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 .النفسيةالصحة و جتماعي واالواإلرشادي 
األكادميي لدى عينة غرتاب واال االجتماعيةالصورة سرتاتيجية والوجداين التمعن ا التعرف على لقد تناول البحث األول موضوع

 .الثانويةمن طلبة املرحلة  370من  مكونة
 خالل متغريات اليقظة العقلية والشرود الذهين نمبتكاري االبأبعاد التفكري  يتعلق بالتنبؤا موضوع  أما البحث الثاين فقد تناول 
لطالب الكليات العلمية رشادية اإلالبحث الثالث ملوضوع احلاجات  ؛ يف حني تطرقلبة اجلامعةطاملتعمد والعفوي لدى عينة من 

 .املنورة باملدينة اإلسالميةيف اجلامعة التحضريية والسنة 
بالصحة  اعالقتهدراسة ظاهرة التنمر اإللكرتوين و  يتمثل يفا معاصر  و ا حيوي  ا موضوع  البحث الرابع  تناولمن جانب آخر 

فقد  – اإلجنليزيةالذي مت إعداده باللغة و  –البحث اخلامس أما و . االجتماعيينة من مستخدمي مواقع التواصل لدى ع النفسية
ملشاعر النامجة عن وفاة للتخفيف من حدة االعالج السلوكي املعريف املعتمد على الصدمات ستخدام بال تناول فعالية التدخ

 .السعوديةمن ذوات اإلعاقة البصرية باجلامعات طالبات تسع  لذي مت تطبيقه على عينة مكونة من؛ واشخص عزيز
هذا العدد ما حيوز على قبوهلم ورضاهم ويالمس  الدارسون وعامة قراءرير اجمللة يف أن جيد الباحثون و تأمل هيئة حتا ختام  

يف حتسني مستوى اجمللة بال شك م تعقيباهتم اليت ستسهيبخلوا علينا مبالحظاهتم و ال أآملني  ،والعلميةالبحثية  هتماماهتما
 . اهلل من وراء القصد؛ و تطويرهاو 
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 بالمرحلة الثانوية النوع والتخصصاألكاديمي في ضوء  بالصورة االجتماعية واالغترااستراتيجية الوجداني و   نالتمع
 

 محمد علي نأحمد رمضا 
 الوادي اجلديدأستاذ علم النفس الرتبوي املساعد جبامعة   

 املشارك جبامعة أم القرىعلم النفس الرتبوي أستاذ 
  هـ4/2/1441 وقبل - هـ11/8/1440 قدم للنشر

 والتخصص النوعاألكادميي يف ضوء  بالصورة االجتماعية واالغرتا اسرتاتيجيةو الوجداين  نالتمعى التعرف علاحلالية إىل هتدف الدراسة المستخلص: 
املرحلة  بطال نا وطالبة م( طالب  370) وتضمنت عينة الدراسة  .املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن واستخدم الباحث يف دراسته  .باملرحلة الثانوية

الصورة  اسرتاتيجيةو الوجداين  نالتمعطبق عليهم مقاييس   ،م 2018-2017يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي   ،بالوادي اجلديد  ،الثانوية
الوجداين؛ لدى  نالتمع نيوجد مستوى متوسط مإىل أنه وأشارت نتائج الدراسة   .إعداد الباحث(  ناملقاييس الثالثة م)  األكادميي باالجتماعية واالغرتا

ارتباطية موجبة  اتتوجد عالقو   .األكادميي باالغرتا نيوجد مستوى ضعيف مو   ،اسرتاتيجية الصورة االجتماعية نيوجد مستوى كبري مو   ،عينة البحث
مجيع  ا بنيارتباطية سالبة دالة إحصائي   اتعالق توجدو   .ورة االجتماعيةالوجداين ودرجته الكلية واسرتاتيجية الص نمجيع أبعاد التمع ا بنيدالة إحصائي  
 اسرتاتيجية الصورة االجتماعية ا بنيارتباطية سالبة دالة إحصائي   اتعالق توجدو   .األكادميي بالوجداين ودرجته الكلية واالغرتا نأبعاد التمع

 ،الوجداين ودرجته الكلية نا يف أبعاد التمعال توجد فروق دالة إحصائي  و   .كم األكادمييالتح ناألكادميي ودرجته الكلية؛ عدا فقدا بوأبعاد االغرتا
عدا   ،أديب( -علمي)  التخصصو   ،إناث( –ذكور )  النوع يترجع إىل متغري   ،األكادميي ودرجته الكلية بأبعاد االغرتاو   ،اسرتاتيجية الصورة االجتماعيةو  

الوجداين  نالتنبؤ بالتمع نميكوأنه   .األديب بكما يوجد فرق يف ذات البعد لصاحل طال ،وجد فرق لصاحل اإلناثيف  ،التحكم األكادميي" نبعد "فقدا
 .األكادميي  بالصورة االجتماعية واالغرتااسرتاتيجية  نم

  .األكادميي باالغرتا ،الصورة االجتماعيةاسرتتيجية  ،الوجداين نالتمع: مفتاحيهالكلمات ال
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  مقدمة الدراسة:
أحد أهم املراحل اليت مير هبا الفرد  املرحلة الثانويةتعد 

هذه املرحلة مراحل جديدة تعتمد مجيعها   بويعق  .يف حياته
ة؛ اليت حتدد مصري الفرد األكادميي املرحلة الثانويعلى 
املعريف   باالهتمام خالل هذه املرحلة باجلان  بوجي  .واملهين
 نتكامل املعرفة والوجدا  نأل  ، للاالبالوجداين  بواجلان

  .يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة حتديات احلياة 
على مالحظة  تهقدر   بالوجداين للاال  باجلان  نويتضم

 .فيها  نوالتمع  ،هاوصفو   ،مشاعره وانفعاالته
الوجداين   ناملعريف والتمع  نالتمع  نيتضم  نالتمعو 
  الظواهر الابيعية  ناجلسدي ومتع  نوالتمع

(Jarukasemthawee, 2015, 32).  االنتباه  هو  نوالتمع
مشاهدة  نالفرد م نكفهو مياللحظة احلالية؛  يف املتعمد
 ,Boudreau) إصدار حكم على هذه األفكار ندو   ،أفكاره

  ،ووصفها  ،مالحظة االنفعاالت نيتضمو   ،(2009
 ،ليهاوعدم إصدار أحكام ع  ،خالهلا والتصرف بوعي

 ,Roemer)  وعدم التأثر باخلربات االنفعالية السابقة 

Williston & Rollins, 2015)،   ويساعد الفرد على
  اا دقيق  وفهمها فهم    ،االنفعاالت السلبية  نم  باالقرتا

(Moore, 2013, 25)،   يؤدي إىل التنظيم لذا فهو
  .التحكم االنفعايلويعمل على االنفعايل 

 ,Sinha)  نقد الفرد لذاته ند خيفف مق نالتمعلذا ف

دراكات الفرد حنو إيساعد على تغيري و   ،(9 ,2012
  ،(Campbell, 2015, 7)  فهمه النفعاالته  باألفضل؛ بسب

  ،مما يساعده على تغيري صورته االجتماعية أمام اآلخرين
؛ مشاعره وانفعاالتهواليت تتأثر بفهمه وتنظيمه وحتكمه يف 

اسرتاتيجية الصورة فيما يعرف ب  ،تعلمخالل عمليات ال
 سعى الفرديواسرتاتيجية الصورة االجتماعية   .االجتماعية

خالل   نمثلى لدى اآلخري اجتماعية خالهلا لبناء صورة
خالل حماولته بناء هذه   بويواجه الاال  .عملية التعلم

 بصعوبات وجدانية مرتباة باجلان الصورة االجتماعية

  نفقداو   ،العزلة األكادمييةو   ،املعايري  نفقدااألكادميي؛ مثل  
املعىن   نفقداو   ،الالمباالة األكادمييةو   ،التحكم األكادميي

وهذه املتغريات هي املكونات الرئيسة  .األكادميي
 .األكادميي بالغرتال

 مع واأللفة املودة نقصاألكادميي   باالغرتا نويتضم
 بعدم الشعورو   ،سةار الد زمالء أو األساتذة ءسوا ناآلخري

 وليةؤ املس حتمل نع العجزو   ،الرغبة يف التوافق الدراسي
 ،عماشة وشقري) املشاعر يف التحكموضعف   ،الدراسية

 2017.) 
 األكادميية والوجدانية املرتباة املتغرياتشغلت وقد 

يف علم النفس  عقول الباحثني ؛املرحلة الثانوية بباال
ؤثر على مجيع األنشاة ت ةمهم تالرتبوي؛ بوصفها متغريا

الوجداين  نجاءت هذه الدراسة لبحث التمعلذا   ،العقلية
 النوعاألكادميي يف ضوء  بوالصورة االجتماعية واالغرتا

 باملرحلة الثانوية. والتخصص

 مشكلة الدراسة:
 :ما يأيت خالل نتتضح مشكلة الدراسة م

 نالتمع  بنيا إجيابية ودالة إحصائي  عالقة  وجود  نبالرغم م -
  املعلمني نلدى عينة م واالسرتاتيجيات الوجدانية االجتماعية 

(Jennings, 2018)،  الدراسة السابقة تصف هذه  فإن هذه
ومل جيد   ،بشكل عام االسرتاتيجيات الوجدانية االجتماعية

الصورة الباحث احلايل دراسات تناولت اسرتاتيجية 
 .بشكل حمدد االجتماعية

تعليم العفو ا لإجيايب ودال إحصائي   ثرأ وجود  نبالرغم م -
عمل على تسرتاتيجيات وجدانية يف املدارس اوالتسامح ك
الباحث  فإن  ،(Van Der, 2018)  الاالب  بتقليل اغرتا

اسرتاتيجية الصورة   احلايل مل جيد دراسة تناولت العالقة بني
 .واالغرتاب  ،سرتاتيجية وجدانيةاالجتماعية كا

الوجداين   نالتمع  العالقة بني الباحث حول تساؤل -
املرحلة   باألكادميي لاال  بوالصورة االجتماعية واالغرتا
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إىل االنتباه   بفخالل عملية التعلم حيتاج الاال  .الثانوية
لوصول ا وحيتاج إىل  ،(الوجداين  نالتمع)  ملشاعره وانفعاالته

  معايري اجملتمع قبلهاتكنموذج للتعلم   ىمثلإىل صورة 
كما   .كاسرتاتيجية وجدانية(  رتاتيجية الصورة االجتماعيةاس)

حيكم هبا على اجملتمع اليت عايري ولليات حيتاج إىل الثقة مب
  .(األكادميي  باالغرتابـ) حىت ال يشعر ،اأكادميي    بالاال
 بالفروق يف االغرتا نتائج الدراسات اليت تناولت  نتباي -

؛ 2005  ،النعيمى)  يتدراسأشارت نتائج  فقد  ،ا للنوعوفق   
ا اإلناث أكثر اغرتاب   نإىل أ( 2017  ،عماشة وشقري

وعبد   ،شاهني)  أشارت نتائج دراسيت يف حني  ،الذكور نم
أكثر  الذكور  ن( إىل أ2017  ،الشقران؛ 2014  ،الفتاح
 ،كرمية)  دراسات أشارت يف حني  .اإلناث من ااغرتاب  

 ،سعد  نوب  ،إبراهيمي ؛2014  ،شعرية أيب؛ 2012 
عدم وجود فروق يف إىل  (2018  ،؛ شبري2017 

 .ا ملتغري النوعوفق    باالغرتا
الفروق يف  نتائج الدراسات اليت تناولت  نتباي -

  دراسيتأشارت نتائج  فقد  ،ا للتخصصوفق    باالغرتا
وجود عدم ( إىل 2012  ،كرمية؛  2017 ،وشقري  ،عماشة)

متغري التخصص إىل  الدراسي ترجع  بفروق يف االغرتا
أشارت  يف حني .اجلامعة  بطال  نم  لدى عيننتني  الدراسي

  ب( إىل وجود فروق يف االغرتا2002  ،موسى)  نتائج دراسة
الكليات النظرية لصاحل   بالكليات العلمية وطال  بطال  بني
 الكليات النظرية.  بطال
 ،عبد الكرمي؛ 2008  ،علي)  من دراسات كل   قامت -

 ،وعبد الفتاح ،شاهني؛ 2014  ،شعرية أيب؛ 2010 
 ،الشقران؛ 2017  ،سعد  نوب  ،إبراهيمي؛ 2014 
( بدراسة 2018  ،ومزاور  ،جنارو   ،مجال؛ 2017 

ومل تنل  .اجلامعة  بلدى طالالنفسي   بمستويات االغرتا
جاءت هذه  ، لذاالكبريةاملرحلة الثانوية؛ رغم أمهيتها  

لدى  األكادميي  برتامستوى االغ الدراسة لبحث
 .املرحلة الثانوية بطال

 :على النحو اآليتصياغة أسئلة الدراسة  نوميك
الوجداين   نالتمع يات متغريات الدراسة الثالثة:مستو ما  -
األكادميي لدى   باالغرتاو اسرتاتيجية الصورة االجتماعية و 

 ؟املرحلة الثانوية  بطال
ات الدراسة متغري   بني الة إحصائي  اد اتتوجد عالقهل  -

 بالوجداين والصورة االجتماعية واالغرتا  نالتمعالثالثة: 
 ؟املرحلة الثانوية  باألكادميي لدى طال 
متغريات الدراسة ا يف توجد فروق دالة إحصائي  هل  -

اسرتاتيجية الصورة االجتماعية و الوجداين  نالتمع الثالثة:
إناث(  –ذكور )  األكادميي ترجع إىل متغري النوع  باالغرتاو 

 ؟املرحلة الثانوية  بلدى طال
يف متغريات الدراسة  الة إحصائي  اتوجد فروق دهل  -

الوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية   نالتمع: الثالثة
 -علمي)  األكادميي ترجع إىل متغري التخصص  بواالغرتا

 ؟املرحلة الثانوية  بأديب( لدى طال
خالل متغريي  نم الوجداين  نالتمعبالتنبؤ   نميكهل  -

 ؟األكادميي  باالغرتاو الصورة االجتماعية 

  أهداف الدراسة:
 إىل: احلالية هتدف الدراسة 

الصورة  الوجداين واسرتاتيجية  نالتمعمستويات تعرف  -
 الثانوية.  بلدى طال األكادميي  باالجتماعية واالغرتا

الصورة  الوجداين واسرتاتيجية  نالتمعإعداد أدوات لقياس  -
 الثانوية.  بلاال األكادميي  بجتماعية واالغرتااال
الصورة  الوجداين واسرتاتيجية  نالتمع  العالقات بني تعرف -

 .األكادميي  باالجتماعية واالغرتا

الصورة  اسرتاتيجيةالوجداين و  نالتمعالفروق يف  تعرف -
 –ذكور )  لنوعا لتبع  األكادميي   باالجتماعية واالغرتا

املرحلة   بلدى طال أديب( -علمي)  والتخصص  ،إناث(
 الثانوية.



 (م2020إبريل   /هــ1441الرياض )شعبان    – 65العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

4 

خالل متغريي  نمالوجداين   نالتمعب إمكانية التنبؤ تعرف -
 .األكادميي  باالغرتاو  الصورة االجتماعية

 : أهمية الدراسة
 سة يف:راتتمثل أمهية الد

 األهمية النظرية:
وهي فئة   ،أمهية العينة اليت طبقت عليها الدراسة -

 وية.املرحلة الثان بطال
 ،املرحلة الثانوية  بلدى طال الوجداين  نالتمعدراسة  -

هؤالء الحظة املتغريات املرتباة مبا حول يقدم لنا فهم   
ها يف ؤ ووصفها ومتييزها وإبقا  ،موانفعاالهت مشاعرهمل  بالاال

  .اهتمبؤر اهتمام
 ،املرحلة الثانوية  باألكادميي لدى طال  بالغرتادراسة ا -

الالمباالة و   ،العزلة األكادميية  بأسباول ا حيقدم لنا فهم   
 وتؤثر على  ،اليت يتعرض هلا هؤالء الاالب  ،األكادميية

 مستقبلهم.
املرحلة   باالل اسرتاتيجية الصورة االجتماعيةدراسة  -

 بي الاالسعاملتغريات املرتباة ب ا حوليقدم لنا فهم    ،الثانوية
الل عملية خ  نمثلى لدى اآلخري اجتماعية لبناء صورة 

 واليت تؤثر على مستواه األكادميي.  ،التعلم
الوجداين   نلتمعمقاييس لإثراء املكتبة العربية بتقدمي  -

 باألكادميي لاال  بواسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتا
 املرحلة الثانوية. 

 األهمية التطبيقية:
 بطرق التدريس لاال  قد تساعد الدراسة يف تضمني -

العزلة ثانوية؛ ما يساهم يف مساعدهتم على ختاي املرحلة ال 
مستويات إبقاء انفعاالهتم   خالل حتسني نم  ،األكادميية

 اهتم.بؤر اهتمامومشاعرهم يف 

  مصطلحات الدراسة:
 :على النحو اآليت مصالحات الدراسة يعرف الباحث

مالحظة : Emotional Mindfulnessالوجداني   نالتمع
ها يف بؤرة ؤ ووصفها ومتييزها وإبقا التهشاعره وانفعاالفرد مل
  ،احلكم على مشاعره وانفعاالته  نواالبتعاد ع  .اهتمامه

والتمهل يف رد الفعل على هذه   ،أو خاأ   ا ب  بكوهنا صوا
 :ويتضمن  ،االنفعاالتو املشاعر 

على مالحظة لقدرته الفرد  وصفاملالحظة الوجدانية: 
 مشاعره وانفعاالته.
على وصف مشاعره لقدرته الفرد  صفو وصف الوجدان: 

 وانفعاالته.
على متييز مشاعره لقدرته الفرد  وصفالتصرف بوعي: 

 وانفعاالته حبيث تبقى مجيعها يف بؤرة اهتمامه.
على االبتعاد لقدرته الفرد  وصفإصدار األحكام:  بجتن
 .أو خاأ   ا صواب  بكوهنا   ،احلكم على مشاعره وانفعاالته نع

رد  نعلى االبتعاد علقدرته الفرد  وصف :رد الفعل  بجتن
 الفعل الفوري خالل املشاعر واالنفعاالت اليت مير هبا.

 Social Image استراتيجية الصورة االجتماعية

Strategy: ىل صورة الفرد إىل الوصول إ يسع  نوتتضم
مع احملافظة على هذا   ،كنموذج للتعلم نأمام اآلخري ىمثل

خالل  نلآلخرياليت يقدمها  بوصفه النظرة  ،النموذج
 عملية التعلم.

 حالة :Academic Alienationاألكاديمي  باالغترا
وللياته  اجملتمع معايري نأ  بالاال خالهلا يشعر الفرد نفسية

 فيشعر  ،معىن هلا ا؛ ليسأكادميي    باليت حيكم هبا على الاال
 القدرة مع ضعف  ،الالمباالة األكادمييةواإلحباط و  بالعزلة

 :ويتضمن .األكادميي سلوكه توجيه على
بضياع اآلليات اليت متيز   باملعايري: شعور الاال  نفقدا
 ا.أكادميي    بالاال  بني

 ناآلخري  نيف االبتعاد ع  بالعزلة األكادميية: رغبة الاال
 األكادميي.  بحينما يتعلق األمر باجلان 

ط بصعوبة ضب  بالتحكم األكادميي: شعور الاال  نفقدا
 ما يتعلق بأنشاته األكادميية.
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مبستواه   بالالمباالة األكادميية: ضعف اهتمام الاال
 األكادميي.

إمكاناته   نم  باملعىن األكادميي: إحباط الاال  نفقدا
 األكادميية.

 :والدراسات السابقة النظري اإلطار
 :الوجداني نالتمع

 نتوجيه النتباه الفرد حنو انفعاالته؛ دو   نالتمع  
قبول   نع وللذا فهو املسؤ   ،إصدار أحكام عليها 

املرحلة   بواستخدام طال  .انفعاالت الفرد أو رفضها
باملتغريات   نا الرتباط التمعيعد ضروري    نالثانوية للتمع

 اإلجيابية املعرفية والوجدانية.
مبتغريات وجدانية ا إجيابي    نالتمعوكأمثله على ارتباط     

 ,Johnson)  لتنظيم االنفعايل اجليداونفسية؛ ارتباطه ب

2009; Mclaughlin, 2010)،  التعاطفوب 
 (Jarukasemthawee, 2015)،   الشفقة بالذاتبو 

(Moore, 2013; Blush &Blanton, 2014)،   رمحة بالو
 وبالرفاهية  ،(Hopes, 2009)  والشفقة هبم  ناآلخريب

  ،(Rosini, Nelson, Sledjeski &Dinzeo, 2017)  النفسية
 ,Heshmati &Maanifar)  احلياة نالرضا عوتعزيز 

؛ (Petra, 2019)  الصحي نوالوز   نإدارة الوز و   ،(2018
 Boudreau, 2009; Heshmati)  ا بالقلقوسلبي  

&Maanifar, 2018).  ومستوى الضغوط النفسية 
 (Campbell, 2015) والتوتر  (Rosini, Nelson, 

Sledjeski &Dinzeo, 2017 اإلجهاد( و  (Garcia-

Febo, 2019). 
 ,Moore)  العاطفي  ندفع الفرد إىل االتزاي  نالتمعو      

جيعل الفرد يرى املشكالت برؤية خمتلفة؛ ألنه   ،(7 ,2013
هذه املشكالت ليست بالضخامة   نقد يشعر معها أ

لذا  . (Boudreau, 2009, 3) ا هلايتصرف وفق    ناليت كا
 يز تقدير النعم اليت مير هبا الفردتعز على   نيساعد التمع

 (Ritchie &Bryant, 2012, 155). نلذا يرتبط التمع  

 ,Luberto, Cotton, McLeish) الكفاءة الذاتيةب

Mingione &O’Bryan, 2013). 
سعة ا مبتغريات معرفية مثل إجيابي    نكما يرتبط التمع   

 ,Ballmer) واالنتباه  ،(Dubert, 2013) الذاكرة العاملة

2015). 
خالهلا إىل  نيعد اسرتاتيجية يهدف الفرد م  نوالتمع

 ندو   ،السلوك اليت مير هبا  بتوجيه انتباهه حنو جوان
املرحلة   بوعملية التعلم لاال  .إصدار أحكام عليها 

حنو كل ما ميلكه   بالثانوية حتتاج إىل توجيه انتباه الاال
 انفعاالت ومشاعر مرتباة بالتعلم.  نم

 االجتماعية: راتيجية الصورةاست
هلا واالسرتاتيجيات الوجدانية املعرفية  االسرتاتيجيات

وخالل هذه االسرتاتيجيات   .تأثري مباشر على عملية التعلم
عواطف  نوما حييط هبذه املعرفة م  ،يتم صياغة مفردات املعرفة

 .فيهاتؤثر 
اسرتاتيجيات التعلم املعرفية؛ االسرتاتيجيات   نتتضمو 

اسرتاتيجيات و   ،االسرتاتيجيات الذهنيةو   ،املعرفية وراء ما
 ،اسـرتاتيجيات إدارة العواطفو   ،التعلم مع اآلخـرين

 يف حني أن .(2010 الغرير،)  اسرتاتيجيات التذكرو  
يف عملية  Emotional strategies االسرتاتيجيات الوجدانية

 Gargallo, Almerich, Suarez  التعلم جتود التعلم وتيسره

&Garcia, 2012)).   بخالل عملية التعلم يربط الاالو 
حتصيلهم  يفمما يؤثر   ،الوجداين  باملعريف باجلان  باجلان 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف و   .(Coutinho, 2006) الدراسي
االسرتاتيجيات اإلجيابية؛ املوجهة   نعملية التعلم تتضم

 .(Gallego &Yaniz, 2014)  عملية التعلم  لتحسني
حتفيز  يجيات الوجدانية يف عملية التعلموظيفة االسرتاتو 

 Gallego)  الوجداين هلا  بومراعاة  اجلان  ،عملية التعلم

&Yaniz, 2014).   ا يف التعامل مع ا مهم  تؤدي دور  فهي
أداء  يفثر ؤ ة املرتباة بعمليات التعلم مما ياحلاالت االنفعالي

 ،عبد املوىل)  ة وغري مباشرةالفرد يف التعلم بصورة مباشر 
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 ندافع اإلجناز ألداء مهام التعلم م  نتتضمألهنا  ؛ (2017 
 ، (Kiener &Weaver, 2011)  املتعلم إثارة مشاعرخالل  
 ثناء عملية التعلمأالعاطفة يف خالهلا يتم ضبط وإدارة   نوم 
 (Zimmerman, 2011). 
 االسرتاتيجيات الوجدانية:  نتتضمو  
الفرد إىل  يسع  نالتحفيز الداخلي: وتتضم ياتاسرتاتيج -

 حتفيز نفسه؛ هبدف أداء مهمة ما.
الفرد إىل  يسع  نالصورة االجتماعية: وتتضم اسرتاتيجية -
مع   ،كنموذج للتعلم  ىصول إىل الصورة االجتماعية املثلالو 

لغري لبوصفه النظرة اليت يقدمها   ،احملافظة على هذا النموذج
 .خالل عملية التعلم

 يسع  نا: وتتضمالتحكم يف القلق داخلي   اسرتاتيجيات -
خالل عملية  هالقلق الذي يعوق تقدم  بالفرد إىل جتن

  .التعلم
 يسع  نا: وتتضمالتحكم يف القلق خارجي   اسرتاتيجيات -

 الفرد إىل حل الصعوبات اليت تقابله.
الفرد إىل  يسع  ناجلهد: وتتضم  بجتن اسرتاتيجيات -
  .(Gallego &Yaniz, 2014)  ئداجلهد الزا  بجتن
تعزيز استخدام االسرتاتيجيات الوجدانية وهناك ضرورة ل    

 ،Lopez, et al., 2015))  الاالبيف عمليات التعلم لدى 
االسرتاتيجيات املعرفية  نم جمموعةحتتاج عملية التعلم إىل  إذ

السرتاتيجيات املرحلة الثانوية ل  بواستخدام طال  .والوجدانية
ا؛ الرتباط هذه االسرتاتيجيات يعد ضروري   وجدانيةال

 باملتغريات اإلجيابية املعرفية والوجدانية.
 ,Farajolahi &Nimvari)  أشارت نتائج دراسةقد و    

  بأسلو   ( إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني2014
  نلدى عينة م  التعلم البصري واالسرتاتيجيات الوجدانية

وأشارت نتائج   .تعلمي اللغة اإلجنليزيةاجلامعة م  بطال
إىل وجود    (Saricaoglu & Saricoban, 2008) دراسة

 وذات داللة إحصائية بني ؛سالبةارتباطيه عالقة 
 باالسرتاتيجيات الوجدانية والنجاح األكادميي لدى طال 

وذات داللة  سالبة؛ارتباطيه عالقة  كما توجد  .اجلامعة
فعال يف التعلم واالسرتاتيجيات ضبط االن  إحصائية بني

  اجلامعة؛ دارسي علم النفس  بطال  نلدى عينة م  الوجدانية
(Fuente, Salmeron, Vera &Cardelle, 2016).  

يف عملية  االسرتاتيجيات الوجدانيةأمهية   نوعلى الرغم م    
–فال توجد دراسات   ،النجاح األكادمييوعالقتها ب  ،التعلم

  بهلذه االسرتاتيجيات لدى طال -الباحثيف حدود اطالع 
 إحدىسرتاتيجية الصورة االجتماعية اوتعد   .املرحلة الثانوية

 .املهمة خالل عملية التعلم االسرتاتيجيات الوجدانيةهذه 
 باالغرتا  نودراسة هذه االسرتاتيجية الوجدانية قد حيد م 
 هذه املرحلة.  باألكادميي لاال 

 األكاديمي: باالغترا
حالة  Psychological alienation النفسي   بالغرتاا

قيم اجملتمع   نيشعر خالهلا أ  ،نفسية تسيار على الفرد
 ،املغريب)  مع شعوره بالعزلة واإلحباط  ،ومعايريه ليس هلا معىن

الذات فال يستايع الفرد  نع  بوهو االغرتا  ،(2017 
 عمما جيعله يفقد انتماءه لدى اجملتم  ،اكتشاف نفسه

االجتماعي   باالغرتا يف حني أن  ،(2006 ،العيسوي) 
 ن عفيعيش منعزال    نالتواصل مع اآلخري  نعجز الفرد ع

الثقايف عجز الفرد   بواالغرتا  ،(2008  ،مبارك)  اجملتمع 
  ،التواصل مع ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه  نع

العزلة االجتماعية   نهو حالة نفسية تتضم  بفاالغرتا
 عجز والال معىن والال معيارية والتمرد.وال

املعايري األكادميية   نهو فقدا واالغرتاب األكادميي
  ،عماشة)  كل ما يتعلمه ال فائدة منه  نأ وشعور الاالب

  .(2017  ،وشقري
الصراع   تتضمن  نفسية لالغرتاب،  أسباب وهناك

(، 2004  )زهران، واخلربات السيئة  واإلحباط واحلرمان 
)خليفة،   ضغوط اجملتمع وثقافته  جمتمعية تتضمن  سبابوأ 

املرحلة الثانوية يتم   بلاال  بوعالج االغرتا(. 2003 
وتنمية   ،خالل التصدي ألسبابه النفسية واجملتمعية  نم
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له   باالغرتا  نأل ؛ (2017  ،خلف اهلل)  اإلجيابية لديه
 ،(2005  ،كواسة)  يساالدر  التحصيل على سليب تأثري

 ،واهلويش ،محام)  تقدير الذات على سليب تأثريوكذلك له  
 ،السالمي)  مستوى األداء الوظيفيوعلى   ،(2010 
 ،(2018  ،اجلبوري)  اإلجيابية الااقة النفسيةوعلى   ،(2018 
 .(2010  ،عبد الكرمي)  وتأثري إجيايب على ضغوط احلياة 

االهتمام  خالل  ناألكادميي م بالتصدي لالغرتا نوميك    
وتوظيفها لعالج   ،االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلمب

 بخالل التحكم يف انفعاالت الاال  نم  األكادميي باالغرتا
 األكادميي.  باملرتباة باجلان 

 الصورةاستراتيجية و الوجداني  نالتمع  نبي العالقة
 :األكاديمي  بواالغترا االجتماعية

 نالتمع  نيتضح للباحث أ خالل العرض السابق  نم
فهو   ،ىل اخلربات االنفعالية احلاليةإتوجيه االنتباه   نيتضم 

فهو يتابع العواطف   ،وعي الفرد حبالته الداخلية  نع ولاملسؤ 
 ،وعي الفرد باستجاباته االنفعاليةوهو   ،السلبية واإلجيابية

  نالتمع  عالقة بنيلذا هناك   ،إصدار حكم عليها  ندو 
  عالقة بنيكما توجد   ،رة على التحكم العاطفيوالقد
 نالتمع  عالقة بنيكما توجد   ،والتنظيم االنفعايل  نالتمع

 ىقدرة الفرد عل  نيزيد م  نالتمع نأل ؛ والتحكم الوجداين 
الفرد   نأل؛ لديه يعزز الصحة النفسيةمما   ،حتديد أولوياته

لية التعلم وخالل عم  .بتقييم نفسه يف أثناء التمعنيقوم 
 املرحلة الثانوية إىل تقييم نفسه.  بحيتاج طال
تقييم نفسه ب  بالااليقوم   نالتمع خالل  نفم

على  هيساعدمما   ،(Jarukasemthawee, 2015)  امعرفي  
وخالل هذا  .(Ballmer, 2015)  اختاذ قرارات صحيحة

لذا   ،إىل تنظيم انفعاالته  بالتقييم املعريف يسعى الاال
العايل؛ لديهم قدرة على التنظيم   نراد ذوي التمعاألفف

 ,Grecucci, Pappaianni, Siugzdaite)  االنفعايل

Theuninck &job, 2015, 5)،  املستوى وذ  بوالاال 

 تنظيم انفعاالتهيف لديه صعوبة   نالتمع  نالضعيف م
 (Martelli, 2017).  

فهم استخدام   بعملية التعلم جي  ولتحسني
اليت تعمل على تنظيم وجدانية الالسرتاتيجيات ل  بالاال

  ،(2017  ،عبد املوىل)  يف عملية التعلمهذه االنفعاالت 
 يسع  نتتضماليت  االجتماعية الصورةاسرتاتيجية ومنها 

  ىلوصول إىل صورة مثلل خالل عملية التعلم  بالاال
واجملتمع له معايري ولليات   .يقبلها اجملتمع كنموذج للتعلم

  نأ  بشعر الاالفإذا   ،اأكادميي    بم هبا على الاالحيك
ا؛ أكادميي    بمعايري اجملتمع وللياته اليت حيكم هبا على الاال

يشعر بالعزلة واإلحباط والالمباالة إنه سف  ،ليس هلا معىن
  .اا أكادميي  له ذلك الشعور اغرتاب    بأي يسب  ،األكادميية

 جمتمعة. ةتغريات الثالثوالدراسة احلالية حتاول فهم هذه امل

 إجراءات الدراسة:
العالقة هتدف هذه الدراسة إىل دراسة  أواًل: منهج الدراسة:

الصورة االجتماعية  الوجداين واسرتاتيجية  نالتمع  بني
املنهج ف لذا  ،يف ضوء النوع والتخصص األكادميي بواالغرتا
هو األكثر مالئمة ألهداف  نواملقار  االرتباطي الوصفي

 .احلايلبحث ال
  عينة الدراسة:مجتمع و ثانيا: 

وطالبات  بمجيع طال ىالدراسة عل جمتمعاشتمل 
 الفصليف    الوادي اجلديدحافظة مب العامة املدارس الثانوية

  وعددهم  ،م2018-2017 الدراسي للعام الثاين الدراسي
( 3076ا و)( طالب  2212)  منهم  ،ا وطالبة( طالب  5288)

مخس مدن؛ هي  ىعل والاالبات  بلاالا يتوزع  ،طالبة
 على  موزعني  ،اخلارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبالط

وثالثة صفوف هي: الصف   ،( فصال  202( مدرسة و)27) 
  .األول والصف الثاين والصف الثالث

  نالتمعمقياس )  بتصميم أدوات الدراسة الباحثوقام 
مقياس و  تماعيةمقياس اسرتاتيجية الصورة االجالوجداين و 

 خالل نلكرتونية مإ استبانة( على شكل األكادميي  باالغرتا
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 (Google Drive )،   وقام الباحث بإرسال رابط االستبانة إىل
املدارس الثاين والثالث ب  الصفنيوطالبات   بطال  نجمموعة م
  ،الواتساب()  برنامجالوادي اجلديد عرب حافظة الثانوية مب

الثاين والثالث   الصفني  نم ا إىل زمالئهممنهم إرساهل  بطلو 
االستبانة   نوبعد تفريغ البيانات م  .داخل احملافظة  نم

ا ( طالب  470)  لكرتونية؛ اشتملت عينة الدراسة علىاإل
مت تقسيمهم   ،الثاين والثالث الثانوي  بالصفني وطالبة؛
 :يتعلى النحو اآلا عشوائي  

( 100)  عينة االستاالعيةالعينة االستاالعية: تضمنت ال -أ
( طالبة مبتوسط 50) و ،ا( طالب  50)  منهم  ،وطالبة طالب  

  ،(0.57) واحنراف معياري قدره  ،( سنة16.58)  عمري قدره
ومقياس   ،الوجداين  نالتمعمقياس قام الباحث بتابيق  وقد

 األكادميي  باالغرتامقياس و   ،اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
  نعلى العينة االستاالعية للتحقق م -وية الثان  بلاال

  .صدقها وثباهتا
( 370)  تضمنت العينة األساسيةالعينة األساسية:  -ب

مبتوسط  ؛( طالبة210) ،ا ( طالب  160)  منهم  ،ا وطالبةطالب  
 واحنراف معياري قدره  ،( سنة16.75)  عمري قدره

  .(1)  خالل جدول  نوتتضح العينة األساسية م  ،(0.41) 

 1  جدول
 :والتخصص النوع يا لمتغير تبعً  األساسيةتوزيع عينة الدراسة 
 النسبة المئوية العدد التصنيف المتغير
 % 43 160 ذكور النوع

 % 57 210 إناث
 % 41 152 علمي التخصص

 % 59 218 أديب
 

 مقياستشتمل أدوات الدراسة على  ثالثاً: أدوات الدراسة:
، اسرتاتيجية الصورة االجتماعية مقياسو ، الوجداين  نالتمع

املقاييس ) الثانوية.  بلاال األكادميي  باالغرتا مقياسو 
 الباحث( إعدادالثالثة من 

  .عرض لكيفية إعداد كل منها أيتوفيما ي
 :)إعداد الباحث(  الوجداني  نالتمع مقياس

                                                                                                                                                                                         نقام الباحث بإعداد مقياس التمع    
 خالل االطالع واإلفادة من:  نالوجداين م 
 ,Baer, Smith, Hopkins)  إعداد  ،التمعن مقياس -

Krietemeyer &Toney, 2006)،   مخسة أبعاد:   نم  نويتكو
  ،والتصرف بوعي خالهلا  ،ووصفها  ،مالحظة االنفعاالت

وعدم التأثر باخلربات االنفعالية   ،وعدم إصدار أحكام عليها
 .السابقة

  ،(2016 ،عالم)  إعداد  ،التمعن مقياس -
والتصرف   ،والوصف  ،املالحظة :بعادمخسة أ نم نويتكو 

عدم التأثر باخلربات و   ،ار األحكامعدم إصدو  ،بوعي
 الداخلية.

 الباحث وجد  ،السابقتني  األداتني على االطالع وبعد
على   نكما تركزا  ،بشكل عام  نعلى التمع  نتركزا أهنما
مقياس  الباحث طور اجلسدي؛ لذا  ناملعريف أو التمع  نالتمع
  من املقياس يف صورته املبدئية  نوتكو    .الوجداين  نالتمع

( 1) ملحقويوضح   ،( عبارة تندرج حتت مخسة أبعاد35)
 الوجداين.  نمقياس التمع

 :الوجداني  نالتمعالخصائص السيكومترية لمقياس 
 عددعلى  الوجداين  نالتمعمقياس قام الباحث بعرض 

واعتبار   .يف علم النفس الرتبوي  ( أساتذة متخصصني7) 
عدد  نم % 85العبارات اليت حصلت على موافقة 

  .عبارات مقبولة احملكمني
يستخدم الباحث التحليل العاملي  الصدق العاملي: 

؛ باريقة الوجداين  نالتمعمقياس  ألبعاداالستكشايف 
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ألبعاد معامالت الشيوع وتراوحت  .املكونات األساسية
(. وتتضح نتائج التحليل من 0.88(، و)0.77املقياس بني )

 (.3(، وجدول )2خالل جدول )

 2  جدول
 :الوجداني  نالتمعنتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس 

 الكلي التباين 
 العامل

 قيمة الجذر الكامن
 االشتراكيات نسبة التباين الكلي 

1 4.27 85.58 85.58 
 3  جدول

بعد حذف التشبعات  الوجداني  نالتمعطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس التحليل العاملي االستكشافي ب  نمصفوفة العوامل الناتجة ع
 0.3 ناألقل م

 العامل األول أبعاد المقياس م
 0.93 املالحظة الوجدانية 1
 0.93 وصف الوجدان 2
 0.93 التصرف بوعي 3
 0.87 إصدار األحكام بجتن 4
 0.94 رد الفعل بجتن 5

  لي:تفسير نتائج التحليل العام
 قيم الشيوع( لألبعاد مرتفعة.)  قيم مجيع االشرتاكيات  -
مما   ،(20)  أعلى من الناتجاملفسر للعامل   ننسبة التباي -

أو وجود عامل واحد يفسر   وجود مسة سائدة لألداة يعين
 (Reckase, 1997).  استجابات األفراد لألداة

اليت   نيالتبا نسبة نوأ  ،التحليل نع ناتج   واحد   هناك عامل    -
 اكبرية جد  وهي نسبة    ،(%85)ي العامل تساو  هذا يفسرها

ومجيع أبعاد مقياس   .الناتج املفسر بواساة العامل  نالتباي  نم
هذه   نالوجداين تشبعت هبذا العامل؛ مما يؤكد أ  نالتمع

  نا فيما بينها؛ وهي التمعا مشرتك  األبعاد تقيس شيئ  
 الوجداين.

 فقد ،الوجداين  نبالتمع الناتجتسمية العامل   نميك -
 .تشبعت به مجيع األبعاد

 الوجداني :  نثبات مقياس التمع
  نثبات العبارات ع  بقام الباحث حبسا ثبات العبارات:

األبعاد اخلمسة   نمعامل ألفا لكل بعد م  بطريق حسا

واحنصرت معامالت ألفا للعبارات   .الوجداين  نملقياس التمع
 .(0.82)  (،0.77) بني

ثبات   بقام الباحث حبسا: والمقياس ككل ثبات األبعاد
وتراوحت هذه  ،معامل ألفا  بطريق حسا  ناألبعاد ع

بلغ معامل ثبات  يف حني(، 0.85(، )0.84املعامالت بني )
كما أهنا أكرب  ،وهي قيمة عالية للثبات  (،0.89األداة كلية )

ثبات مما يدل على   .معامالت ثبات أبعاد املقياس  نم
  .األبعاد
 معامالت  ب: قام الباحث حبسااالتساق الداخليثبات 

درجة كل عبارة والبعد الذي تندرج حتته هذه   االرتباط بني
  ،(0.33)  بني االرتباطواحنصرت معامالت   .العبارة

كما   ،(0.01)  ا عند مستوىومجيعها دالة إحصائي    ،(0.88)
درجة كل بعد   بني االرتباط معامالت  بقام الباحث حبسا

، فكانت قيمها على الرتتيب: والدرجة الكلية للمقياس
(، ومجيعها 0.94(، )0.89(، )0.93(، )0.93(، )0.92)

 املقياس.ثبات مما يدل على   (0.01) دال عند مستوى
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  نثبات مقياس التمعو مما سبق يتضح للباحث صدق و     
  .الوجداين

 :الباحث( )إعداد ةمقياس استراتيجية الصورة االجتماعي
بإعداد مقياس اسرتاتيجية الصورة  الباحثقام 
 خالل االطالع واإلفادة من: نم الثانوية  بلاالاالجتماعية 

االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم إعداد  مقياس -
Gallego &Yaniz, 2014))،  (2016  ،هاشم أيب)  ترمجة، 

 الصورة اتيجيةواسرت   ،اجلهد  بجتن اسرتتيجية  نوتضم 
 واسرتاتيجية  ،للقلق اخلارجي الضبط واسرتاتيجية  ،االجتماعية

قننه و   ،للقلق الداخلي الضبط واسرتاتيجية  ،الذاتية الدافعية
 كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.  بطال  نعلى عينة م

  ،منتصر)  االسرتاتيجيات الوجدانية إعداد مقياس -
سرتاتيجيات الدافعية ا  نوتضم  ،(2012  ،وإمساعيل

  بطال  نعلى عينة م  نوقننه الباحثا  ،واسرتاتيجيات االنتباه
 .املرحلة الثانوية

  بطال  ناالءمي ال  السابقني  املقياسني  نأ الباحث ووجد    
مقياس اسرتاتيجية الصورة  الباحث طور ؛ لذاالثانوية املرحلة

 .(2، كما يتضح من ملحق )االجتماعية
لسيكومترية لمقياس استراتيجية الصورة الخصائص ا

 االجتماعية:
مقياس اسرتاتيجية الصورة قام الباحث بعرض  

يف علم   ( أساتذة متخصصني7)  عددعلى  االجتماعية
  واعتبار العبارات اليت حصلت على موافقة  .النفس الرتبوي

  .عبارات مقبولة  عدد احملكمني  نم %(85)
  :رة االجتماعيةاس استراتيجية الصو صدق مقي

يستخدم الباحث التحليل العاملي  الصدق العاملي:
االستكشايف لعبارات مقياس اسرتاتيجية الصورة االجتماعية؛ 

معامالت الشيوع وتراوحت   .باريقة املكونات األساسية
(. وتتضح نتائج 0.90(، و)0.46املقياس بني ) لعبارات

 (.5(، وجدول )4التحليل من خالل جدول )
 4  لجدو 

 :نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية لعبارات مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية
 الكلي التباين

 العامل
 قيمة الجذر الكامن

 االشتراكيات نسبة التباين الكلي
1 6.88 45.90 45.90 
2 1.59 10.57 56.48 

 5 جدول
حليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية لعبارات مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية بعد الت نمصفوفة العوامل الناتجة ع

 0.3 نحذف التشبعات األقل م
 العامل الثاني العامل األول م
1 0.71  
2 0.69  
3 0.59  
4 0.65  
5 0.58  
6 0.70  
7 0.65  
8 0.85  
9 0.78  
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 العامل الثاني العامل األول م
10 0.51  
11 0.69  
12  0.56 
13 0.72  
14 0.82  
15  0.43 

  تفسير نتائج التحليل العاملي:
 قيم مجيع قيم الشيوع للعبارات مرتفعة.  -
  ،(45.90) ي املفسر للعامل األول تساو   ننسبة التباي  -

األداة تقيس   نأمما يدل على   ،20  نأهنا أعلى م وهذا يعين
 .(Reckase, 1997)مسة واحدة

اليت  نالتباي نسبة نوأ  ،التحليل  نع  نيجتنا  املنيوجود ع -
 كبريةوهي نسبة    ،(45.90) ي يفسرها العامل األول تساو 

بعامل  تسميته نوميك  ،العامل ااملفسر بواساة هذ نالتباي نم
؛ عدا عبارات املقياس مجيعألنه ضم ؛ الصورة االجتماعية

يفسرها  اليت  نالتباي نسبة  نوأ  .(15)  ،(12) رقمي  العبارتني
 يوضم هذا العامل تشبع  ،(10.57) ي العامل الثاين تساو 

  بعامل تسميته  نوميك  ،(15)  ،(12)  رقمي  تنيالعبار 
  .االهتمام باملستوى األكادميي أمام اآلخرين()
 ن( م56.48)  يفسران التحليل  نع  نيناجتال  املنيعال  -

 فسر.امل  نالتباي  نوهي نسبة جيدة م  ،الكلي  نالتباي 
ما   نوتضمالصورة االجتماعية: استراتيجية ثبات مقياس 

 :أيتي
  نثبات العبارات ع  بقام الباحث حبسا ثبات العبارات:

واحنصرت معامالت   .معامل ألفا لكل عبارة  بطريق حسا
مجيع   نأ وهذا يعين  .(0.83) ( ،0.72)  ألفا للعبارات بني

  ندرجة العبارة ميف حالة حذف  -معامالت ألفا للعبارات 
  نوم  .معامل ألفا للمقياس  نأقل م  ،الدرجة الكلية للمقياس

  .مجيع العبارات ثابتة  نهنا يتضح أ
ثبات   ب: قام الباحث حبساثبات المقياس بصورة كلية

( وهي قيمة عالية 0.91)  فكانت قيمته  ،املقياس كلية

ا يدل مم  ،قيم مجيع العبارات  نوهي قيمة أعلى م  ،للثبات
 على ثبات مقياس اسرتاتيجية الصورة االجتماعية.

 معامالت  ب: قام الباحث حبسااالتساق الداخليثبات 
قياس درجة كل عبارة والدرجة الكلية مل  االرتباط بني

واحنصرت معامالت االرتباط   .اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
  ستوىا عند مومجيعها دالة إحصائي    ،(0.79)  ،(0.34)  بني

مقياس اسرتاتيجية مما يدل على ثبات مفردات   ،(0.01)
  .الصورة االجتماعية

ثبات مقياس و مما سبق يتضح للباحث صدق و     
  .اسرتاتيجية الصورة االجتماعية

 :)إعداد الباحث(  األكاديمي  باالغترا مقياس
  ناألكادميي م  بقام الباحث بإعداد مقياس االغرتا

 ية:تاملقاييس اآل  نفادة مخالل االطالع واإل
 نوتضم  ،(2014  ،شعرية أيب)  إعداد  باالغرتامقياس  -

 نوفقدا  ،واالنعزال االجتماعي  ،املعايري  نية: فقداتاألبعاد اآل 
 املعىن.  نوفقدا  ،وعدم االنتماء  ،والالمباالة  ،السيارة 
 (.2004  ،العقيلي)  إعداد  باالغرتا مقياس -
 نوتضم  ،(Ibrahim, 2017)  دادإع  باالغرتا مقياس -

  ،Powerlessness والشعور بالعجز  ، Isolationأبعاد: العزلة 
 Rebellionوالتمرد   ،meaninglessnessمعىن  والال

  نأ الباحث وجد  ،السابقة األدوات على االطالع وبعد
النفسي بشكل عام؛   بتركز على االغرتا السابقة املقاييس

املقياس   نوتكو  .األكادميي  باالغرتاس مقيا الباحث طور لذا
 ،تندرج حتت مخسة أبعاد  ،( عبارة25)  يف صورته املبدئية من

 (.3) ملحق ويتضح ذلك من خالل
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 :األكاديمي باالغتراالخصائص السيكومترية لمقياس 
على  األكادميي  باالغرتامقياس قام الباحث بعرض 

مع   .بوييف علم النفس الرت  ( أساتذة متخصصني7) عدد
عدد  نم (% 85) العبارات اليت حصلت على موافقة وصف

  .عبارات مقبولة احملكمني

يستخدم الباحث التحليل العاملي  الصدق العاملي: 
؛ باريقة األكادميي  باالغرتامقياس  ألبعاداالستكشايف 

وتراوحت معامالت الشيوع لعبارات  .املكونات األساسية
وتتضح نتائج التحليل من  (.93(، و)0.68املقياس بني )

  (.7(، وجدول )6خالل جدول )
 6  جدول

 :األكاديمي  باالغترانتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس 
 الكلي نالتباي 

 العامل
 قيمة الجذر الكامن

 االشتراكيات نسبة التباين الكلي 
1 2.68 53.71 53.71 
2 1.31 26.29 80.00 

 7  جدول
بعد حذف  األكاديمي  باالغتراالتحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس  نمصفوفة العوامل الناتجة ع

 0.3 نالتشبعات األقل م
 العامل الثاني العامل األول أبعاد المقياس م
  0.81 املعايري  نفقدا 1
  0.90 العزلة األكادميية 2
 0.87  التحكم األكادميي  نفقدا 3
  0.80 الالمباالة األكادميية 4
  0.82 املعىن األكادميي  نفقدا 5

  تفسير نتائج التحليل العاملي:
 قيم الشيوع( لألبعاد مرتفعة.) قيم مجيع االشرتاكيات  -
مما   ،(20) املفسر للعامل األول أعلى من  ننسبة التباي -

أو وجود عامل واحد   ،واحدة األداة تقيس مسة  نأ يعين
 (Reckase, 1997). يفسر استجابات األفراد لألداة

اليت  نالتباي نسبة نوأ  ،التحليل  نع  ناناجت ن هناك عامال -
كبرية وهي نسبة    ،(53.71) ي العامل األول تساو  يفسرها

ومجيع أبعاد   .العامل ااملفسر بواساة هذ  نالتباي نم اجد  
عدا بعد ألكادميي تشبعت هبذا العامل؛ ا  بمقياس االغرتا

 ."التحكم األكادميي  نفقدا"
 نالتباي  نم (%80)  التحليل يفسران نع  ناالناجت  نالعامال  -

 املفسر.  نالتباي  نما جد  وهي نسبة كبرية   ،الكلي 

 فقد  ،األكادميي  بتسمية العامل األول باالغرتا  نميك -
التحكم   نفقدابـ"الثاين والعامل   ،تشبعت به مجيع األبعاد

 ".األكادميي
 :األكاديمي  بثبات مقياس االغترا

ثبات العبارات   بقام الباحث حبسا ثبات العبارات:
األبعاد اخلمسة  نمعامل ألفا لكل بعد م  بطريق حسا نع

واحنصرت معامالت ألفا   .األكادميي  بملقياس االغرتا
 .(0.81) (،0.71)  للعبارات بني
ثبات   بقام الباحث حبسا: والمقياس ككل ادثبات األبع

األبعاد   نمعامل ألفا لكل بعد م  بطريق حسا  ناألبعاد ع
      (، 0.82(، )0.81بني ) هذه املعامالت وتراوحت ،اخلمسة
هي قيمة (، و 0.84بلغ معامل ثبات األداة كلية ) يف حني

هذا و   .معامالت ثبات أبعاد املقياس نكما أهنا أكرب م  ،عالية
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مما يدل   ،ثبات املقياس  نحذف أي بعد يقلل م  نأ يعين
  .على ثبات األبعاد

 معامالت  ب: قام الباحث حبسااالتساق الداخليثبات 
درجة كل عبارة والبعد الذي تندرج حتته هذه   االرتباط بني

 ،(0.38)  بني االرتباطواحنصرت معامالت   .العبارة
كما  .(0.01)  ا عند مستوىومجيعها دالة إحصائي    ،(0.93) 

درجة كل بعد   االرتباط بني معامالت  بقام الباحث حبسا
فكانت قيمها على الرتتيب:  .والدرجة الكلية للمقياس

(، ومجيعها 0.77(، )0.82(، )0.55(، )0.87(، )0.78)
 املقياس.ثبات مما يدل على  (، 0.01)دال عند مستوى 

ات مقياس ثبو صدق  سبق يتضح للباحث مماو      
  .األكادميي باالغرتا

 :نتائج الدراسة وتفسيرها

والفرض الثاني والفرض الثالث نتائج الفرض األول 
  :تنص الفروض الثالثة على ما يأيت وتفسيرها:

 بطال لدىالوجداين   نالتمع  نم متوسط مستوى يوجد-1
 املرحلة الثانوية. 

 تماعيةاسرتاتيجية الصورة االج  نم متوسط مستوى يوجد-2
 املرحلة الثانوية.  بطال لدى

 لدىاألكادميي   باالغرتا  نم متوسط مستوى يوجد-3
 املرحلة الثانوية.  بطال
 اتاملتوسا  بمت حسا  ،ضو الفر  هصحة هذ  نوللتحقق م 

 "ت"وقيم  ةالفرضي اتواملتوسا ةاملعياري اتواالحنراف ةاحلسابي
اسرتاتيجية و   ،وجداينال  نالتمع للمتغريات الثالثة:لعينة واحدة؛ 

  للعينة األساسية األكادميي  بالغرتاوا  ،الصورة االجتماعية
 خالل جدول نويتضح ذلك م  .ا وطالبة(طالب   370 عددها)
 (8.) 

 8  جدول
استراتيجية الصورة و   ،الوجداني  نالتمع لمتغيرات:لعينة واحدة؛  "ت"وقيم  ةالفرضي اتوالمتوسط ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط

 األكاديمي. بالغتراوا  ،االجتماعية
المتوسط  المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

عدد العبارات 
 المقياس 

 متوسط
 عبارات المقياس

مستوى 
 المتغير

المتوسط 
 *الفرضي

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.01 8.31 91 متوسط 2.96 35 29.07 103.56 الوجداين  نالتمع
 0.01 21.90 51 كبري 4.09 15 9.16 61.43 الجتماعيةالصورة ا

 0.01 29.67 45 ضعيف 2.57 25 12.49 64.27 األكادميي  باالغرتا

ا ميتد م* ومدى   ،5إىل  4.20  نمدى مستوى كبري جد 
ومدى   ، 4.20  نإىل أقل م 3.40  نمستوى كبري ميتد م

دى وم  ، 3.40  نإىل أقل م 2.60  نمستوى متوسط ميتد م
ومدى   ، 2.60  نإىل أقل م  1.80 مستوى ضعيف ميتد من

ا ميتد م كما مت   .1.80  نإىل أقل م 1  نمستوى ضعيف جد 
عبارات  ن( لكل عبارة م2.6)  املتوسط الفرضي مبعدل بحسا
 ."متوسط مستوى مدى بداية( 2.6)  إن إذ؛ الوجداين  نالتمع

  نعبارة م ( لكل3.4)  املتوسط الفرضي مبعدل  بمت حساو  
 بداية( 3.4)  إن إذ؛ عبارات اسرتاتيجية الصورة االجتماعية

 املتوسط الفرضي مبعدل  بمت حساو   ."كبري مستوى مدى

 إن إذ؛ األكادميي  بعبارات االغرتا ن( لكل عبارة م1.8) 
 ".ضعيف مستوى مدى بداية( 1.8) 

 ه:أن (8)  خالل جدول  نيتضح م
؛ لدى عينة الوجداين  نالتمع  نم متوسط مستوى يوجد-

 .البحث
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية؛ لدى  نكبري م مستوى يوجد-

 .عينة البحث
؛ لدى عينة األكادميي  باالغرتا نم ضعيف مستوى يوجد-

 .البحث
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الثاين   ويتم رفض الفرضني  ،وهبذا يتحقق الفرض األول      
 والثالث.

 ,Rosini)  اسةوختتلف نتيجة الفرض األول مع نتائج در   

Nelson, Sledjeski &Dinzeo, 2017) أشارت نتائجها  فقد
 بطال  نا لدى عينة معالي    نكا  نالتمع مستوى  نإىل أ

 اجلامعة. 
 ،إبراهيمي)  وختتلف نتيجة الفرض الثالث مع نتائج دراسة 

مستوى   نأشارت نتائجها إىل أ فقد( 2017  ،سعد  نوب
كلية العلوم االجتماعية جبامعة النفسي لدى طلبة    باالغرتا

كما ختتلف هذه النتيجة مع نتائج   .اكبري    ناألغواط؛ كا
أشارت نتائجها إىل  فقد( 2018 ،ومزاور  ،جنار  ،مجال)  دراسة

املؤسسات الرتبوية   نالنفسي لدى عينة م  بمستوى االغرتا  نأ
ا مع نتائج وختتلف هذه النتيجة أيض    .اكبري    ناحلرة؛ كا

؛ 2017  ،الشقران؛ 2014  ،شعرية أيب)  من راسات كل  د
  نأشارت نتائجهما إىل أ فقد( 2014  ،وعبد الفتاح  شاهني

  نم اتلدى عين  ،امتوسا    نالنفسي كا  بمستوى االغرتا
ا مع نتائج كما ختتلف هذه النتيجة أيض    .اجلامعة  بطال

 مستوى  نأشارت نتائجها إىل أ فقد( 2018  ،حممد)  دراسة
 الدارسني  املصريني  بالاال لدى امرتفع    نكا النفسي  باالغرتا

 .اخلارج يف 
؛ الوجداين  نالتمع  نم املتوسط الباحث املستوى ويفسر

مالحظة على   ناملرحلة الثانوية حيرصو   بطال  نبكو 
كما أهنم   ،اهتموإبقائها يف بؤر اهتمام موانفعاالهت ممشاعره

 ،رد الفعل على هذه االنفعاالت يف على التمهل  نحيرصو 
 ،على مستقبلهم األكادميي  نمع هذا احلرص يقلقو   نلك 
 هذه االنفعاالت.  نمتع  نا غري يسري مجزء    نفيفقدو  

اسرتاتيجية الصورة   نالكبري م ويفسر الباحث املستوى
على   ناملرحلة الثانوية حيرصو  بطال  نبكو االجتماعية؛ 

خالل أمام معلميهم وزمالئهم  ىمثلاجتماعية صورة   نتكوي
 عملية التعلم.

 باالغرتا  نم الضعيف ويفسر الباحث املستوى
على   ناملرحلة الثانوية حيرصو  بطال  نبكو ؛ األكادميي 

  ،هبا  نويهتمو ؛ ةكادمييتصنيف مستوياهتم األعايري مب االهتمام
على توجيه  حرصهممع   ،الالمباالة األكادميية  نع  نويبتعدو 

الذي يوصلهم إىل اجلامعات والكليات  األكادميي همسلوك
 .اليت يرعبوهنا

  وتفسيرها: الرابعنتائج الفرض 
ات توجد عالق" :ينص الفرض الرابع على ما يأيت

 نأبعاد التمع موجبة ذات داللة إحصائية بني ارتباطية
واسرتاتيجية الصورة االجتماعية لدى  الكليةالوجداين ودرجته  

صحة هذا الفرض قام  نوللتحقق م  ."رحلة الثانويةامل  بطال
  نالتمع أبعاد  بني  نبريسو معامالت ارتباط   بالباحث حبسا

 .الوجداين ودرجته الكلية واسرتاتيجية الصورة االجتماعية
 .(9) خالل جدول  نويتضح ذلك م 

 9  جدول
الوجداني ودرجته الكلية   نأبعاد التمع  نمعامالت االرتباط بي

 :تراتيجية الصورة االجتماعيةواس
 الصورة االجتماعية ةاستراتيجي الوجداني نالتمع

 **0.16 املالحظة الوجدانية
 **0.23 وصف الوجدان
 **0.28 التصرف بوعي

 **0.16 إصدار األحكام بجتن
 **0.21 رد الفعل بجتن

 **0.23 الدرجة الكلية
 0.01** دال عند مستوى 

أنه توجد عالقات  (9)  خالل جدول نيتضح م
 نأبعاد التمعمجيع   ا بنيارتباطية موجبة دالة إحصائي  

مما   ،ودرجته الكلية واسرتاتيجية الصورة االجتماعية الوجداين 
 الرابع.حيقق صحة الفرض 

 ا مع نتائج دراسةوتتفق نتائج الدراسة احلالية جزئي  
 (Jennings, 2018) عالقة وجود أشارت نتائجها إىل  فقد

لدى عينة  واالسرتاتيجيات الوجدانية االجتماعية  نالتمع  بني
 .املعلمني  نم
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 دالة ارتباطيه موجبة عالقة وجود الباحث ويفسر
واسرتاتيجية  الوجداين  نأبعاد التمعمجيع   بني اإحصائي  

حنو صورة  الثانوية  بسعي طال  نبأ الصورة االجتماعية
اعره وانفعاالته مالحظة مشيدفعه إىل   نأمام اآلخري مثلى

واالبتعاد   ،ووصفها ومتييزها وإبقائها يف بؤرة اهتمامه
ال يفقد الصورة اليت رمسها حىت   ،يهااحلكم عل نع

  .له  ناآلخرو 
  وتفسيرها: الخامسنتائج الفرض 

توجد عالقة " :ما يأيتينص الفرض اخلامس على 
 نأبعاد التمع  سالبة ذات داللة إحصائية بنيارتباطيه 

األكادميي لدى   بوجداين ودرجته الكلية واالغرتاال 
صحة هذا الفرض  نوللتحقق م  ."املرحلة الثانوية  بطال

 أبعاد  بني  نبريسو معامالت ارتباط   بقام الباحث حبسا
 .األكادميي  بالوجداين ودرجته الكلية واالغرتا  نالتمع

 .(10)  خالل جدول نويتضح ذلك م 

 10  جدول
 :األكاديمي  بالوجداني ودرجته الكلية واالغترا  نأبعاد التمع  نباط بيمعامالت االرت

التحكم   نفقدا العزلة األكاديمية المعايير  نفقدا الوجداني نالتمع
 األكاديمي

المعنى   نفقدا الالمباالة األكاديمية
 األكاديمي

  باالغترا
 األكاديمي

 **0.39- **0.35- **0.38- **0.29- **0.29- **0.30- املالحظة الوجدانية
 **0.48- **0.40- **0.48- **0.40- **0.41- **0.28- وصف الوجدان
 **0.53- **0.44- **0.56- **0.42- **0.43- **0.29- التصرف بوعي

 **0.33- **0.21- **0.37- **0.36- **0.21- **0.19- إصدار األحكام  بجتن
 **0.45- **0.34- **0.51- **0.39- **0.34- **0.25- رد الفعل  بجتن

 **0.47- **0.37- **0.50- **0.41- **0.36- **0.28- الدرجة الكلية
 *  0.01** دال عند مستوى 

( أنه توجد عالقة 10)  خالل جدول  نيتضح م
 نأبعاد التمعمجيع   ا بنيدالة إحصائي  سالبة ارتباطية 

 مما حيقق  ،األكادميي  بالوجداين ودرجته الكلية واالغرتا 
 اخلامس.صحة الفرض 

مع نتائج ا جزئي  وتتفق نتائج الدراسة احلالية 
أثر أشارت نتائجها إىل وجود  فقد( Van Der, 2018) دراسة

سرتاتيجيات اتعليم العفو والتسامح كل اإحصائي   إجيايب ودال
 يف املدارس.  بالاال  بتقليل اغرتاعلى وجدانية 

دالة  القة ارتباطيه سالبةويفسر الباحث وجود ع
 ،الوجداين ودرجته الكلية  نمجيع أبعاد التمع  بني اإحصائي  

مالحظة الفرد ملشاعره   نبأ  ،األكادميي  بواالغرتا 
احلكم عليها؛   نواالبتعاد ع  ،وانفعاالته ووصفها ومتييزها

وعدم اهتمامه   ،بالالمباالة األكادميية لديه ايرتبط عكسي  

لليات احلكم على وعدم احرتام   ،األكادميي بسلوكه
 يدعو لذلك.  بسب  ندو  مستواه؛

  وتفسيرها: السادسنتائج الفرض 
توجد " :ينص الفرض السادس على ما يأيت

 سالبة ذات داللة إحصائية بني ات ارتباطيهعالق
األكادميي لدى   بواالغرتا اسرتاتيجية الصورة االجتماعية 

الفرض صحة هذا   نوللتحقق م  ."املرحلة الثانوية  بطال
 بني  نبريسو معامالت ارتباط   بقام الباحث حبسا

 األكادميي  باالغرتاأبعاد و  اسرتاتيجية الصورة االجتماعية 
 .(11)  خالل جدول  نويتضح ذلك م  .ودرجته الكلية

 11  جدول
أبعاد و  استراتيجية الصورة االجتماعية نمعامالت االرتباط بي

 .ودرجته الكلية األكاديمي باالغترا
 الصورة االجتماعية ةاستراتيجي األكاديمي بالغتراا

 **0.16- املعايري نفقدا
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 الصورة االجتماعية ةاستراتيجي األكاديمي بالغتراا
 **0.27- العزلة األكادميية

 0.07- التحكم األكادميي نفقدا
 **0.32- الالمباالة األكادميية

 **0.36- املعىن األكادميي نفقدا
 **0.28- الدرجة الكلية

 0.01** دال عند مستوى 
 ات( أنه توجد عالق11)  خالل جدول  نيتضح م

اسرتاتيجية الصورة   ا بنيسالبة دالة إحصائي   هارتباطي
؛ ودرجته الكلية األكادميي  باالغرتاأبعاد و  االجتماعية

مما حيقق صحة الفرض   ،التحكم األكادميي  نفقداعدا 
 .السادس جزئي ا

و   ،منتصر)  ا مع نتائج دراسةوتتفق هذه النتيجة جزئي  
 وجود عالقة بنيأشارت نتائجها إىل  فقد (2012 ،إمساعيل

 االسرتاتيجيات الوجدانية وضعف التعلم املدرسي. 
ارتباطية سالبة دالة  اتويفسر الباحث وجود عالق

وأبعاد  اسرتاتيجية الصورة االجتماعية  ا بنيإحصائي  
بصورته   باهتمام الاال  نبأ  األكادميي  باالغرتا

بشعوره بالعزلة  ابط عكسي  ترت  االجتماعية خالل الدراسة

فلو شعر   ،واإلحباط والالمباالة األكادميية
 باإلحباط ملا اهتم بصورته أمام اآلخرين. بالاال

الباحث عدم وجود عالقة ارتباطية دالة  ويفسر
  نوفقدااسرتاتيجية الصورة االجتماعية   ا بنيإحصائي  

م معايري احلك  نأ  بشعور الاال نبأ  التحكم األكادميي
األكادميي ليس هلا معىن؛ ليس له عالقة بصورته أمام 

 اآلخرين.
 : وتفسيرها السابعنتائج الفرض 

ال توجد فروق : "ينص الفرض السابع على ما يأيت
الوجداين ودرجته الكلية ترجع   نا يف أبعاد التمعدالة إحصائي  

املرحلة   بلدى طال إناث( –ذكور )  إىل متغري النوع
الفرض قام الباحث  اصحة هذ نم لتحققول  ."الثانوية

 لداللة الفرق بني  مستقلتني  اختبار "ت" لعينتني بحبسا
 نيف كل بعد م  العينة األساسية  بمتوساي درجات طال 
، ا ملتغري النوعتبع  الوجداين ودرجته الكلية   نالتمع أبعاد 
 .(12)  جدولخالل   نويتضح ذلك م 

 12  جدول
 :ودرجته الكليةالوجداني  نالتمع أبعادفي ( وذلك إناث -رو ذك) دالة اإلحصائية ألفراد المجموعتينت( ومستويات ال) قيم

 مستوى الداللة ت قيمة 210= ناث نإ 160= ن رو ذك الوجداني نالتمع
 ع م ع م

 0.06 1.89 5.08 20.32 4.80 21.13 املالحظة الوجدانية
 0.17 1.36 6.59 19.90 6.078 20.85 وصف الوجدان
 0.35 0.93 6.01 21.30 5.92 21.89 التصرف بوعي

 0.6 1.91 7.42 20.18 6.67 21.61 إصدار األحكام بجتن
 0.07 1.81 6.82 19.58 6.51 20.85 رد الفعل بجتن

 0.08 1.72 29.45 101.29 28.36 106.53 الدرجة الكلية

ال توجد فروق دالة يتضح أنه  (12)  جدولخالل   نم
ترجع إىل   الوجداين ودرجته الكلية  نا يف أبعاد التمعإحصائي  

 عينة البحث. إناث( لدى –ذكور )  متغري النوع

( 2016 ،عالم)  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
ا وفق    نعدم وجود فروق يف التمعأشارت نتائجها إىل  فقد

 اجلامعة.  بطال  نلدى عينة م  للنوع
يف  اإحصائي  دالة  عدم وجود فروق ويفسر الباحث

 الوجداين ودرجته الكلية ترجع إىل متغري النوع  نأبعاد التمع
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بنفس   نوالاالبات ميرو   بالاال نبأ إناث( – ذكور)
الظروف االجتماعية واألكادميية والنفسية خالل املرحلة 

 ،ملشاعرهم وانفعاالهتم ووصفها  بفمالحظة الاال  ،الثانوية
 ،هي عمليات معرفية وجدانية  ،هاوالتمهل يف رد الفعل علي 
 .أم أنثى  نكا   ار  ذك  بال ختتلف باختالف نوع الاال 

 :وتفسيرها نالثامنتائج الفرض 

وجد فرق دال يال : "على ما يأيت نينص الفرض الثام
رجع إىل متغري ي اسرتاتيجية الصورة االجتماعيةيف  اإحصائي  

 ."ثانويةاملرحلة ال  بلدى طال  إناث( –ذكور )  النوع
اختبار   بالفرض قام الباحث حبسا اصحة هذ  نم وللتحقق 

متوساي درجات   لداللة الفرق بني  مستقلتني  "ت" لعينتني
 الصورة االجتماعية اسرتاتيجيةيف   العينة األساسية  بطال
 .(13)  جدولخالل   نويتضح ذلك م  .ا ملتغري النوعتبع  

 13  جدول
 :الصورة االجتماعيةاستراتيجية في ( وذلك إناث -رو ذك)  اإلحصائية ألفراد المجموعتينالدالة  ىت( ومستو )  ةقيم

 مستوى الداللة ت قيمة 210= ناث نإ 160= ن رو ذك استراتيجية الصورة االجتماعية
 ع م ع م

60.76 9.11 61.94 9.20 -1.23 0.22 
وجد فرق دال يال يتضح أنه  (13)  جدولخالل   نم
رجع إىل متغري ي  ،اسرتاتيجية الصورة االجتماعيةيف  اإحصائي  

 عينة البحث. إناث( لدى –ذكور )  النوع
و   ،منتصر)  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

ال توجد أنه أشارت نتائجها إىل  فقد (2012  ،إمساعيل
 فروق يف االسرتاتيجيات الوجدانية تعزى للنوع.

يف ا إحصائي  ويفسر الباحث عدم وجود فرق دال 
ذكور )  رجع إىل متغري النوعي اسرتاتيجية الصورة االجتماعية

ال ختتلف   نأمام اآلخري  بصورة الاال  نبأ إناث( –
فكل منهما حيرص على صورة سوية   ،صورة الاالبة نع

 ا.ا وأكادميي  اجتماعي  

  وتفسيرها:الفرض التاسع نتائج 
دالة ال توجد فروق ينص الفرض التاسع على أنه "

األكادميي ودرجته الكلية   بيف أبعاد االغرتا اإحصائي  
 بلدى طال إناث ( – ذكور )  ترجع إىل متغري النوع

الفرض قام  اصحة هذ نم وللتحقق "املرحلة الثانوية. 
لداللة الفرق   مستقلتني  اختبار "ت" لعينتني  بالباحث حبسا

ل بعد كيف   ، العينة األساسية  بمتوساي درجات طال  بني
ا ملتغري تبع  األكادميي ودرجته الكلية   باالغرتا أبعاد  نم

 .(14)  جدولخالل   نويتضح ذلك م  .النوع

 14 جدول
 :ودرجته الكليةاألكاديمي   باالغترا أبعادفي ( وذلك إناث -رو ذك)  ت( ومستويات الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين)  قيم

 مستوى الداللة ت قيمة 210= ناث نإ 160= ن رو ذك األكاديمي باالغترا
 ع م ع م

 0.72 0.35- 2.45 13.72 2.48 13.63 املعايري نفقدا
 0.79 0.25 3.28 12.38 3.41 12.47 العزلة األكادميية

 0.01 2.68- 3.10 14.86 2.95 14.00 التحكم األكادميي نفقدا
 0.97 0.03- 3.35 11.90 3.48 11.89 الالمباالة األكادميية

 0.65 0.45 2.66 11.71 2.83 11.84 املعىن األكادميي نفقدا
 0.57 0.56- 12.43 64.59 12.59 63.85 الدرجة الكلية
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ال توجد فروق دالة يتضح أنه  (14)  جدولخالل   نم
ترجع   ،األكادميي ودرجته الكلية  بيف أبعاد االغرتاا إحصائي  

عدا   عينة البحث لدى  إناث ( –ذكور  )  إىل متغري النوع
فيوجد فرق لصاحل   ،"التحكم األكادميي  نفقدابعد "

 اإلناث.
 من مع نتائج دراسات كل   اوتتفق هذه النتيجة جزئي      

  نوب  ،إبراهيمي؛ 2012  ،؛ كرمية2014 ،شعرية أيب) 
عدم وجود فروق أشارت نتائجها إىل فقد  (2017  ،سعد

  بطال  ندى عينات مل  ا ملتغري النوعوفق    بيف االغرتا
 ،النعيمى)  هذه النتيجة مع نتائج دراسةوختتلف   .اجلامعة

 ااب  اغرت  أكثر اإلناثأن أشارت نتائجها إىل  فقد  (2005 
هذه كما ختتلف   .املعلمني  نلدى عينة م الذكور  نم

أشارت  فقد (2017 ،الشقران)  مع نتائج دراسة النتيجة
 بيف مستوى االغرتا ائي  إحصاوجود فرق دال إىل  نتائجها

  .النفسي ككل يعزى للنوع ولصاحل الذكور 
يف ا إحصائي  ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة 

األكادميي ودرجته الكلية ترجع إىل متغري   بأبعاد االغرتا

وإحباطه األكادميي  بالاال ةعزل  نبأ إناث ( –ذكور  )  النوع
نفس الضغوط بهما مير فكل من  ،ا أو أنثىال يتأثر بكونه ذكر  

 خالل املرحلة الثانوية.
 نيف بعد "فقدا اإحصائي  ويفسر الباحث وجود فرق دال 

الاالبات اإلناث قد   نبأ التحكم األكادميي"؛ لصاحل اإلناث 
 بالاال  الشعور بضياع اآلليات اليت متيز بني  نيزيد لديه

 ور.الذك  بالاال  نأكثر عاطفية م  نكوهن ببسب ،اأكادميي   
 : وتفسيرها العاشرنتائج الفرض 

ال توجد فروق : "على ما يأيت ينص الفرض العاشر
الوجداين ودرجته الكلية ترجع   نيف أبعاد التمعا إحصائي  دالة 

املرحلة   بلدى طال  أديب( -علمي)  إىل متغري التخصص
الفرض قام الباحث  اصحة هذ نم وللتحقق  ."الثانوية

  لداللة الفرق بني مستقلتني  نتنياختبار "ت" لعي  بحبسا
  نيف كل بعد م ، العينة األساسية  بمتوساي درجات طال

ا ملتغري تبع    ،ودرجته الكلية ،الوجداين  نالتمع أبعاد
 .(15)  جدولخالل   نذلك م  ويتضح  .التخصص

 15  جدول
 :ودرجته الكليةالوجداني   نالتمع أبعادفي ذلك ( و أدبي -علمي)  ت( ومستويات الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين)  قيم

 مستوى الداللة ت  قيمة 218= نأدبي   152= ن علمي الوجداني  نالتمع
 ع م ع م

 1.14 1.50 5.09 20.42 4.80 21.21 املالحظة الوجدانية
 0.53 0.62 6.62 20.13 6.74 20.57 وصف الوجدان
 0.83 0.20 6.07 21.50 5.85 21.63 التصرف بوعي

 0.13 1.52 7.37 20.33 6.73 21.47 إصدار األحكام  بجتن
 0.17 1.38 6.82 19.72 6.54 20.71 رد الفعل  بجتن

 0.25 1.13 29.48 102.12 28.42 105.61 الدرجة الكلية 
ال توجد فروق دالة يتضح أنه  (15)  جدولخالل   نم
ة ترجع إىل الوجداين ودرجته الكلي  نيف أبعاد التمع اإحصائي  

 .عينة البحثأديب( لدى  -علمي)  متغري التخصص
( 2016 ،عالم)  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ا وفق    نعدم وجود فروق يف التمعأشارت نتائجها إىل  فقد
 .اجلامعة  بطال  نلدى عينة م للتخصص

يف ا إحصائي  ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة 
ودرجته الكلية ترجع إىل متغري  الوجداين  نأبعاد التمع

التخصص العلمي أو   بطال  نبأ  أديب( -علمي)  التخصص
بنفس الظروف االجتماعية واألكادميية والنفسية   ناألديب ميرو 

ملشاعرهم   بفمالحظة الاال  ،خالل املرحلة الثانوية
هي   ،والتمهل يف رد الفعل عليها  ،ووصفها وانفعاالهتم
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ال ختتلف باختالف ختصص   ،انيةعمليات معرفية وجد
 الاالب.

 :وتفسيرها الحادي عشرنتائج الفرض 
وجد يال : "على ما يأيت ينص الفرض احلادي عشر

رجع ي االجتماعية اسرتاتيجية الصورةيف  اإحصائي  فرق دال 
املرحلة   بلدى طال أديب( -علمي)  التخصصإىل متغري 

م الباحث الفرض قا اصحة هذ  نم وللتحقق  ."الثانوية
 لداللة الفرق بني  مستقلتني  اختبار "ت" لعينتني  بحبسا

 اسرتاتيجيةيف  ، العينة األساسية  بمتوساي درجات طال 
ويتضح ذلك   .التخصصا ملتغري تبع   الصورة االجتماعية

 .(16)  جدولخالل  نم

 16  جدول
 الصورة االجتماعيةاستراتيجية في ( وذلك دبيأ -علمي)  الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين ىت( ومستو )  ةقيم

 مستوى الداللة ت  قيمة 218= نأدبي  152= ن علمي استراتيجية الصورة االجتماعية
 ع م ع م

60.75 8.94 61.91 9.30 -1.20 0.23 
وجد فرق دال يال يتضح أنه  (16) جدولخالل  نم
إىل متغري  رجعي  ،اسرتاتيجية الصورة االجتماعيةا يف إحصائي  

 .لدى عينة البحث أديب( -علمي) التخصص
يف  اإحصائي  دال ويفسر الباحث عدم وجود فرق 

رجع إىل متغري ياسرتاتيجية الصورة االجتماعية 
التخصص العلمي  بصورة طال نبأ أديب( -علمي) التخصص

  ،التخصص األديب بصورة طال نال ختتلف ع نأمام اآلخري
ا أمام ا وأكادميي  سوية اجتماعي  فكل منهما حيرص على صورة 

 اآلخرين.

  وتفسيرها:الفرض الثاني عشر نتائج 
ال توجد : "ينص الفرض الثاين عشر على ما يأيت

األكادميي ودرجته   بيف أبعاد االغرتا اإحصائي  فروق دالة 
لدى   أديب( -علمي)  التخصصالكلية ترجع إىل متغري 

الفرض  اصحة هذ  نم وللتحقق "املرحلة الثانوية.  بطال
لداللة   مستقلتني  اختبار "ت" لعينتني  بقام الباحث حبسا

كل يف   ، العينة األساسية  بمتوساي درجات طال  الفرق بني
ا ملتغري تبع  ودرجته الكلية   ،األكادميي  باالغرتا أبعاد  نبعد م

 .(17)  جدولخالل  نويتضح ذلك م  .التخصص
 17  جدول

 :ودرجته الكليةاألكاديمي  باالغترا أبعادفي ( وذلك أدبي -علمي) الة اإلحصائية ألفراد المجموعتينت( ومستويات الد) قيم
  باالغترا

 األكاديمي
 مستوى الداللة ت قيمة 218= نأدبي  152= ن علمي

 ع م ع م
 0.47 0.73- 2.50 13.76 2.40 13.57 املعايري نفقدا

 0.23 1.18 3.34 12.25 3.32 12.67 العزلة األكادميية
 *0.04 2.03- 3.10 14.76 2.98 14.10 التحكم األكادميي نفقدا

 0.51 0.65 3.39 11.80 3.43 12.03 الالمباالة األكادميية
 0.38 0.88 2.69 11.66 2.79 11.92 املعىن األكادميي نفقدا

 0.96 0.05 12.56 64.24 12.43 64.30 الدرجة الكلية
 0.05* دال عند مستوى  

ال توجد فروق دالة يتضح أنه  (17)  جدولخالل   نم
األكادميي ودرجته الكلية ترجع  بيف أبعاد االغرتا اإحصائي  

؛ عدا لدى عينة البحث أديب( -علمي)  التخصصإىل متغري 

  بفيوجد فرق لصاحل طال  ،"التحكم األكادميي  نفقدابعد "
 األديب.
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 عماشة)  يتمع نتائج دراسا جزئي  وتتفق هذه النتيجة  
ا إىل مأشارت نتائجه فقد( 2012 ،كرمية؛  2017 ،وشقري 

متغري الدراسي ترجع إىل   بوجود فروق يف االغرتاعدم 
  .اجلامعة  بطال  نم  لدى عينتني التخصص الدراسي

  ،(2002 ،موسى)  ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسةو 
  بني  بأشارت نتائجها إىل وجود فروق يف االغرتا فقد
الكليات النظرية لصاحل   بالكليات العلمية وطال  بطال
 الكليات النظرية.  بطال

ا يف ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائي  
ترجع إىل متغري   ،ودرجته الكلية  ،األكادميي  بأبعاد االغرتا

وإحباطه   بالاال ةعزل  نبأ أديب( -علمي)  التخصص
 ،العلمي أو األديب  بالط  نال يتأثر بكونه م ،األكادميي

 فكل منهما مير ينفس الضغوط خالل املرحلة الثانوية. 
يف بعد ا إحصائي  ويفسر الباحث وجود فرق دال 

 نبأ  ،األديب  بطال لصاحل  ،التحكم األكادميي"  ن"فقدا

قد يزيد لديهم الشعور بضياع اآلليات   ،األديب  بطال 
بعض   نأ  ببسب  ،اغريه أكادميي    اليت متيز بينه وبني

قد ال   ،التخصص العلمي  بالكليات اليت تتاح لاال
 تتاح هلم.

 : وتفسيرهانتائج الفرض الثالث عشر 
التنبؤ   نميك"أنه  ىعل عشر الثالثينص الفرض 

الصورة االجتماعية اسرتاتيجية   نالوجداين م  نبالتمع
صحة هذا الفرض قام  نوللتحقق م  ."األكادميي  بواالغرتا

حتليل االحندار املتعدد التدرجيي باريقة   بحبسااحث الب
Stepwise.  بني املتعددكانت قيمة معامل االرتباط   فقد 

  نوهي تعد نسبة جيدة م  ،(0.48)  نياملستقل  نياملتغري  
 نياملستقل  نياملتغري   بني املتعددومربع معامل االرتباط   ،التباين

 :يتالنحو اآل ى( وجاءت النتائج عل0.23) 

 18  جدول
 :الوجداني( نالتمع)  المتغير التابع ىعل( األكاديمي بالصورة االجتماعية واالغترااستراتيجية ) المستقلين نالنحدار المتغيري ننتائج تحليل التباي

 مستوى الداللة قيمة ف وداللتها متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر االختالف 
  معامل االنحدار

 الخطأ
 الكلي

72786.49 
238984.69 
311771.19 

2 
367 
369 

36363.24 
651.18 

55.88 
** 

0.000 

 

 19  جدول
 معامالت معادلة االنحدار المتعدد

 مستوى الداللة وداللتهاقيمة ت  معامل االنحدار المعياري الخطأ المعياري معامل االنحدار البعد
 0.01 11.29  13.32 150.49 الثابت

 0.01 9.14- 0.44- 0.11 1.03- األكادميي غرتاباال
 0.04 2.10 0.10 0.15 0.32 الصورة االجتماعية

 :أيتفيما ي عشر الثالثويوضح الباحث نتيجة الفرض 
الصورة اسرتاتيجية )  انجمتمع  الناملستق  اناملتغري  -

 %( من23)  انفسر ي( األكادميي  االجتماعية واالغرتاب
الوجداين(؛ مما   )التمعن  رجات املتغري التابعالكلي يف د  التباين

 الصورة االجتماعية واالغرتاب  عالقة بني وجود ىيدل عل
 الوجداين.  والتمعن األكادميي 

هناك عالقة احنداريه  ( يتضح أن18)  خالل جدول  من -
الصورة االجتماعية اسرتاتيجية )  نياملستقل  يناملتغري   بني

  (.األكادميي  واالغرتاب
 :ما يأيت تضحي( 19)  خالل جدول  نم
وهذه   .Stepwiseخاوات حتليل االحندار املتعدد باريقة   -

الاريقة تبدأ بإدراج املتغريات املستقلة يف معادلة االحندار 
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 ااملستقلة تأثري   املتغريات ىفيتم إدراج أقو   ،املتعدد يف كل خاوة
 املتغري التابع بشكل متتابع. ىعل
ى ستو عند ما إحصائي  االحندار دالة  قيم ت ملعامالت  -
 نالتنبؤ بالتمع  نمث ميك  نوم  ،(0.04)  ومستوى  ،(0.01)
 بالصورة االجتماعية واالغرتااسرتاتيجية   نالوجداين م 
 األكادميي. 

 نالوجداين م  نتتضح املعادلة التنبؤية للتنبؤ بالتمع -
على األكادميي   واالغرتابالصورة االجتماعية اسرتاتيجية  

 :النحو اآليت
 االغرتاب × 1.03-) + 150.49الوجداين =   نالتمع

 (الصورة االجتماعيةاسرتاتيجية  × 0.32) ( +األكادميي 
 (اتنبؤ   األقوى) املتغري التابعب يف التنبؤ األهمستقل املتغري امل  -
 .الصورة االجتماعيةاسرتاتيجية  مث ،األكادميي  االغرتاب هو
الوجداين   التمعنبني  سالبة عالقة ارتباطيةتوجد  -
  األكادميي  االغرتابن معامل احندار إ؛ إذ األكادميي  االغرتابو 

ت كلما زاد  وهذا يعىن أنه، والتنبؤ بالسالب ،اكان سالب  
 االغرتاباخنفضت درجات الوجداين   التمعن درجات

  .األكادميي 
 ،الوجداين  نبالتمعالتنبؤ   نيتضح مما سبق أنه ميك -

؛ األكادميي  بواالغرتا الصورة االجتماعيةل اسرتاتيجية خال نم 
 .عشر الثالث مما حيقق صحة الفرض

خالل  نالوجداين م  نويفسر الباحث إمكانية التنبؤ بالتمع
  نبأاألكادميي؛   بواالغرتا الصورة االجتماعيةاسرتاتيجية 

  نأمام اآلخري ىإىل صورة مثل الوصولإىل   بالاال يسع
قد يدفعه   ،وحرصه على هذه الصورة ،التعلمخالل عملية 

إىل احرتام معايري اجملتمع وللياته اليت حيكم هبا على 
ا؛ ونبذ العزلة واإلحباط والالمباالة أكادميي    بالاال

وكل ما سلوكه األكادميي؛  واالهتمام بتوجيه  ،األكادميية
ملشاعره وانفعاالته وإبقائها   بيرتبط مبالحظة الاالسبق 

 ئنب  مما قد ي    ،احلكم عليها نواالبتعاد ع  .ؤرة اهتمامهيف ب
 بوصف ومتييز هذه املشاعر واالنفعاالت.

 توصيات الدراسة:
 :أيتل هذه الدراسة يوصي الباحث مبا يخال نم
ومجيع الاالبات   ،وطالبات التخصص األديب  بتوجيه طال -

 هبا أنشاتهم األكادميية.  ناإلناث إىل الكيفية اليت يضباو 
يف الربامج التدريبية ملعلمي ؛ الوجداين نالتمعمتغري تضمني  -

 بصورة الاالا يرتبط ببوصفه متغري  املرحلة الثانوية، 
 واغرتابه األكادميي.  ،االجتماعية 

معايري اجملتمع وللياته اليت حيكم  طريقة التدريس  تضمني -
 ،هلا معىن  نأ  بحىت يشعر الاالا؛ أكادميي    بهبا على الاال

فيساعد   ،بالعزلة واإلحباط والالمباالة األكادميية ونيشعر ال ف 
 األكادميي. معلى توجيه سلوكه ذلك
 ماحلكم على مشاعره ناالبتعاد ع بأمهية  بتوجيه الاال -

والتمهل يف رد الفعل على   ،أو خاأ ا ب  بكوهنا صوا  ،موانفعاالهت
 .هذه املشاعر االنفعاالت

 ية:تاآليقرتح الباحث إجراء البحوث و 
الوجداين على اسرتاتيجية   نتدرييب لتنمية التمعبرنامج  أثر -

املرحلة   بلدى طال األكادميي  بالصورة االجتماعية واالغرتا
 الثانوية.

وذوي صعوبات   العاديني  بلدى الاال الوجداين  نالتمع -
 .املرحلة الثانويةالتعلم ب

  الناطقنيباللغة العربية و   لدى الناطقني الوجداين  نالتمع -
 بغريها: دراسة مقارنة.

 نمبتعة الدراسة لدى عينة مالوجداين وعالقته   نالتمع -
 املرحلة الثانوية.  بطال 

التحصيل بوعالقتها االجتماعية  الصورةاسرتاتيجية  -
 املرحلة الثانوية.  بلدى طالالدراسي 

 :المراجع
 بالغرتاظاهرة ا  .(2017)  أمحد  ،سعد  نوب  ،صاحل الدين ،إبراهيمي
طلبة   ناجلامعة: دراسة ميدانية على عينة م  بالنفسي لدى طال 
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- دراسات .كلية العلوم االجتماعية جبامعة األغواط
 .60 -45 ،61 ،اجلزائر

يف النسق التعليمي لدى   باالغرتا .(2014)  خالد حممد ،أبو شعرية
اجلامعي يف ضوء بعض املتغريات: دراسة حالة ميدانية   بالشبا
 ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية  .طلبة كلية الرتبية  نعينة م على
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اخلصائص السيكومرتية ملقياس  (.2016)  السيد حممد  ،أبو هاشم
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 وعالقته النفسي  باالغرتا .(2018)  فليح  نحس بزين  ،اجلبوري

اجمللة األوربية  .باخنفاض الااقة النفسية للنساء املصابات بالبدانة
 .126 -101 ،(18) 8 ،لتكنولوجيا علوم الرياضة

النفسي   بتويات االغرتامس .(2018)  نسيمة  ،ومزاور  ،جنار  ،مجال
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 .279 -267 ،13 ،اجلزائر –والتوزيع 
النفسي   باالغرتا  .(2010) فاطمة خلف ،فادية كمال واهلويش  ،محام

وتقدير الذات لدى خرجيات اجلامعة العامالت والعاطالت 
 2 ،جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية  .العمل نع
 (2)، 63- 138. 

 وعالقته النفسي  باالغرتا  .(2017)  الدين عصام مرتضى  ،خلف اهلل
 اإلعاقة ذوي دىل الدميغرافية املتغريات وبعض بالنفس بالثقة

 رسالة .اخلرطوم بوالية الثانوية املرحلة بطال  نم احلركية
 السودان. ،النيلني جامعة ،باآلدا كلية ،دكتوراه

دراسة يف سيكولوجية  .(2003)  عبد اللايف حممد  ،خليفة
 القاهرة.  ،دار غريب .االغرتاب

إرشاد لتصحيح مشاعر ومعتقدات  .(2004) سناء حامد ،زهران
 القاهرة. ،عامل الكتب .رتاباالغ

النفسي على مستوى أداء   باالغرتاأثر  .(2018) مشس علي  ،السالمي
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Abstract: The current study aims to identify emotional mindfulness,social image Strategy and academic alienation,in the 

light of gender and specialization in the secondary stage. The researcher used in his study descriptive comparative method.

The study sample consisted of(370) male and female secondary school students in the New Valley in the second semester 

of the academic year 2017-2018.Scales of emotional mindfulness,social image strategy and academic alienation(prepared 

by the researcher) were applied to the sample.The results of the study indicated that there is an average level of emotional 

mindfulness,a large level of social image strategy,and a low level of academic alienation.There are positive correlations that 

are statistically significant between all dimensions of the emotional mindfulness,its overall degree,and the social image 

strategy.Negative correlations are statistically significant between all dimensions of the emotional mindfulness,its overall 

degree,and academic alienation.Negative correlations are statistically significant between social image strategy,dimensions 

of academic alienation,and overall degree; except for loss of academic control. 

There are no statistically significant differences in the dimensions of emotional mindfulness and its overall degree,the 

strategy of social image,the dimensions of academic alienation and its overall degree according to the variables of gender

(male - female) and specialization(scientific - literary),except for "loss of academic control" in favor of females and literary 

students.The study concluded that emotional mindfulness can be predicted from the social image strategy and academic 

alienation. 

  
Key words: Emotional Mindfulness,Social Image Strategy,Academic Alienation 
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 إعداد

   سمية بنت عبداهلل النجاشي
 جامعة امللك سعود 

 نوال بنت محمد الموسى
 جامعة امللك سعود 

  هـ8/3/1441 وقبل - هـ10/1/1441 قدم للنشر

 

 

لدى طالبات  املتعمد(، واليقظة الذهنية-والشرود الذهين ببعديه )العفوي ،االبتكاريهدفت الدراسة إىل استقصاء العالقة بني التفكري : المستخلص
الستخدامات البديلة، ومقياس الجنر لالتشعيب االبتكاري البكالوريوس يف جامعة امللك سعود، ولتحقيق أهداف الدراسة طُّبق كل من مقياس التفكري 

وقد أظهرت نتائج الدراسة  .األدوات املطبقةوجرى التأكد من صدق وثبات مجيع طالبة،  155لليقظة الذهنية، ومقياس للشرود الذهين على عينة من 
مع مجيع متغريات ا كان ارتباط الشرود الذهين العفوي سلبي    يف حنيواليقظة الذهنية، االبتكاري جيابيا  بني الشرود الذهين املتعمد و أبعاد التفكري إا ارتباط  

وهذا يؤكد أمهية التمييز بني بعدي  ،االبتكاري%  من قدرة التفكري 10بنسبة  أ ظهر أن اليقظة الذهنية والشرود الذهين  املتعمد والعفوي تتنبالدراسة، و 
وهبذا فقد  ،االبتكاريويؤيد النتائج اليت أظهرت عالقة إجيابية بني اليقظة الذهنية والتفكري  ،االبتكاريالشرود الذهين يف الدراسات املتصلة بالتفكري 

ظة خرجت الدراسة بتوصيات عدة من أمهها: حماولة فهم األساس العصيب للعالقة بني متغريات الدراسة، وإجراء دراسات تستقصي أثر متارين اليق
 .االبتكاري الذهنية على التفكري 

 .اجلامعة، طالبات الشرود الذهين املتعمد، الشرود الذهين العفوي ،، اليقظة الذهنيةاالبتكاريالتفكري  :المفتاحية  الكلمات
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 المقدمة:
 ,Guilfordمن وجهة نظر جيلفورد )االبتكاري لتفكري ا

( هو حصيلة عدة عمليات عقلية تقوم على مالحظة 1956
 أجل إعادةأبعاد وزوايا وعناصر جديدة يف املوضوعات؛ من 

، وإعادة التعبري عنها بأفكار أصيلة، األشياءتفسري معاين 
حسب هذا التعريف  -االبتكاري متنوعة. والتفكري و متعددة، 

ئيته يركز على عنصر التفكري التشعيب، والذي يتميز بتلقا -
وعدم تقيده بقواعد، إلنتاج أفكار خارجة عن املألوف 

(Boot, Baas, Mühlfeld, de Dreu, & van Gaal, 2017). ، 
كالتفكري يف استخدامات غري مألوفة ألشياء مألوفة 

(Benedek, Mühlmann, Jauk, & Neubauer, 2013). 
يف اجملاالت الرتبوية االبتكاري ا ألمهية التفكري ونظر  

واملهنية ويف احلياة اليومية على مستوى األفراد 
، فقد اهتمت (Drago & Heilman, 2012)واجلماعات

الدراسات بالتعرف على اخلصائص والسلوكيات اليت ترتبط 
حبيث ميكن من خالهلا التنبؤ االبتكاري بأبعاد التفكري 

 ,Bercovitz, Pagnini)لدى األفراداالبتكاري بالتفكري 

Phillips, & Langer, 2017;  Zedelius & Schooler, 

تدريب األفراد على مهارات  –وأبعد من ذلك  بل – (2015
 Müller, Gerasimova)لديهم االبتكاري أبعاد التفكري  ةتنمي

& Ritter, 2016; Byrne & Thatchenkery, 2019; Doron, 

2016; & Justo, Mañas, & Ayala, 2014). 
صفة من صفات االبتكاري وعلى الرغم من كون التفكري 

نه ليس صفة ثابتة، بل إنه حالة تتأثر بالبيئة فإالشخصية، 
 & Hennesseyوالعوامل احمليطة هينيسي و أمابايل )

Amabile, 2010( فقد أظهرت دراسة ميمرت ،)Memmert, 

باالنتباه ا طردي  ا ارتباط  يرتبط االبتكاري التفكري ( أن 2011
لكن هذه العالقة  ،سنوات 7الرتابطي عند األطفال يف سن 

 .رتابطي تضعف عند سن الثالثة عشرةبني االنتباه والتفكري ال
إن أقصى درجات االنتباه هي اليقظة الذهنية، وقد 

حالة يصل فيها الفرد (  بأهنا  Langer, 2014عرفتها الجنر )
إىل مرونة عقلية متكنه من رؤية األمور من زوايا متعددة، ودون 

كون الفرد على درجة عالية من ي من مثاحلكم عليها، و 
واحلالة املناقضة لليقظة الذهنية هي  االنفتاح والتقبل للجديد.

 ,Carriere) ومسايلك كارير وسيلي  هيعرفالشرود الذهين الذي 

Seli, & Smilek, 2013)  بأنه تفكري الفرد يف أمور غري متصلة
استحواذ بأنه  (Giambra) جيامربا باملهمة اليت يؤديها. ويعرفه

أفكار غري متصلة باملهمة اليت يؤديها الفرد، وقد يكون الشرود 
ا حبيث يكون حتويل االنتباه من الواقع أو املهمة الذهين متعمد  

ا )كأن يستلقي الفرد على األريكة ليسرح يف خياله(، مقصود  
ا حبيث يكون حتول االنتباه وقد يكون الشرود الذهين عفوي  

ا )كأن يتحول الفرد دون قصد من االنتباه ملا يقرأه إىل تلقائي  
 تصلة باملهمة اليت يؤديها(.املغري من األفكار  سلسلة

أن اليقظة الذهنية تتصل  (Langer, 2014)ورأت الجنر 
 ،ذلكومما يوافق بكفاءة الفرد يف اجلوانب الرتبوية والصحية. 

موجات ألفا يف من زيادة نشاط الدراسات العصبية  هأظهرتما 
عدة مناطق من الدماغ تسمى بشبكة الوضع االفرتاضي، 

، كاستجابة لتدريبات من الدماغوتشمل  الفص الصدغي 
وعلى حنو مقابل ، (Vago & Zeidan, 2016)اليقظة الذهنية 

ا يف الفص الصدغي أثناء توليد تكون موجات ألفا نشطة أيض  
من  عدد  وقد أفادت . (Boot et al., 2017)األفكار األصيلة 

الدراسات من مقياس الجنر لليقظة الذهنية يف قياس مستوى 
 .االبتكاري ة والعالقات بينها وبني التفكري اليقظة الذهني

وزمالؤه قام جوستا  اليقظة الذهنية:التفكير االبتكاري و 
(Justo et al., 2014 بدراسة جتريبية على )من طالب  49

؛ للتعرف على أثر مترينات اليقظة الذهنية يف وطالبات اجلامعة
وقد قسم الطالب إىل جمموعتني،  ،االبتكاريتنمية التفكري 

ودربت اجملموعة التجريبية على متارين اليقظة الذهنية ملدة 
االختبارين طبقت فقد  ةالضابطاجملموعة عشرة أسابيع، أما 

التشعيب يف نفس الوقت االبتكاري القبلي والبعدي للتفكري 
واستخدم ، التجريبيةاالختبار على اجملموعة  هالذي طبق في

يف االختبارين القبلي االبتكاري رانس للتفكري مقياس تو 
وكانت النتائج دالة على حتسن أبعاد التفكري  والبعدي،
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اجملموعة الطالقة واملرونة واألصالة لدى أفراد االبتكاري 
التجريبية يف االختبار البعدي، مما يؤكد األثر اإلجيايب لليقظة 

 .االبتكاريالذهنية على التفكري 
( Bercovitz et al., 2017)وزمالؤه  درس بريكوفيتسو 

االبتكاري، واستخدمت والتفكري  العالقة بني اليقظة الذهنية
فقرة  21من  هلذا الغرض مقياس  لليقظة الذهنية مكون  

لقياس أبعاد اليقظة الذهنية األربعة: االنفتاح، واملرونة، 
مهمة إضافة إىل والبحث عن اجلديد، وإنتاج اجلديد،  

للتفكري االبتكاري تقوم على إجياد العالقة بني عدد من 
تقوم على التفكري وهذه املهمة ، "مثلث"الكلمات، وكلمة 

االبتكاري التشعيب، وميكن من خالهلا حساب مستوى املرونة 
واألصالة يف التفكري االبتكاري التشعيب، وقد طبقت الدراسة 

 405العينة األوىل  على عينتني خمتلفتني من الراشدين، مشلت
أسفرت نتائج و ا، مشارك   191ا، ومشلت العينة الثانية مشارك  

الدراسة من كلتا العينتني عن وجود عالقة إجيابية دالة بني 
الدرجة الكلية لليقظة الذهنية، وكل من درجيت املرونة واألصالة 
يف التفكري االبتكاري، وبتقصي العالقات بني األبعاد الفرعية 

أبعاد التفكري االبتكاري، ظهر أن العالقات  و الذهنية لليقظة 
كانت إجيابية دالة يف العينة األوىل، لكن هذه الداللة مل تظهر 

بعد إنتاج اجلديد مع درجات التفكري االبتكاري يف بني سوى 
يشري إىل أن الدرجة الكلية قد العينة الثانية للدراسة، وهذا 

بأبعاد التفكري االبتكاري  التنبؤأكثر قدرة على ملقياس الجنر 
 . للمقياس الدرجات الفرعيةمقارنة بالتشعيب 

ومل يكن أثر التمرينات اخلاصة باليقظة الذهنية يف تنمية 
ا على اخلربات الطويلة، أو التمرينات قاصر   ،االبتكاريالتفكري 

 ,.Müller et al)خرون وآمولر درست فقد طويلة املدى، 

فرق بني أثر نوعني من اليقظة الذهنية على التفكري لا (2016
 يف مهمة االستخدامات البديلة؛ التشعيب متمثال   االبتكاري 

الوعي  واملقارنة بني أثر تأمل اليقظة الذهنية: وهمتت إذ 
بالعمليات الفسيولوجية واألحداث احمليطة واالنفعاالت، دون 

على نقطة حمددة إصدار أحكام،  و تأمل الرتكيز وهو الرتكيز 

ولة عن الشهيق ؤ لرتكيز على التنفس واألعضاء املسمثل ا
ا يف درجات بعدي املرونة والزفري، وأظهرت النتائج حتسن  

عند االبتكاري واألصالة يف االختبار البعدي للتفكري 
سواء  -التدريب على التأمل أن  ىلإيشري مما  ؛اجملموعتني

مستوى املرونة يزيد من  -اليقظة الذهنية مالرتكيز أ لكان تأمأ
  .االبتكاريواألصالة يف التفكري 

 ,Byrne & Thatchenkery)ويف دراسة لبايرن وثانتنكري 

أظهرت النتائج أن التدريب على اليقظة الذهنية رفع  ،(2019
مستوى األصالة يف التفكري االبتكاري التشعيب، غري أن عينة 
الدراسة كانت مكونة من عشرة أفراد، كما أن املقارنة متت بني 

ي للتفكري االبتكاري، وهبذا فقد االختبارين القبلي والبعد
 ا لعامل األلفة باملهمة.يكون حتسن األداء راجع  

كما قامت دراسات ببناء برامج تدريبية قائمة على 
( لليقظة الذهنية، لتنمية Langer, 2014مكونات نظرية الجنر )

 إذ(، Doron, 2016دراسة دورن )ومنها  ،االبتكاريالتفكري 
تضمن الربنامج التدرييب التدرب على الرتكيز على التفاصيل 
الدقيقة يف البيئة احمليطة، واملرونة من خالل وضع الشخص 

ومشلت نفسه مكان اآلخرين، والوعي بانفعاالت اآلخرين، 
لوا اجملموعة التجريبية ، نصفهم شكّ طفال   150عينة الدراسة 

ل والنصف اآلخر شكّ اليت طبق عليها برنامج اليقظة الذهنية، 
أظهرت و  .اجملموعة الضابطة اليت مل تدّرب على الربنامج

تفوق اجملموعة التجريبية يف درجات اختبارات التفكري  النتائج
 .االبتكاري

ويف املقابل مل تظهر دراسة ساندراجان وفاتيمي 
(Sundararajan & Fatemi, 2016 )  لتمرينات اليقظة  ا داال  أثر

على تأمل صور مناظر طبيعية، يف رفع مستوى  الذهنية القائمة
من طالب  72اليقظة الذهنية واإلبداع العاطفي لدى 

 اجلامعة.
أن ارتباط اليقظة الذهنية قد تشري إىل وهذه النتائج 

 ارتبطت متارين اليقظة ارتباط حمدد، فمثال  االبتكاري بالتفكري 
االبتكاري ري الذهنية القائمة على الرتكيز ببعد املرونة يف التفك
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، كما (Müller et al., 2016)بشكل يفوق ارتباطها باألصالة 
االبتكاري  أن ارتباط اليقظة الذهنية بارتفاع مستوى التفكري 

التشعيب، مثل إجياد االبتكاري ا يف مهام التفكري كان واضح  
، ومهام إجياد (Bercovitz et al., 2017)العالقات 

 ,.Müller et al., 2016; & Justo et al)استخدامات بديلة 

العاطفي االبتكاري لكنها مل ترتبط بالتفكري  ،(2014
(Sundararajan & Fatemi, 2016). 

يف مقابل ما أشارت  :التفكير االبتكاري والشرود الذهني
إليه الدراسات من ارتباط اليقظة الذهنية، واليت هي أعلى 

 ;Müller et al., 2016)االبتكاري درجات االنتباه، بالتفكري 

Bercovitz et al., 2017; Byrne & Thatchenkery, 2019; 

Doron, 2016; & Justo et al., 2014)،  فقد سرى االعتقاد
يظهر بقوة لدى أشخاص يتميزون االبتكاري بأن التفكري 

بسرعة التشتت وعدم القدرة على تركيز انتباههم على 
 ,Giambra)الذهينموضوعات حمددة، وهذا ما يعرف بالشرود 

1989).  
 Carruthers, Maclean)وماكلني وويليز غري أن كاريذرز 

& Willis., 2018 أكدوا على صعوبة تعميم مثل هذه   )
بعني االعتبار ا إذا أخذ الباحثون خصوص   –ا املالحظات علمي  

 ؛تعدد أبعاد التفكري، وكذلك تعدد أبعاد االنتباه ومستوياته
واالنتباه لدى االبتكاري العالقة بني أبعاد التفكري درسوا  فقد

: املرونة، االبتكاري الراشدين. ومن أجل قياس أبعاد التفكري 
ق املشاركون يف الدراسة طبّ ، والطالقة، واألصالة، والتفاصيل

مثل  –خدامات البديلة ألدوات بسيطة مهمة االست
وكذلك إنشاء رسومات  ،-االستخدامات البديلة للطوب 

خمتلفة من دوائر موزعة على صفحة بيضاء. ومن املقاييس اليت 
مشلتها الدراسة لتحديد مستويات االنتباه: مهام حاسوبية 
لقياس استمرارية االنتباه، والقدرة على تثبيط املثريات غري 

مبوضوع االنتباه، ومقياس تقدير ذايت ملستوى االنتباه املتصلة 
لدى الفرد. ومن أهم النتائج اليت أظهرهتا الدراسة عدم ظهور 

وقدرة االنتباه، االبتكاري ارتباطات دالة بني أبعاد التفكري 
ا من ظهور عالقة عكسية بني وهذا خيالف ما كان متوقع  

ة درجات التفكري واالنتباه، مفادها زياداالبتكاري التفكري 
كانت هذه   من مثباخنفاض درجات االنتباه. و االبتكاري 

واالنتباه االبتكاري ا على تعقيد أبعاد التفكري الدراسة مؤشر  
وجتدر حبيث ال ميكن وضع قاعدة عامة للعالقة بني املتغريين. 

الدراسة أشارت لوجود عالقة إجيابية دالة بني اإلشارة إىل أن 
واالنتباه حبسب نتائج االبتكاري بعد األصالة يف التفكري 

مقياس التقدير الذايت لألفراد، لكن تفسري هذا االرتباط مل 
ا يف ضوء األدبيات السابقة، والنتائج األخرى يكن يسري  

أبعاد  للدراسة نفسها اليت مل تظهر عالقات بني األصالة وباقي
من جهة، وبني درجات مهام االنتباه من االبتكاري التفكري 

قيد عا تشري إىل تجهة أخرى. وهبذا فنتائج الدراسة عموم  
العالقة بني املتغريين واحلاجة إىل تفكيك أبعاد كل متغري عند 
دراسة االرتباطات بينها، ودراسة العوامل األخرى اليت ميكن أن 

 تتوسط هذه العالقات.
 Hao, Wu, Runco & Pina, 2015استقصى )وقد 

لدى عينة من االبتكاري العالقة بني الشرود الذهين والتفكري 
ا ا وطالبة من طلبة اجلامعة،  وطبق أفراد العينة مقياس  طالب   90

للشرود الذهين، ومهمة طلب منهم فيها إجياد بدائل متعددة 
دقيقة، وكان  20ألعواد األكل الصينية، واستغرقت املهمة 

إشارة تطلب منهم  -من وقت آلخر  -للمشاركني يظهر 
همة إيضاح ما إذا كانوا حلظة ظهور اإلشارة يفكرون يف امل

هرت النتائج وأظ .ذهينة، أو أهنم كانوا يف حالة شرود املطلوب
أقل قدرة على  واأن األشخاص املرتفعني يف الشرود الذهين كان

إجياد أفكار أصيلة، ويف املقابل كان األشخاص املنخفضون يف 
الشرود الذهين قادرين على إجياد أفكار أصيلة بشكل أعلى، 
يضاف إىل ذلك أن األشخاص املرتفعني يف الشرود الذهين 

فكار األصيلة مع تقدم الوقت يف ا يف إظهار األأظهروا حتسن  
يف املهمة، وهذه النتائج جبملتها تشري إىل أن الشرود الذهين 

  .ةاالبتكارييعطل األفكار االبتكاري أثناء أداء مهام التفكري 
حاولت بعض الدراسات تفسري األساس العصيب للعالقة و 

بروير يف دراسة  :فمثال   ،بني اليقظة الذهنية والشرود الذهين
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( جرت مقارنة النشاط Brewer et al., 2011وزمالئه )
 12الدماغي جملموعتني من الراشدين: اجملموعة األوىل مشلت 

، سنوات 10ملدة تزيد على  – من املمارسني لليقظة الذهنية
من غري املمارسني؛ ليشكلوا  13واجملموعة الثانية مشلت 

متارين  3، وقد طلب من املشاركني إجراء الضابطةموعة اجمل
من متارين اليقظة الذهنية أثناء وجودهم يف جهاز تصوير الرنني 

عملية التنفس، والتمين للخري،  املغناطيسي، وهي الرتكيز على
االنتباه غري االنتقائي للمثريات الداخلية واخلارجية دون و 

إطالق أحكام. وقورن النشاط الدماغي للمشاركني أثناء هذه 
رتة راحة طلب منهم فيها في أثناء العمليات بالنشاط الدماغ

إغماض أعينهم وعدم القيام بأي مهمة، وطُلب من املشاركني 
ا حتديد مستوى الشرود الذهين إن كان حدث يف كل أيض  

ظرف من الظروف املذكورة. وقد أظهرت نتائج الدراسة 
اخنفاض مستوى الشرود الذهين لدى األفراد املمارسني لليقظة 

جملموعة األخرى يف مجيع الظروف، إضافة إىل مقارنة با ةالذهني
ذلك فقد كان النشاط الدماغي يف منطقتني أساسيتني من 
مناطق شبكة الوضع االفرتاضي وهي مؤخر القشرة احلزامية 

ا يف األمامية، وما قبل الفص اجلبهي، قد أظهرت اخنفاض  
النشاط أثناء فرتة الراحة لدى املمارسني لليقظة الذهنية. وهذا 

شري إىل أن نشاط شبكة التكوين االفرتاضي أثناء الراحة ي
متصل بالشرود الذهين، وأن متارين اليقظة الذهنية تقلل الشرود 

شبه حالة اليقظة ييف وقت الراحة نشاط الدماغ الذهين وجتعل 
يقل النشاط يف مناطق شبكة الوضع  من مثالذهنية، و 
 االفرتاضي. 

ت موضوع العالقة دراساالويف احلقيقة فقد استقصت 
فقد  ،االبتكاريبني اليقظة الذهنية والشرود الذهين والتفكري 

ساوسند، -أوهان، وجليكسون، وبن-قام بريكوفتش
-Berkovich-Ohana, Glicksohn, Ben)وجولدستني )

Soussan, & Goldstein, 2017  بدراسة أثر التدريب على
التشعيب، وعلى نشاط االبتكاري اليقظة الذهنية على التفكري 

شبكة الوضع االفرتاضي، وجرت مقارنة يف الدماغ أثناء الراحة 

ثالثة جمموعات من اخلرباء يف ممارسة اليقظة الذهنية؛ حبيث 
ا من الذكور واإلناث، إضافة مشارك   12مشلت كل جمموعة 

ال ميلكون أي خربة يف متارين اليقظة الذهنية  امشارك   12إىل 
ة الضابطة، وقد وزعت جمموعات خرباء ليشكلوا اجملموع

التدريب إىل ثالث جمموعات حبسب مستوى خربهتم يف 
مبتوسط يزيد طويلة الاخلربة من ذوي اليقظة الذهنية: جمموعة 

سنوات،  9سنة، وجمموعة خبربة متوسطة، متوسطها  13على 
 وقد مشلتمخس سنوات.  اوجمموعة خبربة قصرية، متوسطه

االبتكاري إجراءات الدراسة تطبيق اختبار التفكري 
لالستخدامات البديلة، وقياس موجات الدماغ بواسطة رسام 

ا دون دقائق أثناء جلوس الفرد مسرتخي   5املخ الكهربائي ملدة 
 تنيالقيام بنشاط حمدد. وأظهرت نتائج الدراسة أن اجملموع

 اققتحقظة الذهنية اخلربة الطويلة واملتوسطة يف متارين اليذوايت 
التشعيب، يف بعدي االبتكاري درجات مرتفعة يف التفكري 

(، Gamaطالقة األفكار ومرونتها، كما أن موجات جاما )
كانت العفوي،  وهي موجات تنشط أثناء الشرود الذهين 

ا منخفضة عند هاتني اجملموعتني أثناء فرتة الراحة. وظهر أيض  
ومستوى االبتكاري بني درجات التفكري عكسي ارتباط 

موجات جاما. وهذه النتائج جمتمعة تدل على أن اليقظة 
الذهنية تقلل من الشرود الذهين العفوي وقت الراحة، وتزيد 

ولكن السؤال الذي ظل  ،االبتكاريمن مستوى التفكري 
هو هل أثر اليقظة الذهنية قاصر على أمام الباحثني ا مطروح  

أم أن اتصاف الشخصية بصفات  ؟التدريبات طويلة املدى
اليقظة الذهنية، سيظهر ارتباطا مع ارتفاع مستوى التفكري 

 .واخنفاض مستوى الشرود الذهين العفوي ،االبتكاري
 & Zedeliusويف هذا السياق، أجرى زيدلويس وسكو )

Schooler, 2015)  دراسة عن عالقة اليقظة الذهنية والشرود
)االستبصار، االبتكاري الذهين باسرتاتيجيات التفكري 
من الراشدين الذين  76التحليل(، وقد شارك يف الدراسة 

طبق عليهم مقياس اليقظة الذهنية والشرود الذهين، وطلب 
واليت تتطلب الرتابطي، االبتكاري منهم أداء مهمة التفكري 
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إجياد العالقات البعيدة بني الكلمات، وقد طلب منهم بعد 
كانوا اتبعوا طريقة التحليل أو   حل كل فقرة حتديد ما إذا

بداع سة ارتباط اإلاالستبصار يف احلل. وقد أظهرت نتائج الدرا
ذلك وفسرت الدراسة باستخدام االستبصار بالشرود الذهين، 

أن االستبصار يكون حتت الشعور وال حيتاج لرتكيز، ويف ب
ا ارتباط  للعناصر والعالقات اسرتاتيجية التحليل  تاملقابل ارتبط

حسب ما عرضته  –وهذه النتائج  .ا باليقظة الذهنيةردي  ط
باليقظة االبتكاري أن عالقة التفكري تؤيد فكرة  -الدراسة

الذهنية والشرود الذهين عالقة معقدة، تتأثر بعدة عوامل ومن 
 نها اسرتاتيجيات احلل املتبعة.مض

 ، وفانوسي، وبيالجايت، وكوزاراا أجرى أقنويلوحديث  
(Agnoli, Vanucci, Pelagatti, & Corazza, 2018)  دراسة

ا من طالب وطالبات اجلامعة لتقصي العالقة طالب   77على 
واإلجناز االبتكاري بني اليقظة والشرود الذهين والتفكري 

واهتمت الدراسة بتفصيل عناصر املتغريات، فكان  ،االبتكاري
عشرة أبعاد يف عشرة جماالت، االبتكاري الختبار اإلجناز 

( لقياس التفكري Gelfordواستخدمت مهام جيلفورد )
الشرود الذهين فقد استخدم متغري التشعيب، أما االبتكاري 

 ,.Carriere et al) وزمالئهمقياس كارير الباحثون لقياسه 

(  والذي يقسم الشرود الذهين إىل شرود ذهين متعمد، 2013
وشرود ذهين عفوي، واستخدمت مقياس اجلوانب اخلمسة 

وتعين  :وهي:  )املالحظة (Baer)لليقظة الذهنية لبري 
باألحاسيس والتصورات واألفكار واملشاعر، الوصف: ويعين 
تسمية املشاعر واألحاسيس واخلربات بالكلمات، والعمل 

وعدم التفاعل  ،دم احلكم، على التجربة الداخليةعو  ،بوعي
مع التجربة الداخلية. وكان من أوضح نتائج الدراسة وجود 
ارتباط إجيايب دال بني بعد الوصف يف اليقظة الذهنية واإلجناز 

أو  اعندما يكون الشرود الذهين املتعمد منخفض  االبتكاري 
ا إىل أن بأنه قد يكون راجع  ذلك وفسرت الدراسة ، امتوسط  

حيتاج من  ةحتويل اخلربات من خربات عابرة إىل خربات موصوف
يرتبط باإلجناز. يضاف إىل  ومن مثا؛ ا مستمر  الشخص إصرار  

ا من الفرد، وهذا ذلك أن الوصف واإلجناز حيتاجان إصرار  
 –يعاكس طبيعة الشرود الذهين املتعمد. ومن النتائج البارزة 

تجابة للخربات الداخلية يف ارتباط بعد عدم االس –ا أيض  
وقدمت الدراسة عكسيا  باألصالة، اليقظة الذهنية ارتباطا  

يكمن يف أن الفرد يرد عليه يف خربات الالشعور ا لذلك تفسري  
هلا الفرد وما قبل الشعور كثري من األفكار فإذا مل يستجب 

 فإنه خيسر الكثري من األفكار األصيلة.
 ,.Agnoli et al)وزمالئه  أقنويلدراسة وجدت كما 

أن بعد الوعي يف اليقظة يتفاعل مع الشرود الذهين  (2018
ا. والتفسري ا إجيابي  ارتباط  االبتكاري املتعمد ويرتبطان باإلجناز 

هو كون  -حسب ما اقرتحته الدراسة  –احملتمل هلذا االرتباط 
املتعمد جيعل الوعي املرتفع املصحوب حبالة الشرود الذهين 

صيلة ترد بشكل متواتر على الذهن، وجيعل الفرد األفكار األ
تزداد لديه أصالة األفكار؛ ويف املقابل يرتبط  من مثو  هبا.ا واعي  

الشرود الذهين ارتفاع ارتفاع بعد الوصف يف اليقظة الذهنية و 
بأن ذلك وفسرت الدراسة العفوي باخنفاض مستوى األصالة، 

ل املوضوعات إىل عناصر حتويالفرد حيرص أثناء الوصف على 
 ، وارتفاع الشرود الذهينةال يصل ألفكار أصيل من مثلفظية و 

حىت  –يضيف إىل ذلك صعوبة االقتناص لألفكار األصيلة 
 وإن وردت على الذهن.

ومن اجلدير بالذكر يف سياق احلديث عن العالقة بني 
الشرود الذهين واليقظة الذهنية أن العالقة بني هذين املتغريين 
ليست عالقة عكسية بسيطة، إذ ال بد من التمييز بني الشرود 
الذهين العفوي، واملتعمد، عند احلديث عن عالقة الشرود 

ذا يؤكد ضرورة وه ،(Riskin, 2004)الذهين باليقظة الذهنية 
التمييز بني الشرود الذهين املتعمد والعفوي باعتبارمها مكونني 

، (Carriere et al., 2013; Giambra, 1989)منفصلني 
والعالقة  ،اليقظة الذهنيةهو نقيض الشرود الذهين العفوي ف

 اناحلالتني تسيطر  تاتوصف بأهنا عالقة عكسية؛ فكلبينهما 
تغري معاجلته ملا حوله من مثريات، على الشعور أثناء السكون و 

ا مرتبط   –عادة  –غري أن الشرود الذهين العفوي يكون 
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باجرتار أحداث املاضي، أو توقع املستقبل بصورة غري مبنية 
تؤدي  يف حنيعلى تتبع ألحداث احلاضر بشكل منطقي، 

حالة اليقظة الذهنية إىل الرتكيز على احلاضر ومالحظته دون 
 (. Vago & Zeidan, 2016احلكم عليه )

وباستعراض الدراسات السابقة، يظهر أن اليقظة الذهنية  
االبتكاري كدرجة عامة ترتبط بارتفاع مستوى التفكري 

، (Agnoli et al., 2018; Bercovitz et al., 2017)التشعيب 
التشعيب االبتكاري وأن بعدي املرونة واألصالة يف التفكري 

 ,.Müller et al)لذهنية من بعد الطالقة ا باليقظة اأكثر ارتباط  

ا ، ويف املقابل يظهر الشرود الذهين كدرجة عامة ارتباط  (2017
 Carruthers et al., 2018; Hawاالبتكاري ا بالتفكري عكسي  

et al., 2015) غري أن متييز الشرود الذهين إىل بعدين؛ يظهر ،
االبتكاري أن االرتباط العكسي بني الشرود الذهين والتفكري 

، كما (Agnoli et al., 2018)خاص بالشرود الذهين العفوي 
حتديد العالقة تؤدي إىل االبتكاري أن اسرتاتيجيات التفكري 

 & Zedelius)االبتكاري بني الشرود الذهين والتفكري 

Schooler, 2015) األجنبية . وعلى الرغم من تعدد الدراسات
ات العربية إىل حماوالت الدراسيالحظ افتقار يف هذا اجملال، 

ينطبق على لدراسة العالقة بني هذه املتغريات، ومبا أن ما 
يف اجملتمعات الغربية قد والعوامل املتصلة به االبتكاري التفكري 

ينيسي كما يرى ه- ال ينطبق عليها يف اجملتمعات األخرى
، فال بد من (Hennessey & Amabile, 2010أمابايل )و 

وكل من اليقظة الذهنية االبتكاري دراسة العالقة بني التفكري 
والشرود الذهين، قبل الشروع يف إجراء دراسات جتريبية على 

 . االبتكاري تأثري متارين اليقظة الذهنية على التفكري 
عالقة ولذلك فإن الدراسة احلالية هتدف إىل استقصاء 

 Runco)ا ملستوى اإلبداع قوي  ا مؤشر   التفكري التشعيب بوصفه

& Acar, 2016)  العفوي الشرود الذهين ببعديه )بكل من
 .اليقظة الذهنية باعتبار درجتها الكليةو املتعمد( و 

ا إىل التعرف على العالقات وهتدف الدراسة احلالية أيض  
ا تسعى بني بعدي الشرود الذهين ومتغري اليقظة الذهنية، وأخري  

مدى التفاعل بني اليقظة الذهنية الدراسة للكشف عن 
والشرود الذهين عند التنبؤ مبستوى التفكري االبتكاري لدى 

 طالبات اجلامعة.
بشكل كبري من دراسة أقنويل  وقد أفادت الدراسة احلالية

يف حتديد متغريات الدراسة،  (Agnoli et al., 2018)ن وآخري
وتبين املقاييس املستخدمة فيها لقياس كل من الشرود الذهين 
والتفكري االبتكاري. أما فيما يتعلق مبقياس اليقظة الذهنية، 
فقد استخدمت الدراسة احلالية املقياس املستخدم يف دراسة 

 مقنن على البيئة العربية.  إذ إنه(، 2017املري )
  :مشكلة الدراسة

اإلجابة عن بناء على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة يف 
: ما القدرة التنبؤية لبعدي الشرود الذهين العفوي السؤال اآليت

: االبتكاريلتنبؤ بأبعاد التفكري لواملتعمد واليقظة الذهنية 
 ؟ لدى طالبات اجلامعة واملرونة، والطالقة ،األصالة

 : اآلتية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع
ودرجات   اليقظة الذهنيةبني درجات هل توجد عالقة  .1

 ؟كل من الشرود الذهين املتعمد والشرود الذهين العفوي

الشرود كل من بعدي هل توجد عالقة بني درجات   .2
ودرجات كل بعد والشرود الذهين العفوي الذهين املتعمد 

 : الطالقة، واملرونة، واألصالة؟االبتكاريمن أبعاد التفكري 

هل توجد عالقة بني درجات اليقظة الذهنية ودرجات   .3
: الطالقة، واملرونة، االبتكاري كل بعد من أبعاد التفكري 

 واألصالة؟

هل يرجع التغري يف درجات كل بعد من أبعاد التفكري  .4
: املرونة، والطالقة، واألصالة إىل التغري يف االبتكاري 

الذهنية  درجات الشرود الذهين املتعمد والعفوي واليقظة
 بشكل ميكن التنبؤ به؟ 

  :أهمية الدراسة
تتمثل أمهية الدراسة النظرية يف كوهنا تناولت موضوع 

ا ا، وخصوص  ا وجديد  ا حيوي  اليقظة الذهنية والذي يعد موضوع  
الباحثني يف ميكن أن تشجع الدراسة  من مثيف البيئة العربية، و 
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أحباث جديدة يف جمال اليقظة علم النفس والرتبية على إجراء 
الذهنية وارتباطها باجلوانب املعرفية واالنفعالية لدى أفراد جمتمع 

ومتيزت الدراسة مبحاولتها الكشف عن العالقة بني الدراسة. 
متغريات اليقظة الذهنية والشرود الذهين والتفكري االبتكاري يف 

اجملتمع  جمتمع من البيئة العربية، وبذلك تكون دراسة سابقة يف
كما أن متييز الدراسة بني ا.  العريب يف هذا املوضوع حتديد  

واملتعمد قد يزيد فهم العالقة العفوي بعدي الشرود الذهين 
وعالوة على  ،االبتكارياملفرتضة بني الشرود الذهين والتفكري 

تفتح الدراسة الباب لدراسات عربية أخرى تبحث ذلك فقد 
لتنبؤ مبستوى التفكري االبتكاري يف العوامل ذات القدرة على ا

تسهم نتائج الدراسة يف حتفيز ا لدى طلبة اجلامعة. وأخري  
الدراسات املستقبلية الختبار تأثري تدريبات اليقظة الذهنية 

لدى طالب اجلامعة يف جمتمع االبتكاري على مستوى التفكري 
 الدراسة.

دمت أما بالنسبة ألمهية الدراسة التطبيقية، فالدراسة قد ق
لكارير ترمجة ملقياس الشرود الذهين املتعمد والعفوي 

(Carreire et al., 2013)    للتطبيق على البيئة ا ليكون مالئم
به الدراسة من ضرورة التعرف على أوصت كما أن ما   العربية.

العوامل ذات العالقة بالتفكري االبتكاري واليقظة الذهنية من 
تبين اجلامعة اجلامعة قد يفيد يف طلبة أجل رفع مستواها لدى 

واملؤسسات املعنية بطلبة اجلامعة لربامج تدريبية تسعى لتحسني 
اجلامعة ورفع مستوى التفكري االبتكاري لديهم. طلبة قدرات 

إضافة إىل ذلك فدراسة مستوى التفكري االبتكاري لدى عينة 
من طالبات اجلامعة يف اجملتمع السعودي قد يفيد الدراسات 

جمال القياس النفسي واليت ترمي إىل مجع بيانات منشورة يف  يف
جمال التفكري االبتكاري وإجراء حتليالت ما ورائية؛ للخروج 

ا فاالهتمام وأخري  مبعايري تصحيح تتالءم مع اجملتمع احمللي. 
اجلامعة قد يسهم يف طالبات مبستوى اليقظة الذهنية لدى 
   . الطالباتحتسني اجلوانب االنفعالية لدى 

 محددات الدراسة: 

نتائج الدراسة احلالية حمددة خبصائص العينة املتاحة اليت     
، كما من طالبات اجلامعةطبقت عليها، وأفرادها من اإلناث 

أن الدراسة طبقت على عينة صغرية من أفراد اجملتمع األصلي 
فنتائجها ولذا ، –واملتمثل يف طالبات جامعة امللك سعود  –

تقتصر على حتديد القدرة التنبؤية لكل من أبعاد الشرود 
الذهين واليقظة الذهنية بأبعاد التفكري االبتكاري. ويضاف إىل 
ذلك كون نتائج الدراسة متعلقة باملقاييس اليت طبقت يف هذه 

 الدراسة.
  :التعريفات اإلجرائية

هو التفكري الذي ال يتبع قواعد  :التشعبياالبتكاري التفكير 
ا من األفكار اجلديدة ا ومتنوع  ا كبري  ا، وينتج عدد  حمددة مسبق  

واملناسبة. ويشمل ثالثة عناصر هي: األصالة، وتعين إنتاج 
أفكار غري شائعة، وال تتجاوز نسبة من ينتجوهنا يف اجملتمع 

 %(، واملرونة اليت تعين تنوع األفكار وعدم متحورها حول5)
فكرة واحدة، أو وجودها حتت تصنيف واحد، والطالقة اليت 
تعين سرعة توليد األفكار. وال توجد درجة كلية للتفكري 

بل تقّدر درجة كل بعد من أبعاده الثالثة بالدرجة االبتكاري 
كل معيار من معايري تقييم   اليت يتم احلصول عليها يف

يلة البد اتاإلجابات على اختبار جيلفورد لالستخدام
(Gelford, 1969). 

هي قدرة ذهنية على االستغراق يف اللحظة  :اليقظة الذهنية
ا يتصف باملرونة والقدرة على إدراك اليت يعيشها الفرد؛ استغراق  

األمور بأكثر من منظور دون إعطاء أحكام مسبقة، واليت 
تقود يف النهاية إىل استكشاف املالمح والعناصر اجلديدة يف 
املوقف، وإىل تطوير أساليب جديدة للتعامل معها، وتقاس 
هذه الصفة بالدرجة الكلية اليت يتم احلصول عليها يف مقياس 

 ,Langerاملرتجم عن مقياس  2018املري، )الذهنية اليقظة 

1989 .) 
هو احلالة اليت يكون فيها الفرد  :الشرود الذهني المتعمد

ا بتسلسل أفكاره؛ غري املتصلة باملهمة اليت ا ومتحكم  واعي  
ويقدر  يؤديها، واليت تكون يف الغالب متصلة بتصور املستقبل.
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الفرد عليها حيصل اليت  مستوى الشرود الذهين املتعمد بالدرجة
 ,.Carriere et al) كارير  النسخة العربية املرتمجة عن مقياسيف 

2013). 
هو احلالة اليت ال يكون فيها الفرد  :الشرود الذهني العفوي 

ا بتسلسل أفكاره، واليت ال تكون متصلة ا وال متحكم  واعي  
باحلاضر، بل تكون متصلة على األغلب باجرتار املشاعر 
 االنفعالية املتصلة بالذكريات أو ختيالت غري واقعية للمستقبل.

وتقّدر درجته بالدرجة اليت يتم احلصول عليها يف جزء الشرود 
النسخة العربية يف الذهين العفوي من مقياس الشرود الذهين 

 .(Carriere et al., 2013)كارير   املرتمجة عن مقياس

  :منهج الدراسة
درست  فقداتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، 

القدرة التنبؤية لكل من درجات مقياس اليقظة الذهنية 
؛ للتنبؤ بدرجات -املتعمد والعفوي  –والشرود الذهين ببعديه 

 الثالث: الطالقة واملرونة واألصالة.االبتكاري التفكري أبعاد 

  :الدراسةأفراد 
باستخدام الدراسة لعدد أفراد ُحسب احلد األدىن 

على النحو ، وكانت احملكات G*powerالربنامج اإلحصائي 
(، والقوة اإلحصائية = 0.08: حجم األثر املتوقع  = اآليت

(، وعدد املتغريات 0.05(، ومستوى االحتمالية = )0.8)
(، وكان احلد األدىن لعدد 3املستقلة يف اختبار االحندار = )

ا، وقد فرد   139بناء على هذه اإلحداثيات هو الدراسة أفراد 
يف مرحلة طالبات جامعة امللك سعود مجعت عينة الدراسة من 

وكان هـ، 1440-1439البكالوريوس يف العام الدراسي 
 ،(20.93)ي ومتوسطها العمر من اإلناث، ( 155عددها)

بطريقة العينة العينة أفراد اختيار ومت  ،(1.71وباحنراف معياري )
بسبب صعوبة الوصول إىل طالبات اجلامعة يف األقسام  املتاحة

املختلفة يف حال اختيار العينة بإحدى طرق اختيار العينات 
 .االحتمالية

 

 :أدوات الدراسة
لقياس  (Guilford)لجيلفورد  االستخدامات البديلةمهمة 

  :التشعبياالبتكاري التفكير 
فيها من حيتوي االختبار على ثالث كلمات يطلب 

االستخدامات غري الشائعة  املفحوص ذكر أكرب عدد من
ا حبيث يعطى واملبتكرة لألدوات املعروضة، وكان االختبار موقوت  

وطريقة ثالث دقائق لكل كلمة، ومت اختيار كلمات االختبار 
 Müller etتصحيحه بناء على عدة دراسات، مثل دراسة )

al., 2016 استطالعية مكونة عرض االختبار على عينة (، مث
خلصائص العينة  ةحيملن خصائص مشاهب مشاركة 11من 

، للتحقق من مالءمة فقرات االختبار، ووضوح األساسية
التعليمات، وبناء على استجابات املشاركات، اقتصرت 

بدال  من ست كلمات  الدراسة احلالية على ثالث كلمات
ار حيث عربت املشاركات عن ضعف قدرهتن على توليد األفك

والكلمات اليت مشلتها النسخة األخرية من  .بعد الكلمة الثالثة
(، وبعد تطبيق االختبار )مفتاح، حذاء، زرارهي: االختبار 

 ثبات وصدق املقياس.، حسب مجيع أفراد الدراسةعلى 

استخدمت معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من  :ثبات االختبار
حبيث حسبت درجات ألفا  االتساق الداخلي لالختبار، 

كرونباخ لكل بعد من األبعاد الثالثة، وكانت قيمها: 
( لألصالة، 0.6)( للمرونة، و 0.70( للطالقة، و )0.82)

 وهي درجات مقبولة من الثبات يف املقاييس الرتبوية. 
مت التأكد من الصدق الظاهري لالختبار  :صدق االختبار

طالبة من  11من خالل عرض االختبار على عينة من 
طالبات اجلامعة من غري أفراد العينة األساسية، واستقصاء 

االتساق ُحسب صدق كما يف االختبار بعد تطبيقه،   نآرائه
من بعد تطبيقه على أفراد العينة األساسية الختبار الداخلي ل

خالل حساب معامالت االرتباط بني درجات الفقرات 
وقد تراوحت درجات االرتباط بني . بالدرجة الكلية للبعد

 – 0.84الطالقة بني )درجات الفقرات ودرجة بعد 
 – 0.5(، وتراوحت الدرجات يف بعد املرونة بني )0.88
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(، وكانت 0.76 – 0.73(، ويف بعد األصالة بني )0.69
 (.  0.001مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة )

استجابات املشاركات من خالل مجع ُصّححت و 
جلميع املشاركات على كل كلمة وترتيب االستجابات 

اإلجابات حسب األحرف اهلجائية حىت ال حيدث متايز بني 
بعملية ترميز حمكم حمايد إجابات املشاركات، ويلي ذلك قيام 

اإلجابة حبيث تكون اإلجابات اليت تقل نسبة شيوعها عن 
ومن مث حتسب درجة األصالة هي إجابات أصيلة  (5%)

، طالبة بدرجة لكل استجابة صنفت بأهنا أصيلةلكل 
وحسبت الطالقة باحتساب عدد اإلجابات وإعطاء درجة 

 بغض النظر عن أصالتها ومرونتها.منطقية لكل إجابة 
تصنيفا  نوعيا  لفئات احملكمة أجرت وبالنسبة لتصحيح املرونة 

فئة من فئات   درجة واحدة لكلوحسبت االستجابات  
ن بدرجة اآلتيتا نال حتسب اإلجابتاثاالستجابة فعلى سبيل امل

واحدة كوهنما تنتميان لفئة واحدة  وهي التزيني ) أزين 
من وللتحقق ، املالبس باستخدام األزرار، أزين احلذاء باألزرار(

اتفاق املصححني يف تصنيف ثبات التصحيح بطريقة 
االستجابات، مت حساب معامل االرتباط بني تصحيح 

مشاركة من املشاركات يف  30حمكمني لعينة عشوائية من 
العينة األساسية، وكانت نسبة االتفاق حسب معامل االرتباط 

(، وهي 0.001(، عند مستوى الداللة )0.90بريسون هي )
صحيح درجات املرونة تنسبة اتفاق عالية، وتدل على ثبات 

 . لالختبار
 :(Carriere et al., 2013)مقياس الشرود الذهني 

عبارات مقسمة على بعدين مثان يتكون املقياس من 
اإلجابة  وجُتَرىالشرود الذهين املتعمد والشرود الذهين العفوي، 

على هذا املقياس على مدرج سباعي، وجرت ترمجة املقياس 
 إضافة للغة العربية بواسطة الباحثتنينود من خالل حتويل الب

لالستعانة مبرتجم حمايد ومن مث جرت الرتمجة العكسية للغة 
ذلك مطابقة النسخ تال  ،مبرتمجني حمايدين باالستعانةاإلجنليزية 

حتكيمها جرى مث  ،املرتمجة واستخراج نسخة أخرية للتحكيم
متقنات متخصصات يف علم النفس و من قبل أربعة حمكمات 
% بني 100وظهر اتفاق بنسبة  ،للغتني العربية واإلجنليزية

( ووجد اتفاق بني 4،3،2احملكمات على العبارات )
(. 8،7،6،5،1% على العبارات )75احملكمات بنسبة 

 11وبعدها عرض املقياس على عينة استطالعية مكونة من 
طالبة من طالبات اجلامعة، من غري املشاركات يف العينة 

واستقصيت الطالبات بعد تعبئتهن للمقياس، األساسية، 
واتفقت املشاركات يف العينة االستطالعية على وضوح 
العبارات، وهبذا مل تتم أي تعديالت بعد الدراسة 

وصدق االتساق الداخلي، مث حسب ثبات االستطالعية، 
 155بعد تطبيقه على من خالل معامالت االرتباط؛ املقياس 

 ينة األساسية.مشاركة، ميثلن أفراد الع
جة ثبات املقياس باستخدام مت حساب در  :ثبات المقياس

 ،بعد تطبيق املقياس على العينة األساسية ،لفا كرونباخمعامل أ
وقد استخرجت درجة الثبات للمقياس ككل وكانت درجته 

( ولكل من بعدي الشرود الذهين املتعمد وكانت 0.74)
( وأيضا  للبعد الثاين الشرود الذهين العفوي 0.66درجته )

( وهذا يدل على درجة مقبولة من 0.74وكانت درجته )
 الثبات للدرجة الكلية وللبعدين الفرعيني.

من االتساق الداخلي مت حساب صدق  :صدق المقياس
 Pearson correlationخالل حساب معامل ارتباط بريسون 

بني فقرات املقياس والدرجة الكلية وأيضا  بني فقرات املقياس 
ملعامالت  1ودرجة كل بعد من بعديه انظر اجلدول رقم 

 االرتباط ومستويات الداللة.

 1جدول
 فرعية والكلية ومستويات الداللة:يوضح الجدول معامالت االرتباط بين فقرات مقياس الشرود الذهني والدرجات ال

 الفقرات بالدرجة الكلية تارتباطا ارتباطات الفقرات بدرجة البعد الفقرة البعد
 مستوى الداللة معامل االرتباط مستوى الداللة معامل االرتباط
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 0.001 571. 0.001 575. 1 الشرود املتعمد
2 .748 0.001 .517 0.001 
3 .795 0.001 .620 0.001 
4 .681 0.001 .537 0.001 

 0.001 640. 0.001 796. 5 الشرود العفوي
6 .654 0.001 .615 0.001 
7 .798 0.001 .617 0.001 
8 .765 0.001 .620 0.001 

فيما يتعلق باإلجابة على مقياس الشرود الذهين فهي  و 
فيما عدا عبارتني  ا(وكثري   انادر  )على متصل سباعي يرتاوح بني 

لف املتصل فيهما الختالف صياغة العبارة من فعل إىل تاخ
( كان املتصل 3رأي أو توضيح خاصية ففي العبارة رقم )

(  7لعبارة )يف ا لكنه )كثري ا(إىل  (على اإلطالق)يرتاوح من 
 .(تقريبا  دائما  )إىل  (تقريبا  أبدا  )كان املتصل من 

تصحيح األبعاد تصحيح املقياس من خالل جرى و 
( درجات 4حبيث تكون أقل درجة للبعد الواحد ) الفرعية

( أما درجات التصحيح الكلي للمقياس 28وأعلى درجة )
وتفسر ، ( كأعلى درجة56( كأقل درجة و)8ترتاوح بني )ف

الشرود الذهين عند ارتفاع الدرجة على بارتفاع الدرجات 
ومل  املقياس واخنفاض الشرود الذهين عند اخنفاض الدرجة.

تستخدم الدرجة الكلية للمقياس يف اختبار العالقات بني 
ومتغريات الدراسة األخرى، وإمنا كان اهلدف  الشرود الذهين

امها يف اختبار من حساب الدرجة الكلية للمقياس هو استخد
صدق املقياس عن طريق حساب معامالت االرتباطات بني 

  درجات الفقرات والدرجة الكلية للمقياس.
ترجمة المري،  Langer, 1989)مقياس اليقظة الذهنية 

2017): 
النسخة العربية املرتمجة من قبل الباحثة سلوى اسُتخدمت 

واليت اتبعت يف ترمجتها للمقياس خطوات  ؛(2017)املري 
وثبات املقياس صدق من الرتمجة والرتمجة العكسية، والتحقق 

من  50على عينة استطالعية مكونة من بعد تطبيقه 
الراشدات الاليت يعانني من أمراض مزمنة )مثل: السكر 

 28ا من والضغط(، وأصبح املقياس يف نسخته األخرية مكون  
حبسب مدى انطباقها على الفرد مبدرج فقرة؛ جياب عنها 

يز اليقظ، يالتم ليكرت اخلماسي، وتشمل األبعاد األربعة:
 واالنفتاح على اجلديد، والتوجه حنو احلاضر، والوعي.

وستقتصر الدراسة احلالية على الدرجة الكلية للمقياس، 
االبتكاري كوهنا األكثر قوة يف االرتباط بدرجات التفكري ل
(Bercovitz et al., 2017 كما أن .) الفرعية مل تكن الدرجات

 & Haigh, Moore, Kashdan)عالية التشبع باألبعاد الفرعية

Fresco, 2011)   ثابتة بني الدراسات حبيث تسهل وال
( املقياس بأبعاده Bercovitz)  طبق بريكوفتشمقارنتها، فمثال  

اجلديد،  البحث عن اجلديد، وإنتاجو األربعة: املرونة، والوعي، 
طور بريسون، والجنر،  يف حنيعبارة.  21ا من وكان مكون  
 ,Pirson, Langer, Bodner & Zilcha-Manoوزيلتشا )

 ،ا يتناسب مع السياق االجتماعي( مقياس الجنر مب2018
عبارة،  21ن املقياس من يركز على عينة من املرضى؛ فتكو  و 

حصوله على ،، وُحذف بعد املرونة لعدم عبارة 28بدال  من 
درجة تشبع عالية يف التحليل العاملي. بل إن مقياس الجنر يف 
إحدى النسخ األملانية مشل ست فقرات؛ كما ورد يف دراسة 

 ,Haller, Bosmaهالر، وبؤمسا، وكابر، وزافونت، والجنر )

Kapur, Zafonte, & Langer, 2017 أما بالنسبة للنسخة .)
عبارة بأربعة  28مشلت  املقننة على البيئة السعودية، فقد

أبعاد، هي: التمييز اليقظ، واالنفتاح اجلديد، والتوجه حنو 
. وهبذا لن تكون املقارنة (2017)املري، احلاضر، والوعي

ميسرة بني أبعاد اليقظة الذهنية ملقياس الجنر املقنن على البيئة 
  .السعودية، وأبعاد النسخ األخرى من املقياس

بعد تطبيق املقياس على العينة األساسية؛ مت  :ثبات المقياس
حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكان 

بلغت  فقد، معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس مقبوال  
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(، أما بالنسبة لألبعاد األربعة للمقياس: فقد 0.84قيمته )
(، 0.87بلغت درجة البعد األول )بعد التمييز اليقظ( = )

انت درجة البعد الثالث )بعد التوجه حنو احلاضر( = وك
اخنفضت درجة  يف حني( وهي درجات ثبات مقبولة، 0.67)

الثبات لكل من البعد الثاين )بعد االنفتاح على اجلديد( 
( و 0.59) التوايل:والرابع، )بعد الوعي( وكانت قيمها على 

ولذلك ستقتصر التحليالت اإلحصائية على  ،(0.26)
 الذهنية.الدرجة الكلية ملقياس اليقظة 

االتساق الداخلي مت حساب صدق  :صدق المقياس
للمقياس باستخدام معامل االرتباط بريسون بني درجات 
الفقرات والدرجة الكلية للمقياس، وقد أظهرت مجيع الفقرات 

يوضح قيم معامالت  2ل  بالدرجة الكلية. اجلدو ا داال  ارتباط  
مستويات الداللة بني فقرات املقياس والدرجة الكلية و االرتباط 
 للمقياس.

 2جدول 
  الذهنية والدرجة الكلية للمقياس: يوضح الجدول معامالت االرتباط ومستويات الداللة بين فقرات مقياس اليقظة

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
1 .42 .001 
2 .45 .001 
3 .48 .001 

   

4 .56 .001 
6 ..55 .001 
6 .45 .001 
7 .55 .001 
8 .55 .001 
9 .59 .001 
10 .39 .001 
11 .57 .001 
12 .47 .001 
13 .47 .001 
14 .38 .001 
15 .22 .001 
16 .35 .001 
17 .35 .001 
18 .44 .001 
19 .22 .001 
20 .52 .001 
21 .46 .001 
22 .43 .001 
23 .56 .001 
24 .52 .001 
25 .29 .001 
26 .42 .001 
27 .37 .001 

28 .25 .001 
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 :إجراءات الدراسة
بشكل مجاعي، على أفراد العينة املقاييس طبقت الباحثتان 

وكانت جلسة التطبيق (، 30-15وتراوحت اجملموعات من )
 دقيقة. 30تستغرق حوايل 

وكانت جلسة التطبيق تبدأ بتعريف املشاركات باهلدف 
بالتفكري املتصلة العام من الدراسة، وهو دراسة بعض العوامل 

وكذلك تعريف املشاركات بدورهن يف الدراسة،  ،االبتكاري
وكون مشاركتهن تطوعية، وأحقيتهن يف االنسحاب من 
الدراسة، إضافة لسرية املعلومات اليت يقدمنها، مث يطلب 

، بعدها من املشاركات تعبئة بياناهتن األساسية، وتشمل العمر
وطريقة التواصل يف حال رغنب يف معرفة نتائج التجربة، أو 

مهارات لتنمية يف دراسات جتريبية الحقة هتدف  ةاركاملش
وبعدها يبدأ تطبيق املهمة األوىل، وهي  ،االبتكاريالتفكري 

مهمة البدائل املتعددة، حبيث تشرح تعليمات االختبار، 
 كل ورقة من ورقات املهمة الثالث  ويوضح للمشاركات أن

كلمة، وعليهن إجياد أكرب عدد من   هاسيظهر في
ات ملا تشري إليه الكلمة، وأن حياولن التفكري يف االستخدام

استخدامات ال يفكر الناس هبا يف العادة، وأن الوقت 
املخصص لكل كلمة هو ثالث دقائق، ومن مث تعطي الباحثة 

طُّبقت املقاييس الثالثة قد و إشارة البدء واالنتهاء لكل كلمة،  
 حو اآليت:على النعلى املشاركات ورقيا ، وكان ترتيب التطبيق 

اليقظة مث الشرود الذهين، مث  ،االبتكاري)اختبار التفكري 
االبتكاري الذهنية( واختري هذا الرتتيب نظرا  ألن التفكري 

؛ الكونه موقوت  باإلضافة  اتحيتاج جهدا  ذهنيا  من املشارك
خبالف املقياسني اآلخرين اللذين يعدان من مقاييس تقدير 

 السلوك.  
 :اإلحصائية األساليب

استخدمت اإلحصاءات الوصفية من متوسطات 
، لتوضيح مستويات العينة يف كل من الشرود واحنرافات معيارية
العفوي واملتعمد، واليقظة الذهنية، وأبعاد  –الذهين ببعديه 

 : الطالقة، واملرونة، واألصالة.االبتكاري التفكري 
 Pearsonواستخدمت معامالت االرتباط بريسون 

لإلجابة عن األسئلة اخلمسة األوىل للدراسة، واملتعلقة 
 متغريات الدراسة األساسية.بني بالعالقات 

 multipleاملتعدد االحندار ا، استخدم وأخري  

regression  لإلجابة عن السؤال السادس املتعلق بتحديد
مدى التفاعل بني متغريات الشرود الذهين املتعمد، والشرود 

واليقظة الذهنية يف التنبؤ مبستوى التفكري الذهين العفوي، 
 االبتكاري.

 :النتائج ومناقشتها
 :نتائج التحليالت الوصفية

بعد استخراج الدرجة الكلية ملقياس اليقظة الذهنية لكل 
مشرتكة، ودرجات كل من الشرود الذهين املتعمد والعفوي 
ملقياس الشرود الذهين، ودرجات كل بعد من أبعاد التفكري 

الثالثة من خالل مجع الدرجات اليت حصلت عليها  االبتكاري 
 –درجة الطالقة أن كل مشرتكة لكل مفردة يف كل بعد )أي 

لكلمات اليت حصلت عليها املشرتكة يف كل من ا - مثال  
قد مجعت لتشكل درجة الطالقة للمشرتكة(،  الثالث

استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
املتوسطات احلسابية  3للمتغريات، ويوضح اجلدول 

واالحنرافات املعيارية لدرجات مقاييس الشرود الذهين واليقظة 
  .االبتكاريالذهنية وأبعاد التفكري 

 3جدول 
 :ذهنية وأبعاد التفكير االبتكارييوضح الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات كل من الشرود الذهني واليقظة ال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد  المقياس 
 5.1 18.865 املتعمد  مقياس الشرود الذهين 

 5.68 16.379 العفوي 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد  المقياس 
 13.13 102.401 الدرجة الكلية  مقياس اليقظة الذهنية 

 5.232 12 الطالقة  مقياس التفكري االبتكاري 
 3.546 5.935 األصالة 

 2.87 7.81 املرونة 

العالقة بين درجات النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
  :الشرود الذهني واليقظة الذهنية

 Pearson أظهر اختبار معامل ارتباط بريسون 

correlation  طرديا  ا ارتباط  أن درجات اليقظة الذهنية ترتبط
بدرجات الشرود الذهين املتعمد بعد ضبط أثر الشرود ا ضعيف  

اليقظة الذهنية مرتبطة بدت يف املقابل . و الذهين العفوي
لشرود الذهين العفوي عند درجات ابا ضعيف  ا ا عكسي  ارتباط  

يوضح  4املتعمد. واجلدولالشرود الذهين درجات استبعاد 
 مصفوفات معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة.

 4جدول
الشرود الذهني المتعمد والشرود يوضح الجدول مصفوفات معامالت االرتباط بين أبعاد التفكير االبتكاري واليقظة الذهنية، وكذلك بعدي 

 بعد ضبطهما.وي الذهني العف
 األصالة المرونة الطالقة اليقظة الذهنية 

 ***339. **236. **219.  اليقظة الذهنية
 **228. **226. *196.- *195.- الشرود العفوي
 *174. **235. *176. *164. الشرود املتعمد

 (.0.01***تدل على مستوى داللة أقل من ) (.0.01**تدل على مستوى داللة أقل من ) (.0.05*تدل على مستوى داللة أقل من )

واحلقيقة أن هذه العالقة الطردية بني الشرود الذهين  
وإن بدت ضعيفة يف هذه  -املتعمد واليقظة الذهنية متوقعة

تفكري كليهما ميثل حالة من التحكم يف ال  إذ إن، الدراسة
وتركيز االنتباه، فالشرود الذهين املتعمد يعين حتكم الفرد يف 

 Carriere et)األفكار غري املتصلة باملهمة اليت يؤديها تسلسل

al., 2013; Giambra, 1989)،  وهذا يتطلب مرونة يف
التفكري، وعدم تشتت االنتباه باملثريات اخلارجية، ومثله اليقظة 
الذهنية اليت تتطلب يف جزء من متريناهتا الرتكيز على شيء 

 & ;Langer, 2000)حمدد أو عدة أمور دون احلكم عليها

Langer, 2014)، ا قدرة على التحكم يف يتطلب أيض   كما
 . (Vago & Zeidan, 2016)الوعي واملرونة 

ويف املقابل فإن الشرود الذهين العفوي جيعل األفكار  
ا سيطرة الفرد، حبيث ال يكون الفرد واعي  عن  ةواملشاعر خارج

بشكل كبري مبا يفكر فيه، وتكون األفكار يف حالة الشرود 
الذهين العفوي غري متصلة باحلاضر، فإما أن تسرتجع املاضي، 

-Berkovich) بصورة غري منظمةأو تستشرف املستقبل 

Ohana et al., 2017: Brewer et al., 2011; & Giambra, 

، وهذا ما جيعل العالقة العكسية بني الشرود الذهين (1989
فمن ناحية الزمان يركز ا، متوقع   االعفوي واليقظة الذهنية أمر  

يف الشرود الذهين العفوي على أزمان ماضية أو مستقبلية، 
لرتكيز حالة اليقظة الذهنية على احلاضر. ومن يكون احني 

ا يف حالة اليقظة الذهنية، ناحية الوعي يكون الوعي مرتفع  
ا أثناء الشرود الذهين العفوي، وتكون املرونة وعدم وضعيف  

والشرود الذهين  إطالق األحكام نشطة يف اليقظة الذهنية
ينصاع اإلنسان ملشاعره اجملرتة أو املتخيلة  يف حني ،املتعمد

 ,Vago & Zeidan)دون تنقيح أثناء الشرود الذهين العفوي 

2016). 
العالقة بين درجات : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 :االبتكاري الشرود الذهني وأبعاد التفكير 
سلسلة من اختبارات معامل االرتباط اجلزئي أجريت 

partial correlation  لتقصي العالقات بني بعد الشرود الذهين
بعد استبعاد االبتكاري املتعمد وكل بعد من أبعاد التفكري 
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درجات الشرود الذهين العفوي، وظهرت ارتباطات إجيابية دالة 
كل من الطالقة بني درجات الشرود الذهين املتعمد ودرجات  

 واملرونة واألصالة يف التفكري االبتكاري.
ناحية أخرى حسبت قيم ومستويات الداللة  ومن

لالرتباطات اجلزئية بني درجات الشرود الذهين العفوي 
بعد استبعاد  –االبتكاري ودرجات كل بعد من أبعاد التفكري 

وأظهرت النتائج  وجود  ،-درجات الشرود الذهين املتعمد 
عالقة عكسية دالة بني درجات الشرود الذهين العفوي 

 .ة واألصالة واملرونةودرجات الطالق
وهذا التباين الكبري بني الشرود الذهين العفوي واملتعمد 

والذي يظهر فيه ارتباط  ،االبتكاريبأبعاد التفكري االرتباط يف 
ا، ا طردي  ارتباط  االبتكاري الشرود الذهين املتعمد بأبعاد التفكري 

االبتكاري تصبح العالقة عكسية بني أبعاد التفكري  يف حني
متوقع بناء على نتائج والشرود الذهين العفوي؛ هذا التباين 

اليت أظهرت نتائج  (Agnoli et al., 2018)دراسة أقنويل 
االبتكاري مطابقة بني بعدي الشرود الذهين وأبعاد التفكري 

مربر من الناحية العصبية. وذلك أن شبكة الوضع التشعيب، و 
من املناطق الدماغية، االفرتاضي يف الدماغ، واليت متثل جمموعة 

ومقدم الفص  ،والقشرة احلزامية األمامية ،تشمل احلصني
تكون نشطة أثناء الراحة، وهذا يدل على أن الدماغ  ،األمامي

ال مير حبالة راحة، وإمنا يبدأ الشرود الذهين الذي يتخذ يف 
 ،(Brewer et al., 2011)الغالب شكل الشرود الذهين العفوي

و املخاوف، ويصبح الفرد فيغمر الفرد بالذكريات السلبية، أ
 ,Giambra)على تأمل األفكار اليت ترد على ذهنه غري قادر

واقتناص األفكار اجلديدة، أو التحول من فكرة إىل  ،(1989
 ,.Agnoli et al., 2018; Carruthers et al)أخرى بشكل مرن

2018; & Haw et al., 2015)ا بأفكار ق  ، بل يصبح ملتص
االبتكاري مكررة، وهذه األمور مجيعها تتعارض مع التفكري 

الذي يتطلب تثبيط األفكار القدمية، والقدرة على اقتناص 
 & Vago)األفكار اجلديدة، والتنقل بني األفكار بسرعة ومرونة

Zeidan, 2016) . 

ا ويف املقابل فإن الشرود الذهين املتعمد ينّشط أيض  
لوضع االفرتاضي يف الدماغ، ولكن املناطق مناطق من شبكة ا

النشطة يف هذه احلالة ختتلف يف بعض أجزائها عن املناطق 
الفرد يعمل  إذ إنالشرود الذهين العفوي؛  تنشط أثناءاليت 

مثل التخطيط للمستقبل أو  على توجيه انتباهه ألفكار معينة
ترد ، وتثبيط املثريات األخرى اليت قد اسرتجاع حادثة معينة

ا باألفكار اليت تستحق على شعوره. وهذا ما جيعل الفرد واعي  
واملشتتات اليت ينبغي تثبيطها. وبذلك يصبح الفرد  التنشيط،

الدماغ بطبيعته نشط،  إذ إنا يف توليد األفكار، منطلق  
واألفكار تتوارد عليه باستمرار، لكن ما مييز الفرد الذي ميتلك 

و اقتناصه لألفكار املناسبة طالقة يف التفكري عن غريه؛ ه
واجلديدة، وتثبيط األفكار القدمية. وهذا ما يزيد احتمالية 

األفكار  ولكون ،(Haw et al., 2015) أصيلةظهور أفكار 
اليت ترد الدماغ متنوعة بطبيعتها بني املاضي واحلاضر؛ فإن 

حالة الشرود الذهين املتعمد أكثر قدرة يف ذلك جيعل الفرد 
 . (Vago & Aeidan, 2016) متنوعةفكار على إنتاج أ

عالقة درجات أبعاد : الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 :بدرجات اليقظة الذهنيةاالبتكاري التفكير 

أوضحت نتائج اختبار معامل االرتباط بريسون وجود 
بني درجات اليقظة الذهنية ارتباطات ضعيفة إىل متوسطة دالة 

يف التفكري واملرونة واألصالة  بكل  من درجات بعد الطالقة 
 .االبتكاري

تتفق مع ما ورد يف الدراسات السابقة اليت النتائج وهذه  
 ;Agnoli et al., 2018)إجيابية مشاهبة أظهرت عالقة 

Bercovitzet al., 2017) من  عدد ا. وإضافة إىل ذلك فإن
ا للتدرب على الدراسات التجريبية اليت أظهرت نتائجها أثر  

االبتكاري ة الذهنية يف رفع درجات اختبارات التفكري اليقظ
(Müller et al., 2016; Byrne & Thatchenkery, 2019; 

Doron, 2016; & Justo et al., 2014). 
وملا كانت اليقظة الذهنية تقوم يف متارينها على الوعي  

باللحظة، وتأّمل األشياء من زوايا خمتلفة دون احلكم 
؛ فإن قدرة الفرد على النظر إىل األمور  (Langer, 2000)عليها



 (م2020 إبريل  /هــ1441 شعبانالرياض )   – 65العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

42 

بطريقة جديدة ستزداد، وهي ما سيساعده على توليد أفكار 
أصيلة، إضافة لقدرة الذهن أثناء صفائه بانتقاء األفكار 

 ,Vago & Zeidan) ا مرونته يف معاجلة األفكاراملناسبة، وأيض  

2016; Zhou et al., 2018) . 
أبعاد الشرود : التفاعل بين الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

أبعاد التفكير التنبؤ بفي الذهني واليقظة الذهنية 
 :االبتكاري

أجريت اختبارات االحندار املتعدد للتعرف على القوة 
التنبؤية ملتغريات الشرود الذهين املتعمد والعفوي واليقظة 

: ةالتفكري االبتكاري الثالثالذهنية للتنبؤ بكل بعد من أبعاد 
الطالقة واملرونة واألصالة. وقد مت التحقق من افرتاضات 
االحندار املتعدد وانطباقها على املتغريات قبل إدخاهلا يف 
التحليل من ناحية استقاللية املالحظات، واعتدال توزيع 
درجات العينة، وكون املتغريات متغريات فرتية مالئمة هلذا 

الطالقة كل من أن درجات  النتائج أظهرت  وقداالختبار. 
ا ملتغريات الشرود الذهين املتعمد تتغري تبع  واملرونة واألصالة 

ائج اختبار نت 5 اجلدوليوضح و . والعفوي واليقظة الذهنية
 االحندار املتعدد للتنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري.

  5جدول
(، واليقظة 2(، والعفوي )1يوضح الجدول نتائج اختبارات االنحدار المتعدد المتعلقة بالقدرة التنبؤية لمتغيرات الشرود الذهني المتعمد )

 ( للتنبؤ بكل بعد من أبعاد التفكير االبتكاري: الطالقة والمرونة واألصالة.3الذهنية )
 2ر (3.151)ف  ت β المخرج المدخل

 081. **4.446 1.838 155. الطالقة  1

2  -.17 2.007*   

3  .178 2.225*   

 11. ***6.198 *2.597 215. املرونة 1

2  -.19 2.393*   

3  .184 2.337*   

 14. ***6.628 2.838 215. األصالة 1

2  -.17 2.077*   

3  .184 2.393*   

قدرهتا على إن وجود تفاعل بني املتغريات الثالثة يف 
أمر متوقع. فاليقظة الذهنية االبتكاري د التفكري اأبعالتنبؤ ب

تشرتك مع الشرود الذهين املتعمد يف توجيه األفكار والتحكم 
، وعدم االنصياع للمثريات اخلارجية، واليقظة والشرود افيه

شبكة الوضع الذهين املتعمد والعفوي تنشطان مناطق 
 ,Vago & Zeidan) الراحةاالفرتاضي اليت تنشط وقت 

2016) . 
غري أن القدرة التنبؤية للمتغريات الثالثة متفاعلة ال تفسر 

 ،االبتكاريدرجات التفكري من % 10سوى ما ال يزيد عن 
للتعرف على العوامل  أخرىوهذا ما يوضح احلاجة لدراسات 

 . االبتكارياملؤثرة على نشاط التفكري األخرى 

 :التوصيات
الية، تتلخص أهم التوصيات فيما بناء على نتائج الدراسة احل

 :يأيت
  توجيه اجلهود البحثية للتعرف على املتغريات املتصلة

 اجلامعة.وطالبات لدى طالب االبتكاري بأبعاد التفكري 

  لليقظة الذهنية توجيه البحوث لدراسة األساس العصيب
والشرود الذهين من أجل فهم الشبكات العصبية املشرتكة 

 .االبتكاري بني هذه املتغريات والتفكري 
  إعادة ترمجة وتقنني مقياس اليقظة الذهنية حبيث ميكن

الوصول إىل نسخة تتميز خبصائص سيكومرتية، قادرة 
 على حتديد مستوى كل بعد من أبعاد اليقظة الذهنية.
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 لبحوث لدراسة أسباب الشرود الذهين العفوي، توجيه ا
اجلامعة؛ حبيث ميكنها وطالبات ونتائجها على طالب 

اخلروج بتوصيات تفيد يف التقليل من اآلثار السلبية 
 .للشرود الذهين العفوي

  إجراء حبوث تدرس أثر تدريبات اليقظة الذهنية يف
التقليل من الشرود الذهين العفوي، ورفع مستوى التفكري 

 لدى طالب وطالبات اجلامعة. االبتكاري 

 :المراجع
الدور الوسيط للتنظيم االنفعايل ونوع املرض يف (. 2017املري، سلوى )

إلناث املصابات العالقة بني اليقظة الذهنية والرفاه النفسي لدى ا
رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك  بأمراض مزمنة.
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Abstract: This study investigates the relations between creative thinking, mind wondering (deliberate & spontaneous), and 

mindfulness in female undergraduates in King Saud University. The divergent creativity test for alternative uses task, Langer 

scale for mindfulness and mind wondering scale were administered on a sample of 155 students. Validity and reliability were 

verified for all instruments. The results show positive correlations between deliberate mind wondering and the dimensions of 

creative thinking and mindfulness, whereas the correlation between spontaneous mind wondering and all study variables was 

negative. Mindfulness and mind wondering (deliberate & spontaneous) can together explain 10% of creative thinking. This 

emphasizes the importance of distinguishing deliberate from spontaneous mind wondering in studies of creative thinking, and 

confirms the positive relations between mindfulness and creative thinking. Further studies are required to investigate the 

neural bases of the relations between study variables, and to examine the effects of mindfulness training on creative thinking.  

 

Keywords: creative thinking, mindfulness, deliberate mind wondering, spontaneous mind wondering, female 

undergraduates. 
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الحاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية والسنة التحضيرية في الجامعة اإلسالمية 
 بالمدينة المنورة

 
 محمد أحمد محمود حموري
 وزارة الرتبية والتعليم يف األردن

  هـ5/4/1441 وقبل - هـ20/2/1441 قدم للنشر

 
لكشــع  ــن احلاجــات اإلرشــادية لطــالب الكليــات العلميــة والســنة التحضــريية يف اجلامعــة اإلســالمية يف  ــو  اإىل هــدا البحــا احلــا  المستتتصل   

ا ليـــة متغـــري الكليـــة ،هندســـة، عاســـس ة ،  لـــوم، ســـنة ملضـــرييةر ومتغـــري  ـــوي املنحـــة الدراســـية ،منحـــة  ارجيـــة، منحـــة دا ليـــة للمـــوا ن ، منحـــة د
ســتمدم الباعــا املــنصف الو ــ  ، ر  البــا و وا270قــع  لــن  ينــة مكو ــة مــن ،يطبمت تمقيــاا احلاجــات اإلرشــادية و مت بنــا   بحــاللمقيمــ ر، وألاــرا  ال

 لـن  هـ : املصنيـة واتقتدـادية، األكاد،يـة، التعليميـة، الن سـية، اتجتما يـة بحـارشادية  لبـا  مـن قبـل  ينـة الأكثر احلاجات اإل أن إىل النتائف س رتأو 
اعتياج  لبة كلية العلوم واحلاسس اآل  إىل اإلرشـاد يف احلاجـات الن سـية أكثـر مـن  لبـة كليـة ااندسـة والسـنة التحضـريية،   من التحليل أنوتبّ  ، التوا 

رشـاد أكثـر مـن  لبـة كليـة ااندسـة، وأ صـرت العلوم والسنة التحضـريية إىل اإل ات بشكل  ام حيتاج  لبة كليةويف احلاجات التعليمية واتجتما ية واحلاج
ية اإلرشـادأكثـر مـن  لبـة منحـة دا ليـة للمـوا ن  يف احلاجـات املصنيـة واتقتدـادية، ويف احلاجـات  اإلرشادالنتائف أيضا  اعتياج  لبة املنحة اخلارجية إىل 

 أكثر من  لبة منحة دا لية للموا ن و اإلرشاد لبة املنحة دا لية للمقيم  إىل بشكل  ام حيتاج 
 عاجات الطالب، اإلرشاد الطاليب،  الب املنح: الكلمات المفتاحية
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  مقدمة 

التمطيط لربامف اإلرشاد الطاليب أمرا  بالغ األمهية،  يُعد
تسري هذه الربامف مبوازاة الربامف األكاد،ية واأل شطة  إذ

الطالبية املمتل ة، إّت أن  ملية التمطيط اليت ت تُبىن وفقا  
حلاجات ال ئات املستصدفة تعد مغامرة ت ،كن التنبؤ 

اقات وتر د ستبذل اجلصود وتستنزا الط إذبنتائجصا، 
امليزا يات لربامف ،كن أن تكون فائدهتا حمدودة، وكل ذلك 

الطحان بسبس  دم اكتشاا عاجات املست يدينو وقد أكد 
تقدمي اخلدمات اإلرشادية للطالب  أن ر2002، وأبو  يطة

من األساسيات اليت جيس ات تنا  يعد يف املؤسسات التعليمية 
التكوين املعريف؛ بل تعدى  هبا، فلم يعد اتهتمام مقتدرا   لن

ذلك إىل كون تلك املؤسسات بيئة  دبة للت ا ل ال كري 
واتجتما   والن س ، وحبكم املرعلة العمرية اليت ،ر هبا 
 الب اجلامعة، فإهنم بأمس احلاجة تكتشاا ذواهتم، 

إن  إذثبات الذات، إالقدر املناسس من اتستقاللية و  وملقيق
ل بواجباهتم الدراسية، إىل كثرية تتمثالطالب يواجصون أ با   

من مشكالت يف اجملال اتجتما   أو  عما يواجصو جا س 
دت تعقيدات و اتقتدادي أو التمطيط للمستقبلو وقد أ

احلياة ومتطلباهتا بعدد من الطلبة للمعا اة من بعض 
ات طرابات السلوكية، واليت تزيد من مشكالهتم الن سية 

ملديلصم األكاد،  مما جيعلصم حباجة واتجتما ية وتؤثر يف 
رو وقد أكد  2012إىل  دمات إرشادية ، مادي ومر  ، 

أن اجلامعات  ر2013، ورمضان ر2014، كل من اللقماين
العريقة تو  برامف و دمات التوجيع واإلرشاد  ناية شديدة، 
بد ا  من ريا  األ  ال عىت املرعلة اجلامعية؛ وذلك كون 
الطالب املرعلة اجلامعية ،رون ب رتة املراهقة والبلوغ؛ واليت تعد 
مرعلة دقيقة من عياة ال رد، إ افة حلاجة الطالب لرفع  

تعددة، هبدا مواجصة التحديات ك ا هتم يف جماتت م
 املتدلة هبذه املرعلةو 

 The American)وتؤكد اجلمعية األمريكية ملرشدي املدارا 

School Counselor Association)   اتهتمام  لن  رورة
حباجات الطالب يف ثالثة جماتت؛ وه  األكاد،  واملصين 

و لذا (McCotter & Cohen, 2013)والشمد  اتجتما   
تعتين اجلامعات  ناية  ا ة بدراسة احلاجات اإلرشادية لكون 
اإلرشاد مبمتلع أ وا ع وجماتتع مصنة وجدت خلدمة األفراد مبن 

رو  ا ة أن 2012فيصم  الب اجلامعة ، مادي ومر  ، 
اتهتمام بسلوك الطالب وتكي صم يعد مسألة مصمة يف تنمية 

اا أدوارها ال ا لة يف بنا   اجملتمع؛ ألن هؤت  الطالب هم  نا ر
اجملتمع، وأن اتساق سلوكصم مسألة عيوية تبد للباعث  من 
مواجصتصا، والتددي للمشكالت اليت يواجصصا الطالب ك  ت 

 رو كما إن2004تؤثر يف املسار الدراس  والعمل  ،الرياش ، 

ك وذل أمرا  مصما ؛ د  يع وإشبا صا الطالب عاجات  لن التعرا
 لنجاح مصما   د  يع ، وهذا الدافعللتعلم لدى الطالب دافع إلجياد

 وا طالقا  مما سبقرو 2015،أمحد واجلروش ، التعليمية  العملية
ر أن تقدمي تلك اخلدمات لطالب 2011يرى املالك  ،

اجلامعات حيتاج إىل جصود مكث ة، بد ا  من ال صم العلم  لطبيعة 
ا، ومن مث إ داد هذه اخلدمات والتمطط الدقيق واألمثل ا

ملمارستصاو فتقدمي اخلدمات  – لميا  و مليا  –العامل  املؤهل  
اإلرشادية ال عالة لطالب املرعلة اجلامعية األوىل يسا د يف تطوير  
ك ا ة الطالب  لن التكيع مع املواقع املمتل ة، ويسا دهم  

 & Lasode, Lawal)كذلك  لن اختاذ القرارات املناسبة يف احلياة 

Ofodile, 2017)و 

 سان كثرية وتتنوي بتنوي تكوينع وا طالقا  من أن عاجات اإل
اجلسم  والن س  والعقل  واتجتما  ، ومبا أهنا ختتلع عسس 
املكان والزمان والظروا، فإ ع من األمهية مبكان العمل  لن 

 ، عاجتع ومكان  ملع ،الرويل وفقدراستصا، وتوفريها لألفراد كل 
أن احلاجات تكتسس  ر2010أبو أسعد ،رو ويؤكد 2010

 دائدصا من  الل اإل ار الثقايف واتجتما   الذي يعيش 
فراد ختتلع من مرعلة  مرية إىل فيع ال رد، وأن عاجات األ
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هذا إشارة إىل أن عاجات ال رد ليست ثابتة أو يف  رى، و أ
 مستقرة، بل ه   ر ة للتغري والتطورو

اجلامعة ذات أمهية كبرية،  احلاجات اإلرشادية لطالب دعوتُ 
ام، واملبنية ويتم ملقيقصا من  الل اخلدمات اليت تقدمصا اجلامعة 

ن  لميا  و ينبغ  أن يقدمصا أشماص مؤهل إذ  لن أسس  لمية،
ن فنيا   لن مصارات العمل اإلرشادي، وذلك للو ول و ومدرب

بالطالس إىل أقدن درجات التوافق مع ذاتع واجملتمع الذي يعيش 
 ور2012فيع ، مادي ومر   

ر ورمضان 2010الرويل  ،ات ق  ليصا اليت واخلال ة 
أن إشباي عاجات الطالس اجلامع  بالطرائق الرتبوية  ر2013،

النمائ   مأرشاد الوقائ  باإل أكان السليمة أمر  روري، سوا 
ن  دم إشبا صا يؤدي إىل زيادة متا بصم إ، إذ والعالج 

السليمة  رشاديةفإن مواجصتصا بالطرق اإلبل ومشكالهتم، وباملقا
جيابية  لن إالس وبنا   القات يؤدي إىل ملقيق النمو السوي للط

مشكلة  ىلإ  ال رد تعرّ  فإن اإل ار هذاويف  خمتلع الدعدو
يدعس  ليع مواجصة  إذيؤدي إىل شعوره بعدم اتتزان، معينة 

اليت تعرب ، فتنشأ لديع احلاجة فيعمتطلبات املوقع الذي يؤثر 
 ن  رورة توافر قوى  ارجية تسا د ال رد  لن مواجصة 

 ور2015األزمة وإشباي تلك احلاجة ، بد الغين، 
الوارد يف  ر2002، أما احلاجة اإلرشادية فقد  رفصا املعيين

جيايب مثل يف رابة ال رد يف التعبري اإلر بأهنا تت2014البلوي ،
ز اج؛ بقدد واإل مشكالتع اليت تسبس لع الضيق واملنظم  ن

إشباي تلك احلاجات اليت مل يتم إشبا صا، إما أل ع مل يكتش صا 
بن سع، أو أل ع اكتش صا ومل يستطع إشبا صا، وكذلك التعبري  ن 
مشكالتع والتملص منصا ليتمكن من الت ا ل مع بيئتع والتكيع 

جيايب وبدورة إومع جمتمعع الذي يعيش فيع بشكل  مع   سع
ية ر احلاجة اإلرشاد2007الضامن وسليمان ، وقد  را وفا لة

أهنا  رورية ملسا دهتم يف عل  الببأهنا احلاجات اليت يرى الط
 مشكالهتم األكاد،ية واملصنية والشمديةو

الشكري والسعدية   دد من الباعث  منصم: وات ق
وماك كورت وكوه   ،ر2014باقادر ووردات ،و  ،ر2016،

(McCotter & Cohen, 2013) ،  أن ر 2011واملالك
 :يتاإلرشادية تتلمص باآلاحلاجات 

ية اتتزان الن س  للطالب، ترتبط بعمل: و الحاجات النفسية
 لن  و،كن اإل افةلعملية التكيع،  ا روري   اشبا صا أمر  إ د  يعو 

  رده  تلك املطالس اليت تسا د الذلك بأن احلاجات الن سية 
 لن التوافق مع ذاتع والتملص من التحديات الن سية اليت تعوق 

 تقدمع حنو النجاحو
: وه  عاجة الطالب ملعرفة مدادر القوة يف الحاجات التعليمية

شمدياهتم والعمل  لن تنميتصا من  الل الربامف اإلرشادية 
 املمطط ااو

: وه  احلاجات اليت تنشأ  تيجة وجود الحاجات االجتماعية
لتوا ل اتجتما   وتكوين  القات بات يف مصارات ا عو 

الشعور بعدم التكيع  جيابية مع أفراد اجملتمع، مما يولدإ
و ات طوا  أقد يتجع ال رد إىل ات سحاب  من مثو  ،اتجتما  
  لن الذاتو

: ه  احلاجات اليت تنشأ بسبس وجود الحاجات األكاديمية
جناز املطلوبة اإل ول دون ملقيق الطالب ملستوياتملديات مل

منصم، و عع مستوى التكيع مع  روا ومتطلبات العمل 
رشاد األكاد،  تتمثل احلاجة لإل : إن،كن القولو  واجلامع 

برابة الطالب باحلدول  لن معلومات عول التمدص اجلامع  
عرفة مدادر ممن عيا اخلطط ومتطلبات النجاح والتمرج و 

املعلومات اليت تعينع يف دراستعو ويعزز ذلك  تيجة املسح الذي 
 ,Cheung, Siu, & Shek) وسيو وشيكتشو ق  قام بإجرائع

جيابية إن  اللع أن اجتاهات الطالب كا ت تو لوا مو  (2017
رشاد األكاد،  الذي يسا دهم  لن فصم  ياراهتم حنو اإل

النمائ  الذي يندمف من  اللع املرشد الدراسية  ن  ريق املنصف 
جرا ات تقوم  لن تسصيل اإلمع املسرتشد بعالقة إرشادية تبادلية 

 لن الطالس وتبدريه بسلوكع ومسا دتع  لن اختاذ قراراتع وعل 
 مشكالتع وتقييم مصاراتعو
: وتتمثل باحلاجة اليت تنشأ  تيجة وجود الحاجات المهنية

ل املتاعة ام بعد التمرج، امو  لدى الطالب يف فرص العم
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والتوفيق بينصا وب  ميوام ومساهتم الشمدية وختدداهتم 
ب  احلاجات املصنية مت اجلمع يف هذا البحا  دالعلميةو وق

بينصما يف واحلاجات اتقتدادية يف حمور واعد  تيجة التقارب 
أن احلاجات املصنية استنتف الباعا  إذالعملية اإلرشادية، 

واتقتدادية ه  تلك الرابة اليت تنشأ لدى ال رد  تيجة  قص 
معلوماتع عول فرص العمل املتاعة لع، واملدادر اليت ،كنع من 

ستشارات مبا يضمن ملقيق توافق مصين ات  الاا احلدول  لن
واقتدادي لل ردو ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل  رورة التأكيد 

صين واتقتدادي بأن يركزوا  لن  لن مقدم   دمات اإلرشاد امل
للحدول  لن اإلرشاد يف معرفة األسباب اليت تدفع الطالب 

يستطيع مقدم اخلدمة مسا دة  من مثقتدادي؛ و اجملال ات
 ,Choi)الطالب  لن إدارة مدادرهم املالية بشكل فا ل 

Gudmunson, & Hong. 2016).   
وقد تب  من  الل الدراسات اليت تناولت احلاجات 
اإلرشادية لطالب اجلامعات أن احلاجات خمتل ة با تالا 

دراسة ر 2016أجرى الشكري والسعدية ، إذمتغريات الدراسة، 
واقع احلاجات اإلرشادية لدى  لبة    لنالتعرا إىل هدفت 

 الب   ا 129كليات العلوم التطبيقية يف ُ مان، ومشلت الدراسة 
و البة موز   يف  و  متغريات اجلنس والتمدص والسنة 
الدراسية، وقام الباعثان بإ داد أداة الدراسة، وقد أ صرت النتائف 
أن مستوى احلاجات األكاد،ية كا ت األ لن من ب  احلاجات 

اتجتما ية،  وتلتصااإلرشادية، مث جا ت احلاجات الن سية، 
عدائية إلنتائف إىل وجود فروق ذات دتلة اإلدارية، ومل تشر او 

تعزى ملتغري اجلنس أو التمدص أو السنة الدراسية؛ أي أن هذه 
القوة لدى مجيع الطلبةو وأجرى    سع من ستوىامل اااحلاجات 

ر دراسة هدفت لرتتيس احلاجات 2015مجل الليل والشريع ،
ية باملدينة الن سية والرتبوية للطالب الوافدين يف اجلامعة اإلسالم

املنورة يف  و  متغريي املعدل األكاد،  والقارة اليت ينتمون إليصا، 
ر  البا  وافدا  من قارات ةسيا 315وتكو ت  ينة الدراسة من ،

وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، وقد  مم الباعثان مقياسا  للحاجات 
الن سية، وة ر للحاجات الرتبوية، وأشارت النتائف إىل أن أكثر 

اجات كان يف اجملال العقل  مث يليع جمال التوجيع الرتبوي مث احل
وقد عل  ،اجملال اتجتما   مث اجملال الن س جسم  مث ات  عا 

وأشارت النتائف لعدم م الدراس  يف الرتتيس األ ريو جمال الد 
وجود فروق يف أالس احلاجات الن سية والرتبوية لدى الطالب 

 وفقا  لدرجات ملديلصمو
 وفاسيلوبولوا وكورفيايت وباورداكذلك بروزوا ى  وأجر 

(Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015) 
لكشع  ن احلاجات اإلرشادية لعينة من ا إىل دراسة هدفت

 الب املدارا الثا وية يف اليو ان، وأثر كل من العمر والنوي 
ممتازر اتجتما   واألدا  األكاد،  ،منم ض، متوسط، جيد، 

 البة  433 لن تلك احلاجاتو وقد تكو ت  ينة الدراسة من ،
 70ثون استبا ة تكو ت من ر، وقد  مم الباعا الب   498و

فقرة لقياا مخسة حماور وه : مصارات التعلم، اإلرشاد املصين، 
العالقات الشمدية، التطور الشمد ، والقيم اتجتما يةو وقد 

، تالها  ية ا تلت قمة احلاجاتأ صرت النتائف أن القيم اتجتما
مصارات التعلم مث اإلرشاد املصين مث العالقات الشمدية، وجا  

 وأجرى السناين التطور الشمد  يف هناية قائمة احلاجاتو
ر دراسة هدفت إىل معرفة واقع التوجيع واإلرشاد الرتبوي 2015،

يف معصد تعليم اللغة العربية لغري النا ق  هبا باجلامعة اإلسالمية 
 ا  أن التوجيع واإلرشاد كان متوفر  أ صرت النتائفو باملدينة املنورة، 

ما من وجصة  ظر املعلم  والطالبو وقام أمحد  عد  إىل 
التعرا  لن  بيعة  إىل بدراسة هدفتر 2015واجلروش  ،

احلاجات اإلرشادية لدى  ينة من  الب كلية الرتبية يف جامعة 
و البة مت  ا   الب 212مدراتع، وتكو ت  ينة الدراسة من 

يارهم بطريقة  شوائية من  شرة أقسام أكاد،ية، وأ صرت تا 
النتائف أن احلاجات اإلرشادية امللحة للطالب تشمل: قلق 

ا ات، والتعامل مع الضغوط الدراسية، والنسيان، واخلوا اتمتح
من ال شل، وتنظيم الوقت، واخلوا من املستقبل، وتعلم 
اسرتاتيجيات أدا  اتمتحا ات، والشعور بالقلق، والتمطيط 

جياد معىن للحياة، إملصين، وتطوير مصارات القرا ة، و للمستقبل ا
املصنة، والعدبية الزائدة، وزيادة قوة الشمدية، و عع  يارتوا  
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 املصنيةو وأس رت الذاكرة، واخلجل الزائد، وفصم اتهتمامات
تعزى ا ب  الطالب عدائي  إالنتائف  ن  دم وجود فروق دالة 

ر 2014أجرى باقادر ووردات ،ملتغري التمدص العلم و كما 
 السنة  لبة دىل اإلرشادية دراسة هدفت للتعرا  لن احلاجات

القرى مبكة املكرمة، ولتحقيق أهداا  أم جامعة يف التحضريية
احلاجات اإلرشادية الذي مت الدراسة قام الباعثان ببنا  مقياا 

ر  الس و البة من  الب 200 لن  ينة مكو ة من ، عتطبيق
املسارين العلم  واإلداري يف السنة التحضريية يف جامعة أم 

ف أن احلاجات الدحية واجلسمية اعتلت القرى، وأ صرت النتائ
املرتبة األوىل من احلاجات، مث احلاجات اتجتما ية، مث الن سية، 

أ صرت  دم ة إىل املرشد الطاليبو كما جااحل مث الدراسية، وأ ريا  
 ا لمي   أكان مدص سوا تملتغري ال تبعا   عدائيا  إوجود فروق دالة 

 دا ما خيص جا س احلاجات الدحية والن سية فقط  اداري  إ مأ
ر 2010ل  ،ولداحل  الب التمدص العلم و وأجرى الروي

 لطالب اإلرشادية احلاجات  لن تعراالإىل دراسة هدفت 

العربية السعودية من وجصة  ظر الطلبة  اململكة يف التقنية الكليات
، اتو الب  الب 908تكو ت  ينة الدراسة من و أ  سصم، 

وأ صرت النتائف أن توافر احلاجات اإلرشادية يف كليات التقنية يف 
اململكة العربية السعودية جا ت  من درجة تقدير قليلةو وقد 
جا  جمال احلاجات اتجتما ية يف املرتبة األوىل، مث جمال 
احلاجات اإلرشادية املصنية يف املرتبة الثا ية، مث جمال احلاجات 

ة يف املرتبة الثالثة، وجمال احلاجات اإلرشادية اإلرشادية األكاد،ي
 الن سية جا  يف املرتبة الرابعةو 
أن احلاجات اإلرشادية  ،كن اتستنتاجمن  الل ما سبق 

لبحا العلم  الدقيق، مت اوتة وت ،كن التنبؤ هبا إت من  الل ا
يف ع  إن بعض اجملاتت اإلرشادية تظصر فيصا احلاجة كبرية  إذ

 رى متوسطة أو قليلةو ويتميز أتظصر احلاجة اا يف دراسات 
البحا احلا   ن الدراسات السابقة يف متغري  وي املنحة 

مت استقدا  عاجات  الب املنح  إذالدراسية لعينة البحا، 
% من  الب اجلامعة  60اخلارجية الذين يشكلون حنو 

دا لية من اإلسالمية باملدينة املنورة، إ افة لطالب املنح ال
 .املوا ن  واملقيم 

 مشكلة البحث 
تعظ الباعا من  الل  ملع يف مركز اإلرشاد الطاليب 
يف اجلامعة، وكذلك  ملع يف وعدة اإلرشاد الطاليب بكلية العلوم 
والسنة التحضريية أثنا  إجرا  هذا البحا  دم وجود اتهتمام 

  اخلطط الكايف باحلاجات اإلرشادية للطالب، وأ ع يتم بنا
يتم إقامة ة بعمل الوعدات اإلرشادية، و ال دلية والسنوية اخلا 

لت ات إىل احلاجات اإلرشادية الربامف اإلرشادية املمتل ة دون ات
املمتل ة للطالب، ودون إجرا  أي مسوعات تهتمامات 

املشار إليع  ر2003، الز يب هذكر  مبا و مال   الطالب املتنو ةو
أن مؤمتر الرتبية الذي  قد يف اململكة من ر 2010يف أبو أسعد ،

، ملت  نوان احلاجات الن سية 2003العربية السعودية  ام 
واتجتما ية والرتبوية للشباب يف جمتمعات دول جملس التعاون 

أو ن باتهتمام بدراسة عاجات الشباب قد اخلليج ، 
واملراهق  ومشكالهتم للمسا دة يف تدميم برامف للوقاية 
والعالج، وإ داد برامف تو ية يقوم هبا املمتدون يف  لم الن س 

جرا  دراسات تتناول إد لتو ية أسر الطالب، كما أو ن بواإلرشا
حياول البحا احلا   ااحلاجات الن سية لدى الشبابو لذ

الكشع  ن احلاجات اإلرشادية لدى جمتمع البحا هبدا 
احلاجات اليت يودون تلق  املشورة  وفقدة املثلن ام  تقدمي املسا

مسا دة مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة  فيصاو إ افة إىل
والوعدات اإلرشادية التابعة لع يف الكليات  لن التمطيط األمثل 

رأي ، وذلك ا طالقا  من للربامف واخلدمات اليت يقدموهنا للطالب
رد رشادية ت يستطيع ال ر بأن احلاجات اإل2013رمضان ،

اكتشافصا أو إشبا صا بسصولة، بل حيتاج لإلرشاد والتوجيع 
ليتمكن من ملديدها، ومن مث مسا دتع  لن إشبا صا، و،كن 
التعرا  لن تلك احلاجات وملديدها  ن  ريق دراسة 
مشكالت ال رد، فاملشكلة تعد العر  اخلارج  أو النتيجة 
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بة  ن حلا  لإلجااخلارجية حلاجة مل تشبعو ويسعن البحا ا
 :تيةاألسئلة اآل

ما احلاجات اإلرشادية األكثر أمهية لطالب الكليات  و1
 العلمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة؟

هل ختتلع احلاجات اإلرشادية لطالب اجلامعة اإلسالمية  و2
باملدينة املنورة با تالا الكلية و وي الدراسة ،منحة  ارجية 

 أو دا ليةر؟

 أهمية البحث 
البحا أمهيتع من اجملتمع الذي جيرى فيع وهو يستمد 

 الب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو واليت تعد جامعة  املية؛ 
ر دولة 160إذ تستقطس اجلامعة ةتا الطالب سنويا  من ،

تبد من –تقريبا ، وهم بال شك يواجصون جممو ة من التحديات 
د، والشعور ترتبط بالتكيع مع اجملتمع اجلدي –الكشع  نصا

باتارتاب، وا تيار التمدص واريها من التحديات ،اللقماين، 
رو ويستمد هذا البحا أمهيتع أيضا  من  دم وجود أي 2014

أجريت من قبل  –يف عدود  لم الباعا-حبوث أو دراسات 
للكشع  ن احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية والسنة 

فإن  من مثاملدينة املنورة، و التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية ب
التعرا  لن احلاجات اإلرشادية للطالب والتعامل معصا دا ل 

ة منصجية  حيحة وخمطط اا سيؤثر احلرم اجلامع  بطريقة  لمي
جيابا  وبشكل كبري  لن جودة خمرجات اجلامعة واجملتمع ككل، إ

مما يسصم يف الرفع من سوية  رجي  هذه اجلامعة الذين يعّول 
الوسط  وأ القياتع  م الكثري يف تعريع الناا مببادئ الدين ليص

سالم اخلالدة يف شىت العظيمة و شر رسالة اإلع ئالسمحة ومباد
أرجا  املعمورةو إ افة إىل ذلك ،كن أن تسصم  تائف البحا يف 
مسا دة مركز اإلرشاد الطاليب باجلامعة  لن التمطيط األمثل 

د أن أ صرت  تائف دراسة للربامف املقدمة للطالب  ا ة بع
ر أن مو و ات احملا رات والربامف العامة اليت 2014اللقماين ،

يقدمصا مركز اإلرشاد الطاليب باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ت 

تسصم يف د م املسرية العلمية للطالبو لذلك كان لزاما  إجرا  
 هذا البحاو

 أهداف البحث 
 إىل: هدا البحا احلا 

أمهية بالنسبة  األكثر لكشع  ن احلاجات اإلرشاديةا و1
لطالب الكليات العلمية والسنة التحضريية يف اجلامعة 

 وباملدينة املنورة اإلسالمية
الكشع  ن أثر متغري الكلية اليت يدرا فيصا الطالس  و2
 لن احلاجات هندسة، عاسس ة ،  لوم، سنة ملضرييةر ،

 اإلرشادية األكثر أمهية لديعو
متغري  وي املنحة الدراسية ،منحة  ارجية، تأثري  معرفة و3

 لن  منحة دا لية للموا ن ، منحة دا لية للمقيم ر
 عاجات الطالب اإلرشاديةو

 حدود البحث 
احلدود الزما ية: ال دل الدراس  األول من العام اجلامع   -

 مو 2018/2019
احلدود املكا ية: الكليات العلمية والسنة التحضريية يف  -

 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو
احلدود املو و ية: احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات  -

العلمية والسنة التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة 
 املنورةو

احلدود البشرية:  الب كلية ااندسة و الب كلية احلاسس  -
اآل  و ظم املعلومات و الب كلية العلوم و الب السنة 

 حضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةوالت
: تدميم استبا ة احلاجات اإلرشادية لطالب بحاأدوات ال -

 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو
يارها تاليت مت ا  العينة لن  بحااقتدار تعميم  تائف ال -

 لغايات تطبيق األدواتو
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 :جرائيةالتعريفات اإل
: ه  استجابات الطالب  لن مقياا الحاجات اإلرشادية

للكشع  ن عاتت  مت إ دادهاحلاجات اإلرشادية الذي 
النقص والعوز يف اجملاتت الن سية واتجتما ية واألكاد،ية 

 والتعليمية واملصنية واتقتداديةو
: هم  الب مرعلة البكالوريوا الذين طالب الكليات العلمية

سس اآل  و ظم املعلومات يدرسون يف كلية ااندسة وكلية احلا
 ووكلية العلوم يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

: هم  الب مرعلة ما قبل اتلتحاق طالب السنة التحضيرية
بالكليات، الذي يدرسون يف السنة التحضريية للكليات العلمية 

 يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

  البحث وإجراءاته منهج
 البحث  منهج

د ستنملنصف الو    التحليل ، الذي ييعتمد البحا  لن ا
يت ق مع  بيعة هذا البحا،  و ع الظاهرة، وذلكإىل 

واألهداا اليت يسعن لتحقيقصاو ويعّرا املنصف الو    التحليل  
بأ ع: أسلوب من أساليس التحليل املرتِكز  لن معلومات كافية 

 الل فرتة أو فرتات زمنية ودقيقة  ن  اهرة أو مو وي حمدد من 
معلومة وذلك من أجل احلدول  لن  تائف  ملية مث ت سريها 
بطريقة مو و ية، ومبا ينسجم مع املعطيات ال علية للظاهرةو 

 رو2012،الوليع ، 
 مجتمع البحث وعينته 

ن جمتمع البحا من: مجيع  الب كلية ااندسة، وكلية تكو  
ة التحضريية املسجل  يف احلاسس اآل ، وكلية العلوم، السن

 -هـ  1439/1440ال دل الدراس  األول من العام اجلامع  
ر  البا، مت ا تيار العينة 803مو و ددهم ، 2018/2019

ر  الس 270بالطريقة العشوائية الطبقية، بلغ  دد أفرادها ،
ر ينب توزيع  لبة 1%ر، واجلدول ،6و33، كلية بلغت  وبنسبة

  جمتمع البحا و ينتع  لن الكلياتو

 1الجدول 
  توزيع طالب مجتمع البحث وعينته على الكليات

 النسبة حجم العينة عدد الطالب الكلي الكلية
 % 5و29 67 227 كلية الهندسة

 % 4و39 78 198 كلية الحاسب اآللي
 % 1و34 70 205 كلية العلوم

 % 8و31 55 173 السنة التحضيرية
 % 33.6 270 803 المجموع

 أداة البحث 
 

بنا   لن  بيعة البيا ات املراد مجعصا، و لن املنصف املتبع 
يف البحا قام الباعا بتدميم أدوات البحا ،اتستبا ةر يف 
 و  ما توافر لع من معلومات خمتل ة من الدراسات السابقة 

ات تماد  لن كثري  إ افة إىل –ذات الدلة مبو وي البحا–
استبا ة  مت إ دادمن األ ر النظرية الواردة عول املو وي، 

للكشع  ن احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية 

 ت والسنة التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، تكو  
 ر حماور أساسية ه :5من ،
  :ر 17ن من ،، وتكو  الحاجات النفسيةاحملور األول

 فقراتو
  :ر 9ن من ،، وتكو  الحاجات التربويةاحملور الثاين

 فقراتو
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  :ر 12ن من ،، وتكو  الحاجات االجتماعيةاحملور الثالا
 فقرةو

  :ر 13ن من ،، وتكو  كاديميةالحاجات األاحملور الرابع
 فقرةو

  :ن ، وتكو  الحاجات المهنية واالقتصاديةاحملور اخلامس
 ر فقراتو10من ،

احلاجات كما استملص متغريين ،كن أن يؤثران يف 
العلمية والسنة التحضريية يف  اإلرشادية لطالب الكليات

 :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
  الكلية: ااندسة، احلاسس اآل ، العلوم، السنة

 والتحضريية
  ، وي املنحة: منحة  ارجية، منحة دا لية للمقيم 

 ومنحة دا لية للموا ن 
من  جممو ةأداة البحا يف مضموهنا  لن   تمدتوا

 .Cheung et alن ،يتشو ق وة ر الدراسات السابقة مثل: 
ر، وأمحد واجلروش  2016، وشكري والسعدية ،ر2017

ر 2012ر، و مادي ومر   ،2013،ر، ورمضان 2015،
ترمجت احملاور و رو 2008ر واملشرا ،2010أسعد ، وأيب

 ر فقرةو 61اخلمسة إىل ،
 لألداة  محكمينصدق ال

 لن جممو ة من احملكم   مت  ر صابعد إ داد اتستبا ة، 
إلبدا  الرأي عول: عجم اتستبا ة ، دد بنودهار، مدى 

، ومناسبتصا للطالب، بحاة حماور اتستبا ة ملو وي المناسب
وارتباط ال قرات باحملور املندرجة ملتع، وو وح ال قرات 
وك ايتصا، واقرتاح أية تعديالت يروهنا مناسبةو مت األ ذ بآرا  

  اليت كان من أبرزها: إ ادة النظر ببعض ال قرات احملكم
عذا و إ ادة  يااة بعض ال قرات، و املتعلقة هبذه احملاور، 

إعكام و بعض ال قرات لتكرر أفكارها يف فقرات أ رى، 
اجلا س اللغويو وأجريت التعديالت املناسبة  بقا  لذلك، وقد 

 ةو ا تربت ةرا  احملكم  دليال   لن  دق حمتوى اتستبا

ر حماور بعدد فقرات 5وهبذا أ بحت اتستبا ة مكو ة من ،
 : لن النحو اآليت موز ة فقرة ر53،
  :ر 15ن من ،، وتكو  الحاجات النفسيةاحملور األول

 فقرةو
  :ر 11ن من ،، وتكو  الحاجات التعليميةاحملور الثاين

 فقرةو
  :ر 10ن من ،، وتكو  الحاجات االجتماعيةاحملور الثالا

 فقراتو
  :ر 8ن من ،، وتكو  الحاجات االكاديميةاحملور الرابع

 فقراتو
  :ن ، وتكو  الحاجات المهنية واالقتصاديةاحملور اخلامس

 ر فقراتو9من ،
من عيا الو وح،  بحاوقد رو   مناسبتصا لعينة ال

ها جملااا، وتقاا من  الل مقياا ؤ والدقة، والديااة، وا تما
ر عيا متثل 1-2-3-4أ ذ القيم العددية ،ربا   متدرج، 

ر عاجة متوسطة، 3ر عاجة كبرية، ومتثل القيمة ،4القيمة ،
ر أ ع ت 1ر عاجة قليلة، بينما تدل القيمة ،2ومتثل القيمة ،
 مؤشر ا ر2املب  يف اجلدول ، املعيار ا ُتمد وقدتوجد عاجة، 

للحكم  لن: احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية 
  :امعة اإلسالمية باملدينة املنورةوالسنة التحضريية يف اجل

، واجلدول 0,75=  4/ 3؛  ول ال ئة 3= 1-4املدى= 
 ر يب  هذه التقسيماتو2،

 2 الجدول
  عن أسئلتها بحثمدى المتوسط إلجابات عينة التقسيم  

 مدى المتوسط درجة
 1,75-1 ابدرجة قليلة جد  
 2,50-1,75أكثر من  بدرجة قليلة

 3,25-2,50أكثر من  بدرجة متوسطة 
 4,00-3,25أكثر من بدرجة كبيرة 

 االتساق الداخلي  
مت تطبيق اتستبا ة  لن  ينة استطال ية من جمتمع  

، واستمدمت ار  الب  35البحا و ارج  ينتع  ددها ،
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باستمراج معامل ارتباط اتستبا ة استجاباهتم يف ملليل فقرات 
اتستجابة لل قرة والدرجة  لن احملور الذي تنتم  بريسون ب  

إليعو وأ صرت النتائف وجود ارتباط ذي دتلة إعدائية  ند 
ر ب  الدرجة  لن كل فقرة وب  05وα =0مستوى الدتلة ،

الدرجة  لن احملور ال ر  ، وتراوعت معامالت اترتباط ب  
ائف هذه النتو ر، وهذه القيم مرت عة  سبيا ، 93و0-52و0،

 تشكل دتلة  لن  دق اتستبا ةو 
كما مت عساب مد وفة معامالت اترتباط ب  اجملاتت  

ال ر ية الثالثة، وب  كل منصا والدرجة الكلية، وتراوعت 
ر، وهذه القيم مرت عة 92و0-83و0معامالت اترتباط ب  ،

 هذه النتائف تشكل دتلة  لن  دق اتستبا ةوو  سبيا ، 
  ثبات االستبانة

استمرجت معامالت الثبات من استجابات العينة  
ر، عيا مت عساب معامل الثبات  35اتستطال ية ،ن = 

 ر يب  هذه القيمو4ل ا، واجلدول ،أكرو باخ 

 3 الجدول
  رشادية والثبات الكلياإلاستبانة الحاجات  معامالت الثبات لمحاور

 المقياس الكلي المهنية واالقتصادية كاديميةاأل االجتماعية التعليمية النفسية
 0.91 0.84 0.892 0.86 0.87 89و0

و وتراوعت الدرجة البحاوه  قيمة مقبولة ألارا  
رو أما الدرجة الكلية للطالس 212-53للمقياا الكل  ب  ،

اليت ملدل  ليصا  لن كل فقرة فيتم عساهبا جبمع الدرجات 
من فقرات املقيااو وليس اذا املقياا زمن حمدد لإلجابة، 

ستطال ية وجد أن ولكن من  الل تطبيقع  لن العينة ات
ر 15-10جابة  نع يف زمن ،تد من ،اإل نالطالب يستطيعو 

 دقيقةو وهبذا مت التو ل إىل اتستبا ة بدورهتا النصائيةو 
 االستبانة  تطبيق

قام ف ،ا  ر  الب270 لن ، بن سع  بق الباعا أداة البحا
بزيارة الكليات املعنية واتلتقا  مع املسؤول  فيصا وأو ح ام 

والسماح لع  ع، وقد قاموا بتوجيصومربراتع البحاأهداا 
دا ل القا ات الدراسية، فالتقن بالطالب وأو ح  بالتطبيق

 ومبسط قبل توزيع وا ح بأسلوب ومربراتع البحاام أهداا 

 فقرة ترك  دم مع اإلجابة،  ريقة بشرح قام كما اتستبا ة،
ومن  .الواعدة لل قرة إجابة من أكثر و ع إجابة، و دم بدون

 مث  لس من الطالب اإلجابة  ن فقرات اتستبا ةو

  نتائج البحث وتفسيرها
ول  ما الحاجات اإلرشادية األكثر أهمية السؤال األ

بالنسبة لطالب الكليات العلمية بالجامعة اإلسالمية 
 ليلمت مللإلجابة  ن هذا السؤال بالمدينة المنورة؟ 

من الطالب والتعرا  لن  البحااستجابات أفراد  ينة 
 البحااملتوسطات احلسابية واتحنرافات املعيارية آلرا   ينة 

عول: احلاجات اإلرشادية األكثر أمهية بالنسبة لطالب 
 الكليات العلمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

 رشادية في المجال النفسي   الحاجات اإلأوال  
 4  الجدول

  المجال النفسيرشادية في اإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات 
 الدرجة االنحراف المعياري لحسابي المتوسط العبارات الترتيب

 كبرية 93و0 27و3 اكتساب مصارات إثارة الدافعية حنو الدراسة 1
 متوسطة 0.92 3.21 تعل م أساليس التملص من الضغط الدراس  2
 متوسطة 1 3.13 اكتساب القدرة  لن مواجصة ال شل 3
 متوسطة 0.95 3.12 التغلس  لن تشتت ات تباهتعل م كي ية  4
 متوسطة 0.98 3.09 اكتساب مصارات اختاذ القرارات 5
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 الدرجة االنحراف المعياري لحسابي المتوسط العبارات الترتيب
 متوسطة 0.99 3.08 التملص من اتجتاهات السلبية حنو بعض املقررات الدراسية 6
 متوسطة 1.04 3.07 التغلس  لن قلق ات تبار 7
 متوسطة 1.01 3.02 اكتساب الشعور بالر ا  ن الن س 8
 متوسطة 1.03 3.01 تعل م كي ية اكتساب الثقة بالن س 9
 متوسطة 1.04 3.01 القدرة  لن  يااة أهداا واقعية للحياة 10
 متوسطة 1.05 3.01 تعل م كي ية التكيع مع  ظام الدراسة يف اجلامعة 11
 متوسطة 1.08 2.95 تعل م أساليس التملص من اخلوا من ال شل 12
 متوسطة 1.02 2.93 كي ية التغلس  لن الشعور بالعزلة الن سية  تعل م 13
 متوسطة 1.05 2.93 تنمية القدرة  لن ملقيق الذات 14
 متوسطة 1.07 2.9 التغلس  لن الرتدد يف املشاركة يف املناقشة دا ل قا ات الدراسة 15
 متوسطة 1.01 3.05 متوسط الحاجات النفسية 

ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات 4، يشري اجلدول   
وتشري  ر، وهو ،ثل درجة ،متوسطةر،05و3الن سية، قد بلغ ،
 جود عاجة متوسطة لدى  ينة البحاهذه النتيجة إىل و 

مصما  يف بنا  شمدية  رشاد يف اجملال الن س  الذي يعد  لإل
الطالس وتدريبع  لن مصارات التوافق الن س  والر ا  ن 
الذات واكتشاا الذات وتقديرها واريها من األمور اليت 

تت ق هذه النتيجة مع ما تو لت إليع و  تدس يف هذا اجملالو
ر ومجل الليل 2016دراسة كل من الشكري والسعدية ،

ر اليت بينت 2014ر وباقادر ووردات ،2015والشريع ،
مجيعصا أن احلاجات الن سية تأيت يف املرتبة املتوسطة من ترتيس 
احلاجات اإلرشادية لدى العينات اليت أجريت  ليصا تلك 

الدراسات، وقد جا ت فقرة واعدة بدرجة كبرية وه  
 هوهذ" اكتساب مهارات إثارة الدافعية نحو الدراسة"

 فقدم لدى الطالب، النتيجة تشري إىل أمهية الدافعية للتعل
 ,Huang, Hsu) وهسو أ صرت  تائف الدراسة هوا ف

جيابية ب  الدافعية للتعلم واجتاهات إأن هناك  القة  (2019
يدلل  لن أن الطالب  وهذاالطالب حنو العملية التعليمية، 

ة للتعلم سوا تتحسن اجتاهاهتم حنو يالذين ،تلكون الدافع
 لن التحس  من أدائصم التعليم بشكل  ام مما يسا د 

 األكاد، و
 رشادية في المجال التعليمي ا  الحاجات اإلثاني  

 5الجدول 
 :رشادية في المجال التعليميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإل

 الدرجة االنحراف المعياري لحسابي المتوسط العبارات الترتيب
 متوسطة 0.92 3.24 تعل م كي ية إدارة وتنظيم الوقت للدراسة 1
 متوسطة 0.91 3.23 اكتساب مصارة اإلجابة  ن ات تبار بطريقة  حيحة 2
 متوسطة 0.91 3.21 تعل م  رق البحا العلم  وإجرا اتع 3
 متوسطة 0.91 3.18 املعلومات  ند احلاجةتعل م كي ية ملس  استد ا   4
 متوسطة 0.90 3.14 اكتساب مصارة تلميص احملا رات 5
 متوسطة 0.94 3.14 تعل م كي ية البحا  ن املعلومات العلمية اليت تسا دين يف دراسيت 6
 متوسطة 0.89 3.11 تعل م مصارة القرا ة املركزة أثنا  الدراسة 7
 متوسطة 0.94 3.11 مصارات تلميص احملا راتتعل م أساليس تنمية  8
 متوسطة 0.92 3.10 اكتساب مصارات دراسية متنو ة لتحقيق األدا  الدراس  املراوب بع 9
 متوسطة 0.93 3.06 اكتساب مصارة تنظيم األفكار  ند الكتابة 10
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 الدرجة االنحراف المعياري لحسابي المتوسط العبارات الترتيب
 متوسطة 0.95 3.05 تعل م أساليس تنمية مصارات تدوين املالعظات 11
 متوسطة 0.92 3.14 الحاجات التعليميةمتوسط  

ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات 5، شري اجلدولي    
 ر، وهو ،ثل درجة ،متوسطةر،14و3التعليمية، قد بلغ ،
أ صرت عاجة متوسطة يف  البحا ينة  ويرجع الت سري بأن

من املصارات  تيجة   دد ااجملال التعليم  بأن الطالب ،تلكون 
دراستصم ملقرر مصارات التعلم يف مستوى السنة التحضريية، 
والذي يسلط الضو   لن مصارات الدراسة وتنظيم املعلومات 

 ق هذه النتيجة املقررات الدراسية املمتل ة، وتتوالتعامل مع 

 Brouzos) نيبروزوا وة ر مع ما تو لت إليع دراسة كل من 

et al. 2015) ر، 2010ر، والرويل  ،2014باقادر ووردات ،، و
أ صرت هذه الدراسات بأن احلاجات  فقدر 2015والسناين ،

 التعليمية جا ت متوسطة يف ترتيس احلاجات اإلرشاديةو
 رشادية في المجال االجتماعية ا  الحاجات اإلثالث  

 6الجدول 
  رشادية في المجال االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإل 

 الدرجة االنحراف المعياري لحسابياالمتوسط  العبارات الترتيب
 متوسطة 1.03 2.96 تعل م كي ية التوا ل ال عال مع أساتذيت 1
 متوسطة 1.03 2.91 التملص من اخلوا من التحدث أمام اآل رين 2
 متوسطة 1.04 2.91 تعل م كي ية استغالل أوقات ال راغ يف أ شطة م يدة 3
 متوسطة 1.09 2.90 تعل م كي ية تنمية اتستقاللية لدي 4
 متوسطة 1.03 2.87 التعرا  لن األ مال التطو ية اليت ،كن املشاركة فيصا 5
 متوسطة 1 2.80 احلاجة ل صم العالقات اتجتما ية مع اآل رين 6
 متوسطة 1.05 2.78 تنمية الشعور بالتعاون مع اآل رين 7
 متوسطة 1.07 2.77 تطوير قدرايت  لن تكوين  القات إجيابية مع الزمال  يف اجلامعة 8
 متوسطة 1.08 2.76 تعل م احملافظة  لن الدداقات الناجحة مع زمالئ  9
 متوسطة 1.12 2.76 اجملتمع تعل م كيع أشارك يف املناسبات اتجتما ية السائدة يف 10
 متوسطة 1.05 2.84 متوسط الحاجات االجتماعية 

ر أن املتوسط احلسايب حملور 6، ،كن أن  قرأ من اجلدول
ر، وهو ،ثل درجة 84و2احلاجات اتجتما ية، قد بلغ ،

 ،متوسطةر، ويعزو الباعا هذه النتيجة إىل امتالك الطالب
من املصارات اتجتما ية  تيجة دراستصم ملقرر مصارات  مو ةجمل

اتتدال يف مستوى السنة التحضريية، والذي يسلط الضو  
من املصارات اليت تعمل  لن  قل شمدية   دد   لن 

الطالس يف اجملال اتجتما  ، وتت ق هذه النتيجة مع ما 

ر، 2016الشكري والسعدية ، تو لت إليع كل من دراسة
ر، والطحان 2010أسعد ، ر، وأيب2014اقادر ووردات ،وب

أ صرت هذه الدراسات بأن احلاجات  إذ، ر2002 يطة ، وأيب
  اتجتما ية جا ت متوسطة يف ترتيس احلاجات اإلرشاديةو

 رشادية في المجال األكاديمي رابعا  الحاجات اإل
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 7 الجدول
  رشادية في المجال األكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإل 

 الدرجة االنحراف المعياري لحسابياالمتوسط  العبارات الترتيب
 كبرية 0.89 3.29 فصم كامل باخلطة الدراسية لتمدد  1
 كبرية 0.93 3.28 متطلبات التمرج لمعرفة ك 2
 كبرية 0.91 3.27 املمتل ة اليت توفرها اجلامعة خلدمة الطالبالتعرا  لن املدادر  3
 كبرية 0.91 3.26  افة، احلرمانرعة وأ ظمتصا ،التسجيل، احلذا، اإلالتعرا  لن لوائح اجلام 4
 متوسطة 0.99 3.19 التعرا  لن التمددات الدراسية املتوفرة يف اجلامعة 5

 متوسطة 0.99 3.07 بأساليس الت وق الدراس احلاجة إىل أن يعرفين املرشد األكاد،   6
 متوسطة 1.03 3.05 فصم كي ية عساب املعدل ال دل  والرتاكم  7
 متوسطة 1.02 2.84 تعل م مصارات استمدام املكتبة 8
 متوسطة 0.96 3.16 متوسط الحاجات األكاديمية 
ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات 7يتضح من اجلدول ، 

هو ،ثل درجة ،متوسطةر، ر، و 16و3، قد بلغ ،األكاديمية
جيس أن حيظن هبا جا س اإلرشاد  لن األمهية اليت  وهذا يدل

كاد، ، فمن  اللع يتعرا  لن األ ظمة املعمول هبا يف األ
اجلامعة واخلطط اليت سوا يدرسصا واريها من األمور 

رشاد اليت هتم كل  الس جامع ، وتأيت احلاجة لإلاألكاد،ية 
األكاد،  متوسطة ألن الكليات تقوم ببذل جصد يف توفري 
معلومات م يدة للطالب عول ما حيتاجو ع من شؤون 
 أكاد،ية منذ حلظة و وام إىل الكلية إىل خترجصم منصاو 

من الدراسات السابقة اليت   دد  وتت ق هذه النتيجة مع 
رويل  جات األكاد،ية فيصا متوسطة مثل دراسة الجا ت احلا

رو وا تل ت 2002طة ، ي ر، ودراسة الطحان وأيب2010،
ع دراسة الشكري مع ما تو لت إلي احلا  البحا  تائف

أن مستوى احلاجات اليت أ صرت ر 2016والسعدية ،
األ لن من ب  احلاجات اإلرشادية يف العينة  األكاد،ية كان
ن ال قرات األوىل والثا ية والثالثة أ صاو  لما  اليت مت دراست

وهذه  رشادية اا كبرية،والرابعة كا ت درجة احلاجات اإل
يف اإلرشاد اجلوا س اليت جيس الرتكيز  ليصا  النتيجة تؤكد

 لن الوعدات اإلرشادية يف   ينبغ إذاألكاد،  للطالب، 
الكليات اليت مت دراستصا الرتكيز  لن توفري معلومات كافية أو 
ورش تدريبية عول املو و ات اليت تناولتصا ال قرات اليت  

 كا ت احلاجة اإلرشادية اا كبريةو
رشادية في المجال المهني   الحاجات اإلاخامس  

 واالقتصادية 

 8  الجدول
  مهني واالقتصاديرشادية في المجال الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإل 

 الدرجة االنحراف المعياري لحسابيا المتوسط العبارات الترتيب
 كبرية 0.83 3.46 احلاجة لتدرييب  لن كي ية أدا  مقابلة  اجحة للحدول  لن  مل 1
 كبرية 0.87 3.41 احلاجة لتزويدي مبعلومات عول سوق العمل 2
 كبرية 0.82 3.37 تعل م كي ية استثمار مواهيب و ربايت لسوق العمل 3
 كبرية 0.8 3.37 التعرا  لن شروط املصنة اليت أ د   س  اا 4
 متوسطة 0.91 3.33 كي ية توفري  مل لتغطية   قايت الشمدية 5
 متوسطة 0.88 3.30 احلدول  لن معلومات  ن املصن املمتل ة 6
 متوسطة 0.94 3.23 احلاجة لتعري   بطريقة ا تيار التمدص املناسس 7
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ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات 8من اجلدول ، تبّ  ي
ر، وهو ،ثل درجة 30و3، قد بلغ ،المهنية واالقتصادية

،كبريةر، ويعزو الباعا هذه النتيجة إىل  دم تركيز العمل 
املصنية اإلرشادي يف الكليات اليت مت دراستصا  لن اجلوا س 

أ صرت النتائف احلالية عاجة الطالب اا و  واتقتدادية،
بشكل كبري؛ ألن احلاجات املصنية واتقتدادية تسا د 
الطالب  لن التغلس  لن املشكالت املالية اليت قد تواجصصم 

وتنعكس هذه املشكالت سلبا   لن  ،اجلامعةيف أثنا  الدراسة 
ع ما تو لت لنتيجة موتت ق هذه ا األدا  األكاد،  للطالب،
ر اليت اعتل اجلا س 2002 يطة ، إىل دراسة الطحان وأيب

 زمالؤهاإلرشاديةو وقد أكد بال  و  املصين فيصا هرم احلاجات
(Balin, Anderson, Chudasama, Kanagasingam and  

Zhang, 2016). 
أ ع ينبغ  مسا دة الطالب يف التعرا  لن ما يبحثع  نع 

القدرة  لن التكيع واملصارات اللغوية أرباب العمل مثل 
واريها، مع الرتكيز  لن  قاط القوة اليت ،لكصا الطالب 
الدولي  فيما يتعلق خبرباهتم اليت اكتسبوها  رب الثقافات 
املمتل ة اليت  اشوا يف  لصا يف بلداهنم األ لية ويف بلد 

 الدراسةو
 رشادية بشكل عام   الحاجات اإلاسادس  

 9الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية بشكل عام 

 الدرجة االنحراف المعياري لحسابياالمتوسط  المجال الترتيب
 كبرية 0.90 3.30 الحاجات المهنية واالقتصادية 1
 متوسطة 0.96 3.16 الحاجات األكاديمية 2
 متوسطة 0.92 3.14 الحاجات التعليمية 3
 متوسطة 1.01 3.05 الحاجات النفسية 4
 متوسطة 1.05 2.84 الحاجات االجتماعية 5

 متوسطة 0.97 3.10 رشادية بشكل عاممتوسط الحاجات اإل 
 حملور ر أن املتوسط احلسايب9من اجلدول ،  العظ

ر، وهو ،ثل 10و3رشادية بشكل  ام، قد بلغ ،احلاجات اإل
درجة ،متوسطةر، واعتلت احلاجات املصنية واتقتدادية املرتبة 
األوىل، مث تالها مباشرة احلاجات األكاد،ية، مث احلاجات 
التعليمية، مث احلاجات الن سية، وجا ت احلاجات اتجتما ية 

و،كن  واالبحلدى  ينة يف هناية قائمة احلاجات اإلرشادية 
ت سري هذا التباين بأن احلاجة األكثر إحلاعا  من قائمة 

و،كن تعليل ذلك بأن  ،احلاجات ه  املصنية واتقتدادية
قات اقتدادية وملديات مصنية جيس معو  واجصون الطالب ي

تصا عىت ت تؤثر سلبا   لن الوعدات اإلرشادية ات تنا  مبعاجل
الن سية للطالبو أما  األكاد، ، أو احلالة  لن املستوى

احلاجات األكاد،ية فتعد من احلاجات الضرورية أيضا  ألن 
الطالب حباجة إىل مسا دة مستمرة يف األمور األكاد،ية اليت 

أثنا  عياهتم اجلامعية، أما احلاجات اتجتما ية يف تواجصصم 
فقد علت يف هناية قائمة احلاجات اإلرشادية لعينة البحا 

من املصارات اتجتما ية أثنا   جممو ةلمون ألن الطالب يتع
 دراستصم يف السنة التحضريية يف مقرر مصارات اتتدال واريهو
السؤال الثاني  هل تصتلف الحاجات اإلرشادية لطالب 
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية ونوع 

 الدراسة )منحة خارجية أو داخلية(؟
 اختالف الكلية  -

 متوسطة 1 3.14 تعل م  بط املدروا اليوم  8
 متوسطة 1 3.14 تعل م كي ية شرا  األشيا  عسس أمهيتصا 9
 كبيرة 0.90 3.30 متوسط الحاجات المهنية واالقتصادية 
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عسـاب املتوسـطات احلسـابية مت ولإلجابة  ن هـذا السـؤال     
ر لدراســـــة ال ـــــروق بـــــ  Fا تبـــــار ا ،و واتحنرافـــــات املعياريـــــة 

ر يبــ  املتوســطات احلســابية 11و واجلــدول ،اســتجابات الطلبــة
 وواتحنرافات املعيارية للحاجات اإلرشادية وفقا  ملتغري الكلية

 10الجدول
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الكلية المجال

 الحاجات النفسية

 10.78 41.47 55 السنة التحضريية
 10.47 44.47 70 العلوم

 10.31 44.56 78 احلاسس اآل 
 10.42 39.72 67 ااندسة

 الحاجات التعليمية

 8.18 32.56 55 السنة التحضريية
 7.13 36.20 70 العلوم

 6.98 36.58 78 احلاسس اآل 
 8.39 32.27 67 ااندسة

 الحاجات االجتماعية

 8.15 29.00 55 السنة التحضريية
 8.50 28.57 70 العلوم

 8.23 29.94 78 احلاسس اآل 
 8.50 25.99 67 ااندسة

 كاديميةالحاجات األ

 6.45 25.31 55 السنة التحضريية
 5.77 26.44 70 العلوم

 5.47 25.95 78 احلاسس اآل 
 5.75 23.15 67 ااندسة

 الحاجات المهنية واالقتصادية

 7.01 28.82 55 السنة التحضريية
 6.45 30.40 70 العلوم

 5.91 30.82 78 احلاسس اآل 
 6.64 28.51 67 ااندسة

 رشادية بشكل عامالحاجات اإل

 36.24 157.16 55 السنة التحضريية
 31.69 166.09 70 العلوم

 29.03 167.85 78 احلاسس اآل 
 32.67 149.63 67 ااندسة

وجـود فـروق  اهريـة يف األوسـاط  ر10يظصر مـن اجلـدول ،    
تعــــــرا  لــــــن دتلــــــة ال ــــــروق لاحلســــــابية بــــــا تالا الكليــــــة ول

ر يبــــ  هــــذه 11اســــتمدم ملليــــل التبــــاين األعــــادي واجلــــدول ،
 النتائف:

 11الجدول
  المنورة باختالف الكليةتحليل التباين األحادي للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 الداللة االحصائية الفروقات الكلية الكلية الحاجات اإلرشادية

 الحاجات النفسية
 030. 3.93 ااندسة العلوم

 032. 4.01 السنة التحضريية  احلاسس اآل
 010. 4.30 ااندسة 
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 047. 3.95 ااندسة السنة التحضريية الحاجات التعليمية
 013. 3.29 ااندسة العلوم االجتماعيةالحاجات 

 كاديميةالحاجات األ
 013. 3.29 ااندسة العلوم

 042و0 79و2 ااندسة السنة التحضريية
 033. 16.70 ااندسة العلوم رشادية بشكل عامالحاجات اإل

 010. 18.60 ااندسة السنة التحضريية
 ســية ر وجــود فــرق يف احلاجــات الن11اجلــدول ،يظصــر مــن     

رشادية بشكل كاد،ية واحلاجات اإلوالتعليمية واتجتما ية واأل
م ا تبــــار هــــذه ال ــــروق لدــــاحل أي كليــــة اســــتمد  ــــام، وملعرفــــة

 ر يب  النتائفو12شي يع للمقار ات البعدية، واجلدول ،
 12 الجدول
  شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير الكليةاختبار 

 حصائيةالداللة اإل الفروقات الكلية الكلية الحاجات اإلرشادية

 الحاجات النفسية
 030. 3.93 ااندسة العلوم

 032. 4.01 السنة التحضريية  احلاسس اآل
 010. 4.30 ااندسة 

 047. 3.95 ااندسة السنة التحضريية الحاجات التعليمية
 013. 3.29 ااندسة العلوم الحاجات االجتماعية

 كاديميةالحاجات األ
 013. 3.29 ااندسة العلوم

 042و0 79و2 ااندسة السنة التحضريية

 رشادية بشكل عامالحاجات اإل
 033. 16.70 ااندسة العلوم

 010. 18.60 ااندسة السنة التحضريية
رشادية ر وجود فروق يف احلاجات اإل12اجلدول ،يظصر 
كلية العلوم   البة ف   احلاجات الن سية حيتاج  ب  الطلب

  إىل اإلرشاد أكثر من  لبة كلية ااندسة واحلاسس اآل
ويف احلاجات التعليمية حيتاج السنة التحضريية،  الب و 

رشاد أكثر السنة التحضريية إىل اإل الب كلية العلوم و   ب ال
كلية ااندسة، ويف احلاجات اتجتما ية حيتاج   بمن  ال

رشاد أكثر من  لبة   لبة كلية العلوم والسنة التحضريية إىل اإل
كلية ااندسة، ويف احلاجات بشكل  ام حيتاج  لبة كلية 

رشاد أكثر من  لبة كلية العلوم والسنة التحضريية إىل اإل
 ااندسةو
اسس اآل  لإلرشاد تعزى عاجة  الب كلية العلوم واحلو 

الن س  إىل ما يالعظع الباعا من رابة شديدة  ند الطالب 
هم األكاد،  ت يؤهلصم  لد ول كلية ااندسة إت أن أدا

للقبول يف تلك الكلية فيتم تسكينصم يف كلية العلوم أو 

احلاسس، لذلك فصم حباجة أكثر لتزويدهم مبعلومات  ن 
املشروط للذات والتكيع أمهية الثقة بالن س والقبول اري 

وتت ق هذه  الن س  مع الظروا احمليطة بالطالس واريهاو
 ر2014باقادر ووردات ،النتيجة مع ما تو لت إليع دراسة 

اليت أ صرت  تائجصا وجود فروق دالة إعدائيا  يف جمال احلاجات 
وختتلع هذه النتيجة  الن سية لداحل  الب التمدص العلم و

، ر2016الشكري والسعدية ،ت يف دراسة مع النتائف اليت  صر 
اليت أ صرت  تائجصا  دم  ر2015أمحد واجلروش  ،ودراسة 

 وجود فروق يف احلاجات تعزى ملتغري التمدص األكاد، و
 اختالف نوع الدراسة )منحة خارجية أو داخلية(؟ -

عســـــــاب املتوســـــــطات مت  لإلجابـــــــة  ـــــــن هـــــــذا الســـــــؤالو 
ر لدراســة ال ــروق Fا تبــار ا ،احلســابية واتحنرافــات املعياريــة 

 ب  استجابات الطلبةو
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 13الجدول 
 الدراسة  لحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف نوعل الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع الدراسة المجال

 احلاجات الن سية

 11.64 44.67 120 منحة دا لية للموا ن 
 11.63 46.18 126 منحة دا لية للمقيم 

 8.53 48.54 24 منحة  ارجية
 11.41 45.72 270 اجملموي

 احلاجات التعليمية

 7.57 33.58 120 منحة دا لية للموا ن 
 8.18 35.17 126 منحة دا لية للمقيم 

 7.03 36.63 24 منحة  ارجية
 7.86 34.59 270 اجملموي

 احلاجات اتجتما ية

 8.11 27.68 120 منحة دا لية للموا ن 
 8.97 28.35 126 منحة دا لية للمقيم 

 6.03 32.38 24 منحة  ارجية
 8.44 28.41 270 اجملموي

 احلاجات اتكاد،ية

 6.13 24.74 120 منحة دا لية للموا ن 
 5.84 25.31 126 منحة دا لية للمقيم 

 5.00 27.50 24 منحة  ارجية
 5.93 25.25 270 اجملموي

 احلاجات املصنية واتقتدادية

 6.80 28.43 120 منحة دا لية للموا ن 
 6.30 30.65 126 منحة دا لية للمقيم 

 4.93 31.42 24 منحة  ارجية
 6.51 29.73 270 اجملموي

 رشادية بشكل  اماحلاجات اإل

 33.43 159.09 120 منحة دا لية للموا ن 
 34.22 165.67 126 منحة دا لية للمقيم 

 27.15 176.46 24 منحة  ارجية
 33.58 163.70 270 اجملموي

ر وجــــود فــــروق  اهريــــة يف األوســــاط 13اجلــــدول ، و ــــحي    
تعــرا  لــن دتلــة ال ــروق لاحلســابية بــا تالا  ــوي الدراســة ول

ر يبــــ  هــــذه 14اســــتمدم ملليــــل التبــــاين األعــــادي واجلــــدول ،
 :النتائف

 14الجدول 
  تحليل التباين األحادي للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية

 حصائيةالداللة اإل قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين المجال

 الحاجات النفسية
 351و1 590و175 2 181و351 ب  اجملمو ات

 261و0
 

  953و129 267 427و34697 دا ل اجملمو ات
   269 607و35048 اخلطأ

 الحاجات التعليمية
 175و2 038و133 2 076و266 ب  اجملمو ات

 166و0
 

  180و61 267 109و16335 دا ل اجملمو ات
   269 185و16601 اخلطأ
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 حصائيةالداللة اإل قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين المجال

 الحاجات االجتماعية
 146و3 570و220 2 140و441 ب  اجملمو ات

 45و0
 

  113و70 267 227و18720 دا ل اجملمو ات
   269 367و19161 اخلطأ

 كاديميةالحاجات األ
 194و2 477و76 2 954و152 ب  اجملمو ات

 114و0
 

  861و34 267 920و9307 دا ل اجملمو ات
   269 874و9460 اخلطأ

 الحاجات المهنية واالقتصادية
 596و4 735و189 2 470و379 ب  اجملمو ات

 011و0
 

  280و41 267 793و11021 دا ل اجملمو ات
   269 263و11401 اخلطأ

 رشادية بشكل عامالحاجات اإل
 128و3 173و3471 2 346و6942 اجملمو ات ب 

  798و1109 267 950و296315 دا ل اجملمو ات 052و0
   269 296و303258 اخلطأ

ر وجـود فـرق يف احلاجـات املصنيـة 14اجلـدول ،  العظ مـن    
هـــذه  رشـــادية بشـــكل  ـــام، وملعرفـــةواتقتدـــادية واحلاجـــات اإل

م ا تبــــار شــــي يع للمقار ــــات ال ــــروق لدــــاحل أي كليــــة اســــتمد
 ر يب  النتائفو15البعدية، واجلدول ،

 15الجدول
  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير الكلية 

 حصائيةالداللة اإل الفروقات نوع المنحة نوع المنحة جاتاالح
 045و0 69و4 دا لية للموا ن   ارجية المهنية واالقتصادية

 013و0 29و3 دا لية للموا ن  دا لية للمقيم  رشادية بشكل عامالحاجات اإل

رشادية ر وجود فروق يف احلاجات اإل15يظصر اجلدول ،     
حيتاج  لبة  املصنية واتقتداديةف   احلاجات  ،ب  الطلبة

دا لية النحة املرشاد أكثر من  لبة املنحة اخلارجية إىل اإل
رشادية بشكل  ام حيتاج  لبة للموا ن ، ويف احلاجات اإل

نحة املبة رشاد أكثر من  لدا لية للمقيم  إىل اإلالاملنحة 
الباعا هذه النتيجة إىل أن  الب  دا لية للموا ن و ويعزوال

  تيجة لعدم وجود مدادر د ل إ ايفاملنح اخلارجية و 
يستطيع الطالس من  الاا ات  اق بسما ، ومن  الل 
مالعظة الباعا أن بعض  الب املنح اخلارجية يقومون 
بتحويل جز  من مكافأهتم الشصرية اليت تعطيصا ام اجلامعة إىل 
 ائالهتم يف بلداهنم؛ فإهنم قد يشعرون حباجة إىل إرشاد يف 

واتقتدادي أكثر من الطالب ذوي املنح  اجلا س املصين
جة هذه النتي وختتلع موا ن و مأ كا وا  مقيم أالدا لية سوا  

اليت  ر2015مجل الليل والشريع ، دراسة إليع تو لتمع ما 

أن احلاجات املصنية كا ت من أقل احلاجات للطالب  أكدت
 والوافدين للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  التوصيات
مبــا يو ــ  الباعــا بنــا   لــن مــا مت الو ــول إليــع مــن  تــائف 

 :يأيت
اتهتمـــــام باحلاجـــــات اإلرشـــــادية  نـــــد بنـــــا   طـــــط العمـــــل  -

اإلرشــادي يف مركــز اإلرشــاد الطــاليب باجلامعــة ويف الوعــدات 
  التابعة لع يف الكلياتو

وتعــــري صم املصــــين واتقتدــــادي  اجــــات الطــــالبتهتمــــام حبا -
 مواردهم واستغالاا بالشكل األمثلوب رص استثمار 

اتهتمـــــــــام مبركـــــــــز اإلرشـــــــــاد الطـــــــــاليب يف اجلامعـــــــــة ورفـــــــــده  -
 باملتمدد و
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الرتكيـــــز يف تقـــــدمي  ـــــدمات اإلرشـــــاد الن ســـــ  والتعليمـــــ   -
ببــاق  جوا ــس اإلرشــاد  ا ــالإلطــالب دون واتجتمــا   ل

 واأل رى

  المقترحات
تقدمي بعض ،كن يف  و  ما أس ر  نع البحا من  تائف     
 قرتعات منصا:ملا
جــرا  مزيــد مــن البحــوث للكشــع  ــن احلاجــات اإلرشــادية إ -

 يف مجيع كليات ومعاهد اجلامعةو 
إجـــرا  دراســـات عـــول فعاليـــة الـــربامف اإلرشـــادية الـــيت تقـــدم  -

 للطالبو
ـــة يف - ـــع اتهتمـــام بإرشـــاد  ـــالب املـــنح اخلارجي اجلوا ـــس  مجي

 واإلرشادية

  المراجع
 وأوليا  الطلبة يقدرها كما اإلرشادية احلاجاترو 2010أبو أسعد، أمحد ،
-233ر،11،2 البحرين، –جملة العلوم الرتبوية والن سية أمورهمو 
 و262

 من  ينة لدى اإلرشادية جاترو احلا2015أمحد، أمحد واجلروش ، مسا ،
، ليبياالرتبوي، جامعة املرقس  جملةو مدراتع جامعة الرتبية كلية  الب

 و270-236ر، 6،
  لبة لدى اإلرشادية رو احلاجات2014باقادر،  بد اهلل ووردات،  بد اهلل ،

، مدر –جملة  امل الرتبية القرىو  أم جامعة يف التحضريية السنة
 و142 – 119ر، 15،45

احلاجات اإلرشادية لطالب املرعلة الثا وية رو 2014البلوي، سليمان ،
 رسالة ماجستري اري منشورةو جامعة مؤتة، األردنو ومبحافظة الوجع

احلاجات الن سية والرتبوية  ور2015مجل الليل، حممد والشريع، بندر ،
للطالب الوافدين للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف  و  

جملة البحا متغريي املعدل األكاد،  والقارة اليت ينتمون إليصاو 
 و544-527ر، 3،16، مدر –بية العلم  يف الرت 
، جملة رشادية لدى  لبة كلية الرتبيةرو احلاجات اإل2013رمضان، هادي ،

 و142-111ر، 12،3 أحباث كلية الرتبية األساسيةو جامعة املو ل
 يف التقنية الكليات لطالب اإلرشادية احلاجاترو 2010الرويل ، فصد ،
 اري منشورة، جامعة مؤتة، رسالة ماجستري العربية السعوديةو اململكة

 ردنواأل

احلاجات اإلرشادية لطلبة كلية اجملتمع واملعاهد رو 2004الرياش ، مسريةو ،
رسالة ماجستري اري منشورة، كلية  واملصنية و رائق مقرتعة إلشبا صا
 الرتبية، جامعة  نعا ، اليمنو

 تعليم مبعصد الرتبوي واإلرشاد التوجيع واقعرو 2015السناين،  بد احملسن ،
 واملنورة باملدينة اإلسالمية يف اجلامعة هبا النا ق  لغري العربية اللغة

رسالة ماجستري اري منشورة، معصد تعليم اللغة العربية لغري النا ق  
 هبا، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

 اإلرشادية احلاجات رو مستوى2016الشكري، محود والسعدية، محدة ،
 العلوم جملة وواملأمول الواقع : التطبيقية العلوم كليات  لبة لدى

 و265-233ر، 17،1، البحرين– والن سية الرتبوية
رو احلاجات اإلرشادية لطلبة جامعة 2012محد ومر  ،  وال ،أ مادي، 

، جملة جرش للبحوث والدراسات وعضرموت للعلوم والتكنولوجيا
 و103-66ر، 14،2

 جامعة لطلبة اإلرشادية احلاجات .ر2007سعاد ، الضامن، منذر وسليمان،
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Abstract: The current research  aimed to identify the counseling needs of the students of the scientific colleges and the 

preparatory year at the Islamic University of Madinah in variables of the college (engineering, computer, science, preparatory 

year) and the variable of the type of scholarship (external scholarship, internal scholarship for citizens, internal scholarship 

for residents). The researcher used the descriptive analytical approach. A questioner was developed to assess a sample of 

(270) participants. The results showed that the most of the counseling needs requested by the sample are: vocational and 

economic, academic, educational, psychological and social. The results also showed that the students of the College of 

Science and Computer need more support on the psychological needs more than the students of the Faculty of Engineering 

and the preparatory year. As well as in educational and social needs the faculty of Science and the preparatory year's students 

need more guidance than the students of the Faculty of Engineering. The results also showed that the external scholarship 

students need more guidance than the internal grant students for citizens in vocational and economic needs. 

 

 Keywords: Students’ Needs, Students’ Counseling, Scholarship Students. 
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التنمُّر اإللكتروني وعالقته بالصحة النفسّية لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل 
 االجتماعي

 عبد الرحمن القضيببنت نورة 
 مصلح الحربيبنت وعد  السمحسهيل أبو بنت فارعة  جبر ال بيعيبنت رهف  عبد اهلل المليفيبنت العنود 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
  هـ20/4/1441 وقبل -هـ 15/1/1441 قدم للنشر

ــرمســتوى هتــدا الدرا ــة اةاليــة فة معر ــة  المستتتخل   ــر اإللكــرتوينل التعــرُّ و اإللكــرتوين  التنمُّ ودرا ــة عالقتامــا بالصــحة النفســّية،  ،)الضــحية  لتنمُّ
ـر ل التعـرُّ و اإللكـرتوين  التنمُّر واملستوى التعليمي على ،والعمر ،اجلنس :وهي ،مدى تأثري بعض املتغريات ق منوالتحقُّ  وذلـ  لـدى عينـة  اإللكـرتوين،لتنمُّ

واتــل ا مــن مســتخدمي و ــاول الت   ــرد  922مت اختيــار العينــة بالةراقــة العشــواوية الةبقيــة، وتكونــت مــن ) .مــن مســتخدمي و ــاول التواتــل ا جتمــاعي
اإللكـرتوين مـن وجاـة ناـر الضـحية، ومقيـا   التنمُّـرومقيـا   ،اإللكـرتوين التنمُّـرولتحقيق أهداا الدرا ـة مت ا ـتخدام مقيـا   .ا جتماعي يف السعوداة

ـر مـن امنخفض ـ مسـتوىالدرا ـة  وأظارت نتـاو اضةرابات الصحة النفسّية.  ـر اإللكـرتوينل التعـرُّ اإللكـرتوين و  التنمُّ  كمـا كشـفت. لـدى أ ـراد العينـة لتنمُّ
ــر بــك كــل مــن طرداــة موجبــة وجــود عالقــةعــن النتــاو   ــرل التعــرُّ  واإللكــرتوين  التنمُّ الصــحة النفســّية، ووجــود  ــرو  دالــة اضــةرابات و   اإللكــرتوين لتنمُّ

اإللكرتوين  التنمُّركل من كما أظارت النتاو  وجود  رو  يف  ،  هي األعلى  حيث كانت  درجات الذكورفحصاويًّا بك الذكور واإلناث يف تل  املتغريات 
، كما أظارت النتاو  هي األعلى    نة25-18الفئات العمراة )أقل من  حيث كانت  درجاتبك الفئات العمراة املختلفة لتنمُّر اإللكرتوين ل التعرُّ و 

ــروجــود  ــرو  يف  ،  يمــا ت تااــر هــي األعلــى املســتوى التعليمــي األقــل مــن ال ــانو  كانــت درجــات  فذ اإللكــرتوين بــك املســتواات التعليميــة املختلفــة  التنمُّ
  لتنمُّر اإللكرتوين بك املستواات التعليمية املختلفة.ل التعرُّ النتاو   روق ا يف 

 اإلنرتنت، التكيف النفسي.ا  تقواء، العنف، العدوان، فدمان : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 
ات عميقةأحدثت و اول ا     يف  لتواتل ا جتماعي تغريُّ

عملية التواتل بك األشخاص والتجمعات البشراـة، و ـامهت 
يف تغيـري الك ـري مـن السـلوكيات والتصر ـات، حتـى فن بعضام 
اــزعم أهنــا قــد غــرّيت يف مناومــة القــيم والعادات والتقاليد 

 . 2014داخــل اجملتمعــات العربيــة )تفرقنيت،
تقوم و اول التواتل ا جتماعي بدور مام يف حياتنا؛ ملا  فذ 

متتلكه من فمكانات رمبا تعجز الو اول التقليداة عن تو ريها؛ 
 و اول التواتل ا جتماعي تسـام يف تشكيل ال قا ات 
املختلفة أل راد اجملتمع، وتشارك يف تكوان معار ام والتـأثري يف 

  .2015اجتاهاهتم وهواتام )بدر، 
وعلى الرغم من املنا ع اليت تقّدماا مواقع التواتل     

ا ذا حدان م لاا م ل بقية أدوات   إهنا تعدُّ ا جتماعي   الح 
تكنولوجيا املعلومات؛ فذ خلقت ثورة التكنولوجيا وبرام  
ا للسلوك العدواين وهو ما  التواتل ا جتماعي ميدان ا جداد 

م لة القواة على اجلانب اُعَرا بالتنمُّر اإللكرتوين، وهو من األ
  . 2017السليب هلذه املواقع )عمارة،

يف  Cyberbullying & Legalاُعرَّا التنمُّر اإللكرتوين  
املعاجم القانونية بأنه: أ عال تستخدم تقنيات املعلومات 
وا تصا ت؛ لدعم  لوك متعّمد ومتكرر وعداوي من قبل 

، وهو ا تخدام  رد أو جمموعة، واليت هتدا فة فاذاء شخص
متعّمد لإلنرتنت؛ ليتم من خالهلا فةا  األذى، أو فزعاج عن 
قصد وبشكل متكرر، وا تاداا شخص معك أو جمموعة 

  . 2017عمارة،من األشخاص )
اعد  لوك التنمُّر اإللكرتوين من أك ر السلوكيات املنتشرة    

يف هذا العصر؛ ملا اشاده العات مؤخر ا من ا تخدام وا ع 
واقع التواتل ا جتماعي، وهو من الاواهر اليت تؤد  فة مل

مشاكل نفسية واجتماعية بالغة اخلةورة، ذات نتاو   لبية 
على النمو املعريف وا جتماعي وا نفعايل لدى املتنمِّران 

 ,Dılmac)اذكر  فذ . 2012وضحااا التنمُّر )جرااسي،

أن التنمُّر اإللكرتوين جاء يف املرتبة ال انية يف نسبة ( 2009

بعد التنمُّر اللفاي، وأ ادت نتاو   % 20)ا نتشار بنسبة 
املسح الوطين يف الو اات املتحدة أن عدد ممار ي التنمُّر 

من  % 29)اإللكرتوين افو  مخسة مالاك شخص، وأن نسبة 
  . 2014ضحااا له )ع مان وعلي،التالميذ قد وقعوا 

  & Hébert،Cénat ،Blais ،Lavoieكما توتل كل من )    

Guerrier, 2016 فة أن نسبة الةالب والةالبات يف املرحلة  
املتو ةة الذان اتعرَّضون للتنمُّر مرة أو مرتك خالل األشار 

، وأن معد ت التنمُّر اإللكرتوين % 31.5) املاضية وتلت فة
يف األشار الستة املاضية مرتفعة لدى املراهقك مقارنة بالذان 

مقابل  % 33.47)تعرَّضوا لإلاذاء اجلنسي لكل من الفتيات 
 .٪ 13.29)مقابل  % 29.62)، واألو د ٪ 17.75)
 فن التنمُّر اإللكرتوين من أشد أنواع التنمُّر ضررا ؛ ألن تأثريه    

طوالة،  من خالله استةيع املتنمِّر فخفاء  ملدةأعمق واستمر 
هواته أمام الضحية، مما جيعله اشعر بأرحيية مبمار ة  لوكيات 
التنمُّر أك ر من اةياة الواقعية، واكون ذل  عن طراق فر ال 
ر اول التاداد والشتم املتعمدة اليت تسبِّب ضيقا  للضحية، 

  .2016ر )لةفي،ومتّكنه من قراءهتا با تمرا
كما أن التنمُّر اإللكرتوين   اقتصر على بيئة معينة دون  

أخرى، بل اتعرَّ  له أ  شخص استعمل األجازة الذكية 
وبرام  و اول التواتل ا جتماعي بشىت أنواعاا ماما كان 
عمره أو جنسه؛ األمر الذ  جيعل من الصعب تو ري اةمااة 

 . (Jonson,2016)لضحااا التنمُّر اإللكرتوين 
وتتعدد و اول فاذاء ضحااا التنمُّر اإللكرتوين، مناا:     

وهو اللجوء فة أمساء  cyber Stealthالتخفي اإللكرتوين 
مستعارة ةسابات ومهية؛ للتخفي وخداع الضحية وا تدراجاا 
عرب و اول التواتل ا جتماعي. واملضااقات اإللكرتونية 

Cyber Harassmentا: تعرُّ  الضحية ، واقصد هب
للمضااقات من خالل قيام أحد اةسابات عرب مواقع 
التواتل ا جتماعي باةشد ضد الضحية، أو التحراض 
واإل اءة، أو املاامجة بالفريو ات والربام  الضارة، أو اإلرغام 

: وهو تعرُّ  Libelr Cybeوا  تغالل. والقذا اإللكرتوين 
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الضحية للسب من خالل التعليقات والر اول البذائة، 
وا تالم الصور اإلباحية، وتشواه السمعة، وتلفيق الصور، 
والضغط لال تغالل اجلنسي. وآخر الو اول هي املةاردة 

اليت اتعرَّ   ياا الضحية  Cyber Stalkingاإللكرتونية 
أو  لإلترار من قبل املتنمِّر اإللكرتوين من خالل حساب ومهي

عدة حسابات للرتتد، وفجباره على التواتل واملالحقة؛ 
  .2016بقصد اإلذ ل والرتهيب وا  تغالل )حسك،

فن األ اليب املستخدمة يف التنمُّر اإللكرتوين هلي عالمة     
واضحة  ضةراب الصحة النفسّية ملرتكبياا، وتدمري للصحة 

ا اشري القيق النفسّية لضحاااها،  الصحة النفسّية السواة كم
  تعرّب عن التوا ق النفسي واإلجيابية يف التعامل مع 2016)

الذات والتعامل مع اآلخران، وتاار يف مااهر نفسية 
متعددة، م ل: معر ة الذات والرضا عناا، والقدرة على ضبط 
ا نفعا ت، وال قة بالنفس، واإلميان حبراة اإلرادة، وحتمُّل 

وا جتماعي، والشجاعة يف  املسؤولية، والتوا ق الشخصي
مواجاة حتداات اةياة، وفدراك الواقع بشكل  ليم، وتقبُّل 

 الذات، والشعور بأمهية اةياة وأهدا اا. 
ـــر   ويف هــذ الصـــدد أشـــارت الك ــري مـــن الدرا ـــات فة أن للتنمُّ

نتــاو  خةــرية علــى الصــحة النفســّية،  علــى  ــبيل امل ــال: ارتــبط 
ـــر بـــالقلق، وا كتئـــا ب، واخنفـــا  مســـتوى ال قـــة بـــالنفس، التنمُّ

واإلحباط، وضعف الرتكيز، ويف بعـض اةـا ت الشـدادة الجـأ 
ـــــر لالنتحـــــار، كمـــــا تـــــؤثر  مـــــن  جمموعـــــةالشـــــخص ضـــــحية التنمُّ

العوامل على املتنمِّر نفسه، مناا: اإلحباط، واهلجـران األ ـر ، 
وف ـــاءة التعامـــل يف املنـــزل، واضـــةراب الســـلوك، واإلخفـــا  يف 

 kasahara,2018)؛ 2016لوان، التكيف )ع
أن هناك عوامل أكرب  (pugh &chitiyo,2012) كما ُاضيف

من ال قا ة ميكن أن تساهم يف  لوك التنمُّر، م ل: امليول 
البيولوجية، وعدم مراعاة خصاوص النمو خاتة مرحلة املراهقة 

  .2017)عمارة،
 لوكيات   أن املتنمِّر الجأ فة 2017وارى أبو العال )    

اقوم بعمل احرتايف اتفو  به على  هالتنمُّر؛ ظن ا منه أن

اآلخران، لي بت هلم أنه أك ر منام خربة وماارة يف التعامل مع 
 ا لرغباته.  التةورات التكنولوجية وتيسريها و ق  

اعد التنمُّر مبا حيمله من عدوان جتاه اآلخران،  واء كان     
بصورة جسداة، أو لفاية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو 
فلكرتونية من املشكالت اليت هلا آثار  لبية،  واء على القاوم 
بالتنمُّر، أو على الضحية، أو على اجملتمع بأ ره.  ضحااا 

رتياح، كما أنه قد التنمُّر اشعرون باخلوا والقلق وعدم ا 
انسحبون من املشاركة يف األنشةة وااربون؛ خو ا  من 
املتنمِّران. أما بالنسبة للمتنمِّر  إنه قد اتعرَّ  للحرمان أو 
الةرد، كما أنه قد انخرط مستقبال  يف أعمال فجرامية خةرية 

  . 2017)العمار،
أن التنمُّر مشكلة هلا   storey & slaby,2008وُاضيف )    

آثارها اخلةرية على الةلبة،  عندما اقع الةالب ضحية للتنمُّر، 
 إنه اعاين من اخلوا والقلق، والعزلة ا جتماعية، والقلق، 
وقصور ا نتباه، وضعف تقدار الذات، والغياب عن املدر ة، 
ونقص الدا عية، واخنفا  التحصيل وغريه، أما املتنمِّر  يعاين 

، واةزن، وعدم املساندة من من القلق، وتدين تقدار الذات
قبل اآلخران، ولوم شداد للذات، وا نسحاب من املواقف 
ا جتماعية، وقصور يف املاارات ا جتماعية، وقلة عدد 

 األتدقاء أو عدم وجود أتدقاء على اإلطال .  
ونار ا ملا ملوضوع التنمُّر اإللكرتوين من أمهية يف حياة األ راد  

 ه يف عدد من الدرا ات السابقة، واجملتمعات،  قد مت حب
 مناا درا ات حب ت عن نسبة انتشاره بك الذكور واإلناث،  

اليت هد ت فة معر ة الفرو  يف  (kasahara.2018)كدرا ة 
التنمُّر اإللكرتوين وا تخدام و اول التواتل ا جتماعي بك 

 25-11الذكور واإلناث، الذان ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بك 
 نة يف الربازال، وأظارت النتاو  أن اإلناث أك ر ا تخدام ا 

كان الذكور أك ر   يف حكلربام  السناب شات وا نستجرام، 
ا تخدام ا أللعاب الفيداو، كما أظارت النتاو  أنه   توجد 

 نَّ مُّر اإللكرتوين، ولكن اإلناث ك رو  يف النوع لضحااا التن
 مُّر اإللكرتوين من الذكور.أك ر تبليغ ا عن تعرُّضام للتن
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  فة أن متو ط انتشار  لوك 2017وتوتل أبو العال )    
التنمُّر اإللكرتوين لدى طالب املرحلة ال انواة مبحا ظ املنيا 

بدرجة متو ةة، ووجود  رو  يف التنمُّر   3.32)مبصر بلغ 
 اإللكرتوين بك الذكور واإلناث لصاحل الذكور.

من طالب   %32.6)أن   2016)وأظارت درا ة علوان     
الصف ال الث املتو ط واملرحلة ال انواة مبدانة أهبا بالسعوداة 
ارون أن التنمُّر حيدث يف مدر تام، كما أن نسبة حدوث 
التنمُّر التقليد  جتاوز نسبة التنمُّر اإللكرتوين، وت تاار 

 الدرا ة  روق ا يف التنمُّر تُعَزى للمستوى واملرحلة الدرا ية. 
درا ة كل من املكانك واونس واةيار   وكشفت نتاو     
  أن مستوى التنمُّر كان مرتفع ا لدى عينة من 2018)

املضةربك  لوكيًّا وانفعاليًّا، يف الصفوا من الساد  وحىت 
، كما  3.77)العاشر يف مدانة الزرقاء باألردن؛ فذ بلغ املتو ط 

أظارت النتاو  وجود  رو  بك اجلنسك لصاحل الذكور، 
  نة. 14و  بك األعمار لصاحل األعمار األكرب من و ر 
  على أطفال املنةقة 2017ويف درا ة املصةفى )    

الشرقية بالسعوداة، توتل فة وجود ممار ة للتنمُّر اإللكرتوين 
على مجيع عبارات املقيا  بتقدار مرتفع با ت ناء عبارة واحدة 

رو  بك حّققت تقدار ا متو ة ا، وأظارت الدرا ة وجود  
 اجلنسك يف التنمُّر لصاحل الذكور.

وهد ت درا ات أخرى لربط التنمُّر اإللكرتوين بعدد من     
  اليت حب ت العالقة بك 2018املتغريات كدرا ة او ف )

التنمُّر اإللكرتوين وفدمان مواقع التواتل ا جتماعي لدى عينة 
من اإلناث من مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي ترتاوح 

أن اإلناث  نة، وتوتلت الدرا ة فة  40-18أعمارهن بك 
اتعرَّضن للتنمُّر اإللكرتوين يف مواقع التوتل ا جتماعي بنسبة 

، وت تتوتل الدرا ة فة وجود عالقة بك التنمُّر % 88)
 تل ا جتماعي.ااإللكرتوين وفدمان مواقع التو 

  فة نتاو  خمتلفة يف 2017يف حك توتلت العمار )    
 التنمُّر اإللكرتوين درا تاا اليت أظارت وجود عالقة موجبة بك

وفدمان اإلنرتنت، ووجود  رو  بك الذكور واإلناث يف التنمُّر 

اإللكرتوين لصاحل الذكور لدى طلبة التعليم التةبيقي يف دولة 
 الكوات. 

  العالقة بك التنمُّر التقليد  2017وحبث عمارة )    
والتنمُّر اإللكرتوين لدى طالب التعليم ما قبل اجلامعة، 
وكشفت النتاو  عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بك التنمُّر 
اإللكرتوين والتقليد  لكل من املتنمِّران والضحااا. كما 

اإلناث على أشارت الدرا ة فة عدم وجود  رو  بك الذكور و 
مقيا  التنمُّر التقليد  واإللكرتوين )للضحااا ، وعدم وجود 
 رو  بك الذكور واإلناث على مقيا  التنمُّر التقليد  

وجد  رو  بيناما يف التنمُّر اإللكرتوين ت يف حك)للمتنمِّران ، 
لصاحل الذكور، كما ت تاار الدرا ة  روق ا يف التنمُّر 

 غري العمر.اإللكرتوين تُعَزى ملت
  بدرا ة هد ت فة معر ة 2019كما قام آل  فران )    

نسبة انتشار التنمُّر اإللكرتوين، والعالقة بك التنمُّر اإللكرتوين 
والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية، لدى طالب املرحلة 
املتو ةة مبحا اة اةرجة جبنوب السعوداة، وتوتلت الدرا ة 

، ووجود عالقة % 33.13)رتوين بنسبة فة انتشار التنمُّر اإللك
موجبة بك التنمُّر اإللكرتوين وعامل العصابية، وعالقة  البة 

ة: ا نفتاحية، والقبول، تينمُّر اإللكرتوين والعوامل اآلبك الت
وا نبساطية، واقاة الضمري، وكان أقوى العوامل ف اام ا يف 

 . التنبؤ بالتنمُّر اإللكرتوين هو بـُْعد العصابية
كما توجد عدد من الدرا ات حب ت العالقة بك التنمُّر     

اإللكرتوين والصحة النفسّية، مناا درا ة 
(Landstedt.Persson,2014)  اليت حتقق  ياا من العوامل

املرتبةة بالتعرُّ  للتنمُّر يف اةياة الواقعية، والتنمُّر عرب 
اإلنرتنت، والبحث يف العالقة بيناما وتأثريمها على الصحة 

  16-13النفسّية، لدى  عينة من الةالب ترتاوح أعمارهم بك 
عام ا يف مشال السواد، وتوتلت النتاو  أن هناك مزجي ا من 

تنمُّر يف اةياة الواقعية والتنمُّر عرب اإلنرتنت، ف  أن النوع ال
األك ر شيوع ا من التنمُّر كان يف املدار  ذات البيئة غري 

فن تورة اجلسد السيئة مرتبةة بالتعرُّ  للتنمُّر  فذالداعمة، 
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لكال اجلنسك، وكان هذا التأثري أشد عند اإلناث، كما  
بك التعرُّ  أل  من أنواع كشفت الدرا ة عن وجود عالقة 

التنمُّر مع أعرا  ا كتئاب، وأن التعرُّ  للتنمُّر ازاد احتمال 
 املشاكل اجلسداة لدى اإلناث.

فة معر ة العالقة بك ( Johnson,2016)وهد ت درا ة     
التنمُّر اإللكرتوين وكل من القلق وا كتئاب والوحدة النفسّية، 

الصف ال اين عشر يف  لدى طالب الصف اخلامس وطالب
و اة مسيسييب بأمراكا، وتوتلت الدرا ة أن هناك عالقة 
قواة بك القلق وا كتئاب والوحدة النفسّية والتنمُّر اإللكرتوين،  
كما توتلت الدرا ة فة أن أ راد العينة اعانون من القلق 

، وللوحدة النفسّية % 28)، وا كتئاب بنسبة % 37)بنسبة 
 % 27)ة ببنس
ونارا  خلةورة التنمُّر اإللكرتوين وما قد حيدثه من آثار     

نفسية، و اولة ممار ته أو الوقوع ضحية له، وارتفاع معد ت 
انتشاره،  إن من األمهية درا ته درا ة  يكولوجية؛ من خالل 
معر ة عالقته بالصحة النفسّية، وحتداد أك ر ا ضةرابات اليت 

لضحااا م ل: القلق، وا كتئاب، اسبباا التنمُّر اإللكرتوين ل
والوحدة وحنوها من آثار قد تكون خةرية لدى بعض 

  اةا ت.

 مشكلة الدراسة 
 ية:تالتساؤ ت اآل نتتحدد مشكلة الدرا ة يف اإلجابة ع     
ـــر مســـتوىمـــا  .1 ـــر اإللكـــرتوينل التعـــرُّ و  اإللكـــرتوين التنمُّ  لتنمُّ

لــــــــدى عينــــــــة مــــــــن مســــــــتخدمي مواقــــــــع التواتــــــــل  )الضــــــــحية 
 ا جتماعي؟

 التعـرُّ و اإللكـرتوين،  التنمُّـروجد عالقة بك كل مـن: تهل  .2
ــرل والصــحة النفســّية لــدى عينــة مــن  )الضــحية اإللكــرتوين  لتنمُّ

 مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي؟
ــــروجــــد  ــــرو  يف هــــل ت .3 ــــرل التعــــرُّ و  اإللكــــرتوين التنمُّ  لتنمُّ

لـــدى مســـتخدمي  النـــوع خـــتالا  )الضـــحية  تبع ـــا اإللكـــرتوين
 مواقع التواتل ا جتماعي؟

ــــروجــــد  ــــرو  يف هــــل ت .4 ــــرل التعــــرُّ و  اإللكــــرتوين التنمُّ  لتنمُّ
 خــتالا العمــر لــدى مســتخدمي  )الضــحية  تبع ــا اإللكــرتوين

 مواقع التواتل ا جتماعي؟
ـــرهـــل توجـــد  ـــرو  يف  .5 ـــرل التعـــرُّ و  رتويناإللكـــ التنمُّ  لتنمُّ

 خــتالا املســتوى التعليمــي لــدى  )الضــحية  تبع ــا اإللكــرتوين
 مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي؟

 مصطلحات الدراسة 
"ذل  السلوك املتكرر :cyberbullyingاإللكرتوين  التنمُّر

ا أو ا أو لفايًّ الذ  اادا فة فاذاء شخص آخر جسداًّ 
شخاص، أا من قبل شخص واحد أو عدة ا أو جنسيًّ اجتماعيًّ 

ونيل  ،للسيةرة على الضحية وفذ هلا ؛وذل  بالقول أو الفعل
عن طراق و اول ا تصال  ،مكتسبات غري شرعية مناا

  .336ص، 2017ا جتماعي ")العمار،
الدرجة الكلية اليت حيصل علياا  :ا بأنها فجراويًّ عرَّ واُ 

 . درا ةاإللكرتوين املستخدم يف ال التنمُّراملفحوص يف مقيا  
 cyberاإللكرتونيةالضحية اإللكرتوين ) لتنمُّرل التعرُّ 

victims): 
ضام لإلحراج أو ر اإللكرتوين بتعرُّ ن للتنمُّ و ضالضحااا املعرَّ 

اإلاذاء أو التاداد أو التخواف من قبل حسابات أخرى يف 
مواقع التواتل مواقع التواتل اإللكرتوين عرب حساباهتم على 

  .60ص، 2016ا جتماعي )حسك،
: الدرجة الكلية اليت حيصل علياا بأنه اا فجراويًّ عرَّ واُ     

اإللكرتوين من وجاة نار الضحية  التنمُّراملفحوص يف مقيا  
 . درا ةاملستخدم يف ال
اكون  ،احالة داومة نسبيًّ " Mental health :الصحة النفسّية

ا مع ا واجتماعيًّ ا وانفعاليًّ شخصيًّ و ا نفسيًّ ا  ياا الفرد متوا ق  
نفسه وبيئته، واشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخران، وتكون 

ن سَ واكون حَ  ،اواكون  لوكه عاداًّ  ،شخصيته متكاملة  واة
، 2005)زهران ،" و الم ةاخللق حبيث اعيش يف  الم

  . 21ص
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الدرجة الكلية اليت حيصل علياا  :ا بأنها فجراويًّ عرَّ واُ     
 . درا ةاملفحوص يف مقيا  الصحة النفسّية املستخدم يف ال

 إجراءات الدراسة 
 منهج الدراسة 

مت ا عتماد على املنا  الوتفي بنوعيه ا رتباطي والسبيب     
 ملنا بته أهداا وأ ئلة الدرا ة. ؛املقارن

 مجتمع الدراسة 
اتكون اجملتمع األتلي للدرا ة من مجيع مستخدمي     

و اول التواتل ا جتماعي يف اململكة العربية السعوداة للعام 

 وو ق ا ملوقع وزارة ا تصا ت وتقنية املعلومات بلغ، ه1439
  18،300،000)عدد مستخدمي و اول التواتل ا جتماعي 

 . 2019، ا تصا ت وتقنية املعلومات وزارة) امستخدم  
  عينة الدراسة 

مت اختيار عينة الدرا ة بالةراقة العشواوية الةبقية،     
من مستخدمي و اول التواتل   رد ا  922)من وتكونت 

مت نشر أدوات  فذا جتماعي يف اململكة العربية السعوداة، 
الدرا ة يف مواقع التواتل ا جتماعي اليت استخدموهنا، 

توزاع أ راد العينة حسب متغريات   اوضح 1واجلدول رقم )
 .الدرا ة

 1جدول 
 توزيع عينة الدراسة وفق معلوماتهم األولية

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 23.0 212 ذكر اجلنس

 77.0 710 أن ى
 11.3 104  نة  أقل 18 العمر

 40.1 370  نة 25-19من 
 26.6 245  نة 35-26من 

 22.0 203  نة 35أكرب من 
 6.7 62 أقل من ثانو  املستوى التعليمي

 20.9 193 ثانو 
 67.6 623 جامعي

 4.8 44 ماجستري/دكتوراه

 100.0 922 اجملموع

 أدوات الدراسة 
 اإللكرتوين: التنمُّرمقيا   .1

أمل أعدت هذا املقيا  على البيئة الكواتية الباح ة     
 التنمُّراادا هذا املقيا  فة قيا  درجة و  ،او ف العمار
ا موزعة على   30)واتكون من  اإللكرتوين، ، ثالثة أبعادبند 

من خالل ممار ة  التنمُّر واقصد به :اجلسد  التنمُّر هي:
 ،الصوروعر   ، رقة األ كار :م ل ،بعض السلوكيات

 ،با تخدام األلفاظ التنمُّروهو  :اللفاي التنمُّرو  وا بتزاز.

وا هتامات الكاذبة،  ،ونشر اإلشاعات ،التاداد :م ل
با  ت ارة  التنمُّروهو  :العاطفي التنمُّرو  .البذائةوالتعليقات 
السيةرة والتحراض  :م ل ،عواطف وا نفعا تالسلبية لل
 . والتجاهل

 3ا ية: )ك ري  تاملقيا  بإعةاء الدرجات اآلصحح ا    
ان، اا درجتدرجات، أحيان   درجة واحدة . ترتاوح درجات  أبد 

وتدل الدرجة املرتفعة على  ،درجة 90فة  30 بكاملقيا  
ة املقيا  من الصد  ، ولقد حتققت ُمِعدَّ فلكرتوين تنمُّروجود 

ن من خالل الصد  املرتبط مبح ، وا تسا  الداخلي، وم
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ال بات من خالل حساب فعادة ا ختبار، وألفا كرونباخ، 
 والتجزوة النصفية، وأادت النتاو  ثبات وتد  ا ختبار

  .2017)العمار،
 البنود؛ تياغة بعض تعدال ويف الدرا ة اةالية مت       

جلعلاا منا بة أك ر ملستخدمي و اول التواتل ا جتماعي 
، وعدم فيسبوك  قطستخدمي موقع الملوليس  بشكل عام،

وذل   اقتصارها على الزمالء  قط، فمنا على اآلخران،
با تبدال كلمة الزمالء باآلخران وكلمة الفيس بوك مبواقع 

ت مخسة بنود؛ لتشابه بعدَ كما ا تُ   التواتل ا جتماعي.
التقليد   التنمُّر كرهتا مع بنود أخرى، أو لكوهنا تدور حول 

ا. 25اإللكرتوين، ليكون عدد بنود املقيا   التنمُّرأك ر من    بند 
مت التحقق من تد  ا تسا  الداخلي للمقيا  يف     

مت حساب  فذا،  رد    70)الدرا ة اةالية على عينة مكونة من 
املقيا  بالدرجة  بنودمن  بندمعامل ا رتباط بك درجة كل 

معامالت وتراوحت  ،لبندتمي فليه اانالكلية للُبعد الذ  
وكانت مجيع معامالت ا رتباط دالة   .42-.84 بك ا رتباط

كما مت حساب معامل ،   0.01)فحصاويًّا عند مستوى 
وتراوحت ا رتباط بك درجة كل بند والدرجة الكلية للمقيا ، 

وكانت مجيع معامالت . 29-.80 بك معامالت ا رتباط
 التنمُّرمن بعد  11ا رتباط دالة فحصاويًّا با ت ناء البند رقم 

اللفاي،  لم اصل فة مستوى الد لة، ومت فبقاؤه يف املقيا ؛ 
 أماكون ارتباطه دا   فحصاويًّا بالبعد الذ  انتمي فليه، 

 قد  مقيا اط بك األبعاد والدرجة الكلية للمعامالت ا رتب
 انت مجيعاا مرتفعة ودالة فحصاويًّاكو   .84 -.90تراوحت بك 
   . 0.01) عند مستوى

كمـــــا مت حســـــاب ال بـــــات با ـــــتخدام معامـــــل ثبـــــات ألفـــــا      
كرونباخ، ومت التوتل فة معامالت ثبات مرتفعة على مسـتوى 

ـــــراألبعـــــاد الفرعيـــــة بلغـــــت لكـــــل مـــــن   ، 0.78) اجلســـــد  التنمُّ
معامـل  وبلغ ، 0.79)العاطفي  التنمُّرو  ، 0.73)اللفاي  التنمُّرو 

 . 0.90)للمقيا   ال بات الكلي
 اإللكرتوين من وجاة نار الضحية: التنمُّرمقيا   .2

حسك على البيئة  رمضان عاشور هذا املقيا  عدَّ أَ     
من وجاة نار  التنمُّراادا املقيا  فة قيا  درجة و  املصراة،

اتكون و  ،الضحية لدى مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي
ا موزعة على  34) من : التخفي ، هيأربعة أبعاد بند 

اللجوء فة األمساء املستعارة  :وتعكس بنوده ،اإللكرتوين
وانتحال الشخصيات  ،وخداع الضحية ،واةسابات الومهية

املضااقات و ، عرب حسابات و اول تواتل اجتماعي ومهية
 ،  الضحية للتحراض ضدهتعرُّ  :وتعكس بنوده اإللكرتونية

واةشد من قبل حساب معك عرب و اول التواتل 
 ،واملاامجة بالفريو ات والربام  الضارة ،ا جتماعي

القذا و ، وا  تغالل واإلترار على اإل اءة للضحية
الضحية للسب بألفاظ  تعرُّ وتعكس بنوده  :اإللكرتوين

 التعرُّ ات بذائة عرب و اول التواتل ا جتماعي، و وتعليق
، لتشواه السمعة وتلفيق الصور وا  تغالل اجلنسي

الضحية  تعرُّ  :وتعكس بنوده ،املةاردات اإللكرتونيةو 
واإلجبار على التواتل واملالحقة  ،لإلترار بعملية املةاردة

 . والرتتد
ـ اإلجابة ب ن عنداى درجتعةَ تُ حبيث  تصحيح املقيا واتم     
. وتدل الدرجة املرتفعة على   ـ )ودرجة عند اإلجابة ب  نعم)
، ولقد حتّقق ُمعدُّ املقيا  ر اإللكرتوين  املفحوص للتنمُّ تعرُّ 

من الصد  من خالل التحليل العاملي وا تسا  الداخلي، 
ومن ال بات من خالل حساب ألفا كرونباخ والتجزوة النصفية، 

  . 2016 )حسك،وتد  املقيا   وأادت النتاو  ثبات
ق من تد  ا تسا  الداخلي للمقيا  يف مت التحقُّ       

مت حساب و ا،  رد    70)الدرا ة اةالية على عينة مكونة من 
املقيا  بالدرجة  بنودمن  بندمعامل ا رتباط بك درجة كل 

وتراوحت معامالت  ،لبندتمي فليه اانالذ   الكلية للُبعد
وكانت مجيع معامالت ا رتباط دالة   .46-.87 بك ا رتباط

كما مت حساب معامل  ، 0.01)فحصاويًّا عند مستوى 
وتراوحت  ا رتباط بك درجة كل بند والدرجة الكلية للمقيا ،

وكانت مجيع معامالت   .29-.90ا رتباط  بك معامالت
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معامالت  أما،  0.01)عند مستوى ا رتباط دالة فحصاويًّا 
 قد تراوحت لمقيا ، باط بك األبعاد والدرجة الكلية لا رت

عند مجيعاا مرتفعة ودالة فحصاويًّا  توكان .81 -.94بك   
 . 0.01)مستوى 

كمـــــا مت حســـــاب ال بـــــات با ـــــتخدام معامـــــل ثبـــــات ألفــــــا       
ومت التوتل فة معامالت ثبات مرتفعة على مسـتوى كرونباخ، 

معامــل ال بــات  وبلــغ 0.84-0.61األبعــاد الفرعيــة تراوحــت بــك 
 . 0.94الكلي للمقيا  

 مقيا  اضةرابات الصحة النفسّية: .3
 .Derogatis,Ronald,S هذا املقيا  كل من: عدَّ أَ     

Lipman and linocovi. ،leonard R وقام عرب أبو هك ،
  برتمجة املقيا  وتقنينه على البيئة الفلسةينية. اقيس 1992)

واعتمد هذا  ،املرضية الواضحةاملقيا  األعرا  النفسّية 
عبارة  90 مناملقيا   تكوناو  املقيا  على تقدار الذات.

هي: األعرا  اجلسمانية، الو وا   ،موزعة على تسعة أبعاد
القار ، اةسا ية التفاعلية، ا كتئاب، القلق، العداوة، قلق 

ت فضا ية تقيس اوعبار  )الفوبيا ، الربنواا، الذهانية. اخلواا
املقيا   بنود ناتم اإلجابة ع .ا ضةرابات األخرىبعض 

 اتفر   ، حيث فن 4-3-2-1-0) يةاآلت باختيار أحد األرقام
أعاين   3 ،أحيان اأعاين  2، ين قليال  اأع 1ا، تعين   أعاين أبد  

 450فة  90ا. وترتاوح الدرجة الكلية من داوم   أعاين 4 ا،ك ري  
درجة. وتشري الدرجة املنخفضة فة مستوى مرتفع من الصحة 

أما الدرجة املرتفعة  تشري فة اخنفا  مستوى  ،النفسّية
  من الصد  من 2014، ولقد حتقق محونة )الصحة النفسّية

خالل ا تسا  الداخلي واملقارنة الةر ية، ومن ال بات من 
دت النتاو  خالل حساب ألفا كرونباخ والتجزوة النصفية، وأا

 ثبات وتد  املقيا .
وهي: القلق،  ،املقيا  يفية تومت ا عتماد على األبعاد اآل    

هي  البارنواا؛ كوهناا كتئاب، اةسا ية التفاعلية، العداوة، 
اإللكرتوين من خالل مراجعة  التنمُّرا يف وتأثري  رتباط ا األك ر ا

 50ح عدد بنود املقيا  بليص ،من الدرا ات السابقة جمموعة
 .ابند  
 التحقق من تد  ا تسا  الداخلي للمقيا  يف متو     

مت حساب  فذا،  رد   70الدرا ة اةالية على عينة مكونة من 
املقيا  بالدرجة  بنودمن  بندمعامل ا رتباط بك درجة كل 

وتراوحت معامالت  البند،تمي فليه انالذ  الكلية للُبعد 
وكانت مجيع معامالت ا رتباط دالة  ،39-.80 بك ا رتباط

كما مت حساب معامل ،   0.01)فحصاويًّا عند مستوى 
وتراوحت ا رتباط بك درجة كل بند والدرجة الكلية للمقيا ، 

وكانت مجيع معامالت  .34 -.76 بك معامالت ا رتباط
من بعد عبارات  40ا رتباط دالة فحصاويًّا با ت ناء البند رقم 

أخرى،  لم اصل فة مستوى الد لة، ومت فبقاؤه يف املقيا ؛  
 أماكون ارتباطه دا   فحصاويًّا بالبعد الذ  انتمي فليه، 

 قد لمقيا ، باط بك األبعاد والدرجة الكلية لمعامالت ا رت
مجيعاا مرتفعة ودالة  وكانت .76 -.92تراوحت بك   

   . 0.01)عند مستوى فحصاويًّا 
كمــــا مت حســــاب ال بــــات با ــــتخدام معامــــل ثبــــات ألفــــا        

ومت التوتل فة معامالت ثبات مرتفعة على مسـتوى كرونباخ، 
وبلـغ معامـل ال بـات  ،0.87-0.69األبعاد الفرعيـة تراوحـت بـك 

   0.95الكلي للمقيا  

 نتائج الدراسة 
تتتترالستتتتاال األول  متتتتا مستتتتتوى  تتتتل متتتتن    اإللكترونتتتتي التنمُّ

تتتترل التعتتتترُّ و  عينتتتتة متتتتن  الضتتتتحيةى لتتتتدى) اإللكترونتتتتي لتنمُّ
 مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟

ـــرلتحداـــد مســـتوى أ ـــراد العينـــة يف مقيـــا        اإللكـــرتوين التنمُّ
ـــــرل التعـــــرُّ و  ـــــر لتنمُّ حســـــاب  مت ؛)الضـــــحية  اإللكـــــرتوين التنمُّ

املتو ـــــةات اةســـــابية وا حنرا ـــــات املعياراـــــة ل بعـــــاد والدرجـــــة 
تقســـيم درجـــات أ ـــراد العينـــة يف كـــل  كمـــا متالكليـــة للمقيـــا ،  

ات متســــاواة بعــــد والدرجــــة الكليــــة للمقيــــا  فة ثالثــــة مســــتوا
 ا:فلياية توضح النتاو  اليت مت التوتل تاملدى، واجلداول اآل
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  اإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  التنمُّ
  2جدول 

 ى922)ن= مستوى التنمُّر اإللكتروني لدى عينة البحث
 المستوى

 
 البعد

 منخفض متوسط مرتفع
 المتوسط النسبي*

االنحراف 
 ترتيب المعياري

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 1 0.23 1.19 94.4 870 5.2 48 0.4 4 التنمُّر الجسدي

 3 0.18 1.09 97.8 902 1.8 17 0.3 3 التنمُّر اللفظي

 2 0.20 1.10 97.1 895 2.8 26 0.1 1 التنمُّر العاطفي

  0.18 1.13 98.3 906 1.6 15 0.1 1 الدرجة الكلية لمقياس التنمُّر اإللكتروني
 درجات 3* املتو ط اةسايب من              

فة أن متو ـط درجـات األبعـاد الفرعيـة   2)اشري اجلدول رقم 
ـــر اإللكـــرتوين ) ـــرللتنمُّ ـــراجلســـد ،  التنمُّ ـــراللفاـــي،  التنمُّ  التنمُّ

ــــا   ــــرالعــــاطفي ، وكــــذل  متو ــــط الدرجــــة الكليــــة ملقي  التنمُّ

ــــــل مــــــن املتو ــــــط؛ فذ جــــــاءت معاــــــم  كانــــــت  اإللكــــــرتوين أق
 ا  تجابات يف املستوى املنخفض.

  ىالضحية)لتنمُّر اإللكتروني ل التعرُّ مستوى 

 3جدول 
ى922)ن= لدى عينة البحث ىالضحية)لتنمُّر اإللكتروني ل التعرُّ  مستوى

 المستوى
 البعد

 منخفض متوسط مرتفع
 االنحراف النسبي* المتوسط

 المعياري
 ترتيب

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد
 1 0.14 1.09 95.0 876 4.0 37 1.0 9 التخّفي اإللكرتوين

 2 0.13 1.08 95.8 883 3.3 30 1.0 9 املضااقات اإللكرتونية
 3 0.14 1.07 91.8 846 7.6 70 0.7 6 القذا اإللكرتوين

 3 0.16 1.07 92.1 849 6.7 62 1.2 11 املةاردات اإللكرتونية
الدرجة الكلية ملقيا  التنمُّر اإللكرتوين من 

 وجاة نار الضحية
6 0.7 36 3.9 880 95.4 1.08 0.12  

 * املتو ط اةسايب من درجتك

فة أن متو ــــط درجــــات األبعــــاد   3)اشــــري اجلــــدول رقــــم     
ــــــر اإللكــــــرتوين   للتعــــــرُّ  الفرعيــــــة   : التخفــــــيالضــــــحية)للتنمُّ

ــــــة، القــــــذا اإللكــــــرتوين،  اإللكــــــرتوين، املضــــــااقات اإللكرتوني
وكذل  متو ط الدرجـة الكليـة ملقيـا   اإللكرتونية،املةاردات 

ـــر ل مـــن أقـــالضـــحية كانـــت اإللكـــرتوين مـــن وجاـــة ناـــر  التنمُّ
املتو ـــــــــط؛ فذ جـــــــــاءت معاـــــــــم ا  ـــــــــتجابات يف املســـــــــتوى 

 املنخفض.

 التنمُّربين  ل من   وجد عالقةتالساال الثاني  هل 
 )الضحيةى لتنمُّر اإللكترونيل التعرُّ و  اإللكتروني

والصحة النفسّية لدى عينة من مستخدمي مواقع 
 التواصل االجتماعي؟

معامـــــل ارتبـــــاط  مت ا ـــــتخدامهـــــذا الســـــؤال  نلإلجابـــــة عـــــ    
بري ــون لقيــا  العالقــة بــك درجــات عينــة البحــث يف األبعــاد 

ــرمــن مقيا ــي  الفرعيــة والدرجــة الكليــة لكــل   اإللكــرتوين  التنمُّ
اإللكرتوين من وجاـة ناـر الضـحية، وبـك درجـاهتم يف  التنمُّرو 
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ح يـــة توّضـــتت الصـــحة النفســـّية. واجلـــداول اآلمقيـــا  اضـــةرابا
 اا:يلفل تُّ النتاو  اليت مت التو 

اإللكترونتي واطتطرابات الصتحة  التنمُّترالعالقة بتين  
 النفسّية 

 4جدول 
اإللكتروني وبين درجاتهم في مقياس  التنمُّرأبعاد مقياس  معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجات أفراد عينة البحث في

 ى922)ن= اططرابات الصحة النفسيّة
 اإللكتروني التنمُّرالدرجة الكلية لمقياس  العاطفي التنمُّر اللفظي التنمُّر الجسدي التنمُّر األبعاد
 **0.21 **0.21 **0.16 **0.18 القلق

 **0.22 **0.23 **0.15 **0.19 ا كتئاب
 **0.30 **0.29 **0.23 **0.27 اةسا ية التفاعلية

 **0.30 **0.30 **0.22 **0.28 العداوة
 **0.32 **0.31 **0.26 **0.29 الربونيا

 **0.18 **0.20 **0.13 **0.15 عبارات فضا ية
 **0.27 **0.28 **0.20 **0.24 الدرجة الكلية ملقيا  اضةرابات الصحة النفسّية

 0.01** دالة عند مستوى 

أن هنــــــــاك عالقــــــــات   4)اتضــــــــح مــــــــن اجلــــــــدول رقــــــــم        
ــــــــرطرداــــــــة )موجبــــــــة  بــــــــك أبعــــــــاد مقيــــــــا   اإللكــــــــرتوين:  التنمُّ

ـــــــــر) ـــــــــراجلســـــــــد ،  التنمُّ ـــــــــراللفاـــــــــي،  التنمُّ ، العـــــــــاطفي  التنمُّ
ـــــرالدرجـــــة الكليـــــة ملقيـــــا  وكـــــذل   اإللكـــــرتوين والدرجـــــة  التنمُّ

الكليـــــة ملقيــــــا  اضــــــةرابات الصـــــحة النفســــــّية، ممــــــا اشــــــري فة 
والدرجــــــة الكليــــــة األبعــــــاد  لــــــ تدرجــــــات أنــــــه كلمــــــا ارتفعــــــت 

ـــــــــرملقيـــــــــا   ارتفـــــــــع  ؛اإللكـــــــــرتوين لـــــــــدى عينـــــــــة البحـــــــــث التنمُّ
مســـــتوى اضـــــةرابات الصـــــحة النفســـــّية لـــــداام، وكانـــــت تلـــــ  

 . 0.01)العالقات دالة فحصاويًّا عند مستوى 
 ىالضحية)لتنمُّر اإللكتروني ل التعرُّ  العالقة بين

واططرابات الصحة النفسّية

 5جدول 
وبين  من وجهة نظر الضحية اإللكتروني التنمُّرأبعاد مقياس  معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجات أفراد عينة البحث في

 ى922)ن= درجاتهم في مقياس اططرابات الصحة النفسيّة

 األبعاد
التخفي 
 اإللكتروني

المضايقات 
 اإللكترونية

القذف 
 اإللكتروني

المطاردات 
 اإللكترونية

الدرجة الكلية 
  لمقياس ل

 **0.31 **0.29 **0.26 **0.26 **0.27 القلق
 **0.32 **0.28 **0.27 **0.27 **0.26 ا كتئاب

 **0.28 **0.26 **0.23 **0.25 **0.23 اةسا ية التفاعلية
 **0.34 **0.31 **0.29 **0.30 **0.29 العداوة
 **0.35 **0.31 **0.32 **0.30 **0.28 الربونيا
 **0.28 **0.27 **0.23 **0.25 **0.23 فضا يةعبارات 

الدرجة الكلية ملقيا  اضةرابات الصحة 
 النفسّية

0.29** 0.30** 0.29** 0.32** 0.35** 

 0.01** دالة عند مستوى 
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أن هنـاك عالقـات طرداـة )موجبـة    5)اتضح من اجلـدول رقـم 
ــربــك أبعــاد مقيــا   : مــن وجاــة ناــر الضــحية اإللكــرتوين التنمُّ

القــــــــــذا ، اإللكرتونيــــــــــةاملضــــــــــااقات ، التخفــــــــــي اإللكــــــــــرتوين)
 وكـــــذل  الدرجـــــة الكليـــــة  اإللكـــــرتوين، املةـــــاردات اإللكرتونيـــــة

ــــرقيــــا  مل والدرجــــة  اإللكــــرتوين مــــن وجاــــة ناــــر الضــــحية التنمُّ
الكليـــة ملقيـــا  اضـــةرابات الصـــحة النفســـّية، ممـــا اشـــري فة أنـــه  

ملقيـــا   والدرجـــة الكليـــة كلمـــا ارتفعـــت درجـــات تلـــ  األبعـــاد
ــر  ؛مــن وجاــة ناــر الضــحية لــدى عينــة البحــثاإللكــرتوين  التنمُّ

ارتفع مستوى اضةرابات الصحة النفسّية لـداام، وكانـت تلـ  
 . 0.01)العالقات دالة فحصاويًّا عند مستوى 

تتترفتتتروي فتتتي  هتتتل توجتتتدالستتتاال الثالتتتث    اإللكترونتتتي التنمُّ
 النتو ا الختتالف اإللكتروني تبع   )الضحيةى لتنمُّرل التعرُّ و 

 لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
 ــــــتخدام اختبــــــار )ت  ا متهــــــذا الســــــؤال  نلإلجابــــــة عــــــ      

للتعــرا علــى الفــرو   ؛لد لــة الفــرو  بــك جممــوعتك مســتقلتك
 يف درجات أ راد العينـة يف األبعـاد الفرعيـة والدرجـة الكليـة لكـل  

ـــرمـــن مقيا ـــي  ـــراإللكـــرتوين و  التنمُّ مـــن وجاـــة اإللكـــرتوين  التنمُّ
يــــة تبــــك ت. واجلــــداول اآلالنــــوعناــــر الضــــحية، تبعــــا   خــــتالا 
 النتاو  اليت مت التوتل فلياا: 

تتتتتتتتترالفتتتتتتتتروي فتتتتتتتتتي درجتتتتتتتتتات مقيتتتتتتتتتاس  اإللكترونتتتتتتتتتي  التنمُّ
 6جدول 

 اإللكتروني باختالف نو  العينة التنمُّرالعينة في مقياس  اختبار )تى لداللة الفروي في درجات أفراد
 قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نو  العينة البعد

 اجلسد  التنمُّر
 0.25 1.31 212 ذكر

8.61** 
 0.21 1.15 710 أن ى

 اللفاي التنمُّر
 0.24 1.17 212 ذكر

6.17** 
 0.16 1.06 710 أن ى

 العاطفي التنمُّر
 0.24 1.17 212 ذكر

4.51** 
 0.18 1.09 710 أن ى

 الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين
 0.21 1.22 212 ذكر

7.35** 
 0.16 1.10 710 أن ى

 0.01** دالة عند مستوى                  

أن قـــيم )ت  دالـــة عنـــد مســـتوى   6)اتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم 
ـــريف األبعـــاد: )  0.01) ـــراجلســـد ،  التنمُّ ـــراللفاـــي،  التنمُّ  التنمُّ

ـــرالعـــاطفي ، ويف الدرجـــة الكليـــة ملقيـــا   اإللكـــرتوين، ممـــا  التنمُّ
اشـــري فة وجـــود  ـــرو  ذات د لـــة فحصـــاوية يف درجـــات أ ـــراد 

ـــــــرالعينـــــــة يف تلـــــــ  األبعـــــــاد ملقيـــــــا   اإللكـــــــرتوين، تعـــــــود  التنمُّ

ن ف :أ ، وكانــت تلــ  الفــرو  لصــاحل الــذكور النــوع خــتالا 
 اإللكرتوين أك ر من عينة اإلناث. التنمُّر ميار ونعينة الذكور 

تترالفتتروي فتتي درجتتات مقيتتاس   اإللكترونتتي متتن وجهتتة  التنمُّ
 نظر الضحية 

 7جدول 
 اإللكتروني من وجهة نظر الضحية باختالف نو  العينة التنمُّرمقياس  اختبار )تى لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في

 قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نو  العينة البعد

 ي اإللكرتوينالتخفّ 
 0.16 1.11 212 ذكر

2.63** 
 0.14 1.09 710 أن ى

 املضااقات اإللكرتونية
 0.15 1.10 212 ذكر

2.39* 
 0.12 1.08 710 أن ى
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 قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نو  العينة البعد

 اإللكرتوين القذا
 0.17 1.08 212 ذكر

1.92 
 0.13 1.06 710 أن ى

 املةاردات اإللكرتونية
 0.15 1.07 212 ذكر

0.53 
 0.16 1.07 710 أن ى

 الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين من وجاة نار الضحية
 0.14 1.10 212 ذكر

2.03* 
 0.11 1.07 710 أن ى

 0.05* دالة عند مستوى    0.01** دالة عند مستوى              

أن قيم )ت  دالـة عنـد مسـتوى   7)اتضح من اجلدول رقم     
 أقـــــل يف األبعـــــاد: )التخفـــــي اإللكـــــرتوين، املضـــــااقات   0.05)

ــر اإللكــرتوين مــن  اإللكرتونيــة ، ويف الدرجــة الكليــة ملقيــا  التنمُّ
فة وجــــود  ــــرو  ذات د لــــة وجاــــة ناــــر الضــــحية، ممــــا اشــــري 

ـر  فحصاوية يف درجات أ راد العينـة يف تلـ  األبعـاد ملقيـا  التنمُّ
 النـــوع،اإللكـــرتوين مـــن وجاـــة ناـــر الضـــحية، تعـــود  خـــتالا 

ن عينـة الـذكور ف :أ ، وكانت تل  الفـرو  لصـاحل عينـة الـذكور
 ضون للتنمر اإللكرتوين أك ر من عينة اإلناث.اتعرَّ 
أن قـيم )ت  غـري دالـة يف   7)كما اتضح من اجلـدول رقـم     

األبعاد: )القذا اإللكرتوين، املةاردات اإللكرتونية ، ممـا اشـري 
فة عـــدم وجـــود  ـــرو  ذات د لـــة فحصـــاوية يف درجـــات أ ـــراد 

ـر اإللكـرتوين مـن وجاـة ناـر  العينة يف تل  األبعاد ملقيـا  التنمُّ
 الضحية، تعود  ختالا نوع العينة.

تتتر اإللكترونتتتي   الرابتتتع  هتتتلالستتتاال  توجتتتد فتتتروي فتتتي التنمُّ
الختالف العمتر  )الضحيةى تبع ا لتنمُّر اإللكترونيوالتعرُّ  ل

 لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
ا ـتخدام اختبـار حتليـل التبـاان  متهـذا السـؤال  نلإلجابة ع    

ــــــر مــــــن جممــــــوعتك  ــــــك أك  ــــــة الفــــــرو  ب األحــــــاد  )ا  لد ل
للتعــــرا علــــى الفــــرو  يف درجــــات أ ــــراد العينــــة يف  ؛مســــتقلتك

ـــــر  األبعـــــاد الفرعيـــــة والدرجـــــة الكليـــــة لكـــــل   مـــــن مقيا ـــــي التنمُّ
ـــر اإللكـــرتوين مـــن وجاـــة ناـــر الضـــحية، تبعـــا   اإللكـــرتوين والتنمُّ

 اإللكتروني  التنمُّرجات مقياس الفروي في در 
 8جدول 

 اإللكتروني باختالف العمر التنمُّردرجات أفراد العينة في مقياس  اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في
 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين البعد

 التنمُّر اجلسد 
 0.56 3 1.68 بك اجملموعات

11.32** 
 0.05 918 45.49 داخل اجملموعات

 التنمُّر اللفاي
 0.19 3 0.58 بك اجملموعات

5.80** 
 0.03 918 30.50 داخل اجملموعات

 التنمُّر العاطفي
 0.49 3 1.46 بك اجملموعات

12.95** 
 0.04 918 34.41 داخل اجملموعات

 الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين
 0.40 3 1.20 بك اجملموعات

12.33** 
 0.03 918 29.66 داخل اجملموعات

 0.01** دالة عند مستوى                    

أن قيم )ا  دالة عنـد مسـتوى   8)اتضح من اجلدول رقم     
ـــريف األبعـــاد: )  0.01) ـــراجلســـد ،  التنمُّ ـــراللفاـــي،  التنمُّ  التنمُّ

ـــرالعـــاطفي ، ويف الدرجـــة الكليـــة ملقيـــا   اإللكـــرتوين، ممـــا  التنمُّ
اشـــري فة وجـــود  ـــرو  ذات د لـــة فحصـــاوية يف درجـــات أ ـــراد 

ـــــــرالعينـــــــة يف تلـــــــ  األبعـــــــاد ملقيـــــــا   اإللكـــــــرتوين، تعـــــــود  التنمُّ
 خـــــتالا أعمـــــار أ ـــــراد العينـــــة. وبا ـــــتخدام اختبـــــار شـــــيفيه 

 أظارت مجيع املقارنات شف عن مصدر تل  الفرو  للك
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 0.01** دالة عند مستوى 

البعداــة بــك الفئــات العمراــة املختلفــة أن الفــرو  كانــت لصــاحل 
 ــــنة  18الفئــــة العمراــــة )الفئــــات العمراــــة األقــــل عمــــر ا، وهــــي: 

األ ــراد األتــغر  : ــنة  أ  25-19)مــن ، والفئــة العمراــة  أقــل 
 األعمار األخرى.أك ر من إللكرتوين  التنمُّرميار ون  نا  

تترالفتتروي فتتي درجتتات مقيتتاس  اإللكترونتتي متتن وجهتتة  التنمُّ
 نظر الضحية 

 9جدول 
اإللكتروني من وجهة نظر الضحية باختالف العمر التنمُّرالعينة في مقياس  اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين البعد

 التخفي اإللكرتوين
 0.25 3 0.76 بك اجملموعات

13.11** 
 0.02 918 17.70 داخل اجملموعات

 املضااقات اإللكرتونية
 0.18 3 0.54 بك اجملموعات

10.90** 
 0.02 918 15.09 داخل اجملموعات

 القذا اإللكرتوين
 0.19 3 0.56 بك اجملموعات

10.40** 
 0.02 918 16.61 داخل اجملموعات

 املةاردات اإللكرتونية
 0.25 3 0.74 بك اجملموعات

10.31** 
 0.02 918 22.00 داخل اجملموعات

وجاة نار الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين من 
 الضحية

 0.21 3 0.63 بك اجملموعات
15.59** 

 0.01 918 12.35 داخل اجملموعات

 
أن قــــــيم )ا  دالــــــة عنــــــد   9)اتضـــــح مــــــن اجلــــــدول رقــــــم     

يف األبعـــــــــــــاد: )التخفـــــــــــــي اإللكــــــــــــــرتوين،   0.01)مســـــــــــــتوى 
 املضــــــــااقات اإللكرتونيــــــــة، القــــــــذا اإللكــــــــرتوين، املةــــــــاردات
ـــــــر اإللكـــــــرتوين مـــــــن وجاـــــــة ناـــــــر  اإللكرتونيـــــــة ، ملقيـــــــا  التنمُّ
ــــــــر اإللكــــــــرتوين  الضــــــــحية، ويف الدرجــــــــة الكليــــــــة ملقيــــــــا  التنمُّ
مـــــن وجاـــــة ناـــــر الضـــــحية، ممـــــا اشـــــري فة وجـــــود  ـــــرو  ذات 

ــــــة فحصــــــاوية يف در  ــــــة يف تلــــــ  األبعــــــادد ل  جــــــات أ ــــــراد العين
ــــــة. وبا ــــــتخدام اختبــــــار  تعــــــود  خــــــتالا أعمــــــار أ ــــــراد العين

أظاــــــــرت مجيــــــــع املقارنــــــــات شــــــــيفيه للكشــــــــف عــــــــن مصــــــــدر 
اـــــــة املختلفـــــــة أن الفـــــــرو  كانـــــــت البعداـــــــة بـــــــك الفئـــــــات العمر 

العمراـــــة  الفئـــــات العمراـــــة األقـــــل عمـــــر ا، وهـــــي: الفئـــــة لصـــــاحل
ـــــــة ـــــــنة  أقـــــــل  18)  ـــــــنة   25-19)مـــــــن  ، والفئـــــــة العمرا

ـــــــــر اإللكـــــــــرتوين  تعرَّضـــــــــوناأل ـــــــــراد األتـــــــــغر  ـــــــــنا  ا :أ  للتنمُّ
 األعمار األخرى.من  أك ر
تتتتتتتر   الستتتتتتتاال الختتتتتتتامق  هتتتتتتتل توجتتتتتتتد فتتتتتتتروي فتتتتتتتي التنمُّ

تتتتتتتر اإللكترونتتتتتتتي والتعتتتتتتترُّ  لاإللكترونتتتتتتتي   ىالضتتتتتتتحية)لتنمُّ
ا الختتتتتتتالف المستتتتتتتوى التعليمتتتتتتي لتتتتتتدى مستتتتتتتخدمي تبع تتتتتت

 مواقع التواصل االجتماعي؟
ا ـــــتخدام اختبـــــار حتليـــــل مت هـــــذا الســـــؤال  نلإلجابـــــة عـــــ      

ــــــــر مــــــــن  ــــــــك أك  ــــــــة الفــــــــرو  ب ــــــــاان األحــــــــاد  )ا  لد ل التب
للتعـــــــرا علـــــــى الفـــــــرو  يف درجـــــــات  ؛جممـــــــوعتك مســـــــتقلتك

مــــــن  أ ـــــراد العينــــــة يف األبعــــــاد الفرعيــــــة والدرجــــــة الكليــــــة لكــــــل  
ــــــر اإللكــــــرتوين مــــــن وجاــــــة  ــــــر اإللكــــــرتوين والتنمُّ مقيا ــــــي التنمُّ

مــــــي أل ــــــراد ناــــــر الضــــــحية، تبعــــــا   خــــــتالا املســــــتوى التعلي
 ية تبك النتاو  اليت مت التوتل فلياا: تالعينة. واجلداول اآل

تتتتتتتتتر اإللكترونتتتتتتتتت ي الفتتتتتتتتروي فتتتتتتتتتي درجتتتتتتتتتات مقيتتتتتتتتاس التنمُّ
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 10جدول 
 اإللكتروني باختالف المستوى التعليمي التنمُّرالعينة في مقياس  اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين البعد

 التنمُّر اجلسد 
 0.18 3 0.54 بك اجملموعات

3.53* 
 0.05 918 46.63 داخل اجملموعات

 التنمُّر اللفاي
 0.11 3 0.32 بك اجملموعات

3.19* 
 0.03 918 30.76 داخل اجملموعات

 التنمُّر العاطفي
 0.27 3 0.81 بك اجملموعات

7.04** 
 0.04 918 35.06 داخل اجملموعات

 ر اإللكرتوينالدرجة الكلية للتنمُّ 
 0.18 3 0.54 بك اجملموعات

5.40** 
 0.03 918 30.32 داخل اجملموعات

 0.0* دالة عند مستوى    0.01** دالة عند مستوى         

 أن قــــيم )ا  دالــــة عنـــــد  10)اتضــــح مــــن اجلــــدول رقـــــم      
ــــر أقــــل يف األبعــــاد: )  0.05)مســــتوى  ــــراجلســــد ،  التنمُّ  التنمُّ
ـــراللفاـــي،  ـــرالكليـــة ملقيـــا   العـــاطفي ، ويف الدرجـــة التنمُّ  التنمُّ

ذات د لــة فحصــاوية يف   ــرو  اإللكــرتوين، ممــا اشــري فة وجــود
اإللكـرتوين،  التنمُّـردرجـات أ ـراد العينـة يف تلـ  األبعـاد ملقيـا  

وبا ـــتخدام  .أل ـــراد العينـــة املســـتوى التعليمـــي تعـــود  خـــتالا
الفـرو  أظاـرت مجيـع للكشف عـن مصـدر تلـ   اختبار شيفيه

ـــات املختلفـــة يف املســـتوى التعليمـــي  ـــة بـــك الفئ املقارنـــات البعدا

ـــة األقـــل، وجـــود   ـــرو  لصـــاحل الفئـــات ذات املـــؤهالت التعليمي
األ ــــراد  : أ  ثــــانو  ن علــــى مؤهــــل )أقــــل مــــنو اةاتــــل وهــــم
التنمُّر اإللكـرتوين من ثانو  ميار ون  أقل ن على مؤهلو اةاتل

 أك ر من األ راد اةاتلك على مؤهالت أعلى.
الفروي في درجات مقياس التنمُّر اإللكتروني من وجهة 

 ة الضحينظر 

 11جدول 
الضحية باختالف مقياس التنمُّر اإللكتروني من وجهة نظر  اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في

 يالمستوى التعليم
 قيمة ف متوسط المربعات الحرية درجات مجمو  المربعات مصدر التباين البعد

 التخفي اإللكرتوين
 0.02 3 0.07 بك اجملموعات

1.21 
 0.02 918 18.39 داخل اجملموعات

 املضااقات اإللكرتونية
 0.03 3 0.09 بك اجملموعات

1.68 
 0.02 918 15.54 داخل اجملموعات

 القذا اإللكرتوين
 0.01 3 0.02 بك اجملموعات

0.38 
 0.02 918 17.15 داخل اجملموعات

 املةاردات اإللكرتونية
 0.03 3 0.08 بك اجملموعات

1.03 
 0.03 918 22.66 داخل اجملموعات

 الدرجة الكلية
 0.02 3 0.05 بك اجملموعات

1.23 
 0.01 918 12.92 داخل اجملموعات
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أن قـــــيم )ا  غـــــري دالـــــة   11)اتضـــــح مـــــن اجلـــــدول رقـــــم     
ــــــة،  يف األبعــــــاد: )التخفــــــي اإللكــــــرتوين، املضــــــااقات اإللكرتوني
القـــــــذا اإللكـــــــرتوين، املةـــــــاردات اإللكرتونيـــــــة ، ويف الدرجـــــــة 

ــــا   ــــة ملقي ــــرالكلي اإللكــــرتوين مــــن وجاــــة ناــــر الضــــحية،  التنمُّ
ــــــة فحصــــــاوية يف  ــــــرو  ذات د ل ممــــــا اشــــــري فة عــــــدم وجــــــود  

ـــــــــ   ـــــــــة يف تل ـــــــــراد العين ـــــــــا  درجـــــــــات أ  ـــــــــراألبعـــــــــاد ملقي  التنمُّ
اإللكــــــــرتوين مــــــــن وجاــــــــة ناــــــــر الضــــــــحية، تعــــــــود  خــــــــتالا 

 املستوى التعليمي أل راد العينة.

 مناقشة وتفسير النتائج 
ـــــراعــــد      اإللكـــــرتوين فحــــدى املشـــــكالت اخلةـــــرية الـــــيت  التنمُّ

ــــــــــا عــــــــــجنمــــــــــت  ــــــــــل يف ا ــــــــــتخدام التكنولوجي ــــــــــامي اهلاو ن التن
اخلصـــــوص مواقـــــع التواتـــــل وتةبيقـــــات اإلنرتنـــــت وعلـــــى وجـــــه 

ا جتمـــــاعي، ومـــــن األمهيـــــة مبكـــــان معر ـــــة نســـــبة انتشـــــارها يف 
ودرا ــــــة عالقتاــــــا بالصــــــحة النفســــــّية ل  ــــــراد، وهــــــو  ،اجملتمــــــع

كشـــــفت عـــــن معـــــد ت   فذ ،مـــــا  ـــــعت فليـــــه الدرا ـــــة اةاليـــــة
ـــــــــر نتشـــــــــار  منخفضـــــــــة ـــــــــرل التعـــــــــرُّ و  اإللكـــــــــرتوين التنمُّ  لتنمُّ
 . لضحية)ا اإللكرتوين

الدرا ـــــات  نتـــــاو مـــــع  اختلفـــــتوابـــــدو أن هـــــذه النتيجـــــة     
  الـــــــــيت توتـــــــــلت 2019) آل  ـــــــــفران كدرا ـــــــــة ،الســـــــــابقة

ـــــــــرأن نســـــــــبة  فة لـــــــــدى %  33.13) اإللكـــــــــرتوين بلغـــــــــت التنمُّ
طلبــــــــة املرحلــــــــة املتو ــــــــةة يف اةرجــــــــة يف جنــــــــويب الســــــــعوداة، 

  الـــــــــيت كانـــــــــت فجابـــــــــات 2017ومــــــــع درا ـــــــــة املصـــــــــةفى )
ــــــ ــــــود مقي ــــــى بن ــــــة  ياــــــا عل ــــــرا  العين اإللكــــــرتوين بدرجــــــة  التنمُّ

درا ــــــة و  ،بالســــــعوداة مرتفعــــــة لــــــدى أطفــــــال املنةقــــــة الشــــــرقية
ــــــــر  اإلنــــــــاث  ياــــــــا فة   الــــــــيت تعــــــــرّ 2018او ــــــــف )  التنمُّ

 %.88اإللكرتوين بنسبة 
ـــــغ 2017العـــــال ) درا ـــــة أيبوتتفـــــق نســـــبيًّا مـــــع      ـــــيت بل   ال

ـــــــرمتو ـــــــط  بدرجـــــــة متو ـــــــةة   3.32)  ياـــــــا اإللكـــــــرتوين التنمُّ
لــــــــــدى طــــــــــالب املرحلــــــــــة ال انواــــــــــة يف مدانــــــــــة أهبــــــــــا جنــــــــــويب 

ـــــرنســـــبة  اخنفـــــا وميكـــــن تفســـــري . الســـــعوداة اإللكـــــرتوين  التنمُّ
ـــــــــر اإللكـــــــــرتوين ل التعـــــــــرُّ و  ـــــــــوعي   الضـــــــــحية)لتنمُّ بتنـــــــــامي ال

ــــــــيت نّامــــــــت هــــــــذا  ــــــــدى اجملتمــــــــع بالتشــــــــراعات والقــــــــوانك ال ل
اجملـــــــــال؛ فذ مت تفعيــــــــــل ناــــــــــام مكا حــــــــــة جــــــــــراوم املعلوماتيــــــــــة 

ه علــــى ك ــــري مــــن اةـــــا ت، ممــــا جعلاــــا رادع ــــا لك ـــــري وتةبيقــــ
ــــــرمــــــن ممار ــــــي  اإللكــــــرتوين، وهــــــذا الناــــــام ااــــــدا فة  التنمُّ

ــــــق  ــــــؤد  فة حتقي ــــــة، ممــــــا ا ــــــوع جــــــراوم املعلوماتي اةــــــد مــــــن وق
األمــــــن املعلومــــــا  وحفــــــظ اةقــــــو  املرتتبــــــة علــــــى ا  ــــــتخدام 
املشـــــــروع للحا ــــــــبات اآلليــــــــة والشــــــــبكة العنكبوتيــــــــة، ومحااــــــــة 

 املصلحة العامة واألخال  واآلداب العامة.
ال ال ة من هذا الناام جند أنـه اعاقـب وعند ا تعرا  املادة     

بالســجن مــدة   تزاــد عــن  ــنة وبغرامــة   تزاــد عــن مخســماوة 
ألف لاير، أو بإحدى هاتك العقوبتك لكل شخص ارتكـب أاًـّا 

 من اجلراوم املعلوماتية اآلتية:
التنصـــت علـــى مـــا هـــو مر ـــل عـــن طراـــق شـــبكة املعلوماتيـــة أو 

غـــــري املشـــــروع لتاداـــــد أحـــــد أجاـــــزة اةا ـــــب اآليل، الـــــدخول 
ـــدخول غـــري املشـــروع فة موقـــع فلكـــرتوين  شـــخص أو ابتـــزازه، ال
لتغيـــري تصـــاميم هـــذا املوقـــع أو فتال ـــه، املســـا  باةيـــاة اخلاتـــة 
عن طراق ف اءة ا تخدام اهلواتف النقالة املـزودة بكـامريا أو مـا 
يف حكماـا، التشـاري بــاآلخران وفةـا  الضـرر هبــم عـرب و ــاول 

ومـــــــــات املختلفـــــــــة )هيئـــــــــة ا تصـــــــــا ت وتقنيـــــــــة تقنيـــــــــات املعل
 املعلومات، بدون تاراخ . 

م ــــــل هــــــذه التشــــــراعات والتوعيــــــة هبــــــا خاتــــــة مــــــن قبـــــــل     
اهليئـــــــــات املعنيـــــــــة أو الناشـــــــــةك يف جمـــــــــال األمـــــــــن املعلومـــــــــا  
خاتـــــــة يف و ـــــــاول التواتـــــــل ا جتمـــــــاعي؛ قـــــــد تكـــــــون مـــــــن 

ـــــــراأل ـــــــباب يف اخنفـــــــا  نســـــــبة  وع اإللكـــــــرتوين أو الوقـــــــ التنمُّ
 كضحاااه.

كمـــــا توتـــــلت الدرا ـــــة فة وجـــــود عالقـــــة بـــــك كـــــل مـــــن     
ــــــر ــــــر اإللكــــــرتوين ل التعــــــرُّ و اإللكــــــرتوين  التنمُّ  )الضــــــحية لتنمُّ

 الصحة النفسّية.واضةرابات 
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من نتاو  الدرا ات السابقة      

اليت أظارت وجود ( Landstedt.Persson,2014كدرا ة )
مع أعرا  ا كتئاب،  التنمُّرأل  من أنواع  التعرُّ عالقة بك 
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اليت توتلت أن هناك عالقة قواة  (Johnson,2016)ودرا ة 
وين، كما اإللكرت  التنمُّربك القلق وا كتئاب والوحدة النفسّية و 

 وزو  وجد كل من شو و ان وليو
((Chu، Fan.Liu، Zhou,2018  اإللكرتوين  التنمُّرعالقة بك

وكل من أعرا  ا كتئاب والقلق، وأن التعاطف مع الذات 
اإللكرتوين وكل من أعرا   التنمُّرواليأ  اتو ةان العالقة بك 

 القلق وا كتئاب.
اإللكرتوين حيمل يف  التنمُّروميكن تفسري هذه النتيجة بأن     

 ن أحد مااهرأالعنف والعدوان جتاه اآلخران، و  جوهره
واقصد هبا أ  أذى بدين  ،اضةراب الصحة النفسّية العداوية

آلخران، بانفسه أو بأو ماد  أو معنو  الحقه الشخص 
 ،اأنه شخص غري آمن داخليًّ ب املتنمِّرا عرَ وعادة ما اُ 

ا من تدين لتقدار لتغةية ما اشعر به داخليًّ  ؛واتصرا بعنف
لذل   إن  ؛وا كتئابالذات وال قة بالنفس والوحدة النفسّية 

املعاناة النفسّية الداخلية اليت اشعر هبا،  املتنمِّرأحد دوا ع 
اسقةاا على ضحاااه، ومن مث اشعر بالقوة والسيةرة اليت و 

 ، وجتعله اكرر هذا السلوك يف التنمُّر من شأهنا تعزاز السلوك 
مواقف أخرى، عالوة على ما قد جينيه من بعض املكا ب 

 التنمُّرل ا  تغالل وا بتزاز. أما تأثري املاداة من خال
ا، ا كبري  ا نفسيًّ م  ـب ألاإللكرتوين على الضحااا؛  إنه اسبِّ 

ألن تأثريه  ؛ضررا   التنمُّرمن أشد أنواع  دُّ اإللكرتوين اع التنمُّر 
طوالة بسبب املضااقات والقذا و ربكة  دةأعمق واستمر مل

 مواقع التواتل  ،الةطو  ملدةالصور والكالم الذ  قد استمر 
ا جتماعي موجودة   تنتاي بانتااء وقت العمل أو وقت 

مما  ،ر طوال اليوم بدون توقفقد اتنمّ  املتنمِّر  ،انتااء املدر ة
 تنخفض الصحة  ؛اشعر الضحااا با كتئاب والقلق والوحدة

 النفسّية لداام. 
كما كشفت الدرا ة عن وجود  رو  دالة فحصاويًّا بك     

لتنمُّر ل التعرُّ اإللكرتوين، و  التنمُّرالذكور واإلناث يف كل من 
 وكانت الفرو  لصاحل الذكور. )الضحية اإللكرتوين 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توتل فليه كل من: أبو العال        
اإللكرتوين بك الذكور  التنمُّر  من وجود  رو  يف 2017)

والعمار  ،واإلناث لصاحل الذكور لدى طالب املرحلة ال انواة
 التنمُّر  من وجود  رو  بك الذكور واإلناث يف 2017)

اإللكرتوين لصاحل الذكور لدى طلبة التعليم التةبيقي، 
 التنمُّر  من وجود  رو  بك اجلنسك يف 2017واملصةفى )

ن امن األطفال، واملكانك وآخر لصاحل الذكور لدى عينة 
لدى    من وجود  رو  بك اجلنسك لصاحل الذكور2018)

ا من الصفوا من ا وانفعاليًّ الةلبة املضةربك  لوكيًّ  عينة من
 الساد  وحىت العاشر. 

( kasahara.2018)وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة درا ة     

ولكن  ،اإللكرتوين التنمُّريف اجلنس لضحااا  االيت ت تاار  روق  
ر اإللكرتوين من ضام للتنمُّ ا عن تعرُّ اإلناث كانوا أك ر تبليغ  

،   25-11)الذكور لدى عينة ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بك 
  اليت ت تاار 2017كما ختتلف مع نتيجة درا ة عمارة )

التقليد   التنمُّربك الذكور واإلناث على مقيا   اكذل   روق  
وعدم وجود  رو  بك الذكور  ،)للضحااا واإللكرتوين 

ران  التقليد  واإللكرتوين )للمتنمِّ  التنمُّرواإلناث على مقيا  
لدى طالب التعليم ما قبل اجلامعة. وميكن تفسري هذه 

اجلانب األول هو أن نسبة ا تخدام  :النتيجة من جانبك
الذكور ملواقع التواتل ا جتماعي قد تكون أكرب من اإلناث،  

ا مع الذكور   تخدام مواقع كما قد اكون اآلباء أك ر تسام  
 املفروضة عليام التواتل ا جتماعي حبيث تكون الضوابط

تفاعلام يف مواقع التواتل  من مث اكونقل من اإلناث، و أ
أو وقوعام  التنمُّرمما ازاد احتمالية ممار ة  ،عي أك را جتما
اإللكرتوين أك ر من اإلناث، اجلانب اآلخر هو  التنمُّرضحااا 

طبيعة الذكور اليت عادة ما تكون أك ر جرأة واند اعية من 
اإلناث، وميل الذكور فة التعبري عن آراوام حبراة، والنزوع فة 

انية؛ كو يلة ةل   والعنف والعدو السيةرة والتحدّ 
تعميم  من مثمما اوقعام باملشاكل واملشاجرات، و  ،املشكالت

م ل هذه امليول والسلوكيات فة الساحة اإللكرتونية عند 
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 يمار ون أشكال  ،تفاعلام يف مواقع التواتل ا جتماعي
نتيجة  ؛ضحاااها ناإللكرتوين، أو قد اكونو  التنمُّر

 لتحد . ا تخدامام املفرط أو رغبتام يف ا
الدرا ة عن وجود  رو  دالة فحصاويًّا يف كل  كشفتكما   

 )الضحية  لتنمُّر اإللكرتوينل التعرُّ اإللكرتوين، و  التنمُّرمن 
    نة25-18قل منألصاحل األعمار ) ى ملتغري العمرعزَ تُ 
لصاحل  املستوى التعليمي قط يف اإللكرتوين  التنمُّر رو  يف و 

 .املستوى التعليمي أقل من ال انو 
هــــــــذه النتيجــــــــة مــــــــع مــــــــا توتــــــــل فليــــــــه املكــــــــانك  وتتفــــــــق    

  مـــــــــن وجـــــــــود  ـــــــــرو  بـــــــــك األعمـــــــــار يف 2018وآخـــــــــرون )
ـــــــر  ـــــــنة  14عمـــــــار األكـــــــرب مـــــــن األاإللكـــــــرتوين لصـــــــاحل  التنمُّ

الصـــــفوا مـــــن  يفا ا وانفعاليًّـــــلـــــدى الةلبـــــة املضـــــةربك  ـــــلوكيًّ 
مــــع نتيجــــة درا ــــة فتيــــل  تفــــقالســــاد  وحــــىت العاشــــر، كمــــا ت

 Ittel, Mueller, Pfetsch)وميـــــوللر وبفتـــــيش وولـــــ  

&Walk,2014)  ـــــــــيت توتـــــــــلت أن املشـــــــــاركك األتـــــــــغر فة ال
ـــــا تعرّ  ـــــنًّ  لكـــــرتوين يف ك ـــــري مـــــن األحيـــــان لـــــدى ر اإلضـــــوا للتنمُّ

ـــــــ  ـــــــة مـــــــن املـــــــراهقك، ودرا ـــــــة بيســـــــي و يتزباترا ان وأرمـــــــ عين
(Bussey,Fitzpatrick&Raman.2015)  ـــــــــــــــــــــيت أظاـــــــــــــــــــــرت ال

ــــــــــــدماج   ــــــــــــر ان ــــــــــــة الصــــــــــــف التا ــــــــــــع أك  ــــــــــــرا يف أن طلب  التنمُّ
 يف املعـــــــااري األخالقيـــــــة املرتبةـــــــة اإللكـــــــرتوين وأك ـــــــر تســـــــاهال  

اإللكـــــــرتوين مقارنــــــــة بةلبـــــــة الصــــــــف الســـــــابع. كمــــــــا  التنمُّربـــــــ
 & Firat)وعـــريان  فليـــه  ـــراتكـــذل  مـــع مـــا توتـــل   تتفـــق

Ayran,2016) أن متغـــــــــــــريات العمـــــــــــــر والصـــــــــــــف ذات  مـــــــــــــن
ـــــــ التعـــــــرُّ  تـــــــأثري يف لكـــــــرتوين. أمـــــــا بالنســـــــبة ملتغـــــــري ر اإلللتنمُّ

مــــع مــــا توتــــلت  تتفــــقاملســــتوى التعليمــــي  ــــإن هــــذه النتيجــــة 
ــــه العمــــار ) ــــة 2017فلي ــــك طــــالب الفرق   مــــن وجــــود  ــــرو  ب

ال انيــــــــة والفرقــــــــة الرابعــــــــة مــــــــن طــــــــالب التعلــــــــيم التةبيقــــــــي يف 
 اإللكرتوين لصاحل طالب الفرقة ال انية. رالتنمُّ 
  2017هــــــــذه النتيجــــــــة مــــــــع درا ــــــــة عمــــــــارة ) ختتلــــــــفو     

ــــــرمــــــن عــــــدم وجــــــود  ــــــرو  يف  ى ملتغــــــري عــــــزَ اإللكــــــرتوين تُ  التنمُّ

ــــــوان )   مــــــن عــــــدم وجــــــود  ــــــرو  2016العمــــــر، ودرا ــــــة عل
 ملتغري املرحلة الدرا ية.  ىعزَ اإللكرتوين تُ  التنمُّريف 
-18وميكن تفسري هذه النتيجة بأن الفئة العمراة )أقل من     

   نة اليت ظارت يف نتاو  هذه الدرا ة أهنا أك ر الفئات 25
طبيعة املرحلة سبب ض ا للتنمُّر اإللكرتوين، بالعمراة ممار ة وتعرُّ 

اليت تنتمي فلياا؛ فذ تقع غالبية أ راد هذه الفئة يف مرحلة 
باملغامرة والرغبة يف جتراب اجلداد، وامليل فة املراهقة اليت تتسم 

السيةرة وتأكيد الذات، والغضب وال ورة والتمرد على 
السلةة، وعدم ا تزان ا نفعايل، وهذا ما جيده املراهقون يف 

ميكنام  ياا أن  ،الساحة اإللكرتونية اليت تُعدُّ متنّفس ا هلم
تنّمروا على واسيةروا وا ،آراءهم اوابدو  ،جيربوا واغامروا

ا عن رقابة الوالدان والراشدان، كذل  ميكن أن  ،اآلخران بعيد 
 جتعلام م ل هذه اخلصاوص عرضة وضحااا للتنمُّر اإللكرتوين. 
كما أظارت الدرا ة أن املستواات التعليمية األقل كانت 

اإللكرتوين،  قد جاءت الفئة األقل من  التنمُّراألك ر يف 
املرحلة ال انواة أك ر الفئات تنمُّر ا فلكرتونيًّا، وقد اكون بسبب 
عامل التعليم وال قا ة والوعي اليت اكون هلا تأثريها يف 

قد و  لوكيات األ راد وعالقاهتم مع اآلخران يف اةياة الواقعية، 
اضي الذ  اعتقد أك ر وضوح ا يف العات ا  رت  األمر ابدو

بعض األشخاص مدود  التعليم وال قا ة أنه عات مفتوح بال 
، وهذا ما جعل ءضوابط ميكن أن ميار   يه الفرد ما اشا

ت تتضح يف  يف حكاإللكرتوين،  التنمُّرالفرو  تتضح يف 
 اإللكرتوين من وجاة نار الضحية.  التنمُّر

  التوصيات
اضةالع  هبا هذه الدرا ةهم التوتيات اليت خرجت أمن     

من  ،األ رة بدورها حنو األبناء، وخاتة األطفال واملراهقك
تقوم  ،اءة بك اآلباء واألبناءخالل فقامة عالقات فجيابية بنّ 

ل ا ختالا يف األ كار على القبول واألمن واةوار وتقبُّ 
ووجاات النار، مما اتيح ل بناء حراة التعبري عما اشعرون به 

اإل صاح آلباوام  واشّجعام علىاقام يف بيئة آمنة، أو اضا
، فضا ة لوضع ضوابط التنمُّرضون له من أشكال عما قد اتعرَّ 
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كتحداد  اعات معينة، ومراقبة   ،  تخدام اإلنرتنت يف املنزل
مناقشة األبناء يف اةسابات اليت اقومون مبتابعتاا، و احملتوى، 

تو ري بداول جاذبة عن و  يف  لوك األبناء، مالحاة التغريُّ و 
الرحالت اجلماعية، و ا تخدام اإلنرتنت كدعم اهلوااات، 

 ممار ة األلعاب الرااضية.و 
بدورها  النفسي القيامكما على املدار  ومراكز اإلرشاد     

يف هذا اجلانب من خالل نشر الوعي با  تخدام الصحي 
 التنمُّرلإلنرتنت ومواقع التواتل ا جتماعي، وتعرافام ب

ضوا أل  وتقدمي اإلرشادات املنا بة يف حال تعرَّ  ،اإللكرتوين
 اإللكرتوين. التنمُّرشكال أشكل من 
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Abstract: The current study aims at identifying the percentage of cyberbullying prevalence, the cyberbullying from the 

perspective of the victim, and their relationship to mental health as well as exploring the effect of gender, age and educational 

level on both factors. A sample of (922) social media users in Saudi Arabia were selected using stratified random sampling 

method. Three scales were used are Cyberbullying scale, Cyberbullying Scales from the Perspective of Victim, and Mental 

Health Disorder Scale. The results showed that the level of cyberbullying and cyberbullying from the perspective of the 

victim were low. The results showed a positive relationship between cyberbullying and cyberbullying from the perspective of 

the victim, and statistically significant differences on these factors for males compared to females. Also for age group (18-25) 

when comparing age groups. On educational levels, there were statistically significant differences for below high school 

levels on cyberbullying factor while no significant differences on the cyberbullying factor from the perspective of the victim. 
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Abstract :Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is considered an effective therapy to ease loss-caused 

emotions among people affected by traumas.  
The study is aimed to evaluate the effectiveness of TF-CBT to ease loss-caused emotions of Saudi female university students 

who are visually impaired and experienced bereavement emanating from the death of a parent, sibling, relative or friend. The 

study sample consisted of nine such students aged 18-25. They were evaluated using the Inventory of Complicated Grief 

before and after the intervention. The TF-CBT program consisted of 12 sessions (two sessions per week) of 60-90 minutes 

each. Wilcoxon’s Signed-Rank Statistical Test was applied to carry out the data analysis. The results showed that TF-CBT 

effectively eased loss-caused emotions among visually impaired female university students of Saudi Arabia, with the effects 

still being present two months after the completion of the study, which confirmed the long-term benefits of the applied 

therapeutic procedure. 
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Introduction 

For anyone, the loss of a family member or a 

closely related person can be extremely 

traumatic and stressful (Rostila, Saarela, & 

Kawachi, 2013). The evidence shows that the 

grief which erupts from the loss of a loved one 

can prove highly traumatic. Such traumatic life 

experiences bring phenomenal stress, high 

vulnerability and extended risk of diseases 

(Marks, Jun, & Song, 2007). The loss of parents 

for a young individual can be a particularly 

highly stressful event (Pfeffer, Karus, Siegel, & 

Jiang, 2000). This is likely to put the young 

person at a high risk of social exclusion and 

mental health issues (Brewer & Sparkers, 2011).  

Grief – a response to the bereavement – can be 

divided into two types: normal grief and what is 

complicated grief (Shear & Skritskaya, 2012). 

The latter is a more intense and prolonged state 

of grief compared to expected (i.e., normal 

grief). In the case of complicated grief, 

individuals persistently yearn and long, are 

preoccupied with the deceased, find accepting 

the death difficult, experience bitterness and 

anger related to the death, lose their sense of 

meaning in life without the deceased (Shear et 

al., 2011). The research shows that grief 

associated stress can result in physical and 

mental disorders (Shear et al., 2011), social 

exclusion (Balk, 2011) and even in death 

through the activation of acute psycho-

physiological stress mechanisms (Li, Precht, 

Mortenson, Olson, 2003). Complicated Grief 

(CG) leads a person to have unclear thoughts 

about his/her self-identity or social role, to tend 

to avoid his/her usual activities and may result in 

developing a sense of disbelief and shock that a 

loved one has passed away (Shear et al., 2011). 

The bereaved person may experience a disturbed 

psychological state such as dysphoria, anxiety, 

depression or anger (Shear & Skritskaya, 2012; 

Zisook & Kendler, 2007). The physiological 

implications of the grief may appear in the form 

of an increased heart rate or blood pressure, high 

cholesterol levels, sleep deprivation and immune 

system changes (Buckley et al., 2012).  

Globally, 2 to 3% of people develop the 

symptoms of CG. As noted earlier, it persists 

longer and impairs the daily activities of the life. 

How a person will respond to the death of a 

loved one depends upon the bereaved person’s 

relationship with the deceased and the 

untimeliness of the death (Rostila et al., 2013). 

The risk of falling to CG is high after losing a 

close relationship. The risk of developing CG is 

approximately 10 to 20% for the loss of a 

romantic relationship, but the risk increases for 

parents who have lost a child; the prevalence of 

CG is high when the death is sudden or violent 

in suicide, homicide or accident. Women are 

more prone to the incidence of CG particularly 

those older than 60 years of age.  

A multitude of factors may play a role in the 

development of CG. A history of mood and 

anxiety disorders, alcohol or drug abuse, 

multiple losses, depression developed during the 

caregiving of a loved one’s illness (Guldin, 

O'Connor, Sokolowski, Jensen, & Vedsted, 

2011) and depression early in the bereavement 

(Allen, Haley, Small, Schonwetter, & McMillan, 

2013) are major risk factors that can predict CG. 

Losing someone with whom one has a close 

relationship, and death resulting in stressful 

consequences, serious conflicts with friends and 

others, or major financial problems can lead a 

bereaved person to CG (Shear & Skritskaya, 

2012). The evidence suggests that women are 

more vulnerable to acute emotional stress 

(Wittstein et al., 2005). 

If treatment is not sought and CG is left 

unaddressed, its symptoms can persist and lead 

to several health issues. Under the influence of 

CG, bereaved individuals often feel shocked, 

stunned, and estranged from others. They view 

happiness only in association with the deceased. 

They lose their sense of self and grow frustrated 

with their changed role and seemingly endless 

grief. Friends and family members may find it 

difficult to help the victim, so they may get 

frustrated with the situation and avoid contacting 

the bereaved person, thus pushing the bereaved 

person further into isolation. 

The research emphasizes the importance of 

seeking appropriate treatment in order to address 

the symptoms of CG (Herberman Mash, 

Fullerton, & Ursano, 2013; Shear, 2015). This is 

particularly the case for young people who lack 

support for dealing with bereavement, as that 
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can disrupt the development of their self-identity 

and ability to maintain relationship with others 

(Balk, 2011). A history of stress and anxiety 

disorders may play a role in the development of 

CG (Shear & Skritskaya, 2012). 

Visual impairment inflicts stress and hardships 

onto the lives of its victims. Many individuals 

with visual impairment experience a feeling of 

loss due to their poor vision related issues and 

problems. In addition, when visually impaired 

people experience feelings of bereavement 

because of the death of a family member or a 

friend, their feelings of loss are aggravated. 

Being a visually impaired individual can cause 

all sorts of problems and stresses. Loss of vision 

may be associated with other losses such as the 

loss of a job or independence etc. The disruption 

to normal daily activities which visual 

impairment brings to the lives of its victims 

causes mental stress and emotional loss (van 

Nispen, Vreeken, Comijs, Deeg, & van Rens, 

2016). The literature highlights that visual loss 

causes a significant loss which appears in 

various cognitive, behavioral and social 

responses (Stevelink, Malcolm, & Fear, 2015).  

Clearly, individuals with the visual impairment 

are highly prone to develop symptoms of CG 

after the death of a loved one. In order to help 

them deal with those symptoms and restart 

normal life’s activities, it is highly important to 

provide them with an effective treatment. 

Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy 

(TF-CBT) consisting of multiple components is 

believed to effectively deal with the effects of 

traumatic life experiences (Cohen, Mannarino, & 

Deblinger, 2016). Being a multi-component 

approach, this intervention allows the use of 

various modalities to better adapt the 

intervention to the requirements of traumatized 

individuals. Past studies show the effectiveness 

of TF-CBT in addressing the symptoms various 

types of stress such as Post-Traumatic Stress 

Disorder (PTSD), however, a majority of these 

studies have been carried out in the context of 

western countries, primarily the USA. The 

current study evaluated the effectiveness of the 

TF-CBT approach in the context of Saudi Arabia 

using visually impaired students as subjects.  

 

Literature review 

The psychological and physiological response 

following the death of a loved one is known as 

grief (Lundorff, Holmgren, Zachariae, Farver-

Vestergaard, & O’Connor, 2017). For a majority 

of individuals, it is a natural and painful process 

where the intensity of grief-associated distress, 

normally declines over time (Jordan & Litz, 

2014). Given the highly stressful nature of 

bereavement, individuals require internal 

resources and external support to adequately 

deal with the grief and adjust to a life without 

the deceased (Zisook & Shear, 2009). The 

research shows that for certain individuals the 

grieving process does turn complicated, 

persistent and long (Prigerson et al., 2013).  

Instead of declining, the intensity of grief those 

individuals experience overtime becomes an 

extreme grief response that grows to become 

abnormally persistent and increasingly 

debilitating (Jordan & Litz, 2014). 

This intense and persistent grief which can 

impair a bereaved person’s familial, social and 

occupational life, and may also cause mental 

disorders such as depression, or PTSD (Jordan & 

Litz, 2014), develops overtime (Shear et al., 

2011). This Complicated Grief is a distinctive 

disorder different from PTSD (Shear & 

Skritskaya, 2012).  

The literature on bereavement addresses the 

grief of losing a loved one from the perspective 

of parents (Bugge, Darbyshire, Røkholt, 

Haugstvedt, & Helseth, 2014), siblings 

(Herberman Mash et al., 2013), children 

(Patterson & Rangganadhan, 2010) and peers 

(Balk, Zaengle, & Corr, 2011). Generally, the 

literature contends that the relationship with the 

deceased and the untimeliness and a violent 

nature of death (suicide, homicide or accident) 

determine the extent of grief one may feel for the 

loss (Breen, Karangoda, Kane, Howting, & 

Aoun, 2018; Shear, 2015).  

The event of parental death and the time 

following bereavement is considered a traumatic 

life experience with phenomenal stress and a 

high risk of disease and vulnerability (Marks et 

al., 2007). Particularly for a young person the 

loss of parents can be a most stressful event in 
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life (Pfeffer et al., 2000). In fact, parental death 

comes as an ultimate shock for young people 

(McClatchey & Wimmer, 2014) and the event is 

likely to put a young individual at greater risk of 

social exclusion and mental health issues 

(Brewer & Sparkers, 2011). The impact of 

parental loss can be very broad-ranging and can 

affect several areas of a young person’s life 

including their emotional development (Lin et 

al., 2004). Patterson and Rangganadhan (2010) 

argue that the initial response to parental death 

involves severe emotional, cognitive and 

behavioral responses which transfer into 

impaired school performance, affect peer 

relations and cause sleep deprivation. The young 

adults become fearful and anxious over time, 

because the death of the parent makes them feel 

more vulnerable and they feel life has less 

predictability (Balk et al., 2011). In rather severe 

cases, the young bereaved adult starts 

questioning the meaning and reality of human 

life (Jerome, 2011). Such an event causes a huge 

disruption in living and work conditions (Appel 

et al., 2016). The evidence shows that parental 

loss causes a high risk of poor psychological 

well-being (Lundberg et al., 2018), anxiety 

(Bylund-Grenklo et al., 2016) and lack of 

concentration (Warnick, 2015). Therefore, it is 

highly likely in the case of a parent’s death, that 

the young person’s feelings of loss are 

intensified and lead him/her to experience poor 

psychological wellbeing (Lundberg et al., 2018) 

and development of CG (Shear, 2015) 

Losing a close relative to death can be very 

unsettling and may lead to extreme stress 

(Bryant et al., 2017). Following incidents of 

death in the ICU, van der Klink et al., (2010) 

found that the death of relatives can prove 

extremely traumatic and trigger profound stress 

and immense grief. 

The literature on friend or peer bereavement 

shows that the loss impacts both closely- and 

distantly-related friends associated with the 

deceased adult. The grief leaves a reverberating 

impact on the adolescent because of the 

unexpected nature of the young deceased’s death 

(Balk et al., 2011). 

Like the loss of parents, the loss of a sibling can 

bring feelings of immense loss and phenomenal 

stress. The literature contends that the loss of a 

parent or sibling can lead to CG where the 

bereaved young person is in a state of consistent 

longing, preoccupied with the deceased, feelings 

of bitterness, and the feeling that life is 

meaningless without the deceased (Herberman 

Mash et al., 2013). The evidence reveals that the 

untimeliness of a death leaves a significant 

impact on the quality and intensity of grief’s 

feelings (Breen et al., 2018). Bereavement 

studies find that the loss of a sibling can result in 

persistent and intense grief, and emotional and 

behavioral issues which may persist for as long 

as nine years among bereaved young adults 

(Herberman Mash et al., 2013). 

As it can be seen, the loss of parents, siblings, 

peers or friends can be highly traumatic and can 

have affective, cognitive and behavioral 

implications for bereaving adults. The literature 

on bereavement suggests that feelings of loss can 

damage the bereaved individual’s self-identity 

and relationships with the outside world (Balk, 

2011). Students who lack adequate support 

systems and are faced with academic demands 

typically find it challenging to deal with the 

bereavement (Herberman Mash et al., 2013). 

People who have a history of depression and 

stress are highly vulnerable to CG after the loss 

of a loved one (Shear & Skritskaya, 2012). 

Vision impairment brings stress and anxiety to 

the lives of its victims. In fact, vision loss has a 

devastating impact on the quality of life, social 

interaction, and psychological functioning (van 

Nispen, Knol, Neve, & van Rens, 2010). The 

feelings of loss which are associated with the 

visual impairment may lead to depression which 

can further deteriorate the quality of life and 

pose the risk of a full-blown depressive order 

and mortality (de Jongh et al., 2011). The 

prevalence of depressive disorders may range 

from 14 to 44% of the visually impaired 

population (van der Aa, Comijs, Penninx, van 

Rens, & van Nispen, 2015). 

Visual impairment has psychological 

implications for the affected individuals. It 

disrupts the normal functioning of daily life 

activities and causes mental stress and emotional 

loss (van Nispen et al., 2016) which must be 

addressed by psychological coping means 

(Burmedi, Becker, Heyl, Wahl, & Himmelsbach, 

2002). The visual impairment is a significant 
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loss and affected individuals express it in a 

variety of emotional, cognitive, behavioral and 

social responses (Stevelink et al., 2015).  

Given the implications of CG for the social, 

personal and occupational life of its victims, 

several studies have concluded that this form of 

grief must be addressed to enable a person to 

effectively deal with its symptoms (Shear & 

Skritskaya, 2012). The research evidence 

suggests that routine interventions for 

bereavement have failed to effectively address 

the symptoms that arise from the experience 

(Hall, 2014). Several studies have found that 

Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy 

(TF-CBT) can help people to effectively deal 

with the repercussions of traumatic experiences 

(Cohen et al., 2016). By conducting a meta-

analytic study, Seidler and Wagner (2004) found 

TF-CBT can effectively treat the PTSD.  

TF-CBT is an aggregate approach which 

involves various components of trauma-related 

interventions, cognitive-behavioral models along 

with emphasis on empowerment, family and 

humanistic approach(Cohen et al., 2016). This 

therapy was designed to effectively treat the 

needs of traumatized individuals. 

TF-CBT components are effective in addressing 

symptoms of PTSD and certain behavioral 

problems. According to Cohen et al. (2016), TF-

CBT has the following characteristics: it 

represents a composite treatment that takes 

cultural values into account, which makes it 

flexible and adaptive; has its main focus on 

therapeutic relationships; and aims to enhance 

victim’s self-efficacy. 

The potential of this approach to treat CG lies 

basically in its multi-component structure and 

adaptability in meeting clients psychological 

needs. Primarily, the TF-CBT model strives to 

improve the victim’s self-efficacy through self-

regulation of affect, behavior and cognition. For 

those purposes, it attempts to impart essential 

life skills to people dealing with CG so that they 

can continue to live a normal life long after the 

therapy ends. 

With this backdrop, the death of a parent, sibling 

or a peer may deprive a visually impaired female 

from the support and encouragement she is 

receiving. Therefore, this study argues that the 

feelings of loss of Saudi visually impaired 

female students are likely to be intense and 

persistent. In order to address their grief and 

allowing them to live a normal life and meet the 

academic demands an effective support and 

intervention is mandatory.  

Methods: 

Sample 

The study’s sample population consists of 

visually impaired female students studying at 

King Abdul Aziz University (KAU) Jeddah. A 

predefined inclusion criterion was used to select 

the participants of this study, involving the 

student having experienced bereavement during 

the previous six months, in relation the death of 

one of her parents, grandparents, siblings or 

friends. Our comprised nine visually impaired 

female students had experienced such a 

bereavement during the previous six months. 

They were 18-27 years of age, with a mean age 

of 23.33, and the standard deviation was 3.24. 

The respondents were briefed before the study 

about the purpose, duration and intervention to 

be used. All participants were assured that the 

any information, data, and opinions they 

expressed, shared or disclosed during the course 

of this study would be kept anonymous. No 

information under any circumstances would be 

shared with any third party. The participants 

were told that they could abandon the study at 

any stage without any prior notice or 

consequences.  

In addition, the researcher obtained approval 

from the Research Ethics Committee of the 

Deanship of Scientific Research (DSR), at King 

Abdulaziz University (KAU), Jeddah. The study 

was carried out between November 2018 and 

March 2019. 

Instruments: 
Three instruments were used in this study: the 

Demographic data form, Inventory of 

Complicated Grief developed by Prigerson et al., 

(1995) and the therapeutic program itself. The 

first evaluation using the Inventory of 

Complicated Grief took place during the first 

therapeutic session, in order to understand the 

sample’s initial condition; the second after the 

therapeutic program, with approximately six 

weeks between it and the pre- assessment, and 
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the third, two months after the end of the 

therapeutic program, for a follow-up assessment. 

The results from these three assessments were 

analyzed and compared using Wilcoxon’s 

Signed Ranks Test.  

 

Demographic data form 

 

This form was created to capture information 

relating to the participants’ age, marital status, 

family birth-order, family monthly income, their 

relation to the deceased person and duration of 

their bereavement. This demographic 

information was gathered to ensure the data did 

not vary over much on these parameters.  

 

Inventory of Complicated Grief (Prigerson et 

al., 1995; Prigerson et al., 2009) 

 

The Inventory of Complicated Grief (ICG) 

developed by Prigerson and colleagues (1995, 

2009) is the most used tool for identifying and 

assessing the severity of complicated grief. The 

ICG questions aim to identify the existence of 

the symptoms of separation distress (Criterion 

A1), traumatic distress (Criterion A2), the 

duration of symptoms (Criterion C) and how 

they affected the functioning of the individual 

(Criterion D). The first four questions, which 

relate to Criterion A1 and the following eleven 

questions, which relate to Criterion A2, request a 

response on a Likert-type scale of five points. 

Question 16, which relates to duration (Criterion 

C), explores the persistence of these symptoms, 

and Question 17, which relates to Criterion D, 

assesses how functional the subject is. The 

presence of CG depended whether the subject’s 

score was equal to or greater than 4 for three of 

the A1 questions; plus a score equal to or greater 

than 4 for five of the A2 questions; plus the 

symptoms that had persisted for longer than six 

months and interfered with the person’s 

functionality. The ICG has been investigated in 

validity studies and shown to present good 

psychometric indicators. It was included in 

DSM-5 as an evaluation tool for CG (Prigerson 

et. al., 2009).  

Therapeutic program 

The therapeutic program began with a diagnostic 

interview to evaluate the symptoms of the CG 

among the study’s potential subjects. A number 

of CG symptoms were considered including 

pessimistic expressions, deep sadness, grief 

denial and despair about life. In addition, the 

subject obsession of a dead person, or a tragic 

event was evaluated.  Their output was subjected 

to a complete psychiatric and medical analysis. 

Based upon the symptoms, nine subjects were 

asked to participate in the study. The nature of 

the treatment and likely consequences were 

explained to the participants, in order to ensure 

their consent was informed. The subjects were 

briefed that they could leave the study at any 

time without any prior permission or negative 

consequents in case they wanted to quit the 

study at any stage.  

The therapeutic program was based on a manual 

and consisted of semi-structured procedures for 

components of TF-CBT at each stage of the 

treatment, that was conducted over twelve 

sessions as outlined in Table 1.  Each session 

consisted of 60-90 minutes during which 

subjects received group therapy. The sessions 

took place twice a week, for a total of six weeks 

during November-December 2018. As the TF-

CBT approach offers flexibility in matching the 

intervention according to the client’s 

requirements, all the sessions were designed in 

line with the participants’ needs and consisted of 

manipulations of various components of TF-

CBT. The sessions were conducted at the Center 

for Special Needs in the Female Section at King 

Abdul-Aziz University. 

Initially, the sessions were focused on stress 

management and relaxation techniques. 

Relaxation was used to reduce the stress 

associated with the loss trauma. Cognitive 

restructuring was also used in early sessions with 

subjects being taught thought interpretation 

processes and problem solving techniques. The 

use of relaxation and cognitive techniques can be 

considered as early relapse prevention activities. 

The relaxation strategies taught to the subject 

can be used during trauma reminders. Cognitive 

coping activities help subjects on how to connect 

between thoughts, feelings and behavior. 

Subjects were guided to appreciate the positive 

effect of changing their thoughts on how they 

feel and what they do. The next phase involved 

assessment, case formulation, psycho-education, 

behavior interventions, cognitive interventions 

and relapse prevention. In order to carry out an 
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effective and seamless therapeutic program, a 

therapeutic plan was created which helped to 

determine the components of the intervention. 

To achieve the objectives of adaptability and 

effectiveness, the therapeutic program was 

reviewed with the clients periodically. The 

contents of the therapeutic plan are listed in 

Table 2.  

 

Table 1: The therapeutic program Session Overview 

Session  Content 

Session 1-2:  

Psycho-education 

Subjects were provided with details on trauma and its symptoms. An overview 

of the TF-CBT treatment was also provided. The subjects were motivated to 

undertake the treatment and comply with its protocol despite of the discomfort 

that they might experience. 

Session 3-4:  

Relaxation Skills 

The purpose of working on relaxation skills was discussed, including how such 

skills can be used when experiencing grief thoughts and feelings. The subjects 

practiced relaxation skills including controlled breathing and positive imagery.  

Session 5-6:  

Affect Modulation 

Identifying and expressing feelings were discussed. Subjects were guided on 

how to handle difficult emotions with negative affect.  

Session 7-8:  

Cognitive Skills 

The cognitive diamond was discussed including how thoughts, feelings and 

behavior are connected. Daily dysfunctional thoughts are identified and the 

subjects were guided on how to cognitively cope with such thoughts.   

Session 9-10:  

Trauma narrative and 

Cognitive Processing 

The subjects provided written narrations of their grief experiences. Gradual and 

slow referring to unpleasant reminders was adopted by scheduling refreshing 

breaks during the sessions. Emphasis was given to the events with the most 

negative effect on the subjects.  

Session 11:  

Family Integration 

The subjects were encouraged and given guidance on how to share and 

communicate the grief narratives they discussed in earlier sessions with family 

members. The importance of feelings openness was addressed. 

Session 12:  

Review, Relapse prevention 

This final session involved reviewing what was undertaken during the therapy 

and the progress accomplished. Safety plans were discussed on how to handle 

future grief symptoms in an early stage.  

Table 2: Interventions and objectives of the therapeutic program 

Interventions Objectives 

Assessment A general assessment to identify psychological issues and problems; and a determination of 

cultural, religious and community beliefs and values 

Case 

formulation 

A TF-CBT based formulation of clients’ problems, goal settings and session planning 

Psycho-

education 

The provision of educational material on TF-CBT, complicated grief and mental health 

Behavioral 

interventions 

Different interventions to address grief related behavioral issues and problems. Functional 

behavior analysis is undertaken to ensure treatment effectiveness. This includes determining 

the connection between the subjects’ trauma and their current behavioral dysregulation. 

Techniques to tackle behavior caused by the trauma such as hyperarousal and avoidance are 

used.  

Cognitive 

interventions 

Different interventions to evaluate thought, worry control and cognitive restructuring. 

Cognitive coping skills are taught to the subjects including the cognitive triangle, linking 

thoughts, feelings and behaviors. Undertaking cognitive processing after trauma narration 

helps subjects analyze and reject harmful beliefs and thoughts. 
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Interventions Objectives 

Family 

integration 

Ways to improve victim family interaction, communication and bonding 

Relapse 

prevention 

Assessment of counselling progress and outcome; development of contingency planning to 

address early symptoms of relapse; follow-up appointment after two months  

Homework Review of the intervention to be presented in the next session 

In implementing the treatment program, a 

number of challenges had to be tackled. Most 

subjects were reserved in showing and talking 

about their grief feelings and thoughts, 

especially in the early sessions of the therapy. It 

was also challenging to make sure that the 

subjects leave each session during the treatment 

with a positive state of mind. Subjects had some 

difficulty understanding the link between 

thoughts, feelings and behavior. They did not 

find applying cognitive coping straightforward.  

Engaging subjects' parents was another 

challenge. Parents were not appreciating the 

effectiveness of the TF-CBT therapy and most of 

them were not providing sufficient support to the 

subjects during the treatment (e.g. listening to 

the subjects' grief narratives and feelings). As 

part of the psycho-education activities 

undertaken, a workshop was organized to 

motivate the positive appreciation of parents for 

the program and its benefits. Relapse prevention 

and safety plans were discussed with the parents 

during the workshop. 

Data analysis: 

In order to keep the identity of the participants 

anonymous, participants were identified using 

various codes instead of their original names. 

The descriptive analysis shows that the ages of 

participants range from 18 to 27 years. 

The majority of the participants were single, 

while three of them were married. In terms of 

monthly family income, four participants said 

their monthly family income was less than 5000 

riyals and four of them said it was between 5000 

and 10000 riyals. 

According to the data in Table 3, three 

participants describe their birth order in their 

family as first, four as in the middle, and two 

opted for the last. Of the participants, four had a 

bereavement experience resulting from the death 

of their father, two from death of their mother, 

two from the death of a friend and one from the 

death of an uncle. All participants experienced 

bereavement within the previous six months.  

The demographic data of the participants shows 

that there is not much difference between them 

in terms of their demographic descriptions. 

 

Table 3: Demographic information of the participants 

Subject Age Marital 

status 

Birth order in 

family 

Monthly family 

income  

Relation to 

deceased 

Duration of 

loss 

P1 25 Single Middle < 5000 riyals Friend 2-3 months 

P2 21 Married Middle < 5000 riyals Father 5-6 months 

P3 27 Single First < 5000 riyals Mother 3-4 months 

P4 26 Single Last 5000-10000 riyals Father 5-6 months 

P5 18 Single First < 5000 riyals Father 3-4 months 

P6 24 Single Middle 5000-10000 riyals Uncle 2-3 months 

P7 27 Single First < 5000 riyals Friend 2-3 months 

P7 20 Married Last 5000-10000 riyals Mother 5-6 months 

P7 22 Married Middle 5000-10000 riyals Father 1-2 months 

Table 4: Descriptive statistics for the pre-test and post-test data 
 N Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum 

pre-test 9 36.44 32.00 11.15 25.00 53.00 

post-test 9 26.78 25.00 7.01 17.00 35.00 
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To investigate the main objective of this research 

which was to compare the efficacy of the TF-

CBT at the pre-, post- and follow-up 

assessments of CG, we used Wilcoxon’s Test of 

the ranks using the ICG-R scores for the 

intragroup factor. Because we had a small 

number of participants in the study, we 

considered it more appropriate to use a non-

parametric statistical test, although it has a lower 

statistical power. Wilcoxon’s Signed-Rank Test 

compares two sets of scores from the same 

participants and it represents the non-parametric 

equivalent of the dependent   t-test (Field, 2009). 

Wilcoxon’s Signed-Rank Test for nonparametric 

data has been used to compare the efficacy of the 

TF-CBT at the pre-, post- and follow-up 

assessments of CG and investigate any 

significant differences. 

Tables 4 and 5 show the results of the 

descriptive analysis and Wilcoxon’s Signed 

Rank Test for the Pre- and Post-tests for CG 

Table 4 contains the descriptive statistics for the 

pre-test and post-test data for CG. The 

comparison of the mean between them shows 

that CG went down from 36 to approximately 

28. At the same time, the data shows that 

variance in the data declined from 11 to 7. In 

order to ensure that these findings didn’t result 

from outlier values, the study compared the 

minimum and maximum values noted at the pre-

test and post-test stages. This analysis shows that 

there is considerable fall in minimum and 

maximum values at the post-test stage from the 

corresponding values at the pre-test stage. The 

findings clearly demonstrate the intervention of 

TF-CBT. 

Table 5 shows that for all nine participants the 

mean post-test values went down. The data 

didn’t contain any positive or equality ranks. 

The test score was Z = -2.670, with asymptotic 

significance (2-tailed) of 0.008 and a mean rank 

5.  

Table 5. The Results of Wilcoxon Signed Rank Test for the Pre- and Post-tests 

 N Mean Rank Sum of Ranks z P 

Negative Ranks 9a
 5.00 9a

 

-2.670 0.008 
Positive Ranks 0b

 0.00 0b
 

Ties 0c
  0c

 
Total 9  9 

         a: Post-test < pre-test, b: Post-test > pre-test, c: Post-test = pre-test 

Two months after the therapeutic program 

ended, the Inventory of Complicated Grief was 

applied for the third time. Next, the study 

compared the participants’ values of CG 

recorded at the post-test and follow-up test 

stages using Wilcoxon’s Signed-Rank Test. 

Tables 6 and 7 show the descriptive statistics for 

both the post- and follow-up tests and the 

Wilcoxon singed rank test. 

The comparison of the descriptive statistics 

shows that there are no significant differences 

between the post- and follow-up tests mean and 

variance values. Similarly, minimum values for 

both post- and follow-up tests are exactly same, 

while a slight difference is observed for the 

maximum value. 

Following the descriptive statistics, the study 

again ran Wilcoxon’s Signed-Rank Test for the 

reasons mentioned above. Table 7 contains the 

results of Wilcoxon’s Signed-Rank Test. The 

data shows that six of the values are negatively 

linked, two are positively linked and the 

remaining one is a tie. The corresponding Z 

score is -1.292, whereas that of the two-tailed 

significance level is 0.196. Clearly, these values 

indicate that the mean does not lie in the 

rejection area, and therefore, we cannot reject 

the null hypothesis. In other words, the means of 

the post- and follow-up test stages are similar. 

 

Table 6: Descriptive statistics for the follow-up test and post-test 

 N Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum 

Post-test 9 26.78 25.00 7.01 17.00 35.00 

Follow-up test 9 26.11 23.00 7.25 17.00 37.00 
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Table 7: Results of Wilcoxon’s Signed Rank-Test for the Post- and Follow-up Tests 

 N Mean Rank Sum of Ranks z P 

Negative Ranks 6a
 4.50 27.00 

-1.292 .196 
Positive Ranks 2b

 4.50 9.00 

Ties 1c
   

Total 9   

a: Follow-up test < Post-test, b: Follow-up test > Post-test, c: Follow-up test = Post-test 

Discussion 

The findings of the study indicate that death of a 

loved one can lead to the development of CG. 

This outcome reinforces the conclusion drawn 

by Rostila et al., (2013) that the loss of a family 

member or closely related individual can prove 

extremely traumatic and stressful. The study also 

supports Shear’s (2015) argument that 

bereavement may lead an individual to 

experience CG. The study’s participants 

experienced CG after losing closely related 

individuals such as a father, mother, uncle or 

friend. This finding verifies Rostilla et al., 

(2013) who found that the risk of falling to CG 

is higher after the loss of a close relationship. 

The participants of the study involved visually 

impaired university female students; the 

literature shows that visual impairment brings its 

own burden of anxiety and stress (van Nispen et 

al., 2016). The existing stress and anxiety, 

according to the literature, may play a role in the 

development of the CG (Shear & Skritskaya, 

2012). In this way, the findings of the study 

supported the studies, which concluded that pre-

exiting stress and anxiety may lead to the 

development of CG (Guldin et al., 2011; Shear 

& Skritskaya, 2012). The research outcome of 

this study also supports the literature which 

found women are more vulnerable to acute 

emotional stress (Wittstein et al., 2005). 

The results of the post-test assessment show that 

after the introduction of the therapeutic program 

the participants reported a decline in the 

symptoms of CG. This finding is in line with the 

studies of Herberman Mash et al., (2013), and 

Shear, (2015) which underscore the importance 

of seeking treatment to address the symptoms of 

CG. The decline in reported symptoms of the 

CG among the subjects of this study shows that 

TF-CBT can effectively treat individuals who 

have developed CG. Our findings also support 

Balk (2011) who asserted that appropriate 

treatment can help young people to come to the 

terms with the bereavement experience.  

The findings of this study reinforce Cohen et al., 

(2016) who contend that multi-component TF-

CBT can effectively counter the effects of 

traumatic life experiences. The therapeutic 

program which was administered to this study’s 

subjects in order to relieve their loss-caused 

emotions consisted of behavioral and cognitive 

interventions. It consisted of twelve sessions, 

which supports the finding of Felgoise, Nezu, 

Nezu, & Reinecke, (2006) who found that the 

average length of therapeutic programs is 12 

sessions. The effectiveness of this therapeutic 

program to address the symptoms of CG shows 

that the intervention successfully addressed 

behavioral issues such as stress, anxiety, anger 

etc. This finding lends support to Felgoise et al., 

(2006) who argue that behavior-based therapy 

can effectively deal with behavioral issues 

resulting from the loss of a close relationship. 

The literature also shows that a variety of 

behavioral-cognitive interventions have been 

employed to influence individuals’ behavior and 

cognition related outcomes. Those cognitive-

behavior based interventions include self-

instructional training, stress inoculation training, 

problem-solving interventions, and exposure 

based procedures (Felgoise et al., 2006). The 

research shows that such interventions are 

usually of short duration, i.e. 8 to 22 sessions, 

but their average duration is 12 (DiGiuseppe & 

Tafrate, 2001). These interventions can be 

applied to both individuals as well as groups. 

The evidence highlights the fact that programs 

that involved standardized treatment manuals 

and applied various treatment checks proved to 

be highly effective (Felgoise et al., 2006). 

Emphasizing the importance of adaptation, 

DiGiuseppe & Tafrate (2001) argued that the 

practitioner should use a standard intervention 
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but modify it according to individual clients’ 

requirements. 

These above research findings are supported by 

the outcome of this study. It consists of both 

cognitive and behavioral components. The 

counselling program consisted of a standard 

treatment procedure but was modified to meet 

the needs of the participants. It also supports the 

assertion of the literature that a cognitive-

behavior approach can be applied to both 

individuals and groups. This study administered 

a counseling program at the group level. In this 

way the study shows that TF-CBT effectively 

reduces loss-caused emotions when applied at 

the group level. 

By investigating visually impaired Saudi female 

university students, we have contributed to the 

literature by showing that TF-CBT is effective in 

a different cultural context (Jensen, Holt, & 

Ormhaug, 2017). Finally, the study lends 

evidence to the TF-CBT’s developers’ claim that 

this approach is useful to address a range of 

symptoms of young traumatized people (Cohen 

& Mannarino, 2008). This finding highlights the 

global nature of this intervention which is 

effective across various cultures and social 

backgrounds. 

Conclusion: 

The study aimed to assess the effectiveness of 

TF-CBT in easing up the loss-caused emotions 

of visually impaired female university students 

in Saudi Arabia. It is the first study to evaluate 

the effectiveness of TF-CBT therapy among 

visually impaired Saudi female students. The 

participants of the study were multi-traumatized. 

Firstly, they were visually impaired, which 

brings its own stress and trauma to the lives of 

visually impaired individuals. Secondly, they 

underwent a bereavement experience due to the 

loss of a parent, sibling, relative or friend within 

the six months prior to the time this study was 

conducted. The results of the study show that 

there is significant reduction in the grief of this 

study’s participants after they were subjected to 

its TF-CBT based intervention.  

The study contributes to the existing body of 

research on TF-CBT (Jensen et al., 2017) and 

indicates that TF-CBT may well be effective in 

different cultural contexts where subjects have a 

multi-trauma experience as a result of  the 

demise of a family member or a friend. In other 

words, the effect of the TF-CBT in relieving the 

loss-caused emotions is global. Though this 

study didn’t assess the individual impact of the 

TF-CBT’s components on treatment outcomes, 

imparting skills to deal with maladaptive 

appraisals and to regulate emotions is crucial for 

the effectiveness of an intervention (Berliner, 

2005). The findings of this study are in line with 

the claims of TF-CBT’s developers that this 

intervention addresses a range of symptoms of 

traumatized youth (Cohen & Mannarino, 2008). 

In future studies, the TF-CBT can be applied to 

other groups of grief sufferers in the Saudi 

society including divorced females and sufferers 

of other disabilities. 

Implication for research, policy and design: 

There is reason to believe that visually impaired 

females undergo a trauma in the event of 

bereavement which results from the loss of the 

family member, friend or colleague. The first 

implication of investigating effective treatment 

within the scope of effective psychological care 

is that it is of profound importance. The second 

implication is that the findings of this study 

mean that it is critically important to understand 

the loss-caused emotions of visually impaired 

students after they undergo a bereavement 

experience. 

The third implication of this study is that the 

very experience of grief can vary from person to 

person, despite the common symptoms of CG. 

Therefore, it is of paramount importance for 

counsellors to adopt a flexible and adaptable 

approach.  

Finally, our findings imply that TF-CBT is a 

multi-component therapeutic intervention which 

may prove effective across different cultures. 

Counsellors should adopt an approach which is 

flexible and adaptable.  The results of this study 

reveal that the effect of TF-CBT is consistent 

over time. 
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حدة المشاعر الناجمة عن  لذي يركز على الصدمات للتخفيف منالعالج السلوكي المعرفي افاعلية التدخل باستخدام 
 البصريةاإلعاقة  واتعينة من ذ لدي وفاة عزيز

 مجده السيد الكشكي
جده –قسم علم النفس ، كلية اآلداب والعلوم االنسانية ، جامعة امللك عبد العزيز   

مصر –كلية اآلداب ، جامعة أسيوطقسم علم النفس ،    
 . هـ21/5/1441 وقبل -هـ 13/2/1441 قدم للنشر

( عالًجا فعااًل لتخفيف حدة املشاعر النامجة عن  الفقد. هدفت  TF-CBTيعترب العالج السلوكي املعريف الذي يركز على الصدمات )المستخلص: 
لتخفيف املشاعر النامجة عن وفاة أحد الوالدين أو األخوة أو األقارب أو األصدقاء لدي عينة من  TF-CBTالدراسة إيل التحقق من فاعلية 

طبق عليهن بطارية مشاعر اآلسي املركب  25-18طالبات  ترتاوح أعمارهم بني  تسعالطالبات ذوات اإلعاقة البصرية . تكونت عينة الدراسة من 
دقيقة ، مت حتليل النتائج باستخدام اختبار  90-60بواقع جلستني يف االسبوع ، مدة كل جلسة من جلسة ،  12والربنامج االرشادي املكون من 

خفف بشكل فعال املشاعر النامجة عن الفقد بني الطالبات  ويلكوكسون. أظهرت النتائج أن العالج السلوكي املعريف الذي يركز على الصدمات
العربية السعودية ، مع استمرار التأثريات بعد شهرين من االنتهاء من الدراسة ، واليت أكدت الفوائد اجلامعيات ذوات اإلعاقات البصرية يف اململكة 

 الطويلة األجل للعالجية التطبيقية إجراء.
 البصر.: العالج السلوكي املعريف الذي يركز على الصدمات ، احلزن املعقد ، الصدمة ، املشاعر النامجة عن الفقد ، ضعاف الكلمات المفتاحية

 



 

 

 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شي  ميم الي م  افي  ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتي الدوريةتلتزم  .1

الييييقو ي يييي م جلعييييس الي،تيييييم ال ييييع  و   اإلسييييام  ال يييي ي 
 وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.

هي  اللغية العهتعية  وي،ي   أش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2
جي   يزييدميم ملخيص ال زيية عتعض البحي   تاللغية اإلل،ل

 ( كلية تاللغة العهتعة.250)
 تالبح   الت  تعال  اليفكات ال ف عة. الدوريةتمت   .3
ت ييم  فيي  تمييت  تييالبح   اات ال يياتم الت،ديييدو والتيي   .4

 الي،ال ال ف  .ت سعم آفاق اليعهفة ف  
الكتب الت  تدور ح ل  مهامعات الدوريةت فه ييك  أش  .5

 .ألما اات قعية جليعة م،االت جل  ال فس والت  يهى 
 لصف س  ية. الدوريةتصدر  .6

 :الدوريةثالعاً: أهداف 
  :إل  تح عق ما يأت الدوريةتمدف 

فاجييي يأخييق فيي  االجتبييار اليع عييات لف يي  تأسييعس فكييه  .1
   الث افعة.

ت يييي يه وتح ييييع  أ وات ال عييييا  والت عييييع  اإلسييييمام فيييي   .2
والبييييهام  ال يائعيييية وال قائعيييية واالرشييييا ية والعامعيييية فيييي  
مختلييييييييف الي،يييييييياالت ال ف يييييييييعة والتهت ييييييييية والصيييييييييحعة 

 واالمتياجعة واألم عة واليم عة .
 ال ف يي  تعهيييف اليمتيييع  تكييي مييا ي ييت،د فيي  اليعييداش .3

 . وما يهتبط تس م  م،االت مم عة
 تف،عم الباحثع  والدارسع  جل  البحث وال فه. .4

 :الدوريةثالثاً: ق اجد ال فه ف  
  ت ييييياقي ق يييييايا األتحيييييا  األايييييعلة التييييي الدورييييييةلفيييييه  .1

 وم ض جات جل  ال فس.
فيه في   البح   التي  لي  ي يبق لفيهها  ولي  ت الدوريةلفه  .2

و رسييالة أ مميية أخييهى ولع يية م ييتلة ميي  أو  راسيية أخييهى
 .جليعة

م ب جية  كلية  8000لعد  كليات البحث الحد األجل   .3
وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  اآلليي الحاسييب جليي  

 .التاتعة ل،امعة اليلك سع  
قصييعه ميي  البحييث اليييها  لفييهص مييم ملخييص  ةل ييخ إرفيياق .4

( كليييييية  250يت،ييييياو  ) واإلل،لعزيييييية. الالعهتعييييية  تييييياللغتع 
 ولتائ،يييييسس ،يييييوم موأهدافيييييس ي ضييييي  فعيييييس ج ييييي اش البحيييييث 

  .اليفتاحعةوالكليات 
  .ف  الكتاتة والت ثعق APAت ظام  لتزاماال .5

 ليلخصكتاتة مت  البحث جل  شكي جي  ي  جدا ا.6
 تاللغة العهتعة او االل،لعزية.

م  الدورية  ل ختع و م  تحثس  م تلس تخيسيزو  الباحث . 7 
 .الت  ي فه فعما تحثس

هيعتس أالتحهيه حق الفحص األول  للبحث  وت هيه  لمعئة.8
 للتحكع   او رف س.

إال تعد إما تس م  قبي  الدوريةال يت  لفه البحث ف  .9
 اث ع  م  اليحّكيع .

التحهيه غعه ملزمة ته  البح   الت  تصي إلعما  ة. هعئ10
 س اء أمعزت لل فه أم ل  ت،ز.

الدراس  يت  است بال البح   لل فه خال العام .11
 ال،امع .

 راتعاً: التحكع :
يهسي البحث إل  اث ع  م  اليختصع  ف  م،ال البحث  .1

 أو الدراسة لتحكعيس  وش اكه اس  الباحث.
لتيييائ  ت هييييه اليحكييييع   فييي  حالييية ومييي   اخيييتاف تيييع  .2

 يهسي البحث إل  محك  ثالث.
ي دم اليحك  ت هيهًا مفصًا ج  مدى إما تس للبحث مي   .3

 جدمما.
 .لكي محك تصهف مكافأة رمزية  .4

 خام اً: هعئة التحهيه:
 عة:تت ل  هعئة التحهيه اليميات اآلت

 والتأكد م  متاتعة ت فعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء تي ت اها. الدوريةيه العيي جل  ت    .2
واست  اب الباحثع  لليفياركة  الدوريةاإلجام والتعهيف ت .3

 تبح ثم .
اسييت بال البحيي   ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم  .4

 .الدوريةشهوط ال فه ف  
إتييياص أايييحاب البحييي   جييي  ت يييل  أتحييياثم  وإمكييياش  .5

 لفهها م  جدمس.
 ا م م .إرسال البح   إل  اليحكيع  واست بالم .6
 حامة البحث لبعض التعديات. ج دالت  عق مم الباحث  .7
اتخيياا ال ييهار تفييأش لفييه البحييث ميي  جدمييس تعييد مهامعيية  .8

 آراء اليحكيع  واست،اتة الباحث لما.
 .الدوريةاست بال طلبات االشتهاك ف   .9
 .متاتعة إمهاءات ال فه .10
 مهامعة ال  خة األول  للتأكد م  سامتما م  األخ اء  .11

 قواعد النشر




