يتعلم الفرد من الجماعة جوانب كثيرة فهي تكسبه مزيداً من الثقة بالذات وتضفي
عليه روح التعاون والتفاعل واالنسجام مع اآلخرين.
 .4الشعور باالنتماء للجماعة واحترام الرأي اآلخر حتى وان اختلفت وجهات النظر،
وذلك من خالل التفاعل والتعاون داخل الجماعة اإلرشادية.
عيوب اإلرشاد الجمعي:
وعلى الرغم من مزايا اإلرشاد الجمعي إال أن له عيوباً لخصها العيسوي فيما
يلي(:)1
()1

حطاب ،محمد أحمد محمود ،مرجع سبق ذكره.
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 .3يحتاج لمرشد مختص على مستوى متقدم من الخبرات والمهارات والتدريب
والمعرفة بديناميات الجماعة وتفاعلها.
 .0ال ينجح اإلرشاد الجمعي ما لم يكن أفراد المجموعة في حالة إعداد وتناسق
وانسجام مسبق ،وتقارب في السن ،والثقافة ،والمستوى االقتصادي ،ونوعية
المشكالت و درجة حددتها.
 .3عدم وجود فرصة لعرض المشكالت الخاصة التي يحجبها المسترشد لعدم رغبته
في عرضها أمام اآلخرين ،مما يضعف إمكانية إحداث تغيرات في بناء شخصية
المسترشد.
 .4اعتبار المسترشد عضو في جماعة يجعله يلتزم باقتراحاتها مما يعوق حاجاته
الشخصية.
ويضيف العطاس العيوب التالية لإلرشاد الجمعي(:)2
 .3عدم استفادة الحاالت القصوى من المرضى والمنحرفين من الجلسات اإلرشادية
الجمعية.
 .0قد يحتكر بعض األعضاء المناقشة والدور ويخرجون عن أهداف وموضوع
المناقشة.
قد يكون (الخجل والخوف و القلق)عائقاً عند بعض األفراد من التفاعل مع
المجوعة اإلرشادية أو وصف مشكالتهم لآلخرين  ،وقد ينتابهم شعور بالقنوط أو الندم أو
التوتر إذا ما كشفوها فعالً ،وبذلك يرون أن اإلرشاد الجمعي مهدد لمكانتهم وواقعهم
االجتماعي.

()1العيسوي ،محمد عبد الرحمن  ،مجاالت اإلرشاد والعالج النفسي ،ط ،33بيروت ،دار الراتب الجامعية،
0233م.

()2العطاس ،طاهر بن حسين  ،فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتنمية الوعي بأساليب التواصل األسري بين اآلباء
واألبناء .رسالة ماجستير غير منشورة0233( .م).
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وتؤكد الباحثة على أن الخوف والخجل يعوقان التفاعل داخل الجماعة بل وأنهما
سبباً إلحجام الطالب في االنخراط في المجموعة اإلرشادية أو االستمرار فيها ،فقد
الحظت الباحثة من خالل عملها في الجامعة تردد الطالبات في المشاركة في اإلرشاد
الجمعي لبعض المشكالت النفسية والموضوعات الحساسة التي تثير الخجل لديهن حتى
وان كانت المجموعة اإلرشادية للطالبات فقط؛ وقد تبين ذلك للباحثة خالل جوالت
اإلرشاد الجمعي والفحص الطوعي لإليدز بالمجمعات السكنية للطالبات بشندي ( والتي
نظمتها وحدة اإلرشاد النفسي بالجامعة بالتعاون مع وحدة اإلرشاد بصندوق رعاية الطالب
وبإشراف البرنامج القومي لمكافحة اإليدز بوالية نهر النيل).
وبهذا ترى الباحثة أن اإلرشاد الجمعي ال يصلح في كل البيئات وال كل المجاالت
 ،فقد الحظت إقبال الطالب على اإلرشاد الجماعي الخاص بالموضوعات األكاديمية
وتنمية الشخصية

والمهارات االجتماعية أكثر من غيرها  ،وتُعزى الباحثة ذلك

للخصائص النفسية لطالب الجامع ة والخلفية الثقافية للبيئات الريفية التي جاءوا منها ،
حيث يكونون شديدي التجنب للوصمة االجتماعية ،خاصة وأن شندي كجامعة ومدينة
يمكن اعتبارها محصورة وضيقة.
وترى الباحثة أنه على المرشد النفسي للطالب في تلك األحوال اللجوء إلى طرق
اإلرشاد الجمعي األخرى

كالسيكودراما والسيسودراما والنشاطات العملية أو النادي

اإلرشادي.أما االضطرابات النفسية الشديدة أو الحاالت التي تستدعي درجة عالية من
السرية والخصوصية كاالنحراف الجنسي مثالً فإن اإلرشاد الفردي هو األنسب واألفضل.
أسس اإلرشاد الجمعي:
لتنفيذ جلسات اإلرشاد الجمعي للطالب هنالك أسس البد من مراعاتها يذكر علي
منها األسس التالية(:)1

()1

علي ،أشرف محمد أحمد  ،مهارات التواصل اللغوي وعالقتها بالتفاعل االجتماعي ألبناء بعض الجاليات
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 .3من حيث عدد أعضاء المجموعة يشترط أال يزيد عن  9طالب(وهذا على حسب
نوع المشكلة).
 .0أن يكون هناك تقارب بين أفراد المجموعة في أعمارهم ومستوى نضجهم.
 .3يفضل أال يزيد زمن الجلسة عن زمن المحاضرة المعتادة للطالب.
 .4أن يتم تحديد موعد ومكان الجلسة مسبقاً.
 .2البد أن تكون المدة الزمنية الفاصلة بين الجلسة واألخرى ما يقارب األسبوع.
 .6عدد الجلسات اإلرشادية تتراوح ما بين  2-2جلسات إرشادية  ،هذا يعتمد على
نوع المشكلة.
ويضيف ; Acro,jاألسس التالية التي يقوم عليها اإلرشاد الجمعي(:)1
 .3يكون دور المرشد في البداية بناء الثقة والتعرف على أفراد المجموعة ويتيح
الفرصة لكل فرد للتعبير عن نفسه ومشكلته واالستماع إلى زمالئه.
 .0يقوم المرشد بتلخيص كل جلسة إرشادية في نهايتها وتحديد موعد الجلسة الالحقة.
 .3بعد االنتهاء من كل جلسة يقوم المرشد بتسجيل خالصة ما تم االتفاق عليه وتقييم
التحسن لدى أفراد المجموعة وذلك في سجل اإلرشاد الجمعي.
 .4في نهاية الجلسات يقيم المرشد التحسن لدى أفراد المجموعة ويقوم بتسجيلها في
سجل اإلرشاد الجمعي.
وترى الباحثة أن هذه األسس قد تختلف بين مقابلة إرشادية جمعية وأخرى حسب
طبيعة المجموعة اإلرشادية وعدد األعضاء وطبيعة المشكلة.
نظريات اإلرشاد النفسي:

)(1

Acro,j; Fernandez,F; Helborn,V and lopez,S: Demographic , academic and

psychological profile of students attending counseling services at the university of

)granada . International journal for the advancement of counseling .Vol,27,no,1(2005
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تلعب النظرية دو اًر مهماً في عمل المرشد النفسي ؛فهي تزوده بفهم عن السلوك
السوي والسلوك غير السوي وأسباب اضطرابه ،حيث يستند المشرف النفسي على إطار
نظري معين في القيام بعملية التشخيص النفسي لمشكلة العميل  ،ومن ثم يستند عليه في
اختيار طرق وفنيات اإلرشاد وفي أساليب التدخل والحلول،فوظيفة النظرية :تفسير
العالقات بين الظواهر،وزيادة القدرة على التنبؤ،والمساهمة في اختيار أسلوب اإلرشاد
المناسب  ،والمساهمة في عمليات التعليم والتدريب واإلعداد المهني(.)1
ومن أهم نظريات اإلرشاد النفسي ما يلي:
أوالً:نظرية التحليل النفسي:
من أقدم النظريات النفسية والتي يرجع إليها الفضل في كشف النقاب عن
الجوانب الالشعورية في الشخصية.ابتدعها فرويد وقوامها محاولة نبش العواطف واألفكار
المكبوتة عند المرء ورفعها إلى مستوى الوعي ثم تحليل حصيلة هذه العملية وتفسيرها،
وبذلك يزول العصاب أو االضطراب العصبي ،يرى فرويد أنه البد من وجود ثالثة عوامل
تعمل على تكوين العصاب( :التثبيت والنكوص واالستعداد العصابي)؛حيث ترتبط مراحل
النمو ارتباطاً وثيقاً بنشأة األمراض العصابية(.)2
أهداف التحليل النفسي:
يستهدف الكشف عن المواد المكبوتة واسترجاعها من دائرة الالشعور إلى حيز
الشعور،ولكي يتحقق ذلك البد من وجود عالقة إرشادية مهنية بين المرشد والعميل
يستطيع المرشد من خاللها مساعدة العميل على تقوية األنا بدرجة جعلها قادرة على
مواجهة القلق(.)3
فنيات التحليل النفسي:
يعدد العبيدي وجاسم أشهر فنيات التحليل النفسي كما يلي:

()1

شعبان ،كاملة الفرخ؛ تيم ،عبدالجابر ،مرجع سبق ذكره.

()2

الخالدي ،عطا اهلل فؤاد  ،مرجع سبق ذكره.

()4

العبيدي ،محمد جاسم ،جاسم ،مرجع سبق ذكره.

()3

زهران ،حامد عبدالسالم ،مرجع سبق ذكره.0223 ،
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()4

 .3التداعي الحر:وهو يمثل الجانب العقلي المعرفي في التحليل،وتتضمن هذه الفنية أن
يحث المرشد العميل على إطالق العنان ألفكاره وخبراته وذكرياته ليساعده على التنفيس
أو التفريغ.
 .0الطرح والتحويل:ويقصد به تحويل مشاعر وانفعاالت العميل سواء كانت ايجابية أو
سلبية من مصادرها األصلية إلى شخصية المرشد.
 .3تفسير األحالم:ينظر فرويد لألحالم على أنها الطريق الرئيسي المؤدي إلى الالشعور
حيث أن الالشعور يحتوي على المواد المكبوتة ،واألحالم هي تحقيق للرغبات المكبوتة.
ثانيا ً  :نظرية اإلرشاد السلوكي:
ظهرت النظرية السلوكية كرد فعل على نظرية التحليل النفسي ،وتزعمها
واطسون ،ومن أبرز روادها بافلوف ،ثورندايك ،سكينر،هل ،جاثري وغيرهم.ويطلق على
هذه النظرية أسماء مثل :نظرية المثير واالستجابة ونظرية التعلم.ويلخص
العيسوي( )0233أهم االفتراضات التي يقوم عليها اإلرشاد السلوكي في اآلتي:

()1

 .3اإلرشاد السلوكي ينصب اهتمامه على دراسة السلوك المضطرب أو المختل ويعمل على
تعديله دون البحث عن العوامل التي تكمن وراءه.
 .0األعراض المرضية كالخوف والقلق استجابات شرطية.
 .3األعراض المرضية هي المرض  ،وان إزالتها تعني إزالة المرض.
 .4يقوم اإلرشاد السلوكي على مبدأ هنا واآلن  ،أي التركيز على السلوك المشكل في الوقت
الحاضر وعلى الظروف التي يحدث فيها.
فنيات اإلرشاد السلوكي:
لإلرشاد السلوكي فنيات عديدة  ،وتحدد الفنيات التي يكثر استخدامها في اإلرشاد
السلوكي بالفنيات اآلتية:

()2

()1

العيسوي ،محمد عبد الرحمن ،مجاالت اإلرشاد والعالج النفسي.ط.33بيروت  :دار الراتب الجامعية)0233( .

()2

حطاب ،محمد أحمد محمود ،مرجع سبق ذكره.

.

52

 .3التحصين التدريجي:وفيه يتم تعريض العميل للمثيرات التي تعمل على استثارة القلق لديه
بشكل متدرج من األقل إلى األكثر شدة واثارة وهو في حالة االسترخاء ،حيث يعمل
االسترخاء على كف استجابات القلق ومنعها من الظهور،وذلك استناداً إلى مبدأ الكف
المتبادل.
 .0التدريب التوكيدي:هو إجراء يتألف من العديد من فنيات تعديل السلوك ويستهدف
مساعدة األفراد على حماية أنفسهم وحقوقهم دون أية إساءة إلى حقوق اآلخرين،وهو
مناسب لأل شخاص الذين لديهم صعوبة في التعبير عن أنفسهم ،أو لديهم نقص في الثقة
بالنفس ،والذين ال يستطيعون التعبير عن انفعاالتهم ،والذين يكون لديهم صعوبة في قول
ال  ،وكذلك الذين يسمحون لآلخرين باستغاللهم.
 .3التعزيز :يرجع الفضل فيه إلى سكينر وهو مشابه لقانون األثر الذي ينص على أن
السلوك يقوي إذا كانت نتائجه سارة ،ويضعف إذا كانت نتائجه غير سارة .ويقصد
بالتعزيز أي فعل أو حدث يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث استجابة معينة أو
تكرارها.ويمكن التمييز بين نوعين من التعزيز :التعزيز الموجب و الذي يعمل على تقوية
السلوك من خالل إضافة معزز إيجابي ،بينما التعزيز السلبي يتضمن تقوية السلوك من
خالل إزاحة أو إزالة معزز سالب .ولكي ينجح التعزيز البد أن يكون مالئماً وذو قيمة
يقدم عقب ظهور االستجابة المرغوبة مباشرة.
وداللة للفرد وأنُ ّ
 .4االنطفاء:يعني ميل االستجابة غير المرغوب فيها إلى التناقص تدريجياً حتى تزول تمام ًا
وذلك حين غياب المعزز.
 .2أسلوب التنفير:ويتضمن السلوكيات الغير المرغوبة إما عن طريق إزالة التدعيمات
اإليجابية أو باستخدام مثيرات منفرة.
ويضيف على ومصطفي الفنيات التالية لفنيات اإلرشاد السلوكي:

()1

علي ،سمية مصطفي رجب ،مرجع سبق ذكره.
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()1

 .3التشكيل:وهو أسلوب مهم في اإلرشاد خاصة عندما ينصب اهتمام المرشد على تعليم
العميل سلوكيات جديدة.
 .0التسلسل:يشبه التشكيل ولكنه يسير في عكس اتجاهه من ناحية التطبيق.
 .3الممارسة السلبية:وتعني أن يطلب من صاحب المشكلة أن يستمر في أداء السلوك
غير المرغوب فيه لدرجة اإلرهاق والملل.
 .4ضبط المثيرات:ويقصد به ضبط السلوك من خالل التحكم في المثيرات التي تسبقه.
 .2النمذجة :ويقوم هذا األسلوب على نظرية التعلم االجتماعي عند باندو ار  ،الذي يقصد
به :عملية تعلم تتضمن تغيير الفرد لسلوكه نتيجة لمالحظة وتقليد سلوك فرد آخر.
ويشدد أبوزيد على أهمية الفنيات السلوكية التالية في كل من اإلرشاد والعالج
النفسي(:)1
 .3التعاقد السلوكي :من خالل عقد يتم بين المرشد والعميل يحصل بمقتضاه كل واحد
منهما على شيء من اآلخر.
 .0الواجبات المنزلية:وتقوم على فكرة تكليف العميل ببعض الواجبات المنزلية عقب كل
جلسة  ،فالمهارات المتعلمة داخل الجلسة يطبقها العميل في الحياة الواقعية.
 .3التدريب على االسترخاء :يرجع الفضل فيه إلى العالم جاكب بسون  ،ويهدف إلى
الوصول بالعميل إلى حالة استرخاء مضادة لحالة القلق لديه،والبد أن يتم االسترخاء في
مكان هادئ ويتم التدريب عليه يومياً في المنزل بعد الجلسات.
وترى الباحثة أن الفنيات السلوكية متعددة  ،وبعضها يمكن اعتباره األنسب
لالستخدام في اإلرشاد النفسي مع طالب الجامعات لما فيها من تمارين وتدريبات جاذبة
للطالب للمشاركة فيها.
ثالثا ً :نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي:

()1

أبوزيد ،مدحت عبدالحميد ،العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ،ط ،3القاهرة ،دار المعرفة الجامعية.)0233( ،
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وضعها إلبرت أليس وتقوم هذه النظرية على فكرة رئيسية هي أن األعراض
المرضية كالخوف والقلق غالباً ما تكون ناتجة عن أفكار ومعتقدات خاطئة لدى
الفرد،ومن ثم يكون تحسن الفرد مرهون بتحسن طريقة تفكيره وتغييرها.

()1

ستخدم فيه
تعريف اإلرشاد العقالني االنفعالي:هو أسلوب في اإلرشاد النفسي تُ ّ
فنيات معرفية وانفعالية لمساعدة العميل في التغلب على ما لديه من أفكار خاطئة وغير
عقالنية  ،والتي يصاحبها اضطراب في سلوك وشخصية الفرد،واستبدالها بأفكار
ومعتقدات أكثر عقالنية تساعده على التوافق االجتماعي.

()2

نموذج:ABCتقوم نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي على نموذج تعليمي هو
نموذج ،ABCحيث  Aيعني األحداث أو الخبرات المنشطة وهي عادة خبرات مؤلمة
وغير سارة يتم إدراكها في جو غير عقالني وبذلك تكون خبرة غير عقالنية ،أما الحرف
 Belief System:Bويعني نسق األفكار والمعتقدات الالعقالنية لدي الفرد والتي تؤدي
إلى إثارة االضطراب االنفعالي وتدمير وهزيمة الذات ،أما :الحرف  c:ويقصد
به consequenceأي النتيجة اآلن ويراد به النتيجة االنفعالية أو االضطرابات االنفعالية
لدى الفرد.وجملة القول أن اليس يرى أن المشاكل االنفعالية تنتج عن نسق التفكير B
وأن الحرف  Aهو المثير أو الخبرة التي يمر بها الفرد ،فلو فرضنا أن خبرة مؤلمة
كالطالق  ، Aقد أثارت استجابات انفعالية كالقلق  ، Cفإن حدوث الطالق ليست سبباً
في حدوث القلق ،إنما السبب هو نسق المعتقدات  .Bثم طور اليس نموذجه ليصبح
ABCDEFوتمثل الحروف الثالثة األسلوب اإلرشادي العالجي ويتضمن مفهوم المجادلة
والتأثير النهائي والمشاعر بالترتيب.

()3

فنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي:

()1
()2
()3

عبيد ،معتز عمر ،الشخصية السوية وأساليب التعبير عن الذات ،ط ،3القاهرة ،دار العالم العربي)0222( ،
الخالدي ،عطا اهلل فؤاد  ،مرجع سبق ذكره.

عبدالمجيد ،عبدالرحمن عثمان؛ طه ،الزبير بشير ،المرجع في التوجيه واإلرشاد النفسي ،السعودية ،جامعة

تبوك.)0232( ،
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يستخدم في اإلرشاد العقالني االنفعالي مجموعة من الفنيات يختصرها جمعة
( )0229في الفنيات التالية:

()1

 .3الفنيات المعرفية :والتي تتضمن  :الحوار والمناقشة والتحليل لألفكار غير المنطقية
والوعي واالستبصار ومراقبة الذات ووقف األفكار و التخيالت العقلية وغيرها.
 .0الفنيات االنفعالية:والتي تتضمن:أسلوب التقبل غير المشروط ولعب الدور وقلب
الدور  ،النمذجة  ،المرح والدعابة والسخرية من األفكار غير العقالنية وغيرها.
وهي الفنيات التي تم استخدامها من خالل جلسات البرنامج اإلرشادي.
 .3الفنيات السلوكية:والتي تتضمن:الواجبات المنزلية واالسترخاء وضبط المثيرات
وغيرها.
رابعاً:نظرية اإلرشاد الممركز حول الشخص:
تنتمي هذه النظرية إلى التيار اإلنساني الذي يمثل القوة الثالثة ،والذي جاء كرد
فعل على السلوكية والتحليل النفسي .وقد بدأ نظرية الذات كارل روجر الذي وضع أسسها
ووسائلها.

()2

وسائل اإلرشاد عند روجرز:
يشير العبيدي وجاسم ( )0232إلى أهم وسائل اإلرشاد النفسي لدى روجرز،
ويلخصانها فيما يلي:

()3

 .3على المرشد النفسي أن يعيد مهارة اإلصغاء واالنتباه واالستماع الجيد بحيث يسمح
للمسترشد أن ُينفّس عن مشاعره وانفعاالته.

 .0التعاطف :أي يفهم المرشد المسترشد من خالل إطاره المرجعي أو كما ينظر هو إلى
نفسه ومشكالته.

()1

جمعة ،ناصر سيد ،مرجع سبق ذكره.

()3

العبيدي ،محمد جاسم ،جاسم ،مرجع سبق ذكره.

()2

زهران ،حامد عبدالسالم ،مرجع سبق ذكره.
56

 .3االحترام غير المشروط:يحترم المرشد المسترشد احتراماً غير ُم ّقيد كإنسان له قيمته
بغض النظر عن مشكالته األخالقية أو سواها.

يقيم المرشد المسترشد ويطلق عليه أحكاماً.
 .4أن ال ّ

 .2أن تكون العالقة بينهما عالقة مهنية قائمة على الثقة واالحترام.
 .6أن يعكس مشاعر المسترشد بكلماته الخاصة للتأكد من أنه قد فهم فهماً عميقاً لطبيعة
المشكلة.
 .2أن يلخص مشاعر المسترشد بما تحتويه من معارف واتجاهات وانفعاالت.
اإلرشاد النفسي الديني:
بعد عرض نظريات اإلرشاد النفسي المختلفة ،نالحظ أنها أغفلت الجانب الروحي
في الشخصية ،فكان من األهمية بمكان التطرق لمفهوم اإلرشاد النفسي الديني ،فعملية
اإلرشاد النفسي عندما تتم في البيئات اإلسالمية؛ فإن الصبغة الدينية تظهر بوضوح
خالل جميع مراحلها،وان اإلسالم كدين يهتم بسلوك اإلنسان وتزكية النفس واصالحها
يقدم للعلوم النفسية بما فيها اإلرشاد النفسي مادة غنية باألصول المعرفية التي ينبغي أن
يبحث فيه ا علماء النفس المسلمون ويختاروا منها لتطبيقها في مجاالت علم النفس
المختلفة.

()1

ومن مسلمات اإلرشاد النفسي كما يقررها الفسفوس أن الدين ركن أساسي في
عملية التوجيه واإلرشاد ،وذلك باعتبار تعاليم الدين اإلسالمي معايير أساسية في تنظيم
سلوك األفراد والجماعات  ،والنظر إلى المعتقدات الدينية وأهميتها لكل من المرشد
والمسترشد في عملية اإلرشاد(.)2
واإلرشاد النفسي الديني هو أحد المساعدات اإلرشادية التي تستخدم كأداة للتغلب
على العقبات التي تقف في سبيل التوافق النفسي ،وتحقيق الحاجات النفسية والفسيولوجية

()1
()2

فاطمة  ،محمد خير ،منهج اإلسالم في تزكية النفس ،ط ، 0دمشق  ،دار الخير.)0226( ،

الفسفوس ،عدنان احمد ،اإلرشاد التربوي مفهومه ،أسسه ،قوانينه األخالقية ،السلسلة اإلرشادية رقم( ،)3ط،3

(.)0222
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لدى األفراد بصفة عامة ،والشباب والطالب بصفة خاصة،وذلك عن طريق اإلفادة من
محتوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كأحد المساهمات في تصحيح األفكار
والتصورات الخاطئة(.)1عليه ستتناول الباحثة تحت هذا العنوان أهم التعريفات والمفاهيم
المتعلقة باإلرشاد النفسي الديني فيما يلي:
تعريف اإلرشاد النفسي الديني:
يقدمها اختصاصيون في علم النفس
هو مجموعة من الخدمات التخصصية التي ّ
(.)2

اإلرشادي ألشخاص يعانون من سوء توافق نفسي أو شخصي أو اجتماعي

بينما تُ ّعرف باركندى اإلرشاد الديني بأنه استخدام مبادئ وأحكام الدين في توجيه

سلوك األفراد(.)3

أهداف اإلرشاد النفسي الديني:
يشير آدم إلى أن اإلرشاد النفسي الديني يسعى إلى تحقيق األهداف التالية(:)4
 .3إكساب الفرد تعاليم الدين اإلسالمي.
 .0العمل على تكوين الشخصية الصادقة من خالل التربية الرشيدة.
 .3غرس اآلداب التي تزين عمل المؤمن.
 .4البعد عن الرذائل والذنوب.
 .2أن يتحمل الفرد مسئولية أعماله.
أسس اإلرشاد النفسي الديني:
يشير منصور إلى أن األسس التي يقوم عليها اإلرشاد النفسي الديني تتمثل فيما
يلي(:)1

()1

الحمد ،نايف فدعوس علوان ؛ سميران  ،ثامر حسين على ،فاعلية اإلرشاد والعالج اإلسالمي في تنمية الشعور

باألمن

النفسي

لدى

طالبات

جامعة

البلقاء

التطبيقية.المجلة

األردنية

في

الدراسات

اإلسالمية،المجلد(،)33العدد(،)33ص ص .)0232( ،002 -033

()2
()3
()4

الضامن ،منذر عبدالحميد ،مرجع سبق ذكره.
زهران ،حامد عبدالسالم ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط.2القاهرة ،عالم الكتب.)0222( ،

آدم ،أبكر عبدالبنات ،اإلرشاد النفسي الديني وأثره في تغيير القيم والسلوك االجتماعي (دراسة وصفية تحليلية)،

مجلة جيل البحث للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .العدد( ،)42ص ص .)0232( ،30-9
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 .3االستفادة مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من قيم ومفاهيم دينية.
 .0األخذ بما توصل إليه علم النفس الحديث في مجال اإلرشاد والتوجيه.
 .3االستفادة من التراث اإلسالمي في اإلرشاد والتربية الصحيحة.
 .4قابلية السلوك للتعديل والتغيير.
 .2التدرج في تعديل السلوك والعمل بمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فإن القرآن الكريم والسنة النبوية يزخران بكثير من المفاهيم النفسية والمناهج
اإلرشادية والعالجية لكل مشكالت الحياة ،كما أن السيرة النبوية والتراث اإلسالمي بشكل
عام يقدم الكثير من القواعد التي يمكن استخالصها لتصبح األسس التي ينبني عليها
اإلرشاد النفسي وعملياته(.)2
أقسام اإلرشاد النفسي الديني:
يقّسم مرسي اإلرشاد النفسي الديني إلى قسمين(:)3
 .3اإلرشاد الفردي :هو عالقة إرشادية تتم بين مرشد ومسترشد واحد.
 .0اإلرشاد الجماعي :هو عالقة إرشادية تتم بين مرشد ومجموعة مسترشدين.
وجدير بالذكر فإن أقسام اإلرشاد النفسي الديني هذه هي نفس أقسام اإلرشاد
النفسي فالتقسيم يتم على أساس عدد المسترشدين ،وترى الباحثة أن االختالف بينهما
يكون في األسس واألهداف كما وضح سابقاً.
خطوات اإلرشاد النفسي الديني:
يعدد زريق خطوات اإلرشاد النفسي الديني في الخطوات اآلتية(:)4
 .3االعتراف بالذنب.
 .0التوبة والتكفير.
()1

منصور،عبدالحميد سيد أحمد ،السلوك اإلنساني بين التفسير اإلسالمي و أسس علم النفس المعاصر ،ط،3

القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية.)0233( ،

()2

عبد العزيز ،مفتاح بن محمد،القرآن وعلم النفس  ،ط ،0بنغازي  ،منشورات جامعة قار يونس.)0222( ،

()3

مرسى ،كمال إبراهيم ،السعادة وتنمية الصحة النفسية ،مسؤولية الفرد في اإلسالم وعلم النفس،ط ،3الكويت،

()4

زريق ،معروف ،علم النفس اإلسالمي ،ط ،3دمشق ،دار المعرفة.)0222( ،

دار النشر للجامعات.)0222( ،
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 .3تكوين ذات اجتماعية جديدة.
 .4تكوين مجموعة من االتجاهات والقيم لدى العميل.
وترى الباحثة أن خطوات اإلرشاد الديني قد ال يكون فيها اعترافاً بالذنب وتكفي اًر
عنه ،فليس بالضرورة أن يكون كل مسترشد مذنباً أو شاع اًر بالذنب ،كما أن التوبة
تتضمن االعتراف بالذنب فمن مكوناتها المعرفة بالذنوب واالعتراف بها مصحوباً بالندم
ثم التكفير عنها ،ويؤكد ذلك اإلمام الغزالي

بأن التوبة تتكون من ثالثة مكونات

هي:المكون المعرفي اإلدراكي ،والمكون الوجداني اإلرادي ،والمكون العملي الذي يشمل:
اإلقالع عن المعصية في الحال واالستغفار وتغيير البيئة واألصحاب ورد المظالم وكذلك
إبدال السيئة بالحسنة(.)1
المرشد النفسي الديني:
ُي ّعرفه على وموسى()2بأنه :شخص يمتلك المعرفة والتدريب والقدرة على مساعدة

األفراد في تحقيق توافقهم الروحي والنفسي واالجتماعي ،واصالح عيوب نفوسهم وارجاعها
إلى فطرتها السليمة التي فطرها اهلل عليها.
وترى الباحثة أن المرشد النفسي الديني هو مسلم مدرب ومؤهل للقيام باإلرشاد
النفسي الديني ليتمكن من مساعدة األفراد في تحقيق التوازن المطلوب بين حاجات الروح
وحاجات الجسد.
صفات المرشد النفسي الديني:
البد من توفر صفات معينة في المرشد الذي يقوم بعملية اإلرشاد النفسي الديني،
يجملها النغيمشي في الصفات التالية:

()3

 .3الصدق واإلخالص :وهما صفتان مهمتان لكل مسلم صاحب رسالة ودور في
المجتمع.
()1

مصطفى ،سميه إبراهيم  ،سيكولوجية التوبة (دراسة نفسية تأصيلية)  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أم درمان

 ،جامعة أم درمان اإلسالمية.)0229( ،

()2
()3

علي ،سمية مصطفي رجب ،مرجع سبق ذكره.
النغميشي ،عبدالعزيز بن محمد  ،مرجع سبق ذكره.
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 .0القدوة الحسنة :فالبد من تطابق القول مع العمل ،فيكون المرشد قدوة لمن يرشده
في المظهر السليم والسلوك القويم.
 .3العلم الشامل :أن يكون المرشد ملماً بكل من اإلرشاد النفسي و العلوم الشرعية
وكل علم يفيده في القيام بدوره على أكمل وجه.
 .4القدرات المتنوعة :هو جانب مكمل للعلم  ،ويشمل القدرات الشخصية والنفسية
والمادية واإلدارية وكذلك القدرة على ابتكار الوسائل.
وترى الباحثة أن المنهج اإلسالمي قد قدم رؤية واضحة عن النفس البشرية ،وعن
اإلنسان وتكونه من روح وجسد ،وعن حاجات كل من هذين المكونين؛ ولهذا ينبغي أن
يكون المرشد النفسي الديني على دراية تامة بكل ذلك ،وتأكيداً لما سبق يحدد شوقي و
آخرون ثالثة نقاط يجب أن يعيها المرشد المسلم وهي:

()1

 .3الحاجات.
 .0ضوابط اشباع الحاجات وكيفياته.
 .3كيفية بناء الشخصية وترقيها.
ومن خالل عمل الباحثة كمرشد نفسي للطالب الحظت أهمية وفاعلية اإلرشاد
النفسي الديني وسط الطالب  ،والذي يتم

تقديمه في شكل خدمات نفسية وقائية

وعالجية.
مهارات االتصال األساسية للمرشد النفسي:
إكماالً لموضوعات اإلرشاد النفسي وأدوار المرشد النفسي،وتمهيداً للحديث عن
مهارات التواصل االجتماعي،رأت الباحثة أن تتناول أهم مهارات االتصال الالزمة للمرشد
النفسي ليتمكن من تقديم اإلرشاد كما ينبغي ،ويعدد الجيوسي منها المهارات التالية:

()1

شوقي،إبراهيم وآخرون  ،علم النفس في التراث اإلسالمي ،ط ،3القاهرة  ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.

(.)0220

()2

()2

الجيوسي ،محمد بالل ،أنت وأنا مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني ،الرياض  ،مكتبة التربية لدول الخليج

العربي. )0220( ،
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 .1االتصال البصري:إن االتصال البصري هو النظرة المحفوفة باالنتباه والتي تقول للعميل:
( أن المرشد يهتم بك وحريص على مساعدتك).
 .0المسافة الشخصية :المسافة الشخصية بين المرشد والعميل أيضاً تؤثر على االتصال؛
وهذه المسافة بين طرفي الموقف اإلرشادي محكومة باالعتبارات الثقافية،وقد تضيق
المسافة الشخصية بين المرشد والعميل بل قد تصل إلى حد المالمسة والتربيت على
كتفيه ومالمسة يديه لتشجيعه وتدعيمه.
 .3النغمة الصوتية:فنغمة الصوت الدافئة تعبر عن التواصل واالهتمام بين كل من المرشد
والعميل.
 .4المسلك اللفظي والصمت:وتعني معرفة المرشد متى يصمت ويصغي ومتى يسأل ويتكلم
مع استخدامه لالنتباه االنتقائي أثناء حديث العميل.ويؤكد الطاهر أهمية كل من الصمت
واالستماع لدى المرشد النفسي  ،فيعتبر أّن التحلي بالصمت من جانب المرشد إنما
يظهر بوضوح لخدمة الجلسة اإلرشادية والمقابلة،وعلى المرشد النفسي أن يق أر صمت
العميل فيمكن أن يدل الصمت من جانب العميل على عدم التعاون أو عدم الثقة في
المرشد نفسه أو إرهاق أو جهل بتساؤالت المرشد النفسي؛فالصمت المطلوب من كل
الطرفين _ المرشد والعميل _ليس الصمت الذي يقطع االتصال بين الطرفين ،أنما هو
فعال يعكس
اإلنصات "االستماع" وهو من مهارات التواصل األساسية،فهو تواصل ّ

تجاوباً مع العميل،بل أن اإلنصات الجيد ينقل للعميل رسالة مؤداها أن ما يقوله موضع
اهتمام من المرشد،ومن خالل اإلنصات يستطيع المرشد أن يعرف معلومات عن العميل
منها  :مفهوم العميل عن نفسه ومفهومه عن اآلخرين  ،وكذلك مفهومه عن عملية
اإلرشاد(.)1
وترى الباحثة أن مهارات االتصال ال تخضع للمعايير الثقافية فقط  ،بل
والمعايير الدينية  ،فمثلما يؤثر نوع المسترشد ذك اًر كان أم أنثى في طريقة اتصال المرشد
()1

الطاهر ،الرشيد إسماعيل ،مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها بأساليب التفكير لدي المعاقين بصرياً،

(0232م).
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معه،تؤثر عقيدته وديانته وقبيلته في اختيار المرشد للمهارات االتصالية المالئمة
الستخدامها أثناء المقابلة اإلرشادية ،فأحياناً االتصال البصري الحاد وقرب المسافة قد
يضر العملية اإلرشادية ويعيق االتصال بين المرشد والمسترشد.
مهارات التواصل االجتماعي:
تتناول الباحثة تحت هذا العنوان الموضوعات التالية:
 .3تعريف مهارات التواصل االجتماعي.
 .0أسباب التواصل وأغراضه.
 .3تصنيفات مهارات التواصل االجتماعي.
 .4مهارات التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي.
 )1تعريف مهارات التواصل االجتماعي:
يشير مفهوم مهارات التواصل االجتماعي إلى العملية أو الطريقة التي تنتقل بها
األفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث الحجم ومن
حيث محتوى العالقات المتضمنة فيه ،وقد يكون النسق االجتماعي مجرد عالقة ثنائية
نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي.

()1

 )2أسباب التواصل وأغراضه:
يحقق الناس مجموعة من األغراض من خالل تواصلهم،ويشبعون عدداً من
فعال يوفر قد اًر من المتعة والرضا عن
االحتياجات ،فإلى جانب أن االتصال بشكل ّ

اء كان الحديث مع
النفس؛ ّ
فإن نجاح المرء في االتصال يشعره بالسعادة واالرتياح  ،وسو ً
شخص من بلد آخر أو مشاركة في مجموعة نقاش للبحث عن حل لمشكلة ما ،أو كان
محاولة إقناع اآلخرين بعمل شيء معين من خالل خطبة مباشرة؛فإن أغراض جميع

()1

الشريف ،حسين الشريف األمين ،مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها ببعض أساليب التفكير والثقة بالنفس،

(0234م).
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الناس من االتصال تتركز حول تحقيق الذات واشباع الحاجات الشخصية وبناء العالقات
مع اآلخرين.
رئيسة:

()1

قسم مطاوع المجاالت الرئيسة ألهداف الناس في االتصال إلى أربعة مجاالت
ُ
وي ّ

()2

 .3األغراض المتعلقة باالستجابة للحاجات الشخصية :وتشمل :الحاجة إلى األمان
واإلقناع والشعور باالطمئنان والتوكيد وكذلك اإلعانة على اتخاذ القرار.
 .0األغراض المتعلقة بالجوانب االجتماعية:وتشمل :التعاون مع اآلخرين والحفاظ على
المؤسسات القائمة والمجتمع.
 .3األغراض المتعلقة بالجوانب االقتصادية :وهذه تشمل :الحصول على المعلومات وفهم
العالم من حولنا.
 .4األغراض المتعلقة بجوانب التعبير عن النفس :وتشمل التعبير عن األماني والرؤى
اء كان بالكلمات أو الصور أو الصوت واللبس وغيرها.
بطريقة مبدعة سو ً

 )3تصنيفات مهارات التواصل االجتماعي:

تعددت التصنيفات التي اهتمت بمهارات التواصل االجتماعي،ومن أهمها
التصنيفات التالية:
صنف مهارات التواصل االجتماعي إلي:
 -3تصنيف هاني عتريس:الذي ّ

أ) مهارات االتصال اللفظي :وتتركز هذه المهارات حول أدب الحديث والحوار ،وأن تكون
أشكال الكالم وصيغ االتصال اللفظي موافقة لآلخرين ويندرج تحتها (:مهارات المودة،

والحفاظ على تقدير الذات ،وتجنب صيغة األوامر عند التعامل مع اآلخرين).
ب) مهارات االتصال غير اللفظي :والذي يتخذ أربع صور هي (:حيز العالقات شديدة
الخصوصية ،العالقات الشخصية ،االجتماعي ،والعام) (.)3
()1
()2

ماهر ،أحمد ،االتصال ،ط ،3القاهرة  ،الدار الجامعية.)0222( ،

مطاوع  ،أنمار حامد  ،االتصال ،القاهرة  ،دار العالم العربي .)0236( ،

)(3

)College students. Journal of college counseling .fall(2007
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صنف جونز وزمالئه مهارات التواصل االجتماعي إلي:
 -0تصنيف جونز وزمالئهّ :

مهارة الحب والمحافظة عليه واإلفصاح عن الذات  ،مهارة اإلفصاح عن الذات ،مهارة

االستماع واالستجابة للمساعدة  ،مهارة التغلب على الخجل وتكوين عالقات طيبة مع
اآلخرين  ،مهارة اختيار األصدقاء وبدء الصداقة و مهارة التحكم في الغضب)(.)1
صنف ريجو مهارات التواصل االجتماعي إلى ُبعدين أساسين(:)2
 -3تصنيف ريجوٌ :

أ) مهارة التخاطب اللفظي أو االجتماعي.

ب) مهارة التخاطب غير اللفظي أو االنفعالي.
ويضيف عبيد بأن كالً من هذين البعدين يشتمل على ثالث مهارات نوعية هي:
 .Iمهارة اإلرسال :وتشمل قدرة الفرد على التعبير االجتماعي أو االنفعالي والتخاطب مع
اآلخرين.
 .IIمهارة االستقبال :وتشمل حساسية األفراد االجتماعية واالنفعالية ومهاراتهم في استقبال
الرسائل التي ترد إليهم من اآلخرين.
 .IIIمهارة الضبط :وتتمثل في مهارات األفراد في تنظيم عملية التخاطب في مختلف المواقف
االجتماعية.
 -4تصنيف آشر :صنف آشر مهارات التواصل االجتماعي إلى أربع مهارات:
أ .مهارة المشاركة :وتشمل االندماج مع اآلخرين ،وبدء النشاطات والمشاريع والمباريات
ومحاولة بذل أقصي جهد.
ب .مهارة التعاون :وتشمل تلبية االحتياجات والمساهمة في االحتياجات المادية وتقديم
اقتراحات ألي مشكلة تواجه المجموعة.

)(1

Hersen, Michel. Bellack, Alan S. and Himmelhoch, Jonathan M. 2013. Treatment of
Unipolar Depression with Social Skills Training. Sage Publications, 1552-4167.

)(2

Riggio, E., Throckmorton B., & DePaola. Social and self esteem. Personality and
,.(11), 799-8040222Individual Differences,
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ج .مهارة االتصال :وتشمل التحدث مع اآلخرين والتعبير عن الذات وأسلوب طرح األسئلة
واإلنصات عندما يتحدث شخص آخر.
د .مهارة التأييد والمساندة :وتشمل إعطاء االهتمام الكافي للشخص اآلخر وتشجيعه عندما
يقول شيئاً لطيفاً أو ودواً وكذلك االبتسام والمداعبة المرحة(.)1
تصنيف مهارات التواصل االجتماعي المعتمد في هذا البحث:
اعتمدت الباحثة تصنيف(هاني عتريس)لتصنيف مهارات التواصل االجتماعي
يصنفها إلي :مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي وأضافت إليها
_المذكور آنفاً_والذي ّ

الباحثة مهارات التواصل اإللكتروني والتي لم يسبق إضافتها لتصنيفات مهارات التواصل

االجتماعي  ،حتى أنه صار التواصل بين أفراد األسرة وهم في غرفة واحدة إلكترونياً من
خالل مواقع التواصل االجتماعي والتي هي وسيلة التواصل األولى بين الطالب حسب
الدراسات-على حسب علم الباحثة-وانما أضافت سالم ()2االتصاالت اإللكترونية ألشكال
االتصال األربعة ؛ والتي تشمل لدى سالم كل من ( :االتصاالت الشخصية الشفهية
واالتصاالت المكتوبة واالتصاالت من خالل لغة الجسم و كذلك االتصاالت
أعدها عن إدمان
اإللكترونية)، ،.فقد أظهرت نتائج دراسة خالد العمار( )0234التي ّ
اإلنترنت وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق ؛ أن متوسط جلوس الطالب
أمام اإلنترنت ( )0.22درجة يومي ًا من أصل أربع درجات ،وتصدرت المواقع االجتماعية
جميع المواقع من ح يث نسبة المتصفحين.وقد أثبتت عدد من الدراسات استخدام طالب
الجامعة المفرط لمواقع التواصل االجتماعي منها على سبيل المثال:دراسة المجالي
( )0226ودراسة عوض ( )0233ودراسة أحمد ( )0233ودراسة جوهرة وآخرون
()0232

ودراسة

كامل()0236ودراسة

مصطفى()0232

ودراسة

عبدالمنعم

وآخرون( )0236ودراسة الحمصي(د.ت) ،فضالً عن العديد من الدراسات األجنبية والتي
اتفقت مع الدراسات العربية حول استخدام الطالب المفرط لإلنترنت.
()1
()2

مطاوع  ،أنمار حامد  ،مرجع سبق ذكره .)0236(،
سالم  ،عازة محمد ،مهارات االتصال  ،ط ،3القاهرة  ،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث.)0222( ،
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وفيما يلي تتناول الباحثة مهارات التواصل االجتماعي (اللفظي وغير اللفظي
واإللكتروني) بشيء من التفصيل:
أوالً :مهارات التواصل اللفظي:
وتشمل مهارات التواصل االجتماعي اللفظي عند هاني عتريس عدداً من
المهارات تدور كلها حول أدب المحادثة والحوار ،اختارت الباحثة منها المهارات التي
تضمنتها جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
لطالب جامعة شندي _ انظر الملحق رقم ( _)3وهي مهارات  :المحادثة واالستماع
وأساليب المجاملة ،وقد اختارتها الباحثة باعتبار أنها المهارات األساسية والمهمة ولحاجة
طالب الجامعة كما اتضح للباحثة من خالل عملها كمشرف طالب ومرشد نفسي بوحدة
اإلرشاد النفسي بجامعة شندي.
( )3مهارات المحادثة:
يمكن اعتبارها أداة التفاعل االجتماعي ،فإذا كانت مهارات الحديث طيعة كان
التفاعل االجتماعي يسي اًر .ويبين العطاس ()1مكونات مهارات المحادثة الرئيسية كما يلي:
أ)

المكون الحسي الحركي:ويشمل :النطق السليم للحروف والتدريب ألعضاء النطق والقدرة
على التنغيم واستخدام النبرات التي تجعل من صيغ الكالم منطوقات لغوية مفهومة.

ب) المكون المعرفي:ويشمل تكوين عادات لغوية سليمة مثل :تنظيم األفكار وترتيبها وبناء
مفردات لغوية سليمة،ومعرفة داللة المفاهيم اللغوية واجادة ذلك.
ج) المكون النفسي االجتماعي :يشمل  :القدرة على التفاعل االجتماعي السليم واإلحساس
بالثقة بالنفس.
ويرى أبو عبطة وآخرون

()2

أن مدى فعالية االتصال تتحدد في المهارات التالية:
ّ

 .1مهارات االستهالل أو البداية أو كيفية بدء المحادثة:
()1
()2

العطاس ،طاهر بن حسين  ،مرجع سبق ذكره.
أبو عبطة،جوهرة ،المهارات االجتماعية لطالبات الجامعة المستخدمات وغير المستخدمات لشبكة التواصل

االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات ،رسالة منشورة ،مجلة المنارة  ،المجلد  04العدد، 4ص ص ،446-432
(.)0232
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يقصد بها تقنيات الترميز التي يبدأ عن طريقها التعبير عن النفس ،وتكون بمثابة
مفتاح االتصال ،ومن مهارات االستهالل تعلم استخدام عبارة (أنا) مناسبة ووصف
المشاعر؛مع الحرص على تجنب الجمل العامة ،كما تتضمن مهارات االستدالل الرسائل
غير اللفظية.
وينبه الحبيب للنقاط التي يجب مراعاتها لمن يريد بدء محادثة جيدة وهي:

()1

أ) المالحظة األولى :ما يلزمك هو مالحظة عامة تبدأ بها الحديث وتكون مناسبة
ال :مرحب ًا ال أظنك تعرفني ،أنا فالن(أو أسمح لي أن أعرفك عن نفسي،
للموقف.مث ً
اسمي محمد مثالً).
ب) البداية :أفضل طريقة للبدء هي السؤال ،أي سؤال عابر يسمح ببداية الحديث :هل سبق
وحضرت مناسبة كهذه؟ ومهما بدا األمر مصنعاً في البداية البد وأن تسير األمور في
مسارها الطبيعي الحقاً.
ج) التكملة :استمر في طرح األسئلة خصوصاً تلك التي تولد األفكار المختلفة كمحاولة
لمتابعة الحديث مثالً:ما رأيك في كذا وكذا؟تذكر دائماً أن معظم الناس يحبون أن يسألوا
عن آرائهم وأن يفتح لهم مجال الحديث عن أنفسهم وتجاربهم الخاصة.
ويؤكد حجاب(  )0232أن لطريقة السؤال الموجه نتائج مفيدة أكثر من تلك التي
يستخدمها الناس عادةً ،وهي السؤال بطريقة تستدعي موافقة السامع مثالً(:أال تظن أنه

يجب أن النفعل كذا؟) أو (هذه فكرة جيدة ،أليس كذلك؟) حيث تعمل األسئلة فيها عمل
المحفز،وهي توفر على مبتدر الحديث جهد البحث عن ما يقوله ،وتعطيه فرصة السيطرة
على الحديث ،فهو يصغي إلى األجوبة ويطرح المزيد من األسئلة حولها،كما أنها طريقة
جاذبة ،فهي تسعد الناس ألنها تجعلهم يعتقدون أن محدثهم مهتم لما يقولونه لمجرد أنه
يسألهم ويصغي إليهم.إال إن مبتدر الحديث ورغم جهودك الكبيرة ،قد يصطدم بحائط

()1

الحبيب  ،طارق على

 ،كيف تحاور (دليل عملي للحوار)،ط،4الرياض ،دار المسلم للنشر والتوزيع،

(.)0224
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األجوبة المقتضبة (أجل ،كال ،ال أعرف شيئاً عن هذا الموضوع) فال يكون أمامه سوي
تقديم أفكاره الخاصة أو االنسحاب بطريقة الئقة.

()1

 .0تسهيل المحادثة:
الناس نوعان في فنون المحادثة :من يخشي التحدث إلى الغرباء في المناسبات
االجتماعية فيتراجع وينتظر غيره ليبدأ ،ومنهم من يسيطر على األحاديث بسرعة وال
يترك المجال لغيره ،وتعتبر مهارة تسهيل المحادثة مهارة إلثبات النفس وتشمل :معرفة بدء
الحديث ومتابعته بطريقة تخدم المصلحة الشخصية.

()2

 .3مهارات االستجابة أو كيفية االستمرار في المحادثة:
تتضمن االستجابة للرسائل وترميز بعض األنماط من التغذية الراجعة اللفظية
وغير اللفظية ،ويستخدم الشخص هنا جمالً بسيطة ،وغالباً ما يتم استخدام مهارات
االستجابة للحصول على معلومات إضافية لمزيد من الفهم وللمحافظة على استمرار
المحادثة ،ويقرر ماهر أربع تقنيات لعمل ذلك:

()3

أ.جمل مفتوحة ومغلقة :مثل(:أخبرني أكثر)أو (ماذا تفعل غير ذلك؟) ،وتتطلب هذه
التقنية عدم سؤال أسئلة تكون إجابتها بنعم أو ال.
ال:
ب.إعادة الصياغة :وهي وضع رسائل الشخص في كلماتك وتفسير ماذا يقصد مث ً
(مما قلته،أحس بأنك كذا وكذا).
ج.العكس :وهي التقنية األكثر فعالية لبقاء الشخص يتحدث ،وفيها تبين كلمات الشخص
بدقة وتستخدم العكس للكلمات مع مراعاة لغة الجسم ،ومن المفيد عندما يقول أحدهم
أشياء أن تعمل على ربطها معاً ،فإذا أخبرك شخص بأنه غاضب جداً من صديقه ويمكن
أن يقتله ،قد تعكس كالمه فتقول (:يبدو انك غاضب جداً منه لدرجة تفكر في قتله).

()1

حجاب  ،محمد منير ،مرجع سبق ذكره.

()3

ماهر ،أحمد ،مرجع سبق ذكره.

()2

كول ،كريس ،مرجع سبق ذكره.
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د .أسئلة نعم أو ال:وهي التقنية األضعف في االستجابة للحوار عن طريق استخدام هذه
التقنية تُختصر المحادثة ألن اإلجابة عليها مباشرة وتغلق االتصال.
( )0مهارة االستماع:
يميل للز عبل للدالمنعم و آخل للرون بل للين المفل للاهيم األكثل للر انتشل للا اًر والتل للي ت ل لرتبط بمهل للارة
االستماع وهي مفهوم السماع واإلنصات واالستماع كما يلي:

()1

أ) السماع :هو مجرد التقاط األذن لذبذبات صوتية من مصدرها دون إعارتها أي انتباه،
وهو عملية سهلة غير معقدة ،تعتمد على فسيولوجية األذن ،وسالمتها العضوية ،وقدرتها
على التقاط الذبذبات .
ب) اإلنصات :تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل تحقيق غرض معين.
ج) االستماع  :مهارة معقدة يعطي فيها الشخص المستمع المتحدث كل اهتماماته ،ويركز
انتباهه إلى حديثه ،ويحاول تفسير أصواته ،وايماءاته ،وكل حركاته ،وسكناته.
وقد ذهبت سالم الستخدام مفهوم اإلصغاء بدالً عن مفهوم االستماع  ،وقد
ذكرت أنه يمر بست م ارحل هي  ( :السماع ،التفسير ،االستيعاب ،التذكر ،التقييم،
االستجابة).

()2

بينما يشير عبيد إلى أن مهارة االستماع هي عملية تضمن أربعة عناصر ال
ينفصل أحدها عن اآلخر:

()3

أ) فهم المعني االتصالي.
ب) تفسير الحديث والتفاعل معه.
ج) تقويم ونقد الحديث.
د) التكامل بين خبرات المتحدث وخبرات المستمع.
()1

عبد المنعم ،محمد محمد؛ الطاهر ،الرشيد إسماعيل؛ غريب ،زينب عبدالرازق ،أثر استخدام شبكات التواصل

االجتماعي على مهارات التواصل والشعور بالوحدة النفسية لدى طلبة جامعة الملك فيصل ،دراسة غير منشورة،
المملكة العربية السعودية.)0236( .

()2
()3

سالم  ،عازة محمد ،مرجع سبق ذكره.
عبيد ،معتز عمر ،مرجع سبق ذكره.
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أي أن عملية االستماع يجب أن تتضمن االنتباه الجيد وحذف العوامل التشتيتية
واالستفادة من التفاصيل ،واكتشاف المتناقضات المنطقية ،والتركيز العقلي،حيث أنه من
المعروف أن عقل المستمع يعمل أكثر بكثير مما يستطيع المتحدث أن يتكلم.
ويميز المسعودي بين نمطين من االستماع:

()1

أ) السلبي :وقد يكون المستمع فيه يراقب التلفاز أثناء الحديث معه وهو شرح معنى
السماع.
ب) اإليجابي :وهو األفضل للتعامل مع االتصال بين شخصين ألنه يتطلب تغذية راجعة
ويقدم تغذية راجعة لفظية وغير لفظية.
ويقدم ماهر عدداً من النصائح التي تساعد في تنمية مهارة االستماع منها ما يلي(:)2
أ) توقف عن الكالم  ،فاإلنسان ال يمكنه االستماع وهو يتكلم.
ب) أظهر لمحدثك أنك ترغب في االستماع إليه من خالل المشاعر والتعابير التي توحي
باالهتمام بما يقول ،ويتجنب التشاغل بشيء آخر أثناء االستماع.
ج) كن هادئاً  ،ال تشوش على عملية االستماع واعمل على توفير البيئة المادية المالئمة
بقدر اإلمكان.
د) كن صبو اًر  ،وأعط محدثك وقتاً كافياً ليقول كل ما يريد دون مقاطعة أو تجاهل.
ه) ال تتردد في سؤال محدثك عن شيء لم تفهمه في حديثه  ،فسؤالك يشجعه على
االستمرار في الحديث ويظهر له أنك مستمع جيد.
( )3أساليب المجاملة:
وللمجاملة دور مهم في العالقات االجتماعية والتواصل مع اآلخرين
بفعالية،وتتعدد أساليب المجاملة وفنونها وتتنوع حسب ثقافات الشعوب  ،ويشير الخوالدة

()1
()2

المسعودى ،سعدين بركى ،اإلنصات(االستماع) ،دراسة غير منشورة)0232( ،
ماهر ،أحمد ،مرجع سبق ذكره.
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إلى أن أساليب المجاملة من المهارات اللفظية المهمة المساعدة في عملية التواصل
االجتماعي ومنها:

()1

أ) توجيه اإلطراء وتقبله:ناد اًر ما يوجه المرء المديح لغيره ،حتى وان وجد أنه على درجة
كبيرة من الذكاء أو أنه قام بعمل ممتاز ،فقد يظن إن إعجابه واضح جداً أو أن
مالحظته قد ال تالقي الصدى المطلوب ،إال أن معظم الناس يحبون اإلطراء وان
اختلفت ردة فعلهم تجاهه.
ب) المجاملة الصادقة:ال داعي أن يكون الرد السلبي مانعاً من االستمرار في توجيه
المالحظات اإليجابية إلى الشخص نفسه أو إلى شخص غيره ،بشرط الصدق في
المجاملة.
وفعالة
ج) التعبير عن األفكار اإليجابية:التعبير عن اإلعجاب باآلخرين طريقة بسيطة ّ
لتوطيد العالقة معهم فهي ال تسعد اآلخرين فحسب ،بل تسعدك أيضاً إلفصاحك عن

مشاعرك الخاصة.
د) االعتراف بالتقصير:االعتراف بالجهل ببعض األمور أو بعدم فهم مسائل معينة أو
العجز عن تأدية مهمة معينة ،ال يضعف الموقف ،لكنه على العكس يساعد على إثبات
النفس.
وتنبه الباحثة إلى أن مفهوم المجاملة في الثقافة السودانية الشعبية يعني معنى
مختلفاً عن المقصود بأساليب المجاملة كمهارة تواصل لفظي  ،فالمجاملة عند عامة
الناس يقصد بها ذكر اإليجابيات حتى وان لم تكن موجودة من أجل تطمين الشخص أو
أن تفعل شيئاً ال تريده كتلبية الدعوة لطعام غير مرغوب فيه من أجل المجاملة وجبر
الخاطر ،أما أساليب المجاملة هنا يقصد بها مهارات اتصالية تؤلف بين الناس وترفع
الذوق العام تتضمن عبارات تلطف وتودد وثناء صادق

()1

بوسطية دون مبالغة أو

الخوالدة ،محمد ،فن الحديث واالتصال ،الرياض  ،مكتبة التربية لدول الخليج العربي.)0234( ،
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كذب.هذا وقد أوضحت الباحثة هذا االختالف في معنى المجاملة للطالب المشاركين في
البرنامج اإلرشادي حتى ال يلتبس عليهم األمر.
ثانيا ً :مهارات التواصل غير اللفظي:
تعريف التواصل غير اللفظي:
ُي ّعرف بأنهم م صطلح عام يغطي بعض أو كل مظاهر االتصال المعبر عنها

دون استخدام اللغة المنطوقة الصريحة فاإليماءات وأوضاع الجسم والتعبيرات الوجهية
كلها تندرج ضمن مكونات النظام االتصالي التي تنقل المعلومات دون استخدام ما هو
لغوي صرف (.)1
يعتقد علماء النفس بأن  %62من حاالت التخاطب والتواصل بين الناس تتم
بصورة غير شفهية أي عن طريق اإليماءات واإليحاءات والرموز،ال عن طريق الكالم
واللسان ،ومن األخطاء الجسيمة التي نقع فيها جميعاً هي تجاهلنا للغة الجسد واإليماءات
في محاولتنا لفهم ما يقوله لنا أحدهم(.)2
وظائف االتصال غير اللفظي:
يحدد موسى وظيفتين لالتصال غير اللفظي هما(:)3
.3إدارة الوضع االجتماعي  :ويتم عبر:
أ .التعبير عن االتجاهات الشخصية.
ب .التعبير عن الحالة العاطفية.
ج .إبراز الذات المستخدم للتعبير عن الطبقة االجتماعية.
.0دعم االتصال اللفظي :وذلك عبر:
أ) تكملة معاني األلفاظ :بواسطة صفات الصوت واإليماءات.

()1

عبود ،نبيل نمر عودة ،فاعلية برنامج إرشادي جمعي لخفض رهاب التحدث لدي طالبات اإلرشاد النفسي في

جامعة األقصى بغزة ،غزة0234( ،م).

()2
()3

الجيوسي ،محمد بالل ،مرجع سبق ذكره.

موسى  ،محمد األمين ،االتصال غير اللفظي في القرآن الكريم .ط .3الشارقة  :دائرة الثقافة واإلعالم

بالشارقة.)0223 ( .
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ب)ضبط التزامن وتنظيم المحادثة:عندما يتحدث شخصان أو أكثر فالبد من تنظيم
التفاعل بين المتحدث والمستمع ،فعندما يختم المتحدث كالمه ،تكون هناك إشارات تجعل
المستمع بأخ ذ بذمام الحديث مثل :تغير اتجاه نظرة العين،وتبدل طبقة الصوت ونبرته،
واإلتكاء إلى الخلف.
ج)الحصول على التغذية الراجعة:إ ْذ يحتاج المتحدث أثناء كالمه إلى معرفة استجابات
المستمعين،ليتشجع على مواصلة الكالم.
د)اإلحالل محل الحديث:عندما يصبح الحديث مستحيالً ،يتم اللجوء إلى لغة
اإليماءات،مثل التواصل بين الصحفيين والطاقم التقني،وكذلك لغة الصم والبكم التي تحل
محل اللغة اللفظية إحالالً كامالً.
وسائل التواصل غير اللفظي:
تعتبر لغة الجسد والمسافة والصمت والمالبس والمظهر من أهم وسائل التواصل
غير اللفظي والتي سيتم تفصيلها كما يلي:
( )1لغة الجسد:تبين جميع األبحاث المتوفرة أن لغة الجسد هي الجزء األهم من أية
رسالة تنتقل إلى الشخص اآلخر وان مابين ( )%22-22من المعلومات يمكن أن تنقل
بهذه الطريقة وتحتوى على تعابير الوجه والقرب من الشخص المتكلم وحركات اليدين
والقدمين ومالبس الشخص المتكلم ونظراته وتوتره وانفعاالته وما إلى ذلك.وتشمل لغة
الجسد إشارات وحركات الجسد كله كلغة العيون واإليماءات.

()1

ومن أهم حركات واشارات الجسد التي تستخدم في التواصل غير اللفظي بين الناس:
أ) تعبيرات الوجه:يعتبر ربايعة الوجه من أكثر أجزاء الجسم وضوحاً وتعبي ًار عن المشاعر
ونقالً للمعاني ،كما أنه أكثر األجزاء صعوبة في فهم التعبيرات التي تصدر عنه،يمكن

()1

سبحانه،محمد عبدالرحمن ،الدليل الكامل لمعرفة لغة الجسد وكيفية التعامل معها ،ط ،2العين ،دار الكتاب

الجامعي.)0232( ،
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إجمالها في ستة أنواع:التعبير عن السعادة والغضب والدهشة والحزن واالشمئزاز
والخوف(.)1
ب) لغة العيون ويرى الجيوسي أن لغة العيون من أهم قنوات االتصال غير اللفظي
للحصول على المعلومات ،فاالتجاه الذي ينظر إليه الفرد ُيعطي مؤش اًر عما ينظر إليه

وما يشغل اهتمامه .وكذلك اتساع بؤبؤ العين أو ضيقه يدل على شعوره أو مدى
تصديقه لمحدثه(.)2
ج) اإليماءات :ويفسر جمعة اإليماءات بأنها :حركات اليدين أو القدمين أو أجزاء الجسم
وتصنف على ثالثة أنواع :اإليماءات الرامزة واإليماءات الموضحة واإليماءات
األخرى،
ّ
المنظمة ،حيث تقوم بالتأكيد على الحديث والتعبير عن الحالة العاطفية وتنظيم عملية

االتصال واستخراج معاني جديدة لم تكن واردة في السياق األصلي(.)3
د) مناطق أخرى في لغة الجسد :
ويضيف أبوأسعد أ.المناطق التالية للغة الجسد:

()4

 .3جبين الشخص:يدل تقطيب الجبين مع طأطأة الرأس على االرتباك ،بينما التقطيب مع
رفعه إلى أعلى يدل على الدهشة.
 .0الحواجب:رفع الحاجب يدل على عدم التصديق أما رفع كال الحاجبين يدل على المفاجأة
وكذلك تكرار تحريك الحواجب يدل على التعجب من الكالم.
 .3األنف واألذنان:حك األنف مع تمرير اليدين على األذنين يدل على الحيرة،بينما وضع
اليد أسفل األنف فوق الشفة العليا دليل على إخفاء شيء والخوف من ظهوره.
 .4الفم والشفتان:ومن أهمها :تعبيرات االبتسامة والتي تدل على معاني كثيرة كالتصرف
ال ،ولالبتسامة أنواع :كالمستطيلة عند التظاهر أو المجاملة،والبسيطة وهي
بإيجابية مث ً

()1

الجيوسي ،محمد بالل ،مرجع سبق ذكره.

()2

الجيوسي ،محمد بالل ،مرجع سبق ذكره.

()4

أبوأسعد أ ،مرجع سبق ذكره (.)0230

()3

جمعة ،ناصر سيد ،مرجع سبق ذكره.
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فارغة من أي معنى ،العلوية أو ابتسامة كيف حالك؟ ،والعريضة والتي تحدث عند
السعادة.
ومن تعبيرات الشفاه:ضم الشفاه يدل على الغضب ،بينما قضم الشفة يدل على
التعب والدهشة.
وهناك دالالت ألنواع مختلفة من الحركات ألعضاء الجسم مثل :الذقن والرأس
واألكتاف والتربيت على الصدر واللمس واشارات اليدين واألصابع والمصافحة واألقدام ال
يتسع المجال لذكرها.
( )0المسافة:يعتبر االتصال بالمسافة من أولى الدراسات التي أنجزت حول االتصال
غير اللفظي ،وقد اصطلح على تسمية المسافة التي تفصل بين األشخاص في وضع
اتصال معين بالقُرب ،وذلك ألهمية حركة االقتراب أو االبتعاد على استم اررية وتطور
االتصال.

()1

ويقسم موسى المناطق المحيطة باإلنسان إلى أربع مناطق يختلف السلوك تبع ًا
لها ،وهي المناطق التالية:

()2

أ) منطقة المودة أو الحميمية :تمتد مسافة ذراع من الجسم ويمارس فيها االتصال الحسي
كاللمس والمعانقة والمصارعة.
ب) المنطقة الشخصية :وتبدأ من مسافة ذراع وتصل إلى أربعة أقدام بعيداً عن الجسم وهي
منطقة األصدقاء ونتضايق من ارتياد الغرباء لها.
ج) المنطقة االجتماعية :تتراوح بين ثالثة وثمانية أقدام من الجسم وهي المنطقة التي نمارس
فيها أعمالنا االعتيادية وعالقاتنا االجتماعية في أماكن العمل والمكاتب.
د) المنطقة العمومية:من ثمانية إلى عشرة أقدام بعيداً من الجسم،وتستخدم لالجتماعات
الرسمية وفيها تزداد أهمية االتصاالت الصوتية أكثر من تعبيرات الوجه وحركة العيون.

()1
()2

مطاوع  ،أنمار حامد ،مرجع سبق ذكره .)0236( ،
موسى  ،محمد األمين ،مرجع سبق ذكره.
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در للضغط أو مؤش اًر على الراحة ،وقد يكون ضاغطاً عندما
( )3االصمت :قد يكون مص اً
يتم فيه التوقف عن الكالم المدرك كإشارة لتعطل عملية االتصال ،وقد يكون الصمت
وسيلة للراحة واالسترخاء عندما يكون بين األصدقاء والعاشقين ،وأيضاً يحتاج الناس
ألوقات من الصمت حتى يستمعوا لبعضهم ويتمكنوا من استيعاب محتوى الكالم ،ويسمح
الصمت أيضاً بفرصة لعكس أفكارنا وكلماتنا.

()1

( )4المالبس والمظهر :إن المالبس تعطي انطباعات إيجابية أو سلبية عن الشخصية
وبالتالي تؤثر على عملية التواصل االجتماعي،فالشخص الذي يهتم كثي اًر بهندامه يعبر
عن رغبته في إثارة إعجاب اآلخرين .ويقوم المظهر بدور مهم في التعبير عن الشخصية
والطبقة االجتماعية والمكانة والجنس والعمر والمنطقة الجغرافية ،ويظهر هنا دور الجاذبية
الجسدية في تحديد نوع االستجابات أثناء عملية االتصال الشخصي ،وأثبتت الدراسات
دور كل من الوجه وتجميله والشعر واللحية للرجال ولون البشرة والوزن في االتصال
بالمظهر وتسهيل عملية االتصال أو إعاقتها.

()2

وهنالك وسائل أخري للتواصل غير اللفظي كاالتصال بالعطر والديكور ال يتسع
المجال لذكرها وتكتفي الباحثة بما سبق للتعريف بوسائل التواصل غير اللفظي.
ومما الشك فيها فإن التواصل غير اللفظي تؤثر فيه الثقافات والمعتقدات  ،فإشارة
معينة تكون محببة في مجتمع ما ،قد تكون مستهجنة في مجتمع آخر؛ وعليه فإن من
األهمية بمكان معرفة معاني لغات الجسد وغيرها من وسائل التواصل غير اللفظي قبل
استخدامها في مكان جديد أو مع الغرباء،وترى الباحثة أن هذه المعاني تختلف من بلد
آلخر وحتى في السودان تختلف بين القرية

والمدينة ،كما تختلف باختالف النوع

والعمر،كما أن بعض المناطق تعتبر استخدام بعض اإلشارات و أوضاع الجسد العادية
من المنكرات والتي يرفضها المجتمع.
ثالثا ً  :مهارات التواصل اإللكتروني:
()1
()2

عبيد ،معتز عمر ،مرجع سبق ذكره.
كول ،كريس ،مرجع سبق ذكره.
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نظ اًر النتشار مواقع التواصل االجتماعي وبرنامج المراسالت عبر اإلنترنت ،والتي
أصبحت وسيلة التواصل األكثر انتشا اًر السيما بين الطالب  ،أضافت الباحثة مهارات
التواصل اإللكتروني لتصنيف هاني عتريس لمهارات التواصل االجتماعي المعتمد في
هذا البحث.
تعريف التواصل اإللكتروني:
عرفه سالم :هو عملية التفاعل الالزمة لتبادل الخبرات واألفكار والمعلومات
ت ّ

واالتجاهات عبر شبكة اإلنترنت من خالل المواقع والتطبيقات العملية لشبكة اإلنترنت
مثل  :مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب والبريد اإللكتروني والتصفح عبر الشبكة والقوائم
البريدية وتطبيقات المحادثة(.)1
ويعرفه.MASHALبأن ه:استخدام الوسائط اإللكترونية لتطوير قدرات األفراد عند
االتصال بالزمالء.
إيجابيات وسلبيات التواصل اإللكتروني:
مع اإلقبال الكبير من كافة فئات المجتمع للتواصل فيما بينهم إلكترونياً  ،ظهرت
دراسات عديدة تتناول أهمية التواصل اإللكتروني وايجابياته وسلبياته،بالنسبة للطالب
والمراهقين على وجه الخصوص.وعن أهمية التواصل اإللكتروني وايجابياته تؤكد مراكش
أن شبكة اإلنترنت تخدم المجال االجتماعي ألنها توفر مجاالت للتواصل بين األشخاص
بطرق مختلفة منها :الكتابية النصية والصوتية المرئية ،كما توفر أيضاً وسائالً للراحة
ال
والترفيه والتسلية والترويح عن النفس ،وكذلك تُعطي شبكة اإلنترنت مستخدميها مجا ً
للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم بكل حرية وديمقراطية بعيداً عن الضغوط االجتماعية
والسياسية.وأكدت دراسة أرنوط

()2

بأنه تتأكد أهمية التواصل اإللكتروني نتيجة لتزايد

االتجاه نحو استخدامات اإلنترنت ألغراض التعلم في اآلونة األخيرة ،حيث يتم تبادل

()1
()2

سالم  ،عازة محمد ،مرجع سبق ذكره.

أرنوط ،بشرى إسماعيل أحمد ،إدمان اإلنترنت بكل من أبعاد الشخصية واالضطرابات النفسية لدي

المراهقين.قسم علم نفس بكلية اآلداب ،جامعة الزقازيق)0224( ،
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المعلومات واألفكار داخل بنية رقمية بكل سهولة واتاحة فرصاً أكبر للمتعلمين في طرح
أفكارهم الجديدة بحرية ويسر.
يتلليح التواص للل اإللكترونللي للمتعلم للين مسللتوى مرتف للع مللن الوج للود االجتمللاعي م للع
زمالئهللم مللن خللالل المشللاركة فلي المحادثللات والحلوارات والنقاشللات وارسللال األسللئلة وتلقللي
االسللتجابات .وتؤكللد د ارسللة العصلليمي ()1علللى أهميللة اإلنترنللت فللي العالقللات االجتماعيللة
فهو يقوى عالقات الطالب فيما بينهم ومع أساتذتهم وكذلك يزيد من تقارب العائللة الواحلدة
ويمكللن أفرادهللا مللن متابعللة أخبللار بعضللهم الللبعض بسللرعة وبسللهولة مقابللل مبلللغ زهيللد عنللد
اسلتخدام مواقللع التواصللل االجتملاعي  ،كمللا أنهللا تُقلدم فرصللة رائعللة إلعلادة روابللط الصللداقة
القديمللة ،فض لالً عللن أنهللا سللاعدت بعللض العللائالت ف لي العثللور علللى أبنائهللا الللذين فقللدتهم
بس للبب االختط للاف أو الهجل لرة أو التبن للي أو اختف للائهم نتيج للة للح للروب والك للوارث الطبيعي للة،
فضالً عن أنها تشكل نافذة يطل منها الماليين من أبناء الشعوب األجنبية والعربية عللى
العالم .وأفادت مواقع التواصل االجتماعي في مشاركة الطلالب فلي المسلاندة االجتماعيلة ،
فمن المالحظ أنها أصبحت الوسيلة األولى إلدارة ومزاولة العمل الطوعي في العالم.

()2

وتشل للير د ارس ل للة عب ل للد الم ل للنعم وآخ ل للرون ود ارس ل للة  Eleen.أله ل للم اآلث ل للار االيجابي ل للة
للتواصللل اإللكترونللي بأنلله يعطللى فرصللة لتعزيللز الللذات والمللتالك مهللارات اتصللالية وجعللل
الشخص أكثر انفتاحاً على اآلخر مهما اختلفت العقيلدة والثقافلة والعلادات والتقاليلد وكلذلك
واللللون والمظهللر والميللول ،ومهمللا بعللدت المسللافات ؛ فقللد تتواصللل إلكتروني لاً مللع شللخص
بالغرف للة الت للي بجانب للك أو عل للى بع للد آالف األمي للال ف للي ق للارة أخ للرى ،وك للذلك تعم للل مواق للع
التواصللل عل للى التقلي للل م للن ص لراع الحض للارات بم للدها جسل لو اًر تزيللل اله للوة الس للحقية ب للين
الثقافات والحضارات والتي داملت طلويالً ،وتتليح مواقلع التواصلل منبل اًر لللرأي واللرأي اآلخلر
()1

العصيمي ،سلطان عائض مفرح ،ادمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة

الثانوية بمدينة الرياض.رسالة ماجستير منشورة،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض  ،المملكة العربية
السعودية.)0232( ،

()2

عوض ،حسني  ،اثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى الشباب  ،تجربة مجلس

شباب عال ار نموذجاً ،جامعة القدس المفتوحة.)0233( ،
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حيث تكفلل للك حريلة التعبيلر حتلى أنهلا صلارت أداة قويلة للتعبيلر علن الميلول واالتجاهلات
والتوجهات الشخصية تجاه قضايا األمة المصيرية.
وترى الباحثة أن دور التواصل اإللكترونلي ومواقلع التواصلل فلي الحلراك السياسلي
و فللي قضللايا األمللة العربيللة وتحللدياتها السياسللية بللدا جلي لاً مللن خللالل الثللورات العربيللة التللى
انتظم للت ع للدداً م للن ال للدول العربي للة م للؤخ اًر  ،حي للث تب للدأ الث للورات م للن خ للالل ه للذه المواق للع
وتنتهللي بالشللارع العربللي ؛ لتكللون نتيجتهللا فللي الغالللب اإلطاحللة بزعمللاء وتغييللر حكومللات،
نتيجة تفاعل الشباب والطالب وكل فئات المجتمع مع مواقع التواصل واستجابتهم لها.
ومللن الد ارسللات التللي تناولللت سلللبيات التواصللل اإللكترونللي د ارسللة كللل مللن العمللار
()1و أحم للد

()2

اللت للان تؤك للدان عل للى أن ش للبكة اإلنترن للت ب للرغم فوائ للدها المتع للددة ؛ لجمي للع

فئات المجتمع في جميلع مجلاالت المعرفلة  ،إال أنهلا ال تخللو ملن بعلض السللبيات التلي ال
تتوافللق مللع قلليم المجتمللع المسلللم ،مثللل الغللزو الفكللري الللذي يتعللرض للله الشللباب والملراهقين
باإلضافة إلى إدمان التواصل الكترونياً مع اآلخرين وخصوصاً من الجنس اآلخر.
كما إ ّن استغراق الشباب والمراهقين من طالب الجامعة في التعامل مع مواقع

المحادثة والتحاور  Chattingعبر االنترنت ،أو مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك
( )Facebookوتويتر ( )Twitterويوتيوب ( )youtubeوغيرها

يمكن أن يعطيهم

معلومات مفيدة ويعرفهم على ثقافات جديدة  ،إال أنه في ذات الوقت يمكن أن يكسبهم
اتجاهات ليست مالئمة لمرحلتهم العمرية أو يعرضهم لخبرات مؤلمة وتجارب خطرة أو
غير إخالقية كالتعرض لإلستغالل العاطفي أو الجنسي أو الوقوع بين براثن جماعة

()1

العمار ،خالد  ،ادمان الشبكة المعلوماتية (اإلنترنت) وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق /فرع

درعا .مجلة جامعة دمشق .المجلد ( )32العدد األول ص ص .)0234( .432 -392

()2

أحمد ،سعاد كاكل ،دراسة حول مدى تأثير اإلدمان علي اإلنترنت علي الطالب الجامعي .مجلة جامعة تكريت

للعلوم .المجلد( .)32العدد( .)2ص ص .)0233( .323-360
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مجهولة األهداف ،مما ُيعد استننزافاً للوقت والجهد والمال وتهديداً لصحتهم النفسية

.Young

()1

وقد تناولت العديد من الدراسات األجنبية تأثيرات االنترنت ومواقع التواصل
اإلجتماعي اإليجابية والسلبية كدرسة  (2000). Fred, L.وأخرون.
تعريف مهارات التواصل اإللكتروني:
تعرفها العالم

()2

بأنها المهارات التي تمكن المتعلم من استخدام اإلنترنت ،

والبحث عن المعلومات واستخدام البريد اإللكتروني ،واجراء عمليات التبادل التجاري
إلكترونياً (أي االنفتاح على العالم إلكترونياً عبر اإلنترنت) .
وترى الباحثة أن التعريف قد ركز على االتصال اإللكتروني ألغراض التعليم
والتجارة ،ورغم ذكره للبريد اإللكتروني لم يتضمن التعريف اإلشارة الستخدامات اإلنترنت
من أجل التواصل االجتماعي.
تعرف الباحثة مهارات التواصل االلكتروني بأنها المهارات االتصالية التي تمكن
الفرد من التواصل مع اآلخرين باستخدام اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة.
وتصنف الباحثة مهارات التواصل اإللكتروني لآلتي:
 .3مهارات المراسالت النصية والكتابية عبر الدردشات والبريد اإللكتروني.
 .0مهارات المحادثة من خالل مكالمات الصوت والفيديو وكذلك تسجيالت الصوت التي
تتيحه بعض مواقع التواصل االجتماعي.
وهي المهارات التي ركزت عليها الباحثة في البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذا
البحث (انظر الملحق رقم (.))3
مواقع التواصل اإللكتروني:
Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder .

)(1

Young, K..

University of Pittsburgh at Bradford. Paper Presented at the 104th annual meeting of
( )0223the American Psychological Association, August 15 , Toronto, Canada.

()2

العالم ،تسنيم مصطفى ،أثر توظيف التعليم المدمج باستخدام الفيس بوك على تنمية مهارات التواصل

اإللكتروني في مقرر التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي في غزة.رسالة ماجستير .الجامعة
اإلسالمية.غزة.)0233( .
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تعددت مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها الطالب في تواصلهم
االجتماعي ويذكر منها قمحية المواقع اآلتية:

()1

 .3موقع التواصل االجتماعي فيسبوك (:)Facebookانطلق موقع فيسبوك كنتاج غير
متوقع من موقع "فيس ماش" ( )Face Matchالتابع لجامعة هارفارد ،وقد قام مارك
زوكربيرج بإبتكار الفيس ماش عام  ،0223الذي يتيح لمستخدميه التواصل مع أعضاء
آخرين في الشبكة نفسها ،كما يمكنهم من االتصال بأصدقائهم مع السماح لهم بالوصول
إلى ملفاتهم الشخصية.
 .0واتس أب (:)Watsappهو تطبيق يقوم على استخدام االنترنت إلرسال الرسائل
النصية والصور والرسائل الصوتية وحتى مقاطع الفيديو والمستندات ،ويمكن تحميله على
الهواتف الذكية وقد القى نجاحاً كبي اًر منذ إنشائه في 0229م.
وتضيف البلقاسي لمواقع التواصل االجتماعي ما يلي:

()2

 .3تويتر ( :)Twitterظهر الموقع في أوائل عام  0226كمشروع تطوير بحثي أجرته
شركة  Obviousاألميركية في مدينة سان فرانسيسكو ،وفي العام  0222قامت شركة
 Obviousبفصل الخدمة عن الشركة وتكوين شركة جديدة باسم  .Twitterوهو موقع
شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر والتي تسمح لمستخدميه بإرسال تحديثات
 Tweetsعن حالتهم بحد أقصى  342حرف للرسالة الواحدة.
 .0يوتيوب (:)YouTubeتأسس موقع يوتيوب عن طريق تشاد هرلي ،وستيف تشن ،وجاود
كريم ،وهم موظفون سابقون في شركة  ،PayPalتم افتتاح الموقع كتجربة في مايو
 ،0222وهو موقع يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل
مجاني.
وهناك مواقع أخرى كثيرة ولكن الباحثة ركزت هنا على ذكر المواقع األكثر انتشا اًر
في السودان والتي يستخدمها طالب الجامعة خاصة.
()1
()2

قمحية ،حسان أحمد ،الفيسبوك تحت المجهر .ط .3مصر :دار النخبة.)0232( .
البلقاسي ،منال ،الوسائط المتعددة والسوشيال ميديا .ط .3اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي0236( .م).
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هنالك وسائل أخرى للتواصل اإللكتروني كانت مستخدمة كوسيلة للتواصل إال
أنها تراجعت مؤخ اًر ومن هذه الوسائل:
أ) البريد اإللكتروني(:)E-Mail
البريد اإللكتروني هو نظام اقتصادي وسريع إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية
عبر شبكات اإلنترنت .يمكن البريد اإللكتروني المستخدم من مراسلة مستخدم آخر في بلد
معين عبر اإلنترنت بتكلفة بسيطة جداً ال تقارن بتكلفة المكالمة الدولية.

()1

وترى الباحثة أن البريد اإللكتروني ال يزال مستخدماً لكن إلغراض المراسالت
العلمية والرسمية  ،حيث باتت تطبيقات فيسبوك وواتس اب وماسنجر هي األكثر تفضيالً
في التواصل االجتماعي من قبل المستخدمين.
أ) التحاور اآللي (:)Chatting
يعد الحوار عبر اإلنترنت من أهم الخدمات التي قدمها اإلنترنت ،والتي كانت
تحظى بشعبية واسعة بين مستخدميها ،إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد خدمة البريد
اإللكتروني ،والتي تراجعت اآلن بعد ظهور مواقع التواصل االجتماعي.وتُعد البرامج التي
تدعى بالمراسيل ( Messengersمن أهم برامج الحوار التي تستخدم في المحادثات
الشخصية عبر اإلنترنت ،حيث تتيح هذه البرامج التحدث مع األصدقاء واألقارب
(الغوبقي.)2()0234،
أشكال الحوار عبر اإلنترنت:
ويعدد أحمد()0234

()3

من أشكال الحوار عبر االنترنت كما يلي:

أ) المحادثة النصية المباشرة ( :)Internet Relay Chat IRCحيث تتم عملية الحوار
بين المشاركين عبر كتابة نص ينتقل عبر اإلنترنت ليظهر على شاشة كل مشترك في
المحادثة.
()1
()2
()3

منصور،عوض؛ سلمان ،جمال ،البريد االلكتروني مع النوافذ.ط،32عمان ،دار البشير.)0226( ،
الغوبقي ،محمد يحي ،الشبكات االجتماعية،الرياض( ،د.د).)0234( ،

أحمد؛ فتح العيد ،إبراهيم سليمان ،مدى امتالك طلبة المرحلة األساسية لمهارة االستماع ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية.)0234( ،
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ب) المحادثة الصوتية المباشرة ( :)Live Voice Chattingتُم ّكن هذه الخدمة
مستخدميها من عقد مؤتمرات ،أو إجراء محادثات شخصية ،وكذلك إجراء مكالمات
هاتفية مع أي شخص في العالم والتحدث معه عبر اإلنترنت .ولكن ُيعاب على هذه

الطريقة البطئ النسبي مقارنة بطريقة الحوار النصي.

ج) المحادثة المباشرة بالوسائط المتعددة ( :)Live Multimedia Chattingتمكن هذه
الخدمة المشاركين من رؤية بعضهم البعض وسماع أصواتهم ،ومن عيوب هذه الطريقة
إنها تحتاج إلى اتصال عالي السرعة وكامي ار وميكروفون.
رابعاً :مهارات التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي:
إن مفهوم التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي يشير إلى التفاعل اإليجابي
النابع من رغبة صادقة في خلق التفاهم مع اآلخر،فالقرآن يذكر الناس بوحدة أصلهم
ليسهل لهم عملية التواصل( ،)1يقول تعاليَ ( :يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا َخلَ ۡقنَ ُكم ِّمن َذ َك ٖر َوأُنثَى
ٱهللِ أَ ۡتقَك ُكمْۡۚ إِ َّن َّ
َو َج َع ۡلنَ ُكمۡ ُشعُوبٗ ا َوقَبَآَٰئِ َل لِتَ َعا َرفُ َٰٓو ْۚا إِ َّن أَ ۡك َر َم ُكمۡ ِعن َد َّ
ٱهللَ َعلِي خم َخ ِبير .)2( )٣١
تعريف مفهوم التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي:
البناء بين المسلم واآلخرين – أفراداً
عرفه سديرة بأنه جميع أنواع التفاعل ّ
تُ ّ

وجماعات -وذلك بنية الوصول إلى ما فيه مصلحة الطرفين،مع احتكامهم إلى الضوابط
الموضوعية المستخلصة من الكتاب والسنة(.)3
ويعرفه الدغيثر بأنه األفكار والمشاعر والسلوكيات التي تؤثر في تفاعل الفرد ،
ّ

ويمكن تصنيفها إلى مهارات متعددة وهي  :مهارات اإلدراك والفهم  ،االتصال ،االنفعال

()1

المغذوي ،عادل بن عايض ،ضوابط التواصل االلكتروني من منظور إسالمي ومدى تحققها لدى طالب التعليم

الثانوي بالمملكة العربية السعودية المدينة المنورة)0232( .

()2
()3

سورة الحجرات  ،اآلية(.)33

سديرة ،فاطمة ،مسؤولية القائم باالتصال من منظور اإلعالم اإلسالمي-دراسة تأصيلية.-رسالة ماجستير.كلية

أصول الدين .جامعة الشهيد حمه خضر.فلسطين.)0232( .
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والعواطف ،التأثير االجتماعي التي ورد الحث عليها أو اإلشارة إليها في الكتاب والسنة
صراحة أو ضمناً(.)1
مقومات التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي:
يحدد الناقة وشيخ العبيد مقومات التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي بالمقومات
التالية:

()2

 .3حسن اختيار الموضوع.
 .0اإلنصات الجيد وحسن االستماع.
 .3كسب القلوب.
 .4االستعانة باألدلة.
 .2اختيار الوقت والمكان المناسبين.
 .6استعمال لغة الجسد.
وتالحظ الباحثة تنبيه الناقة وشيخ العبيد ألهمية استخدام لغة الجسد واعتبارها من
األسس التي يقوم عليها التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي وتضيف الباحثة أنه
من األدق تقييد لغة الجسد المستخدمة في التواصل _حسب النظرة اإلسالمية_بأنها لغة
الجسد المناسبة والمقبولة شرعاً .
أنواع التواصل االجتماعي في المنظور اإلسالمي:
يحدد سكر أنواع التواصل االجتماعي من منظور إسالمي كما يلي:

()3

.1التواصل اللفظي:
هو التواصل بين فرد وآخر( أو فرد ومجموعة) لمحاورته أو إقناعه أو إيصال
معلومة له ووسيلة ذلك هي األلفاظ.وأمثلة التواصل اللفظي في القرآن كثيرة كتواصل
()1موضي محمد عبدالعزيز الدغيثر ( )0222رسالة دكتوراه بعنوان:المهارات االجتماعية من المنظور اإلسالمي
وعالقتها بكل من الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي والحالة اإلاجتماعية والسن  ،مرجع سابق  ،ص .42

()2

الناقه ،صالح أحمد؛ فتح العيد ،إبراهيم سليمان ،مدى امتالك طلبة المرحلة األساسية لمهارة االستماع ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية.)0234( ،

()3

سكر ،ماجد رجب العبد،التواصل االجتماعي أنواعه  -ضوابطه -آثاره ومعوقاته ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية أصول الدين ،الجامعة اإلسالمية ،غزة0233( ،م).
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لقمان مع ابنه في سورة لقمان وتواصل سيدنا إبراهيم مع النمرود في سورة البقرة.ومن
اآليات القرآنية الدالة على التواصل اللفظي الفردي ،قوله جل وعالَ ( :و َجآَٰ َء َرجُل
ك فَ ۡ
ك ِمنَ
ٱخر ُۡج إِنِّي لَ َ
ك لِيَ ۡقتُلُو َ
صا ۡٱل َم ِدينَ ِة يَ ۡس َعى قَا َل يَ ُمو َس َٰٓى إِ َّن ۡٱل َم َألَ يَ ۡأتَ ِمرُونَ بِ َ
ِّم ۡن َ ۡق َ
()1
أن
ٱلنَّ ِ
ص ِحينَ  )٠٢؛ فالتواصل هنا لفظي مباشر والرسالة مهمة وواضحة وموجزة .كما ّ
معظم خطاب اهلل لإلنسان من خالل القرآن الكريم هو خطاب جماعي ،ونجد في القرآن

صا
كثير من اآليات التي تدل على التواصل اللفظي الجماعي كقوله تعالىَ ( :و َجآَٰ َء ِم ۡن أَ ۡق َ
ۡٱل َم ِدينَ ِة َرجُل يَ ۡس َعى قَا َل يَقَ ۡو ِم ٱتَّبِعُوا ۡٱل ُم ۡر َسلِينَ .)2( )٠٢
.2التواصل الكتابي:
يعتمد الناس في تواصلهم على التواصل اللفظي بالكلمة المنطوقة أو
المكتوبة؛وقد ورد في القرآن الكريم نماذجاً للتواصل الكتابي منها تواصل سيدنا سليمان
ي ِكتَابخ
عليه السالم مع بلقيس ملكة سبأ في قوله تعالى( :قالَت يَا أَ ُّيهَا ال َم َألُ إِنِّي أُلقِ َي إِلَ َّ
هللا الرَّح َم ِن ال َّر ِح ِيم * أَ ََّّل تَعلُوا َعلَ َّي َوأتُونِي ُمسلِ ِمينَ ) (.)3
َك ِري خم* إِنَّهُ ِمن ُسلَي َمانَ َوإِنَّهُ بِس ِم َّ ِ
.3التواصل اإللكتروني:
مع تطور وسائل االتصال الحديثة أصبح التواصل بين الناس في كل أنحاء العالم
إلكترونياً ،وال يمكن أن ينعزل المسلمون والدعاة إلى اهلل عن العالم وال يوظفوا هذه الثورة
التقنية في إيصال رسالتهم إلى كل مكان،فاإلنترنت والتواصل اإللكتروني يمكن
استخدامهما في الخير مثل إمكانية استخدامهما في الشر ،وقد ثبت أن الرسول صلى اهلل
عليه وسلم قد استخدم كل وسيلة اتصال ممكنة في نشر الدعوة اإلسالمية(.)4

()1
()2
()3
()4

سورة القصص ،اآلية ()02
سورة يس  ،اآلية (.)02
سورة النمل  ،اآليات ( .)32-02

حماد ،شكري عبد الحميد ،أثر وسائل التواصل الحديثة على العالقات االجتماعية واألسرية،فلسطين ،جامعة

النجاح الوطنية.)0234( ،
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وترى الباحثة أن سكر

()1

في تصنيفه للتواصل االجتماعي قد أضاف التواصل

الكتابي وهو تواصل لفظي ألنه يتم بالكلمة وهو نفس ما قاله سكر عن التواصل الكتابي
( :يعتمد الناس في تواصلهم على التواصل اللفظي بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة)،
فاألرجح

أن يكون التواصل الكتابي

قسماً من أقسام التواصل اللفظي وليس نوع ًا

للتواصل قائماً بذاته .وجدير بالذكر أن هنالك من يرى أن التواصل الكتابي تواصالً غير
لفظي حيث يقسم بعض علماء االتصال التواصل إلى :تواصل كالمي وغير كالمي ،
والتواصل الكالمي الذي يشمل التواصل اللفظي ويكون بالكلمة المنطوقة والتواصل غير
اللفظي ويكون بالكلمة المكتوبة .أما التواصل غير الكالمي (اللفظي) فيشمل نبرات
الصوت ومستوياته بينما يشمل التواصل غير الكالمي (غير اللفظي) اإليماءات وتعبيرات
الوجه وحركات الجسد( ،)2وأيضاً تالحظ الباحثة أن سكر في تصنيفه قد أغفل التواصل
غير اللفظي رغم أهميته وكثرة وروده في القرآن الكريم  ،فهنالك آيات ظهر فيها التواصل
باإليماءات وبلغة الجسد وغيرها ،ويؤكد أعرار

()3

ذلك بقوله( :يلقى القارئ في التنزيل

العزيز آيات كريمات تدل على أوصاف من الحركات الجسدية المؤدية إلى معان ،وقد
تكون الحركة من قبيل الوصف للمعنى ،أو من سبيل الكناية كتقليب الكفين في مقام الندم
ال)،ومن اآليات الدالة على ذلك قوله تعالىَ ( :وإِنِّي ُكلَّ َما َدعَوتُهُم لِتَغفِ َر لَهُم َج َعلُوا
مث ً
صرُّ وا َواستَكبَرُوا استِكبَارًا) (.)4
صابِ َعهُم فِي آ َذانِ ِهم َواستَغ َشوا ثِيَابَهُم َوأَ َ
أَ َ
وليس القران فحسب ،فالسنة النبوية فيها أمثلة للتواصل غير اللفظي من لغة
عيون وتعابير وجه ولغة جسد ،منها التواصل باالبتسام فعن أبي ذر قال  :قال رسول
صلى اهلل عليه وسلم( :تبسمك في وجه أخيك صدقة) (.)5

()1
()2

سكر ،ماجد رجب العبد،مرجع سبق ذكره.
مطاوع  ،أنمار حامد ،مرجع سبق ذكره()0236

()3

أعرار ،مهدي أسعد ،البيان بال لسان.ط .3بيروت :دار الكتب العلمية.)0222( .

()5

الترمذي  ،محمد بن عيسى ،سنن الترمذي.بيروت  :دار أحياء التراث العربي( .د.ت)

()4

سورة نوح  ،اآلية ()2
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وقد حصر موسى جميع أشكال التواصل غير اللفظي في القرآن الكريم  ،نذكر
منها( :االتصال بالعين وبالتعبيرات الوجهية وباإليماءات وبالهيئة وأوضاع الجسد و
بحاسة اللمس وكذلك االتصال بالحواس كاللمس والشم والذوق  ،باإلضافة إلى االتصال
بالمسافة واالتجاهات والمظهر والصوت وغيرها) ،بينما حدد الهاللي

()1

أشكال وقنوات

االتصال غير اللفظي في التراث العربي واإلسالمي في أربع قنوات هي ( :اإلشارة ،
الخط  ،العقد والنصبة).
الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي:
بعد انتشار مواقع التواصل االجتماعي والوسائل المختلفة ،بدأ العلماء والمفكرون
المسلمون بوضع الضوابط الشرعية الستخدام هذه المواقع للحد من أضرارها وآثارها
السالبة على المجتمع المسلم ،ويعدد جويلس

()2

من هذه الضوابط الشرعية ما يلي:

 .3النية :من أسمى غايات التواصل حسن النية وارادة اإلصالح ،فينبغي أن يصاحب
التواصل الغاية النبيلة والنية الطيبة.
 .0التبين في نقل األخبار:وهي القيود التي وضعها اإلسالم في نقل األخبار
وتتضمن:الصدق واألمانة والتروي في نقلها وترك التحدث بغير علم  ،والتأكد من
المصدر ،فالمصدر العدل يصح النقل عنه ،أما الفاسق فكالمه مردود لقوله تعالى:
(يََٰٓأ َ ُّيهَا

ٱلَّ ِذينَ

َءا َمنُ َٰٓوا

إِن

َجآَٰ َء ُكمۡ

فَا ِس ُۢ ُ
ق

بِنَبَ ٖإ

فَتَ َبيَّنُ َٰٓوا

أَن

صيبُوا قَ ۡو ُۢ َما ِب َجهَلَ ٖة فَتُ ۡ
ص ِبحُوا َعلَى َما فَ َع ۡلتُمۡ نَ ِد ِمينَ .)3( )٦
تُ ِ
.3التواصل بالكالم المباح وتجنب الخضوع واللين من قبل النساء :فدين اإلسالم يحض
على التعامل بالكلمة الطيبة والقول الحسن حيث يقول تعالىَ .....( :وقُولُوا

()1

الهاللي ،حسن ،التواصل غير اللفظي في التراث العربي واإلسالمي .مالحظات أولية .ط.3دمشق:دار

المعرفة.)0232( .

()2

جويلس،أيمن جبرين ،الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة.فلسطين،جامعة النجاح الوطنية،

()3

سورة الحجرات ،اآلية (.)6

(.)0234
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اس ح ُۡس ٗنا .)1( )٣١ .....أما كالم المرأة مع الرجل األجنبي فيجوز بشرط تجنب
لِلنَّ ِ
عز وجل(:يَنِ َسآَٰ َء ٱلنَّبِ ِّي لَ ۡستُ َّن
الخضوع في القول والبعد عن بذئ الكالم وفاحشه لقوله ّ
ض ۡعنَ بِ ۡٱلقَ ۡو ِل فَيَ ۡط َم َع ٱلَّ ِذي فِي قَ ۡلبِِۦه َم َرض َوقُ ۡلنَ قَ ۡو َّٗل
َكأ َ َح ٖد ِّمنَ ٱلنِّ َسآَٰ ِء إِ ِن ٱتَّقَ ۡيتُ ْۚ َّن فَ َال تَ ۡخ َ
َّم ۡعر ٗ
ُوفا .)2( )١٠
 .4الرفق في التواصل :الحرص على الرفق في التواصل مع األصدقاء واألعداء على
حد سواء والبعد عن الغلظة والشدة التي ّتنفر الناس،فالقرآن الكريم يصف أخالق الرسول

صلي اهلل عليه وسلم ويسمه باللين ليقتدي به المؤمنين في قوله تعالى( :فَ ِب َما َرح َم ٍة ِّمنَ
َّ
نت فَظًا َغلِي َ
ك فَاع ُ
نت لَهُم َولَو ُك َ
هللاِ لِ َ
ف عَنهُم َواستَغفِر لَهُم
ب ََّلنفَضُّ وا ِمن َحولِ َ
ظ القَل ِ
ت فَتَ َو َّكل َعلَى َّ
اورهُم فِي األَم ِر فَإ ِ َذا َع َزم َ
هللا يُ ِحبُّ ال ُمتَ َو ِّكلِينَ ) (.)3
هللاِ إِ َّن َّ َ
َو َش ِ

 .2مخاطبة الناس على قدر عقولهم :يحث اإلسالم على التحلي بالحكمة ومعرفة
األسلوب المناسب لكل فئة من الناس ،فتتم مخاطبة عقولهم بما تطيقه.
أذى من بعض أقاربه ومن حوله من
 .6الصبر على اآلخرين :فقد يواجه المسلم ً
ك لَ ِمن عَز ِم
صبَ َر َو َغفَ َر إِ َّن َذلِ َ
الناس،فعليه بالصبر واالحتساب ،يقول تعالىَ ( :ولَ َمن َ
ُ
ور) (.)4
األ ُم ِ
ويرى عساف أن هنالك ضوابطاً عامة ينبغي على المسلمين مراعاتها عند التواصل
اإللكتروني :

()5

 .3التحلي بالفضيلة ونشر القيم الدينية وتنمية هذه القيم في نفوس الشباب وبين أفراد
المجتمع ليبقى المجتمع اإلسالمي متماسكاً وقاد اًر على مواجهة القيم الوافدة.
 .0اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية أفراد المجتمع وجماعاته من البيانات
والمعلومات الضارة والملوثة.
()1
()2
()3
()4
()5

سورة البقرة  ،اآلية (.)23
سورة األحزاب  ،اآلية (.)30
سورة آل عمران  ،اآلية (.)329
سورة الشورى  ،اآلية (.)43

عساف،محمد مطلق محمد ،الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة بين الجنسين .فلسطين:

جامعة النجاح الوطنية.)0234( .
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 .3المعلومات التي يتم تداولها النشر وليست للكتم ولكن يجب مراعاة حقوق الملكية
الفكرية وقوانين الفضاء اإللكتروني عند النشر.
ويضيف المغذوي ضوابطاً أخرى أخالقية ينبغي على الطالب مراعاتها أثناء
عملية التواصل اإللكتروني فيما بينهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي:

()1

 .3كفاية أمن البيانات والمعلومات وسريتها في بعض األحيان ومراعاة الخصوصية
واحترامها.
 .0مراعاة ضوابط التشريع اإللهي ،وعادات المجتمع وتقاليده وأعرافه خاصة تلك التي
ال تتعارض مع التشريعات اإللهية.
 .3عدم اإلفراط في ارتياد مواقع التواصل االجتماعي وتنظيم أوقات خاصة لإلفادة
من هذه األجهزة بدالً من استهالك الوقت المخصص للدراسة والحياة االجتماعية.
 .4حل المشكالت من خالل استخدام أساليب بعيدة عن القهر والتعصب والعنف
والتهديد.

()1

المغذوي ،عادل بن عايض ،مرجع سابق ذكره.
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الفصل الثالث
منهج البحث وإجراءاته
تمهيد:
سيتناول هذا الفصل منهج البحث ومجتمع البحث وعينته،وعرض ووصف لألدوات التي
استخدمت في هذا البحث ،وكذلك خطوات التحقق من الصدق الظاهري لها ،باإلضافة إلى
إجراءات البحث واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيه.
منهج البحث:
المنهج الذي تم إتباعه هو المنهج شبه التجريبي ويقصد به:

دراسة العالقة بين

متغيرين كما هما عليه في الواقع دون التحكم فيها ،ويستخدم هذا المنهج عندما يصعب استخدام
المنهج التجريبي العتبارات أخالقية أو دينية أو اجتماعية(.)167وقد استخدمت الباحثة تصميم
المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي وهو أحد تصاميم المنهج التجريبي
المشهورة(.)168
تصميم المجموعة الواحدة:
يستخدم هذا التصميم مجموعة واحدة فقط ،تتعرض الختبار قبلي لمعرفة حالتها قبل
إدخال المتغير التجريبي ،ثم نعرضها للمتغير  ،ونقوم بعد ذلك بإجراء اختبار بعدي ،ليكون
الفرق في نتائج المجموعة على االختبارين القبلي والبعدي ناتجاً عن تأثير هذا المتغير
التجريبي(.)169
مجتمع البحث:
ُي ّعرفه أبو عالم

()170

بأنه :هو جميع األفراد أو األشياء أو العناصر الذين لهم

خصائص واضحة يمكن مالحظتها.

()167

جابر،عبد الحميد جابر ،كاظم ،أحمد خيري ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط ،0الرياض ،السعودية ،دار

()168

كماش ،يوسف الزم ،البحث العلمي مناهجه أقسامه أساليبه اإلحصائية دليل في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه،

الزهراء.)0234( ،

ط ،3عمان ،دار دجلة0236( ،م).

()169
()170

خيري ،أسامة  ،مناهج البحث العلمي ،ط،3عمان ،دار الراية للنشر والتوزيع.)0236( ،

أبو عالم ،رجاء محمود ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،ط ،6مصر ،دار النشر للجامعات.)0233( ،
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ويتكون مجتمع البحث من طالب جامعة شندي في الكليات األدبية والعلمية حيث يبلغ
عدد كليات الجامعة عند إجراء هذا البحث 33:كلية تتوزع بمجمع الطب الذي يضم كليات
(الطب وعلوم التمريض وعلوم المختبرات الطبية) ومجمع التربية الذي يشتمل على (كليتي
التربية إلعداد معلمي مرحلة األساس والثانوي واآلداب واالقتصاد والعلوم والتقانة) بشندى
وكليات :القانون والصحة العامة وتنمية المجتمع بمحلية المتمة .و يبلغ عدد طالبها ()3269
طالباً وطالبة في العام الدراسي 0232-0236م حسب إحصائية قسم اإلحصاء والمعلومات
بأمانة الشؤون العلمية الموثقة بتاريخ 0232/32/09م (انظر الملحق رقم (.))30
عينة البحث:
ويقصد بعينة البحث :مجموعة من األفراد مشتقة من المجتمع األصلي تمثلّه تمثيالً
حقيقياً.

()171

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتعني الطريقة العشوائية

البسيطة :مجموعة جزئية من المجتمع األصلي  ،حيث يتم اختيار المفردات من بين قوائم
المجتمع المتاح أو إطار العينة ( .)172وهي تعطي لجميع المفردات فرصة متساوية ومستقلة في
االختيار  ،حيث كل مفردة بالنسبة للباحث ال يعبر عنها سوى رقم (.)32
وبلغ عدد عينة البحث( )33طالباً وطالبة (33ذكر) (00أنثى) من الكليات العلمية
واألدبية.

()171
()172

أسعد ،ميخائيل إبراهيم ،فنون البحث في علم النفس ،ط ،32بيروت ،دار اآلفاق الجديدة0222( .م).

دويدار،عبد الفتاح محمد ،مناهج البحث في علم النفس ،ط ،2مصر ،دار المعرفة الجامعية.)0229( ،
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جدول رقم ( )3يوضح أعداد العينة حسب النوع:
العدد

النسبة المئوية

النوع
ذكور

33

%39.4

إناث

02

%62.4

المجموع

33

%322

جدول رقم ( )0يوضح أعداد العينة حسب التخصص:
العدد

النسبة المئوية

التخصص
الكليات التطبيقية

32

%32.3

الكليات النظرية

03

%69.2

المجموع

33

%322

جدول رقم ( )3يوضح اختبار (كاي) للتحقق من معرفة التكافؤ في متغير النوع:
المتغي
ر

النوع

النوع المشاهد المتوقع المتبقي
ذكور

13

15.0

3.0

إناث

20

15.0

-3.0-

المجموع

33

قيمة (كاي
تربيع
المحسوبة)

درجة القيمة
الحرية االحتمالية

االستنتاج
الفروق في

3.333a

1

 .068التك اررات غير
دالة إحصائياً

من الجدول يظهر أن قيمة كاي تربيع المحسوبة ( )3.333والقيمة االحتمالية ( ،)2.262ويتضح أن
الفروق في التك اررات غير دالة إحصائياً وهذا يدل على تكافؤ العينة في متغير النوع.

جدول رقم ( )4يوضح اختبار (كاي) للتحقق من معرفة التكافؤ في متغير التخصص:
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المتبق
الجنسية المشاهد المتوقع
ي

المتغير

التخصص

تطبيقية

10

15.0

5.0

نظرية

23

15.0

-5.0-

المجموع

33

قيمة (كاي
تربيع
المحسوبة)

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

االستنتـاج
الفروق في

1.200a

1

.273

التك اررات غير
دالة إحصائياًً

من الجدول يظهر أن قيمة كاي تربيع المحسوبة ( )3.022والقيمة االحتمالية (،)2.023
ويتضح أن الفروق في التك اررات غير دالة إحصائياً وهذا يدل على تكافؤ العينة في .
جدول رقم (  )2يوضح اختبار (كاي) للتحقق من معرفة التكافؤ في متغير الفصل:
المتغي
ر

الفصل

العمر المشاهد المتوقع المتبقي
14
12
7

10
13
7

المجموع

30

10.0
10.0
10.0

.0
3.0
-3.0-

قيمة (كاي
تربيع
المحسوبة)

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

االستنتـاج
الفروق

1.800b

2

.407

في

التك اررات غير
دالة إحصائي ًا

من الجدول يظهر أن قيمة كاي تربيع المحسوبة ( )3.222والقيمة االحتمالية ( ،)2.422ويتضح أن
الفروق في التك اررات غير دالة إحصائياً وهذا يدل على تكافؤ العينة في متغير الصف.

95

أدوات البحث:
ويقصد بأداة البحث :هي الطريقة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات والبيانات
وتتحكم طبيعة الفروض المطروحة في نوع األداة المستخدمة ومن أمثلة أدوات البحث:
اإلستبيان ،المقابلة ،المالحظة (.)173
وقد استخدمت الباحثة في هذا البحث األدوات التالية:
 .3مقياس مهارات التواصل االجتماعي.
 .0البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي لطالب جامعة شندي.
أوالً :مقياس مهارات التواصل االجتماعي:
 .1وصف المقياس:
قامت الباحثة بإعداد مقياس مهارات التواصل االجتماعي بعد اإلطالع على المقاييس
المتوفرة وبعض الكتبوا الدراسات السابقة التي تتناول مهارات التواصل االجتماعي،حيث أعدت
( )23عبارة قسمتها لثالثة أبعاد هي  :مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي واإللكتروني  ،ولم
تقف الباحثة على أي مقياس يضيف مهارات التواصل اإللكتروني ألبعاده رغم أهميتها في
ْ
الوقت الحالي ( انظر الملحق رقم(.))3
 .2مفتاح تصحيح مقياس مهارات التواصل االجتماعي:
لتصحيح المقياس قامت الباحثة بوضع خمسة خيارات أمام كل عبارة من عبارات
المقياس هي(:دائماً ،غالباً،أحياناً ،ناد اًر ،اليحدث(ومن ثم تأخذ عند التصحيح الدرجات:
( )2،4،3،0،3للعبارات اإليجابية على الترتيب من اليسار لليمين ،حيث تأخذ (دائماً)2 :
درجات وهكذا،والعكس تماماً بالنسبة للعبارات السلبية.
.3الصدق الظاهري للمقياس:

()173

لبسيوني ،محمد سويلم ،أساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية .ط.3القاهرة  :دار الفكر

العربي.)0233( .
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ويعرف الصدق بأنه عبارة عن تجميع األدلة التي يستدل بها على أن المقياس يقيس
عد لقياسه.أما الصدق الظاهري فيقصد به معرفة الباحث بقدرة األداة على قياس
الغرض الذي أُ ّ
األمور التي وضعت من أجلها ،وذلك من خالل النظر إلى مظهرها فقط ال غير(.)174

للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قامت الباحثة بعرض المقياس على مجموعة من
المحكمين من المتخصصين في علم النفس أساتذة الجامعات من حملة الدكتوراه ودرجة
األستاذية (انظر الملحق رقم ( ،))6وذلك بغرض الحذف أو اإلضافة أو التعديل كما يرونه
مناسباً(الملحقان ( ، )2_ 4ولقد قام المحكمون بكتابة مالحظاتهم والتي كانت خالصتها
توصيتهم بإضافة مجموعة من العبارات بلغ عددها()9عبارات للبعد الثالث(مهارات التواصل
اإللكتروني) ،ليصبح عدد العبارات ( )62عبارة،باإلضافة إلى تعديل وترتيب بعض العبارات.
الجداول التالية توضح التعديالت التي أوصى المحكمون بها:

()174

الكيالني ،الشريفين ،مدخل إلي البحث في العلوم التربوية واالجتماعية (أساسياته – مناهجه -تصاميمه – أساليبه

اإلحصائية) ،ط،4عمان ،دار المسيرة.)0234( ،
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جدول رقم ( )6يوضح العبارات التي تمت إضافتها:
العبارة

رقم العبارة
44

أقوم بنشر كل ما يصلني عبر وسائل التواصل االجتماعي دون التأكد من صحته

44

أتعجل لحظر كل من يختلف معي عبر مواقع التواصل االجتماعي

05

أفضل استخدام تسجيل الصوت على كتابة الرسائل النصية في مواقع التواصل االجتماعي

01

أستخدم وسائل التواصل االجتماعي بصورة جماعية مع اآلخرين

02

أشعر باالنزعاج عندما تتم إضافتي لمجموعة تضم زمالء ال أعرفهم

03

أقوم بمشاركة صور مناسبتي الخاصة مع كل الناس في مواقع التواصل

04

أقع في مشاكل بسبب سوء فهم قصدي في وسائل التواصل االجتماعي

05

أميل إلى محادثات الفيديو بشكل أكبر في التواصل مع األصدقاء من الجنسين

45

أتعجل في التعليق على المنشورات على مواقع التواصل دون تفكير في العواقب

جدول رقم ( )2يوضح العبارات التي أوصى المحكمون بتعديلها:
العبارة بعد التعديل

رقم العبارة العبارة قبل التعديل
2

أستطيع أن أوصف لآلخرين بصورة دقيقة

أستطيع أن أوصف بصورة دقيقة

33

يقول اآلخرون إنني شخص مقنع

أستطيع إقناع اآلخرين بوجهة نظري

39

استخدم المصطلحات األجنبية أثناء المحادثة استخدم المصطلحات األجنبية مع كل الناس أثناء
المحادثة

03

أعتقد بأنني أطرح أفكاري بصورة جيدة

أعتقد بأن اآلخرون يظنون بأنني أطرح
أفكاري بصورة جيدة

.4الخصائص السايكومترية للمقياس:ويقصد بالخصائص السايكومترية  :مجموعة دالئل
ومؤشرات إحصائية عن مدى جودة المقياس وفقراته ومن أهمها الصدق والثبات(.)175
لمعرفة الخصائص السيكومترية للفقرات بالمقياس بمجتمع البحث الحالي ،قامت الباحثة
بتطبيق صورة المقياس المعدلة بتوجيهات المحكمين والمكونة من ( )62فقرة على عينة أولية
حجمها ( )02مفحوصاً تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث الحالي ،وبعد
()175

عد س ،عبد الرحمن ؛ الكيالني  ،عبداهلل زيد ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،ط .2عمان :جامعة القدس

المفتوحة.)0223( .

98

تصحيح االستجابات قامت الباحثة برصد الدرجات وادخالها في الحاسب اآللى ،ومن ثم تم
اآلتي:
أ) صدق االتساق الداخلي للفقرات:
ويقصد باالتساق الداخلي للفقرات :مدى اتساق جميع الفقرات مع المحور الذي تنتمي
إليه ،أي أن العبارة تقيس ما وضعت لقياسه فعالً وال تقيس شيئاً آخر(.)176
لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بالمقياس بمجتمع البحث الحالي،تم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تقع
تحته الفقرة المعنية ،والجدول رقم()8يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )2يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس مهارات التواصل
االجتماعي بمجتمع البحث الحالي (ن =)25
التواصل اللفظي

()176

مهارات التواصل
التواصل غير اللفظي

التواصل اإللكتروني

البند

االرتباط

البند

االرتباط البند

االرتباط البند

االرتباط البند

االرتباط البند

االرتباط

1

.691

13

25 .246

37 .474

44 .456

56 .553

.621

2

.721

14

26 .766

38 .558

45 .734

57 .543

.575

3

.514

15

27 .504

39 .435

46 .703

58 .673

.677

4

.546

16

28 .565

40 .606

47 .566

59 .627

.612

5

.520

17

29 .530

41 .406

48 .496

60 .422

.706

6

.741

18

30 .750

42 .594

49 .349

.614

7

.665

19

31 .670

43 .739

50 .388

.364

8

.736

20

32 .741

.692

51

.633

9

.342

21

33 .356

.572

52

.523

10

.517

22

34 .651

.484

53

.526

11

.364

23

35 .316

.287

54

.577

12

.432

24

36 .254

.376

55

.692

النعيمي ،محمد عبد العال أمين؛ البياتي :حسين مردان عمر ،اإلحصاء المتقدم في العلوم التربوية والتربية البدنية

مع تطبيقات  ،SPSSط ،3عمان ،مؤسسة الوراق.)0226( ،
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يالحظ من الجدول ( )8أن معامالت ارتباطات جميع الفقرات دالة إحصائياً عند
مستوى (،)2.22وأن جميع الفقرات تتمتع بصدق اتساق داخلي قوي.
ب) معامالت الثبات للمقياس:
يقصد بالثبات هو مقدرة األداة التي يستخدمها الباحث على إعطاء نتائج مطابقة للنتائج
التي تعطيها في المرة األولى في حال تم إعادة تطبيق هذه األداة عدة مرات ،على نفس
األشخاص وفي ظروف متشابهة(كماش.)177( )0236،
لمعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقياس في صورته النهائية المكونة من ( )62فقرة في
مجتمع البحث الحالي ،قامت الباحثة بتطبيق معادلة التجزئة النصفية على بيانات العينة
األولية ،ونتائج هذا اإلجراء النتائج المعروضة بالجدول رقم (:)9
جدول رقم ( )9يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بالمقياس بمجتمع
البحث الحالي:
المقاييس الفرعية

عدد
الفقرات

الخصائص السايكومترية
س.ب
(ألفا كرونباخ)

التواصل اللفظي

24

.850

.936

التواصل غير اللفظي

19

.870

.956

التواصل اإللكتروني

17

.750

.835

الكلي

60

.879

.977

للتأكد من ثبات المقياس تم دراسة الثبات باالتساق الداخلي عن طريق معامل
الفاكرونباخ الذي يناسب المقاييس ذات الخيارات المتعددة،وهو ما ينطبق على مقياس مهارات
التواصل االجتماعي ،وقد كان االرتباط ( )2.22وهو ارتباط مرتفع ،يدلل على ثبات المقياس.
ثانياً :البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي:
بعد إطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة والبرامج اإلرشادية المماثلة وبعض
الكتب والدوريات قامت بتحديد محتوى البرنامج اإلرشادي للبحث،حيث يعتبر اإلطار النظري
()177

كماش ،يوسف الزم ،مرجع سبق ذكره.
111

والدراسات السابقة العربية واألجنبية والكتب والمقاييس وأدوات الدراسات من مصادر بناء محتوي
أي برنامج إرشادي(.)178ومن ثم قامت الباحثة بإعداد البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين
مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في صورته األولية  ،وفيما يلي أهم
محتويات البرنامج:
.1الهدف العام الرئيسي للبرنامج هو :تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة
شندي.
.2وصف البرنامج اإلرشادي:تتضمن المالمح الرئيسية للبرنامج اإلرشادي ما يلي:
أ) الفئة المستهدفة :طالب جامعة شندي(.العينة ويبلغ عددهم ( )33طالباً وطالبةً بالكليات
التطبيقية والنظرية).
ب) عدد الجلسات 34 :جلسة ،بواقع جلستين أسبوعياً.
ج) الفترة الزمنية 2 :أسابيع.وكل جلسة تستغرق من  42دقيقة إلى  62دقيقة.
د) المكان :وحدة اإلرشاد النفسي بجامعة شندي.ويتم إعداد المكان لعقد الجلسات بحيث يتيح
جلوس المشاركين في المجموعة اإلرشادية بشكل بيضاوي،بحيث يري كل منهم اآلخر.
ه) الفنيات المستخدمة بالبرنامج:الحوار والمناقشة والعصف الذهني والنمذجة والتعزيز والتخيل
والمالحظة والواجبات المنزلية وفنيات السايكودراما (لعب األدوار وعكس الدور وتمثيل
موقف)،واأللعاب(لعبة خلف الظهر،لعبة قصة حياة ،لعبة ماذا تفعل لو؟،لعبة المرآة).
و) األدوات :جهاز حاسب آلي ،بروجكتر ،لوحة بيضاء(سبورة) ،صور ،نشرات ،ملصقات
وأدوات مكتبية وغيرها من أدوات مساعدة في تنفيذ األنشطة.
 .3الصدق الظاهري للبرنامج اإلرشادي:

()178

حسين ،محمد أحمد ،الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي

الرابع(كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية /نابلس /فلسطين0234( .م).
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للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس قامت الباحثة بعرض البرنامج في صورته األولية
على عدد من المحكمين من أساتذة الجامعات بأقسام علم النفس  ،وبعد اطالع المحكمين على
البرنامج قاموا باإلدالء بآرائهم وتمثلت في اآلتي:
اتفق جميع المحكمين على أن البرنامج يمكن أن يحقق أهدافه على أن تلتزم الباحثة
بإجراء بعد التعديالت تمثلت في:
.3زيادة زمن بعض الجلسات.
.0تقليل عدد الفنيات المستخدمة في الجلسة الواحدة.
قامت الباحثة بإجراء التعديالت إلخراج البرنامج اإلرشادي في صورته النهائية (انظر
الملحق رقم (.))3
إجراءات البحث:
إلجراء البحث قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية:
 .3صممت الباحثة برنامج إرشادي جمعي بعد اإلطالع على عدد من البرامج اإلرشادية
والدراسات والكتب.
 .0قامت الباحثة بإعداد مقياس مهارات التواصل االجتماعي بعد النظر في المقاييس المتوفرة
وبعض الدراسات والكتب.
 .3وضعت تصور لتنفيذ البرنامج باسم وحدة اإلرشاد النفسي بجامعة شندي حيث تعمل
الباحثة بها مرشداً نفسياً.
 .4قامت بتوزيع المقياس القبلي على عدد  302طالباً وطالبة بالكليات المختلفة.
 .2اختيار الطالب الحاصلين على أقل درجات في المقياس واالتصال بهم وتعريفهم بأهداف
البرنامج واالتفاق معهم على زمان بداية الجلسات.
 .6تحديد زمان ومكان الجلسات وانشاء مجموعة بالواتس اب للطالب لتفعيل عملية التواصل.
 .2قامت الباحثة باالتفاق مع الطالب على جدول الجلسات ومن ثم طباعته ونشره على
مجموعة الواتس.
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 .2قام الطالب باالتفاق على مجموعة من الضوابط لتنظيم الجلسات ومن ثم إعداد كل من
لوحة الضوابط ولوحة التعزيز وتعليقها في مكان بارز في مكان تنفيذ الجلسات.
 .9قام الطالب بتدوين بياناتهم األساسية في استمارة البيانات(انظر الملحق رقم ( ))2تحفيز
الطالب يومياً على حضورهم والتزامهم بالزمن(حيث يحفز أول الحاضرين بكرت شحن
وبوضع ملصق أمام اسمه في لوحة التعزيز)،حيث يقوم الطالب بتسجيل زمن حضورهم
في استمارة الحضور(انظر الملحق رقم (.))2
 .32تنفيذ الجلسات حسب البرنامج المحدد ،ومتابعة الجلسات في مجموعة الواتس اب حيث
يقوم الطالب بتوثيق الجلسات ورفعها في شكل ملفات صوتية.
 .33تطبيق المقياس البعدي في الجلسة الختامية.
 .30توزيع شهادات للطالب المشاركين في الجلسة الختامية وتكريم الطالب الحاصلين على
أعلى درجات في عمل المجموعات وفي لوحة التدعيم عن طريق جوائز مالية وعينية.
 .33قيام الباحثة بتنفيذ الجلسة التتابعية بعد مرور شهرين على الجلسة الختامية حيث قامت
بتطبيق مقياس التواصل االجتماعي للمرة الثالثة على الطالب المشاركين بالبرنامج
لقياس مدى فعالية البرنامج اإلرشادي ،وألن بعض الكليات في إجازة الفصل الدراسي ،
لم يحضر كل الطالب  ،مما دعا الباحثة بالتواصل مع الطالب الغائبين عن طريق
الهاتف وملء المقياس كما أن بعضهم قامت بإرسال المقياس له مع زمالئهم في المنزل
وقاموا بملئه وارجاعه.

أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة في البحث:
تمت عملية تحليل ومعالجة البيانات بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية).)spss
واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
 .3اختبار الفاكرونباخ للتعرف على درجات االتساق الداخلي للعبارات وعلى معامل الثبات.
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 .0االختبار التائي لعينة واحدة (.)T- Test for one sample
 .3اختبار تحليل التباين األحادي (أنوفا))) .(one- way Test (Anova
 .4اختبار (كاي) للتحقق من التكافؤ في المتغيرات :الجداول باألرقام (_ )2-4-3التي تم
عرضها سابقاً_توضح اختبار كاي للتحقق من معرفة التكافؤ في متغيرات النوع والفصل
الدراسي والتخصص.
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الفصل الرابع
عرض ومناقشة النتائج
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الفصل الرابع
عرض ومناقشة النتائج
تمهيد:
يتم في هذا الفصل عرض النتائج مرتبة حسب فروض البحث ،ومن ثم توضيح األسلوب
اإلحصائي الذي استخدمته الباحثة ،ومن ثم عرض الجدول الذي يظهر النتائج واالستنتاجات،
ومن ثم مناقشة النتائج من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة وآراء الباحثة.
عرض النتائج ومناقشتها:
عرض نتيجة الفرض األول:
فيما يلي عرض نتيجة الفرض األول الذي نصه(:ينخفض مستوى مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي)،للتحقق من صحة ذلك استخدمت الباحثة االختبار التائي
لمجتمع واحد كما يتضح في الجدول رقم (:)32
جدول رقم ( )32يوضح اختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة السمة المميزة لمهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي قبل تطبيق البرنامج:
حجم المتوسط
العينة المحكي

األبعاد
التواصل

33

اللفظي

72

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
(ت)

75.5152

7.15944

2.820

القيمة
درجة
الحرية االحتمالية
32

.008

التواصل

االستنـتـــاج
يتسم التواصل اللفظي
بدرجة فوق الوسط
يتسم

غير

33

66

66.6667

8.75952

6.339

32

.000

التواصل

غير

بدرجة

فوق

اللفظي

اللفظي

الوسط

التواصل

يتسم

التواصل

اإللكتروني

بوسطية

اإللكتروني

33

51

48.1818

8.71226

1.858

32

.072

33

180

190.362

18.03784

3.301

32

.002

منخفضة
الكلي

يتسم التواصل الكلي
بدرجة فوق الوسط

من الجدول ( )32يتضح أن قيمة ت للتواصل اللفظي ( ،)2.820بينما بلغت قيمة ت
للتواصل غير اللفظي ( ،)6.339ويستنتج من ذلك أن كل من التواصل اللفظي وغير اللفظي
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يتسمان بدرجة فوق الوسط ،بينما يتسم التواصل اإللكتروني بوسطية منخفضة ،حيث بلغت قيمة
ت للتواصل اإللكتروني ( ،)1.858بينما بلغت قيمة ت للتواصل الكلي ( )3.301والقيمة
االحتمالية ( ،).002لتكون نتيجة الفرض األول:يتسم مستوى مهارات التواصل االجتماعي
لدى طالب جامعة شندي بدرجة فوق الوسط.
مناقشة نتيجة الفرض األول:
اتفقت نتيجة هذا الفرض مع دراسة سليمان حسين( )0229والتي وضح في نتائجها
توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين بنسبة وصلت في المتوسط
والوزن النسبي إلى(.)%22.3
واتفقت نتيجة هذا الفرض مع دراسة سجدة آدم ( )0232والتي أظهرت نتائجها أن
السمة العامة لمهارات التواصل االجتماعي لطالب جامعة الجزيرة القطاع التربوي( :وسط).
وكذلك اتفقت مع دراسة زناتون حاجي اكسان و آخرون ( )0230والتي أبانت نتائجها أن
طالب الجامعة لديهم مهارات تواصل جيدة.وأيضاً اتفقت مع دراسة عامر على ( )0236والتي
أظهرت نتائجها تمتع طالب الجامعة بمستوى (جيد) من مهارات التواصل االجتماعي.
واتفقت نتيجة هذا الفرض مع دراسة أشرف محمد ( )0232والتي أظهرت نتائجها أن
السمة العامة لمهارات التواصل اللغوي ألبناء الجاليات األفريقية تتسم بالوسطية.
اتفقت نتيجة هذا الفرض مع دراسة بشير إبراهيم(د.ت) والتي أبانت نتائجها أن مستوى
المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض بوزن نسبي قدره(.)%60.4
واختلفت مع دراسة رياض هاتف ( )0236والتي أبانت نتائجها تدني مستوى مهارات
االستماع لدى طالب كلية الدراسات القرآنية.
ويعدد عبد الباقي أحمد( ) 0232الخصائص النفسية للطالب الجامعي ويذكر منها القدرة
على التكيف مع الحياة االجتماعية الجديدة والتي تتضمن العالقات االجتماعية مع الزمالء
والزميالت وتكوين صداقات جديدة وكذلك االستقاللية واستخدام الحرية الشخصية وكذلك القدرة
على التواصل مع الهيئة التدريسية باإلضافة إلى االنشغال الدائم بتطبيقات التواصل
االجتماعي.
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وتعد مهارات التواصل من المهارات الضرورية الواجب توفرها لدى طالب الجامعة
خالل سنواتهم الدراسية  ،حيث يتعرض الطالب لمواقف أكاديمية وغيرها داخل وخارج قاعات
المحاضرات  ،يتعين عليهم فيها استخدام مهارات االتصال  ،على سبيل المثال مهام عمل
المجموعات والعروض التقديمية داخل القاعات( زناتون حاجي اكسان وآخرون .)0233،
وتعتبر مهارات التواصل االجتماعي من المهارات المهمة للطالب الجامعي ،حيث تؤكد
نهلة القرعان ( ) 0236أن االنخراط في الحياة الجامعية من أهم مراحل حياة الطالب الجامعي
بسبب ما تضيفه له من خالل االتصال مع طالب ومدرسين من بيئات وثقافات متباينة ،وقد
يواجه الطالب فيها بعض الصعوبات نتيجة لفقدانه لمهارات االتصال الجيدة.
وترى الباحثة بأن النظام التعليمي الجامعي يساعد في ارتفاع مستوى مهارات التواصل
االجتماعي من خالل األنشطة العلمية داخل القاعات والمعامل ومجموعات العمل األكاديمية
فضالً عن النشاطات الطالبية (الثقافية والرياضية واالجتماعية) ولقاءات الجمعيات الثقافية
والروابط اإلقليمية التي يتم فيها التعارف والتواصل بين طالب المنطقة أو الوالية المحددة،وتوفر
المجمعات السكنية مناخاً مالئماً لتكوين الصداقات وتحسين المهارات االتصالية للطالب ؛
حيث يتيح تواجد الطالب بمختلف تخصصاتهم وفصولهم الدراسية إلى زيادة فرص تعلم بعض
المهارات االجتماعية الجديدة وتطويرها من خالل النمذجة ومالحظة سلوك اآلخرين؛ فطالب
السنة األولى سريعاً ما يندمجون مع زمالئهم من طالب السنوات النهائية ويكتسبون منهم
المعلومات والخبرات االجتماعية ،وقد الحظت الباحثة كل ذلك من خالل عملها بعمادة شؤون
الطالب مشرفةً للطالب ومرشداً نفسياً وتعاونها مع إدارة الرعاية االجتماعية ووحدة اإلرشاد
النفسي بصندوق رعاية الطالب بمحليتي شندي والمتمة في لجان دراسة الحالة واقامة
محاضرات اإلرشاد النفسي وجلسات اإلرشاد الجمعي للطالبات بالسكن الجامعي ،كما ترى
الباحثة أن طالب الجامعة على درجة من الوعي تمكنهم من التغلب على صعوبات التواصل
مع اآلخرين وتذليلها من خالل تنامي خبراتهم االجتماعية ،كما توفر بعض مواقع االنترنت
والمجموعات المتخصصة بمواقع التواصل االجتماعي عدداً من النصائح المفيدة للتغلب على
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مش كالت التواصل المختلفة،ويلجأ بعض الطالب لوحدات اإلرشاد النفسي بكل من الجامعة
والسكن الجامعي طلباً للمشورة والنصح في كيفية حل مشكالت التواصل لديهم.
ومن خالل الجدول( ) 32تبين أن كل من التواصل اللفظي وغير اللفظي للطالب يتسم
بدرجة فوق الوسط ،بينما التواصل اإللكتروني يتسم بوسطية منخفضة ،ويمكن تفسير تدني
مهارات التواصل اإللكتروني للطالب أنه من خالل جلسات البرنامج اإلرشادي تبين للباحثة أن
هنالك عدداً من الطالب ال يملكون هواتف ذكية بشكل دائم أو مؤقت ،وبعضهم ليس لديه
حسابات في مواقع التواصل االجتماعي ألسباب اجتماعية (كرفض األهل أو التعرض
فضل استخدام هاتف ال تتوفر فيها
لمشكالت) أو اقتصادية أو أكاديمية فبعض الطالب ُي ّ

خدمات اإلنترنت أثناء الفصل الدراسي وأيام االمتحانات حتى ال تشغلهم مواقع التواصل عن

التحصيل والدراسة.
هذا وترى الباحثة أن أهم أسباب المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي واستخدامها
هو الرغبة في التعبير عن وجهة النظر بحرية وتنمية المهارات المختلفة ،تعزي اًز للذات ومن أجل
التواصل وانشاء الصداقات والتعبير عن المشاعر والتنفيس عن االنفعاالت المكبوتة ،وتضيف
الباحثة أن األسباب األكاديمية هي أيضاً من أسباب مشاركة الطالب في شبكات التواصل،
فالمجموعات في هذه المواقع صارت تجمع طالب التخصص الواحد مع أساتذتهم حيث يتلقون
ال
من خاللها المعلومات والمقررات الدراسية وأعمال السنة ومناقشات البحوث والسمنارات وفض ً
عن بعض التنبيهات كالتنبيه بزمن المحاضرات وتغيير القاعة أو المعمل وغياب األستاذ عن
المحاضرة على سبيل المثال.
إن مهارات
ورغم تواصل الطالب الكترونياً عبر مواقع التواصل االجتماعي ،إال ّ

الطالب في التواصل اإللكتروني تتفاوت تبعاً لسماتهم الشخصية .وقد أظهرت دراسة جوهرة
وآخرين ( )0232أن أسباب تواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية ُي ّعد ظاهرة

اجتماعية أكثر منها ضرورة تكنولوجية ،كما أن االستخدام المفرط لهذه الشبكات من قبل
الشباب الجامعي أدى إلى فقدان المهارات المطلوبة إلقامة عالقات اجتماعية في البيئة الواقعية
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وتراجع االتصال الشخصي في مقابل التواصل اإللكتروني .وترى الباحثة أن هذه العبارة ال
تتعارض مع نتيجة الجدول ( )32الذي ُيظهر تراجع التواصل اإللكتروني في مقابل التواصل

اللفظي وغير اللفظي ،فالطالب يتواصلون عبر التطبيقات االجتماعية ولكن ال توجد لديهم

مهارات تواصل الكتروني؛ فكثرة استخدام الفرد لمواقع التواصل ال يعني بالضرورة امتالكه
لمهارات تواصل الكتروني جيدة ،وهذا يظهر في استخدام الملصقات الخاطئة أثناء الدردشات،
وكثرة الجدال والمشاكل في مجموعات الطالب ومغادرتها دون إذن  ،وكذلك كثرة تغيير الطالب
ألرقام هواتفهم الخاصة بمواقع التواصل وقفل حساباتهم وحذفها ،ومن المالحظ على سلوك
الطالب في مواقع التواصل عدم التزام بعضهم بآداب الحوار أو احترام وجهة نظر اآلخر
وسرعة الغضب والتعجل في ردود األفعال وانتشار السخرية واالستهزاء في مجموعاتهم  ،وقد
اتضح هذا للباحثة من خالل المجموعة التي أنشأتها الباحثة في تطبيق الواتس اب والتي كان
يتم التواصل من خال لها وتنزيل العروض التقديمية والواجبات المنزلية وكذلك تم االستفادة منها
في جلسات مهارات التواصل اإللكتروني.
عرض نتيجة الفرض الثاني:
عرض نتيجة الفرض الثاني والذي نصه( :توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي
الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين القبلي
والبعدي بعد تطبيق البرنامج).
للتحقق من ذلك استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مرتبطتين كما يتضح في
الجدول رقم (:)33
جدول رقم ( )33يوضح اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين لمعرفة الفروق في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي بين القياسين القبلي والبعدي لصالح البعدي
األبعاد

مجموعتي
المقارنة
قياس قبلي

التواصل
اللفظي

حجم
العينة
33

قياس بعدى 33

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

75.5152

7.15944

77.0606

6.28957
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قيمة
(ت)

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

االستنتــاج
توجد فروق في مهارات

2.136

32

.040

التواصل االجتماعي بين
القياسين القبلي والبعدي

لصالح القياس البعدي
التواصل
غير
اللفظي

قياس قبلي

33

66.6667

توجد

8.75952

فروق

مهارات

قياس بعدى 33
66.6970

7.01108

48.1818

8.71226

2.136

32

.040

في

التواصل

االجتماعي بين القياسين
القبلي والبعدي لصالح
القياس البعدي

التواصل
اإللكتروني

قياس قبلي

33

توجد

فروق

مهارات

قياس بعدى 33
49.8182

6.75673

190.362

18.03784

2.136

32

.040

في

التواصل

االجتماعي بين القياسين
القبلي والبعدي لصالح
القياس البعدي

الكلي

قياس قبلي

33

قياس بعدى 33
191.582

14.96878

توجد فروق في مهارات
3.448

32

.000

التواصل االجتماعي بين
القياسين القبلي والبعدي
لصالح القياس البعدي

الجدول رقم ( )33يوضح ( قيمة ت) في كل من مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي
واإللكتروني لمجموعتي المقارنة ( ،)2.136ويستنتج من الجدول وجود فروق بين القياسين القبلي
والبعدي لصالح البعدي ،وبلغت قيمة ت للتواصل الكلي ( ،)3.448واتضح وجود فروق بين
القياسين القبلي والبعدي لصالح البعدي ،لتكون النتيجة كالتالي:توجد فروق في فاعلية
البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي
في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.
مناقشة نتيجة الفرض الثاني:
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة تيموثي ل.هوتل وباتريك هارديجان( )0222حيث
أظهرت نتائجها أن البرنامج كان فعاالً في تطوير مهارات المقابلة وتحسن مهارات االتصال
غير اللفظي لدى الطلبة بعد البرنامج التدريبي.
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اتفقت مع دراسة على فرح ( )0226والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
درجات الطالب في االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة نبيل نمر ( )0234التي أظهرت نتائجها وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي
لصالح االختبار البعدي.
اتفقت مع دراسة مو ار كالراميتاوروديانس( )0232والتي أظهرت نتائجها إلى تحسن
مهارات التواصل لدى مجموعة الطالب الذين تلقوا تدريباً.
اتفقت مع دراسة حليزة عوانج وزواوي داؤد( )0232والتي أظهرت نتائجها إلى تأثير
المنهج التعليمي المستخدم في الدراسة في تحسين مهارات االتصال للطالب وزيادة مستوى
التحصيل الدراسي لديهم.
واتفقت مع دراسة رياض هاتف ( )0236والتي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين درجات الطالب في االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة قصي حامد ( )0236التي أظهرت وجود فروق ذات
داللة إحصائية في مقياس مهارات التواصل االجتماعي للمجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج
وبعده لصالح االختبار البعدي.
اتفقت مع دراسة شن لون لي ( )0236والتي أظهرت نتائجها تحسن مهارات التواصل
للطالب بعد استماعهم لمالحظات أقرانهم.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة مريم عواد (د.ت) التي أشارت نتائجها إلى وجود فرق
دال إحصائياً في مستوى الخجل واالكتئاب بين أداء المجموعتين وذلك لصالح المجموعة
التجريبية.
ويؤكد الخطيب( )0222أنه من المهم إتباع المرشد في برنامجه اإلرشادي تكنيكاً دقيق ًا
ومحدداً،ويقوم بتهيئة واعداد الموقف اإلرشادي بقاعة مجهزة ومحدد بمدة زمنية وفقاً لتخطيط
وتصميم هادف يعود على الفرد بالنمو المرغوب فيه ،وترى الباحثة أن أي برنامج إرشادي
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يصمم بهدف إحداث تغيير ،ويتوقع المرشد أن سلوك مجموعة المسترشدين بعد البرنامج يختلف
عن سلوكهم قبله ،خاصة إذا خضع البرنامج للتحكيم وثبت أن تصميمه جيداً ومالئماً.
كما ترى الباحثة أيضاً أن البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل
االجتماعي باحتوائه على عدة أنشطة وألعاب وتعدد وسائله في عرض المعلومات ومراعاته
ألنماط الطالب المختلفة _ بصرية وسمعية وحسية_؛ ساهم في انضباط الطالب وزيادة
دافعيتهم للمشاركة واستفادتهم من الجلسات ،وهذا ظهر في استمارة تقييم الجلسات التي أعدتها
الباحثة وكان الطالب يقيمون الجلسات ومدي استفادتهم منها كل جلسة (انظر الملحق رقم
(.))9ويؤكد أبوأسعد أ ( )0230اختالف الناس في أنماطهم فمنهم البصري والسمعي والحسي
وأنه من األهمية بمكان معرفة النمط الغالب على الشخص المراد التعامل معه ومعرفة مميزات
كل نمط ،سواء أكان ذلك في عملية اإلرشاد أو خارجها ،ويفضل أن يستخدم المرشد مزيج ًا
متوازناً من أساليب اإلرشاد التي تتناسب مع هذه األنماط السمعية والبصرية واللمسية وعدم
التركيز على نمط واحد.
وعليه فإن التغيرات التي حدثت للطالب في القياس البعدي والتي ظهرت في نتيجة
الجدول رقم ( )33ترجع إلى األنشطة والجلسات التي حواها البرنامج اإلرشادي ،مع وجود
الرغبة في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى الطالب والتي ظهرت من خالل التزامهم
بالحضور وبتنفيذهم الواجب المنزلي والمشاركة في األنشطة واأللعاب.
وترى الباحثة أن استجابة الطالب للمشاركة في البرنامج اإلرشادي كخبرة جديدة عليهم،
جعلهم يشعرون بالحماسة لما يقدم في الجلسات ،فجميعهم لم يسبق لهم حضور نشاط غير
أكاديمي من هذا النوع أو دورة تدريبية أو حلقة نقاش ولم يسبق له المشاركة في برنامج جماعي
مع طالب ال يعرفهم من كليات مختلفة .وكانت تسمية البرنامج اإلرشادي الجمعي وفكرته
جديدة عليهم كلياً وجاذبة ،أما بالنسبة لموضوع البرنامج (مهارات التواصل االجتماعي) فقد
صادف حاجة لديهم وقد عبروا جميعاً في الجلسة الختامية عن الفائدة التي حصدوها عبر
مشاركتهم في البرنامج والتغيير الذي ط أر عليهم بعد التدريبات التي تلقوها والواجبات المنزلية ،
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والتي تضمن بعضها أن يقوم الطالب بالتعرف على زميل جديد واجراء محادثة معه ،وكذلك
يقف أمام جمع من الزمالء ويحدثهم عن البرنامج اإلرشادي ،وقد كان بعض الطالب في السنة
الرابعة واعترفوا بأنها المرة األولي التي يبادروا فيها بمحادثة زميل أو يقف للتحدث أمام مجموعة
من الزمالء!
أيضاً لعب مكان إقامة الجلسات بمكاتب عمادة شؤون الطالب ووحدة اإلرشاد النفسي
داخل الجامعة دو اًر كبي اًر في انتظام الطالب في الحضور ،فالمكان قريب من قاعاتهم الدراسية
ومهيأ من حيث المساحة والتهوية وتوفر ماء الشرب ومكان للصالة  ،فضالً عن توفر األدوات
من بروجكتر وجهاز حاسب آلي وأوراق بوستر ومقصات وأقالم وسبورة بيضاء وغيرها ؛
ساعدت الطالب في عمل المجموعات والجلسات الختامية التي كانت مشاركة الطالب فيها
كبيرة.
وقد كان زمن الجلسات باتفاق الطالب حيث قاموا بإعداد الجدول من أول جلسة بحيث
يتالءم مع أغلب الط الب حتى ال يضطروا للغياب عن محاضراتهم.وترى الباحثة أن هنالك
عوامالً أخرى تُسهم في تحقيق البرنامج اإلرشادي ألهدافه غير تصميم البرنامج وتنوع الفنيات
وتعدد الوسائل واختيار المكان والزمان المناسبين؛ فهناك أيضاً طريقة الجلسة وأسلوب الحوار
ومنها ما يتعلق بالمرش د نفسه كطريقته في إدارة الجلسات ومهاراته االتصالية ،هذا مما جعل
الباحثة تحرص على إشراك الطالب في كل الق اررات واعتماد التصويت عند إرادة اتخاذ قرار
معين يخص المجموعة اإلرشادية؛ ويؤكد الضامن ( )0222على أهمية سيادة الجو الديمقراطي
في الجلسات اإلرشادية ودوره في تحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي ،فينبغي أال ينفرد المرشد
باتخاذ الق اررات لوحده دون إشراك المسترشدين في أي قرار يهم الجماعة اإلرشادية.
ويؤكد عبد العظيم ( )0230إلى أن البرنامج اإلرشادي البد من أن يستجيب لميول
الطالب و دوافعهم  ،ويتنوع في تدريباته الفردية والجماعية والتحريرية والحياتية ،و أن تنظم
جلساته بشكل يجعل مادته عامالً لجذب المشاركين بما تتضمنه من أنشطة ،وأن يقدم البرنامج
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أمثلة حياتية واضحة ونمذجة مناسبة للتطبيقات العملية لنقل الخبرات من اإلطار النظري إلى
الواقع.
وتشير الباحثة لدور الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي في الوصول إلى النتائج
المرجوة،ولضمان ذلك حرصت على مالئمة الفنيات بشكل عام لطبيعة الموقف اإلرشادي
وموضوعه ،كما واختارت الباحثة هذه الفنيات من بين عشرات الفنيات األخرى لمناسبتها
ألهداف البرنامج وألعمار الطالب المشاركين  ،فمن مميزات اإلرشاد الجمعي عند الفسفوس
بناء على نقده ومالحظاته سلوك
( )0222ازدواجية دور المسترشد إذ يقوم بتعديل سلوكه ً
اآلخرين ،وعلى نقد ومالحظات سلوك اآلخرين له  ،وعليه فإنه يقوم بعملية تقويم ذاتي ،ويوفر
اإلرشاد الجمعي نموذجاً يقتدي به المسترشد ويحاكيه من خالل فنيات لعب الدور وعكسه،تقدم
صورة حية واقعية لنقل المهارات االجتماعية إلى مواقف حياتية؛ فتُكسب المسترشدين مرونة
السلوك االجتماعي قبل تطبيقه عملياً ،فاإلقتداء(النمذجة) ولعب الدور هما فنيتان من أقدم
الفنيات التي عرفها اإلنسان ،بل إن صغار الحيوانات تستخدم التقليد وهي ترى األم تمارس
سلوكاً بعينه.
والعتقاد الباحثة في أن التدريب المستمر على السلوكيات المراد تنميتها في جلسات
البرنامج اإلرشادي يساعد في اكتساب المهارات االجتماعية ،فقد نوعت في التدريبات وقد حوت
كل جلسات مهارات التواصل االجتماعي واجباً منزلي ًا وهو يمثل تدريباً عملياً وتطبيق ًا لما
استفادة الطالب من الجلسات .يشير حطاب( )0222إلى أن فنية لعب الدور هو أن نجعل
اء كان ذلك في العالج النفسي أو اإلرشاد مثل التدريب على
الفرد يؤدي دو اًر في لعب تلقائي سو ً

االتصاالت الهاتفية بأصدقائه أو مبادرة زمالئه بالتحية ،أما فنية قلب الدور من ميزاتها أنه عند
إجرائها يختار األفراد المواقف واألفراد واألدوار التي يريدون لعبها ،والمشاركون في لعب األدوار
هم الذين يطلب منهم أن يمثلون عكس هذه األدوار .وتؤدي فنية أسلوب المرآة دورها من خالل

جعلها األشخاص الذين يمثلون األدوار المساعدة يصورون ويجسدون دور البطل في حضوره،
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فهو يري نفسه كيف يؤدي دوره؟ وكيف يجسده؟ ،أما فنية خلف الظهر (أسلوب النظر للخلف)
تستخدم في حال وجد المرشد أن المواجهة المباشرة تعوق المناقشة.
كما أن األلعاب الجماعية هي ألعاب مسلية في ظاهرها وعالجية في مضمونها
وتستخدم أثناء الجلسات عند شعور األفراد بالملل أو الضيق عند تشبع األفراد من الحوارات
والتمارين ،وتتميز بأنها طريقة مسلية ومنشطة وتزيد من التواصل بين أفراد الجماعة .ومن هذه
األلعاب استخدمت الباحثة بعضها مثل( :لعبة ماذا ستفعل لو) هي لعبة يقوم فيها المرشد
بذكر بعض المواقف الصع بة أو المحرجة ،ويسأل كل طالب ماذا سوف تفعل إذا تعرضت لهذا
الموقف ،وتفيد هذه اللعبة في تنمية المهارات االجتماعية ومهارات التكيف والتوافق وحسن
التصرف .وأما لعبة(قصة حياة) والتي تفيد في معرفة الذات والقدرة على التعبير عنها واظهارها
لآلخرين حيث يطلب المرشد من أحد أفراد الجماعة سرد قصة حياته لآلخرين لتقديم نفسه
لهم(أبوزيد.)0222،
وترى الباحثة أن تنوع الفنيات المستخدمة خالل جلسات البرنامج اإلرشادي ووجود
وسائل التعزيز المتنوعة التي استمرت طيلة الجلسات ،ساهم في عدم ملل الطالب أو فتور
حماستهم وهمتهم للمشاركة في أنشط ة البرنامج حتى نهايته ،حيث كان هنالك تحفيز ألول
الطالب حضو اًر (بكرت شحن) مع تدعيمه عبر لوحة التعزيز والتي قام الطالب بإعدادها من
أول جلسة وهي عبارة عن بوستر كتب فيه أسماء الطالب المشاركين مع ترك مساحة أمام كل
اسم للمعززات والتي كانت عبارة عن ملصقات (ستكرز) بها وجوه ضاحكة الصقة وقلوب
وأشكال محببة،وعبر لوحة التعزيز يقوم الطالب بأنفسهم بتعزيز الطالب المتميز في الحضور أو
المشاركات الفردية أو الجماعية أو أدائه للواجب المنزلي كما تم منح الطالب المميزين في
الجلسة الختامية هدايا مادية وعينية ومنحوا شهادات مشاركة في البرنامج اإلرشادي من وحدة
اإلرشاد النفسي بعمادة شؤون الطالب(انظر الملحق رقم ( ،))33كما كانت هنالك جائزة ألفضل
مشارك وأفضل قائد وأفضل مجموعة وأجمل مشاركة في البرنامج الترفيهي وأفضل أداء في
الواجب المنزلي وجائزة للمبادرة وجائزة التميز للطالب الذي حصل على أكبر عدد من التعزيزات
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في لوحة التعزيز .وقد كان للوحة التعزيز دو اًر مهماً في خلق أجواء حماسية وتنافسية مرحة
داخل الجلسات زادت من دافعية الطالب للمشاركة.ويؤكد عبيد( )0222إن اإلثابة والتشجيع
والحصول على التدعيم يخاطب فطرة كل فرد فقد جبل اإلنسان على حب المديح ولو
بالتصفيق؛ فاستخدام التعزيز مفيد في البرامج اإلرشادية ووفقاً لنظرية باندو ار لكفاءة الذات ،فإن
الذات تحاول بذل المزيد للحصول على مديح المحيطين ،وان كان ذلك المديح في صورة
إعجاب بالعين.
وكذلك هناك قوانين تم االتفاق عليها من أول جلسة وقام الطالب بإعداد لوحة الضوابط
كتبوا فيها أهم القوانين لضبط سير الجلسات كان من بينها االلتزام بالحضور في الزمن المحدد
واغالق الهاتف واالمتناع عن األحاديث الجانبية وغيرها وتم االتفاق على عقوبات لمن يخرق
القوانين كأن يقوم بمساعدة الباحثة في بعض المهام أو يقوم بتعزيز زمالئه أو يقوم بتسجيل
الجلسة ورفعها في مجموعة الواتس الخاصة بالبرنامج وغيره ،وكان للعمل بلوحة الضوابط أكبر
األثر في سيادة روح النظام وااللتزام خالل البرنامج اإلرشادي؛ األمر الذي جعل الجلسات تمر
بسالسة حسب الجدول الذي تم إعداده بالتشاور مع الطالب من أول جلسة ،وقد كان هنالك
انضباطاً كبي اًر في االلتزام بالزمن المحدد للجلسة ،وتجنباً لهدر الوقت تم تأجيل المناقشات
الفرعية إلى ما بعد نهاية الجلسة أو طرحها الحقاً في مجموعة الواتس آب.
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عرض نتيجة الفرض الثالث:
عرض نتيجة الفرض الثالث الذي نصه( :توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي
الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدي طالب جامعة شندي في القياس البعدي
تُعزي لمتغير النوع (ذكور/إناث)).وللتحقق من ذلك استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين
مرتبطتين كما يتضح في الجدول رقم

( :)30

جدول رقم ( )30يوضح اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين لمعرفة الفروق في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج تبعا ً
البعد

التواصل
اللفظي
التواصل
غير اللفظي
التواصل
اإللكتروني

الكلي

مجموعتي
المقارنة

حجم
العينة

الوسط
الحسابي

ذكور

13

71.8889

7.35603

إناث

20

74.8750

5.80339

ذكور

13

63.5556

6.80278

إناث

20

67.8750

6.85447

ذكور

13

46.2222

6.96020

إناث

20

44.2917

6.75329

ذكور

13

181.672

االنحراف
المعياري

15.62850

قيمة
(ت)

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

1.224

31

.230

1.615
.726
.916

31
31
31

.116
.474
.367

االستنتـاج
ال توجد فروق في
متغير النوع
ال توجد فروق في
متغير النوع
ال توجد فروق في
متغير النوع
ال توجد فروق في
متغير النوع

لمتغير النوع:
من خالل الجدول بالرقم ( )30تم استنتاج عدم وجود فروق في متغير النوع لكل من
التواصل اللفظي وغير اللفظي واإللكتروني  ،حيث بلغت قيمة ت للتواصل اللفظي (،)1.224
وقيمة ت للتواصل غير اللفظي ( ،)1.615بينما بلغت قيمة ت للتواصل اإللكتروني(،).726
وأظهر الجدول ( )30قيمة ت للتواصل الكلي ( ).916والقيمة االحتمالية ( ).367ومنه تم
استنتاج أنه ال توجد فروق في تحسين مهارات التواصل االجتماعي تُعزى لمتغير النوع
(ذكور/إناث) لتكون النتيجة :ال توجد فروق في
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فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في

تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى
لمتغير النوع (ذكور/إناث).
مناقشة نتيجة الفرض الثالث:
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كروم موفق( )0232والتي أظهرت نتائجها بأنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية في استجابة الطالب على اختبار المهارات االجتماعية تُعزى لمتغير
النوع.
اختلفت مع دراسة انجين وزمالئه ( )0222والتي أوضحت أن مستوى المهارات
االجتماعية عموماً كانت دالة بشكل مرتفع لدى اإلناث مقارنة بالذكور.
اختلفت مع دراسة سليمان حسين ( )0229والتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة
إحصائية في المهارات االجتماعية بين طالب كلية الشريعة وطالبات كلية أصول الدين لصالح
طالبات كلية أصول الدين.
واختلفت مع نتيجة دراسة هدى إبراهيم ( )0232والتي أظهرت نتائجها أنه توجد فروق
دالة إحصائية بين متوسطي درجات المراهقين الذكور واإلناث في مقياس المهارات االجتماعية
لصالح اإلناث.
واختلفت مع دراسة عامر على()0236حيث أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية
في تحسين مهارات التواصل االجتماعي تُعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث.
واختلفت مع دراسة نهلة القرعان ( )0236والتي أبانت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات درجات القياس القبلي على مهارات التواصل حسب النوع لصالح اإلناث.
واختلفت مع نتيجة دراسة روال الحمصي (د .ت) التي أسفرت نتائجها عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية في اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعاً لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
وكذلك اختلفت مع نتيجة دراسة بشير إبراهيم (د .ت) التي أوضحت نتائجها وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات االجتماعية بين الطالب والطالبات لصالح
الطالب.
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يذكر المجالي() 0222من ايجابيات اإلرشاد الجمعي أنه يمكن من التأثير المتبادل
والتفاعل بين أعضاء المجموعة اإلرشادية باختالف نوعهم ذكو اًر واناث ًا مما يؤدى إلى تحقيق
التوافق النفسي واالجتماعي للمسترشدين ،أي ُيم ّكن اإلرشاد الجمعي من تأثير الجماعة على

األفراد  ،كما يقلل اإلرشاد الجمعي من تمركز المسترشد حول ذاته ويقوي لديه الثقة بالنفس
ويقضي على تخوفه وانطوائه ويزيد صلته باآلخرين.ويضيف زهران ( )0223لمميزات اإلرشاد
الجمعي بأنه يجمع بين خبرات العميل الشخصية وبين واقع اجتماعي مجسد ،ويشعر العميل
بأنه يعطي وال يأخذ فقط ،ويتيح فرص االستفادة من الغير من خالل االستماع إلى قصصهم

وخبراتهم االجتماعية.
وترى الباحثة عدم وجود فروق بين الطالب (الذكور واإلناث) في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي كما في نتيجة الفرض الثالث؛ يرجع إلى أن اإلناث في الوقت الحالي
يتمتعن بقدر من الحرية وبالتالي كثرة فرص التواصل مع اآلخرين،وكذلك فإن األنثى أصبحت
إلى حد كبير تتاح لها الفرص لالشتراك في مواقف اجتماعية متنوعة تبدأ من تفاعلها مع
الفتيات والنساء في الحي الذي تسكن فيه  ،ثم تستمر في الجامعة التي تتيح لها العديد من
النشاطات االجتماعية ،كل ذلك ساهم في تعلم األنثى للكثير من المهارات االتصالية .وكذلك
فإن كثرة التواصل بين الجنسين في الجامعة يؤدي إلى توحد استجاباتهم في المواقف
االجتماعية ،وتقارب مهاراتهم االجتماعية إلى حد كبير.
ويشير عوض ( )0233إلى تدافع الطالبات لالنخراط في المجموعات التطوعية ،
وتوليهن مراكز قيادية فيها ،وحرصهن على المشاركة في برامج المساندة المجتمعية ،كما يظهر
في اآلونة األخيرة اتجاه الجامعات إلضافة كليات التنمية المجتمعية وبرامجها ومقرراتها  ،في
إشارة واضحة ألهمية التفاعل المجتمعي للطالب لما في ذلك من توفير الفرص لهم للتطبيق
العملي لمناهجهم األكاديمية  ،واعداداً لهم لمستقبلهم المهني.
من خالل عمل الباحثة في عمادة شؤون الطالب المشرفة على النشاطات الطالبية
والجمعيات التطوعية ،الحظت المشاركات الواضحة للطالبات في الجمعيات والمنظمات
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التطوعية التي لها خدمات ملموسة داخل الجامعة وخارجها ،ومشاركة الطالبات مع زمالئهم
الطالب في العمل الطوعي وجمعيات المساندة االجتماعية تتيح لهن فرصاً أكبر في التواصل
مع المجتمعات خارج الجامعة مما ُيعظم خبراتهن االجتماعية وينمي مهارات التواصل
االجتماعي لديهن.

كما ترى الباحثة أن انتماء الطالب المشاركين في البرنامج اإلرشادي إلى حيز
اجتم اعي وثقافي واحد وتشاركهم في ثقافتهم وتشابه لغتهم والمواقف االجتماعية التي يتعرضون
لها ،أدى إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مهارات التواصل االجتماعي.
ويذهب الفسفوس( )0222إلى أن مشاركة الطالب في الجماعة اإلرشادية يساعد على
تعلمهم السلوكيات االجتماعية والتكيفية ويعمل على تنمية طرائق وأساليب االتصال لديهم ،
والتي من خاللها يستطيعون التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاعرهم وايصالها بطريقة واضحة
ومفهومة ،مع مراعاة أهمية استغالل الوضع االجتماعي في الجماعة للتعامل مع المشكالت
االجتماعية والشخصية للطالب ،وذلك لما تمثله الجماعة من عامل جذب لهم .وتؤيد الباحثة
ذلك فالجماعة اإلرشادية تُتيح للفرد  -ذك اًر كان أم أنثى  -تبادل الخبرات والمهارات في
التعامل مع اآلخرين ومواجهة المواقف المختلفة والتعرف أيضاً على خبرات ومشكالت اآلخرين
مما يمنحه االطمئنان،كما يؤدي تماسك الجماعة اإلرشادية إلى زيادة الشعور باالنتماء والسند
والثقة واألمان لدى أفرادها ،مما يؤدي إلى تقوية مشاعر التأييد والتشجيع المتبادل بينهم ،ويؤدي
كل ذلك إلى تقارب وتشابه مهاراتهم التواصلية ،ولقد حرصت الباحثة على توحيد أسلوب
التواصل مع الطالب المشاركين دون تمييز بين ذكر وأنثى ،فقد أتاحت المشاركة لجميع
الطالب في األنشطة واأللعاب وتقديم الواجب المنزلي ،بل وكانت تشجع الطالبات الالئي
يترددن في المشاركة بإشراكهن في األلعاب وتكليفهن ببعض المهام ،مما كان له أبلغ األثر في
مشاركة جميع الطالبات خالل جلسات البرنامج األمر الذي يمكننا من خالل تفسير نتيجة
الفرض الثالث.
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عرض نتيجة الفرض الرابع:
عرض نتيجة الفرض الرابع والذي نصه(:توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي
الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي
تُعزى لمتغير التخصص(كليات تطبيقية ونظرية)).وللتحقق من ذلك استخدمت الباحثة االختبار
التائي لعينتين مرتبطتين كما يتضح في الجدول أدناه:
جدول رقم ( )33يوضح اختبار(ت) لعينتين مرتبطتين لمعرفة الفروق في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج تبعا ً
لمتغير التخصص (كليات تطبيقية ونظرية ) .
البعد

التواصل
اللفظي
التواصل
غير
اللفظي

مجموعتي
المقارنة

حجم
العينة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

كليات تطبيقية

10

75.2000

4.70933

كليات نظرية

كليات تطبيقية

23

73.5652

6.90076

10

63.0000

4.71405

كليات نظرية

23

68.3043

7.31396

10

44.0000

5.03322

23

45.1739

7.45686

10

11.53545 182.202

قيمة
(ت)

القيمة
درجة
الحرية االحتمالية

االستنتــاج
ال توجد فروق في

.680

31

.501

القياس البعدي تبعاً
لمتغير التخصص
توجد فروق في القياس

2.101

31

.044

البعدي تبعاً لمتغير
التخصص لصالح
الكليات النظرية

التواصل
اإللكترون
ي
الكلي

كليات تطبيقية
كليات نظرية

كليات تطبيقية
كليات نظرية

23

16.24941 187.042

ال توجد فروق في
.453

31

.654

القياس البعدي تبعاً
لمتغير التخصص
ال توجد فروق في

.851

31

.402

القياس البعدي تبعاً
لمتغير التخصص

من خالل الجدول ( )33تم استنتاج عدم وجود فروق في القياس البعدي تبع ًا لمتغير
التخصص (كليات نظرية/تطبيقية) لكل من التواصل اللفظي والتواصل اإللكتروني وذلك من
خالل البيانات المبينة في الجدول حيث بلغت قيمة ت لمتغير التواصل اللفظي ( ،).680وبلغت
قيمة ت للتواصل اإللكتروني ( ،).453بينما بلغت قيمة ت للمتغير التواصل غير اللفظي
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( )2.101التي اختلف استنتاجها حيث أظهر وجود فروق في القياس البعدي تبعاً لمتغير
التخصص لصالح الكليات النظرية ،أما قيمة التواصل الكلي( ).851وكانت القيمة
االحتمالية( ،).402وكان استنتاج التواصل الكلي بأنه ال توجد فروق في القياس البعدي تبع ًا
لمتغير التخصص وكانت النتيجة كما يلي :ال توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي
الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي
تُعزى لمتغير التخصص(الكليات التطبليقة/النظرية).
مناقشة نتيجة الفرض الرابع:
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة عامر علي ( )0236والتي وضح فيها عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التواصل االجتماعي بين طلبة الكليات العلمية
واإلنسانية بجامعة بابل تُعزى لمتغير التخصص.
واتفقت أيضاً مع نتيجة دراسة روال الحمصي (د.ت) التي أسفرت نتائجها على عدم
وجود فروق ذات داللة في اإلدمان على اإلنترنت لدي العينة تبعاً لمتغير التخصص العلمي.
وترى الباحثة أن المقررات الدراسية بأنشطتها داخل القاعات وخارجها لجميع الكليات
األدبية والعلمية تتوافر فيها موارداً مهمة لتحسين مهارات التواصل االجتماعي على الرغم من
اختالف طبيعة هذه المقررات ،إذ أن بعض المقررات تقتضي التفاعل بين الطالب بعضهم
البعض من جهة وبينهم وبين أساتذتهم من جهة أخرى ،كما أن بعض هذه المقررات تحتوى
أنشطة تدريبية وبرامج مجتمعية مما تتيح فرصاً أكبر لمزيد من التواصل والتفاعل االجتماعي ،
وبالتالي تنمية مهارات التواصل المختلفة .ومن المعروف أيضاً فإن طبيعة الدراسة الجامعية
توفر فرصاً أخرى للتفاعل بين الطالب من مختلف األقسام في الكلية الواحدة باشتراكهم في
مقررات مطلوبات الجامعة وبعض السمنارات والبحوث وحل التمارين وأعمال السنة ،فعلى سبيل
المثال :كلية التربية إلعداد معلمي مرحلة األساس بجامعة شندي التي يدرس فيها طالب
المساقين العلمي واألدبي معاً حتى السنة الثالثة،ومن ثم يتم توزيعهم على تخصصاتهم الدقيقة
كالتاريخ واللغة العربية والفيزياء والرياضيات مثالً .كما أن البيئة الجامعية تحوى فرصاً أخرى
للتواصل االجتماعي عبر المنافسات الثقافية والرياضية واجتماعات وبرامج الروابط اإلقليمية،
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فضالً عن الروابط والجمعيات األكاديمية التي يشارك فيها طالب الكليات العلمية واألدبية على
حد سواء .كما تتيح البيئة الجامعية فرصاً للتواصل بين طالب الكليات التطبيقية والنظرية من
خالل ساحات الجامعة والكافتريات والمكتبات واستراحات الطالب ودور النشاط الثقافي
والرياضي من مسارح ومالعب وغيرها ،فيؤدي التفاعل بينهم إلى تقاربهم في المهارات
االجتماعية التي يمتلكونها.
كذلك يتواصل طالب الكليات التطبيقية والنظرية إلكترونياً من خالل مواقع التواصل
االجتماعي التي تجمع طالب الجامعة عبر المجموعات األكاديمية والثقافية والمجموعات
الخاصة بالجمعيات الثقافية والتطوعية .كما تتوفر فرصاً أكبر للتواصل الكبير بين طالب
مختلف الكليات في المجمعات السكنية والتي يستمر فيها التفاعل االجتماعي الذي يصل إلى
درجة االندماج التام ،مما يؤدي إلى تقارب درجات تواصلهم االجتماعي على اختالف
تخصصاتهم الجامعية(تطبيقية-نظري).
ومن الجدول رقم ( )33تبين أنه توجد فروق في القياس البعدي لمتغير التواصل غير
اللفظي بين مجموعتي المقارنة لصالح الكليات النظرية ،ويمكن تفسير ذلك بأن مقررات طالب
المساق األدبي -كالتربية واآلداب السيما دراسة اللغات مثالَ -تعتمد على الجانب النظري
وتغلب عليها المحاضرات وتقديم السمنارات التي تتيح فرصاً الستخدام مهارات التواصل غير
اللفظي كلغة الجسد ولغة العيون وتعابير الوجه وغيرها مما ينمي لديهم مهارات التواصل
االجتماعي غير اللفظية ،بينما تعتمد مقررات طالب الكليات التطبيقية -كالكيمياء والحاسوب
والمختبرات  -على التجارب والجانب العملي في الغالب ،حيث يزيد التركيز والمالحظة ويقل
استخدام المهارات غير اللفظية وتُتاح فرصاً أقل الستخدام مهارات المحادثة واالستماع أثناء
تواجد الطالب مع أساتذتهم في المعامل المختلفة.
عرض نتيجة الفرض الخامس:
عرض نتيجة الفرض الخامس الذي نصه( :توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي
الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي
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تُعزى لمتغير الفصل الدراسي) :وللتحقق من ذلك استخدمت الباحثة اختبار أنوفا تحليل التباين
األُحادي كما يتضح في الجدول أدناه:
جدول رقم ( )34يوضح اختبار ((أنوفا)) تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في تحسين
مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج
تبعا ً لمتغير الفصل الدراسي:
مصدر التباين

البعد

بين المربعات
التواصل
اللفظي

137.450

2

داخل المربعات 1128.429
1265.879

32

229.517

2

114.759

داخل المربعات 1343.452

30

44.782

1572.970

32

10.588

2

5.294

داخل المربعات 1450.321

30

48.344

1460.909

32

272.001

2

136.001

30

229.935

المجموع

التواصل
اللفظي
غير
المجموع

بين المربعات
التواصل
اإللكتروني المجموع

بين المربعات

داخل المربعات 6898.060
المجموع

7170.061

ال توجد فروق في

68.725

30

بين المربعات

الكلي

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
(ف)

االحتمالية

37.614

النتيجة

1.827

.178

مهارات التواصل

االجتماعي لمتغير
الفصل الدراسي
ال توجد فروق في
2.563

.094

مهارات التواصل

االجتماعي لمتغير

الفصل الدراسي

ال توجد فروق في
.110

.897

مهارات التواصل

االجتماعي لمتغير
الفصل الدراسي
ال توجد فروق في
.591

.560

مهارات التواصل

االجتماعي لمتغير

32

الفصل الدراسي

الجدول رقم ( )34أوضح أن قيمة (ف) لمتغير التواصل اللفظي ( )1.827والقيمة
االحتمالية ( ).178وكانت قيمة (ف) للتواصل غير اللفظي ( )2.563والقيمة االحتمالية
( ،).094بينما قيمة (ف) لمتغير التواصل اإللكتروني ( ).110والقيمة االحتمالية ( ،).897أما
قيمة (ف) للتواصل اإللكتروني ( ).591والقيمة االحتمالية (،).560وكان االستنتاج لجميع
المتغيرات عدم وجود فروق في متغير الفصل الدراسي لجميع األبعاد ،وكانت النتيجة:ال توجد
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فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى لمتغير الفصل الدراسي.
مناقشة نتيجة الفرض الخامس:
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة جوهرة أبو عبطة ( )0232في عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في درجة المهارات االجتماعية بين الطالبات المستخدمات لشبكة التواصل
االجتماعية وغير المستخدمات تُعزى لمتغير المستوى الدراسي.
اتفقت مع نتيجة بشير إبراهيم (د.ت) في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
المهارات االجتماعية بين طالب وطالبات المستوى األول والرابع تُعزى لمتغير المستوى
الدراسي.
اختلفت مع دراسة نهلة القرعان ( )0236والتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي على مهارات التواصل حسب المستوى الدراسي
لصالح طالب السنة الرابعة.
ويؤكد شعبان وتيم( )0239إلى أن أهم مزايا اإلرشاد الجمعي إعطائه فرصاً أكبر لزيادة
العالقات االجتماعية ،وزيادة الخبرات بتنوع المشكالت وتبادل المعلومات وتنوع وجهات
النظر،وتعدد طرق التعبير عن المشاعر وأساليب المشكالت.
وقد الحظت الباحثة أنه خالل جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي ظهر تبادل الخبرات بين
الطالب المشاركين باختالف فصولهم الدراسية ،فقد كانت مشاركة طالب السنة األولى والثانية
في الجلسات االستهاللية محدودة مقارنة بمشاركات الطالب في الفصول النهائية الذين كانوا
يبتدرون النقاشات ويتحمسون لتقديم واجباتهم المنزلية ،ومع استمرار الجلسات الحظت الباحثة
تفاعل ا لطالب في الفصول األولية حتى أن جميع الطالب باختالف فصولهم الدراسية شاركوا
في تقديم السمنارات وفي النشاط الترفيهي بذات المستوى وذات الحماس.
وترى الباحثة إن أفراد عينة هذا البحث هم طالب كليات تدرس بنظام أربع سنوات فقط،
لهذا فإن الفرق بين طالب السنة األولى وطالب السنة األخيرة غير كبير في العمر وبالتالي
الخبرة والمهارات االجتماعية .كما إن اعتماد جامعة شندي لنظام الفصول الدراسية لجميع
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الكليات النظامية التطبيقية والنظرية بدالً من نظام السنة الطويلة_ المعتمد لدى طالب
قرب بين طالب الفصول المختلفة ،وذلك أن نظام الفصل الدراسي والذي مدته ثالثة
االنتساب؛ ُي ّ

أشهر يجعل العام الدراسي قصي اًر و يجعل طالب الجامعة في مرحلة عمرية واحدة تتقارب فيها
خصائصهم النفسية و مهاراتهم االتصالية واالجتماعية .وتتيح الجمعيات العلمية والثقافية

والطوعية والروابط اإلقليمية المشتركة مجاالً واسعاً الطالب لتفاعل الطالب االجتماعي وهم من
فصول دراسية مختلفة أثناء مشاركاتهم في فعاليات المنافسات الرياضية والثقافية والعلمية بين
الكليات المختلفة ،ويكون التواصل واالندماج الكبير بين الطالب بجميع الفصول الدراسية
المختلفة في مجمعاتهم السكنية حيث تزيد فرص التعارف والتواصل والتفاعل بين الطالب في
السنوات المختلفة .ومن المالحظ أن الطالب بمجرد دخولهم الجامعة فإنهم ينضمون لروابطهم
اإلقليمية  ،وبعضهم يفضل التواجد في السكن الجامعي مع أقاربهم الطالب وأبناء منطقتهم
والذين يكونون في فصول دراسية متقدمة عليهم ليكونوا لهم سنداً وعوناً وهادياً في الحياة
الجديدة ،وبالتالي يتم نقل المعارف والخبرات والمهارات فيما بينهم.
عرض نتيجة الفرض السادس:
عرض نتيجة الفرض السادس والذي نصه:
توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي لصالح التتابعي .وللتحقق
من ذلك استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مرتبطتين فكانت النتيجة كما في الجدول
رقم(.)32
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جدول رقم ( )32يوضح اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين لمعرفة الفروق في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي بين القياسين البعدي والقياس التتابعي بعد
شهرين:
البعد

مجموعتي
المقارنة

حجم
العينة

التواصل
اللفظي

قياس بعدى

33

فترة المتابعة

33

قياس بعدى

33

فترة المتابعة

33

قياس بعدى

33

فترة المتابعة

33

قياس بعدى

33

التواصل
غير اللفظي

التواصل
االلكتروني

الكلي

فترة المتابعة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
(ت)

درجة
القيمة
الحر
االحتمالية
ية

توجد فروق في مهارات التواصل

6.28957 77.0606
9.22796 78.5152

3.085

32

.000

توجد فروق في مهارات التواصل
4.085

32

.000

توجد فروق في مهارات التواصل
5.489

32

.000

20.37964 192.362

االجتماعي بين القياسين البعدي
والتتابعي لصالح القياس التتابعي
توجد فروق في مهارات التواصل

14.96878 191.582

33

االجتماعي بين القياسين البعدي
والتتابعي لصالح القياس التتابعي

6.75673 49.8182
9.71819 51.1818

االجتماعي بين القياسين البعدي
والتتابعي لصالح القياس التتابعي

7.01108 66.6970
7.77610 67.6667

االستنتـــاج

3.489

32

.000

االجتماعي بين القياسين البعدي
والتتابعي لصالح القياس التتابعي

يوضح الجدول رقم ( )32قيمة ت لمتغير التواصل اللفظي لمجموعتي المقارنة (قياس
بعدي وقياس تتابعي) بلغت ( ،)3.085بينما بلغت قيمته ت لمتغير التواصل غير
اللفظي( ،)4.085وبلغت قيمة ت لمتغير التواصل اإللكتروني ( )5.489أما التواصل الكلي فقد
بلغت قيمة ت (،)3.489مما يشير وينتجد عنه وجود فروق بين القياسين البعدي والقياس التتابعي
لصالح القياس التتابعي لكل المتغيرات (التواصل اللفظي وغير اللفظي واإللكتروني والكلي).
لتكون النتيجة :توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي لصالح التتابعي.

مناقشة نتيجة الفرض السادس:
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اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نبيل نمر ( )0234والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسط رتب المجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والتتابعي على مقياس
رهاب التحدث.
وتقصد الباحثة بالقياس التتابعي هو القياس الذي قامت به بعد انتهاء جلسات البرنامج
اإلرشادي والق ياس البعدي والذي يسميه بعض الباحثين بالتتبعي أو القياس بعد فترة المتابعة ،حيث
يقرر حسين ( ) 0224أنه بعد االنتهاء من فترة المتابعة (شهرين أو ثالثة أشهر) ،يتم اللقاء مع األفراد
المشاركين في البرنامج  ،ويتم تطبيق األدوات لمعرفة التغيرات التي مازالت باقية ومستمرة لديهم بعد
فترة المتابعة وذلك بهدف التأكد من استم اررية فاعلية البرنامج اإلرشادي.
ويؤكد عبد المجيد وطه( )0232على ذلك  ،وبأن المرشد يحتاج للحكم على مدى استقاللية
العميل واحتفاظه بالتغيرات التي تمت بعد إنهاء العملية اإلرشادية  ،وتعميمها في حياته الواقعية ؛
وبالتالي تأديته للسلوك المرغوب في بيئته دون االعتماد على المرشد ودون دعمه ،وكذلك فإن من
أهداف المتابعة منع االنتكاس ومعرفة اآلثار بعيدة المدى لإلرشاد والعمل على تغيير الخطط والق اررات
غير المناسبة .كما يمكن للمرشد استخدام مجموعة من الوسائل لتحقيق أهداف المتابعة القريبة المدى
( 6 -3شهور) أو البعيدة المدى (6شهور– 30شه اًر) باالتصال الشخصي أو بالمقابلة باستخدام
التلفون أو بالمقابلة شخصية أو يمكن إرسال استبيان باإليميل أو عن طريق الزيارات الميدانية
وغيرها .وهذا ما تم في جلسة المتابعة التي أقامتها الباحثة فقد تمت بعد شهرين من نهاية البرنامج
وكانت بعض الكليات في إجازة ولم يتمكن كل الطالب من حضور جلسة المتابعة فقامت الباحثة
بملء المقياس عبر الهاتف وارساله لبعضهم عبر زمالئهم الذين يسكنون قريباً منهم ومن ثم قاموا
بإعادته للباحثة بعد ملئه.
ويركز العيسوي ( )0233على تقويم العملية اإلرشادية ويؤكد بأن أبسط طريقة يمكن للمرشد
استخدامها في تقويم عمله وتحديد انجازاته هي سؤال أعضاء الجماعة عن مدى استفادتهم وما هي
الفوائد التي تحققت لكل عضو فيهم ،أو ما هي التغييرات التي حدثت في حياتهم .ويمكن للمرشد
متابعة المسترشدين عن طريق إجراء مقابلة أو تشجيعهم على االتصال الحقاً أو بترتيب جلسة الحقة
بعد شهر أو شهرين على حسب الحاجة لمتابعة انجازات المسترشدين وتزويدهم بما يلزمهم وتذليل
العقبات التي تعترضهم.
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وعن ذلك يقرر حسين ( )0224إلى أنه يمكن أن يتم تقييم أثر البرنامج من خالل
توزيع استم ارة تقييم تظهر من خاللها وجهة نظر المشاركين في البرنامج ومدي انطباعهم عنه
وذلك لمعرفة وتحديد مدى فاعلية البرنامج في تحقيق األهداف المرجوة التي وضعت من أجلها.

وقد قامت الباحثة بتقويم البرنامج الذي استمر طيلة الجلسات ،فقد أعدت الباحثة استمارة يقيم
فيها الطالب الجلسات وأعدتها بطريقة سهلة يسهل مألها نهاية كل جلسة(انظر الملحق رقم (،))32
هذا وقد كانت الباحثة تستفيد من تقييم الطالب لتعديل إجراءات الجلسة القادمة  ،بتنويع طرق العرض
وتقديم وتأخير بعض الفنيات المستخدمة في البرنامج حسب ما يلزم ،فالبرنامج اإلرشادي تم إعداده
بشكل مرن يسمح بإجراء بعض التعديالت الطفيفة أثناء تطبيقه بما يضمن استفادة الطالب منه ،وقد
كانت الباحثة تشاور الطالب في كيفية اإلعداد للجلسة القادمة من خالل مجموعة الواتس آب.
وترى الباحثة أن استمرار أثر البرنامج اإلرشادي على مجموعة الطالب المشاركين يعود
لطريقة إعداد وبناء البرنامج اإلرشادي وتنوع األنشطة والواجبات التي كثرت فيها التدريبات على
مهارات التواصل االجتماعي ،وكذلك إتباع أسلوب المالحظة في ختام الجلسة الترفيهية،حيث طلبت
الباحثة من الطالب مالحظة أنفسهم ومالحظة غيرهم ومدى استخدامهم لمهارات التواصل االجتماعي
(اللفظية وغير اللفظية) ،وتقييم أنفسهم من خالل استمارة مالحظة والتي قامت الباحثة بتوزيعها
للطالب قبل بدء الجلسة مع توضيح الهدف منها وهو تركيزهم على مالحظة تطبيق المهارات خالل
تقديم فقرات النشاط الترفيهي(انظر الملحق ( .))33وأوضح الطالب من خالل االستمارة كثرة استخدام
الطالب للمهارات الغير لفظية واتقان المهارات اللفظية من قبل الطالب المشاركين.
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الفصل الخامس
الخاتمة والتوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
الخاتمة والتوصيات والمقترحات
تمهيد:
في هذا الفصل سيتم عرض النتائج ومن ثم عرضاً ألهم التوصيات والمقترحات التي
تقترحها الباحثة:

النتائج:
 .3يتسم مستوى مهارات التواصل االجتماعي لطالب جامعة شندي بدرجة فوق الوسط.
 .0توجد فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح
القياس البعدي.
 .3ال توجد فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى لمتغير النوع
(ذكور/إناث).
 .4ال توجد فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى

طالب جامعة شندي

في القياس البعدي تُعزى لمتغير

التخصص(الكليات التطبيقة/النظرية).
 .2ال توجد فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات
التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزى لمتغير الفصل
الدراسي.
 .6توجد فروق دالة إحصائياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل
االجتماعي لدى طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي لصالح القياس التتابعي.
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التوصيات
قدم الباحثة هذه التوصيات:
بناء على نتائج البحث تُ ّ
ً

 .3تقوم وحدة اإلرشاد النفسي برفع مقترح البرنامج اإلرشادي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
إلدارة جامعة شندي لدراسته كبرنامج حتمي يقدم للطالب المقبولين حديثاً (الطالب الجدد).
الفعال لبعض طالب الكليات السيما تلك التي يتواصل
 .0إعداد مقرر يدرس مهارات التواصل ّ
خريجها مع اآلخرين مثل كلية التربية والطب والسياحة والفندقة وغيرها.

 .3على وحدة اإلرشاد النفسي بالجامعات إقامة دورات متخصصة في مهارات التواصل
االجتماعي للطالب عموماً وألعضاء الروابط والجمعيات الطالبية خاصة.
 .4االستفادة من النشاط الطالبي وتوظيفه في تدريب الطالب على مهارات التواصل الجيد،
واالستفادة من المسرحيات والفقرات الدرامية بزيادة الوعي بأهمية التواصل االجتماعي.
 .2على عمادة شؤون الطالب بالجامعات توجيه أنشطة طالب كلية علوم الحاسوب لنشر ثقافة
مهارات التواصل اإللكتروني الفاعل بين الطالب والتوعية بمخاطر اإلنترنت ومواقع التواصل
االجتماعي.
 .6قيام وحدة اإلرشاد النفسي بالجامعة بالتعاون مع الجمعيات الطالبية إدارة حمالت إعالنية
مكثفة لتحسين مهارات التواصل اللفظية لدى الطالب كالمحادثة واإلستماع وأساليب المجاملة
وغيرها.
 .2وضع برنامج من قبل وحدة اإلرشاد النفسي بالجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية الطالب
يستهدف طالب السنة األولى عن مهارات التواصل االجتماعي بالتركيز على
طبق عملياً خالل تواجدهم في الجامعة وداخل المجمعات
(المحادثة،الشكر،االعتذار،المجاملة)تُ ّ

السكنية ووضع ملصقات للعبارات المراد إشاعتها بين الطالب( :شك اًر ،لو سمحت ،أنا آسف

وغيرها).
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المقترحات
من خالل دراسة مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب الجامعة والدراسات السابقة وبالنظر
قدم الباحثة مقترحات للبحوث التالية:
في نتائج البحث الحالي ،تُ ّ
 .3فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتحسين الثقة بالنفس لدى طالب جامعة شندي.
 .0فاعلية برنامج تدريبي قائم على استخدام األلعاب واألناشيد لتحسين مهارات التواصل اللفظي
لدي أطفال مرحلة التعليم قبل المدرسي بمحلية شندي.
 .3أثر برنامج إرشادي في تنمية تقدير الذات لدى ذوي اإلعاقة بجامعة شندي من ذوي
االحتياجات الخاصة.
 .4مهارات التواصل اللفظي لدى طالب جامعة شندي ،وعالقتها ببعض المتغيرات األخرى
(المستوى االقتصادي والحالة االجتماعية والسكن األصلي (ريف– مدينة)).
 .2مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها بتقدير الذات لدي الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة شندي.
 .6مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى الطالب الوافدين
بجامعة أفريقيا العالمية.
 .2مهارات التواصل اإللكتروني وعالقتها ببعض المتغيرات لدى الشباب بمحلية شندي.
 .2مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى األقباط بمحلية شندي.
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر :القرآن الكريم  ،السنة النبوية.
ثانياً :المراجع باللغة العربية:
 .3أبو أسعد أ ،أحمد عبد اللطيف ،علم النفس اإلرشادي ،ط ،0عمان ،دار المسيرة،
(0230م).
 .0أبو عالم ،رجاء محمود ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،ط ،6مصر ،دار النشر
للجامعات.)0233( ،
 .3أبوزيد ،مدحت عبدالحميد ،العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ،ط ،3القاهرة ،دار المعرفة
الجامعية.)0233( ،
 .4أبوعباة ،صالح بن عبداهلل؛ نيازي ،عبدالمجيد بن طاش ،اإلرشاد النفسي واالجتماعي ،ط،3
الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،اإلسالمية0222( ،م).
 .2أحمد؛ فتح العيد ،إبراهيم سليمان ،مدى امتالك طلبة المرحلة األساسية لمهارة االستماع،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية.)0234( ،
 .6أرنوط ،بشرى إسماعيل أحمد ،إدمان اإلنترنت بكل من أبعاد الشخصية واالضطرابات
النفسية لدي المراهقين.قسم علم نفس بكلية اآلداب ،جامعة الزقازيق)0224( ،
 .2أسعد ،ميخائيل إبراهيم ،فنون البحث في علم النفس ،ط ،32بيروت ،دار اآلفاق الجديدة.
(0222م).
 .2أعرار ،مهدي أسعد ،البيان بال لسان.ط .3بيروت :دار الكتب العلمية.)0222( .
 .9البلقاسي ،منال ،الوسائط المتعددة والسوشيال ميديا .ط .3اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي.
(0236م).
 .32الترمذي  ،محمد بن عيسى ،سنن الترمذي.بيروت  :دار أحياء التراث العربي( .د.ت).
 .33جابر،عبد الحميد جابر ،كاظم ،أحمد خيري ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط،0
الرياض ،السعودية ،دار الزهراء.)0234( ،
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 .30جويلس،أيمن جبرين ،الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة.فلسطين،جامعة
النجاح الوطنية.)0234( ،
 .33الجيوسي ،محمد بالل ،أنت وأنا مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني ،الرياض  ،مكتبة
التربية لدول الخليج العربي. )0220( ،
 .34الحبيب  ،طارق على  ،كيف تحاور (دليل عملي للحوار) ،ط ،4الرياض  ،دار المسلم
للنشر والتوزيع.)0224( ،
 .32حجاب  ،محمد منير ،نظريات االتصال .القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع.)0232 ( ،
 .36الحريري ،رافدة؛ األمامي،سمير ،اإلرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعليمية،
ط،3عمان ،دار المسيرة للطباعة والنشر.)0233( ،
 .32حطاب ،محمد أحمد محمود ،مدى فاعلية برنامج سيكودرامي للتخفيف من حدة األطفال
المتخلفين عقلياً ،ط ،3القاهرة ،المكتب العربي للمعارف0232( ،م).
 .32حماد ،شكري عبد الحميد ،أثر وسائل التواصل الحديثة على العالقات االجتماعية
واألسرية،فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية.)0234( ،
 .39الخالدي ،عطا اهلل فؤاد  ،اإلرشاد والعالج النفسي النظرية والتطبيق .ط ،3عمان ،دار
صفاء للنشر والتوزيع0222( ،م).
 .02الخطيب ،صالح أحمد ،اإلرشاد النفسي في المدرسة أسسه ونظرياته وتطبيقاته ،ط ،0العين،
دار الكتاب الجامعي0222( ،م).
 .03الخوالدة ،محمد ،فن الحديث واالتصال ،الرياض  ،مكتبة التربية لدول الخليج العربي،
(.)0234
 .00خيري ،أسامة  ،مناهج البحث العلمي ،ط،3عمان ،دار الراية للنشر والتوزيع.)0236( ،
 .03دويدار ،عبد الفتاح محمد ،مناهج البحث في علم النفس،
الجامعية.)0229( ،
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ط ،2مصر ،دار المعرفة

 .04زائد ،هند يوسف محمد ،فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام التعليم الخليط لتنمية
مهارات التفكير التاريخي والتواصل االجتماعي لدى طالبات الصف األول الثانوي.
(0234م).
 .02زريق ،معروف ،علم النفس اإلسالمي ،ط ،3دمشق ،دار المعرفة.)0222( ،
 .06زهران ،حامد عبدالسالم ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط.2القاهرة ،عالم الكتب،
(.)0222
 .02زهران ،حامد عبدالسالم ،دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.ط.3القاهرة  :عالم
الكتب.)0222( .
 .02زهران ،حامد عبدالسالم ،علم النفس االجتماعي ،ط ،6القاهرة ،عالم الكتب0223( ،م).
 .09سبحانه،محمد عبدالرحمن ،الدليل الكامل لمعرفة لغة الجسد وكيفية التعامل معها ،ط،2
العين ،دار الكتاب الجامعي.)0232( ،
 .32سالم  ،عازة محمد ،مهارات االتصال  ،ط ،3القاهرة  ،مركز تطوير الدراسات العليا
والبحوث. )0222( ،
 .33الشريف ،حسين الشريف األمين ،مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها ببعض أساليب
التفكير والثقة بالنفس0234( ،م).
 .30شعبان ،كاملة الفرخ؛ تيم ،عبدالجابر ،مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي .ط.32عمان :دار
صفاء للنشر والتوزيع.)0239( .
 .33شوقي،إبراهيم وآخرون  ،علم النفس في التراث اإلسالمي ،ط ،3القاهرة  ،المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي.)0220( .
 .34الضامن ،منذر عبدالحميد ،اإلرشاد النفسي في الطفولة والمراهقة ،ط ،3سلطنة عمان،
مكتبة األجيال.)0222( ،
 .32الطاهر ،الرشيد إسماعيل ،مهارات التواصل االجتماعي وعالقتها بأساليب التفكير لدي
المعاقين بصرياً0232( ،م).
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 .36عباس ،محمد خليل؛ نوفل ،محمد بكر ،العيسي ،محمد مصطفي ،أبو عواد ،فلاير محمد ،
مدخل إلي مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،األردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة.)0222( ،
 .32عبد العزيز ،مفتاح بن محمد ،القرآن وعلم النفس  ،ط ،0بنغازي  ،منشورات جامعة قار
يونس.)0222( ،
 .32عبد العظيم  ،حمدي عبد اهلل ،البرامج اإلرشادية  ،مجموعة برامج عملية ونماذج تطبيقية،
ط،3القاهرة ،مكتبة أوالد الشيخ للتراث.)0230( ،
 .39عبدالمجيد ،عبدالرحمن عثمان؛ طه ،الزبير بشير ،المرجع في التوجيه واإلرشاد النفسي،
السعودية ،جامعة تبوك.)0232( ،
 .42عبود ،نبيل نمر عودة ،فاعلية برنامج إرشادي جمعي لخفض رهاب التحدث لدي طالبات
اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى بغزة ،غزة0234( ،م).
 .43عبيد ،معتز عمر ،الشخصية السوية وأساليب التعبير عن الذات ،ط ،3القاهرة ،دار العالم
العربي.)0222( ،
 .40العبيدي ،محمد جاسم ،جاسم ،أالء محمد ،اإلرشاد والتوجيه النفسي .عمان :دار ديبونو
للنشر والتوزيع.)0232( .
 .43عدس ،عبد الرحمن ؛ الكيالني  ،عبداهلل زيد ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،ط.2
عمان :جامعة القدس المفتوحة.)0223( .
 .44عساف  ،محمد مطلق محمد ،الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة بين
الجنسين.فلسطين:جامعة النجاح الوطنية.)0234( .
 .42علي ،محمد محمود محمد؛ مصطفى ،على أحمد سيد  ،المقابلة اإلرشادية والعالجية ،ط،0
الرياض ،دار الزهراء.)0232( ،
 .46عوض ،حسني  ،اثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى
الشباب  ،تجربة مجلس شباب عال ار نموذجاً ،جامعة القدس المفتوحة.)0233( ،
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 .42العيسوي ،محمد عبد الرحمن ،مجاالت اإلرشاد والعالج النفسي ،ط،33بيروت  :دار الراتب
الجامعية. )0233( .
 .42الغوبقي ،محمد يحي ،الشبكات االجتماعية،الرياض( ،د.د).)0234( ،
 .49فاطمة  ،محمد خير ،منهج اإلسالم في تزكية النفس ،ط ، 0دمشق  ،دار الخير،
(.)0226
 .22الفسفوس ،عدنان احمد ،اإلرشاد التربوي مفهومه ،أسسه ،قوانينه األخالقية ،السلسلة
اإلرشادية رقم( ،)3ط.)0222( ،3
 .23قمحية ،حسان أحمد ،الفيسبوك تحت المجهر .ط .3مصر :دار النخبة.)0232( .
 .20كماش ،يوسف الزم ،البحث العلمي مناهجه أقسامه أساليبه اإلحصائية دليل في إعداد
رسائل الماجستير والدكتوراه ،ط ،3عمان ،دار دجلة0236( ،م).
 .23كول ،كريس ،التواصل بوضوح وشفافية،مهارات لتحقيق التفاهم المتبادل ،ترجمة مكتبة
جرير ،ط،3الرياض ،مكتبة جرير.)0232( ،
 .24الكيالني ،الشريفين ،مدخل إلي البحث في العلوم التربوية واالجتماعية (أساسياته –
مناهجه -تصاميمه – أساليبه اإلحصائية) ،ط،4عمان ،دار المسيرة.)0234( ،
 .22لبسيوني ،محمد سويلم ،أساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية.
ط.3القاهرة  :دار الفكر العربي.)0233( .
 .26ماهر ،أحمد ،االتصال ،ط ،3القاهرة  ،الدار الجامعية.)0222( ،
 .22مرسى ،كمال إبراهيم ،السعادة وتنمية الصحة النفسية ،مسؤولية الفرد في اإلسالم وعلم
النفس،ط ،3الكويت ،دار النشر للجامعات.)0222( ،
 .22مطاوع  ،أنمار حامد  ،االتصال ،القاهرة  ،دار العالم العربي .)0236( ،
 .29المغذوي ،عادل بن عايض ،ضوابط التواصل االلكتروني من منظور إسالمي ومدى تحققها
لدى طالب التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية المدينة المنورة)0232( .
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 .62منصور،عبدالحميد سيد أحمد ،السلوك اإلنساني بين التفسير اإلسالمي و أسس علم النفس
المعاصر ،ط ،3القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية.)0233( ،
 .63منصور،عوض؛ سلمان ،جمال ،البريد االلكتروني مع النوافذ ،ط ،32عمان ،دار البشير،
(.)0226
 .60موسى  ،محمد األمين ،االتصال غير اللفظي في القرآن الكريم .ط .3الشارقة  :دائرة
الثقافة واإلعالم بالشارقة.)0223 ( .
 .63الناقه ،صالح أحمد؛ فتح العيد ،إبراهيم سليمان ،مدى امتالك طلبة المرحلة األساسية لمهارة
االستماع ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية.)0234( ،
 .64النعيمي ،محمد عبد العال أمين؛ البياتي :حسين مردان عمر ،اإلحصاء المتقدم في العلوم
التربوية والتربية البدنية مع تطبيقات  ،SPSSط ،3عمان ،مؤسسة الوراق.)0226( ،
 .62النغميشي ،عبدالعزيز بن محمد  ،اإلرشاد النفسي خطواته وكيفيته (نموذج إسالمي)،
(.)0232
 .66الهاللي ،حسن ،التواصل غير اللفظي في التراث العربي واإلسالمي .مالحظات أولية.
ط.3دمشق:دار المعرفة.)0232( .
 .62الهنداوي ،علي فالح ،علم نفس النمو للطفولة والمراهقة ،ط ،6العين ،دار الكتاب الجامعي،
(0222م).
ثالثاً :الدراسات والرسائل الجامعية:
 .3بشير إبراهيم الحجار  ،رسالة ماجستير بعنوان :المهارات االجتماعية وفعالية الذات
وعالقتها باالتجاه نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليات التمريض الجامعة اإلسالمية بغزة /
فلسطين( ،د.ت).
 .0جمعة ،ناصر سيد ،فعالية برنامج إرشادي في تحسين المهارات االجتماعية االنفعالية لدي
عينة من الطالب المعاقين بصرياً ،رسالة دكتوراه ،جامعة الرياض،المملكة العربية
السعودية.)0229( ،
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 .3جوهرة أبو عبطة  ،رسالة ماجستير بعنوان :المهارات االجتماعية لطالبات الجامعة
مستخدمات وغير مستخدمات شبكة التواصل االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات ،كلية
األميرة عاليه الجامعية ،األردن .)0232( ،
 .4حسين ،محمد أحمد ،الضوابط الشرعية الستخدام وسائل التواصل الحديثة ،بحث مقدم
للمؤتمر العلمي الدولي الرابع(كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية /نابلس /فلسطين.
(0234م).
ُ .2روال الحمصي  ،رسالة ماجستير بعنوان:إدمان اإلنترنت عند الشباب وعالقته بمهارات
التواصل االجتماعي دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق ،سوريا (،د.ت).

 .6رياض هاتف عبيد  ،رسالة دكتوراه بعنوان:فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات االستماع
عند طلبة كلية الدراسات القرآنية  ،جامعة بابل ،العراق.)0236( ،
 .2سجدة آدم محمد آدم  ،رسالة ماجستير بعنوان :مهارات التواصل وعالقتها بالتفاعل
االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات (دراسة ميدانية لطالب القطاع التربوي بجامعة
الجزيرة)  ،جامعة الجزيرة  ،السودان .)0233(،
 .2سديرة ،فاطمة ،مسؤولية القائم باالتصال من منظور اإلعالم اإلسالمي-دراسة تأصيلية-
.رسالة ماجستير.كلية أصول الدين .جامعة الشهيد حمه خضر.فلسطين.)0232( .
 .9سكر ،ماجد رجب العبد،التواصل االجتماعي أنواعه  -ضوابطه -آثاره ومعوقاته ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية أصول الدين ،الجامعة اإلسالمية ،غزة0233( ،م).
 .32سليمان حسين موسى المزين  ،رسالة دكتوراه بعنوان:مدى توافر المهارات االجتماعية لدى
طلبة كلية الشريعة وأصول الدين الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطينى.)0229(،

141

 .33العالم ،تسنيم مصطفى ،أثر توظيف التعليم المدمج باستخدام الفيس بوك على تنمية مهارات
التواصل اإللكتروني في مقرر التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي في
غزة.رسالة ماجستير .الجامعة اإلسالمية.غزة.)0233( .
 .30عامر ناظم صالح علي  ،رسالة دكتوراه بعنوان :اإلفصاح عن الذات وعالقته بمهارات
التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة بابل  ،جامعة بابل ،العراق .)0236( ،
 .33عبد المنعم ،محمد محمد؛ الطاهر ،الرشيد إسماعيل؛ غريب ،زينب عبدالرازق،

أثر

استخدام شبكات التواصل االجتماعي على مهارات التواصل والشعور بالوحدة النفسية لدى
طلبة جامعة الملك فيصل ،دراسة غير منشورة ،المملكة العربية السعودية.)0236( .
 .34العصيمي ،سلطان عائض مفرح ،ادمان اإلنترنت وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى
طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.رسالة ماجستير منشورة،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية،الرياض  ،المملكة العربية السعودية.)0232( ،
 .32العطاس ،طاهر بن حسين  ،فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتنمية الوعي بأساليب التواصل
األسري بين اآلباء واألبناء .رسالة ماجستير غير منشورة0233( .م).
 .36علي فرح أحمد فرح  ،رسالة دكتوراه بعنوان  ،تصميم وتجريب برنامج إرشاد نفسي لطالب
كلية التربية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان .)0226( ،
 .32عل ي ،سمية مصطفي رجب ،فعالية برنامج إرشادي مقترح لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات
الجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس ،كلية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة0229( ،م).
 .32العيسوي ،محمد عبد الرحمن  ،مجاالت اإلرشاد والعالج النفسي ،ط ،33بيروت ،دار
الراتب الجامعية.0233 ،
 .39قصي حميد حامد  ،رسالة ماجستير بعنوان :فاعلية برنامج إرشادي في رفع مهارات
التواصل االجتماعي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ،الكويت.)0236( ،
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 .02كروم موفق  ،رسالة دكتوراه بعنوان  :البنية العاملية الختبار المهارات االجتماعية وعالقتها
ببعض متغيرات الشخصية ،جامعة وهران ،الجزائر.)0232( ،
 .03محمد أحمد علي  ،رسالة ماجستير بعنوان :مهارات التواصل اللغوي وعالقتها بالتفاعل
االجتماعي ألبناء بعض الجاليات اإلفريقية بالسودان/جامعة الخرطوم /السودان .)0232( ،
 .00محمد ،عبد اهلل محمد أحمد ،فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس مادة الكيمياء لطالب
المرحلة الثانوية .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية التربية ،جامعة شندي ،شندي.
(0232م).
 .03مريم عواد الزيادات  ،رسالة دكتوراه بعنوان :فعالية برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في
خفض الخجل واالكتئاب لدى طلبة الجامعة األردنية  ،الجامعة األردنية  ،األردن ( ،د،ت).
 .04المسعودى ،سعدين بركى ،اإلنصات(االستماع) ،دراسة غير منشورة.)0232( ،
 .02مصطفى ،سميه إبراهيم  ،سيكولوجية التوبة (دراسة نفسية تأصيلية)  ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،أم درمان  ،جامعة أم درمان اإلسالمية.)0229( ،
 .06موضي محمد عبدالعزيز الدغيثر  ،رسالة دكتوراه بعنوان:المهارات االجتماعية من المنظور
اإلسالمي وعالقتها بكل من الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي والحالة االجتماعية والسن
دراسة

على الطالبات الجامعيات في مدينة الرياض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.)0222( ،
 .02موضي محمد عبدالعزيز الدغيثر  ،رسالة دكتوراه بعنوان:المهارات االجتماعية من المنظور
اإلسالمي وعالقتها بكل من الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي والحالة اإلاجتماعية والسن
.)0222(،
 .02نبيل نمر عودة عبود ،رسالة دكتوراه بعنوان:فاعلية برنامج إرشادي جمعي لخفض رهاب
التحدث لدي طالبات اإلرشاد النفسي في جامعة األقصى بغزة ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،السودان.)0234( ،
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 .09نهلة محمد عوض القرعان  ،رسالة دكتوراه بعنوان :فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تنمية
مهارات االتصال لطالب جامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية
.)0236(،
 .32هدى إبراهيم عبد الحميد وهبه ،رسالة ماجستير بعنوان:المهارات االجتماعية وعالقتها
بأعراض الوحدة النفسية لدى المراهقين ،جامعة حلوان ،مصر.)0232( ،
 .33مو ار كالراميتاو روديانس  ،مقارنة مهارات االتصال بين المدربين وغير المدربين من طالب
التمريض ،جامعة جادجا مادا ،اندونيسيا .)0232( ،
 .30شن لون لي  ،تدريب طالب التمريض على مهارات التواصل مع تقييم أقرانهم لهم من
خالل فيديوهات مباشرة على اإلنترنت ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،تايوان .)0236( ،
 .33زناتون حاجي اكسان وآخرون  ،مهارات التواصل بين طالب الجامعة ،جامعة كابيقسان،
ماليزيا .)0230( ،
 .34حليزة عوانج وزواوي داؤد ،تحسين مهارة التواصل من خالل منهج التعلم لطالب كلية
الهندسة ،جامعة تون حسين أون ،ماليزيا .)0232(،
 .32تيموثي ل.هوتل وباتريك هارديجان مدى التحسن في مهارات التواصل الشخصي لطالب
طب األسنان ،جامعة نوفا الجنوبية الشرقية  ،الواليات المتحدة األمريكية .)0222( ،
 .36إسراء درلي وأوزليم كاراكوس ،فحص أساليب التعلق والمهارات االجتماعية لطالب الجامعة
،جامعة ايسكبير،تركيا .)0233( ،
 .32انجين وزمالئه المهارات االجتماعية ومستويات الوحدة النفسية لدى طالب الجامعة ،عينة
من الطالب األتراك ،جامعة كاربوك ،تركيا.)0222(،
رابعا ً :المجالت والدوريات:
 .3علي ،أشرف محمد أحمد  ،مهارات التواصل اللغوي وعالقتها بالتفاعل االجتماعي ألبناء
بعض الجاليات اإلفريقية بالسودان .مجلة دراسات افريقية .العدد (.) 0232( ، )22
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 .0علي ،عامر ناظم صالح  ،دراسة منشورة بعنوان،اإلفصاح عن الذات وعالقته بمهارات
التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة بابل ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية
واإلنسانية جامعة بابل العدد( .)0236( ، )02
 .3الدليم ،فهدعبداهلل ،واقع االستفادة من خدمات اإلرشاد في الجامعات السعودية ،المجلة
السعودية للتعليم العالي ،العدد( ، )6ديسمبر.)0233( ،
 .4الحمد ،نايف فدعوس علوان ؛ سميران  ،ثامر حسين على ،فاعلية اإلرشاد والعالج
اإلسالمي في تنمية الشعور باألمن النفسي لدى طالبات جامعة البلقاء التطبيقية.المجلة
األردنية في الدراسات اإلسالمية ،المجلد( ،)33العدد(.)0232( ،)33
 .2آ دم ،أبكر عبدالبنات ،اإلرشاد النفسي الديني وأثره في تغيير القيم والسلوك االجتماعي
(دراسة وصفية تحليلية) ،مجلة جيل البحث للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .العدد(، )42
(.)0232
 .6أبو عبطة،جوهرة ،المهارات االجتماعية لطالبات الجامعة المستخدمات وغير المستخدمات
لشبكة التواصل االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات ،رسالة منشورة ،مجلة المنارة ،
المجلد  04العدد.)0232(، 4
 .2العمار ،خالد  ،ادمان الشبكة المعلوماتية (اإلنترنت) وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة
جامعة دمشق /فرع درعا .مجلة جامعة دمشق .المجلد ( )32العدد األول .)0234( ،
 .2أحمد ،س عاد كاكل ،دراسة حول مدى تأثير اإلدمان علي اإلنترنت علي الطالب الجامعي.
مجلة جامعة تكريت للعلوم .المجلد( .)32العدد(.)0233( .)2
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()3
(الصورة األولية لمقياس مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي)
بيانات الطالب:
المساق  :علمي (
الكلية :
النوع  :ذكر ( ) أنثي ( )
) أدبي ( )
الفصل الدراسي ..........................:
عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة:
الرج ل ل ل ل ل للاء قل ل ل ل ل ل لراءة العب ل ل ل ل ل للارات التالي ل ل ل ل ل للة جي ل ل ل ل ل للداً وم ل ل ل ل ل للن ث ل ل ل ل ل للم اختي ل ل ل ل ل للار إجاب ل ل ل ل ل للة واح ل ل ل ل ل للدة فق ل ل ل ل ل للط م ل ل ل ل ل للن

الخيارات(دائماً،غالبا،أحياناً،ن ل ل للاد اًر،ال يحلل ل للدث) والتلل ل للي ت ل ل للري أنه ل ل للا تعبل ل ل للر عن ل ل للك بوض ل ل للع عالملل ل للة ( )

فيها:

دائما ً غال
با ً

الرقم العبــــــــــــــــــــــارة
البعد األول ــــ مهارات التواصل اللفظية
عندما أتحدث مع اآلخرين أتكلم بصوت عالي
3
0

استخدم نبرات صوتي بشكل جيد

3

أجد صعوبة في بداية المحادثة عادة

4

أتجنب المقاطعة في الحديث مع اآلخرين

2

لدي القدرة علي الوصف الدقيق في حديثي

6

أتعجل في الرد علي اآلخرين أثناء المحادثة

2

أتلعثم أثناء الحديث أمام جمع من الناس

2

يظهر في ردودي عدم الثقة

9

استخدم عبارات التشجيع أثناء استماعي لآلخرين

32

أتضايق من المحادثات الطويلة

33

عندما أتحدث مع شخص أناديه باسمه

30

أميل إلي الشرح أثناء المحادثة مع اآلخرين

33

يقول اآلخرون  :أنني شخص مقنع

34

أتجنب األسئلة التي تكون اإلجابة عليها بنعم أو ال أثناء

32

أتقبل انتقاد اآلخرين

36

يقول اآلخرون :إنني بطيء في الكالم أثناء المحادثة

32

أتلعثم عند بدء محادثة مع شخص من الجنس اآلخر

32

أتجنب المجاملة عند الحديث مع اآلخرين

المحادثة
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أحيانا ً نادراً ال
يحدث

39

استخدم المصطلحات األجنبية أثناء المحادثة

02

أكون أكثر صراحة في المحادثات

 03يقول اآلخرون أنني ال أوضح أفكاري بصورة جيدة
البعد الثاني ــــ مهارات التواصل غير اللفظية
 00عندما أتحدث إلي اآلخرين أنظر إلي األرض
03

أركز نظري في وجه من أتحدث إليه

04

عيني لتوصيل ما أريد قوله
استخدم
ّ
تتطابق تعابير وجهي مع ما أقول

06

أجد صعوبة في قراءة تعابير وجه محدثي

02

أشعر الذي يتحدث معي بأهمية حديثه

02

أشعر بالرضا عن ما يستمع إلي اآلخرون بانتباه

09

أتجنب طلب التوضيح أثناء حديث اآلخرين

32

عندما أصافح اآلخرين أصافحهم بقوة

33

أثناء حديثي استخدم العينين واليدين في توصيل المعني

30

أجد صعوبة في التركيز أثناء المحادثات الطويلة

33

عند مقابلة شخص ألول مرة أسلم بح اررة

34

أشعر بالملل عندما ال أجد فرصة في الحديث

32

عندما أقابل شخص أثناء حديثي عبر الموبايل أكتفي فقط

36

أميل إلي الصمت عندما ال يعجبني الكالم

32

عند االستماع إلي شخص أحاول الوصول إلي المعني المقصود

02

بالمصافحة

من كالمه
32

يقول اآلخرون  :إنني أظل عابساً لفترة طويلة بعد المناقشات

39

يظهر علي الحرج الشديد عندما يمدحني أحد

42

أجد صعوبة في فهم وجهة نظر اآلخرين في المناقشات

43

أشعر باالنزعاج إن أختلف أحد معي

الحادة

151

البعد الثالث ــــ مهارات التواصل اإللكتروني
 40استخدم وسائل التواصل االجتماعي المختلفة في تكوين عالقات
واسعة

43

أميل إلي اللعب باأللعاب اإللكترونية عندما أجلس مع اآلخرين

44

لدي مشكلة في الرد علي المحادثات اإللكترونية

42

أميل إلي محادثات الفيديو بشكل أكبر

46

أتجنب المحادثات الطويلة عبر وسائل التواصل االجتماعي

42

عند تهنئة صديق أفضل تقديم التهنئة عبر الرسائل اإللكترونية

42

أقع في مشاكل مع اآلخرين بسبب سوء فهم قصدي عندما

49

أستطيع التواصل مع أكثر من شخص في وقت واحد عبر وسائل

22

أجد اإلشادة في المشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي

23

أتجنب استخدام الرموز التي تعبر عن المشاعر في المحادثات

التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي
التواصل االجتماعي

اإللكترونية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()0
(الصورة األولية لمقياس مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي)
رقم االستمارة ().....
البيانات األساسية:
الكلية ………………………..... :
النوع  :ذكر ( ) أنثي ( )
الفصل الدراسي .........................:
علمي ( ) أدبي ( )
المساق :
عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة:
الرج ل ل ل ل ل للاء قل ل ل ل ل ل لراءة العب ل ل ل ل ل للارات التالي ل ل ل ل ل للة جي ل ل ل ل ل للداً وم ل ل ل ل ل للن ث ل ل ل ل ل للم اختي ل ل ل ل ل للار إجاب ل ل ل ل ل للة واح ل ل ل ل ل للدة فق ل ل ل ل ل للط م ل ل ل ل ل للن

الخيارات(دائماً،غالبا،أحياناً،ن ل ل للاد اًر،ال يحل ل ل للدث) والتلل ل للي ت ل ل للرى أنه ل ل للا تعبل ل ل للر عن ل ل للك بوض ل ل للع عالملل ل للة ( )

فيها:
الرقم

دائم
اً

العبــــــــــــــــــــــارة

البعد األول ــــ مهارات التواصل اللفظية:
.3

عندما أتحدث مع اآلخرين أتكلم بصوت مسموع

.0

استخدم نبرات صوتي بشكل جيد

.3

أجد صعوبة في بداية الحديث مع األشخاص الذين ال اعرفهم

.4

أتجنب مقاطعة اآلخرين أثناء حديثهم

.2

أستطيع أن أوصف األشياء بصورة دقيقة

.6

أتعجل في الرد علي اآلخرين أثناء الحديث معهم

.2

أتلعثم أثناء الحديث أمام جمع من الزمالء

.2

أشعر بأن ردودي تتميز بعدم الثقة

.9

استخدم عبارات تدل على إصغائي لآلخرين

 .32تزعجني المحادثات الطويلة مع الزمالء
 .33عندما أتحدث مع شخص أناديه باسمه
 .30أميل إلي الشرح أثناء الحديث مع اآلخرين
 .33أستطيع إقناع اآلخرين بوجهة نظري
 .34أتجنب األسئلة التي تكون اإلجابة عليها بنعم أو ال أثناء
المحادثة

 .32أتقبل انتقاد اآلخرين
 .36يقول اآلخرون إنني بطيء في الكالم أثناء المحادثة
 .32أتردد قبل بدء محادثة مع زميل من الجنس اآلخر
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غال
با ً

أحيانا ً نادر
اً

ال
يحدث

 .32أتجنب أن أجامل عند الحديث مع اآلخرين
 .39استخدم المصطلحات األجنبية مع كل الناس أثناء المحادثة
 .02أكون صريحاً بصورة زائدة في كل مواقف التواصل
 .03أعتقد بأنني أطرح أفكاري بصورة جيدة

 .00عند االستماع إلي شخص أحاول الوصول إلي المعني المقصود
من كالمه

 .03عندما أتحدث إلي اآلخرين أنظر إلي األرض
 .04أتجنب طلب التوضيح أثناء حديث اآلخرين
البعد الثاني ــــ مهارات التواصل غير اللفظية
 .02أركز نظري في وجه من أتحدث إليه
عيني لتوصيل ما أريد قوله
 .06استخدم
ّ
 .02تتطابق تعابير وجهي مع ما أقول
 .02أجد صعوبة في قراءة تعابير وجه من أتحدث إليه
 .09أُشعر الذي يتحدث معي بأهمية حديثه
 .32أجد صعوبة في فهم اآلخرين من خالل نبرات صوتهم
 .33يبدو علي الخجل حين أعتذر لآلخرين
 .30أصافح اآلخرين بح اررة
 .33أثناء حديثي استخدم أعضاء جسمي في توصيل المعني
 .34أحرص على أن يكون مظهري الئقاً عند مقابلة اآلخرين
 .32أشعر بالرضا عن ما يستمع إلي اآلخرون بانتباه
 .36أظل عابساً لفترة طويلة بعد المناقشات الحادة

 .32أشعر بالملل عندما ال أجد فرصة في الحديث
 .32عندما أكون مشغوالً بمكالمة أتجنب مصافحة اآلخرين
 .39يظهر على الضيق عندما ال يعجبني الكالم
 .42عند مواساة زميل أربت علي كتفه
 .43يظهر علي الحرج الشديد عندما يمدحني أحد
 .40أهتم بوضعية جلوسي عندما أجلس مع شخص ألول مرة
 .43إن أختلف معي أحد يبدو على االنزعاج
البعد الثالث ــــ مهارات التواصل اإللكتروني
 .44استخدم وسائل التواصل االجتماعي المختلفة في تكوين عالقات
واسعة
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 .42أميل إلي اللعب باأللعاب اإللكترونية أثناء وجودي مع اآلخرين
 .46أقوم بنشر كل ما يصلني عبر وسائل التواصل االجتماعي دون
التأكد من صحته

 .42أجد صعوبة في الرد علي المحادثات اإللكترونية
 .42أتعجل لحظر كل من يختلف معي عبر مواقع التواصل
االجتماعي

 .49أتجنب المحادثات الطويلة عبر وسائل التواصل االجتماعي
 .22أفضل استخدام تسجيل الصوت على كتابة الرسائل النصية في
مواقع التواصل االجتماعي

 .23أستخدم وسائل التواصل االجتماعي بصورة جماعية مع اآلخرين
 .20أشعر باالنزعاج عندما تتم إضافتي لمجموعة تضم زمالء ال
أعرفهم

 .23أقوم بمشاركة صور مناسبتي الخاصة مع كل الناس في مواقع
التواصل

 .24أهنئ أصدقائي عبر الرسائل اإللكترونية
 .22أقع في مشاكل بسبب سوء فهم قصدي في وسائل التواصل
االجتماعي

 .26عندما أتضايق من أحد األعضاء في مجموعة الكترونية أقوم
بالمغادرة علي الفور

 .22أميل إلي محادثات الفيديو بشكل أكبر في التواصل مع
األصدقاء من الجنسين

 .22أشعر بالرضا عندما تجد مشاركاتي عبر مواقع التواصل
االجتماعي إشادة من اآلخرين

 .29أتجنب استخدام الرموز التي تعبر عن المشاعر في المحادثات
اإللكترونية

 .62أتعجل في التعليق علي المنشورات علي مواقع التواصل دون
تفكير في العواقب

إعداد الباحثة  :سمية إبراهيم مصطفي
بسم اهلل الرمحن الرحيمإشراف الدكتور /نصر الدين أحمد إدريس
الدومة
الملحق رقم () 3
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جامعة إفريقيا العالمية
عمادة الدراسات العليا
كلية اآلداب -قسم علم النفس
الصورة األولية لمقياس مهارات التواصل االجتماعي لبرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين
مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي

أداة بحث مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس بعنوان:فاعلية برنامج إرشادي
جمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي
للعام الجامعي2017- 2018 :

إعداد الطالبة :سمية إبراهيم مصطفي عثمان
إشراف الدكتور /نصر الدين أحمد إدريس الدومة
* للمزيد من المعلومات حول البرنامج التواصل مع الباحثة)somianagiba2@gmail.com
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المقدمة:
بعد إطالع الباحثة علي عدد من الدراسات السابقة والبرامج اإلرشادية المماثلة قامت بتحديد محتوي
البرنامج اإلرشادي للبحث ،يعتبر اإلطار النظري والدراسات السابقة العربية واألجنبية والكتب والمقاييس
وأدوات الدراسات من مصادر بناء محتوي أي برنامج إرشادي .ومن ثم قامت الباحثة بإعداد البرنامج

اإلرشادي الجمعي المقترح لتحسين مهارات التواصل االجتماعي لطالب جامعة شندي في صورته األولية

مفصلة فيما يلي:
ّ
أوالً :تعريف البرنامج:
هو مجموعة الخطوات المنظمة والمحددة التي تقوم علي أسس نظرية مع بعض األنشطة التي تتوقع
الباحثة أن تسهم في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدي العينة التجريبية من طالب جامعة شندي
في فترة زمنية تبلغ السنة أسابيع بعدد ( )34جلسة بواقع جلستين أسبوعياً .وتتراوح الفترة الزمنية للجلسة

الواحدة من  42دقيقة إلي  62دقيقة علي حسب موضوع ونشاط الجلسة.
ثانياً :اإلطار النظري للبرنامج:
يزخر ميدان اإلرشاد النفسي بالعديد من النظريات اإلرشادية مثل  :التحليلية واإلرشاد السلوكي وتعديل
السلوك والتعلم االجتماعي واإلرشاد بالواقع وغيرها ،ويمكن أن يتبنى البرنامج اإلرشادي نظرية واحدة من
نظريات اإلرشاد ،إال أن الباحثة تتفق مع طه عبد العظيم حسين ( )0224في تفضيل االعتماد علي

أكثر من نظرية إرشادية لما تحويه من فنيات ستسهم في فاعلية البرنامج اإلرشادي.

وعليه يقوم البرنامج اإلرشادي الجمعي المقترح علي إطار نظري ينظر إلي مهارات التواصل االجتماعي

من منظور تكاملي باعتبارها :عملية تفاعلية بين الجوانب السلوكية ،اللفظية وغير اللفظية ،والجوانب

المعرفية واالنفعالية والوجدانية ومؤشرات التقبل االجتماعي والتقديرات التي يجريها اآلخرون في هذا

الشأن لتقييم المهارات االجتماعية لدي الفرد(الشاذلي.)0233،
أهداف البرنامج:
أ -الهدف العام الرئيسي للبرنامج هو :تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدي طالب جامعة شندي.

ب -األهداف الفرعية:

 .3قياس مهارات التواصل االجتماعي لدي الطالب المشاركين.

 .0تعريف المشاركين علي مفاهيم مهارات التواصل االجتماعي اللفظي وغير اللفظي واإللكتروني.
 .3تدريب المشاركين علي مهارات التواصل االجتماعي اللفظي وغير اللفظي واإللكتروني.

 .4ومساعدة المشاركين علي االستبصار بمشكالتهم في مجال التواصل االجتماعي وايجاد الحلول المالئمة
لها.

 .2إتاحة الفرصة للمشاركين للتنفيس عن المشاعر واالنفعاالت واألفكار المكبوتة.

 .6تعديل االتجاهات السلبية نحو الذات والمواقف واألحداث واآلخرين واستبدالها بأخرى إيجابية.
 .2مساعدة المشاركين علي تقبل ذواتهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم.
 .2تدريب المشاركين علي احترام الوقت والضوابط .
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 .9تدريب المشاركين علي المساندة والتعاون وتدعيم اآلخرين.

الفعال.
 .32تدريب المشاركين علي آداب الحديث وكيفية إدارة الحوار ّ
ثالثاً:المالمح الرئيسية للبرنامج اإلرشادي:
أن عملية تصميم وبناء محتوي برنامج يثير عدة
وتؤكد سعدية بهادر المذكورة في حسين(ّ :)0224
تساؤالت وهي(:لمن ولماذا وماذا وكيف ومتى ) ،والتي يتعين اإلجابة عليها ليحقق البرنامج أهدافه.

فإن المالمح الرئيسية للبرنامج اإلرشادي تتضمن اآلتي:
وعليه ّ
 .3الفئة المستهدفة :طالب جامعة شندي(.المجموعة التجريبية للعينة).
 .0عدد الجلسات 34 :جلسة ،بواقع جلستين أسبوعياً.

 .3الفترة الزمنية 2 :أسابيع .وكل جلسة تستغرق من  42دقيقة إلى  62دقيقة.

 .4المكان :وحدة اإلرشاد النفسي بجامعة شندي .ويتم إعداد المكان لعقد الجلسات بحيث يتيح جلوس
المشاركين في المجموعة اإلرشادية بشكل دائري ،بحيث يري كل منهم اآلخر.

 .2الفنيات المستخدمة بالبرنامج :الحوار والمناقشة واالستبصار والتنفيس االنفعالي واالسترخاء والنمذجة
والتعزيز والتدعيم والتعلم والمالحظة والتغذية الراجعة والتفاعل المتبادل (الشاذلي )0233،والواجبات

المنزلية واألنشطة الترفيهية وعدد من فنيات السايكودراما مثل :لعب األدوار وعكس الدور والنظر

للخلف(حطاب.)0232،

 .6األدوات :جهاز حاسب آلي ،بروجكتر ،لوحة بيضاء(سبورة) ،صور ،نشرات ،ملصقات وأدوات مكتبية
وغيرها من أدوات مساعدة في تنفيذ األنشطة.

يقدم البرنامج اإلرشادي الجمعي للطالب المشاركين عدد من الخدمات تتضمن:
 .2الخدمات اإلرشاديةّ :
خدمات إرشادية ،خدمات نفسية وخدمات اجتماعية.

أعدت لتغطي
 .2الجلسات اإلرشادية :تضم جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي المقترح عدد 34جلسة ّ
مهارات التواصل االجتماعي.
رابعاً:جلسات البرنامج:
 .1الجلسة األولي( :التمهيد والتعارف):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار والمناقشة/األدوات المستخدمة :سبورة والب توب
وبطاقات وأقالم و استمارة مقياس مهارات التواصل االجتماعي القبلي.
أهداف الجلسة:
أ -بناء عالقة إرشادية قائمة علي التقبل والثقة بين الباحثة وأعضاء المجموعة اإلرشادية وبين األعضاء
أنفسهم.

ب -تهيئة المشاركين للبرنامج بتعريفهم به والهدف منه.
ت -تحديد ضوابط الجلسات والموافقة علي االلتزام بها.
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ث -قياس مهارات التواصل االجتماعي.
ج -التلخيص والتقييم.
إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين في المكان المعد مسبقاً ويجلس الجميع بشكل دائري ويتم التعارف فيما بينهم.

تعرف الباحثة
يعرف كل طالب اسمه ويكتبه بشكل واضح علي البطاقات الموضوعة أمامهم ،ومن ثم ّ
الطالب علي البرنامج بشكل مختصر وأهميته وأهدافه وعدد جلساته وزمنها ومكانها .ومن ثم تتعرف علي
أسباب انضمامهم للبرنامج وتوقعاتهم منه وتكتب علي السبورة .تلخص الباحثة التوقعات وتأكد عليها .ثم
تطلب الباحثة من المشاركين وضع ضوابط للجلسات وكتابتها علي السبورة ومن ثم تالوتها والموافقة
عليها .وتنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم ويتم اختيار طالب إلعداد لوحة أسماء الطالب لتقييم أدائهم

خالل الجلسات وتحفيزهم واعداد لوحة الضوابط لتكون موجودة أمام الطالب طيلة الجلسات .ومن ثم

توزع الباحثة المقياس القبلي لمهارات التواصل االجتماعي بعد التأكيد انه سيستخدم لألغراض العلمية فقط

وشرح كيفية اإلجابة والتأكيد علي المصداقية ومن ثم تحديد موعد الجلسة القادمة.

 .2الجلسة الثانية( :التعريف بالبرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي ):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار والعصف الذهني والقياس  /األدوات المستخدمة:
سبورة وبروجكتر والب توب وبطاقات األسماء وأقالم/لوحة الضوابط /لوحة أسماء الطالب.

أهداف الجلسة:

أن يتعرف المشاركين علي البرنامج اإلرشادي وأهميته وتزداد دافعيتهم للمشاركة فيه.
أْ -
أن تزيد الثقة والتفاعل بين المشاركين.
بْ -

أن يحدد المشاركون مدي استفادتهم من الجلسة.
تْ -
إجراءات الجلسة:

إعادة التعارف عن طريق(نشاط تعارف تحفيزي) بأن يتبرع أحد المشاركين بوضع اسم كل مشارك أمامه
ويتم معرفة عدد األسماء الصحيحة وتصحيح الخطأ بمشاركة المجموعة ،وبعدها يتم عرض لوحتي أسماء

الطالب المشاركين ولوحة الضوابط ووضعها في مكان بارز .وتحفيز المتبرع في النشاط التعارفي ومعدي

اللوحات بوضع نجمات ملونة أمام أسمائهم .ومن ثم يتم شرح وافي لجلسات البرنامج اإلرشادي وكيفية
تنفيذه وعدد الجلسات ومدتها واألسس والمعايير التي ستحكم عمل المجموعة عن طريق عرض

تقديمي.مع التأكيد علي السرية والثقة المتبادلة وروح االنتماء وعدم الغياب وااللتزام بالزمن وغيرها من

الضوابط التي تم تحديدها في الجلسة األولي .وتنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم وتحديد موعد الجلسة

القادمة.

 .3الجلسة الثالثة( :مفهوم مهارات التواصل االجتماعي):

زمن الجلسة 42:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار والعصف الذهني والتعزيز /األدوات المستخدمة:
سبورة وبروجكتر والب توب وأقالم.
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أهداف الجلسة:
أن تزيد األلفة بين المشاركين فيما بينهم من جهة وبينهم وبين الباحثة من جهة أخري.
أْ -
أن يتعرف المشاركون علي مهارات التواصل االجتماعي.
بْ -
أن
تْ -
أن
ثْ -

يميز المشاركون بين أنواع مهارات التواصل االجتماعي.
ّ
يلخص المشاركون المعلومات التي عرفوها ويقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،ومن ثم توضح
لهم مهارات التواصل االجتماعي عن طريق عرض تقديمي ،ليتعرفوا على أنواع التواصل اللفظي وغير
اللفظي وأشكاله وأهميتهما في العالقات االجتماعية .ومن ثم يتم إجراء تمرين عصف ذهني بهدف كسر

الروتين تطلب فيه من المشاركين ذكر أسماء برامج التواصل االجتماعي كفيس بوك وماسنجر وغيرها مع
تحديد أنواع مهارات التواصل المستخدمة فيها .ثم يتم عرض فيديو قصير من بعده يذكر المشاركين

مهارات التواصل التي استخدمها أبطال الفيلم .وتنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم وتحديد موعد الجلسة
القادمة.

 .4الجلسة الرابعة( :مهارات التواصل اللفظي/المحادثة):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :النمذجة واللعب والتعزيز /األدوات المستخدمة :سبورة
وبروجكتر والب توب وديباجات وأقالم.

أهداف الجلسة:

أن تتم مراجعة مفهوم مهارات التواصل االجتماعي.
أْ -
أن يتعرف المشاركين علي مهارات التواصل اللفظي بالتركيز علي مهارات المحادثة.
بْ -
أن يتدرب المشاركون علي مهارات المحادثة.
تْ -
ث -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها ويقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،ومن ثم يتم
تطبيق نشاط ترفيهي لتصنيف مهارات التواصل (يضع كل مشارك ديباجه عليها اسم من مهارات

التواصل اللفظية وغير اللفظية كلغة الجسد والحوار واإلصغاء ،وتطلب من يضعون ديباجات تحمل

أسماء مهارات تواصل لفظي بالوقوف،ب ينما يظل الباقين جلوساً ،ثم تطلب العكس وذلك بمناداة االسم

فقط :تواصل لفظي أو تواصل غير لفظي ،علي أن تتم استجابة المشاركين بالوقوف بشكل سريع جداً)،

تعرف الباحثة مهارات التواصل االجتماعي اللفظية عن طريق بطاقات عرض ملونة
وبعد تقييم النشاطّ .
وصور مع التركيز علي مهارات المحادثة .ثم يتم استخدام النمذجة للتدريب علي المحادثة ،تقوم الباحثة
بتقديم نموذج لمحادثة مع المشاركين ومن ثم تقوم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة تقدم كل منها

نموذجاً لمحادثة ما وبعد تقييم المحادثات يتم التلخيص ثم تحديد موعد الجلسة القادمة.
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 .0الجلسة الخامسة( :مهارات التواصل اللفظي:المجاملة):
زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار وتمثيل الموقف وعكس الدور ولعبة خلف الظهر
األدوات المستخدمة :سبورة وبروجكتر والب توب وديباجات واستمارات تقييم وأقالم.

أهداف الجلسة:

أ -أن يزيد التفاعل بين المشاركين.

ب -أن يتعرف المشاركين علي مفهوم المجاملة في الحديث.
ت -أن يتدرب المشاركين علي أساليب المجاملة.

ث -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها و يقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بإبتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،ومن ثم توضح
الباحثة لهم أساليب المجاملة عن طريق عرض تقديمي قصير ،ليتعرفوا علي أهميتها في التواصل

االجتماعي .ومن ثم تقوم الباحثة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات ليقوموا بتمثيل مواقف تعكس أساليب
المجاملة المختلفة ومن ثم تقييم أداء المجموعات ومن ثم يتم ترشيح احد المشاركين في أكثر مجموعة

تمي اًز لتنفيذ لعبة خلف الظهر حيث يجلس في كرسي ويعطى ظهره للمجموعة ويقوم أفراد المجموعة بذكر

ايجابياته وسلبياته وانطباعهم عنه دون أن يقوم هو بالرد أو التعليق ومن ثم يقبل علي المجموعة ويعبر

عن ما سمعه من آراء عنه ،وتنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم وتحديد موعد الجلسة القادمة.
 .4الجلسة السادسة( :مهارات االستماع):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار وتمثيل الموقف وعكس الدور واللعب في (لعبة قصة
حياة) ،الواجب المنزلي /األدوات المستخدمة :سبورة وبروجكتر والب توب وديباجات واستمارات تقييم

وأقالم.

أهداف الجلسة:
أ -أن يتعرف المشاركين علي مفهوم مهارات االستماع.
ب -أن يتدرب المشاركين علي مهارات االستماع.

ت -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها و يقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،ثم تطلب من

المشاركين اختيار أحدهم للعبة قصة حياة ليقوم بسرد أهم أحداث حياته وتطلب الباحثة من الجميع
اإلصغاء إليه وسؤاله إن أرادوا .تقوم الباحثة بشرح مفهوم مهارة االستماع ويقوم طالب آخر بسرد قصة

حياته والجميع يستمع له .يتم تقييم المشاركتين ومقارنة شكل االستماع ومن ثم يعزز الطالب المشاركين

والمتفاعلين معه ل إن وجدوال في لوحة التعزيز تقسم الباحثة المشاركين إلي مجموعات ثنائية أحدهما
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متحدث واآلخر مستمع ،ومن ثم يتم عكس الدور فيمثل المستمع دور المتحدث ومن ثم تنتهي الجلسة

بالتلخيص والتقييم وتحديد موعد الجلسة القادمة.

 .5الجلسة السابعة :مهارات التواصل اللفظي (القدرة علي قول ال):

زمن الجلسة 62:دقيقة/الفنيات المستخدمة :الشرح والحوار وتمثيل الموقف والتخيل والتدريب التوكيدي
واللعب (لعبة ماذا تفعل لو)  /األدوات المستخدمة :سبورة وبروجكتر والب توب وديباجات وأقالم.

أهداف الجلسة:

أ -أن يزيد التفاعل بين المشاركين.
ب -أن يتعرف المشاركين علي مفهوم الرفض.

ت -أن يتدرب المشاركين علي قول:ال في حينها.

ث -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها ويقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،وتهيئهم للجلسة

ثم تطلب الباحثة من المشاركين تبديل أماكنهم .ومن ثم تسألهم من كان ال يرغب في تغيير مكانه ولماذا

لم يقل ال؟ ،ومن ثم يتم شرح مفهوم الرفض (القدرة علي قول :ال) .ومن ثم تقدم الباحثة نموذجاً يشرح
المفهوم ومن ثم توزع للمشاركين بطاقات للعبة (ماذا تفعل لو) كل بطاقة تحكي موقف وكيف يتصرف

فيه المشارك ويتخيل هل يقدر علي قول ال ،وتقوم الباحثة بتعزيز استجابات المشاركين من خالل لوحة
التعزيز ،ومن ثم يقوم المشاركين بسرد لمواقف من حياتهم الحقيقة لم يتمكنوا فيها من قول ال ونقاش حول

تلك المواقف بمشاركة الجميع وتنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم وتحديد موعد الجلسة القادمة.

.2الجلسة الثامنة( :مهارات التواصل غير اللفظي (تعابير الوجه و لغة العيون):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الشرح والحوار والنمذجة والتخيل ولعبة المرآة وواجب منزلي
 /األدوات المستخدمة :سبورة وبروجكتر والب توب وبطاقات ولوحة التعزيز وأقالم.

أهداف الجلسة:

أ -أن تزيد مهارات التواصل غير اللفظية المستخدمة في الجلسات.
ب -أن يتعرف المشاركين علي مفهومي تعابير الوجه ولغة العيون.

ت -أن يتدرب المشاركين علي التواصل باستخدام تعابير الوجه ولغة العيون.
ث -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها ويقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم باستخدام
اإلشارات وتعابير الوجه .ومن ثم تعرض لهم صور توضح تعابير وجوه مختلفة وتطلب منهم قراءتها ،ثم

تشرح لهم كيفية التواصل باستخدام تعابير الوجه ولغة العيون وأهمية التواصل البصري عن طريق عرض
تقديمي ،ثم تعرض لهم صور الوجوه مرة أخري وتطلب قراءتها مرة ثانية وتقييم أنفسهم مع استخدام لوحة
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التعزيز .توزع الباحثة علي المشاركين بطاقات عليها أوامر لتنفيذها وباستخدام لعبة المرآة يقوم المشاركون

واحداً تلو اآلخر بالتعبير بالوجه والعيون حسب األمر الموجود علي بطاقته ،بينما يقوم بقية المشاركين

بفهم التعبير ويتم تقييم المشاركين وتعزيزهم من قبل الباحثة .ومن ثم تطلب الباحثة واجباً منزلياً بكتابة
مواقف حقيقة تم فيها التواصل باستخدام تعابير الوجه ولغة العيون تنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم

وتحديد موعد الجلسة القادمة.

 .9الجلسة التاسعة( :مهارات التواصل غير اللفظي (اإليماءات و لغة الجسد):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار وتمثيل الموقف واللعب  /األدوات المستخدمة :سبورة
وبروجكتر والب توب وديباجات وبطاقات وأقالم وشريط الصق.

أهداف الجلسة:

ج -أن تزيد مهارات التواصل غير اللفظية المستخدمة في الجلسات.
ح -أن يتعرف المشاركين علي مفهومي اإليماءات و لغة الجسد.

خ -أن يتدرب المشاركين علي التواصل باستخدام اإليماءات ولغة الجسد.
د -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها ويقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم باستخدام
اإليماءات ولغة الجسد ،وتطلب منهم عرض ما كتبوه في الواجب المنزلي.ومن ثم تعرض لهم فيديو
يوضح أشكال مختلفة من اإليماءات والتواصل بلغة الجسد ،ثم تشرح لهم كيفية التواصل باستخدام
اإليماءات ولغة الجسد .ثم توزع الباحثة عليهم بطاقات لمواقف مختلفة لتمثيلها بشرط استخدام لغة

الجسد واإليماءات مع التنبيه علي أن يكون التواصل مع أعضاء المجموعة تواصالً غير لفظياً ،لعبة
الوصف باإلشارة حيث يتم غلق فم المشارك بشريط الصق ويقوم بوصف شيء معين يتعرف عليه باقي

أفراد المجموعة علي أن تكون استجابتهم غير لفظية ،وتطلب الباحثة من المشاركين الحرص على
إحضار هواتفهم المزودة بتطبيقات مكالمات للجلسة القادمة وتنتهي الجلسة بالتلخيص والتقييم وتحديد
موعد الجلسة القادمة.

 .15الجلسة العاشرة( :مهارات التواصل اإللكتروني -مكالمات الصوت و الفيديو):

زمن الجلسة 42:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار وتمثيل الموقف واللعب /األدوات المستخدمة :جواالت
المشاركين ولوحة التعزيز.

أهداف الجلسة:

أ -أن يتعرف المشاركين علي مهارات التواصل اإللكتروني -مكالمات الصوت والفيديو.
ب -أن يتدرب المشاركين علي التواصل باستخدام مكالمات الصوت والفيديو.
ت -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها و يقيموا الجلسة.
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إجراءات الجلسة:
استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،ومن ثم تطلب

الباحثة من المشاركين بإنشاء مجموعة علي بتطبيق الواتس ويتوزعوا علي مجموعتين ،تقوم بإرسال فيديو

يشرح مفهوم مهارات التواصل اإللكتروني والمكالمات اإللكترونية ومن ثم يتدرب الجميع علي إجراء
مكالمات ثنائية باستخدام برامج مختلفة (واتس/ايمو /تانجو/فايبر وغيرها) ومن ثم يتم التعليق علي

المحادثات بمشاركة الجميع في القروب وبعدها يقوم الجميع بإجراء مكالمة جماعية مع احد الزمالء،
يتبرع أحد المشاركين بقراءات التعليقات التي كتبت في القروب عن المكالمات السابقة .وتطلب الباحثة
من الجميع كواجب منزلي الكتابة في مجموعة الواتس عن مدي استفادتهم من جلسات البرنامج .وتنتهي

الجلسة بالتلخيص والتقييم وتحديد موعد الجلسة القادمة.

.11الجلسة الحادية عشر( :مهارات التواصل اإللكتروني -الدردشة والمراسالت):
زمن الجلسة 42:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار وتمثيل الموقف واللعب /األدوات المستخدمة :جواالت
المشاركين ولوحة التعزيز.

أهداف الجلسة:

ث -أن يتعرف المشاركين علي مهارات الدردشة والمراسالت.
ج -أن يتدرب المشاركين علي التواصل باستخدام الدردشات والمراسالت.
ح -أن يلخص المشاركين المعلومات التي عرفوها ويقيموا الجلسة.

إجراءات الجلسة:

استقبال الباحثة للمشاركين بابتسامة وتناديهم بأسمائهم وتشكرهم علي حضورهم والتزامهم ،ومن ثم تطلب
الباحثة من المشاركين بذكر أسماء البرامج التي تحوي دردشات نصية أو صوتية ،تقوم بإسال ملف يشرح

مهارات الدردشة اإللكتروني والمراسالت اإللكترونية والرموز اإللكترونية ويتوزع المشاركون علي
مجموعتين وبعد مشاهدة الملف يقوموا بالتعليق عليه في مجموعة الواتس في دردشة جماعية ومن ثم
يتدرب الجميع علي كتابة ايميالت (بريد الكتروني) ألغراض مختلفة ،يتبرع أحد المشاركين بقراءات

التعليقات التي كتبت في القروب عن في الدردشة الجماعية ،وتطلب الباحثة من الجميع كواجب منزلي

الكتابة إرسال بريد الكتروني لصديق مسافر .وتنتهي الجلسة بالتلخيص وتدوين مقترح البرنامج الترفيهي
للجلسة القادمة في قروب الواتس واالتفاق علي التشاور فيه عن زمان ومكان وشكل البرنامج والتقييم.

.12الجلسة الثانية عشر( :نشاط ترفيهي ):

زمن الجلسة 40:دقيقة األدوات المستخدمة:تمثيل موقف/العاب/تخيل/

أهداف الجلسة:

أ -أن يتدرب المشاركين علي مهارات التواصل االجتماعي مع المجتمع الخارجي.

ب -أن يدون المشاركين مالحظات عن مهارات التواصل االجتماعي المستخدمة في النشاط.
ت -أن يستعرض المشاركين مواهبهم.
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إجراءات الجلسة:
يجتمع المشاركين في مكان النشاط الترفيهي وتأكد الباحثة علي ما تم االتفاق عليه في قروب الواتس

والترتيب مع القائد الذي تم اختياره سابقاً في القروب على إعداد فقرات البرنامج الترفيهي ،ومن ثم تحدد

الباحثة المطلوب من المشاركين تدوين مالحظاتهم عن مهارات التواصل التي ستستخدم وبعد تناول

الضيافة المعدة ،يتم تقديم األنشطة الترفيهية الجماعية من قبل قائد المجموعة بمشاركة الجميع وينتهي
النشاط بعرض المشاركين لما دونوه من مالحظات ومن ثم ذكر سلبيات وايجابيات النشاط وتحديد موعد

الجلسة القادمة والتأكيد علي مهام المشاركين في المؤتمر .واالتفاق علي االجتماع بقروب الواتس لمناقشة

كل ما يتعلق بالترتيب لمؤتمر التواصل االجتماعي الذي يعقده المشاركين في الجلسة القادمة.
.13الجلسة الثالثة عشر( :مؤتمر مهارات التواصل االجتماعي):

زمن الجلسة 62:دقيقة /الفنيات المستخدمة :الحوار وتمثيل الموقف واللعب  /األدوات المستخدمة :سبورة
وبروجكتر والب توب وديباجات وأقالم.

أهداف الجلسة:

أ -أن يتعاون المشاركين في الترتيب واإلعداد للمؤتمر.

ب -أن يسترجع المشاركين كل ما تعلموه عن مهارات التواصل االجتماعي في الجلسات السابقة.
ت -أن يطبق المشاركين مهارات التواصل االجتماعي عملياً من خالل تقديم أعمال المؤتمر.

إجراءات الجلسة:

يقوم المشاركين بعقد مؤتمر مهارات التواصل االجتماعي ،يقدمون فيه أوراقاً عن مهارات التواصل

االجتماعي وفقرات درامية قصيرة تعكس ما تعلموه من الجلسات ،ويتم التقييم والمناقشة من قبل الباحثة
والحضور في النهاية وعرض التوصيات،داخل مجموعة الواتس يتم تكليف قائد المجموعة في الترتيب
للجلسة الختامية وتوزيع المهام علي المشاركين يتم استعراض عدد نجمات كل مشارك في لوحة التعزيز

لتكريم الحائزين علي أعلي الدرجات في الجلسة الختامية ،تطلب الباحثة من المشاركين كتابة ما استفاده

من الجلسات.

.14الجلسة الرابعة عشر( :الشكر والختام):

زمن الجلسة 45:دقيقة األدوات المستخدمة:التعزيز والتنفيس االنفعالي والتخيل واللعب

أهداف الجلسة:

أ -أن يتم شكر المشاركين من قبل الباحثة.

ب -أن يعبر المشاركين عن مدي استفادتهم من جلسات البرنامج شفهياً وكتابياً.
ت -أن يطبق مقياس مهارات التواصل االجتماعي البعدي علي المشاركين.
ث -أن يقيم المشاركين مدي التزامهم بضوابط الجلسات.
ج -أن يتم تحديد موعد جلسة المتابعة.
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إجراءات الجلسة:
تقوم الباحثة بشكر المشاركين في البرنامج ومنحهم شهادات تقديرية ،ثم يجلس المشاركين وتتاح لهم

الفرصة للتعبير عن مدي استفادتهم من جلسات البرنامج شفهياً أو كتابياً أو بالشكل التعبيري المناسب
لكل واحد منهم ،مع تحديد أكثر الجلسات إفادة بالنسبة له ومن ثم يتم تقديم تقرير موجز عن مد ي التزام

المشاركين بضوابط الجلسات ونقاش بسيط لتقييم ذلك ،ومن ثم توزع الباحثة عليهم المقياس البعدي

لمهارات التواصل االجتماعي مع موجهات بسيطة عنه ،ومن ثم توضح لهم أهمية جلسة المتابعة بعد
مرور شهرين أو أكثر لتطبيق مقياس مهارات التواصل االجتماعي للتأكد من استم اررية فاعلية البرنامج

اإلرشادي .ومن ثم يتم االتفاق علي استمرار التواصل بين المشاركين داخل قروب الواتس وتحديد موعد

جلسة المتابعة.
خامساً :تحكيم وتقييم البرنامج اإلرشادي:
 .3التحكيم علي البرنامج :بعد تحديد محتوي البرنامج اإلرشادي المقترح يتم تقييم البرنامج من خالل عدد
من المحكمين.

 .0تقييم البرنامج اإلرشادي :وبعد تعديل البرنامج وفقاً آلراء المحكمين والتأكد من جاهزيته للتطبيق يتم
أ-

تقييمه بالطرق التالية:

التقييم المستمر  :في نهاية كل جلسة بتوزيع استمارة تقييم مختصرة توضح وجهة نظر المشاركين ليتم
تالفي القصور وتعزيز النواحي اإليجابية.

ب -التقييم التجريبي :حيث تتم مقارنة درجات أفراد العينة التجريبية المشاركين في جلسات البرنامج
والمجموعة الضابطة علي األدوات المستخدمة في كل من :التطبيق القبلي والبعدي والتتابعي بعد شهرين

من نهاية البرنامج.
سادساً :صعوبات البرنامج اإلرشادي:
تتوقع الباحثة أن تعترض تطبيق البرنامج اإلرشادي بعض الصعوبات يمكن تلخيصها فيما يلي ،مع
توضيح كيفية التغلب عليها_إن امكن _:

أ -صعوبات ترتبط بالبرنامج :عدم تجاوب المشاركين أثناء الجلسات األولي -خاصة ،ألن البرنامج
ُم ّعد لتحسن مهارات التواصل االجتماعي ،لذا قد تواجه المشاركين صعوبات في التواصل اللفظي أو
التعبير عن أنفسهم ،ويمكن التغلب عليها عن طريق :األنشطة الترفيهية غير المباشرة المحققة
لألهداف واألنشطة الكتابية وبعض فنيات السايكودراما كالمرآة والنظر للخلف وغيرها.

ب -كذلك عدم انضباط المشاركين بالحضور أو التأخر بالحضور.

ت -صعوبات تطبيق األدوات :وتتمثل في إحجام بعض المشاركين في البرنامج عن اإلجابة علي كل
األسئلة في المقياس أو قد تكون إجاباتهم غير حقيقية.
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الملحق رقم ()4
جامعة إفريقيا العالمية
كلية اآلداب/قسم علم النفس
األخ الدكتور.......................................................................:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

بين يديكم جلسات برنامج إرشادي جمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي وكذلك مجموعة من

العبارات تود الباحثة تحكيمها لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس تخصص إرشاد نفسي ،بعنوان:

فاعلية برنامج إرشادي جمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة
شندي.
الرجاء اإلطالع علي البرنامج ومن ثم إبداء الرأي حول اآلتي:
 .3ما مدى مناسبة محتوي الجلسات لعينة الدراسة.

 .0مدى وضوح إجراءات كل جلسة وتحقيقها للهدف المراد منها.

 .3مدي كفاية األنشطة في كل جلسة لتحقيق الهدف المراد منها.
 .4مناسبة عنوان الجلسة للهدف منها واجراءاتها.

 .2مالئمة الزمن المحدد للجلسة لتطبيق إج ارءاتها وتنفيذ أنشطتها.
 .6سالمة الصياغة اللغوية لمحتوي البرنامج.
 .2شكل وتنظيم البرنامج.

وكذلك أرجو اإلطالع علي العبارات المكونة لمقياس مهارات التواصل االجتماعي ومن ثم القيام بأحد
الخيارات التالية:

 .3حذف العبارة غير المناسبة.

 .0تعديل صياغة أي عبارة غير مناسبة.
 .3إضافة أي عبارة ترونها مناسبة للمقياس.
 .4شكل وتنظيم المقياس.

 .2أي إضافات أخري تثري الدراسة.

علماً بأن كل من البرنامج والمقياس من أعداد الباحثة بعد اطالعها علي البحوث والدراسات السابقة
والبرامج المشابهة.

مرفق:كل من متغيرات البحث وفروض البحث و مصطلحات البحث وأبعاد المقياس وطريقة تصحيحه.
الباحثة :سمية إبراهيم مصطفي
إشراف الدكتور :نصر الدين أحمد الدومة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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أوالً :متغيرات البحث:

الملحق رقم ()2
مرفق مع خطاب التحكيم

 .3البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي.
 .0مهارات التواصل االجتماعي.

 .3متغيرات :النوع والتخصص لطالب جامعة شندي.

ثانياً :فروض البحث:

 .3ينخفض مستوى مهارات التواصل االجتماعي لدى طالب جامعة شندي.

 .0توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي في القياسين القبلي والبعدي بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.

 .3توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير النوع (ذكور/اناث).
 .4توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير التخصص(علمى/أدبي).
 .2توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي في القياس البعدي تُعزي لمتغير الفصل الدراسي.

 .6توجد فروق في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى
طالب جامعة شندي في القياسين البعدي والتتابعي لصالح التتابعي.

حدود البحث:

ثالثاً :مصطلحات البحث:
تتناول الدراسة المصطلحات اآلتية :فاعلية،برنامج إرشادي جمعي ،مهارات التواصل االجتماعي.

عرف بأنها مدى نجاح النظام التدريبي في تحقيق األغراض التدريبية الموضوعة ،وهي
.1الفاعلية :تُ ّ
اقع،يستعاض بها عن اسم فاعل النشاط وتعني تحقيق األهداف في
األثر العلمي ألفكارنا علي أرض الو ُ

الفترة المحددة .بينما الفعالية ُيستعاض بها عن معنى نشاط قائم ،وتعني تأثير وقدرة على أحداث أثر قوي
كفعالية األدوية المضادة للقلق مثالً (محمد.)0232،
التعريف اإلجرائي للفاعلية :هي مدى قدرة البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل

االجتماعي،ويتضح بوجود فروق في فاعلية البرنامج بعد تطبيقه في القياسين القبلي والبعدي.

يعرفه كونوبكا :نشاط يقوم به مجموعة من األفراد في أثناء اجتماعهم بحضور
.2البرنامج اصطالحاّ :
أخصائي ،وتقوم هذه األنشطة علي وفق حاجات أعضاء المجموعة ورغباتها ،ويتضمن هذا قيام
األخصائي بتشخيص تلك الحاجات والرغبات ومن ثم وضع مجموعة من اإلجراءات تطبق من أعضاء

المجموعة واألخصائي والمؤسسة لتحقيق أهداف معينة(مصطفي.)0230،
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فإنه يشير إلى
.3اإلرشاد اصطالحا :نوعية الخدمات التي ّ
تقدم للمراجعين .وفى مفهومه النفسي المهنيّ :
عملية تفاعلية بين شخص وآخر أو مجموعة من األفراد حيث يقوم المرشد بمجموعة من اإلجراءات أو

أن تساعد الفرد على فهم أوضح لنفسه وبالتالي المقدرة على تحقيق ما يراد
التقنيات التى من شأنها ْ
اتخاﺫه لحل المشكلة (الخالدى.)0222،
اإلرشاد الجماعي:عالقة شخصية مهنية يقودها مرشد متخصص وتقوم على عملية ديناميكية ،تهدف إلي
تحقيق أهداف إرشادية محددة من خالل التفاعل بين أعضاء جماعة يواجهون صعوبات أو مشكالت

متشابهة (الخطيب.)0222،

المعدة لتحسين
التعريف اإلجرائي للبرنامج اإلرشادي الجمعي :هو مجموعة البرامج اإلرشادية الجمعية
ّ
تقدمها الباحثة للمجموعة التجريبية.
مهارات التواصل االجتماعي لعينة البحث ،والتي ّ
 .4تعريف مهارات التواصل االجتماعي اصطالحا:

ُي ّعرفها ريجيو :بأنها قدرة الفرد علي التعبير االنفعالي واالجتماعي واستقبال انفعاالت اآلخرين وتفسيرها
ووعيه بالقواعد المستترة وراء أشكال التفاعل االجتماعي ومهارته في ضبط وتنظيم تعبيراته غير اللفظية
وقدرته علي لعب األدوار وتحضير الذات اجتماعياً (الشاذلي.)0233،

التعريف اإلج ارئي لمهارات التواصل االجتماعي:هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب عند إجابته
علي فقرات مقياس مهارات التواصل االجتماعي المستخدم في البحث الحالي.

رابعاً :مقياس مهارات التواصل االجتماعي المستخدم في هذا البحث:
.1أبعاد المقياس :يحتوي المقياس على ثالثة أبعاد :مهارات التواصل اللفظية ومهارات التواصل غير
اللفظية ومهارات التواصل اإللكتروني.

 .0مفتاح التصحيح للمقياس :لتصحيح المقياس معطى خمسة خيارات أمام كل عبارة من عبارات

المقياس هي(:دائماً ،غالباً ،أحياناً ،ناد اًر ،ال يحدث( تم إعطاءها الدرجات )2،4،3،0،3(:للعبارات

االيجابية علي الترتيب من اليسار لليمين ،حيث تأخذ (دائماً) 2 :درجات وهكذا .والعكس تماماً بالنسبة

للعبارات السلبية.
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الملحق رقم ()6

أسماء المحكمين
الرقم

االسم

الدرجة العلمية

الجامعة

3

أ.د.عبدالرحمن عثمان عبدالمجيد

أستاذ

جامعة أم درمان اإلسالمية

0

أ.د علي فرح أحمد فرح

أستاذ

جامعة السودان

3

أ.د الرشيد إسماعيل البيلي

أستاذ

جامعة النيلين

4

أ.د وفاق صابر علي

أستاذ

جامعة النيلين

2

د.هاجر إدريس يوسف

أستاذ مشارك

جامعة أفريقيا العالمية

6

د.نجوان شمس الدين

أستاذ مشارك

جامعة األحفاد

2

د.ناجي حمزة بلدو

أستاذ مشارك

جامعة الخرطوم

2

د.عمر محمد علي

أستاذ مشارك

جامعة الخرطوم

9

د.أشرف محمد أحمد

أستاذ مشارك

جامعة الخرطوم

32

د.عبداهلل محمد عبداهلل عجبنا

أستاذ مساعد

جامعة أفريقيا العالمية

33

د.إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم

أستاذ مساعد

جامعة أفريقيا العالمية

30

د.محمد صالح عوض

أستاذ مساعد

جامعة أفريقيا العالمية

33

د.حسين الشريف

أستاذ مساعد

جامعة النيلين
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جامعة شندي
عمادة شؤون الطالب
وحدة اإلرشاد والعالج النفسي
تصور الوحدة
تعريف وحدة اإلرشاد والعالج النفسي:
تعتبر وحدة اإلرشاد والعالج النفسي وحدة خدمية يناط بها تقديم أهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها

عمادة شؤون الطالب بجامعة شندي لطالبها وذلك من خالل سعيها لحل مشاكل الطالب األكاديمية

والنفسية واالجتماعية واالقتصادية مع تقديم كافة الخدمات التي تساعدهم على تحقيق التوافق النفسي
واألكاديمي ،فضالً عن تهيئة المناخ المالئم للتحصيل األكاديمي.

تتبع الوحدة إدارياً لعمادة شؤون الطالب وتتوزع الوحدة جغرافياً إلى ثالث مجمعات هي:

 .3مجمع الطب والعلوم الصحية:يقوم بتقديم خدماته لطالب كليات (الطب والجراحة،التمريض
العالي ،علوم المختبرات الطبية،الصحة العامة).وبه يكون رئاسة الوحدة (.مقترح المقر.) :

 .0مجمع التربية :يقوم بتقديم خدماته لطالب كليات (التربية،اآلداب ،العلوم والتقانة  ،االقتصاد
والتجارة وادارة األعمال) (.مقترح المقر) :

 .3المجمع الغربي:يقوم بتقديم خدماته لطالب كليات (القانون،الصحة العامة ،تنمية المجتمع).

( مقترح المقر:

)

البني التحتية والتأثيث  :البد من توفر بني تحتية مالئمة لطبيعة عمل الوحدة بحيث يكون لكل مجمع
مكتب خاص بالوحدة يتم تأثيثه وتوفير معينات العمل به المكتبية والتقنية والنفسية

تهيئة مكاتب مالئمة لتقديم الخدمات اإلرشادية والعالجية (فردية – جماعية).
هيكلة وحدة اإلرشاد والعالج النفسي:
مرشدا نفسياً متخصصاً.
 رئيس الوحدة  :يقوم بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها ويجب أن يكون
ً

 مساعد الرئيس :يقوم بمساعدة الرئيس في وضع الخطط وتنفيذها على أن يكون مرشداً نفسياً

متخصصاً .
أهدف الوحدة:
 .3أهداف إرشادية عالجية  :مساعدة الطالب في التغلب على مشكالتهم المختلفة (ألاكاديمة ،
اإلضطرابات النفسية  ،التأقلم البيئى  ،األسرية واإلجتماعية  ،اإلقتصادية )

 .0أهداف تأهيلة -:

 تزويد الطالب بالمعلومات النفسية واالجتماعية والدراسية وتأهيلهم نفسياً وأكاديمياً ومهنياً
فيما بعد .

 مساعدة الطالب علي التوافق النفسي واألكاديمى والتربوى واإلجتماعى عبر

برامج التوجيه واإلرشاد المعدة لذلك.
وظائف وحدة االرشاد والتأهيل النفسي -:
 .3تقديم الخدمات اإلرشادية والتنموية والوقائية والعالجية لمن يطلبها من الطالب.
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 .0دراسات الحاالت المحولة من الكليات بسبب التعثر الدراسي أو اإلنسحاب من بعض
المقررات وغيرها من الحاالت وتقديم التوصيات المناسبة لها.

 .3دراسة المشكالت النفسية والظواهر السلوكية والمعوقات اإلجتماعية والدراسية التى تواجه
الطالب وتقديم مقترحات الحلول المناسبة لها.

 .4اإلسهام فى اإلرتقاء بخدمات اإلرشاد والتأهيل النفسي من خالل التدريب النوعي والمستمر
لمنسوبي العمادة(استبيان عن االحتياجات التدريبية ،الوقوف على خبرة الجامعات األخري فى
عمادات ووحدات االرشاد في مجال التوجية واالرشاد والعالج ومعرفة الدورات التى تتم فيها ،

تقديم ورش عمل للمشرفات).

 .2الحرص على تدريب وتأهيل الحرس الجامعى وكل من له تعامل مع الطالب بالجامعة.

 .6تقوية العالقات مع وحدات اإلرشاد النفسي بالجامعات السودانية والجهات ذات الصلة
كصندوق رعاية الطالب من أجل تبادل الخبرات.

 .2إصدار نشرات ومطويات إرشادية وتوعوية لتحقيق أهداف الوحدة اإلرشادية والوقائية
والعالجية والتأهيلية.

 .2تقديم محاضرات إرشادية وجلسات نقاشية ومنتديات فكرية يقدمها الطالب أنفسهم بتوجيه من

الوحدة عبر الجمعية النفسية والتى تتبع للوحدة فنياً وذلك حسب حوجة الطالب فى
المجمعات الثالثة ،لمناقشة بعض الظواهر السلوكية داخل المجتمع الجامعى منها علي سبيل

المثال ال الحصر:

 اإلنحرافات الجنسية بوجه خاص والمشكالت الجنسية.
 العالقات العاطفية بالجامعة وتأثيرها على التحصيل الدراسي.
 عالج ادمان النت والفيسبوك واالستخدام السئ للتكنولوجيا.
 االمراض المنقولة جنسياً(اإليدز).
 عالج اإلدمان.

 أهمية الرياضة والنشاط الثقافي والعمل الطوعي لطالب الجامعات.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()2
جامعة شندي
عمادة شؤون الطالب
وحدة اإلرشاد النفسي والرعاية اإلجتماعية
البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
استمارة بيانات الطالب المشاركين
عزيزي الطالب :الرجاء كتابة بياناتك كاملة واالسم رباعي للشهادة:،
الرقم

االسم رباعيا ً

الكلية

العنوان كامل( السكن)

رقم الهاتف واتس
اب

رقم هاتف احتياطي

اإليميل

.3
.0
.3
.4
.2
.6
.2
.2
.9
.32
.33

الرقم

االسم رباعيا ً

الكلية

العنوان كامل( السكن)

.30
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رقم الهاتف واتس
اب

رقم هاتف احتياطي

اإليميل

.33
.34
.32
.36
.32
.32
.39
.02
.03
.00
.03
.04
.02
.06
.02
.02
.09
الرقم

االسم رباعيا ً

الكلية

العنوان كامل( السكن)

.32
.33
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رقم الهاتف واتس
اب

رقم هاتف احتياطي

اإليميل

.30
.33

مالحظات المرشد ............................................................................................................:
التوقيع...............................................................
التاريخ :

/

2515/م
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()2
جامعة شندي
عمادة شؤون الطالب
وحدة اإلرشاد النفسي والرعاية اإلجتماعية
البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
استمارة الحضور
عزيزي الطالب :الرجاء كتابة زمن حضورك للجلسة بالساعة والدقيقة (مثال  ، )0:32علما ً بأن ج 3تعنى الجلسة األولى وهكذا(....كتابة
االسم ضروري لتحديد الفائز):
الرقم االسم

ج3

ج0

ج3

ج4

ج2

ج6

ج2

ج2

ج9

ج
32

ج
33

ج
30

ج
33

ج
34

مج
3

مج
0

.3
.0
.3
.4
.2
.6
.2
.2

الرقم اإلسم

ج3

ج0

ج3

ج4

ج2

ج6

.9
.32
176

ج2

ج2

ج9

ج
32

ج
33

ج
30

ج
33

ج
34

مج
3

مج
0

.33
.30
.33
.34
.32
.36
.32
.32
.39
.02
.03
.00
.03
.04
.02
.06
.02

الرقم اإلسم

ج3

ج0

ج3

ج4

ج2

ج6

.02
.09
177

ج2

ج2

ج9

ج
32

ج
33

ج
30

ج
33

ج
34

مج
3

مج
0

.32
.33
.30
.33
مج

تنبيه :آخر عمودين خاصين بالمرشد الستخراج عدد أيام الحضور المبكر (مج )3وعدد أيام الحضور المتأخر (مج )0
مالحظات المرشد ..................................................................... .................................................:
التوقيع...............................................................
التاريخ :

/

2515/م
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()9
جامعة شندي
عمادة شؤون الطالب
وحدة اإلرشاد النفسي والرعاية اإلجتماعية
البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
استمارة تقييم الجلسات
عزيزي الطالب :الرجاء اختيار أحد الكلمات التالية لتقييم الجلسات (ممتاز،جيد،مقبول،ال يوجد)  ،علما ً بأن ج 3تعنى الجلسة األولى
وهكذا(....كتابة االسم اختياري):
الرقم

االسم

ج3

ج0

ج3

ج4

ج2

ج6

ج2

ج2

مج
ج 9ج 32ج 33ج 30ج 33ج 34مج مج مج
ممتاز جيد مقبول اليوجد

.3
.0
.3
.4
.2
.6
.2
.2

الرقم

االسم

ج3

ج0

ج3

ج4

ج2

ج6

ج2

ج2

مج
ج 9ج 32ج 33ج 30ج 33ج 34مج مج مج
ممتاز جيد مقبول اليوجد

.9
.32
179

.33
.30
.33
.34
.32
.36
.32
.32
.39
.02
.03
.00
.03
.04
.02
.06
.02

الرقم

االسم

ج3

ج0

ج3

ج4

ج2

ج6

ج2

ج2

مج
ج 9ج 32ج 33ج 30ج 33ج 34مج مج مج
ممتاز جيد مقبول اليوجد

.02
.09
.32
181

.33
.30
.33
مج

مالحظات
المرشد .................................................................................................................................:
................................................................................................................................................
التوقيع..........................................
التاريخ :

/

2515/م
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()32
جامعة شندي
عمادة شؤون الطالب
وحدة اإلرشاد النفسي والرعاية اإلجتماعية
البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
استمارة تقييم عمل المجموعات
المجموعة األولي:القائد ...................:
المجال

ممتاز
32

ضعيف
0

جيد
2

مالحظات عامة

الدرجة

طريقة عرض المهارة
محتوي المادة المقدمة
التنظيم والتعاون
الجدية والمسئولية
اإلبداع

درجات المجموعة
المجموعة الثانية:القائدة............... :
المجال

ممتاز
32

ضعيف
0

جيد
2

طريقة عرض المهارة
محتوي المادة المقدمة
التنظيم والتعاون
الجدية والمسئولية
اإلبداع

درجات المجموعة
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مالحظات عامة

الدرجة

المجموعة الثالثة:القائدة.....................:
ممتاز
32

المجال

ضعيف
0

جيد
2

مالحظات عامة

الدرجة

طريقة عرض المهارة
محتوي المادة المقدمة
التنظيم والتعاون
الجدية والمسئولية
اإلبداع

درجات المجموعة
المجموعة الرابعة :القائد.............................
ممتاز
32

المجال

ضعيف
0

جيد
2

تنوع الفقرات
التقديم
التنظيم والتعاون
الجدبة والمسئولية
اإلبداع

درجات المجموعة

اسم المحكم ..................................................:
التوقيع............................................................
التاريخ :

/

2515/م
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مالحظات عامة

الدرجة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملحق رقم ()33
جامعة شندي
عمادة شؤون الطالب
وحدة اإلرشاد النفسي والرعاية اإلجتماعية
البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين مهارات التواصل االجتماعي
استمارة قائمة مالحظة المشاركين إلستخدام الطالب للمهارات أثناء النشاط الترفيهي

االسم ...........................................:
الكلية………………………………………………….
أوالً  :المالحظة الذاتية:
ضعيف
جيد
ممتاز
المهارة

لم يحدث

مالحظات

مهارة المحادثة
مهارة االستماع
استخدام أسلوب المجاملة ( االعتذار)
استخدام أسلوب المجاملة ( المديح)
استخدام لغة العيون
استخدام تعابير الوجه
استخدام اإليماءات
استخدام لغة الجسد

ثانيا ً  :المالحظة العامة:
المهارة

كثير

قليل

وسط

لم يحدث

مالحظات

مهارة المحادثة
مهارة االستماع
استخدام أسلوب المجاملة ( االعتذار)
استخدام أسلوب المجاملة ( المديح)
استخدام لغة العيون
استخدام تعابير الوجه
استخدام اإليماءات
استخدام لغة الجسد

مالحظات
المرشد ........................................................................................................................:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

………
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