اإلدارة المركزية لمتخطيط والخدمات
اإلدارة العامة لمتخطيط والبحوث
إدارة البحوث

برنامج مقترح لألمن النفسي لمدارسين الكبار

لتحقيق دافعية اإلنجاز وتنمية المهارات الحياتية
بحث عممي بالتعاون بين كمية الدراسات العميا لمتربية بجامعة القاهرة
والهيئة العامة لتعميم الكبار
( ) 2016

الفريق المعاون من الييئة :
أ /عمر محمد حمزة – مدير عام التخطيط والبحوث بالييئة العامة لتعميم
الكبار

د /محمد مصطفي عبد المطيف – مدير إدارة البحوث بالييئة العامة لتعميم

الكبار

د /أكرم قبيصي أحمد – باحث بإدارة البحوث بالييئة العامة لتعميم الكبار
أ /كريمة عنيبة طايع – باحث بإدارة البحوث بالييئة العامة لتعميم الكبار

أ /السيد مسعد عبد الجواد – باحث بإدارة البحوث بالييئة العامة لتعميم
الكبار
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الفريق المعاون من الكمية :

د /مروة صالح مراد – مدرس بقسم المناىج وطرق التدريس كمية التربية -

جامعة الفيوم
أ /أسماء صالح مراد – مدرس مساعد بقسم أصول التربية  -كمية الدراسات

العميا لمتربية  -جامعة القاىرة

أ /رضا حممي عطية المشد – معمم أول لغة عربية ومدرب بمحافظة الجيزة
في مجال تعميم الكبار

أ /عمرو يوسف – مدرس مساعد بقسم عمم النفس التربوي كمية الدراسات
العميا التربوية
د /جالل إبراىيم بميغ – مدير إدارة المنشأت الجامعية بجامعة القاىرة

أ /محمد أحمد  -مدير عام المشروعات البيئية بجامعة القاىرة
أ /محمد طو – باحث إنثروبولوجي بجامعة القاىرة

أ /صالح مختار– باحث دكتوراه بكمية الدراسات العميا لمتربية  -جامعة
القاىرة

مشكمة البحث :

بعد التعرف عمي نتائج الدراسات السابقة،ومن خالل إستعراض نتائج

الدراسة اإلستطالعية التي تمت فى فصول محو أمية العمال بجامعة

القاىرة،إتضح أن ىناك إنخفاضاً في مستوي األمن النفسي لدى الدارسين

الكبار بفصول محو األمية ،مما يؤثر سمباً عمى دافعيتيم لإلنجاز ومياراتيم

الحياتية،لذا فإن الدارسين الكبار في حاجة إلي زيادة شعورىم باألمن
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النفسي من خالل برنامج إرشادي يعد لذلك الغرض،األمر الذي قد يؤدي
إلي تنمية دافعيتيم لإلنجاز ومياراتيم الحياتية.

لتتحدد مشكمة البحث في السؤال الرئيسي التالي :
ما فاعمية برنامج األمن النفسي المقترح في تحقيق دافعية اإلنجاز وتنمية
الميارات الحياتية لدى الدارسين الكبار ؟

ويتفرع من ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

 ما أىم مفاىيم األمن النفسي ،وأبعاده وعالقتو بكل من دافعية اإلنجازوالميارات الحياتية ؟

 -ما البرنامج المقترح لألمن النفسي لمدارسين الكبار الذي يحقق دافعية

اإلنجاز وتنمية الميارات الحياتية ؟
 -ما أثر البرنامج المقترح عمى دافعية اإلنجاز لدي الدارسين الكبار؟

 ما أثر البرنامج المقترح عمى تنمية الميارات الحياتية لدى الدارسينالكبار ؟
 -ىل يختمف الشعور باألمن النفسي والدافعية لإلنجاز لدى الدارسين

الكبار وفقاً لمتغير المحافظة ؟

 ما األليات لتفعيل لألمن النفسي لمدارسين الكبار لتنمية دافعية اإلنجازوالميارات الحياتية لدييم ؟
وعمى ذلك فقد حاولت الدراسة معرفة عالقة الشعور باألمن النفسي

بالدافعية لمتعمم والميارات الحياتية عند الدارسين الكبار في ظل متغيرات
أخرى كالمنطقة السكنية .
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أىمية البحث :
تنبع أىمية البحث من أىمية القضية نفسيا وىي كيفية تحقيق الشعور

باألمن النفسي لدي الدارسين الكبار وما يتبعو ىذا الشعور من زيادة دافعية
اإلنجاز لدي الدارسين الكبار ( فاألمنون نفسياً أعمي في اإلنجاز من غير

األمنين ) وعالقة األمن النفسي بقدرة الدارس الكبير عمى تنمية مياراتو
الحياتية المختمفة وشعوره بالذات ومن ىنا فمن المأمول أن تفيد الدراسة

الحالية في :
 -إثراء الموضوع وىو األمن النفسي والتوعية بأىميتو لمدارسين الكبار .

 مساعدة الييئة العامة لتعميم الكبار في تعميم البرامج النفسية اإلرشاديةلألمن النفسي ضمن عممياتيا التعميمية داخل الفصول الدراسية لمكبار.
 تدريب القائمين عمى ىذه الفصول عمى تمك البرامج لتكون جزًءا مناألنشطة المقدمة لزيادة دافعية اإلنجاز لدي الدارسين الكبار.
 توجية أنظار القائمين في مؤسسات تعميم وتأىيل الكبار لضرورة توفرالشعور باألمن النفسي لمدارس الكبير لدعم دافعية اإلنجاز وتوجيية إلتقان

الميارات الحياتية.
أىداف البحث :

ييدف البحث الحالي إلى :
 -تعرف المقصود باألمن النفسي ودافعية اإلنجاز والميارات الحياتية لدي

الدارسين الكبار.

 إعداد مقاييس لألمن النفسي ودافعية اإلنجاز والميارات الحياتية لديالدارسين الكبار.
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 تصميم برنامج إرشادي لألمن النفسي لمدارسين الكبار ،وقياس أثره عميدافعية اإلنجاز والميارات الحياتية لدييم.

 -تعرف أثر البرنامج عمى الدافعية لإلنجاز والميارات الحياتية لدى

الدارسين الكبار.
 -وضع آليات لتفعيل األمن النفسي في تنمية دافعية اإلنجاز والميارات

الحياتية لمدارسين الكبار.
فروض البحث :

تتحدد فروض البحث في الفرضيات التالية :

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعةالتجريبية " مجموعة الدراسة " في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس األمن
النفسي لصالح التطبيق البعدي بعد تطبيق البرنامج المقترح .

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعةالتجريبية " مجموعة الدراسة " في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس دافعية
اإلنجاز لصالح التطبيق البعدي بعد تطبيق البرنامج المقترح .

 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعةالتجريبية " مجموعة الدراسة " في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس

الميارات الحياتية لصالح التطبيق البعدي بعد تطبيق البرنامج المقترح .

حدود البحث :
– الحدود البشرية  :عينة من الدارسين الكبار بفصول محو األمية بعدد
من المحافظات .
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 الحدود المكانية :تألفت عينة الدراسة األساسية من نسبة من الدارسين الكبار ببعض

المحافظات المختارة؛ كالقاىرة والجيزة؛ كممثمين ألكبر المدن إكتظاظاً

بالسكان ،والشرقية ممثمة لمحافظات الوجو البحري ،ومحافظة الفيوم كممثمة
لموجو القبمي وكإحدي المحافظات متوسطة األمية لتمكنيا من القضاء عمي

األمية بالمحافظة بنسبة النصف تقريباً ،ومحافظة البحر األحمر كممثمة
إلحدي المدن الساحمية والمدن ذات الطبيعة السكانية الخاصة لقياس أثر

المناطق السكنية المختمفة عمى البرنامج
 الحدود الموضوعية :تمثمت في :
 إعداد ثالثة مقاييس لألمن النفسي ودافعية اإلنجاز والمياراتالحياتية لمتطبيق القبمي والبعدي.

– تصميم برنامج إرشادي يطبق في صورة جمسات لزيادة الشعور
باألمن النفسي لقياس أثره عمى دافعية اإلنجاز والميارات الحياتية

لمدارسين الكبار بفصول محو األمية.
منيج البحث :

إستخدم البحث الحالي المنيج الوصفي ،لوصف ما ىو كائن وتفسيره،
كذلك ييتم بتحديد الظروف والعالقات التى توجد بين الوقائع ،وال يقتصر

المنيج عمى جمع البيانات وتبويبيا وانما يتضمن تفسي اًر وتحميالً لتمك

البيانات ( جابر عبد الحميد  ) 022: 0222:ويتم توظيفو ىنا في تحديد

اإلطار النظري المرتبط بموضوع الدراسة ومتغيراتيا وبناء األدوات وبناء
البرنامج لألمن النفسي .
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كما إعتمد البحث أيضاً عمى المنيج شبو التجريبي بإستخدام تصميم

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لمقياس القبمي والبعدي لفاعمية

البرنامج ( جابر عبد الحميد . ) 828 :0222:
أداوات البحث :

إستخدم البحث أدوات كمية وكيفية؛ وذلك لتحميل الواقع الفعمي لألمن
النفسي ودافعية اإلنجاز والميارات الحياتية ،واإلختبارات القبمية والبعدية من
خالل المقاييس الثالثة ،وبرنامج لألمن النفسي من إعداد فريق البحث.

التصميم التجريبي  :تطبيق المقاييس الثالثة قبمياً وبعدياًعمي المجموعتين
الضابطة والتجريبية.

متغيرات البحث :
 المتغير المستقل :البرنامج اإلرشادي المقترح لألمن النفسي. -المتغير التابع األول :دافعية اإلنجاز لدي الدارسين الكبار بفصول محو

األمية.

 المتغير التابع الثاني :الميارات الحياتية لمدارسين الكبار بفصول محواألمية.
عينة البحث :

تم إختيار عينة ممثمة داخل فصول تعميم الكبار في عدد من محافظات
الجميورية المختمفة تمثمت في المحافظات اآلتية :
محافظة القاىرة ( عزبة اليجانة – جمعيات الشروق )
محافظة الجيزة ( مركز أبو رواش )
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محافظة الشرقية ( مركز أبو حماد – مركز أبو كبير )
محافظة الفيوم ( مركز أطسا  -منشية رحمي )
محافظة البحر األحمر ( الغردقة )

مصطمحات البحث :
يتبني البحث الحالي المصطمحات التالية :
مفيوم األمن النفسي :إختمفت مفاىيم األمن النفسي بإختالف الباحثين

واختالف زاوية نظر كل منيم ليذا المفيوم الميم ،ولم يخل األمر من
بعض التداخل مع المفاىيم النفسية األخري كالطمأنينة اإلنفعالية ،واألمن
الذاتي ،واألمن االنفعالي.

ويقصد بو البحث الحالي شعور الكبير باألمان واإلطمئنان والسكينة

واإلستقرار اإلنفعالي وتبدد مشاعر الخوف والقمق وغياب مظاىر التيديد
الداخمي عمى حياتو بما يشعره بالرغبة في اإلنجاز والتقدم في الحياة.
– مفيوم دافعية اإلنجاز :يعرف البحث الحالي دافعية اإلنجاز عمى
أنيا :الحاجة لمنجاح وتحقيق التميز وتمبية اإلحتياجات المختمفة

لمدارس الكبير بكافة الوسائل المختمفة المتاحة.

– مفيوم الميارات الحياتية :يعرف البحث الحالي الميارات الحياتية

بأنيا الميارات التي تمكن الدارس الكبير من التكيف بفعالية داخل

حياتة األسرية واإلجتماعية والمينية بصورة مؤثرة.
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إجراءات البحث :

سيتناول المشروع البحثي ثالثة محاور أساسية ىما:
 اإلطار النظري والمفاىيمي وىذا ماعالجتو الدراسة النظرية. الدراسة الميدانية والتي تم فييا تطبيق أدوات الدراسة عمى الميدان فيالمحافظات التي تنتمي إلييا عينة الدراسة.

– كتابة التقرير النيائي لممشروع بناء عمى تفسير النتائج ،ثم وضع
آليات تنفيذية لمتخذي القرار.
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توصل البحث ألليات لبرنامج األمن النفسي لتحقيق دافعية اإلنجاز وتنمية
الميارات الحياتية لمدارسين الكبار موضحة بالتفصيل في الدراسة

ونستعرض بعض منيا كما يمي:

اآلليات التنفيذية المقترحة لبرنامج األمن النفسي المستيدف تحقيق دافعية
اإلنجاز

وتنمية الميارات الحياتية لمدارسين الكبار
اتضح لمفريق البحثي بعد تطبيق البرنامج أنو قد أسيم بشكل كبير-وفقا لما

بينتو نتائج الدراسة الميدانية-في رفع مستويات شعور الدارسين الكبار

باألمن النفسي بمظاىره المختمفة ،مما ساعد عمى تحسين مناخ حياتيم
وعمميم وعالقاتيم.

كذلك أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة فاعمية أعمى لممقياس البعدي لدافعية
اإلنجاز بمجاالتو الخمس والميارات الحياتية ،والسيما المينية منيا ،وىو ما
يتناسب مع االحتياجات الممحة لمكبير.

ووفقا لذلك ولتفعيل نتائج البحث بصورة عممية ،وضع فريق البحث

مجموعة من اآلليات التنفيذية لكل من الدارس والمحتوى المقدم لو والقائمين
عمى التدريب والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم والييئة العامة لتعميم الكبار

لتنفيذ البرنامج المقترح لتحقيق األمن النفسي لمدارس الكبير من أجل زيادة
الدافعية لإلنجاز واكتساب الميارات الحياتية:

مرتكزات اآلليات المقترحة:

تيدف اآلليات التنفيذية المقترحة لبرنامج األمن النفسي المرتكز إلى تحقيق
دافعية اإلنجاز وتنمية ميارات الحياة لمدارس الكبير إلى أىداف من أىميا

:
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 -0تكاتف أدوار جميع المساىمين في عممية تنمية الكبير.
 -0تطوير أداء الميسرين والمشرفين بما يساعد في تحقيق البرامج .

 -8إجراء التعديالت المقترحة لمحتوى البرامج التنموية لمكبير بما يساعد
في تحقيق البرنامج.
 -4اضطالع الكيانات المؤسسية بأدوارىا في تفعيل البرنامج المقترح .

 -5قيام المجتمع المدني بالدور الفاعل في اإلسيام في التنمية المستديمة
لمكبار.
 -6اضطالع الييئة العامة لتعميم الكبار بالدور التخطيطي والتنسيقي
لدعم تنفيذ البرنامج.

 -7قيام الجيات المختمفة بتقييم أثر البرنامج بصفة مستديمة لموقوف
عمى مدى نجاحو في تحقيق اىدافو.
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