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افتتاحية العــدد
احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على نبينا حممد املصطفى ،أما بعد ،فتسعد هيئة حترير اجمللة السعودية للعلوم النفسية بتقدمي
عددها اخلامس والستني يف العام 1441ه ـ ـ (2020م) والذي يتضمن مخسة أحباث منوعة من خمتلف فروع علم النفس :الرتبوي
واإلرشادي واالجتماعي والصحة النفسية.
لقد تناول البحث األول موضوع التعرف على التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي لدى عينة
مكونة من  370من طلبة املرحلة الثانوية.
أما البحث الثاين فقد تناول موضوعا يتعلق بالتنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري من خالل متغريات اليقظة العقلية والشرود الذهين
املتعمد والعفوي لدى عينة من طلبة اجلامعة؛ يف حني تطرق البحث الثالث ملوضوع احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية
والسنة التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
من جانب آخر تناول البحث الرابع موضوعا حيويا ومعاصرا يتمثل يف دراسة ظاهرة التنمر اإللكرتوين وعالقتها بالصحة
النفسية لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي .وأما البحث اخلامس – والذي مت إعداده باللغة اإلجنليزية – فقد
تناول فعالية التدخل باستخدام العالج السلوكي املعريف املعتمد على الصدمات للتخفيف من حدة املشاعر النامجة عن وفاة
شخص عزيز؛ والذي مت تطبيقه على عينة مكونة من تسع طالبات من ذوات اإلعاقة البصرية باجلامعات السعودية.
ختاما تأمل هيئة حترير اجمللة يف أن جيد الباحثون والدارسون وعامة قراء هذا العدد ما حيوز على قبوهلم ورضاهم ويالمس
اهتماماهتم البحثية والعلمية ،آملني أال يبخلوا علينا مبالحظاهتم وتعقيباهتم اليت ستسهم بال شك يف حتسني مستوى اجمللة
وتطويرها؛ واهلل من وراء القصد.
رئيس هيئة تحرير المجلة
أ.د .فه ــد بن عبد الل ـ ـ ــه الدلي ـ ـ ــم

احملتويات
الصفحة

الموضوع
التمعن الوجداني واستراتيجية الصورة االجتماعية واالغتراب األكاديمي في ضوء النوع والتخصص بالمرحلة

الثانوية.
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أمحد رمضان حممد علي
التنبؤ بأبعاد التفكير االبتكاري من خالل متغيرات اليقظة الذهنية والشرود الذهني المتعمد والعفوي لدى

طالبات الجامعة .

27

مسية بنت عبداهلل النجاشي  ،نوال بنت حممد املوسى
الحاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية والسنة التحضيرية في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
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التنمر اإللكتروني وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
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أمحد بن رمضان حممد :التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاباألكادميي يف ضوء النوع والتخصص ...

التمعن الوجداني واستراتيجية الصورة االجتماعية واالغتراب األكاديمي في ضوء النوع والتخصص بالمرحلة الثانوية
أحمد رمضانمحمد علي

أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد جبامعة الوادي اجلديد

أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك جبامعة أم القرى

قدم للنشر 1440/8/11هـ  -وقبل 1441/2/4هـ
المستخلص :هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على التمعنالوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاباألكادميي يف ضوء النوع والتخصص
باملرحلة الثانوية .واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن .وتضمنت عينة الدراسة( )370طالبا وطالبة منطالباملرحلة
الثانوية ،بالوادي اجلديد ،يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  2018-2017م ،طبق عليهم مقاييس التمعنالوجداين واسرتاتيجية الصورة
االجتماعية واالغرتاباألكادميي (املقاييس الثالثة من إعداد الباحث) .وأشارت نتائج الدراسة إىل أنه يوجد مستوى متوسط منالتمعنالوجداين؛ لدى
عينة البحث ،ويوجد مستوى كبري مناسرتاتيجية الصورة االجتماعية ،ويوجد مستوى ضعيف مناالغرتاباألكادميي .وتوجد عالقات ارتباطية موجبة
دالة إحصائيا بنيمجيع أبعاد التمعنالوجداين ودرجته الكلية واسرتاتيجية الصورة االجتماعية .وتوجد عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائي ا بني مجيع
أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية واالغرتاب األكادميي .وتوجد عالقات ارتباطية سالبة دالة إحصائي ا بني اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
وأبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته الكلية؛ عدا فقدان التحكم األكادميي .وال توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد التمعنالوجداين ودرجته الكلية،
واسرتاتيجية الصورة االجتماعية ،وأبعاد االغرتاباألكادميي ودرجته الكلية ،ترجع إىل متغريي النوع (ذكور – إناث) ،والتخصص (علمي -أديب) ،عدا
بعد "فقدانالتحكم األكادميي" ،فيوجد فرق لصاحل اإلناث،كما يوجد فرق يف ذات البعد لصاحل طالباألديب .وأنه ميكنالتنبؤ بالتمعنالوجداين
مناسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي.
الكلمات المفتاحيه :التمعنالوجداين،اسرتتيجية الصورة االجتماعية،االغرتاباألكادميي.
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األكادميي؛ مثل فقدان املعايري ،والعزلة األكادميية ،وفقدان
التحكم األكادميي ،والالمباالة األكادميية ،وفقدان املعىن
األكادميي .وهذه املتغريات هي املكونات الرئيسة
لالغرتاب األكادميي.
ويتضمناالغرتاب األكادميي نقص املودة واأللفة مع
اآلخرينسواء األساتذة أو زمالء الدراسة ،والشعور بعدم
الرغبة يف التوافق الدراسي ،والعجز عنحتمل املسؤولية
الدراسية ،وضعف التحكم يف املشاعر (عماشة وشقري،
.)2017
وقد شغلت املتغريات األكادميية والوجدانية املرتباة
باالباملرحلة الثانوية؛ عقول الباحثنييف علم النفس
الرتبوي؛ بوصفها متغريات مهمة تؤثر على مجيع األنشاة
العقلية ،لذا جاءت هذه الدراسة لبحث التمعنالوجداين
والصورة االجتماعية واالغرتاباألكادميي يف ضوء النوع
والتخصص باملرحلة الثانوية.

مقدمة الدراسة:

تعد املرحلة الثانوية أحد أهم املراحل اليت مير هبا الفرد
يف حياته .ويعقب هذه املرحلة مراحل جديدة تعتمد مجيعها
على املرحلة الثانوية؛ اليت حتدد مصري الفرد األكادميي
واملهين .وجيب االهتمام خالل هذه املرحلة باجلانب املعريف
واجلانب الوجداين للاالب ،ألن تكامل املعرفة والوجدان
يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة حتديات احلياة.
ويتضمن اجلانب الوجداين للاالب قدرته على مالحظة
مشاعره وانفعاالته ،ووصفها ،والتمعن فيها.
والتمعن يتضمن التمعن املعريف والتمعن الوجداين
والتمعن اجلسدي ومتعن الظواهر الابيعية
( .)Jarukasemthawee, 2015, 32والتمعن هو االنتباه
املتعمد يف اللحظة احلالية؛ فهو ميكن الفرد من مشاهدة
أفكاره ،دون إصدار حكم على هذه األفكار ( Boudreau,
) ،2009ويتضمن مالحظة االنفعاالت ،ووصفها،
والتصرف بوعي خالهلا ،وعدم إصدار أحكام عليها،
وعدم التأثر باخلربات االنفعالية السابقة ( Roemer,
 ،)Williston & Rollins, 2015ويساعد الفرد على
االقرتاب من االنفعاالت السلبية ،وفهمها فهم ا دقيق ا
( ،)Moore, 2013, 25لذا فهو يؤدي إىل التنظيم
االنفعايل ويعمل على التحكم االنفعايل.
لذا ف التمعن ق د خيفف من نقد الفرد لذاته ( Sinha,
 ،)2012, 9ويساعد على تغيري إ دراكات الفرد حنو
األفضل؛ بسبب فهمه النفعاالته (،)Campbell, 2015, 7
مما يساعده على تغيري صورته االجتماعية أمام اآلخرين،
واليت تتأثر بفهمه وتنظيمه وحتكمه يف مشاعره وانفعاالته؛
خالل عمليات التعلم ،فيما يعرف باسرتاتيجية الصورة
االجتماعية .واسرتاتيجية الصورة االجتماعية يسعى الفرد
خالهلا لبناء صورة اجتماعية مثلى لدى اآلخرين خالل
عملية التعلم .ويواجه الاالب خالل حماولته بناء هذه
الصورة االجتماعية صعوبات وجدانية مرتباة باجلانب

مشكلة الدراسة:

تتضح مشكلة الدراسة منخالل ما يأيت:

 بالرغم من وجود عالقة إجيابية ودالة إحصائيا بني التمعنواالسرتاتيجيات الوجدانية االجتماعية لدى عينة مناملعلمني
( ،)Jennings, 2018فإن هذه الدراسة السابقة تصف هذه
االسرتاتيجيات الوجدانية االجتماعية بشكل عام ،ومل جيد
الباحث احلايل دراسات تناولت اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية بشكل حمدد.
 بالرغم من وجود أثر إجيايب ودال إحصائيا لتعليم العفووالتسامح كاسرتاتيجيات وجدانية يف املدارس تعمل على
تقليل اغرتاب الاالب ( ،)Van Der, 2018فإن الباحث
احلايل مل جيد دراسة تناولت العالقة بني اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية كاسرتاتيجية وجدانية ،واالغرتاب.
 تساؤل الباحث حول العالقة بني التمعن الوجداينوالصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي لاالب املرحلة
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وميكنصياغة أسئلة الدراسة على النحو اآليت:

الثانوية .فخالل عملية التعلم حيتاج الاالب إىل االنتباه
ملشاعره وانفعاالته (التمعن الوجداين) ،وحيتاج إىل الوصول
إىل صورة مثلى كنموذج للتعلم تقبلها معايري اجملتمع
(اسرتاتيجية الصورة االجتماعية كاسرتاتيجية وجدانية) .كما
حيتاج إىل الثقة مبعايري ولليات اجملتمع اليت حيكم هبا على
الاالب أكادمييا،حىت ال يشعر بـ(االغرتاب األكادميي).

 ما مستويات متغريات الدراسة الثالثة :التمعن الوجداينواسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي لدى
طالب املرحلة الثانوية؟
 هل توجد عالقات دالة إحصائيا بني متغريات الدراسةالثالثة :التمعن الوجداين والصورة االجتماعية واالغرتاب
األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية؟

 تباين نتائج الدراسات اليت تناولت الفروق يف االغرتابوفقا للنوع ،فقد أشارت نتائج دراسيت (النعيمى2005 ،؛
عماشة وشقري )2017 ،إىل أن اإلناث أكثر اغرتاب ا
من الذكور ،يف حني أشارت نتائج دراسيت (شاهني ،وعبد
الفتاح2014 ،؛ الشقران )2017 ،إىل أن الذكور أكثر
اغرتاب ا من اإلناث .يف حني أشارت دراسات (كرمية،
2012؛ أيب شعرية2014 ،؛ إبراهيمي ،وبن سعد،
2017؛ شبري )2018 ،إىل عدم وجود فروق يف
االغرتاب وفق ا ملتغري النوع.

 هل توجد فروق دالة إحصائيا يف متغريات الدراسةالثالثة :التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية
واالغرتاب األكادميي ترجع إىل متغري النوع (ذكور – إناث)
لدى طالب املرحلة الثانوية؟
 هل توجد فروق دالة إحصائيا يف متغريات الدراسةالثالثة :التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية
واالغرتاب األكادميي ترجع إىل متغري التخصص (علمي-
أديب) لدى طالب املرحلة الثانوية؟

 تباين نتائج الدراسات اليت تناولت الفروق يفاالغرتاب وفق ا للتخصص ،فقد أشارت نتائج دراسيت
(عماشة ،وشقري2017،؛ كرمية )2012 ،إىل عدم وجود
فروق يف االغرتاب الدراسي ترجع إىل متغري التخصص
الدراسي لدى عيننتني من طالب اجلامعة .يف حني أشارت
نتائج دراسة (موسى )2002 ،إىل وجود فروق يف االغرتاب
بني طالب الكليات العلمية وطالب الكليات النظرية لصاحل
طالب الكليات النظرية.

 هل ميكن التنبؤ بالتمعن الوجداين منخالل متغرييالصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي؟
أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل:

 تعرف مستويات التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورةاالجتماعية واالغرتاب األكادميي لدى طالب الثانوية.
 إعداد أدوات لقياس التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورةاالجتماعية واالغرتاب األكادميي لاالب الثانوية.
 تعرف العالقات بني التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورةاالجتماعية واالغرتاب األكادميي.
 تعرف الفروق يف التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورةاالجتماعية واالغرتاب األكادميي تبعا للنوع (ذكور –
إناث) ،والتخصص (علمي -أديب) لدى طالب املرحلة
الثانوية.

 قامت دراسات كل من (علي2008 ،؛ عبد الكرمي،2010؛ أيب شعرية2014 ،؛ شاهني ،وعبد الفتاح،
2014؛ إبراهيمي ،وبن سعد2017 ،؛ الشقران،
2017؛ مجال ،وجنار ،ومزاور ) 2018 ،بدراسة
مستويات االغرتاب النفسي لدى طالب اجلامعة .ومل تنل
املرحلة الثانوية؛ رغم أمهيتها الكبرية ،لذا جاءت هذه
الدراسة لبحث مستوى االغرتاب األكادميي لدى
طالب املرحلة الثانوية.
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 تعرف إمكانية التنبؤ بالتمعن الوجداين منخالل متغرييالصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي.

التمعن الوجداني

Mindfulness

 :Emotionalمالحظة

الفرد ملشاعره وانفعاالته ووصفها ومتييزها وإبقاؤها يف بؤرة
اهتمامه .واالبتعاد عن احلكم على مشاعره وانفعاالته،
بكوهنا صوابا أو خاأ ،والتمهل يف رد الفعل على هذه

أهمية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة يف:

املشاعر واالنفعاالت ،ويتضمن:

األهمية النظرية:

املالحظة الوجدانية :وصف الفرد لقدرته على مالحظة
مشاعره وانفعاالته.
وصف الوجدان :وصف الفرد لقدرته على وصف مشاعره
وانفعاالته.
التصرف بوعي :وصف الفرد لقدرته على متييز مشاعره
وانفعاالته حبيث تبقى مجيعها يف بؤرة اهتمامه.
جتنبإصدار األحكام :وصف الفرد لقدرته على االبتعاد
عناحلكم على مشاعره وانفعاالته ،بكوهنا صوابا أو خاأ.
جتنب رد الفعل :وصف الفرد لقدرته على االبتعاد عنرد
الفعل الفوري خالل املشاعر واالنفعاالت اليت مير هبا.

 أمهية العينة اليت طبقت عليها الدراسة ،وهي فئةطالباملرحلة الثانوية.
 دراسة التمعن الوجداين لدى طالب املرحلة الثانوية،يقدم لنا فهما حول املتغريات املرتباة مبالحظة هؤالء
الاالب ملشاعرهم وانفعاالهتم ،ووصفها ومتييزها وإبقاؤها يف
بؤر اهتماماهتم.
 دراسة االغرتاب األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية،يقدم لنا فهما حول أسباب العزلة األكادميية ،والالمباالة
األكادميية ،اليت يتعرض هلا هؤالء الاالب ،وتؤثر على
مستقبلهم.

استراتيجية الصورة االجتماعية

 دراسة اسرتاتيجية الصورة االجتماعية لاالب املرحلةالثانوية ،يقدم لنا فهما حول املتغريات املرتباة بسعي الاالب
لبناء صورة اجتماعية مثلى لدى اآلخرين خالل عملية
التعلم ،واليت تؤثر على مستواه األكادميي.

Social Image

 :Strategyوتتضمن سعي الفرد إىل الوصول إىل صورة
مثلى أمام اآلخرين كنموذج للتعلم ،مع احملافظة على هذا
النموذج ،بوصفه النظرة اليت يقدمها لآلخرين خالل
عملية التعلم.
االغتراباألكاديمي

 إثراء املكتبة العربية بتقدمي مقاييس للتمعن الوجداينواسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي لاالب
املرحلة الثانوية.

Alienation

 :Academicحالة

نفسية الفرد يشعر خالهلا الاالب أنمعايري اجملتمع وللياته
اليت حيكم هبا على الاالب أكادمييا؛ ليس هلا معىن ،فيشعر
بالعزلة واإلحباط والالمباالة األكادميية ،مع ضعف القدرة

األهمية التطبيقية:

على توجيه سلوكه األكادميي.ويتضمن:

 قد تساعد الدراسة يف تضمني طرق التدريس لاالباملرحلة الثانوية؛ ما يساهم يف مساعدهتم على ختاي العزلة
األكادميية ،منخالل حتسني مستويات إبقاء انفعاالهتم
ومشاعرهم يف بؤر اهتماماهتم.

فقدان املعايري :شعور الاالب بضياع اآلليات اليت متيز
بني الاالب أكادميي ا.
العزلة األكادميية :رغبة الاالب يف االبتعاد عن اآلخرين
حينما يتعلق األمر باجلانب األكادميي.
فقدان التحكم األكادميي :شعور الاالب بصعوبة ضبط
ما يتعلق بأنشاته األكادميية.

مصطلحات الدراسة:
يعرف الباحث مصالحات الدراسة على النحو اآليت:
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ب الكفاءة الذاتية (

الالمباالة األكادميية :ضعف اهتمام الاالب مبستواه
األكادميي.
فقدان املعىن األكادميي :إحباط الاالب من إمكاناته
األكادميية.

Luberto, Cotton, McLeish,

.)Mingione &O’Bryan, 2013
كما يرتبط التمعن إجيابي ا مبتغريات معرفية مثل سعة
الذاكرة العاملة ( ،)Dubert, 2013واالنتباه ( Ballmer,
.)2015
والتمعن يعد اسرتاتيجية يهدف الفرد من خالهلا إىل
توجيه انتباهه حنو جوانب السلوك اليت مير هبا ،دون
إصدار أحكام عليها .وعملية التعلم لاالب املرحلة
الثانوية حتتاج إىل توجيه انتباه الاالب حنو كل ما ميلكه
من انفعاالت ومشاعر مرتباة بالتعلم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

التمعنالوجداني:

الفرد حنو انفعاالته؛ دون
فهو املسؤول عن قبول
واستخدام طالب املرحلة
الرتباط التمعن باملتغريات

التمعن توجيه النتباه
إصدار أحكام عليها ،لذا
انفعاالت الفرد أو رفضها.
الثانوية للتمعن يعد ضروري ا
اإلجيابية املعرفية والوجدانية.
وكأمثله على ارتباط التمعن إجيابي ا مبتغريات وجدانية
ونفسية؛ ارتباطه با لتنظيم االنفعايل اجليد ( Johnson ,
وبالتعاطف
;،)2009
Mclaughlin,
2010
( ،)Jarukasemthawee, 2015وب الشفقة بالذات
( ،)Moore, 2013; Blush &Blanton, 2014وبالرمحة
باآلخرين والشفقة هبم ( ،)Hopes, 2009وبالرفاهية
النفسية (،)Rosini, Nelson, Sledjeski &Dinzeo, 2017
وتعزيز الرضا عن احلياة ( Heshmati &Maanifar,
 ،)2018وإدارة الوزن والوزنالصحي ()Petra, 2019؛
وسلبي ا بالقلق ( Boudreau , 2009; Heshmati
) .&Maanifar, 2018ومستوى الضغوط النفسية
( )Campbell, 2015والتوتر ( Rosini, Nelson,
 )Sledjeski &Dinzeo , 2017واإلجهاد (Garcia-
.)Febo, 2019
والتمعن ي دفع الفرد إىل االتزان العاطفي ( Moore,
 ،)2013, 7ألنه جيعل الفرد يرى املشكالت برؤية خمتلفة؛
قد يشعر معها أن هذه املشكالت ليست بالضخامة
اليت كان يتصرف وفق ا هلا ) .(Boudreau, 2009, 3لذا
يساعد التمعن على تعزيز تقدير النعم اليت مير هبا الفرد
( .)Ritchie &Bryant, 2012, 155لذا يرتبط التمعن

استراتيجية الصورة االجتماعية:
االسرتاتيجيات املعرفية واالسرتاتيجيات الوجدانية هلا
تأثري مباشر على عملية التعلم .وخالل هذه االسرتاتيجيات
يتم صياغة مفردات املعرفة ،وما حييط هبذه املعرفة منعواطف
تؤثر فيها.
وتتضمن االسرتاتيجيات املعرفية؛ اسرتاتيجيات التعلم
ما وراء املعرفية ،واالسرتاتيجيات الذهنية ،واسرتاتيجيات
التعلم مع اآلخـرين ،واسـرتاتيجيات إدارة العواطف،
واسرتاتيجيات التذكر (الغرير .)2010 ،يف حني أن
االسرتاتيجيات الوجدانية  Emotional strategiesيف عملية
التعلم جتود التعلم وتيسره Gargallo, Almerich, Suarez
) .)&Garcia, 2012وخالل عملية التعلم يربط الاالب
اجلانب املعريف باجلانب الوجداين ،مما يؤثر يف حتصيلهم
الدراسي ) .(Coutinho, 2006واالسرتاتيجيات الوجدانية يف
عملية التعلم تتضمن االسرتاتيجيات اإلجيابية؛ املوجهة
لتحسني عملية التعلم ( .)Gallego &Yaniz, 2014
ووظيفة االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم حتفيز
عملية التعلم ،ومراعاة اجلانب الوجداين هلا ( Gallego
 .)&Yaniz, 2014فهي تؤدي دورا مهما يف التعامل مع
احلاالت االنفعالية املرتباة بعمليات التعلم مما يؤثر يف أداء
الفرد يف التعلم بصورة مباشرة وغري مباشرة (عبد املوىل،
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اجلامعة .كما توجد عالقة ارتباطيه سالبة؛ وذات داللة
إحصائية بني ضبط االنفعال يف التعلم واالسرتاتيجيات
الوجدانية لدى عينة من طالب اجلامعة؛ دارسي علم النفس
(.)Fuente, Salmeron, Vera &Cardelle, 2016
وعلى الرغم من أمهية االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية
التعلم ،وعالقتها بالنجاح األكادميي ،فال توجد دراسات –
يف حدود اطالع الباحث -هلذه االسرتاتيجيات لدى طالب
املرحلة الثانوية .وتعد اسرتاتيجية الصورة االجتماعية إحدى
هذه االسرتاتيجيات الوجدانية املهمة خالل عملية التعلم.
ودراسة هذه االسرتاتيجية الوجدانية قد حيد من االغرتاب
األكادميي لاالب هذه املرحلة.

)2017؛ ألهنا تتضمن دافع اإلجناز ألداء مهام التعلم من
خالل إثارة مشاعر املتعلم ()، Kiener &Weaver, 2011
ومن خالهلا يتم ضبط وإدارة العاطفة يف أثناء عملية التعلم
().Zimmerman, 2011
وتتضمن االسرتاتيجيات الوجدانية:
 اسرتاتيجيات التحفيز الداخلي :وتتضمن سعي الفرد إىلحتفيز نفسه؛ هبدف أداء مهمة ما.
 اسرتاتيجية الصورة االجتماعية :وتتضمن سعي الفرد إىلالوصول إىل الصورة االجتماعية املثلى كنموذج للتعلم ،مع
احملافظة على هذا النموذج ،بوصفه النظرة اليت يقدمها للغري
خالل عملية التعلم.

االغتراباألكاديمي:

 اسرتاتيجيات التحكم يف القلق داخليا :وتتضمن سعيالفرد إىل جتنب القلق الذي يعوق تقدمه خالل عملية
التعلم.

االغرتاب النفسي  Psychological alienationحالة
نفسية تسيار على الفرد ،يشعر خالهلا أن قيم اجملتمع
ومعايريه ليس هلا معىن ،مع شعوره بالعزلة واإلحباط (املغريب،
 ،)2017وهو االغرتاب عنالذات فال يستايع الفرد
اكتشاف نفسه ،مما جيعله يفقد انتماءه لدى اجملتمع
(العيسوي ،)2006،يف حني أن االغرتاب االجتماعي
عجز الفرد عن التواصل مع اآلخرين فيعيش منعزال عن
اجملتمع (مبارك ،)2008 ،واالغرتاب الثقايف عجز الفرد
عن التواصل مع ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه،
فاالغرتاب هو حالة نفسية تتضمن العزلة االجتماعية
وال عجز والال معىن والال معيارية والتمرد.
واالغرتاب األكادميي هو فقدان املعايري األكادميية
وشعور الاالب أن كل ما يتعلمه ال فائدة منه (عماشة،
وشقري.)2017 ،
وهناك أسباب نفسية لالغرتاب ،تتضمن الصراع
واإلحباط واحلرمان واخلربات السيئة (زهران،) 2004 ،
وأسباب جمتمعية تتضمن ضغوط اجملتمع وثقافته (خليفة،
 .) 2003وعالج االغرتاب لاالب املرحلة الثانوية يتم
من خالل التصدي ألسبابه النفسية واجملتمعية ،وتنمية

 اسرتاتيجيات التحكم يف القلق خارجيا :وتتضمن سعيالفرد إىل حل الصعوبات اليت تقابله.
 اسرتاتيجيات جتنب اجلهد :وتتضمن سعي الفرد إىلجتنب اجلهد الزائد ().Gallego &Yaniz, 2014
وهناك ضرورة لتعزيز استخدام االسرتاتيجيات الوجدانية
يف عمليات التعلم لدى الاالب (،(Lopez, et al., 2015
إذ حتتاج عملية التعلم إىل جمموعة مناالسرتاتيجيات املعرفية
والوجدانية .واستخدام طالب املرحلة الثانوية لالسرتاتيجيات
الوجدانية يعد ضروريا؛ الرتباط هذه االسرتاتيجيات
باملتغريات اإلجيابية املعرفية والوجدانية.
وقد أشارت نتائج دراسة ( Farajolahi &Nimvari,
 )2014إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني أسلوب
التعلم البصري واالسرتاتيجيات الوجدانية لدى عينة من
طالب اجلامعة متعلمي اللغة اإلجنليزية .وأشارت نتائج
دراسة ) (Saricaoglu & Saricoban, 2008إىل وجود
عالقة ارتباطيه سالبة؛ وذات داللة إحصائية بني
االسرتاتيجيات الوجدانية والنجاح األكادميي لدى طالب
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الضعيف من التمعن لديه صعوبة يف تنظيم انفعاالته
(.)Martelli, 2017
ولتحسني عملية التعلم جيب فهم استخدام
الاالب لالسرتاتيجيات الوجدانية اليت تعمل على تنظيم
هذه االنفعاالت يف عملية التعلم (عبد املوىل،)2017 ،
ومنها اسرتاتيجية الصورة االجتماعية اليت تتضمن سعي
الاالب خالل عملية التعلم للوصول إىل صورة مثلى
كنموذج للتعلم يقبلها اجملتمع .واجملتمع له معايري ولليات
حيكم هبا على الاالب أكادمييا ،فإذا شعر الاالب أن
معايري اجملتمع وللياته اليت حيكم هبا على الاالب أكادمييا؛
ليس هلا معىن ،فإنه سيشعر بالعزلة واإلحباط والالمباالة
األكادميية ،أي يسبب له ذلك الشعور اغرتابا أكادمييا.
والدراسة احلالية حتاول فهم هذه املتغريات الثالثة جمتمعة.

اإلجيابية لديه (خلف اهلل)2017 ،؛ ألن االغرتاب له
تأثري سليب على التحصيل الدراسي (كواسة،)2005 ،
وكذلك له تأثري سليب على تقدير الذات (محام،واهلويش،
 ،)2010وعلى مستوى األداء الوظيفي (السالمي،
 ،)2018وعلى الااقة النفسية اإلجيابية (اجلبوري،)2018 ،
وتأثري إجيايب على ضغوط احلياة (عبد الكرمي.)2010 ،
وميكنالتصدي لالغرتاب األكادميي من خالل االهتمام
باالسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم ،وتوظيفها لعالج
االغرتاباألكادميي من خالل التحكم يف انفعاالت الاالب
املرتباة باجلانب األكادميي.
العالقة بين التمعن الوجداني واستراتيجية الصورة
االجتماعية واالغتراب األكاديمي:

من خالل العرض السابق يتضح للباحث أن التمعن
يتضمن توجيه االنتباه إىل اخلربات االنفعالية احلالية ،فهو
املسؤول عن وعي الفرد حبالته الداخلية ،فهو يتابع العواطف
السلبية واإلجيابية ،وهو وعي الفرد باستجاباته االنفعالية،
دون إصدار حكم عليها ،لذا هناك عالقة بني التمعن
والقدرة على التحكم العاطفي ،كما توجد عالقة بني
التمعن والتنظيم االنفعايل ،كما توجد عالقة بني التمعن
والتحكم الوجداين؛ ألنالتمعن يزيد من قدرة الفرد على
حتديد أولوياته ،مما يعزز الصحة النفسية لديه؛ ألن الفرد
يقوم بتقييم نفسه يف أثناء التمعن .وخالل عملية التعلم
حيتاج طالب املرحلة الثانوية إىل تقييم نفسه.
فمن خالل التمعن يقوم الاالب بتقييم نفسه
معرفي ا ( ،)Jarukasemthawee, 2015مما يساعده على
اختاذ قرارات صحيحة ( .)Ballmer, 2015وخالل هذا
التقييم املعريف يسعى الاالب إىل تنظيم انفعاالته ،لذا
فاألفراد ذوي التمعن العايل؛ لديهم قدرة على التنظيم
االنفعايل ( Grecucci, Pappaianni, Siugzdaite ,
 ،)Theuninck &job, 2015, 5والاالب ذو املستوى

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

بني التمعن الوجداين واسرتاتيجية الصورة االجتماعية
واالغرتاباألكادميي يف ضوء النوع والتخصص ،لذا فاملنهج
الوصفي االرتباطي واملقارنهو األكثر مالئمة ألهداف
البحث احلايل.
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:

اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع طالبوطالبات
املدارس الثانوية العامة مبحافظة الوادي اجلديد يف الفصل
الدراسي الثاين للعام الدراسي 2018-2017م ،وعددهم
( )5288طالبا وطالبة ،منهم ( )2212طالبا و()3076
طالبة ،يتوزع الاالب والاالبات على مخس مدن؛ هي
اخلارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبالط ،موزعني على
( )27مدرسة و( )202فصال ،وثالثة صفوف هي :الصف
األول والصف الثاين والصف الثالث.
وقام الباحث بتصميم أدوات الدراسة (مقياس التمعن
الوجداين ومقياس اسرتاتيجية الصورة االجتماعية ومقياس
االغرتاب األكادميي) على شكل استبانة إلكرتونية منخالل
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عمري قدره ( )16.58سنة ،واحنراف معياري قدره(،)0.57
وقد قام الباحث بتابيق مقياس التمعن الوجداين ،ومقياس
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية ،ومقياس االغرتاب األكادميي
لاالب الثانوية  -على العينة االستاالعية للتحقق من
صدقها وثباهتا.

(  ،)Google Driveوقام الباحث بإرسال رابط االستبانة إىل
جمموعة من طالب وطالبات الصفني الثاين والثالث باملدارس
الثانوية مبحافظة الوادي اجلديد عرب برنامج (الواتساب)،
وطلب منهم إرساهلا إىل زمالئهم من الصفني الثاين والثالث
من داخل احملافظة .وبعد تفريغ البيانات من االستبانة
اإللكرتونية؛ اشتملت عينة الدراسة على ( )470طالبا
وطالبة؛ بالصفني الثاين والثالث الثانوي ،مت تقسيمهم
عشوائيا على النحو اآليت:
أ -العينة االستاالعية :تضمنت العينة االستاالعية ()100
طالب وطالبة ،منهم ( )50طالبا ،و( )50طالبة مبتوسط

ب -العينة األساسية :تضمنت العينة األساسية ()370
طالبا وطالبة ،منهم ( )160طالبا  )210(،طالبة؛ مبتوسط
عمري قدره ( )16.75سنة ،واحنراف معياري قدره
( ،)0.41وتتضح العينة األساسية من خالل جدول (.)1

جدول 1
توزيع عينة الدراسة األساسية تبعًا لمتغيري النوع والتخصص:
المتغير

التصنيف

النوع

ذكور

160

إناث
علمي
أديب

210

% 57

152

% 41

218

% 59

التخصص

التمعن الوجداين ،ومقياس اسرتاتيجية الصورة االجتماعية،
ومقياس االغرتاب األكادميي لاالب الثانوية( .املقاييس
الثالثة من إعداد الباحث)
وفيما يأيت عرض لكيفية إعداد كل منها.
مقياس التمعن الوجداني (إعداد الباحث):

 -مقياس التمعن ،إعداد (

% 43

بوعي ،وعدم إصدار األحكام ،وعدم التأثر باخلربات
الداخلية.
وبعد االطالع على األداتني السابقتني ،وجد الباحث
أهنما تركزان على التمعن بشكل عام ،كما تركزان على
التمعن املعريف أو التمعن اجلسدي؛ لذا طور الباحث مقياس
التمعن الوجداين .وتكون املقياس يف صورته املبدئية من
( )35عبارة تندرج حتت مخسة أبعاد ،ويوضح ملحق ()1
مقياس التمعن الوجداين.

ثالثاً :أدوات الدراسة :تشتمل أدوات الدراسة على مقياس

مقياس
بإعداد
الباحث
قام
الوجداين من خالل االطالع واإلفادة من:

العدد

النسبة المئوية

التمعن

الخصائص السيكومترية لمقياس التمعن الوجداني:

Baer, Smith, Hopkins,

قام الباحث بعرض مقياس التمعن الوجداين على عدد
( )7أساتذة متخصصني يف علم النفس الرتبوي .واعتبار
العبارات اليت حصلت على موافقة  % 85منعدد
احملكمنيعبارات مقبولة.

 ،)Krietemeyer &Toney, 2006ويتكون من مخسة أبعاد:
مالحظة االنفعاالت ،ووصفها ،والتصرف بوعي خالهلا،
وعدم إصدار أحكام عليها ،وعدم التأثر باخلربات االنفعالية
السابقة.

الصدق العاملي :يستخدم الباحث التحليل العاملي

(عالم،)2016،
إعداد
التمعن،
 مقياسويتكونمنمخسة أبعاد :املالحظة ،والوصف ،والتصرف

االستكشايف ألبعاد مقياس التمعن الوجداين؛ باريقة
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خالل جدول ( ،)2وجدول (.)3

املكونات األساسية .وتراوحت معامالت الشيوع ألبعاد
املقياس بني ( ،)0.77و( .)0.88وتتضح نتائج التحليل من

جدول 2
نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس التمعن الوجداني:
التباين الكلي

قيمة الجذر الكامن

العامل

الكلي

نسبة التباين

االشتراكيات

1

4.27

85.58

85.58

جدول 3
مصفوفة العوامل الناتجة عن التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس التمعن الوجداني بعد حذف التشبعات
األقل من0.3
م
1
2
3
4
5

أبعاد المقياس

العامل األول

املالحظة الوجدانية
وصف الوجدان
التصرف بوعي
جتنبإصدار األحكام
جتنبرد الفعل

0.93
0.93
0.93
0.87
0.94

ملقياس التمعن الوجداين .واحنصرت معامالت ألفا للعبارات
بني(.)0.82( ،)0.77

تفسير نتائج التحليل العاملي:
 -قيم مجيع االشرتاكيات (قيم الشيوع) لألبعاد مرتفعة.

ثبات األبعاد والمقياس ككل :قام الباحث حبساب ثبات

 نسبة التباين املفسر للعامل الناتج أعلى من ( ،)20ممايعين وجود مسة سائدة لألداة أو وجود عامل واحد يفسر
استجابات األفراد لألداة ).(Reckase, 1997

األبعاد عن طريق حساب معامل ألفا ،وتراوحت هذه
املعامالت بني ( ،)0.85( ،)0.84يف حني بلغ معامل ثبات
األداة كلية ( ،)0.89وهي قيمة عالية للثبات،كما أهنا أكرب
من معامالت ثبات أبعاد املقياس .مما يدل على ثبات
األبعاد.

 هناك عامل واحد ناتج عنالتحليل ،وأننسبة التباين اليتيفسرها هذا العامل تساوي ( ،)%85وهي نسبة كبرية جدا
من التباين املفسر بواساة العامل الناتج .ومجيع أبعاد مقياس
التمعن الوجداين تشبعت هبذا العامل؛ مما يؤكد أن هذه
األبعاد تقيس شيئا مشرتكا فيما بينها؛ وهي التمعن
الوجداين.

ثبات االتساق الداخلي :قام الباحث حبساب معامالت

االرتباط بني درجة كل عبارة والبعد الذي تندرج حتته هذه
العبارة .واحنصرت معامالت االرتباط بني (،)0.33
( ،)0.88ومجيعها دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01كما
قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد
والدرجة الكلية للمقياس ،فكانت قيمها على الرتتيب:
( ،)0.94( ،)0.89( ،)0.93( ،)0.93( ،)0.92ومجيعها
دال عند مستوى ( )0.01مما يدل على ثبات املقياس.

 ميكن تسمية العامل الناتج بالتمعن الوجداين ،فقدتشبعت به مجيع األبعاد.
ثبات مقياس التمعن الوجداني :

ثبات العبارات :قام الباحث حبساب ثبات العبارات عن
طريق حساب معامل ألفا لكل بعد من األبعاد اخلمسة
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ومما سبق يتضح للباحث صدق وثبات مقياس التمعن
الوجداين.

ووجد الباحث أن املقياسني السابقني ال يالءمان طالب
املرحلة الثانوية؛ لذا طور الباحث مقياس اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية ،كما يتضح من ملحق (.)2

قام الباحث بإعداد مقياس اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية لاالب الثانوية منخالل االطالع واإلفادة من:

الخصائص السيكومترية لمقياس استراتيجية الصورة

 مقياس االسرتاتيجيات الوجدانية يف عملية التعلم إعداد) ،)Gallego &Yaniz, 2014ترمجة (أيب هاشم،)2016 ،
وتضمن اسرتتيجية جتنب اجلهد ،واسرتاتيجية الصورة
االجتماعية ،واسرتاتيجية الضبط اخلارجي للقلق ،واسرتاتيجية
الدافعية الذاتية ،واسرتاتيجية الضبط الداخلي للقلق ،وقننه
على عينة من طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.

قام الباحث بعرض مقياس اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية على عدد ( )7أساتذة متخصصني يف علم
النفس الرتبوي .واعتبار العبارات اليت حصلت على موافقة
( )%85من عدد احملكمني عبارات مقبولة.

مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية (إعداد الباحث):

االجتماعية:

صدق مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية:
الصدق العاملي :يستخدم الباحث التحليل العاملي

االستكشايف لعبارات مقياس اسرتاتيجية الصورة االجتماعية؛
باريقة املكونات األساسية .وتراوحت معامالت الشيوع
لعبارات املقياس بني ( ،)0.46و( .)0.90وتتضح نتائج
التحليل من خالل جدول ( ،)4وجدول (.)5

 مقياس االسرتاتيجيات الوجدانية إعداد (منتصر،وإمساعيل ،)2012 ،وتضمن اسرتاتيجيات الدافعية
واسرتاتيجيات االنتباه ،وقننه الباحثان على عينة من طالب
املرحلة الثانوية.

جدول 4
نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية لعبارات مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية:
قيمة الجذر الكامن

التباين الكلي
العامل

الكلي

نسبة التباين

االشتراكيات

1

6.88

45.90

45.90

2

1.59

10.57

56.48

جدول5
مصفوفة العوامل الناتجة عنالتحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية لعبارات مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية بعد
حذف التشبعات األقل من0.3
م

العامل األول

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.71
0.69
0.59
0.65
0.58
0.70
0.65
0.85
0.78

العامل الثاني
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م

العامل األول

10
11
12
13
14
15

0.51
0.69

العامل الثاني

0.56
0.72
0.82
0.43

للثبات ،وهي قيمة أعلى من قيم مجيع العبارات ،مما يدل
على ثبات مقياس اسرتاتيجية الصورة االجتماعية.

تفسير نتائج التحليل العاملي:
 -قيم مجيع قيم الشيوع للعبارات مرتفعة.

ثبات االتساق الداخلي :قام الباحث حبساب معامالت

 نسبة التباين املفسر للعامل األول تساوي (،)45.90وهذا يعين أهنا أعلى من  ،20مما يدل على أن األداة تقيس
مسة واحدة).(Reckase, 1997

االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية ملقياس
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية .واحنصرت معامالت االرتباط
بني ( ،)0.79( ،)0.34ومجيعها دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)0.01مما يدل على ثبات مفردات مقياس اسرتاتيجية
الصورة االجتماعية.
ومما سبق يتضح للباحث صدق وثبات مقياس
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية.

 وجود عاملني ناجتني عن التحليل ،وأننسبة التبايناليتيفسرها العامل األول تساوي ( ،)45.90وهي نسبة كبرية
منالتبايناملفسر بواساة هذا العامل ،وميكن تسميته بعامل
الصورة االجتماعية؛ ألنه ضم مجيع عبارات املقياس؛ عدا
العبارتني رقمي ( .)15( ،)12وأن نسبة التباين اليت يفسرها
العامل الثاين تساوي ( ،)10.57وضم هذا العامل تشبعي
العبارتني رقمي ( ،)15( ،)12وميكن تسميته بعامل
(االهتمام باملستوى األكادميي أمام اآلخرين).

مقياس االغتراب األكاديمي (إعداد الباحث):
قام الباحث بإعداد مقياس االغرتاب األكادميي من
خالل االطالع واإلفادة من املقاييس اآلتية:
 مقياس االغرتاب إعداد (أيب شعرية ،)2014 ،وتضمناألبعاد اآلتية :فقدان املعايري ،واالنعزال االجتماعي ،وفقدان
السيارة ،والالمباالة ،وعدم االنتماء ،وفقدان املعىن.

 العاملني الناجتني عن التحليل يفسران ( )56.48منالتباين الكلي ،وهي نسبة جيدة من التباين املفسر.
ثبات مقياس استراتيجية الصورة االجتماعية :وتضمن ما

 -مقياس االغرتاب إعداد (العقيلي.)2004 ،

يأيت:

 مقياس االغرتاب إعداد ( ،)Ibrahim, 2017وتضمنأبعاد :العزلة  ،Isolationوالشعور بالعجز ،Powerlessness
والال معىن  ،meaninglessnessوالتمرد Rebellion
وبعد االطالع على األدوات السابقة ،وجد الباحث أن
املقاييس السابقة تركز على االغرتاب النفسي بشكل عام؛
لذا طور الباحث مقياس االغرتاب األكادميي.وتكون املقياس
يف صورته املبدئية من ( )25عبارة ،تندرج حتت مخسة أبعاد،
ويتضح ذلك من خالل ملحق (.)3

ثبات العبارات :قام الباحث حبساب ثبات العبارات عن
طريق حساب معامل ألفا لكل عبارة .واحنصرت معامالت
ألفا للعبارات بني ( .)0.83(، )0.72وهذا يعين أن مجيع
معامالت ألفا للعبارات  -يف حالة حذف درجة العبارة من
الدرجة الكلية للمقياس ،أقل من معامل ألفا للمقياس .ومن
هنا يتضح أن مجيع العبارات ثابتة.
ثبات المقياس بصورة كلية :قام الباحث حبساب ثبات

املقياس كلية ،فكانت قيمته ( )0.91وهي قيمة عالية
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الصدق العاملي :يستخدم الباحث التحليل العاملي

الخصائص السيكومترية لمقياس االغتراباألكاديمي:

االستكشايف ألبعاد مقياس االغرتاب األكادميي؛ باريقة
املكونات األساسية .وتراوحت معامالت الشيوع لعبارات
املقياس بني ( ،)0.68و( .)93وتتضح نتائج التحليل من
خالل جدول ( ،)6وجدول (.)7

قام الباحث بعرض مقياس االغرتاب األكادميي على
عدد( )7أساتذة متخصصنييف علم النفس الرتبوي .مع
وصف العبارات اليت حصلت على موافقة( )% 85منعدد
احملكمنيعبارات مقبولة.

جدول 6
نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس االغتراب األكاديمي:

قيمة الجذر الكامن

التباينالكلي
العامل

الكلي

نسبة التباين

االشتراكيات

1

2.68

53.71

53.71

2

1.31

26.29

80.00

جدول 7
مصفوفة العوامل الناتجة عنالتحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية ألبعاد مقياس االغتراب األكاديمي بعد حذف
التشبعات األقل من0.3
م

أبعاد المقياس

العامل األول

1

فقدان املعايري

0.81

2

العزلة األكادميية

0.90

3

فقدان التحكم األكادميي

4

الالمباالة األكادميية

0.80

5

فقدان املعىن األكادميي

0.82

العامل الثاني

0.87

تفسير نتائج التحليل العاملي:

 ميكن تسمية العامل األول باالغرتاب األكادميي ،فقدتشبعت به مجيع األبعاد ،والعامل الثاين بـ"فقدان التحكم
األكادميي".

 قيم مجيع االشرتاكيات(قيم الشيوع) لألبعاد مرتفعة. نسبة التباين املفسر للعامل األول أعلى من( ،)20ممايعين أن األداة تقيس مسة واحدة ،أو وجود عامل واحد
يفسر استجابات األفراد لألداة ).(Reckase, 1997

ثبات مقياس االغتراب األكاديمي:

ثبات العبارات :قام الباحث حبساب ثبات العبارات
عنطريق حساب معامل ألفا لكل بعد مناألبعاد اخلمسة
ملقياس االغرتاب األكادميي .واحنصرت معامالت ألفا
للعبارات بني (.)0.81(،)0.71

 هناك عامالن ناجتان عن التحليل ،وأننسبة التبايناليتيفسرها العامل األول تساوي ( ،)53.71وهي نسبة كبرية
جدا منالتباين املفسر بواساة هذا العامل .ومجيع أبعاد
مقياس االغرتاب األكادميي تشبعت هبذا العامل؛ عدا بعد
"فقدان التحكم األكادميي".

ثبات األبعاد والمقياس ككل :قام الباحث حبساب ثبات
األبعاد عن طريق حساب معامل ألفا لكل بعد من األبعاد
اخلمسة ،وتراوحت هذه املعامالت بني (،)0.82( ،)0.81

 العامالن الناجتان عنالتحليل يفسران ( )%80من التباينالكلي ،وهي نسبة كبرية جدا من التباين املفسر.

يف حني بلغ معامل ثبات األداة كلية ( ،)0.84وهي قيمة
عالية ،كما أهنا أكرب منمعامالت ثبات أبعاد املقياس .وهذا
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يعين أن حذف أي بعد يقلل من ثبات املقياس ،مما يدل
على ثبات األبعاد.

نتائج الفرض األول والفرض الثاني والفرض الثالث

ثبات االتساق الداخلي :قام الباحث حبساب معامالت

-1يوجد مستوى متوسط من التمعن الوجداين لدى طالب
املرحلة الثانوية.
-2يوجد مستوى متوسط من اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
لدى طالب املرحلة الثانوية.
-3يوجد مستوى متوسط من االغرتاب األكادميي لدى
طالب املرحلة الثانوية.
وللتحقق من صحة هذه الفروض ،مت حساب املتوساات
احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوساات الفرضية وقيم "ت"
لعينة واحدة؛ للمتغريات الثالثة :التمعن الوجداين ،واسرتاتيجية
الصورة االجتماعية ،واالغرتاب األكادميي للعينة األساسية
(عددها  370طالبا وطالبة) .ويتضح ذلك منخالل جدول
(.)8

وتفسيرها :تنص الفروض الثالثة على ما يأيت:

االرتباط بني درجة كل عبارة والبعد الذي تندرج حتته هذه
العبارة .واحنصرت معامالت االرتباط بني (،)0.38
( ،)0.93ومجيعها دالة إحصائيا عند مستوى (.)0.01كما
قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد
والدرجة الكلية للمقياس .فكانت قيمها على الرتتيب:
( ،)0.77( ،)0.82( ،)0.55( ،)0.87( ،)0.78ومجيعها
دال عند مستوى ( ،)0.01مما يدل على ثبات املقياس.
ومما سبق يتضح للباحث صدق وثبات مقياس
االغرتاباألكادميي.
نتائج الدراسة وتفسيرها:

جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الفرضية وقيم "ت" لعينة واحدة؛ لمتغيرات :التمعن الوجداني ،واستراتيجية الصورة
االجتماعية ،واالغتراباألكاديمي.
المتغير

المتوسط

االنحراف

عدد العبارات

متوسط

عبارات المقياس

المتغير

التمعن الوجداين

103.56

29.07

35

2.96

متوسط

91

الصورة االجتماعية

61.43

9.16

15

4.09

كبري

51

21.90

االغرتاب األكادميي

64.27

12.49

25

2.57

ضعيف

45

29.67

الحسابي

المعياري

المقياس

*مدى مستوى كبري جدا ميتد من  4.20إىل  ،5ومدى
مستوى كبري ميتد من  3.40إىل أقل من  ، 4.20ومدى
مستوى متوسط ميتد من  2.60إىل أقل من  ، 3.40ومدى
مستوى ضعيف ميتد من  1.80إىل أقل من  ، 2.60ومدى
مستوى ضعيف جدا ميتد من  1إىل أقل من  .1.80كما مت
حساباملتوسط الفرضي مبعدل ( )2.6لكل عبارة منعبارات
التمعن الوجداين؛ إذ إن ( )2.6بداية مدى مستوى متوسط".
ومت حساب املتوسط الفرضي مبعدل ( )3.4لكل عبارة من
عبارات اسرتاتيجية الصورة االجتماعية؛ إذ إن ( )3.4بداية
مدى مستوى كبري" .ومت حساب املتوسط الفرضي مبعدل

مستوى

المتوسط

8.31

0.01
0.01

الفرضي*

قيمة ت

مستوى

0.01

الداللة

( )1.8لكل عبارة منعبارات االغرتاب األكادميي؛ إذ إن
( )1.8بداية مدى مستوى ضعيف".
يتضح من خالل جدول ( )8أنه:
يوجد مستوى متوسط من التمعن الوجداين؛ لدى عينةالبحث.
يوجد مستوى كبري مناسرتاتيجية الصورة االجتماعية؛ لدىعينة البحث.
يوجد مستوى ضعيف مناالغرتاب األكادميي؛ لدى عينةالبحث.
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ويفسر الباحث املستوى الضعيف من االغرتاب
األكادميي؛ بكون طالباملرحلة الثانوية حيرصون على
االهتمام مبعايري تصنيف مستوياهتم األكادميية؛ ويهتمون هبا،
ويبتعدون عن الالمباالة األكادميية ،مع حرصهم على توجيه
سلوكهم األكادميي الذي يوصلهم إىل اجلامعات والكليات
اليت يرعبوهنا.

وهبذا يتحقق الفرض األول ،ويتم رفض الفرضني الثاين
والثالث.
وختتلف نتيجة الفرض األول مع نتائج دراسة ( Rosini,
) Nelson, Sledjeski &Dinzeo, 2017فقد أشارت نتائجها
إىل أن مستوى التمعن كان عاليا لدى عينة من طالب
اجلامعة.
وختتلف نتيجة الفرض الثالث مع نتائج دراسة (إبراهيمي،
وبن سعد )2017 ،فقد أشارت نتائجها إىل أن مستوى
االغرتاب النفسي لدى طلبة كلية العلوم االجتماعية جبامعة
األغواط؛ كان كبريا .كما ختتلف هذه النتيجة مع نتائج
دراسة (مجال ،جنار ،ومزاور )2018،فقد أشارت نتائجها إىل
أن مستوى االغرتاب النفسي لدى عينة من املؤسسات الرتبوية
احلرة؛ كان كبريا .وختتلف هذه النتيجة أيضا مع نتائج
دراسات كل من (أيب شعرية2014 ،؛ الشقران2017 ،؛
شاهني وعبد الفتاح )2014 ،فقد أشارت نتائجهما إىل أن
مستوى االغرتاب النفسي كان متوساا ،لدى عينات من
طالب اجلامعة .كما ختتلف هذه النتيجة أيضا مع نتائج
دراسة (حممد )2018 ،فقد أشارت نتائجها إىل أن مستوى
االغرتاب النفسي كان مرتفعا لدى الاالب املصريني الدارسني
يف اخلارج.
ويفسر الباحث املستوى املتوسط من التمعن الوجداين؛
بكون طالب املرحلة الثانوية حيرصون على مالحظة
مشاعرهم وانفعاالهتم وإبقائها يف بؤر اهتماماهتم ،كما أهنم
حيرصون على التمهل يف رد الفعل على هذه االنفعاالت،
لكن مع هذا احلرص يقلقون على مستقبلهم األكادميي،
فيفقدون جزءا غري يسري من متعن هذه االنفعاالت.
ويفسر الباحث املستوى الكبري من اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية؛ بكون طالباملرحلة الثانوية حيرصون على
تكوين صورة اجتماعية مثلى أمام معلميهم وزمالئهم خالل
عملية التعلم.

نتائج الفرض الرابع وتفسيرها:
ينص الفرض الرابع على ما يأيت" :توجد عالقات
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بنيأبعاد التمعن
الوجداين ودرجته الكلية واسرتاتيجية الصورة االجتماعية لدى
طالب املرحلة الثانوية" .وللتحقق منصحة هذا الفرض قام
الباحث حبساب معامالت ارتباط بريسون بني أبعاد التمعن
الوجداين ودرجته الكلية واسرتاتيجية الصورة االجتماعية.
ويتضح ذلك من خالل جدول(.)9
جدول 9
معامالت االرتباط بين أبعاد التمعن الوجداني ودرجته الكلية
واستراتيجية الصورة االجتماعية:
التمعنالوجداني

استراتيجية الصورة االجتماعية

املالحظة الوجدانية

**0.16

وصف الوجدان

**0.23

التصرف بوعي

**0.28

جتنبإصدار األحكام

**0.16

جتنبرد الفعل

**0.21

الدرجة الكلية

**0.23

** دال عند مستوى 0.01

يتضح منخالل جدول ( )9أنه توجد عالقات
ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني مجيع أبعاد التمعن
الوجداين ودرجته الكلية واسرتاتيجية الصورة االجتماعية ،مما
حيقق صحة الفرض الرابع.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية جزئيا مع نتائج دراسة
( )Jennings, 2018فقد أشارت نتائجها إىل وجود عالقة
بني التمعن واالسرتاتيجيات الوجدانية االجتماعية لدى عينة
من املعلمني.
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ويفسر الباحث وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة
إحصائي ا بني مجيع أبعاد التمعن الوجداين واسرتاتيجية
الصورة االجتماعية بأن سعي طالب الثانوية حنو صورة
مثلى أمام اآلخرين يدفعه إىل مالحظة مشاعره وانفعاالته
ووصفها ومتييزها وإبقائها يف بؤرة اهتمامه ،واالبتعاد
عن احلكم عليها ،حىت ال يفقد الصورة اليت رمسها
اآلخرون له.

ينص الفرض اخلامس على ما يأيت" :توجد عالقة

ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية بني أبعاد التمعن
ال وجداين ودرجته الكلية واالغرتاب األكادميي لدى
طالب املرحلة الثانوية" .وللتحقق من صحة هذا الفرض
قام الباحث حبساب معامالت ارتباط بريسون بني أبعاد
التمعن الوجداين ودرجته الكلية واالغرتاب األكادميي.
ويتضح ذلك من خالل جدول (.)10

نتائج الفرض الخامس وتفسيرها:

جدول 10
معامالت االرتباط بين أبعاد التمعن الوجداني ودرجته الكلية واالغتراب األكاديمي:
فقدان التحكم

فقدان المعنى

االغتراب

الالمباالة األكاديمية

التمعنالوجداني

فقدان المعايير

العزلة األكاديمية

األكاديمي

األكاديمي

**0.38-

**0.35-

**0.39-

املالحظة الوجدانية

**0.30-

**0.29-

**0.29-

**0.40-

**0.48-

وصف الوجدان

**0.28-

**0.41-

**0.40-

**0.48-

**0.53-

التصرف بوعي

**0.29-

**0.43-

**0.42-

**0.56-

**0.44-

جتنب إصدار األحكام

**0.19-

**0.21-

**0.36-

**0.37-

**0.21-

**0.33-

جتنب رد الفعل

**0.25-

**0.34-

**0.39-

**0.51-

**0.34-

**0.45-

الدرجة الكلية

**0.28-

**0.36-

**0.41-

**0.50-

**0.37-

**0.47-

األكاديمي

** دال عند مستوى * 0.01

بسلوكه األكادميي ،وعدم احرتام لليات احلكم على
مستواه؛ دون سبب يدعو لذلك.

يتضح من خالل جدول ( ) 10أنه توجد عالقة
ارتباطية سالبة دالة إحصائي ا بني مجيع أبعاد التمعن
الوجداين ودرجته الكلية واالغرتاب األكادميي ،مما حيقق
صحة الفرض اخلامس.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية جزئيا مع نتائج
دراسة( )Van Der, 2018فقد أشارت نتائجها إىل وجود أثر
إجيايب ودال إحصائيا لتعليم العفو والتسامح كاسرتاتيجيات
وجدانية على تقليل اغرتاب الاالب يف املدارس.
ويفسر الباحث وجود ع القة ارتباطيه سالبة دالة
إحصائي ا بني مجيع أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية،
واالغرتاب األكادميي ،بأن مالحظة الفرد ملشاعره
وانفعاالته ووصفها ومتييزها ،واالبتعاد عن احلكم عليها؛
يرتبط عكسي ا بالالمباالة األكادميية لديه ،وعدم اهتمامه

نتائج الفرض السادس وتفسيرها:

ينص الفرض السادس على ما يأيت" :توجد
عالقات ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية بني
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي لدى
طالب املرحلة الثانوية" .وللتحقق من صحة هذا الفرض
قام الباحث حبساب معامالت ارتباط بريسون بني
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية وأبعاد االغرتاب األكادميي
ودرجته الكلية .ويتضح ذلك من خالل جدول (.)11
جدول 11
معامالت االرتباط بين استراتيجية الصورة االجتماعية وأبعاد
االغتراب األكاديمي ودرجته الكلية.
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االغتراباألكاديمي

استراتيجية الصورة االجتماعية

العزلة األكادميية

**0.27-

فقدانالتحكم األكادميي

0.07-

الالمباالة األكادميية

**0.32-

فقداناملعىن األكادميي

**0.36-

الدرجة الكلية

**0.28-

شعر

واإلحباط والالمباالة األكادميية ،فلو
الاالب باإلحباط ملا اهتم بصورته أمام اآلخرين.
ويفسر الباحث عدم وجود عالقة ارتباطية دالة
إحصائي ا بني اسرتاتيجية الصورة االجتماعية وفقدان
التحكم األكادميي بأن شعور الاالب أن معايري احلكم
األكادميي ليس هلا معىن؛ ليس له عالقة بصورته أمام
اآلخرين.

** دال عند مستوى 0.01

يتضح من خالل جدول ( ) 11أنه توجد عالقات
ارتباطيه سالبة دالة إحصائي ا بني اسرتاتيجية الصورة
االجتماعية وأبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته الكلية؛
عدا فقدان التحكم األكادميي ،مما حيقق صحة الفرض
السادس جزئي ا.
وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة (منتصر ،و
إمساعيل )2012،فقد أشارت نتائجها إىل وجود عالقة بني
االسرتاتيجيات الوجدانية وضعف التعلم املدرسي.
ويفسر الباحث وجود عالقات ارتباطية سالبة دالة
إحصائي ا بني اسرتاتيجية الصورة االجتماعية وأبعاد
االغرتاب األكادميي بأن اهتمام الاالب بصورته
االجتماعية خالل الدراسة ترتبط عكسي ا بشعوره بالعزلة

نتائج الفرض السابع وتفسيرها:

ينص الفرض السابع على ما يأيت" :ال توجد فروق
دالة إحصائيا يف أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية ترجع
إىل متغري النوع (ذكور – إناث) لدى طالب املرحلة
الثانوية" .وللتحقق منصحة هذا الفرض قام الباحث
حبساب اختبار "ت" لعينتني مستقلتني لداللة الفرق بني
متوساي درجات طالب العينة األساسية يف كل بعد من
أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية تبعا ملتغري النوع،
ويتضح ذلك من خالل جدول (.)12

جدول 12
قيم(ت) ومستويات الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين(ذكور -إناث) وذلك في أبعاد التمعنالوجداني ودرجته الكلية:
ذكور ن=160

التمعنالوجداني

قيمة ت

إناث ن=210

م

ع

م

ع

مستوى الداللة

املالحظة الوجدانية

21.13

4.80

20.32

5.08

1.89

0.06

وصف الوجدان

20.85

6.078

19.90

6.59

1.36

0.17

التصرف بوعي

21.89

5.92

21.30

6.01

0.93

0.35

جتنبإصدار األحكام

21.61

6.67

20.18

7.42

1.91

0.6

جتنبرد الفعل

20.85

6.51

19.58

6.82

1.81

0.07

الدرجة الكلية

106.53

28.36

101.29

29.45

1.72

0.08

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (عالم)2016،
فقد أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق يف التمعن وفقا
للنوع لدى عينة من طالب اجلامعة.
ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف
أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية ترجع إىل متغري النوع

من خالل جدول ( )12يتضح أنه ال توجد فروق دالة
إحصائيا يف أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية ترجع إىل
متغري النوع (ذكور – إناث) لدى عينة البحث.
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ينص الفرض الثامنعلى ما يأيت" :ال يوجد فرق دال
إحصائيا يف اسرتاتيجية الصورة االجتماعية يرجع إىل متغري
النوع (ذكور – إناث) لدى طالب املرحلة الثانوية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب اختبار
"ت" لعينتني مستقلتني لداللة الفرق بني متوساي درجات
طالب العينة األساسية يف اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
تبعا ملتغري النوع .ويتضح ذلك من خالل جدول (.)13

(ذكور – إناث) بأنالاالب والاالبات ميرون بنفس
الظروف االجتماعية واألكادميية والنفسية خالل املرحلة
الثانوية ،فمالحظة الاالب ملشاعرهم وانفعاالهتم ووصفها،
والتمهل يف رد الفعل عليها ،هي عمليات معرفية وجدانية،
ال ختتلف باختالف نوع الاالب ذكرا كان أم أنثى.
نتائج الفرض الثامنوتفسيرها:

جدول 13
قيمة (ت) ومستوى الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين (ذكور -إناث) وذلك في استراتيجية الصورة االجتماعية:
استراتيجية الصورة االجتماعية

إناث ن=210

ذكور ن=160
م

ع

م

ع

60.76

9.11

61.94

9.20

من خالل جدول ( )13يتضح أنه ال يوجد فرق دال
إحصائيا يف اسرتاتيجية الصورة االجتماعية ،يرجع إىل متغري
النوع (ذكور – إناث) لدى عينة البحث.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (منتصر ،و
إمساعيل )2012 ،فقد أشارت نتائجها إىل أنه ال توجد
فروق يف االسرتاتيجيات الوجدانية تعزى للنوع.
ويفسر الباحث عدم وجود فرق دال إحصائيا يف
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية يرجع إىل متغري النوع (ذكور
– إناث) بأن صورة الاالب أمام اآلخرين ال ختتلف
عنصورة الاالبة ،فكل منهما حيرص على صورة سوية
اجتماعيا وأكادمييا.

مستوى الداللة

قيمة ت

0.22

1.23-

نتائج الفرض التاسع وتفسيرها:
ينص الفرض التاسع على أنه "ال توجد فروق دالة
إحصائيا يف أبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته الكلية
ترجع إىل متغري النوع ( ذكور – إناث ) لدى طالب
املرحلة الثانوية ".وللتحقق منصحة هذا الفرض قام
الباحث حبساب اختبار "ت" لعينتني مستقلتني لداللة الفرق
بني متوساي درجات طالب العينة األساسية ،يف كل بعد
من أبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته الكلية تبعا ملتغري
النوع .ويتضح ذلك من خالل جدول (.)14

جدول 14
قيم (ت) ومستويات الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين (ذكور -إناث) وذلك في أبعاد االغتراب األكاديمي ودرجته الكلية:
ذكور ن=160

االغتراباألكاديمي

قيمة ت

إناث ن=210

م

ع

م

ع

مستوى الداللة

فقداناملعايري

13.63

2.48

13.72

2.45

0.35-

0.72

العزلة األكادميية

12.47

3.41

12.38

3.28

0.25

0.79

فقدانالتحكم األكادميي

14.00

2.95

14.86

3.10

2.68-

0.01

الالمباالة األكادميية

11.89

3.48

11.90

3.35

0.03-

0.97

فقداناملعىن األكادميي

11.84

2.83

11.71

2.66

0.45

0.65

الدرجة الكلية

63.85

12.59

64.59

12.43

0.56-

0.57
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النوع ( ذكور – إناث ) بأن عزلة الاالبوإحباطه األكادميي
ال يتأثر بكونه ذكرا أو أنثى ،فكل منهما مير بنفس الضغوط
خالل املرحلة الثانوية.
ويفسر الباحث وجود فرق دال إحصائيا يف بعد "فقدان
التحكم األكادميي"؛ لصاحل اإلناث بأن الاالبات اإلناث قد
يزيد لديهن الشعور بضياع اآلليات اليت متيز بني الاالب
أكادميي ا،بسببكوهنن أكثر عاطفية من الاالب الذكور.

من خالل جدول ( )14يتضح أنه ال توجد فروق دالة
إحصائيا يف أبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته الكلية ،ترجع
إىل متغري النوع ( ذكور – إناث ) لدى عينة البحث عدا
بعد "فقدان التحكم األكادميي" ،فيوجد فرق لصاحل
اإلناث.
وتتفق هذه النتيجة جزئي ا مع نتائج دراسات كل من
(أيب شعرية2014 ،؛ كرمية2012 ،؛ إبراهيمي ،وبن
سعد )2017 ،فقد أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق
يف االغرتاب وفق ا ملتغري النوع لدى عينات من طالب
اجلامعة .وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (النعيمى،
 )2005فقد أشارت نتائجها إىل أن اإلناث أكثر اغرتاب ا
من الذكور لدى عينة من املعلمني .كما ختتلف هذه
النتيجة مع نتائج دراسة (الشقران )2017،فقد أشارت
نتائجها إىل وجود فرق دال إحصائيا يف مستوى االغرتاب
النفسي ككل يعزى للنوع ولصاحل الذكور.
ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف
أبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته الكلية ترجع إىل متغري

نتائج الفرض العاشر وتفسيرها:

ينص الفرض العاشر على ما يأيت" :ال توجد فروق
دالة إحصائيا يف أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية ترجع
إىل متغري التخصص (علمي -أديب) لدى طالب املرحلة
الثانوية" .وللتحقق منصحة هذا الفرض قام الباحث
حبساب اختبار "ت" لعينتني مستقلتنيلداللة الفرق بني
متوساي درجات طالب العينة األساسية ،يف كل بعد من
أبعاد التمعن الوجداين ،ودرجته الكلية ،تبعا ملتغري
التخصص .ويتضح ذلك من خالل جدول (.)15

جدول 15
قيم (ت) ومستويات الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين (علمي -أدبي) وذلك في أبعاد التمعن الوجداني ودرجته الكلية:
علمي ن=152

التمعن الوجداني

قيمة ت

أدبي ن=218

م

ع

م

ع

مستوى الداللة

املالحظة الوجدانية

21.21

4.80

20.42

5.09

1.50

1.14

وصف الوجدان

20.57

6.74

20.13

6.62

0.62

0.53

التصرف بوعي

21.63

5.85

21.50

6.07

0.20

0.83

جتنب إصدار األحكام

21.47

6.73

20.33

7.37

1.52

0.13

جتنب رد الفعل

20.71

6.54

19.72

6.82

1.38

0.17

الدرجة الكلية

105.61

28.42

102.12

29.48

1.13

0.25

ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف
أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية ترجع إىل متغري
التخصص (علمي -أديب) بأن طالب التخصص العلمي أو
األديب ميرون بنفس الظروف االجتماعية واألكادميية والنفسية
خالل املرحلة الثانوية ،فمالحظة الاالب ملشاعرهم
وانفعاالهتم ووصفها ،والتمهل يف رد الفعل عليها ،هي

من خالل جدول ( )15يتضح أنه ال توجد فروق دالة
إحصائيا يف أبعاد التمعن الوجداين ودرجته الكلية ترجع إىل
متغري التخصص (علمي -أديب) لدى عينة البحث.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (عالم)2016 ،
فقد أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق يف التمعن وفق ا
للتخصص لدى عينة من طالب اجلامعة.
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الثانوية" .وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
حبساب اختبار "ت" لعينتني مستقلتني لداللة الفرق بني
متوساي درجات طالب العينة األساسية ،يف اسرتاتيجية
الصورة االجتماعية تبعا ملتغري التخصص .ويتضح ذلك
منخالل جدول (.)16

عمليات معرفية وجدانية ،ال ختتلف باختالف ختصص
الاالب.
نتائج الفرض الحادي عشر وتفسيرها:
ينص الفرض احلادي عشر على ما يأيت" :ال يوجد
فرق دال إحصائيا يف اسرتاتيجية الصورة االجتماعية يرجع
إىل متغري التخصص (علمي -أديب) لدى طالب املرحلة

جدول 16
قيمة (ت) ومستوى الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين (علمي -أدبي) وذلك في استراتيجية الصورة االجتماعية
استراتيجية الصورة االجتماعية

أدبي ن=218

علمي ن=152

قيمة ت

م

ع

م

ع

60.75

8.94

61.91

9.30

منخالل جدول( )16يتضح أنه ال يوجد فرق دال
إحصائيا يف اسرتاتيجية الصورة االجتماعية ،يرجع إىل متغري
التخصص(علمي -أديب) لدى عينة البحث.
ويفسر الباحث عدم وجود فرق دال إحصائيا يف
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية يرجع إىل متغري
التخصص(علمي -أديب) بأنصورة طالبالتخصص العلمي
أمام اآلخرينال ختتلف عنصورة طالبالتخصص األديب،
فكل منهما حيرص على صورة سوية اجتماعيا وأكادمييا أمام
اآلخرين.

مستوى الداللة
0.23

1.20-

نتائج الفرض الثاني عشر وتفسيرها:
ينص الفرض الثاين عشر على ما يأيت" :ال توجد
فروق دالة إحصائيا يف أبعاد االغرتاب األكادميي ودرجته
الكلية ترجع إىل متغري التخصص (علمي -أديب) لدى
طالب املرحلة الثانوية ".وللتحقق من صحة هذا الفرض
قام الباحث حبساب اختبار "ت" لعينتني مستقلتني لداللة
الفرق بني متوساي درجات طالب العينة األساسية ،يف كل
بعد من أبعاد االغرتاب األكادميي ،ودرجته الكلية تبعا ملتغري
التخصص .ويتضح ذلك منخالل جدول (.)17

جدول 17
قيم(ت) ومستويات الدالة اإلحصائية ألفراد المجموعتين(علمي -أدبي) وذلك في أبعاد االغتراباألكاديمي ودرجته الكلية:
علمي ن=152

االغتراب

قيمة ت

أدبي ن=218

األكاديمي

م

ع

م

ع

مستوى الداللة

فقداناملعايري

13.57

2.40

13.76

2.50

0.73-

0.47

العزلة األكادميية

12.67

3.32

12.25

3.34

1.18

0.23

فقدانالتحكم األكادميي

14.10

2.98

14.76

3.10

2.03-

*0.04

الالمباالة األكادميية

12.03

3.43

11.80

3.39

0.65

0.51

فقداناملعىن األكادميي

11.92

2.79

11.66

2.69

0.88

0.38

الدرجة الكلية

64.30

12.43

64.24

12.56

0.05

0.96

* دال عند مستوى 0.05

بعد "فقدان التحكم األكادميي" ،فيوجد فرق لصاحل طالب
األديب.

من خالل جدول ( )17يتضح أنه ال توجد فروق دالة
إحصائيا يف أبعاد االغرتاباألكادميي ودرجته الكلية ترجع
إىل متغري التخصص (علمي -أديب) لدى عينة البحث؛ عدا
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طالب األديب ،قد يزيد لديهم الشعور بضياع اآلليات
اليت متيز بينه وبني غريه أكادميي ا ،بسبب أن بعض
الكليات اليت تتاح لاالب التخصص العلمي ،قد ال
تتاح هلم.

وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسيت (عماشة
وشقري2017،؛ كرمية )2012،فقد أشارت نتائجهما إىل
عدم وجود فروق يف االغرتاب الدراسي ترجع إىل متغري
التخصص الدراسي لدى عينتني من طالب اجلامعة.
وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (موسى،)2002،
فقد أشارت نتائجها إىل وجود فروق يف االغرتاب بني
طالب الكليات العلمية وطالب الكليات النظرية لصاحل
طالب الكليات النظرية.
ويفسر الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف
أبعاد االغرتاب األكادميي ،ودرجته الكلية ،ترجع إىل متغري
التخصص (علمي -أديب) بأن عزلة الاالب وإحباطه
األكادميي ،ال يتأثر بكونه من طالب العلمي أو األديب،
فكل منهما مير ينفس الضغوط خالل املرحلة الثانوية.
ويفسر الباحث وجود فرق دال إحصائيا يف بعد
"فقدان التحكم األكادميي" ،لصاحل طالب األديب ،بأن

نتائج الفرض الثالث عشر وتفسيرها:

ينص الفرض الثالث عشر على أنه "ميكن التنبؤ
بالتمعن الوجداين من اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
واالغرتاب األكادميي" .وللتحقق منصحة هذا الفرض قام
الباحث حبساب حتليل االحندار املتعدد التدرجيي باريقة
 .Stepwiseفقد كانت قيمة معامل االرتباط املتعدد بني
املتغريين املستقلني ( ،)0.48وهي تعد نسبة جيدة من
التباين ،ومربع معامل االرتباط املتعدد بني املتغريين املستقلني
( )0.23وجاءت النتائج على النحو اآليت:

جدول 18
نتائج تحليل التباينالنحدار المتغيرينالمستقلين(استراتيجية الصورة االجتماعية واالغتراباألكاديمي) على المتغير التابع (التمعنالوجداني):
مصدر االختالف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف وداللتها

مستوى الداللة

معامل االنحدار

72786.49
238984.69
311771.19

2
367
369

36363.24
651.18

55.88
**

0.000

الخطأ
الكلي

جدول 19
معامالت معادلة االنحدار المتعدد
البعد

معامل االنحدار

الخطأ المعياري

الثابت

150.49

13.32

االغرتاباألكادميي

1.03-

0.11

0.44-

الصورة االجتماعية

0.32

0.15

0.10

ويوضح الباحث نتيجة الفرض الثالث عشر فيما يأيت:

معامل االنحدار المعياري

قيمة ت وداللتها

مستوى الداللة

11.29

0.01

9.14-

0.01

2.10

0.04

 من خالل جدول ( )18يتضح أنهناك عالقة احنداريهبني املتغريين املستقلني (اسرتاتيجية الصورة االجتماعية
واالغرتاب األكادميي).
من خالل جدول ( )19يتضح ما يأيت:

 املتغريان املستقالن جمتمعان (اسرتاتيجية الصورةاالجتماعية واالغرتاب األكادميي) يفسران ( )%23من
التباين الكلي يف درجات املتغري التابع (التمعن الوجداين)؛ مما
يدل على وجود عالقة بني الصورة االجتماعية واالغرتاب
األكادميي والتمعن الوجداين.

 خاوات حتليل االحندار املتعدد باريقة  .Stepwiseوهذهالاريقة تبدأ بإدراج املتغريات املستقلة يف معادلة االحندار
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املتعدد يف كل خاوة ،فيتم إدراج أقوى املتغريات املستقلة تأثريا
على املتغري التابع بشكل متتابع.

توصيات الدراسة:

 قيم ت ملعامالت االحندار دالة إحصائيا عند مستوى( ،)0.01ومستوى ( ،)0.04ومن مث ميكن التنبؤ بالتمعن
الوجداين من اسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب
األكادميي.

 توجيه طالب وطالبات التخصص األديب ،ومجيع الاالباتاإلناث إىل الكيفية اليت يضباون هبا أنشاتهم األكادميية.

منخالل هذه الدراسة يوصي الباحث مبا يأيت:

 تضمني متغري التمعنالوجداين؛ يف الربامج التدريبية ملعلمياملرحلة الثانوية ،بوصفه متغريا يرتبط بصورة الاالب
االجتماعية ،واغرتابه األكادميي.

 تتضح املعادلة التنبؤية للتنبؤ بالتمعن الوجداين مناسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي على
النحو اآليت:
التمعن الوجداين =  × 1.03-(+ 150.49االغرتاب
األكادميي)  × 0.32(+اسرتاتيجية الصورة االجتماعية)

 تضمني طريقة التدريس معايري اجملتمع وللياته اليت حيكمهبا على الاالب أكادمييا؛ حىت يشعر الاالب أن هلا معىن،
فال يشعرون بالعزلة واإلحباط والالمباالة األكادميية ،فيساعد
ذلك على توجيه سلوكهم األكادميي.

 املتغري املستقل األهم يف التنبؤ باملتغري التابع (األقوى تنبؤا)هو االغرتاب األكادميي ،مث اسرتاتيجية الصورة االجتماعية.

 توجيه الاالب بأمهية االبتعاد عناحلكم على مشاعرهموانفعاالهتم ،بكوهنا صوابا أو خاأ ،والتمهل يف رد الفعل على
هذه املشاعر االنفعاالت.
ويقرتح الباحث إجراء البحوث اآلتية:

 توجد عالقة ارتباطية سالبة بني التمعن الوجداينواالغرتاب األكادميي؛ إذ إن معامل احندار االغرتاب األكادميي
كان سالبا ،والتنبؤ بالسالب ،وهذا يعىن أنه كلما زادت
درجات التمعن الوجداين اخنفضت درجات االغرتاب
األكادميي.

 أثر برنامج تدرييب لتنمية التمعن الوجداين على اسرتاتيجيةالصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي لدى طالب املرحلة
الثانوية.

 يتضح مما سبق أنه ميكن التنبؤ بالتمعن الوجداين،منخالل اسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي؛
مما حيقق صحة الفرض الثالث عشر.
ويفسر الباحث إمكانية التنبؤ بالتمعن الوجداين منخالل
اسرتاتيجية الصورة االجتماعية واالغرتاب األكادميي؛ بأن
سعي الاالب إىل الوصول إىل صورة مثلى أمام اآلخرين
خالل عملية التعلم ،وحرصه على هذه الصورة ،قد يدفعه
إىل احرتام معايري اجملتمع وللياته اليت حيكم هبا على
الاالب أكادميي ا؛ ونبذ العزلة واإلحباط والالمباالة
األكادميية ،واالهتمام بتوجيه سلوكه األكادميي؛ وكل ما
سبق يرتبط مبالحظة الاالب ملشاعره وانفعاالته وإبقائها
يف ب ؤرة اهتمامه .واالبتعاد عن احلكم عليها ،مما قد ي نب ئ
بوصف ومتييز هذه املشاعر واالنفعاالت.

 التمعن الوجداين لدى الاالب العاديني وذوي صعوباتالتعلم باملرحلة الثانوية.
 التمعن الوجداين لدى الناطقني باللغة العربية والناطقنيبغريها :دراسة مقارنة.
 التمعن الوجداين وعالقته مبتعة الدراسة لدى عينة منطالب املرحلة الثانوية.
 اسرتاتيجية الصورة االجتماعية وعالقتها بالتحصيلالدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية.
المراجع:
إبراهيمي ،صاحل الدين ،وبن سعد ،أمحد ( .)2017ظاهرة االغرتاب
النفسي لدى طالب اجلامعة :دراسة ميدانية على عينة من طلبة
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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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مسية بنت عبد اهلل النجاشي ونوال بنت حممد املوسى :التنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري من خالل متغريات اليقظة الذهنية والشرود الذهين ...

التنبؤ بأبعاد التفكير االبتكاري من خالل متغيرات اليقظة الذهنية والشرود الذهني المتعمد والعفوي لدى طالبات الجامعة
إعداد
سمية بنت عبداهلل النجاشي

نوال بنت محمد الموسى

جامعة امللك سعود

جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1441/1/10هـ  -وقبل 1441/3/8هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل استقصاء العالقة بني التفكري االبتكاري ،والشرود الذهين ببعديه (العفوي-املتعمد) ،واليقظة الذهنية لدى طالبات
البكالوريوس يف جامعة امللك سعود ،ولتحقيق أهداف الدراسة طُبّق كل من مقياس التفكري االبتكاري التشعيب لالستخدامات البديلة ،ومقياس الجنر
لليقظة الذهنية ،ومقياس للشرود الذهين على عينة من  155طالبة ،وجرى التأكد من صدق وثبات مجيع األدوات املطبقة .وقد أظهرت نتائج الدراسة
ارتباطا إجيابيا بني الشرود الذهين املتعمد و أبعاد التفكري االبتكاري واليقظة الذهنية ،يف حني كان ارتباط الشرود الذهين العفوي سلبيا مع مجيع متغريات
الدراسة ،وظهر أن اليقظة الذهنية والشرود الذهين املتعمد والعفوي تتنبأ بنسبة  %10من قدرة التفكري االبتكاري ،وهذا يؤكد أمهية التمييز بني بعدي
الشرود الذهين يف الدراسات املتصلة بالتفكري االبتكاري ،ويؤيد النتائج اليت أظهرت عالقة إجيابية بني اليقظة الذهنية والتفكري االبتكاري ،وهبذا فقد
خرجت الدراسة بتوصيات عدة من أمهها :حماولة فهم األساس العصيب للعالقة بني متغريات الدراسة ،وإجراء دراسات تستقصي أثر متارين اليقظة
الذهنية على التفكري االبتكاري .
الكلمات المفتاحية  :التفكري االبتكاري ،اليقظة الذهنية ،الشرود الذهين املتعمد ،الشرود الذهين العفوي ،طالبات اجلامعة.
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احلكم عليها ،ومن مث يكون الفرد على درجة عالية من
االنفتاح والتقبل للجديد .واحلالة املناقضة لليقظة الذهنية هي
الشرود الذهين الذي يعرفه كارير وسيلي ومسايلك (Carriere,
) Seli, & Smilek, 2013بأنه تفكري الفرد يف أمور غري متصلة
باملهمة اليت يؤديها .ويعرفه جيامربا ) (Giambraبأنه استحواذ
أفكار غري متصلة باملهمة اليت يؤديها الفرد ،وقد يكون الشرود
الذهين متعمدا حبيث يكون حتويل االنتباه من الواقع أو املهمة
مقصودا (كأن يستلقي الفرد على األريكة ليسرح يف خياله)،
وقد يكون الشرود الذهين عفويا حبيث يكون حتول االنتباه
تلقائيا (كأن يتحول الفرد دون قصد من االنتباه ملا يقرأه إىل
سلسلة من األفكار غري املتصلة باملهمة اليت يؤديها).
ورأت الجنر ) (Langer, 2014أن اليقظة الذهنية تتصل
بكفاءة الفرد يف اجلوانب الرتبوية والصحية .ومما يوافق ذلك،
ما أظهرته الدراسات العصبية من زيادة نشاط موجات ألفا يف
عدة مناطق من الدماغ تسمى بشبكة الوضع االفرتاضي،
وتشمل الفص الصدغي من الدماغ ،كاستجابة لتدريبات
اليقظة الذهنية ) ،(Vago & Zeidan, 2016وعلى حنو مقابل
تكون موجات ألفا نشطة أيضا يف الفص الصدغي أثناء توليد
األفكار األصيلة ) .(Boot et al., 2017وقد أفادت عدد من
الدراسات من مقياس الجنر لليقظة الذهنية يف قياس مستوى
اليقظة الذهنية والعالقات بينها وبني التفكري االبتكاري .

المقدمة:

التفكري االبتكاري من وجهة نظر جيلفورد (
 )1956هو حصيلة عدة عمليات عقلية تقوم على مالحظة
أبعاد وزوايا وعناصر جديدة يف املوضوعات؛ من أجل إعادة
تفسري معاين األشياء ،وإعادة التعبري عنها بأفكار أصيلة،
متعددة ،ومتنوعة .والتفكري االبتكاري  -حسب هذا التعريف
 يركز على عنصر التفكري التشعيب ،والذي يتميز بتلقائيتهوعدم 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
ونظرا ألمهية التفكري االبتكاري يف اجملاالت الرتبوية
واملهنية ويف احلياة اليومية على مستوى األفراد
واجلماعات) ،(Drago & Heilman, 2012فقد اهتمت
الدراسات بالتعرف على اخلصائص والسلوكيات اليت ترتبط
بأبعاد التفكري االبتكاري حبيث ميكن من خالهلا التنبؤ
بالتفكري االبتكاري لدى األفراد (Bercovitz, Pagnini,
Guilford,

Zedelius & Schooler,

;Phillips, & Langer, 2017

) – 2015بل وأبعد من ذلك – تدريب األفراد على مهارات
تنمية أبعاد التفكري االبتكاري لديهم (Müller, Gerasimova
& Ritter, 2016; Byrne & Thatchenkery, 2019; Doron,

).2016; & Justo, Mañas, & Ayala, 2014
وعلى الرغم من كون التفكري االبتكاري صفة من صفات
الشخصية ،فإنه ليس صفة ثابتة ،بل إنه حالة تتأثر بالبيئة
والعوامل احمليطة هينيسي و أمابايل ( & Hennessey
 ،)Amabile, 2010فقد أظهرت دراسة ميمرت ( Memmert,
 )2011أن التفكري االبتكاري يرتبط ارتباطا طرديا باالنتباه
الرتابطي عند األطفال يف سن  7سنوات ،لكن هذه العالقة
بني االنتباه والتفكري الرتابطي تضعف عند سن الثالثة عشرة.
إن أقصى درجات االنتباه هي اليقظة الذهنية ،وقد
عرفتها الجنر ( )Langer, 2014بأهنا حالة يصل فيها الفرد
إىل مرونة عقلية متكنه من رؤية األمور من زوايا متعددة ،ودون

التفكير االبتكاري واليقظة الذهنية :قام جوستا وزمالؤه
( )Justo et al., 2014بدراسة جتريبية على  49من طالب
وطالبات اجلامعة؛ للتعرف على أثر مترينات اليقظة الذهنية يف
تنمية التفكري االبتكاري ،وقد قسم الطالب إىل جمموعتني،
ودربت اجملموعة التجريبية على متارين اليقظة الذهنية ملدة
عشرة أسابيع ،أما اجملموعة الضابطة فقد طبقت االختبارين
القبلي والبعدي للتفكري االبتكاري التشعيب يف نفس الوقت
الذي طبق فيه االختبار على اجملموعة التجريبية ،واستخدم
مقياس تورانس للتفكري االبتكاري يف االختبارين القبلي
والبعدي ،وكانت النتائج دالة على حتسن أبعاد التفكري
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مثل الرتكيز على التنفس واألعضاء املسؤولة عن الشهيق
والزفري ،وأظهرت النتائج حتسنا يف درجات بعدي املرونة
واألصالة يف االختبار البعدي للتفكري االبتكاري عند
اجملموعتني؛ مما يشري إىل أن التدريب على التأمل  -سواء
أكان تأمل الرتكيز أم اليقظة الذهنية -يزيد من مستوى املرونة
واألصالة يف التفكري االبتكاري.
ويف دراسة لبايرن وثانتنكري (Byrne & Thatchenkery,
) ،2019أظهرت النتائج أن التدريب على اليقظة الذهنية رفع
مستوى األصالة يف التفكري االبتكاري التشعيب ،غري أن عينة
الدراسة كانت مكونة من عشرة أفراد ،كما أن املقارنة متت بني
االختبارين القبلي والبعدي للتفكري االبتكاري ،وهبذا فقد
يكون حتسن األداء راجعا لعامل األلفة باملهمة.
كما قامت دراسات ببناء برامج تدريبية قائمة على
مكونات نظرية الجنر ( )Langer, 2014لليقظة الذهنية ،لتنمية
التفكري االبتكاري ،ومنها دراسة دورن ( ،)Doron, 2016إذ
تضمن الربنامج التدرييب التدرب على الرتكيز على التفاصيل
الدقيقة يف البيئة احمليطة ،واملرونة من خالل وضع الشخص
نفسه مكان اآلخرين ،والوعي بانفعاالت اآلخرين ،ومشلت
عينة الدراسة  150طفال ،نصفهم ش ّكلوا اجملموعة التجريبية
اليت طبق عليها برنامج اليقظة الذهنية ،والنصف اآلخر ش ّكل
تدرب على الربنامج .وأظهرت
اجملموعة الضابطة اليت مل ّ
النتائج تفوق اجملموعة التجريبية يف درجات اختبارات التفكري
االبتكاري.
ويف املقابل مل تظهر دراسة ساندراجان وفاتيمي
( )Sundararajan & Fatemi, 2016أثرا داال لتمرينات اليقظة
الذهنية القائمة على تأمل صور مناظر طبيعية ،يف رفع مستوى
اليقظة الذهنية واإلبداع العاطفي لدى  72من طالب
اجلامعة.
وهذه النتائج قد تشري إىل أن ارتباط اليقظة الذهنية
بالتفكري االبتكاري ارتباط حمدد ،فمثال ارتبطت متارين اليقظة
الذهنية القائمة على الرتكيز ببعد املرونة يف التفكري االبتكاري

االبتكاري الطالقة واملرونة واألصالة لدى أفراد اجملموعة
التجريبية يف االختبار البعدي ،مما يؤكد األثر اإلجيايب لليقظة
الذهنية على التفكري االبتكاري.
ودرس بريكوفيتس وزمالؤه ()Bercovitz et al., 2017
العالقة بني اليقظة الذهنية والتفكري االبتكاري ،واستخدمت
هلذا الغرض مقياس لليقظة الذهنية مكون من  21فقرة
لقياس أبعاد اليقظة الذهنية األربعة :االنفتاح ،واملرونة،
والبحث عن اجلديد ،وإنتاج اجلديد ،إضافة إىل مهمة
للتفكري االبتكاري تقوم على إجياد العالقة بني عدد من
الكلمات ،وكلمة "مثلث" ،وهذه املهمة تقوم على التفكري
االبتكاري التشعيب ،وميكن من خالهلا حساب مستوى املرونة
واألصالة يف التفكري االبتكاري التشعيب ،وقد طبقت الدراسة
على عينتني خمتلفتني من الراشدين ،مشلت العينة األوىل 405
مشاركا ،ومشلت العينة الثانية  191مشاركا ،وأسفرت نتائج
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
لليقظة الذهنية وأبعاد التفكري االبتكاري ،ظهر أن العالقات
كانت إجيابية دالة يف العينة األوىل ،لكن هذه الداللة مل تظهر
سوى بني بعد إنتاج اجلديد مع درجات التفكري االبتكاري يف
العينة الثانية للدراسة ،وهذا قد يشري إىل أن الدرجة الكلية
ملقياس الجنر أكثر قدرة على التنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري
التشعيب مقارنة بالدرجات الفرعية للمقياس.
ومل يكن أثر التمرينات اخلاصة باليقظة الذهنية يف تنمية
التفكري االبتكاري ،قاصرا على اخلربات الطويلة ،أو التمرينات
طويلة املدى ،فقد درست مولر وآخرون ( Müller et al.,
 )2016الفرق بني أثر نوعني من اليقظة الذهنية على التفكري
االبتكاري التشعيب متمثال يف مهمة االستخدامات البديلة؛
إذ متت املقارنة بني أثر تأمل اليقظة الذهنية :وهو الوعي
بالعمليات الفسيولوجية واألحداث احمليطة واالنفعاالت ،دون
إصدار أحكام ،و تأمل الرتكيز وهو الرتكيز على نقطة حمددة
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التفكري االبتكاري واالنتباه ،مفادها زيادة درجات التفكري
االبتكاري باخنفاض درجات االنتباه .ومن مث كانت هذه
الدراسة مؤشرا على تعقيد أبعاد التفكري االبتكاري واالنتباه
حبيث ال ميكن وضع قاعدة عامة للعالقة بني املتغريين .وجتدر
اإلشارة إىل أن الدراسة أشارت لوجود عالقة إجيابية دالة بني
بعد األصالة يف التفكري االبتكاري واالنتباه حبسب نتائج
مقياس التقدير الذايت لألفراد ،لكن تفسري هذا االرتباط مل
يكن يسريا يف ضوء األدبيات السابقة ،والنتائج األخرى
للدراسة نفسها اليت مل تظهر عالقات بني األصالة وباقي أبعاد
التفكري االبتكاري من جهة ،وبني درجات مهام االنتباه من
جهة أخرى .وهبذا فنتائج الدراسة عموما تشري إىل تعقيد
العالقة بني املتغريين واحلاجة إىل تفكيك أبعاد كل متغري عند
دراسة االرتباطات بينها ،ودراسة العوامل األخرى اليت ميكن أن
تتوسط هذه العالقات.
وقد استقصى (Hao, Wu, Runco & Pina, 2015
العالقة بني الشرود الذهين والتفكري االبتكاري لدى عينة من
 90طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة ،وطبق أفراد العينة مقياسا
للشرود الذهين ،ومهمة طلب منهم فيها إجياد بدائل متعددة
ألعواد األكل الصينية ،واستغرقت املهمة  20دقيقة ،وكان
يظهر للمشاركني  -من وقت آلخر  -إشارة تطلب منهم
إيضاح ما إذا كانوا حلظة ظهور اإلشارة يفكرون يف املهمة
املطلوبة ،أو أهنم كانوا يف حالة شرود ذهين .وأظهرت النتائج
أن األشخاص املرتفعني يف الشرود الذهين كانوا أقل قدرة على
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
أظهروا حتسنا يف إظهار األفكار األصيلة مع تقدم الوقت يف
املهمة ،وهذه النتائج جبملتها تشري إىل أن الشرود الذهين يف
أثناء أداء مهام التفكري االبتكاري يعطل األفكار االبتكارية.
وحاولت بعض الدراسات تفسري األساس العصيب للعالقة
بني اليقظة الذهنية والشرود الذهين ،فمثال :يف دراسة بروير

بشكل يفوق ارتباطها باألصالة ) ،(Müller et al., 2016كما
أن ارتباط اليقظة الذهنية بارتفاع مستوى التفكري االبتكاري
كان واضحا يف مهام التفكري االبتكاري التشعيب ،مثل إجياد
العالقات ) ،(Bercovitz et al., 2017ومهام إجياد
استخدامات بديلة (Müller et al., 2016; & Justo et al.,
) ،2014لكنها مل ترتبط بالتفكري االبتكاري العاطفي
).(Sundararajan & Fatemi, 2016
التفكير االبتكاري والشرود الذهني :يف مقابل ما أشارت

إليه الدراسات من ارتباط اليقظة الذهنية ،واليت هي أعلى
درجات االنتباه ،بالتفكري االبتكاري ;(Müller et al., 2016
;Bercovitz et al., 2017; Byrne & Thatchenkery, 2019

) ،Doron, 2016; & Justo et al., 2014فقد سرى االعتقاد
بأن التفكري االبتكاري يظهر بقوة لدى أشخاص يتميزون
بسرعة التشتت وعدم القدرة على تركيز انتباههم على
موضوعات حمددة ،وهذا ما يعرف بالشرود الذهين (Giambra,
).1989
غري أن كاريذرز وماكلني وويليز ( Carruthers, Maclean
 )& Willis., 2018أكدوا على صعوبة تعميم مثل هذه
املالحظات علميا – خصوصا إذا أخذ الباحثون بعني االعتبار
تعدد أبعاد التفكري ،وكذلك تعدد أبعاد االنتباه ومستوياته؛
فقد درسوا العالقة بني أبعاد التفكري االبتكاري واالنتباه لدى
الراشدين .ومن أجل قياس أبعاد التفكري االبتكاري  :املرونة،
والطالقة ،واألصالة ،والتفاصيل ،طبّق املشاركون يف الدراسة
مهمة االستخدامات البديلة ألدوات بسيطة – مثل
االستخدامات البديلة للطوب  ،-وكذلك إنشاء رسومات
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
املتصلة مبوضوع االنتباه ،ومقياس تقدير ذايت ملستوى االنتباه
لدى الفرد .ومن أهم النتائج اليت أظهرهتا الدراسة عدم ظهور
ارتباطات دالة بني أبعاد التفكري االبتكاري وقدرة االنتباه،
وهذا خيالف ما كان متوقعا من ظهور عالقة عكسية بني
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ثالثة جمموعات من اخلرباء يف ممارسة اليقظة الذهنية؛ حبيث
مشلت كل جمموعة  12مشاركا من الذكور واإلناث ،إضافة
إىل  12مشاركا ال ميلكون أي خربة يف متارين اليقظة الذهنية
ليشكلوا اجملموعة الضابطة ،وقد وزعت جمموعات خرباء
التدريب إىل ثالث جمموعات حبسب مستوى خربهتم يف
اليقظة الذهنية :جمموعة من ذوي اخلربة الطويلة مبتوسط يزيد
على  13سنة ،وجمموعة خبربة متوسطة ،متوسطها  9سنوات،
وجمموعة خبربة قصرية ،متوسطها مخس سنوات .وقد مشلت
إجراءات الدراسة تطبيق اختبار التفكري االبتكاري
لالستخدامات البديلة ،وقياس موجات الدماغ بواسطة رسام
املخ الكهربائي ملدة  5دقائق أثناء جلوس الفرد مسرتخيا دون
القيام بنشاط حمدد .وأظهرت نتائج الدراسة أن اجملموعتني
ذوايت اخلربة الطويلة واملتوسطة يف متارين اليقظة الذهنية حققتا
درجات مرتفعة يف التفكري االبتكاري التشعيب ،يف بعدي
طالقة األفكار ومرونتها ،كما أن موجات جاما (،)Gama
وهي موجات تنشط أثناء الشرود الذهين العفوي ،كانت
منخفضة عند هاتني اجملموعتني أثناء فرتة الراحة .وظهر أيضا
ارتباط عكسي بني درجات التفكري االبتكاري ومستوى
موجات جاما .وهذه النتائج جمتمعة تدل على أن اليقظة
الذهنية تقلل من الشرود الذهين العفوي وقت الراحة ،وتزيد
من مستوى التفكري االبتكاري ،ولكن السؤال الذي ظل
مطروحا أمام الباحثني هو هل أثر اليقظة الذهنية قاصر على
التدريبات طويلة املدى؟ أم أن اتصاف الشخصية بصفات
اليقظة الذهنية ،سيظهر ارتباطا مع ارتفاع مستوى التفكري
االبتكاري ،واخنفاض مستوى الشرود الذهين العفوي.
ويف هذا السياق ،أجرى زيدلويس وسكو ( & Zedelius
 )Schooler, 2015دراسة عن عالقة اليقظة الذهنية والشرود
الذهين باسرتاتيجيات التفكري االبتكاري (االستبصار،
التحليل) ،وقد شارك يف الدراسة  76من الراشدين الذين
طبق عليهم مقياس اليقظة الذهنية والشرود الذهين ،وطلب
منهم أداء مهمة التفكري االبتكاري الرتابطي ،واليت تتطلب

وزمالئه ( )Brewer et al., 2011جرت مقارنة النشاط
الدماغي جملموعتني من الراشدين :اجملموعة األوىل مشلت 12
من املمارسني لليقظة الذهنية – ملدة تزيد على  10سنوات،
واجملموعة الثانية مشلت  13من غري املمارسني؛ ليشكلوا
اجملموعة الضابطة ،وقد طلب من املشاركني إجراء  3متارين
من متارين اليقظة الذهنية أثناء وجودهم يف جهاز تصوير الرنني
املغناطيسي ،وهي الرتكيز على عملية التنفس ،والتمين للخري،
واالنتباه غري االنتقائي للمثريات الداخلية واخلارجية دون
إطالق أحكام .وقورن النشاط الدماغي للمشاركني أثناء هذه
العمليات بالنشاط الدماغي أثناء فرتة راحة طلب منهم فيها
إغماض أعينهم وعدم القيام بأي مهمة ،وطُلب من املشاركني
أيضا حتديد مستوى الشرود الذهين إن كان حدث يف كل
ظرف من الظروف املذكورة .وقد أظهرت نتائج الدراسة
اخنفاض مستوى الشرود الذهين لدى األفراد املمارسني لليقظة
الذهنية مقارنة باجملموعة األخرى يف مجيع الظروف ،إضافة إىل
ذلك فقد كان النشاط الدماغي يف منطقتني أساسيتني من
مناطق شبكة الوضع االفرتاضي وهي مؤخر القشرة احلزامية
األمامية ،وما قبل الفص اجلبهي ،قد أظهرت اخنفاضا يف
النشاط أثناء فرتة الراحة لدى املمارسني لليقظة الذهنية .وهذا
يشري إىل أن نشاط شبكة التكوين االفرتاضي أثناء الراحة
متصل بالشرود الذهين ،وأن متارين اليقظة الذهنية تقلل الشرود
الذهين وجتعل نشاط الدماغ يف وقت الراحة يشبه حالة اليقظة
الذهنية ،ومن مث يقل النشاط يف مناطق شبكة الوضع
االفرتاضي.
ويف احلقيقة فقد استقصت الدراسات موضوع العالقة
بني اليقظة الذهنية والشرود الذهين والتفكري االبتكاري ،فقد
قام بريكوفتش-أوهان ،وجليكسون ،وبن-ساوسند،
وجولدستني ((Berkovich-Ohana, Glicksohn, Ben-
 Soussan, & Goldstein, 2017بدراسة أثر التدريب على
اليقظة الذهنية على التفكري االبتكاري التشعيب ،وعلى نشاط
الدماغ أثناء الراحة يف شبكة الوضع االفرتاضي ،وجرت مقارنة
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ذلك أن الوصف واإلجناز حيتاجان إصرارا من الفرد ،وهذا
يعاكس طبيعة الشرود الذهين املتعمد .ومن النتائج البارزة –
أيضا – ارتباط بعد عدم االستجابة للخربات الداخلية يف
اليقظة الذهنية ارتباطا عكسيا باألصالة ،وقدمت الدراسة
تفسريا لذلك يكمن يف أن الفرد يرد عليه يف خربات الالشعور
وما قبل الشعور كثري من األفكار فإذا مل يستجب الفرد هلا
فإنه خيسر الكثري من األفكار األصيلة.
كما وجدت دراسة أقنويل وزمالئه ( Agnoli et al.,
 )2018أن بعد الوعي يف اليقظة يتفاعل مع الشرود الذهين
املتعمد ويرتبطان باإلجناز االبتكاري ارتباطا إجيابيا .والتفسري
احملتمل هلذا االرتباط – حسب ما اقرتحته الدراسة  -هو كون
الوعي املرتفع املصحوب حبالة الشرود الذهين املتعمد جيعل
األفكار األصيلة ترد بشكل متواتر على الذهن ،وجيعل الفرد
واعيا هبا .ومن مث تزداد لديه أصالة األفكار؛ ويف املقابل يرتبط
ارتفاع بعد الوصف يف اليقظة الذهنية وارتفاع الشرود الذهين
العفوي باخنفاض مستوى األصالة ،وفسرت الدراسة ذلك بأن
الفرد حيرص أثناء الوصف على حتويل املوضوعات إىل عناصر
لفظية ومن مث ال يصل ألفكار أصيلة ،وارتفاع الشرود الذهين
يضيف إىل ذلك صعوبة االقتناص لألفكار األصيلة – حىت
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
الذهين باليقظة الذهنية ) ،(Riskin, 2004وهذا يؤكد ضرورة
التمييز بني الشرود الذهين املتعمد والعفوي باعتبارمها مكونني
منفصلني )،(Carriere et al., 2013; Giambra, 1989
فالشرود الذهين العفوي هو نقيض اليقظة الذهنية ،والعالقة
بينهما توصف بأهنا عالقة عكسية؛ فكلتا احلالتني تسيطران
على الشعور أثناء السكون وتغري معاجلته ملا حوله من مثريات،
غري أن الشرود الذهين العفوي يكون – عادة – مرتبطا

إجياد العالقات البعيدة بني الكلمات ،وقد طلب منهم بعد
حل كل فقرة حتديد ما إذا كانوا اتبعوا طريقة التحليل أو
االستبصار يف احلل .وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتباط اإلبداع
باستخدام االستبصار بالشرود الذهين ،وفسرت الدراسة ذلك
بأن االستبصار يكون حتت الشعور وال حيتاج لرتكيز ،ويف
املقابل ارتبطت اسرتاتيجية التحليل للعناصر والعالقات ارتباطا
طرديا باليقظة الذهنية .وهذه النتائج – حسب ما عرضته
الدراسة -تؤيد فكرة أن عالقة التفكري االبتكاري باليقظة
الذهنية والشرود الذهين عالقة معقدة ،تتأثر بعدة عوامل ومن
ضمنها اسرتاتيجيات احلل املتبعة.
وحديثا أجرى أقنويل ،وفانوسي ،وبيالجايت ،وكوزارا
( )Agnoli, Vanucci, Pelagatti, & Corazza, 2018دراسة
على  77طالبا من طالب وطالبات اجلامعة لتقصي العالقة
بني اليقظة والشرود الذهين والتفكري االبتكاري واإلجناز
االبتكاري ،واهتمت الدراسة بتفصيل عناصر املتغريات ،فكان
الختبار اإلجناز االبتكاري عشرة أبعاد يف عشرة جماالت،
واستخدمت مهام جيلفورد ( )Gelfordلقياس التفكري
االبتكاري التشعيب ،أما متغري الشرود الذهين فقد استخدم
الباحثون لقياسه مقياس كارير وزمالئه ( Carriere et al.,
 )2013والذي يقسم الشرود الذهين إىل شرود ذهين متعمد،
وشرود ذهين عفوي ،واستخدمت مقياس اجلوانب اخلمسة
لليقظة الذهنية لبري ) (Baerوهي( :املالحظة :وتعين
باألحاسيس والتصورات واألفكار واملشاعر ،الوصف :ويعين
تسمية املشاعر واألحاسيس واخلربات بالكلمات ،والعمل
بوعي ،وعدم احلكم ،على التجربة الداخلية ،وعدم التفاعل
مع التجربة الداخلية .وكان من أوضح نتائج الدراسة وجود
ارتباط إجيايب دال بني بعد الوصف يف اليقظة الذهنية واإلجناز
االبتكاري عندما يكون الشرود الذهين املتعمد منخفضا أو
متوسطا ،وفسرت الدراسة ذلك بأنه قد يكون راجعا إىل أن
حتويل اخلربات من خربات عابرة إىل خربات موصوفة حيتاج من
الشخص إصرارا مستمرا؛ ومن مث يرتبط باإلجناز .يضاف إىل
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الدراسة للكشف عن مدى التفاعل بني اليقظة الذهنية
والشرود الذهين عند التنبؤ مبستوى التفكري االبتكاري لدى
طالبات اجلامعة.
وقد أفادت الدراسة احلالية بشكل كبري من دراسة أقنويل
وآخرين ) (Agnoli et al., 2018يف حتديد متغريات الدراسة،
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
املري ( ،)2017إذ إنه مقنن على البيئة العربية.

باجرتار أحداث املاضي ،أو توقع املستقبل بصورة غري مبنية
على تتبع ألحداث احلاضر بشكل منطقي ،يف حني تؤدي
حالة اليقظة الذهنية إىل الرتكيز على احلاضر ومالحظته دون
احلكم عليه (.)Vago & Zeidan, 2016
وباستعراض الدراسات السابقة ،يظهر أن اليقظة الذهنية
كدرجة عامة ترتبط بارتفاع مستوى التفكري االبتكاري
التشعيب )،(Agnoli et al., 2018; Bercovitz et al., 2017
وأن بعدي املرونة واألصالة يف التفكري االبتكاري التشعيب
أكثر ارتباطا باليقظة الذهنية من بعد الطالقة (Müller et al.,
) ،2017ويف املقابل يظهر الشرود الذهين كدرجة عامة ارتباطا
عكسيا بالتفكري االبتكاري Carruthers et al., 2018; Haw
) ،et al., 2015غري أن متييز الشرود الذهين إىل بعدين؛ يظهر
أن االرتباط العكسي بني الشرود الذهين والتفكري االبتكاري
خاص بالشرود الذهين العفوي ) ،(Agnoli et al., 2018كما
أن اسرتاتيجيات التفكري االبتكاري تؤدي إىل حتديد العالقة
بني الشرود الذهين والتفكري االبتكاري & (Zedelius
) .Schooler, 2015وعلى الرغم من تعدد الدراسات األجنبية
يف هذا اجملال ،يالحظ افتقار الدراسات العربية إىل حماوالت
لدراسة العالقة بني هذه املتغريات ،ومبا أن ما ينطبق على
التفكري االبتكاري والعوامل املتصلة به يف اجملتمعات الغربية قد
ال ينطبق عليها يف اجملتمعات األخرى -كما يرى هينيسي
وأمابايل ( ،)Hennessey & Amabile, 2010فال بد من
دراسة العالقة بني التفكري االبتكاري وكل من اليقظة الذهنية
والشرود الذهين ،قبل الشروع يف إجراء دراسات جتريبية على
تأثري متارين اليقظة الذهنية على التفكري االبتكاري .
ولذلك فإن الدراسة احلالية هتدف إىل استقصاء عالقة
التفكري التشعيب بوصفه مؤشرا قويا ملستوى اإلبداع (Runco
) & Acar, 2016بكل من الشرود الذهين ببعديه (العفوي
واملتعمد) واليقظة الذهنية باعتبار درجتها الكلية.
وهتدف الدراسة احلالية أيضا إىل التعرف على العالقات
بني بعدي الشرود الذهين ومتغري اليقظة الذهنية ،وأخريا تسعى

مشكلة

الدراسة:

بناء على ما سبق ،تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن
السؤال اآليت :ما القدرة التنبؤية لبعدي الشرود الذهين العفوي
واملتعمد واليقظة الذهنية للتنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري:
األصالة ،واملرونة ،والطالقة لدى طالبات اجلامعة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
 .1هل توجد عالقة بني درجات اليقظة الذهنية ودرجات
كل من الشرود الذهين املتعمد والشرود الذهين العفوي؟
 .2هل توجد عالقة بني درجات كل من بعدي الشرود
الذهين املتعمد والشرود الذهين العفوي ودرجات كل بعد
من أبعاد التفكري االبتكاري :الطالقة ،واملرونة ،واألصالة؟
 .3هل توجد عالقة بني درجات اليقظة الذهنية ودرجات
كل بعد من أبعاد التفكري االبتكاري  :الطالقة ،واملرونة،
واألصالة؟
 .4هل يرجع التغري يف درجات كل بعد من أبعاد التفكري
االبتكاري  :املرونة ،والطالقة ،واألصالة إىل التغري يف
درجات الشرود الذهين املتعمد والعفوي واليقظة الذهنية
بشكل ميكن التنبؤ به؟
أهمية

الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة النظرية يف كوهنا تناولت موضوع
اليقظة الذهنية والذي يعد موضوعا حيويا وجديدا ،وخصوصا
يف البيئة العربية ،ومن مث ميكن أن تشجع الدراسة الباحثني يف
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نتائج الدراسة احلالية حمددة خبصائص العينة املتاحة اليت
طبقت عليها ،وأفرادها من اإلناث من طالبات اجلامعة ،كما
أن الدراسة طبقت على عينة صغرية من أفراد اجملتمع األصلي
– واملتمثل يف طالبات جامعة امللك سعود – ،ولذا فنتائجها
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.

علم النفس والرتبية على إجراء أحباث جديدة يف جمال اليقظة
الذهنية وارتباطها باجلوانب املعرفية واالنفعالية لدى أفراد جمتمع
الدراسة .ومتيزت الدراسة مبحاولتها الكشف عن العالقة بني
متغريات اليقظة الذهنية والشرود الذهين والتفكري االبتكاري يف
جمتمع من البيئة العربية ،وبذلك تكون دراسة سابقة يف اجملتمع
العريب يف هذا املوضوع حتديدا .كما أن متييز الدراسة بني
بعدي الشرود الذهين العفوي واملتعمد قد يزيد فهم العالقة
املفرتضة بني الشرود الذهين والتفكري االبتكاري ،وعالوة على
ذلك فقد تفتح الدراسة الباب لدراسات عربية أخرى تبحث
يف العوامل ذات القدرة على التنبؤ مبستوى التفكري االبتكاري
لدى طلبة اجلامعة .وأخريا تسهم نتائج الدراسة يف حتفيز
الدراسات املستقبلية الختبار تأثري تدريبات اليقظة الذهنية
على مستوى التفكري االبتكاري لدى طالب اجلامعة يف جمتمع
الدراسة.
أما بالنسبة ألمهية الدراسة التطبيقية ،فالدراسة قد قدمت
ترمجة ملقياس الشرود الذهين املتعمد والعفوي لكارير
) (Carreire et al., 2013ليكون مالئما للتطبيق على البيئة
العربية .كما أن ما أوصت به الدراسة من ضرورة التعرف على
العوامل ذات العالقة بالتفكري االبتكاري واليقظة الذهنية من
أجل رفع مستواها لدى طلبة اجلامعة قد يفيد يف تبين اجلامعة
واملؤسسات املعنية بطلبة اجلامعة لربامج تدريبية تسعى لتحسني
قدرات طلبة اجلامعة ورفع مستوى التفكري االبتكاري لديهم.
إضافة إىل ذلك فدراسة مستوى التفكري االبتكاري لدى عينة
من طالبات اجلامعة يف اجملتمع السعودي قد يفيد الدراسات
يف جمال القياس النفسي واليت ترمي إىل مجع بيانات منشورة يف
جمال التفكري االبتكاري وإجراء حتليالت ما ورائية؛ للخروج
مبعايري تصحيح تتالءم مع اجملتمع احمللي .وأخريا فاالهتمام
مبستوى اليقظة الذهنية لدى طالبات اجلامعة قد يسهم يف
حتسني اجلوانب االنفعالية لدى الطالبات.

التعريفات

اإلجرائية:

التفكير االبتكاري التشعبي :هو التفكري الذي ال يتبع قواعد

حمددة مسبقا ،وينتج عددا كبريا ومتنوعا من األفكار اجلديدة
واملناسبة .ويشمل ثالثة عناصر هي :األصالة ،وتعين إنتاج
أفكار غري شائعة ،وال تتجاوز نسبة من ينتجوهنا يف اجملتمع
( ،)%5واملرونة اليت تعين تنوع األفكار وعدم متحورها حول
فكرة واحدة ،أو وجودها حتت تصنيف واحد ،والطالقة اليت
تعين سرعة توليد األفكار .وال توجد درجة كلية للتفكري
االبتكاري بل تق ّدر درجة كل بعد من أبعاده الثالثة بالدرجة
اليت يتم احلصول عليها يف كل معيار من معايري تقييم
اإلجابات على اختبار جيلفورد لالستخدامات البديلة
).(Gelford, 1969
اليقظة الذهنية :هي قدرة ذهنية على االستغراق يف اللحظة
اليت يعيشها الفرد؛ استغراقا يتصف باملرونة والقدرة على إدراك
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
اليقظة الذهنية (املري 2018 ،املرتجم عن مقياس Langer,
.)1989
الشرود الذهني المتعمد :هو احلالة اليت يكون فيها الفرد

محددات الدراسة:

واعيا ومتحكما بتسلسل أفكاره؛ غري املتصلة باملهمة اليت
يؤديها ،واليت تكون يف الغالب متصلة بتصور املستقبل .ويقدر
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مستوى الشرود الذهين املتعمد بالدرجة اليت حيصل عليها الفرد
يف النسخة العربية املرتمجة عن مقياس كارير (Carriere et al.,
).2013

أدوات

مهمة االستخدامات البديلة لجيلفورد

حيتوي االختبار على ثالث كلمات يطلب فيها من
املفحوص ذكر أكرب عدد من االستخدامات غري الشائعة
واملبتكرة لألدوات املعروضة ،وكان االختبار موقوتا حبيث يعطى
ثالث دقائق لكل كلمة ،ومت اختيار كلمات االختبار وطريقة
تصحيحه بناء على عدة دراسات ،مثل دراسة ( Müller et
 ،)al., 2016مث عرض االختبار على عينة استطالعية مكونة
من  11مشاركة حيملن خصائص مشاهبة خلصائص العينة
األساسية ،للتحقق من مالءمة فقرات االختبار ،ووضوح
التعليمات ،وبناء على استجابات املشاركات ،اقتصرت
الدراسة احلالية على ثالث كلمات بدال من ست كلمات
حيث عربت املشاركات عن ضعف قدرهتن على توليد األفكار
بعد الكلمة الثالثة .والكلمات اليت مشلتها النسخة األخرية من
االختبار هي( :مفتاح ،حذاء ،زرار) ،وبعد تطبيق االختبار
على مجيع أفراد الدراسة ،حسب ثبات وصدق املقياس.

واعيا وال متحكما بتسلسل أفكاره ،واليت ال تكون متصلة
باحلاضر ،بل تكون متصلة على األغلب باجرتار املشاعر
االنفعالية املتصلة بالذكريات أو ختيالت غري واقعية للمستقبل.
وتق ّدر درجته بالدرجة اليت يتم احلصول عليها يف جزء الشرود
الذهين العفوي من مقياس الشرود الذهين يف النسخة العربية
املرتمجة عن مقياس كارير ).(Carriere et al., 2013
الدراسة:

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،فقد درست
القدرة التنبؤية لكل من درجات مقياس اليقظة الذهنية
والشرود الذهين ببعديه – املتعمد والعفوي -؛ للتنبؤ بدرجات
أبعاد التفكري االبتكاري الثالث :الطالقة واملرونة واألصالة.
أفراد

)(Guilford

لقياس

التفكير االبتكاري التشعبي:

الشرود الذهني العفوي  :هو احلالة اليت ال يكون فيها الفرد

منهج

الدراسة:

الدراسة:

ثبات االختبار :استخدمت معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من

ُحسب احلد األدىن لعدد أفراد الدراسة باستخدام
الربنامج اإلحصائي  ،G*powerوكانت احملكات على النحو
اآليت :حجم األثر املتوقع =  ،)0.08والقوة اإلحصائية =
( ،)0.8ومستوى االحتمالية = ( ،)0.05وعدد املتغريات
املستقلة يف اختبار االحندار = ( ،)3وكان احلد األدىن لعدد
أفراد الدراسة بناء على هذه اإلحداثيات هو  139فردا ،وقد
مجعت عينة الدراسة من طالبات جامعة امللك سعود يف مرحلة
البكالوريوس يف العام الدراسي 1440-1439هـ ،وكان
عددها( )155من اإلناث ،ومتوسطها العمري (،)20.93
وباحنراف معياري ( ،)1.71ومت اختيار أفراد العينة بطريقة العينة
املتاحة بسبب صعوبة الوصول إىل طالبات اجلامعة يف األقسام
املختلفة يف حال اختيار العينة بإحدى طرق اختيار العينات
االحتمالية.

االتساق الداخلي لالختبار ،حبيث حسبت درجات ألفا
كرونباخ لكل بعد من األبعاد الثالثة ،وكانت قيمها:
( )0.82للطالقة ،و ( )0.70للمرونة ،و ( )0.6لألصالة،
وهي درجات مقبولة من الثبات يف املقاييس الرتبوية.
صدق االختبار :مت التأكد من الصدق الظاهري لالختبار
من خالل عرض االختبار على عينة من  11طالبة من
طالبات اجلامعة من غري أفراد العينة األساسية ،واستقصاء
آرائهن يف االختبار بعد تطبيقه ،كما ُحسب صدق االتساق
الداخلي لالختبار بعد تطبيقه على أفراد العينة األساسية من
خالل حساب معامالت االرتباط بني درجات الفقرات
بالدرجة الكلية للبعد .وقد تراوحت درجات االرتباط بني
درجات الفقرات ودرجة بعد الطالقة بني (– 0.84
 ،)0.88وتراوحت الدرجات يف بعد املرونة بني (– 0.5
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 ،)0.69ويف بعد األصالة بني ( ،)0.76 – 0.73وكانت
مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى الداللة (.)0.001
ص ّححت استجابات املشاركات من خالل مجع
وُ
االستجابات جلميع املشاركات على كل كلمة وترتيب
اإلجابات حسب األحرف اهلجائية حىت ال حيدث متايز بني
إجابات املشاركات ،ويلي ذلك قيام حمكم حمايد بعملية ترميز
اإلجابة حبيث تكون اإلجابات اليت تقل نسبة شيوعها عن
( )%5هي إجابات أصيلة ومن مث حتسب درجة األصالة
لكل طالبة بدرجة لكل استجابة صنفت بأهنا أصيلة،
وحسبت الطالقة باحتساب عدد اإلجابات وإعطاء درجة
لكل إجابة منطقية بغض النظر عن أصالتها ومرونتها.
وبالنسبة لتصحيح املرونة أجرت احملكمة تصنيفا نوعيا لفئات
االستجابات وحسبت درجة واحدة لكل فئة من فئات
االستجابة فعلى سبيل املثال حتسب اإلجابتان اآلتيتان بدرجة
واحدة كوهنما تنتميان لفئة واحدة وهي التزيني ( أزين
املالبس باستخدام األزرار ،أزين احلذاء باألزرار) ،وللتحقق من
ثبات التصحيح بطريقة اتفاق املصححني يف تصنيف
االستجابات ،مت حساب معامل االرتباط بني تصحيح
حمكمني لعينة عشوائية من  30مشاركة من املشاركات يف
العينة األساسية ،وكانت نسبة االتفاق حسب معامل االرتباط
بريسون هي ( ،)0.90عند مستوى الداللة ( ،)0.001وهي
نسبة اتفاق عالية ،وتدل على ثبات تصحيح درجات املرونة
لالختبار.
مقياس الشرود الذهني

لالستعانة مبرتجم حمايد ومن مث جرت الرتمجة العكسية للغة
اإلجنليزية باالستعانة مبرتمجني حمايدين ،تال ذلك مطابقة النسخ
املرتمجة واستخراج نسخة أخرية للتحكيم ،مث جرى حتكيمها
من قبل أربعة حمكمات متخصصات يف علم النفس ومتقنات
للغتني العربية واإلجنليزية ،وظهر اتفاق بنسبة  %100بني
احملكمات على العبارات ( )4،3،2ووجد اتفاق بني
احملكمات بنسبة  %75على العبارات (.)8،7،6،5،1
وبعدها عرض املقياس على عينة استطالعية مكونة من 11
طالبة من طالبات اجلامعة ،من غري املشاركات يف العينة
األساسية ،واستقصيت الطالبات بعد تعبئتهن للمقياس،
واتفقت املشاركات يف العينة االستطالعية على وضوح
العبارات ،وهبذا مل تتم أي تعديالت بعد الدراسة
االستطالعية ،مث حسب ثبات االتساق الداخلي ،وصدق
املقياس من خالل معامالت االرتباط؛ بعد تطبيقه على 155
مشاركة ،ميثلن أفراد العينة األساسية.
ثبات المقياس :مت حساب درجة ثبات املقياس باستخدام

معامل ألفا كرونباخ ،بعد تطبيق املقياس على العينة األساسية،
وقد استخرجت درجة الثبات للمقياس ككل وكانت درجته
( )0.74ولكل من بعدي الشرود الذهين املتعمد وكانت
درجته ( )0.66وأيضا للبعد الثاين الشرود الذهين العفوي
وكانت درجته ( )0.74وهذا يدل على درجة مقبولة من
الثبات للدرجة الكلية وللبعدين الفرعيني.
صدق المقياس :مت حساب صدق االتساق الداخلي من
خالل حساب معامل ارتباط بريسون
بني فقرات املقياس والدرجة الكلية وأيضا بني فقرات املقياس
ودرجة كل بعد من بعديه انظر اجلدول رقم  1ملعامالت
االرتباط ومستويات الداللة.

(Carriere et al., 2013):

Pearson correlation

يتكون املقياس من مثان عبارات مقسمة على بعدين
وجتَرى اإلجابة
الشرود الذهين املتعمد والشرود الذهين العفويُ ،
على هذا املقياس على مدرج سباعي ،وجرت ترمجة املقياس
من خالل حتويل البنود للغة العربية بواسطة الباحثتني إضافة

جدول1

يوضح الجدول معامالت االرتباط بين فقرات مقياس الشرود الذهني والدرجات الفرعية والكلية ومستويات الداللة:

البعد

الفقرة

ارتباطات الفقرات بدرجة البعد
معامل االرتباط

مستوى الداللة
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ارتباطات الفقرات بالدرجة الكلية
معامل االرتباط

مستوى الداللة
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الشرود املتعمد

الشرود العفوي

1
2
3
4
5
6
7
8

.575
.748
.795
.681
.796
.654
.798
.765

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

و فيما يتعلق باإلجابة على مقياس الشرود الذهين فهي
على متصل سباعي يرتاوح بني (نادرا وكثريا) فيما عدا عبارتني
اختلف املتصل فيهما الختالف صياغة العبارة من فعل إىل
رأي أو توضيح خاصية ففي العبارة رقم ( )3كان املتصل
يرتاوح من (على اإلطالق) إىل (كثريا) لكنه يف العبارة ()7
كان املتصل من (تقريبا أبدا) إىل (تقريبا دائما).
وجرى تصحيح املقياس من خالل تصحيح األبعاد
الفرعية حبيث تكون أقل درجة للبعد الواحد ( )4درجات
وأعلى درجة ( )28أما درجات التصحيح الكلي للمقياس
فترتاوح بني ( )8كأقل درجة و( )56كأعلى درجة ،وتفسر
الدرجات بارتفاع الشرود الذهين عند ارتفاع الدرجة على
املقياس واخنفاض الشرود الذهين عند اخنفاض الدرجة .ومل
تستخدم الدرجة الكلية للمقياس يف اختبار العالقات بني
الشرود الذهين ومتغريات الدراسة األخرى ،وإمنا كان اهلدف
من حساب الدرجة الكلية للمقياس هو استخدامها يف اختبار
صدق املقياس عن طريق حساب معامالت االرتباطات بني
درجات الفقرات والدرجة الكلية للمقياس.
مقياس اليقظة الذهنية

(Langer, 1989

.571
.517
.620
.537
.640
.615
.617
.620

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

ليكرت اخلماسي ،وتشمل األبعاد األربعة :التمييز اليقظ،
واالنفتاح على اجلديد ،والتوجه حنو احلاضر ،والوعي.
وستقتصر الدراسة احلالية على الدرجة الكلية للمقياس،
لكوهنا األكثر قوة يف االرتباط بدرجات التفكري االبتكاري
( .)Bercovitz et al., 2017كما أن الدرجات الفرعية مل تكن
عالية التشبع باألبعاد الفرعية & (Haigh, Moore, Kashdan
) Fresco, 2011وال ثابتة بني الدراسات حبيث تسهل
مقارنتها ،فمثال طبق بريكوفتش ( )Bercovitzاملقياس بأبعاده
األربعة :املرونة ،والوعي ،والبحث عن اجلديد ،وإنتاج اجلديد،
وكان مكونا من  21عبارة .يف حني طور بريسون ،والجنر،
وزيلتشا ( Pirson, Langer, Bodner & Zilcha-Mano,
 )2018مقياس الجنر مبا يتناسب مع السياق االجتماعي،
ويركز على عينة من املرضى؛ فتكون املقياس من  21عبارة،
وحذف بعد املرونة لعدم حصوله على
بدال من  28عبارةُ ،،
درجة تشبع عالية يف التحليل العاملي .بل إن مقياس الجنر يف
إحدى النسخ األملانية مشل ست فقرات؛ كما ورد يف دراسة
هالر ،وبؤمسا ،وكابر ،وزافونت ،والجنر ( Haller, Bosma,
 .)Kapur, Zafonte, & Langer, 2017أما بالنسبة للنسخة
املقننة على البيئة السعودية ،فقد مشلت  28عبارة بأربعة
أبعاد ،هي :التمييز اليقظ ،واالنفتاح اجلديد ،والتوجه حنو
احلاضر ،والوعي(املري .)2017 ،وهبذا لن تكون املقارنة
ميسرة بني أبعاد اليقظة الذهنية ملقياس الجنر املقنن على البيئة
السعودية ،وأبعاد النسخ األخرى من املقياس.

ترجمة المري،

:)2017

استُخدمت النسخة العربية املرتمجة من قبل الباحثة سلوى
املري ()2017؛ واليت اتبعت يف ترمجتها للمقياس خطوات
الرتمجة والرتمجة العكسية ،والتحقق من صدق وثبات املقياس
بعد تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  50من
الراشدات الاليت يعانني من أمراض مزمنة (مثل :السكر
والضغط) ،وأصبح املقياس يف نسخته األخرية مكونا من 28
فقرة؛ جياب عنها حبسب مدى انطباقها على الفرد مبدرج

ثبات المقياس :بعد تطبيق املقياس على العينة األساسية؛ مت
حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،وكان
معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس مقبوال ،فقد بلغت
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قيمته ( ،)0.84أما بالنسبة لألبعاد األربعة للمقياس :فقد
بلغت درجة البعد األول (بعد التمييز اليقظ) = (،)0.87
وكانت درجة البعد الثالث (بعد التوجه حنو احلاضر) =
( )0.67وهي درجات ثبات مقبولة ،يف حني اخنفضت درجة
الثبات لكل من البعد الثاين (بعد االنفتاح على اجلديد)
والرابع( ،بعد الوعي) وكانت قيمها على التوايل )0.59( :و
( ،)0.26ولذلك ستقتصر التحليالت اإلحصائية على
الدرجة الكلية ملقياس اليقظة الذهنية.

صدق المقياس :مت حساب صدق االتساق الداخلي

للمقياس باستخدام معامل االرتباط بريسون بني درجات
الفقرات والدرجة الكلية للمقياس ،وقد أظهرت مجيع الفقرات
ارتباطا داال بالدرجة الكلية .اجلدول  2يوضح قيم معامالت
االرتباط ومستويات الداللة بني فقرات املقياس والدرجة الكلية
للمقياس.

جدول 2
يوضح الجدول معامالت االرتباط ومستويات الداللة بين فقرات مقياس اليقظة الذهنية والدرجة الكلية للمقياس:
الفقرة
1
2
3

معامل االرتباط
.42
.45
.48

مستوى الداللة
.001
.001
.001

4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

.56
.55.
.45
.55
.55
.59
.39
.57
.47
.47
.38
.22
.35
.35
.44
.22
.52
.46
.43
.56
.52
.29
.42
.37
.25

.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
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إجراءات

الدراسة:

األساليب

اإلحصائية:

استخدمت اإلحصاءات الوصفية من متوسطات
واحنرافات معيارية ،لتوضيح مستويات العينة يف كل من الشرود
الذهين ببعديه – العفوي واملتعمد ،واليقظة الذهنية ،وأبعاد
التفكري االبتكاري  :الطالقة ،واملرونة ،واألصالة.
واستخدمت معامالت االرتباط بريسون Pearson
لإلجابة عن األسئلة اخلمسة األوىل للدراسة ،واملتعلقة
بالعالقات بني متغريات الدراسة األساسية.
multiple
وأخريا ،استخدم االحندار املتعدد
 regressionلإلجابة عن السؤال السادس املتعلق بتحديد
مدى التفاعل بني متغريات الشرود الذهين املتعمد ،والشرود
الذهين العفوي ،واليقظة الذهنية يف التنبؤ مبستوى التفكري
االبتكاري.

طبقت الباحثتان املقاييس على أفراد العينة بشكل مجاعي،
وتراوحت اجملموعات من ( ،)30-15وكانت جلسة التطبيق
تستغرق حوايل  30دقيقة.
وكانت جلسة التطبيق تبدأ بتعريف املشاركات باهلدف
العام من الدراسة ،وهو دراسة بعض العوامل املتصلة بالتفكري
االبتكاري ،وكذلك تعريف املشاركات بدورهن يف الدراسة،
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
املشاركة يف دراسات جتريبية الحقة هتدف لتنمية مهارات
التفكري االبتكاري ،وبعدها يبدأ تطبيق املهمة األوىل ،وهي
مهمة البدائل املتعددة ،حبيث تشرح تعليمات االختبار،
ويوضح للمشاركات أن كل ورقة من ورقات املهمة الثالث
سيظهر فيها كلمة ،وعليهن إجياد أكرب عدد من
االستخدامات ملا تشري إليه الكلمة ،وأن حياولن التفكري يف
استخدامات ال يفكر الناس هبا يف العادة ،وأن الوقت
املخصص لكل كلمة هو ثالث دقائق ،ومن مث تعطي الباحثة
إشارة البدء واالنتهاء لكل كلمة ،وقد طُبّقت املقاييس الثالثة
على املشاركات ورقيا ،وكان ترتيب التطبيق على النحو اآليت:
(اختبار التفكري االبتكاري ،مث الشرود الذهين ،مث اليقظة
الذهنية) واختري هذا الرتتيب نظرا ألن التفكري االبتكاري
حيتاج جهدا ذهنيا من املشاركات باإلضافة لكونه موقوتا؛
خبالف املقياسني اآلخرين اللذين يعدان من مقاييس تقدير
السلوك.
جدول 3

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
االبتكاري الثالثة من خالل مجع الدرجات اليت حصلت عليها
كل مشرتكة لكل مفردة يف كل بعد (أي أن درجة الطالقة –
مثال  -اليت حصلت عليها املشرتكة يف كل من الكلمات
الثالث قد مجعت لتشكل درجة الطالقة للمشرتكة)،
استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
للمتغريات ،ويوضح اجلدول  3املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية لدرجات مقاييس الشرود الذهين واليقظة
الذهنية وأبعاد التفكري االبتكاري.

يوضح الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات كل من الشرود الذهني واليقظة الذهنية وأبعاد التفكير االبتكاري:

المقياس

البعد

مقياس الشرود الذهين

املتعمد

المتوسط الحسابي
18.865

االنحراف المعياري
5.1

العفوي

16.379

5.68
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المقياس

البعد

مقياس اليقظة الذهنية

الدرجة الكلية

مقياس التفكري االبتكاري

الطالقة

12

األصالة

5.935

3.546

املرونة

7.81

2.87

5.232

الذهين العفوي .ويف املقابل بدت اليقظة الذهنية مرتبطة
ارتباطا عكسيا ضعيفا بدرجات الشرود الذهين العفوي عند
استبعاد درجات الشرود الذهين املتعمد .واجلدول 4يوضح
مصفوفات معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :العالقة بين درجات

الشرود الذهني واليقظة

المتوسط الحسابي
102.401

االنحراف المعياري
13.13

الذهنية:

أظهر اختبار معامل ارتباط بريسون
 correlationأن درجات اليقظة الذهنية ترتبط ارتباطا طرديا
ضعيفا بدرجات الشرود الذهين املتعمد بعد ضبط أثر الشرود
Pearson

جدول4
يوضح الجدول مصفوفات معامالت االرتباط بين أبعاد التفكير االبتكاري واليقظة الذهنية ،وكذلك بعدي الشرود الذهني المتعمد والشرود
الذهني العفوي بعد ضبطهما.
اليقظة الذهنية
اليقظة الذهنية
الشرود العفوي
الشرود املتعمد

*-.195
*.164

الطالقة
**.219
*-.196
*.176

األصالة
***.339
**.228
*.174

المرونة
**.236
**.226
**.235

*تدل على مستوى داللة أقل من (** .)0.05تدل على مستوى داللة أقل من (*** .)0.01تدل على مستوى داللة أقل من (.)0.01
Ohana et al., 2017: Brewer et al., 2011; & Giambra,
واحلقيقة أن هذه العالقة الطردية بني الشرود الذهين

) ،1989وهذا ما جيعل العالقة العكسية بني الشرود الذهين
العفوي واليقظة الذهنية أمرا متوقعا ،فمن ناحية الزمان يركز
الشرود الذهين العفوي على أزمان ماضية أو مستقبلية ،يف
حني يكون الرتكيز حالة اليقظة الذهنية على احلاضر .ومن
ناحية الوعي يكون الوعي مرتفعا يف حالة اليقظة الذهنية،
وضعيفا أثناء الشرود الذهين العفوي ،وتكون املرونة وعدم
إطالق األحكام نشطة يف اليقظة الذهنية والشرود الذهين
املتعمد ،يف حني ينصاع اإلنسان ملشاعره اجملرتة أو املتخيلة
دون تنقيح أثناء الشرود الذهين العفوي (Vago & Zeidan,
).2016

املتعمد واليقظة الذهنية متوقعة -وإن بدت ضعيفة يف هذه
الدراسة ،إذ إن كليهما ميثل حالة من التحكم يف التفكري
وتركيز االنتباه ،فالشرود الذهين املتعمد يعين حتكم الفرد يف
تسلسل األفكار غري املتصلة باملهمة اليت يؤديها (Carriere et
) ،al., 2013; Giambra, 1989وهذا يتطلب مرونة يف
التفكري ،وعدم تشتت االنتباه باملثريات اخلارجية ،ومثله اليقظة
الذهنية اليت تتطلب يف جزء من متريناهتا الرتكيز على شيء
حمدد أو عدة أمور دون احلكم عليها & ;(Langer, 2000
) ،Langer, 2014كما يتطلب أيضا قدرة على التحكم يف
الوعي واملرونة ).(Vago & Zeidan, 2016
ويف املقابل فإن الشرود الذهين العفوي جيعل األفكار
واملشاعر خارجة عن سيطرة الفرد ،حبيث ال يكون الفرد واعيا
بشكل كبري مبا يفكر فيه ،وتكون األفكار يف حالة الشرود
الذهين العفوي غري متصلة باحلاضر ،فإما أن تسرتجع املاضي،
أو تستشرف املستقبل بصورة غري منظمة (Berkovich-

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :العالقة بين درجات
الشرود الذهني وأبعاد التفكير االبتكاري

:

أجريت سلسلة من اختبارات معامل االرتباط اجلزئي
 partial correlationلتقصي العالقات بني بعد الشرود الذهين
املتعمد وكل بعد من أبعاد التفكري االبتكاري بعد استبعاد
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ينشط أيضا
ويف املقابل فإن الشرود الذهين املتعمد ّ
مناطق من شبكة الوضع االفرتاضي يف الدماغ ،ولكن املناطق
النشطة يف هذه احلالة ختتلف يف بعض أجزائها عن املناطق
اليت تنشط أثناء الشرود الذهين العفوي؛ إذ إن الفرد يعمل
على توجيه انتباهه ألفكار معينة مثل التخطيط للمستقبل أو
اسرتجاع حادثة معينة ،وتثبيط املثريات األخرى اليت قد ترد
على شعوره .وهذا ما جيعل الفرد واعيا باألفكار اليت تستحق
التنشيط ،واملشتتات اليت ينبغي تثبيطها .وبذلك يصبح الفرد
منطلقا يف توليد األفكار ،إذ إن الدماغ بطبيعته نشط،
واألفكار تتوارد عليه باستمرار ،لكن ما مييز الفرد الذي ميتلك
طالقة يف التفكري عن غريه؛ هو اقتناصه لألفكار املناسبة
واجلديدة ،وتثبيط األفكار القدمية .وهذا ما يزيد احتمالية
ظهور أفكار أصيلة) ، (Haw et al., 2015ولكون األفكار
اليت ترد الدماغ متنوعة بطبيعتها بني املاضي واحلاضر؛ فإن
ذلك جيعل الفرد يف حالة الشرود الذهين املتعمد أكثر قدرة
على إنتاج أفكار متنوعة ). (Vago & Aeidan, 2016

درجات الشرود الذهين العفوي ،وظهرت ارتباطات إجيابية دالة
بني درجات الشرود الذهين املتعمد ودرجات كل من الطالقة
واملرونة واألصالة يف التفكري االبتكاري.
ومن ناحية أخرى حسبت قيم ومستويات الداللة
لالرتباطات اجلزئية بني درجات الشرود الذهين العفوي
ودرجات كل بعد من أبعاد التفكري االبتكاري – بعد استبعاد
درجات الشرود الذهين املتعمد  ،-وأظهرت النتائج وجود
عالقة عكسية دالة بني درجات الشرود الذهين العفوي
ودرجات الطالقة واألصالة واملرونة.
وهذا التباين الكبري بني الشرود الذهين العفوي واملتعمد
يف االرتباط بأبعاد التفكري االبتكاري ،والذي يظهر فيه ارتباط
الشرود الذهين املتعمد بأبعاد التفكري االبتكاري ارتباطا طرديا،
يف حني تصبح العالقة عكسية بني أبعاد التفكري االبتكاري
والشرود الذهين العفوي؛ هذا التباين متوقع بناء على نتائج
دراسة أقنويل ) (Agnoli et al., 2018اليت أظهرت نتائج
مطابقة بني بعدي الشرود الذهين وأبعاد التفكري االبتكاري
التشعيب ،ومربر من الناحية العصبية .وذلك أن شبكة الوضع
االفرتاضي يف الدماغ ،واليت متثل جمموعة من املناطق الدماغية،
تشمل احلصني ،والقشرة احلزامية األمامية ،ومقدم الفص
األمامي ،تكون نشطة أثناء الراحة ،وهذا يدل على أن الدماغ
ال مير حبالة راحة ،وإمنا يبدأ الشرود الذهين الذي يتخذ يف
الغالب شكل الشرود الذهين العفوي)،(Brewer et al., 2011
فيغمر الفرد بالذكريات السلبية ،أو املخاوف ،ويصبح الفرد
غري قادر على تأمل األفكار اليت ترد على ذهنه (Giambra,
) ،1989واقتناص األفكار اجلديدة ،أو التحول من فكرة إىل
أخرى بشكل مرن (Agnoli et al., 2018; Carruthers et al.,
) ،2018; & Haw et al., 2015بل يصبح ملتصقا بأفكار
مكررة ،وهذه األمور مجيعها تتعارض مع التفكري االبتكاري
الذي يتطلب تثبيط األفكار القدمية ،والقدرة على اقتناص
األفكار اجلديدة ،والتنقل بني األفكار بسرعة ومرونة & (Vago
).Zeidan, 2016

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :عالقة درجات أبعاد

التفكير االبتكاري بدرجات اليقظة

الذهنية:

أوضحت نتائج اختبار معامل االرتباط بريسون وجود
ارتباطات ضعيفة إىل متوسطة دالة بني درجات اليقظة الذهنية
بكل من درجات بعد الطالقة واملرونة واألصالة يف التفكري
االبتكاري.
وهذه النتائج تتفق مع ما ورد يف الدراسات السابقة اليت
أظهرت عالقة إجيابية مشاهبة ;(Agnoli et al., 2018
) .Bercovitzet al., 2017وإضافة إىل ذلك فإن عددا من
الدراسات التجريبية اليت أظهرت نتائجها أثرا للتدرب على
اليقظة الذهنية يف رفع درجات اختبارات التفكري االبتكاري
;(Müller et al., 2016; Byrne & Thatchenkery, 2019

).Doron, 2016; & Justo et al., 2014
وملا كانت اليقظة الذهنية تقوم يف متارينها على الوعي
وتأمل األشياء من زوايا خمتلفة دون احلكم
باللحظةّ ،
عليها )(Langer, 2000؛ فإن قدرة الفرد على النظر إىل األمور
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الذهنية للتنبؤ بكل بعد من أبعاد التفكري االبتكاري الثالثة:
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
االختبار .وقد أظهرت النتائج أن درجات كل من الطالقة
واملرونة واألصالة تتغري تبعا ملتغريات الشرود الذهين املتعمد
والعفوي واليقظة الذهنية .ويوضح اجلدول  5نتائج اختبار
االحندار املتعدد للتنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري.

بطريقة جديدة ستزداد ،وهي ما سيساعده على توليد أفكار
أصيلة ،إضافة لقدرة الذهن أثناء صفائه بانتقاء األفكار
املناسبة ،وأيضا مرونته يف معاجلة األفكار (Vago & Zeidan,
).2016; Zhou et al., 2018
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :التفاعل بين أبعاد الشرود

الذهني واليقظة الذهنية في التنبؤ بأبعاد التفكير

االبتكاري:

أجريت اختبارات االحندار املتعدد للتعرف على القوة
التنبؤية ملتغريات الشرود الذهين املتعمد والعفوي واليقظة

جدول5
يوضح الجدول نتائج اختبارات االنحدار المتعدد المتعلقة بالقدرة التنبؤية لمتغيرات الشرود الذهني المتعمد ( ،)1والعفوي ( ،)2واليقظة
الذهنية ( )3للتنبؤ بكل بعد من أبعاد التفكير االبتكاري :الطالقة والمرونة واألصالة.
المدخل
1
2
3
1
2
3
1
2
3

المخرج
الطالقة

املرونة

األصالة

β
.155
-.17
.178
.215
-.19
.184
.215
-.17
.184

ت
1.838
*2.007
*2.225
*2.597
*2.393
*2.337
2.838
*2.077
*2.393

إن وجود تفاعل بني املتغريات الثالثة يف قدرهتا على
التنبؤ بأبعاد التفكري االبتكاري أمر متوقع .فاليقظة الذهنية
تشرتك مع الشرود الذهين املتعمد يف توجيه األفكار والتحكم
فيها ،وعدم االنصياع للمثريات اخلارجية ،واليقظة والشرود
الذهين املتعمد والعفوي تنشطان مناطق شبكة الوضع
االفرتاضي اليت تنشط وقت الراحة (Vago & Zeidan,
).2016
غري أن القدرة التنبؤية للمتغريات الثالثة متفاعلة ال تفسر
سوى ما ال يزيد عن  %10من درجات التفكري االبتكاري،
وهذا ما يوضح احلاجة لدراسات أخرى للتعرف على العوامل
األخرى املؤثرة على نشاط التفكري االبتكاري.

التوصيات:

ف )(3.151
**4.446

2

ر
.081

***6.198

.11

***6.628

.14

بناء على نتائج الدراسة احلالية ،تتلخص أهم التوصيات فيما
يأيت:
 توجيه اجلهود البحثية للتعرف على املتغريات املتصلة
بأبعاد التفكري االبتكاري لدى طالب وطالبات اجلامعة.
 توجيه البحوث لدراسة األساس العصيب لليقظة الذهنية
والشرود الذهين من أجل فهم الشبكات العصبية املشرتكة
بني هذه املتغريات والتفكري االبتكاري .
 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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،توجيه البحوث لدراسة أسباب الشرود الذهين العفوي
ونتائجها على طالب وطالبات اجلامعة؛ حبيث ميكنها
اخلروج بتوصيات تفيد يف التقليل من اآلثار السلبية
.للشرود الذهين العفوي
إجراء حبوث تدرس أثر تدريبات اليقظة الذهنية يف
 ورفع مستوى التفكري،التقليل من الشرود الذهين العفوي
.االبتكاري لدى طالب وطالبات اجلامعة
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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

قدم للنشر 1441/2/20هـ  -وقبل 1441/4/5هـ
المستتتصل هــدا البحــا احلــا إىل الكشــع ــن احلاجــات اإلرشــادية لطــالب الكليــات العلميــة والســنة التحض ـريية يف اجلامعــة اإلســالمية يف ــو
متغ ــري الكلي ــة ،هندس ــة ،عاس ــس ة  ،ل ــوم ،س ــنة ملضـ ـرييةر ومتغ ــري ــوي املنح ــة الدراس ــية ،منح ــة ارجي ــة ،منح ــة دا لي ــة للمـ ـوا ن  ،منح ــة دا لي ــة
للمقيمـ ر ،وألاـرا البحــا مت بنــا مقيــاا احلاجــات اإلرشــادية ومت تطبيقــع لــن ينــة مكو ــة مــن 270،ر البــاو واســتمدم الباعــا املــنصف الو ـ ،
وأس رت النتائف إىل أن أكثر احلاجات اإلرشادية لبـا مـن قبـل ينـة البحـا هـ  :املصنيـة واتقتدـادية ،األكاد،يـة ،التعليميـة ،الن سـية ،اتجتما يـة لـن
التوا  ،وتب ّ من التحليل أن اعتياج لبة كلية العلوم واحلاسس اآل إىل اإلرشـاد يف احلاجـات الن سـية أكثـر مـن لبـة كليـة ااندسـة والسـنة التحضـريية،
ويف احلاجات التعليمية واتجتما ية واحلاجات بشكل ام حيتاج لبة كلية العلوم والسنة التحضـريية إىل اإلرشـاد أكثـر مـن لبـة كليـة ااندسـة ،وأ صـرت
النتائف أيضا اعتياج لبة املنحة اخلارجية إىل اإلرشاد أكثـر مـن لبـة منحـة دا ليـة للمـوا ن يف احلاجـات املصنيـة واتقتدـادية ،ويف احلاجـات اإلرشـادية
بشكل ام حيتاج لبة املنحة دا لية للمقيم إىل اإلرشاد أكثر من لبة منحة دا لية للموا ن و
الكلمات المفتاحية :عاجات الطالب ،اإلرشاد الطاليب ،الب املنح
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وتؤكد اجلمعية األمريكية ملرشدي املدارا
) School Counselor Associationلن رورة اتهتمام
حباجات الطالب يف ثالثة جماتت؛ وه األكاد ،واملصين
والشمد اتجتما )(McCotter & Cohen, 2013و لذا
تعتين اجلامعات ناية ا ة بدراسة احلاجات اإلرشادية لكون
اإلرشاد مبمتلع أ وا ع وجماتتع مصنة وجدت خلدمة األفراد مبن
فيصم الب اجلامعة  ،مادي ومر 2012 ،رو ا ة أن
اتهتمام بسلوك الطالب وتكي صم يعد مسألة مصمة يف تنمية
اجملتمع؛ ألن هؤت الطالب هم نا ر اا أدوارها ال ا لة يف بنا
اجملتمع ،وأن اتساق سلوكصم مسألة عيوية تبد للباعث من
مواجصتصا ،والتددي للمشكالت اليت يواجصصا الطالب ك ت
تؤثر يف املسار الدراس والعمل ،الرياش 2004 ،رو كما إن
التعرا لن عاجات الطالب وإشبا صا يعد أمرا مصما؛ وذلك
إلجياد دافع للتعلم لدى الطالب ،وهذا الدافع يعد مصما لنجاح
العملية التعليمية ،أمحد واجلروش 2015 ،رو وا طالقا مما سبق
يرى املالك 2011،ر أن تقدمي تلك اخلدمات لطالب
اجلامعات حيتاج إىل جصود مكث ة ،بد ا من ال صم العلم لطبيعة
هذه اخلدمات والتمطط الدقيق واألمثل اا ،ومن مث إ داد
العامل املؤهل – لميا و مليا – ملمارستصاو فتقدمي اخلدمات
اإلرشادية ال عالة لطالب املرعلة اجلامعية األوىل يسا د يف تطوير
ك ا ة الطالب لن التكيع مع املواقع املمتل ة ،ويسا دهم
كذلك لن اختاذ القرارات املناسبة يف احلياة & (Lasode, Lawal
)Ofodile, 2017و
وا طالقا من أن عاجات اإل سان كثرية وتتنوي بتنوي تكوينع
اجلسم والن س والعقل واتجتما  ،ومبا أهنا ختتلع عسس
املكان والزمان والظروا ،فإ ع من األمهية مبكان العمل لن
دراستصا ،وتوفريها لألفراد كل وفق عاجتع ومكان ملع ،الرويل ،
2010رو ويؤكد أبو أسعد 2010،ر أن احلاجات تكتسس
دائدصا من الل اإل ار الثقايف واتجتما الذي يعيش
فيع ال رد ،وأن عاجات األفراد ختتلع من مرعلة مرية إىل

مقدمة

(The American

يُعد التمطيط لربامف اإلرشاد الطاليب أمرا بالغ األمهية،
إذ تسري هذه الربامف مبوازاة الربامف األكاد،ية واأل شطة
الطالبية املمتل ةّ ،إت أن ملية التمطيط اليت ت تُبىن وفقا
حلاجات ال ئات املستصدفة تعد مغامرة ت ،كن التنبؤ
بنتائجصا ،إذ ستبذل اجلصود وتستنزا الطاقات وتر د
امليزا يات لربامف ،كن أن تكون فائدهتا حمدودة ،وكل ذلك
بسبس دم اكتشاا عاجات املست يدينو وقد أكد الطحان
وأبو يطة 2002،ر أن تقدمي اخلدمات اإلرشادية للطالب
يف املؤسسات التعليمية يعد من األساسيات اليت جيس ات تنا
هبا ،فلم يعد اتهتمام مقتدرا لن التكوين املعريف؛ بل تعدى
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،
وملقيق القدر املناسس من اتستقاللية وإثبات الذات ،إذ إن
الطالب يواجصون أ با كثرية تتمثل بواجباهتم الدراسية ،إىل
جا س ما يواجصو ع من مشكالت يف اجملال اتجتما أو
اتقتدادي أو التمطيط للمستقبلو وقد أودت تعقيدات
احلياة ومتطلباهتا بعدد من الطلبة للمعا اة من بعض
ات طرابات السلوكية ،واليت تزيد من مشكالهتم الن سية
واتجتما ية وتؤثر يف ملديلصم األكاد ،مما جيعلصم حباجة
إىل دمات إرشادية  ،مادي ومر 2012 ،رو وقد أكد
كل من اللقماين 2014،ر ورمضان 2013،ر أن اجلامعات
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
ك ا هتم يف جماتت متعددة ،هبدا مواجصة التحديات
املتدلة هبذه املرعلةو
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أ رى ،ويف هذا إشارة إىل أن عاجات ال رد ليست ثابتة أو
مستقرة ،بل ه ر ة للتغري والتطورو
وتُعد احلاجات اإلرشادية لطالب اجلامعة ذات أمهية كبرية،
ويتم ملقيقصا من الل اخلدمات اليت تقدمصا اجلامعة ام ،واملبنية
لن أسس لمية ،إذ ينبغ أن يقدمصا أشماص مؤهلون لميا
ومدربون فنيا لن مصارات العمل اإلرشادي ،وذلك للو ول
بالطالس إىل أقدن درجات التوافق مع ذاتع واجملتمع الذي يعيش
فيع  ،مادي ومر 2012رو
واخلال ة اليت ات ق ليصا الرويل 2010،ر ورمضان
2013،ر أن إشباي عاجات الطالس اجلامع بالطرائق الرتبوية
السليمة أمر روري ،سوا أكان باإلرشاد الوقائ أم النمائ
والعالج  ،إذ إن دم إشبا صا يؤدي إىل زيادة متا بصم
ومشكالهتم ،وباملقابل فإن مواجصتصا بالطرق اإلرشادية السليمة
يؤدي إىل ملقيق النمو السوي للطالس وبنا القات إجيابية لن
تعر ال رد إىل مشكلة
خمتلع الدعدو ويف هذا اإل ار فإن ّ
معينة يؤدي إىل شعوره بعدم اتتزان ،إذ يدعس ليع مواجصة
متطلبات املوقع الذي يؤثر فيع ،فتنشأ لديع احلاجة اليت تعرب
ن رورة توافر قوى ارجية تسا د ال رد لن مواجصة
األزمة وإشباي تلك احلاجة  ،بد الغين2015 ،رو
أما احلاجة اإلرشادية فقد رفصا املعيين 2002،ر الوارد يف
البلوي 2014،ر بأهنا تتمثل يف رابة ال رد يف التعبري اإلجيايب
واملنظم ن مشكالتع اليت تسبس لع الضيق واإلز اج؛ بقدد
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
مع سع ومع جمتمعع الذي يعيش فيع بشكل إجيايب وبدورة
فا لةو وقد را الضامن وسليمان 2007،ر احلاجة اإلرشادية
بأهنا احلاجات اليت يرى الطالب أهنا رورية ملسا دهتم يف عل
مشكالهتم األكاد،ية واملصنية والشمديةو
وات ق دد من الباعث منصم :الشكري والسعدية
2016،ر ،وباقادر ووردات 2014،ر ،وماك كورت وكوه

)(McCotter & Cohen, 2013

احلاجات اإلرشادية تتلمص باآليت:

واملالك

2011،ر أن

الحاجات النفسية :وترتبط بعملية اتتزان الن س للطالب،
ويعد إشبا صا أمرا روريا لعملية التكيع ،و،كن اإل افة لن
ذلك بأن احلاجات الن سية ه تلك املطالس اليت تسا د ال رد
لن التوافق مع ذاتع والتملص من التحديات الن سية اليت تعوق
تقدمع حنو النجاحو
الحاجات التعليمية :وه عاجة الطالب ملعرفة مدادر القوة يف

شمدياهتم والعمل لن تنميتصا من الل الربامف اإلرشادية
املمطط ااو
الحاجات االجتماعية :وه احلاجات اليت تنشأ تيجة وجود

عوبات يف مصارات التوا ل اتجتما وتكوين القات
إجيابية مع أفراد اجملتمع ،مما يولد الشعور بعدم التكيع
اتجتما  ،ومن مث قد يتجع ال رد إىل ات سحاب أو ات طوا
لن الذاتو
الحاجات األكاديمية :ه احلاجات اليت تنشأ بسبس وجود
ملديات ملول دون ملقيق الطالب ملستويات اإلجناز املطلوبة
منصم ،و عع مستوى التكيع مع روا ومتطلبات العمل
اجلامع و و،كن القول :إن احلاجة لإلرشاد األكاد ،تتمثل
برابة الطالب باحلدول لن معلومات عول التمدص اجلامع
من عيا اخلطط ومتطلبات النجاح والتمرج ومعرفة مدادر
املعلومات اليت تعينع يف دراستعو ويعزز ذلك تيجة املسح الذي
قام بإجرائع تشو ق وسيو وشيك (Cheung, Siu, & Shek,
) 2017وتو لوا من اللع أن اجتاهات الطالب كا ت إجيابية
حنو اإلرشاد األكاد ،الذي يسا دهم لن فصم ياراهتم
الدراسية ن ريق املنصف النمائ الذي يندمف من اللع املرشد
مع املسرتشد بعالقة إرشادية تبادلية تقوم لن تسصيل اإلجرا ات
لن الطالس وتبدريه بسلوكع ومسا دتع لن اختاذ قراراتع وعل
مشكالتع وتقييم مصاراتعو
الحاجات المهنية :وتتمثل باحلاجة اليت تنشأ تيجة وجود
امو
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احلاجات كان يف اجملال العقل مث يليع جمال التوجيع الرتبوي مث
اجملال اتجتما مث اجملال الن س جسم مث ات عا  ،وقد عل
جمال الد م الدراس يف الرتتيس األ ريو وأشارت النتائف لعدم
وجود فروق يف أالس احلاجات الن سية والرتبوية لدى الطالب
وفقا لدرجات ملديلصمو
وأجرى كذلك بروزوا وفاسيلوبولوا وكورفيايت وباوردا

والتوفيق بينصا وب ميوام ومساهتم الشمدية وختدداهتم
العلميةو وقد مت اجلمع يف هذا البحا ب احلاجات املصنية
واحلاجات اتقتدادية يف حمور واعد تيجة التقارب بينصما يف
العملية اإلرشادية ،إذ استنتف الباعا أن احلاجات املصنية
واتقتدادية ه تلك الرابة اليت تنشأ لدى ال رد تيجة قص
معلوماتع عول فرص العمل املتاعة لع ،واملدادر اليت ،كنع من
الاا احلدول لن اتستشارات مبا يضمن ملقيق توافق مصين
واقتدادي لل ردو ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل رورة التأكيد
لن مقدم دمات اإلرشاد املصين واتقتدادي بأن يركزوا لن
معرفة األسباب اليت تدفع الطالب للحدول لن اإلرشاد يف
اجملال اتقتدادي؛ ومن مث يستطيع مقدم اخلدمة مسا دة
الطالب لن إدارة مدادرهم املالية بشكل فا ل (Choi,

)(Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015

دراسة هدفت إىل الكشع ن احلاجات اإلرشادية لعينة من
الب املدارا الثا وية يف اليو ان ،وأثر كل من العمر والنوي
اتجتما واألدا األكاد، ،منم ض ،متوسط ،جيد ،ممتازر
لن تلك احلاجاتو وقد تكو ت ينة الدراسة من  433،البة
و 498البار ،وقد مم الباعثون استبا ة تكو ت من 70
فقرة لقياا مخسة حماور وه  :مصارات التعلم ،اإلرشاد املصين،
العالقات الشمدية ،التطور الشمد  ،والقيم اتجتما يةو وقد
أ صرت النتائف أن القيم اتجتما ية ا تلت قمة احلاجات ،تالها
مصارات التعلم مث اإلرشاد املصين مث العالقات الشمدية ،وجا
التطور الشمد يف هناية قائمة احلاجاتو وأجرى السناين
2015،ر دراسة هدفت إىل معرفة واقع التوجيع واإلرشاد الرتبوي
يف معصد تعليم اللغة العربية لغري النا ق هبا باجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة ،وأ صرت النتائف أن التوجيع واإلرشاد كان متوفرا
إىل عد ما من وجصة ظر املعلم والطالبو وقام أمحد
واجلروش 2015،ر بدراسة هدفت إىل التعرا لن بيعة
احلاجات اإلرشادية لدى ينة من الب كلية الرتبية يف جامعة
مدراتع ،وتكو ت ينة الدراسة من  212البا و البة مت
ا تيارهم بطريقة شوائية من شرة أقسام أكاد،ية ،وأ صرت
النتائف أن احلاجات اإلرشادية امللحة للطالب تشمل :قلق
اتمتحا ات ،والتعامل مع الضغوط الدراسية ،والنسيان ،واخلوا
من ال شل ،وتنظيم الوقت ،واخلوا من املستقبل ،وتعلم
اسرتاتيجيات أدا اتمتحا ات ،والشعور بالقلق ،والتمطيط
للمستقبل املصين ،وتطوير مصارات القرا ة ،وإجياد معىن للحياة،
وا تيار املصنة ،والعدبية الزائدة ،وزيادة قوة الشمدية ،و عع

Gudmunson, & Hong. 2016).

وقد تب من الل الدراسات اليت تناولت احلاجات
اإلرشادية لطالب اجلامعات أن احلاجات خمتل ة با تالا
متغريات الدراسة ،إذ أجرى الشكري والسعدية 2016،ر دراسة
هدفت إىل التعرا لن واقع احلاجات اإلرشادية لدى لبة
كليات العلوم التطبيقية يف ُمان ،ومشلت الدراسة  129البا
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
اإلرشادية ،مث جا ت احلاجات الن سية ،وتلتصا اتجتما ية،
واإلدارية ،ومل تشر النتائف إىل وجود فروق ذات دتلة إعدائية
تعزى ملتغري اجلنس أو التمدص أو السنة الدراسية؛ أي أن هذه
احلاجات اا املستوى سع من القوة لدى مجيع الطلبةو وأجرى
مجل الليل والشريع 2015،ر دراسة هدفت لرتتيس احلاجات
الن سية والرتبوية للطالب الوافدين يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة يف و متغريي املعدل األكاد ،والقارة اليت ينتمون إليصا،
وتكو ت ينة الدراسة من 315،ر البا وافدا من قارات ةسيا
وأفريقيا وأوروبا وأمريكا ،وقد مم الباعثان مقياسا للحاجات
الن سية ،وة ر للحاجات الرتبوية ،وأشارت النتائف إىل أن أكثر
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اإلسالمية باملدينة املنورة ،إ افة لطالب املنح الدا لية من

الذاكرة ،واخلجل الزائد ،وفصم اتهتمامات املصنيةو وأس رت
النتائف ن دم وجود فروق دالة إعدائيا ب الطالب تعزى
ملتغري التمدص العلم و كما أجرى باقادر ووردات 2014،ر
دراسة هدفت للتعرا لن احلاجات اإلرشادية لدى لبة السنة
التحضريية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ،ولتحقيق أهداا
الدراسة قام الباعثان ببنا مقياا احلاجات اإلرشادية الذي مت
تطبيقع لن ينة مكو ة من 200،ر الس و البة من الب
املسارين العلم واإلداري يف السنة التحضريية يف جامعة أم
القرى ،وأ صرت النتائف أن احلاجات الدحية واجلسمية اعتلت
املرتبة األوىل من احلاجات ،مث احلاجات اتجتما ية ،مث الن سية،
مث الدراسية ،وأ ريا احلاجة إىل املرشد الطاليبو كما أ صرت دم
وجود فروق دالة إعدائيا تبعا ملتغري التمدص سوا أكان لميا
أم إداريا دا ما خيص جا س احلاجات الدحية والن سية فقط
ولداحل الب التمدص العلم و وأجرى الرويل 2010،ر
دراسة هدفت إىل التعرا لن احلاجات اإلرشادية لطالب
الكليات التقنية يف اململكة العربية السعودية من وجصة ظر الطلبة
أ سصم ،وتكو ت ينة الدراسة من  908الب و البات،
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
اإلرشادية األكاد،ية يف املرتبة الثالثة ،وجمال احلاجات اإلرشادية
الن سية جا يف املرتبة الرابعةو
من الل ما سبق ،كن اتستنتاج أن احلاجات اإلرشادية
مت اوتة وت ،كن التنبؤ هبا إت من الل البحا العلم الدقيق،
إذ إن بعض اجملاتت اإلرشادية تظصر فيصا احلاجة كبرية يف ع
تظصر احلاجة اا يف دراسات أ رى متوسطة أو قليلةو ويتميز
البحا احلا ن الدراسات السابقة يف متغري وي املنحة
الدراسية لعينة البحا ،إذ مت استقدا عاجات الب املنح
اخلارجية الذين يشكلون حنو  % 60من الب اجلامعة

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
الكايف باحلاجات اإلرشادية للطالب ،وأ ع يتم بنا اخلطط
ال دلية والسنوية اخلا ة بعمل الوعدات اإلرشادية ،ويتم إقامة
الربامف اإلرشادية املمتل ة دون اتلت ات إىل احلاجات اإلرشادية
املمتل ة للطالب ،ودون إجرا أي مسوعات تهتمامات
الطالب املتنو ةو و مال مبا ذكره الز يب 2003،ر املشار إليع
يف أبو أسعد 2010،ر من أن مؤمتر الرتبية الذي قد يف اململكة
العربية السعودية ام  ،2003ملت نوان احلاجات الن سية
واتجتما ية والرتبوية للشباب يف جمتمعات دول جملس التعاون
اخلليج  ،قد أو ن باتهتمام بدراسة عاجات الشباب
واملراهق ومشكالهتم للمسا دة يف تدميم برامف للوقاية
والعالج ،وإ داد برامف تو ية يقوم هبا املمتدون يف لم الن س
واإلرشاد لتو ية أسر الطالب ،كما أو ن بإجرا دراسات تتناول
احلاجات الن سية لدى الشبابو لذا حياول البحا احلا
الكشع ن احلاجات اإلرشادية لدى جمتمع البحا هبدا
تقدمي املسا دة املثلن ام وفق احلاجات اليت يودون تلق املشورة
فيصاو إ افة إىل مسا دة مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة
والوعدات اإلرشادية التابعة لع يف الكليات لن التمطيط األمثل
للربامف واخلدمات اليت يقدموهنا للطالب ،وذلك ا طالقا من رأي
رمضان 2013،ر بأن احلاجات اإلرشادية ت يستطيع ال رد
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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تسصم يف د م املسرية العلمية للطالبو لذلك كان لزاما إجرا
هذا البحاو

اخلارجية حلاجة مل تشبعو ويسعن البحا احلا لإلجابة ن
األسئلة اآلتية:
1و ما احلاجات اإلرشادية األكثر أمهية لطالب الكليات
العلمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة؟
2و هل ختتلع احلاجات اإلرشادية لطالب اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة با تالا الكلية و وي الدراسة ،منحة ارجية
أو دا ليةر؟

أهداف البحث
هدا البحا احلا إىل:
1و الكشع ن احلاجات اإلرشادية األكثر أمهية بالنسبة
لطالب الكليات العلمية والسنة التحضريية يف اجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورةو
2و الكشع ن أثر متغري الكلية اليت يدرا فيصا الطالس
،هندسة ،عاسس ة  ،لوم ،سنة ملضرييةر لن احلاجات
اإلرشادية األكثر أمهية لديعو
3و معرفة تأثري متغري وي املنحة الدراسية ،منحة ارجية،
منحة دا لية للموا ن  ،منحة دا لية للمقيم ر لن
عاجات الطالب اإلرشاديةو

أهمية البحث

يستمد البحا أمهيتع من اجملتمع الذي جيرى فيع وهو
الب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو واليت تعد جامعة املية؛
إذ تستقطس اجلامعة ةتا الطالب سنويا من 160،ر دولة
تقريبا ،وهم بال شك يواجصون جممو ة من التحديات –تبد من
الكشع نصا– ترتبط بالتكيع مع اجملتمع اجلديد ،والشعور
باتارتاب ،وا تيار التمدص واريها من التحديات ،اللقماين،
2014رو ويستمد هذا البحا أمهيتع أيضا من دم وجود أي
حبوث أو دراسات -يف عدود لم الباعا– أجريت من قبل
للكشع ن احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية والسنة
التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،ومن مث فإن
التعرا لن احلاجات اإلرشادية للطالب والتعامل معصا دا ل
احلرم اجلامع بطريقة لمية منصجية حيحة وخمطط اا سيؤثر
إجيابا وبشكل كبري لن جودة خمرجات اجلامعة واجملتمع ككل،
يعول
مما يسصم يف الرفع من سوية رجي هذه اجلامعة الذين ّ
ليصم الكثري يف تعريع الناا مببادئ الدين الوسط وأ القياتع
السمحة ومبادئع العظيمة و شر رسالة اإلسالم اخلالدة يف شىت
أرجا املعمورةو إ افة إىل ذلك ،كن أن تسصم تائف البحا يف
مسا دة مركز اإلرشاد الطاليب باجلامعة لن التمطيط األمثل
للربامف املقدمة للطالب ا ة بعد أن أ صرت تائف دراسة
اللقماين 2014،ر أن مو و ات احملا رات والربامف العامة اليت
يقدمصا مركز اإلرشاد الطاليب باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ت

حدود البحث
-

-

-
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احلدود الزما ية :ال دل الدراس األول من العام اجلامع
 2019/2018مو
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
التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو
أدوات البحا :تدميم استبا ة احلاجات اإلرشادية لطالب
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو
اقتدار تعميم تائف البحا لن العينة اليت مت ا تيارها
لغايات تطبيق األدواتو
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ويعرا املنصف الو التحليل
واألهداا اليت يسعن لتحقيقصاو ّ
بأ ع :أسلوب من أساليس التحليل املر ِ
تكز لن معلومات كافية
ودقيقة ن اهرة أو مو وي حمدد من الل فرتة أو فرتات زمنية
معلومة وذلك من أجل احلدول لن تائف ملية مث ت سريها
بطريقة مو و ية ،ومبا ينسجم مع املعطيات ال علية للظاهرةو
،الوليع 2012 ،رو

التعريفات اإلجرائية:

الحاجات اإلرشادية :ه استجابات الطالب لن مقياا
احلاجات اإلرشادية الذي مت إ داده للكشع ن عاتت
النقص والعوز يف اجملاتت الن سية واتجتما ية واألكاد،ية
والتعليمية واملصنية واتقتداديةو
طالب الكليات العلمية :هم الب مرعلة البكالوريوا الذين

مجتمع البحث وعينته

يدرسون يف كلية ااندسة وكلية احلاسس اآل و ظم املعلومات
وكلية العلوم يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

تكون جمتمع البحا من :مجيع الب كلية ااندسة ،وكلية
احلاسس اآل  ،وكلية العلوم ،السنة التحضريية املسجل يف
ال دل الدراس األول من العام اجلامع  1440/1439هـ -
 2019/2018مو و ددهم 803،ر البا ،مت ا تيار العينة
بالطريقة العشوائية الطبقية ،بلغ دد أفرادها 270،ر الس
وبنسبة كلية بلغت 6،و%33ر ،واجلدول 1،ر ينب توزيع لبة
جمتمع البحا و ينتع لن الكلياتو

طالب السنة التحضيرية :هم الب مرعلة ما قبل اتلتحاق
بالكليات ،الذي يدرسون يف السنة التحضريية للكليات العلمية
يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو
منهج البحث وإجراءاته
منهج البحث
التحليل  ،الذي يستند
يعتمد البحا لن املنصف الو
إىل و ع الظاهرة ،وذلك يت ق مع بيعة هذا البحا،

الجدول 1
توزيع طالب مجتمع البحث وعينته على الكليات

عدد الطالب الكلي

حجم العينة

النسبة

الكلية
كلية الهندسة

227

67

5و% 29

كلية الحاسب اآللي

198

78

4و% 39

كلية العلوم

205

70

1و% 34

السنة التحضيرية

173

55

8و% 31

المجموع

803

270

% 33.6

أداة البحث

والسنة التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،تكو ت
من 5،ر حماور أساسية ه :

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
–ذات الدلة مبو وي البحا– إ افة إىل ات تماد لن كثري
من األ ر النظرية الواردة عول املو وي ،مت إ داد استبا ة
للكشع ن احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية

 احملور األول :الحاجات النفسية ،وتكون من 17،ر
فقراتو

 احملور الثاين :الحاجات التربوية ،وتكون من 9،ر
فقراتو
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 احملور الثالا :الحاجات االجتماعية ،وتكون من 12،ر

وهبذا أ بحت اتستبا ة مكو ة من 5،ر حماور بعدد فقرات
53،ر فقرة موز ة لن النحو اآليت:

 احملور الرابع :الحاجات األكاديمية ،وتكون من 13،ر

 احملور األول :الحاجات النفسية ،وتكون من 15،ر

فقرةو

فقرةو

فقرةو

 احملور الثاين :الحاجات التعليمية ،وتكون من 11،ر

 احملور اخلامس :الحاجات المهنية واالقتصادية ،وتكون

فقرةو

من 10،ر فقراتو
كما استملص متغريين ،كن أن يؤثران يف احلاجات
اإلرشادية لطالب الكليات العلمية والسنة التحضريية يف
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة:
 الكلية :ااندسة ،احلاسس اآل  ،العلوم ،السنة
التحضرييةو
 وي املنحة :منحة ارجية ،منحة دا لية للمقيم ،
منحة دا لية للموا ن و
وا تمدت أداة البحا يف مضموهنا لن جممو ة من
الدراسات السابقة مثل :تشو ق وة رين Cheung et al. ،
2017ر ،وشكري والسعدية 2016،ر ،وأمحد واجلروش
2015،ر ،ورمضان 2013،ر ،و مادي ومر 2012،ر
وأيب أسعد 2010،ر واملشرا 2008،رو وترمجت احملاور
اخلمسة إىل 61،ر فقرةو

 احملور الثالا :الحاجات االجتماعية ،وتكون من 10،ر
فقراتو

 احملور الرابع :الحاجات االكاديمية ،وتكون من 8،ر
فقراتو
 احملور اخلامس :الحاجات المهنية واالقتصادية ،وتكون

من 9،ر فقراتو
وقد رو مناسبتصا لعينة البحا من عيا الو وح،
والدقة ،والديااة ،وا تماؤها جملااا ،وتقاا من الل مقياا
ربا متدرج ،أ ذ القيم العددية 1-2-3-4،ر عيا متثل
القيمة 4،ر عاجة كبرية ،ومتثل القيمة 3،ر عاجة متوسطة،
ومتثل القيمة 2،ر عاجة قليلة ،بينما تدل القيمة 1،ر أ ع ت
توجد عاجة ،وقد ا تُمد املعيار املب يف اجلدول 2،ر مؤشرا
للحكم لن :احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية
والسنة التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة:
املدى= 3 =1-4؛ ول ال ئة  ،0,75 = 4/ 3واجلدول
2،ر يب هذه التقسيماتو

صدق المحكمين لألداة
بعد إ داد اتستبا ة ،مت ر صا لن جممو ة من احملكم
إلبدا الرأي عول :عجم اتستبا ة  ،دد بنودهار ،مدى
مناسبة حماور اتستبا ة ملو وي البحا ،ومناسبتصا للطالب،
وارتباط ال قرات باحملور املندرجة ملتع ،وو وح ال قرات
وك ايتصا ،واقرتاح أية تعديالت يروهنا مناسبةو مت األ ذ بآرا
احملكم اليت كان من أبرزها :إ ادة النظر ببعض ال قرات
املتعلقة هبذه احملاور ،وإ ادة يااة بعض ال قرات ،وعذا
بعض ال قرات لتكرر أفكارها يف فقرات أ رى ،وإعكام
اجلا س اللغويو وأجريت التعديالت املناسبة بقا لذلك ،وقد
ا تربت ةرا احملكم دليال لن دق حمتوى اتستبا ةو

الجدول 2
تقسيم مدى المتوسط إلجابات عينة البحث عن أسئلتها
مدى المتوسط

درجة
بدرجة قليلة جدا

1,75-1

بدرجة قليلة

أكثر من 2,50-1,75

بدرجة متوسطة

أكثر من 3,25-2,50

بدرجة كبيرة

أكثر من4,00-3,25

االتساق الداخلي

مت تطبيق اتستبا ة لن ينة استطال ية من جمتمع
البحا و ارج ينتع ددها 35،ر البا ،واستمدمت
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ال ر ية الثالثة ،وب كل منصا والدرجة الكلية ،وتراوعت
معامالت اترتباط ب 83،و92-0و0ر ،وهذه القيم مرت عة
سبيا ،وهذه النتائف تشكل دتلة لن دق اتستبا ةو

استجاباهتم يف ملليل فقرات اتستبا ة باستمراج معامل ارتباط
بريسون ب اتستجابة لل قرة والدرجة لن احملور الذي تنتم
إليعو وأ صرت النتائف وجود ارتباط ذي دتلة إعدائية ند
مستوى الدتلة 05 =α،و0ر ب الدرجة لن كل فقرة وب
الدرجة لن احملور ال ر  ،وتراوعت معامالت اترتباط ب
52،و93-0و0ر ،وهذه القيم مرت عة سبيا ،وهذه النتائف
تشكل دتلة لن دق اتستبا ةو
كما مت عساب مد وفة معامالت اترتباط ب اجملاتت

ثبات االستبانة

استمرجت معامالت الثبات من استجابات العينة
اتستطال ية ،ن = 35ر ،عيا مت عساب معامل الثبات
كرو باخ أل ا ،واجلدول 4،ر يب هذه القيمو

الجدول 3
معامالت الثبات لمحاور استبانة الحاجات اإلرشادية والثبات الكلي
النفسية

التعليمية

االجتماعية

األكاديمية

المهنية واالقتصادية

المقياس الكلي

89و0

0.87

0.86

0.892

0.84

0.91

اتستبا ة ،كما قام بشرح ريقة اإلجابة ،مع دم ترك فقرة
بدون إجابة ،و دم و ع أكثر من إجابة لل قرة الواعدة .ومن
مث لس من الطالب اإلجابة ن فقرات اتستبا ةو

وه قيمة مقبولة ألارا البحاو وتراوعت الدرجة
للمقياا الكل ب 212-53،رو أما الدرجة الكلية للطالس
فيتم عساهبا جبمع الدرجات اليت ملدل ليصا لن كل فقرة
من فقرات املقيااو وليس اذا املقياا زمن حمدد لإلجابة،
ولكن من الل تطبيقع لن العينة اتستطال ية وجد أن
الطالب يستطيعون اإلجابة نع يف زمن ،تد من 15-10،ر
دقيقةو وهبذا مت التو ل إىل اتستبا ة بدورهتا النصائيةو

نتائج البحث وتفسيرها
السؤال األول ما الحاجات اإلرشادية األكثر أهمية
بالنسبة لطالب الكليات العلمية بالجامعة اإلسالمية

بالمدينة المنورة؟ لإلجابة ن هذا السؤال مت ملليل

تطبيق االستبانة

استجابات أفراد ينة البحا من الطالب والتعرا لن
املتوسطات احلسابية واتحنرافات املعيارية آلرا ينة البحا
عول :احلاجات اإلرشادية األكثر أمهية بالنسبة لطالب
الكليات العلمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

بق الباعا أداة البحا بن سع لن 270،ر البا ،فقام
بزيارة الكليات املعنية واتلتقا مع املسؤول فيصا وأو ح ام
أهداا البحا ومربراتع ،وقد قاموا بتوجيصع والسماح لع
بالتطبيق دا ل القا ات الدراسية ،فالتقن بالطالب وأو ح
ام أهداا البحا ومربراتع بأسلوب وا ح ومبسط قبل توزيع

أوال الحاجات اإلرشادية في المجال النفسي

الجدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية في المجال النفسي
العبارات

الترتيب

االنحراف المعياري

المتوسط لحسابي

الدرجة

1

اكتساب مصارات إثارة الدافعية حنو الدراسة

27و3

93و0

كبرية

2

تعلم أساليس التملص من الضغط الدراس

3.21

0.92

متوسطة

3

اكتساب القدرة لن مواجصة ال شل

3.13

1

متوسطة

4

تعلم كي ية التغلس لن تشتت ات تباه

3.12

0.95

متوسطة

5

اكتساب مصارات اختاذ القرارات

3.09

0.98

متوسطة
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الترتيب

المتوسط لحسابي

العبارات

االنحراف المعياري

الدرجة

6

التملص من اتجتاهات السلبية حنو بعض املقررات الدراسية

3.08

0.99

متوسطة

7

التغلس لن قلق ات تبار

3.07

1.04

متوسطة

8

اكتساب الشعور بالر ا ن الن س

3.02

1.01

متوسطة

9

تعلم كي ية اكتساب الثقة بالن س

3.01

1.03

متوسطة

10

القدرة لن يااة أهداا واقعية للحياة

3.01

1.04

متوسطة

11

تعلم كي ية التكيع مع ظام الدراسة يف اجلامعة

3.01

1.05

متوسطة

12

تعلم أساليس التملص من اخلوا من ال شل

2.95

1.08

متوسطة

13

تعلم كي ية التغلس لن الشعور بالعزلة الن سية

2.93

1.02

متوسطة

14

تنمية القدرة لن ملقيق الذات

2.93

1.05

متوسطة

15

التغلس لن الرتدد يف املشاركة يف املناقشة دا ل قا ات الدراسة

2.9

1.07

متوسطة

متوسط الحاجات النفسية

3.05

1.01

متوسطة

الدراسات ،وقد جا ت فقرة واعدة بدرجة كبرية وه

يشري اجلدول 4،ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات
الن سية ،قد بلغ 05،و3ر ،وهو ،ثل درجة ،متوسطةر ،وتشري
هذه النتيجة إىل وجود عاجة متوسطة لدى ينة البحا
لإلرشاد يف اجملال الن س الذي يعد مصما يف بنا شمدية
الطالس وتدريبع لن مصارات التوافق الن س والر ا ن
الذات واكتشاا الذات وتقديرها واريها من األمور اليت
تدس يف هذا اجملالو وتت ق هذه النتيجة مع ما تو لت إليع
دراسة كل من الشكري والسعدية 2016،ر ومجل الليل
والشريع 2015،ر وباقادر ووردات 2014،ر اليت بينت
مجيعصا أن احلاجات الن سية تأيت يف املرتبة املتوسطة من ترتيس
احلاجات اإلرشادية لدى العينات اليت أجريت ليصا تلك

"اكتساب مهارات إثارة الدافعية نحو الدراسة" وهذه

النتيجة تشري إىل أمهية الدافعية للتعلم لدى الطالب ،فقد
أ صرت تائف الدراسة هوا ف وهسو (Huang, Hsu,
) 2019أن هناك القة إجيابية ب الدافعية للتعلم واجتاهات
الطالب حنو العملية التعليمية ،وهذا يدلل لن أن الطالب
الذين ،تلكون الدافعية للتعلم سوا تتحسن اجتاهاهتم حنو
التعليم بشكل ام مما يسا د لن التحس من أدائصم
األكاد ،و
ثانيا الحاجات اإلرشادية في المجال التعليمي

الجدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية في المجال التعليمي:
العبارات

الترتيب

المتوسط لحسابي

االنحراف المعياري

1

تعلم كي ية إدارة وتنظيم الوقت للدراسة

3.24

0.92

متوسطة

2

اكتساب مصارة اإلجابة ن ات تبار بطريقة حيحة

3.23

0.91

متوسطة

3

تعلم رق البحا العلم وإجرا اتع

3.21

0.91

متوسطة

4

تعلم كي ية ملس استد ا املعلومات ند احلاجة

3.18

0.91

متوسطة

5

اكتساب مصارة تلميص احملا رات

3.14

0.90

متوسطة

6

تعلم كي ية البحا ن املعلومات العلمية اليت تسا دين يف دراسيت

3.14

0.94

متوسطة

7

تعلم مصارة القرا ة املركزة أثنا الدراسة

3.11

0.89

متوسطة

8

تعلم أساليس تنمية مصارات تلميص احملا رات

3.11

0.94

متوسطة

9

اكتساب مصارات دراسية متنو ة لتحقيق األدا الدراس املراوب بع

3.10

0.92

متوسطة

10

اكتساب مصارة تنظيم األفكار ند الكتابة

3.06

0.93

متوسطة
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الترتيب
11

العبارات

المتوسط لحسابي

االنحراف المعياري

تعلم أساليس تنمية مصارات تدوين املالعظات

3.05

0.95

متوسطة

متوسط الحاجات التعليمية

3.14

0.92

متوسطة

يشري اجلدول 5،ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات
التعليمية ،قد بلغ 14،و3ر ،وهو ،ثل درجة ،متوسطةر،
ويرجع الت سري بأن ينة البحا أ صرت عاجة متوسطة يف
اجملال التعليم بأن الطالب ،تلكون ددا من املصارات تيجة
دراستصم ملقرر مصارات التعلم يف مستوى السنة التحضريية،
والذي يسلط الضو لن مصارات الدراسة وتنظيم املعلومات
والتعامل مع املقررات الدراسية املمتل ة ،وتت ق هذه النتيجة

الدرجة

مع ما تو لت إليع دراسة كل من بروزوا وة رين
) ،et al. 2015وباقادر ووردات 2014،ر ،والرويل 2010،ر،
والسناين 2015،ر فقد أ صرت هذه الدراسات بأن احلاجات
التعليمية جا ت متوسطة يف ترتيس احلاجات اإلرشاديةو
(Brouzos

ثالثا الحاجات اإلرشادية في المجال االجتماعية

الجدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية في المجال االجتماعي
الترتيب

العبارات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

تعلم كي ية التوا ل ال عال مع أساتذيت

2.96

1.03

متوسطة

2

التملص من اخلوا من التحدث أمام اآل رين

2.91

1.03

متوسطة

3

تعلم كي ية استغالل أوقات ال راغ يف أ شطة م يدة

2.91

1.04

متوسطة

4

تعلم كي ية تنمية اتستقاللية لدي

2.90

1.09

متوسطة

5

التعرا لن األ مال التطو ية اليت ،كن املشاركة فيصا

2.87

1.03

متوسطة

6

احلاجة ل صم العالقات اتجتما ية مع اآل رين

2.80

1

متوسطة

7

تنمية الشعور بالتعاون مع اآل رين

2.78

1.05

متوسطة

8

تطوير قدرايت لن تكوين القات إجيابية مع الزمال يف اجلامعة

2.77

1.07

متوسطة

9

تعلم احملافظة لن الدداقات الناجحة مع زمالئ

2.76

1.08

متوسطة

10

تعلم كيع أشارك يف املناسبات اتجتما ية السائدة يف اجملتمع

2.76

1.12

متوسطة

متوسط الحاجات االجتماعية

2.84

1.05

متوسطة

،كن أن قرأ من اجلدول 6،ر أن املتوسط احلسايب حملور
احلاجات اتجتما ية ،قد بلغ 84،و2ر ،وهو ،ثل درجة
،متوسطةر ،ويعزو الباعا هذه النتيجة إىل امتالك الطالب
جملمو ة من املصارات اتجتما ية تيجة دراستصم ملقرر مصارات
اتتدال يف مستوى السنة التحضريية ،والذي يسلط الضو
لن دد من املصارات اليت تعمل لن قل شمدية
الطالس يف اجملال اتجتما  ،وتت ق هذه النتيجة مع ما

الدرجة

تو لت إليع كل من دراسة الشكري والسعدية 2016،ر،
وباقادر ووردات 2014،ر ،وأيب أسعد 2010،ر ،والطحان
وأيب يطة 2002،ر ،إذ أ صرت هذه الدراسات بأن احلاجات
اتجتما ية جا ت متوسطة يف ترتيس احلاجات اإلرشاديةو
رابعا الحاجات اإلرشادية في المجال األكاديمي

57

اجمللة السعودية للعلوم الن سية – العدد  – 65الريا ،شعبان 1441ه ـ /إبريل 2020مر
الجدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية في المجال األكاديمي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

العبارات

الترتيب
1

فصم كامل باخلطة الدراسية لتمدد

3.29

0.89

كبرية

2

معرفة كل متطلبات التمرج

3.28

0.93

كبرية

3

التعرا لن املدادر املمتل ة اليت توفرها اجلامعة خلدمة الطالب

3.27

0.91

كبرية

4

التعرا لن لوائح اجلامعة وأ ظمتصا ،التسجيل ،احلذا ،اإل افة ،احلرمانر

3.26

0.91

كبرية

5

التعرا لن التمددات الدراسية املتوفرة يف اجلامعة

3.19

0.99

متوسطة

6

احلاجة إىل أن يعرفين املرشد األكاد ،بأساليس الت وق الدراس

3.07

0.99

متوسطة

7

فصم كي ية عساب املعدل ال دل والرتاكم

3.05

1.03

متوسطة

8

تعلم مصارات استمدام املكتبة

2.84

1.02

متوسطة

متوسط الحاجات األكاديمية

3.16

0.96

متوسطة

والسعدية 2016،ر اليت أ صرت أن مستوى احلاجات
األكاد،ية كان األ لن من ب احلاجات اإلرشادية يف العينة
اليت مت دراستصاو لما أن ال قرات األوىل والثا ية والثالثة
والرابعة كا ت درجة احلاجات اإلرشادية اا كبرية ،وهذه
النتيجة تؤكد اجلوا س اليت جيس الرتكيز ليصا يف اإلرشاد
األكاد ،للطالب ،إذ ينبغ لن الوعدات اإلرشادية يف
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

يتضح من اجلدول 7،ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات
األكاديمية ،قد بلغ 16،و3ر ،وهو ،ثل درجة ،متوسطةر،
وهذا يدل لن األمهية اليت جيس أن حيظن هبا جا س اإلرشاد
األكاد ، ،فمن اللع يتعرا لن األ ظمة املعمول هبا يف
اجلامعة واخلطط اليت سوا يدرسصا واريها من األمور
األكاد،ية اليت هتم كل الس جامع  ،وتأيت احلاجة لإلرشاد
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
وتت ق هذه النتيجة مع دد من الدراسات السابقة اليت
جا ت احلاجات األكاد،ية فيصا متوسطة مثل دراسة الرويل
2010،ر ،ودراسة الطحان وأيب يطة 2002،رو وا تل ت
تائف البحا احلا مع ما تو لت إليع دراسة الشكري

خامسا

الحاجات اإلرشادية في المجال المهني

واالقتصادية

الجدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية في المجال المهني واالقتصادي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

الترتيب
1

احلاجة لتدرييب لن كي ية أدا مقابلة اجحة للحدول لن مل

3.46

0.83

كبرية

2

احلاجة لتزويدي مبعلومات عول سوق العمل

3.41

0.87

كبرية

3

تعلم كي ية استثمار مواهيب و ربايت لسوق العمل

3.37

0.82

كبرية

4

التعرا لن شروط املصنة اليت أ د س اا

3.37

0.8

كبرية

5

كي ية توفري مل لتغطية قايت الشمدية

3.33

0.91

متوسطة

6

احلدول لن معلومات ن املصن املمتل ة

3.30

0.88

متوسطة

3.23

0.94

متوسطة

7

العبارات

احلاجة لتعري

بطريقة ا تيار التمدص املناسس

58

حممد بن أمحد محوري :احلاجات اإلرشادية لطالب الكليات العلمية والسنة التحضريية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
8

تعلم بط املدروا اليوم

3.14

1

متوسطة

9

تعلم كي ية شرا األشيا عسس أمهيتصا

3.14

1

متوسطة

متوسط الحاجات المهنية واالقتصادية

3.30

0.90

كبيرة

املصين فيصا هرم احلاجات اإلرشاديةو وقد أكد بال وزمالؤه

يتب ّ من اجلدول 8،ر أن املتوسط احلسايب حملور احلاجات
المهنية واالقتصادية ،قد بلغ 30،و3ر ،وهو ،ثل درجة

(Balin, Anderson, Chudasama, Kanagasingam and
Zhang, 2016).

،كبريةر ،ويعزو الباعا هذه النتيجة إىل دم تركيز العمل
اإلرشادي يف الكليات اليت مت دراستصا لن اجلوا س املصنية
واتقتدادية ،وأ صرت النتائف احلالية عاجة الطالب اا
بشكل كبري؛ ألن احلاجات املصنية واتقتدادية تسا د
الطالب لن التغلس لن املشكالت املالية اليت قد تواجصصم
أثنا الدراسة يف اجلامعة ،وتنعكس هذه املشكالت سلبا لن
األدا األكاد ،للطالب ،وتت ق هذه النتيجة مع ما تو لت
إىل دراسة الطحان وأيب يطة 2002،ر اليت اعتل اجلا س

أ ع ينبغ مسا دة الطالب يف التعرا لن ما يبحثع نع
أرباب العمل مثل القدرة لن التكيع واملصارات اللغوية
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
سادسا الحاجات اإلرشادية بشكل عام

الجدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية بشكل عام
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

المجال

الترتيب
1

الحاجات المهنية واالقتصادية

3.30

0.90

كبرية

2

الحاجات األكاديمية

3.16

0.96

متوسطة

3

الحاجات التعليمية

3.14

0.92

متوسطة

4

الحاجات النفسية

3.05

1.01

متوسطة

5

الحاجات االجتماعية

2.84

1.05

متوسطة

متوسط الحاجات اإلرشادية بشكل عام

3.10

0.97

متوسطة

احلاجات األكاد،ية فتعد من احلاجات الضرورية أيضا ألن
الطالب حباجة إىل مسا دة مستمرة يف األمور األكاد،ية اليت
تواجصصم يف أثنا عياهتم اجلامعية ،أما احلاجات اتجتما ية
فقد علت يف هناية قائمة احلاجات اإلرشادية لعينة البحا
ألن الطالب يتعلمون جممو ة من املصارات اتجتما ية أثنا
دراستصم يف السنة التحضريية يف مقرر مصارات اتتدال واريهو

العظ من اجلدول 9،ر أن املتوسط احلسايب حملور
احلاجات اإلرشادية بشكل ام ،قد بلغ 10،و3ر ،وهو ،ثل
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
يف هناية قائمة احلاجات اإلرشادية لدى ينة البحاو و،كن
ت سري هذا التباين بأن احلاجة األكثر إحلاعا من قائمة
احلاجات ه املصنية واتقتدادية ،و،كن تعليل ذلك بأن
الطالب يواجصون معوقات اقتدادية وملديات مصنية جيس
لن الوعدات اإلرشادية ات تنا مبعاجلتصا عىت ت تؤثر سلبا
لن املستوى األكاد ، ،أو احلالة الن سية للطالبو أما

السؤال الثاني هل تصتلف الحاجات اإلرشادية لطالب
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية ونوع

الدراسة (منحة خارجية أو داخلية)؟
 -اختالف الكلية
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اســتجابات الطلبــةو واجلــدول 11،ر يبـ املتوســطات احلســابية
واتحنرافات املعيارية للحاجات اإلرشادية وفقا ملتغري الكليةو

ولإلجابة ن هـذا السـؤال مت عسـاب املتوسـطات احلسـابية
واتحنراف ـ ــات املعياري ـ ــة وا تب ـ ــار ا F،ر لدراس ـ ــة ال ـ ــروق ب ـ ـ

الجدول10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية
المجال
الحاجات النفسية

الحاجات التعليمية

الحاجات االجتماعية

الحاجات األكاديمية

الحاجات المهنية واالقتصادية

الحاجات اإلرشادية بشكل عام

الكلية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

السنة التحضريية

55

41.47

10.78

العلوم

70

44.47

10.47

احلاسس اآل

78

44.56

10.31

ااندسة

67

39.72

10.42

السنة التحضريية

55

32.56

8.18

العلوم

70

36.20

7.13

احلاسس اآل

78

36.58

6.98

ااندسة

67

32.27

8.39

السنة التحضريية

55

29.00

8.15

العلوم

70

28.57

8.50

احلاسس اآل

78

29.94

8.23

ااندسة

67

25.99

8.50

السنة التحضريية

55

25.31

6.45

العلوم

70

26.44

5.77

احلاسس اآل

78

25.95

5.47

ااندسة

67

23.15

5.75

السنة التحضريية

55

28.82

7.01

العلوم

70

30.40

6.45

احلاسس اآل

78

30.82

5.91

ااندسة

67

28.51

6.64

السنة التحضريية

55

157.16

36.24

العلوم

70

166.09

31.69

احلاسس اآل

78

167.85

29.03

ااندسة

67

149.63

32.67

اس ــتمدم مللي ــل التب ــاين األع ــادي واجل ــدول 11،ر يبـ ـ ه ــذه
النتائف:

يظصر مـن اجلـدول 10،ر وجـود فـروق اهريـة يف األوسـاط
احلسـ ـ ــابية بـ ـ ــا تالا الكليـ ـ ــة وللتعـ ـ ــرا لـ ـ ــن دتلـ ـ ــة ال ـ ـ ــروق

الجدول11
تحليل التباين األحادي للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية
الحاجات اإلرشادية
الحاجات النفسية

الفروقات

الداللة االحصائية

الكلية

الكلية
العلوم

ااندسة

3.93

.030

احلاسس اآل

السنة التحضريية

4.01

.032

ااندسة

4.30

.010
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الحاجات التعليمية

السنة التحضريية

ااندسة

3.95

.047

الحاجات االجتماعية

العلوم

ااندسة

3.29

.013

العلوم

ااندسة

3.29

.013

السنة التحضريية

ااندسة

79و2

042و0

العلوم

ااندسة

16.70

.033

السنة التحضريية

ااندسة

18.60

.010

الحاجات األكاديمية
الحاجات اإلرشادية بشكل عام

ــام ،وملعرف ــة ه ــذه ال ــروق لد ــاحل أي كلي ــة اس ــتمدم ا تب ــار
شي يع للمقار ات البعدية ،واجلدول 12،ر يب النتائفو

يظصــر مــن اجلــدول 11،ر وجــود فــرق يف احلاجــات الن ســية
والتعليمية واتجتما ية واألكاد،ية واحلاجات اإلرشادية بشكل

الجدول 12
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير الكلية

الفروقات

الداللة اإلحصائية

الحاجات اإلرشادية
العلوم

ااندسة

3.93

.030

احلاسس اآل

السنة التحضريية

4.01

.032

ااندسة

4.30

.010

الحاجات التعليمية

السنة التحضريية

ااندسة

3.95

.047

الحاجات االجتماعية

العلوم

ااندسة

3.29

.013

العلوم

ااندسة

3.29

.013

السنة التحضريية

ااندسة

79و2

042و0

العلوم

ااندسة

16.70

.033

السنة التحضريية

ااندسة

18.60

.010

الحاجات النفسية

الحاجات األكاديمية
الحاجات اإلرشادية بشكل عام

الكلية

الكلية

احلاسس ،لذلك فصم حباجة أكثر لتزويدهم مبعلومات ن
أمهية الثقة بالن س والقبول اري املشروط للذات والتكيع
الن س مع الظروا احمليطة بالطالس واريهاو وتت ق هذه
النتيجة مع ما تو لت إليع دراسة باقادر ووردات 2014،ر
اليت أ صرت تائجصا وجود فروق دالة إعدائيا يف جمال احلاجات
الن سية لداحل الب التمدص العلم و وختتلع هذه النتيجة
مع النتائف اليت صرت يف دراسة الشكري والسعدية 2016،ر،
ودراسة أمحد واجلروش 2015،ر اليت أ صرت تائجصا دم
وجود فروق يف احلاجات تعزى ملتغري التمدص األكاد ،و

يظصر اجلدول 12،ر وجود فروق يف احلاجات اإلرشادية
ب الطلبة ف احلاجات الن سية حيتاج الب كلية العلوم
واحلاسس اآل إىل اإلرشاد أكثر من لبة كلية ااندسة
و الب السنة التحضريية ،ويف احلاجات التعليمية حيتاج
الب كلية العلوم و الب السنة التحضريية إىل اإلرشاد أكثر
من الب كلية ااندسة ،ويف احلاجات اتجتما ية حيتاج
لبة كلية العلوم والسنة التحضريية إىل اإلرشاد أكثر من لبة
كلية ااندسة ،ويف احلاجات بشكل ام حيتاج لبة كلية
العلوم والسنة التحضريية إىل اإلرشاد أكثر من لبة كلية
ااندسةو
وتعزى عاجة الب كلية العلوم واحلاسس اآل لإلرشاد
الن س إىل ما يالعظع الباعا من رابة شديدة ند الطالب
لد ول كلية ااندسة إت أن أدا هم األكاد ،ت يؤهلصم
للقبول يف تلك الكلية فيتم تسكينصم يف كلية العلوم أو

 اختالف نوع الدراسة (منحة خارجية أو داخلية)؟ولإلجاب ـ ـ ــة ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا الس ـ ـ ـؤال مت عس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــطات
احلســابية واتحنرافــات املعياريــة ا تبــار ا F،ر لدراســة ال ــروق
ب استجابات الطلبةو
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الجدول 13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف نوع الدراسة
نوع الدراسة

المجال
احلاجات الن سية

احلاجات التعليمية

احلاجات اتجتما ية

احلاجات اتكاد،ية

احلاجات املصنية واتقتدادية

احلاجات اإلرشادية بشكل ام

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

منحة دا لية للموا ن

120

44.67

11.64

منحة دا لية للمقيم

126

46.18

11.63

منحة ارجية

24

48.54

8.53

اجملموي

270

45.72

11.41

منحة دا لية للموا ن

120

33.58

7.57

منحة دا لية للمقيم

126

35.17

8.18

منحة ارجية

24

36.63

7.03

اجملموي

270

34.59

7.86

منحة دا لية للموا ن

120

27.68

8.11

منحة دا لية للمقيم

126

28.35

8.97

منحة ارجية

24

32.38

6.03

اجملموي

270

28.41

8.44

منحة دا لية للموا ن

120

24.74

6.13

منحة دا لية للمقيم

126

25.31

5.84

منحة ارجية

24

27.50

5.00

اجملموي

270

25.25

5.93

منحة دا لية للموا ن

120

28.43

6.80

منحة دا لية للمقيم

126

30.65

6.30

منحة ارجية

24

31.42

4.93

اجملموي

270

29.73

6.51

منحة دا لية للموا ن

120

159.09

33.43

منحة دا لية للمقيم

126

165.67

34.22

منحة ارجية

24

176.46

27.15

اجملموي

270

163.70

33.58

اس ــتمدم مللي ــل التب ــاين األع ــادي واجل ــدول 14،ر يبـ ـ ه ــذه
النتائف:

يو ــح اجل ــدول 13،ر وج ــود ف ــروق اهري ــة يف األوس ــاط
احلســابية بــا تالا ــوي الدراســة وللتعــرا لــن دتلــة ال ــروق

الجدول 14
تحليل التباين األحادي للحاجات اإلرشادية لطالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة باختالف الكلية
المجال
الحاجات النفسية

الحاجات التعليمية

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

التباين

مجموع المربعات

ب اجملمو ات

181و351

2

590و175

351و1

دا ل اجملمو ات

427و34697

267

953و129

اخلطأ

607و35048

269

ب اجملمو ات

076و266

2

038و133

دا ل اجملمو ات

109و16335

267

180و61

اخلطأ

185و16601

269
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175و2

الداللة اإلحصائية
261و0

166و0
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المجال
الحاجات االجتماعية

الحاجات األكاديمية

الحاجات المهنية واالقتصادية

الحاجات اإلرشادية بشكل عام

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

التباين

مجموع المربعات

ب اجملمو ات

140و441

2

570و220

146و3

دا ل اجملمو ات

227و18720

267

113و70

اخلطأ

367و19161

269

ب اجملمو ات

954و152

2

477و76

دا ل اجملمو ات

920و9307

267

861و34

اخلطأ

874و9460

269

ب اجملمو ات

470و379

2

735و189

دا ل اجملمو ات

793و11021

267

280و41

اخلطأ

263و11401

269

ب اجملمو ات

346و6942

2

173و3471

دا ل اجملمو ات

950و296315

267

798و1109

اخلطأ

296و303258

269

العظ مـن اجلـدول 14،ر وجـود فـرق يف احلاجـات املصنيـة
واتقتد ــادية واحلاج ــات اإلرش ــادية بش ــكل ــام ،وملعرف ــة ه ــذه

الحاجات
المهنية واالقتصادية
الحاجات اإلرشادية بشكل عام

ارجية
دا لية للمقيم

194و2

596و4

45و0

114و0

011و0

128و3
052و0

ال ــروق لد ــاحل أي كلي ــة اس ــتمدم ا تب ــار ش ــي يع للمقار ــات
البعدية ،واجلدول 15،ر يب النتائفو

الجدول15
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير الكلية
نوع المنحة

الداللة اإلحصائية

الفروقات

الداللة اإلحصائية

نوع المنحة
دا لية للموا ن

69و4

045و0

دا لية للموا ن

29و3

013و0

أكدت أن احلاجات املصنية كا ت من أقل احلاجات للطالب
الوافدين للدراسة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

يظصر اجلدول 15،ر وجود فروق يف احلاجات اإلرشادية
ب الطلبة ،ف احلاجات املصنية واتقتدادية حيتاج لبة
املنحة اخلارجية إىل اإلرشاد أكثر من لبة املنحة الدا لية
للموا ن  ،ويف احلاجات اإلرشادية بشكل ام حيتاج لبة
املنحة الدا لية للمقيم إىل اإلرشاد أكثر من لبة املنحة
الدا لية للموا ن و ويعزو الباعا هذه النتيجة إىل أن الب
املنح اخلارجية و تيجة لعدم وجود مدادر د ل إ ايف
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
اجلا س املصين واتقتدادي أكثر من الطالب ذوي املنح
الدا لية سوا أمقيم كا وا أم موا ن و وختتلع هذه النتيجة
مع ما تو لت إليع دراسة مجل الليل والشريع 2015،ر اليت

التوصيات
بنــا لــن مــا مت الو ــول إليــع مــن تــائف يو ـ الباعــا مبــا
يأيت:
 اتهتمـ ــام باحلاجـ ــات اإلرشـ ــادية نـ ــد بنـ ــا طـ ــط العمـ ــلاإلرشــادي يف مركــز اإلرشــاد الطــاليب باجلامعــة ويف الوعــدات
التابعة لع يف الكلياتو
 اتهتم ــام حباج ــات الط ــالب املص ــين واتقتد ــادي وتعـ ـري صمب رص استثمار مواردهم واستغالاا بالشكل األمثلو
 اتهتم ـ ـ ـ ــام مبرك ـ ـ ـ ــز اإلرش ـ ـ ـ ــاد الط ـ ـ ـ ــاليب يف اجلامع ـ ـ ـ ــة ورف ـ ـ ـ ــدهباملتمدد و
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الرياش  ،مسريةو 2004،رو احلاجات اإلرشادية لطلبة كلية اجملتمع واملعاهد
املصنية و رائق مقرتعة إلشبا صاو رسالة ماجستري اري منشورة ،كلية

 الرتكيـ ــز يف تقـ ــدمي ـ ــدمات اإلرشـ ــاد الن س ـ ـ والتعليم ـ ـواتجتمــا للطــالب دون إا ــال ببــاق جوا ــس اإلرشــاد
األ رىو

الرتبية ،جامعة نعا  ،اليمنو
السناين ،بد احملسن 2015،رو واقع التوجيع واإلرشاد الرتبوي مبعصد تعليم

اللغة العربية لغري النا ق هبا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو

المقترحات

رسالة ماجستري اري منشورة ،معصد تعليم اللغة العربية لغري النا ق
هبا ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةو
الشكري ،محود والسعدية ،محدة 2016،رو مستوى احلاجات اإلرشادية
لدى لبة كليات العلوم التطبيقية  :الواقع واملأمولو جملة العلوم
الرتبوية والن سية– البحرين1،17 ،ر265-233 ،و
مادي ،أمحد ومر  ،وال 2012،رو احلاجات اإلرشادية لطلبة جامعة
عضرموت للعلوم والتكنولوجياو جملة جرش للبحوث والدراسات،
2،14ر103-66 ،و
الضامن ،منذر وسليمان ،سعاد 2007،ر .احلاجات اإلرشادية لطلبة جامعة
السلطان قابوا و القتصا ببعض املتغرياتو جملة العلوم الرتبوية
والن سية– البحرين4،8 ،ر178-161 ،و
الطحان ،حممد وأبو يطة سصام 2002،رو احلاجات اإلرشادية لدى لبة
اجلامعة ااامشيةو جملة دراسات – العلوم الرتبوية1،29 ،ر-129 ،
154و
بد الغين ،الد 2015،ر .لم الن س ومشكالتنا الن سيةو ط ،1مان،
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعو
اللقماين ،اا 2014،رو معوقات اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة من وجصة ظر الطالبو اجمللة الدولية الرتبوية
املتمددة2،3 ،ر122-103 ،و
املالك  ،بد اهلل 2011،رو احلاجات اإلرشادية للطلبة السعودي يف
اجلامعات األرد يةو رسالة ماجستري اري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
الريموك ،األردنو
املشرا ،فريدة 2008،ر .احلاجات اإلرشادية املعا رة لدى الب جامعة
امللك فيدل باإلعسا  :دراسة ميدا يةو جملة الرتبية – جامعة األزهر،
136،1ر225-191 ،و
الوليع  ،بداهللو 2012،ر .املد ل إىل إ داد البحوث والرسائل اجلامعية يف
العلوم اتجتما يةو الريا  ،مكتبة جريرو

يف و ما أس ر نع البحا من تائف ،كن تقدمي بعض
املقرتعات منصا:
 إجـرا مزيــد مــن البحــوث للكشــع ــن احلاجــات اإلرشــاديةيف مجيع كليات ومعاهد اجلامعةو
 إج ـرا دراس ــات ع ــول فعالي ــة الـ ـربامف اإلرش ــادية ال ــيت تق ــدمللطالبو
 اتهتم ــام بإرش ــاد ــالب امل ــنح اخلارجي ــة يف مجي ــع اجلوا ــساإلرشاديةو
المراجع
أبو أسعد ،أمحد 2010،رو احلاجات اإلرشادية كما يقدرها الطلبة وأوليا
أمورهمو جملة العلوم الرتبوية والن سية – البحرين2،11 ،ر-233،
262و
أمحد ،أمحد واجلروش  ،مسا 2015،رو احلاجات اإلرشادية لدى ينة من
الب كلية الرتبية جامعة مدراتعو جملة الرتبوي ،جامعة املرقس ليبيا،
6،ر270-236 ،و
باقادر ،بد اهلل ووردات ،بد اهلل 2014،رو احلاجات اإلرشادية لدى لبة
السنة التحضريية يف جامعة أم القرىو جملة امل الرتبية – مدر،
45،15ر142 – 119 ،و
البلوي ،سليمان 2014،رو احلاجات اإلرشادية لطالب املرعلة الثا وية
مبحافظة الوجعو رسالة ماجستري اري منشورةو جامعة مؤتة ،األردنو
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رمضان ،هادي 2013،رو احلاجات اإلرشادية لدى لبة كلية الرتبية ،جملة
أحباث كلية الرتبية األساسيةو جامعة املو ل 3،12ر142-111 ،و
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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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التنمر اإللكرتوين وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي ...
نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

التنمر اإللكتروني وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل
ُّ
االجتماعي

العنود بنت عبد اهلل المليفي

نورة بنت عبد الرحمن القضيب

فارعة بنت سهيل أبو السمح

رهف بنت جبر ال بيعي

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
قدم للنشر 1441/1/15هـ  -وقبل 1441/4/20هـ

وعد بنت مصلح الحربي

لتنمــر اإللكــرتوين (الضــحية  ،ودرا ــة عالقتامــا بالصــحة النفســيّة،
التنمــر اإللكــرتوين والتعـ ُّـر ل ُّ
المستتتخل هتــدا الدرا ــة اةاليــة فة معر ــة مســتوى ُّ
و ُّ
لتنمـر اإللكـرتوين ،وذلـ لـدى عينـة
التنمر اإللكـرتوين والتع ُّـر ل ُّ
التحقق من مدى تأثري بعض املتغريات ،وهي :اجلنس ،والعمر ،واملستوى التعليمي على ُّ
مــن مســتخدمي و ــاول التواتــل ا جتمــاعي .مت اختيــار العينــة بالةراقــة العشـواوية الةبقيــة ،وتكونــت مــن ( 922ــردا مــن مســتخدمي و ــاول التواتــل
التنمـر اإللكـرتوين مـن وجاـة ناـر الضـحية ،ومقيـا
التنمـر اإللكـرتوين ،ومقيـا
ا جتماعي يف السعوداة .ولتحقيق أهداا الدرا ـة مت ا ـتخدام مقيـا
ُّ
ُّ
لتنمـر اإللكـرتوين لـدى أ ـراد العينـة .كمـا كشـفت
التنمـر اإللكـرتوين والتع ُّـر ل ُّ
اضةرابات الصحة النفسيّة .وأظارت نتـاو الدرا ـة مسـتوى منخفضـا مـن ُّ
لتنمــر اإللكــرتوين واضــةرابات الصــحة النفســيّة ،ووجــود ــرو دالــة
التنمــر اإللكــرتوين و التعـ ُّـر ل ُّ
النتــاو عــن وجــود عالقــة طرداــة موجبــة بــك كــل مــن ُّ
التنمر اإللكرتوين
فحصاويًّا بك الذكور واإلناث يف تل املتغريات حيث كانت درجات الذكور هي األعلى ،كما أظارت النتاو وجود رو يف كل من ُّ
لتنمر اإللكرتوين بك الفئات العمراة املختلفة حيث كانت درجات الفئات العمراة (أقل من  25-18نة هي األعلى ،كما أظارت النتاو
التعر ل ُّ
و ُّ
التنمــر اإللكــرتوين بــك املســتواات التعليميــة املختلفــة فذ كانــت درجــات املســتوى التعليمــي األقــل مــن ال ــانو هــي األعلــى ،يمــا ت تااــر
وجــود ــرو يف ُّ
لتنمر اإللكرتوين بك املستواات التعليمية املختلفة.
التعر ل ُّ
النتاو روقا يف ُّ

الكلمات المفتاحية :ا تقواء ،العنف ،العدوان ،فدمان اإلنرتنت ،التكيف النفسي.
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التنمر اللفاي ،وأ ادت نتاو
ا نتشار بنسبة ( %20بعد ُّ
التنمر
املسح الوطين يف الو اات املتحدة أن عدد ممار ي ُّ
اإللكرتوين افو مخسة مالاك شخص ،وأن نسبة ( %29من
التالميذ قد وقعوا ضحااا له (ع مان وعلي. 2014،
كما توتل كل من (Lavoie & ، Blais، Cénat،Hébert
 Guerrier, 2016فة أن نسبة الةالب والةالبات يف املرحلة
للتنمر مرة أو مرتك خالل األشار
اتعرضون ُّ
املتو ةة الذان َّ
التنمر اإللكرتوين
املاضية وتلت فة ( ، %31.5وأن معد ت ُّ
يف األشار الستة املاضية مرتفعة لدى املراهقك مقارنة بالذان
تعرضوا لإلاذاء اجلنسي لكل من الفتيات ( %33.47مقابل
َّ
( ، ٪17.75واألو د ( %29.62مقابل (. ٪13.29
التنمر ضررا؛ ألن تأثريه
التنمر اإللكرتوين من أشد أنواع ُّ
فن ُّ
املتنمر فخفاء
أعمق واستمر ملدة طوالة ،من خالله استةيع ِّ
هواته أمام الضحية ،مما جيعله اشعر بأرحيية مبمار ة لوكيات
التنمر أك ر من اةياة الواقعية ،واكون ذل عن طراق فر ال
ُّ
ر اول التاداد والشتم املتعمدة اليت تسبِّب ضيقا للضحية،
ومت ّكنه من قراءهتا با تمرار (لةفي. 2016،
التنمر اإللكرتوين اقتصر على بيئة معينة دون
كما أن ُّ
اتعر له أ شخص استعمل األجازة الذكية
أخرى ،بل َّ
وبرام و اول التواتل ا جتماعي بشىت أنواعاا ماما كان
عمره أو جنسه؛ األمر الذ جيعل من الصعب تو ري اةمااة
التنمر اإللكرتوين (.)Jonson,2016
لضحااا ُّ
التنمر اإللكرتوين ،مناا:
وتتعدد و اول فاذاء ضحااا ُّ
التخفي اإللكرتوين  cyber Stealthوهو اللجوء فة أمساء
مستعارة ةسابات ومهية؛ للتخفي وخداع الضحية وا تدراجاا
عرب و اول التواتل ا جتماعي .واملضااقات اإللكرتونية
الضحية
تعر
 ،Cyber Harassmentواقصد هباُّ :
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
تعر
وا تغالل .والقذا اإللكرتوين  :Cyber Libelوهو ُّ

المقدمة

تغريات عميقة يف
أحدثت و اول التواتل ا جتماعي ُّ
عملية التواتل بك األشخاص والتجمعات البشراـة ،و ـامهت
يف تغيـري الك ـري مـن السـلوكيات والتصر ـات ،حتـى فن بعضام
اــزعم أهنــا قــد غـ ّـريت يف مناومــة القــيم والعادات والتقاليد
داخــل اجملتمعــات العربيــة (تفرقنيت. 2014،
فذ تقوم و اول التواتل ا جتماعي بدور مام يف حياتنا؛ ملا
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
اجتاهاهتم وهواتام (بدر. 2015 ،
وعلى الرغم من املنا ع اليت تق ّدماا مواقع التواتل
ا جتماعي إهنا ُّ
تعد الحا ذا حدان م لاا م ل بقية أدوات
تكنولوجيا املعلومات؛ فذ خلقت ثورة التكنولوجيا وبرام
التواتل ا جتماعي ميدانا جدادا للسلوك العدواين وهو ما
بالتنمر اإللكرتوين ،وهو من األم لة القواة على اجلانب
عرا ُّ
اُ َ
السليب هلذه املواقع (عمارة. 2017،
التنمر اإللكرتوين  Cyberbullying & Legalيف
عرا ُّ
اُ َّ
املعاجم القانونية بأنه :أ عال تستخدم تقنيات املعلومات
متعمد ومتكرر وعداوي من قبل
وا تصا ت؛ لدعم لوك ّ
رد أو جمموعة ،واليت هتدا فة فاذاء شخص ،وهو ا تخدام
متعمد لإلنرتنت؛ ليتم من خالهلا فةا األذى ،أو فزعاج عن
ّ
قصد وبشكل متكرر ،وا تاداا شخص معك أو جمموعة
من األشخاص (عمارة. 2017،
التنمر اإللكرتوين من أك ر السلوكيات املنتشرة
اعد لوك ُّ
يف هذا العصر؛ ملا اشاده العات مؤخرا من ا تخدام وا ع
ملواقع التواتل ا جتماعي ،وهو من الاواهر اليت تؤد فة
مشاكل نفسية واجتماعية بالغة اخلةورة ،ذات نتاو لبية
املتنمران
على النمو املعريف وا جتماعي وا نفعايل لدى ِّ
التنمر (جرااسي . 2012،فذ اذكر ( Dılmac,
وضحااا ُّ
التنمر اإللكرتوين جاء يف املرتبة ال انية يف نسبة
 )2009أن ُّ
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اآلخران ،لي بت هلم أنه أك ر منام خربة وماارة يف التعامل مع
التةورات التكنولوجية وتيسريها و قا لرغباته.
التنمر مبا حيمله من عدوان جتاه اآلخران ،واء كان
اعد ُّ
بصورة جسداة ،أو لفاية ،أو نفسية ،أو اجتماعية ،أو
فلكرتونية من املشكالت اليت هلا آثار لبية ،واء على القاوم
بالتنمر ،أو على الضحية ،أو على اجملتمع بأ ره .ضحااا
ُّ
التنمر اشعرون باخلوا والقلق وعدم ا رتياح ،كما أنه قد
ُّ
انسحبون من املشاركة يف األنشةة وااربون؛ خو ا من
اتعر للحرمان أو
املتنمران .أما بالنسبة
ِّ
ِّ
للمتنمر إنه قد َّ
الةرد ،كما أنه قد انخرط مستقبال يف أعمال فجرامية خةرية
(العمار. 2017،
التنمر مشكلة هلا
واُضيف ( storey & slaby,2008أن ُّ
للتنمر،
آثارها اخلةرية على الةلبة ،عندما اقع الةالب ضحية ُّ
إنه اعاين من اخلوا والقلق ،والعزلة ا جتماعية ،والقلق،
وقصور ا نتباه ،وضعف تقدار الذات ،والغياب عن املدر ة،
املتنمر يعاين
ونقص الدا عية ،واخنفا التحصيل وغريه ،أما ِّ
من القلق ،وتدين تقدار الذات ،واةزن ،وعدم املساندة من
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 .
التنمر اإللكرتوين من أمهية يف حياة األ راد
ونارا ملا ملوضوع ُّ
واجملتمعات ،قد مت حب ه يف عدد من الدرا ات السابقة،
مناا درا ات حب ت عن نسبة انتشاره بك الذكور واإلناث،
كدرا ة ( )kasahara.2018اليت هد ت فة معر ة الفرو يف
التنمر اإللكرتوين وا تخدام و اول التواتل ا جتماعي بك
ُّ
الذكور واإلناث ،الذان ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بك 25-11
نة يف الربازال ،وأظارت النتاو أن اإلناث أك ر ا تخداما
لربام السناب شات وا نستجرام ،يف حك كان الذكور أك ر
ا تخداما أللعاب الفيداو ،كما أظارت النتاو أنه توجد
رو يف النوع لضحااا التن ُّمر اإللكرتوين ،ولكن اإلناث ك َّن
تعرضام للتن ُّمر اإللكرتوين من الذكور.
أك ر تبليغا عن ُّ

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
ياا الضحية
اتعر
اإللكرتونية  Cyber Stalkingاليت َّ
املتنمر اإللكرتوين من خالل حساب ومهي أو
لإلترار من قبل ِّ
عدة حسابات للرتتد ،وفجباره على التواتل واملالحقة؛
بقصد اإلذ ل والرتهيب وا تغالل (حسك. 2016،
التنمر اإللكرتوين هلي عالمة
فن األ اليب املستخدمة يف ُّ
واضحة ضةراب الصحة النفسيّة ملرتكبياا ،وتدمري للصحة
النفسيّة لضحاااها ،الصحة النفسيّة السواة كما اشري القيق
تعرب 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
وحتمل
ا نفعا ت ،وال قة بالنفس ،واإلميان حبراة اإلرادةُّ ،
املسؤولية ،والتوا ق الشخصي وا جتماعي ،والشجاعة يف
مواجاة حتداات اةياة ،وفدراك الواقع بشكل ليم ،وتقبُّل
الذات ،والشعور بأمهية اةياة وأهدا اا.
للتنمــر
ويف هــذ الصــدد أشــارت الك ــري مــن الدرا ــات فة أن ُّ
نتــاو خةــرية علــى الصــحة النفســيّة ،علــى ــبيل امل ــال :ارتــبط
التنمــر بــالقلق ،وا كتئــاب ،واخنفــا مســتوى ال قــة بــالنفس،
ُّ
واإلحباط ،وضعف الرتكيز ،ويف بعـض اةـا ت الشـدادة الجـأ
التنمـ ــر لالنتحـ ــار ،كمـ ــا تـ ــؤثر جمموعـ ــة مـ ــن
الشـ ــخص ضـ ــحية ُّ
املتنمر نفسه ،مناا :اإلحباط ،واهلجـران األ ـر ،
العوامل على ِّ
وف ــاءة التعام ــل يف املن ــزل ،واض ــةراب الس ــلوك ،واإلخف ــا يف
التكيف (علوان2016 ،؛ (kasahara,2018
كما اُضيف ( )pugh &chitiyo,2012أن هناك عوامل أكرب
التنمر ،م ل :امليول
من ال قا ة ميكن أن تساهم يف لوك ُّ
البيولوجية ،وعدم مراعاة خصاوص النمو خاتة مرحلة املراهقة
(عمارة. 2017،
املتنمر الجأ فة لوكيات
وارى أبو العال ( 2017أن ِّ
التنمر؛ ظنا منه أنه اقوم بعمل احرتايف اتفو به على
ُّ
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وتوتل أبو العال ( 2017فة أن متو ط انتشار لوك
التنمر اإللكرتوين لدى طالب املرحلة ال انواة مبحا ظ املنيا
ُّ
التنمر
مبصر بلغ ( 3.32بدرجة متو ةة ،ووجود رو يف ُّ
اإللكرتوين بك الذكور واإلناث لصاحل الذكور.
 32.6%من طالب

وأظارت درا ة علوان ( 2016أن (
الصف ال الث املتو ط واملرحلة ال انواة مبدانة أهبا بالسعوداة
التنمر حيدث يف مدر تام ،كما أن نسبة حدوث
ارون أن ُّ
التنمر اإللكرتوين ،وت تاار
التنمر التقليد جتاوز نسبة ُّ
ُّ
عزى للمستوى واملرحلة الدرا ية.
الدرا ة روقا يف ُّ
التنمر تُ َ
وكشفت نتاو درا ة كل من املكانك واونس واةيار
التنمر كان مرتفعا لدى عينة من
( 2018أن مستوى ُّ
املضةربك لوكيًّا وانفعاليًّا ،يف الصفوا من الساد وحىت
العاشر يف مدانة الزرقاء باألردن؛ فذ بلغ املتو ط ( ، 3.77كما
أظارت النتاو وجود رو بك اجلنسك لصاحل الذكور،
و رو بك األعمار لصاحل األعمار األكرب من  14نة.
ويف درا ة املصةفى ( 2017على أطفال املنةقة
للتنمر اإللكرتوين
الشرقية بالسعوداة ،توتل فة وجود ممار ة ُّ
على مجيع عبارات املقيا بتقدار مرتفع با ت ناء عبارة واحدة
ح ّققت تقدارا متو ةا ،وأظارت الدرا ة وجود رو بك
التنمر لصاحل الذكور.
اجلنسك يف ُّ
التنمر اإللكرتوين بعدد من
وهد ت درا ات أخرى لربط ُّ
املتغريات كدرا ة او ف ( 2018اليت حب ت العالقة بك
التنمر اإللكرتوين وفدمان مواقع التواتل ا جتماعي لدى عينة
ُّ
من اإلناث من مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي ترتاوح
أعمارهن بك  40-18نة ،وتوتلت الدرا ة فة أن اإلناث
للتنمر اإللكرتوين يف مواقع التوتل ا جتماعي بنسبة
اتعرضن ُّ
َّ
التنمر
( ، %88وت تتوتل الدرا ة فة وجود عالقة بك ُّ
اإللكرتوين وفدمان مواقع التواتل ا جتماعي.
يف حك توتلت العمار ( 2017فة نتاو خمتلفة يف
التنمر اإللكرتوين
درا تاا اليت أظارت وجود عالقة موجبة بك ُّ
التنمر
وفدمان اإلنرتنت ،ووجود رو بك الذكور واإلناث يف ُّ

(شعبان 1441ه ـ /فبرال 2020م

اإللكرتوين لصاحل الذكور لدى طلبة التعليم التةبيقي يف دولة
الكوات.
التنمر التقليد
وحبث عمارة ( 2017العالقة بك ُّ
التنمر اإللكرتوين لدى طالب التعليم ما قبل اجلامعة،
و ُّ
التنمر
وكشفت النتاو عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بك ُّ
املتنمران والضحااا .كما
اإللكرتوين والتقليد لكل من ِّ
أشارت الدرا ة فة عدم وجود رو بك الذكور واإلناث على
التنمر التقليد واإللكرتوين (للضحااا  ،وعدم وجود
مقيا
ُّ
التنمر التقليد
رو بك الذكور واإلناث على مقيا
ُّ
التنمر اإللكرتوين
(للمتنمران  ،يف حك توجد رو بيناما يف ُّ
ِّ
التنمر
لصاحل الذكور ،كما ت تاار الدرا ة روقا يف ُّ
عزى ملتغري العمر.
اإللكرتوين تُ َ
كما قام آل فران ( 2019بدرا ة هد ت فة معر ة
التنمر اإللكرتوين
التنمر اإللكرتوين ،والعالقة بك ُّ
نسبة انتشار ُّ
والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية ،لدى طالب املرحلة
املتو ةة مبحا اة اةرجة جبنوب السعوداة ،وتوتلت الدرا ة
التنمر اإللكرتوين بنسبة ( ، %33.13ووجود عالقة
فة انتشار ُّ
التنمر اإللكرتوين وعامل العصابية ،وعالقة البة
موجبة بك ُّ
نمر اإللكرتوين والعوامل اآلتية :ا نفتاحية ،والقبول،
بك الت ُّ
وا نبساطية ،واقاة الضمري ،وكان أقوى العوامل ف ااما يف
بالتنمر اإللكرتوين هو بـُ ْعد العصابية.
التنبؤ ُّ
التنمر
كما توجد عدد من الدرا ات حب ت العالقة بك ُّ
درا ة
مناا
النفسيّة،
والصحة
اإللكرتوين
( )Landstedt.Persson,2014اليت حتقق ياا من العوامل
التنمر عرب
بالتعر
املرتبةة
للتنمر يف اةياة الواقعية ،و ُّ
ُّ
ُّ
اإلنرتنت ،والبحث يف العالقة بيناما وتأثريمها على الصحة
النفسيّة ،لدى عينة من الةالب ترتاوح أعمارهم بك 16-13
عاما يف مشال السواد ،وتوتلت النتاو أن هناك مزجيا من
التنمر عرب اإلنرتنت ،ف أن النوع
تنمر يف اةياة الواقعية و ُّ
ال ُّ
التنمر كان يف املدار ذات البيئة غري
األك ر شيوعا من ُّ
للتنمر
بالتعر
ُّ
الداعمة ،فذ فن تورة اجلسد السيئة مرتبةة ُّ
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لتنمـ ــر
التنمـ ــر اإللكـ ــرتوين والتعـ ـ ُّـر ل ُّ
 .4هـ ــل توجـ ــد ـ ــرو يف ُّ
اإللكــرتوين (الضــحية تبعــا خــتالا العمــر لــدى مســتخدمي
مواقع التواتل ا جتماعي؟
لتنم ــر
التنم ــر اإللك ـرتوين والتع ـ ُّـر ل ُّ
 .5ه ــل توج ــد ــرو يف ُّ
اإللكــرتوين (الضــحية تبعــا خــتالا املســتوى التعليمــي لــدى
مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي؟

لكال اجلنسك ،وكان هذا التأثري أشد عند اإلناث ،كما
التعر أل من أنواع
كشفت الدرا ة عن وجود عالقة بك ُّ
للتنمر ازاد احتمال
التعر
ُّ
ُّ
التنمر مع أعرا ا كتئاب ،وأن ُّ
املشاكل اجلسداة لدى اإلناث.
وهد ت درا ة ( )Johnson,2016فة معر ة العالقة بك
التنمر اإللكرتوين وكل من القلق وا كتئاب والوحدة النفسيّة،
ُّ
لدى طالب الصف اخلامس وطالب الصف ال اين عشر يف
و اة مسيسييب بأمراكا ،وتوتلت الدرا ة أن هناك عالقة
التنمر اإللكرتوين،
قواة بك القلق وا كتئاب والوحدة النفسيّة و ُّ
كما توتلت الدرا ة فة أن أ راد العينة اعانون من القلق
بنسبة ( ، %37وا كتئاب بنسبة ( ، %28وللوحدة النفسيّة
بنسبة (%27
التنمر اإللكرتوين وما قد حيدثه من آثار
ونارا خلةورة ُّ
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 النفسيّة ،وحتداد أك ر ا ضةرابات اليت
التنمر اإللكرتوين للضحااا م ل :القلق ،وا كتئاب،
اسبباا ُّ
والوحدة وحنوها من آثار قد تكون خةرية لدى بعض
اةا ت.

مصطلحات الدراسة
التنمر اإللكرتوين ":cyberbullyingذل السلوك املتكرر
ُّ
الذ اادا فة فاذاء شخص آخر جسداًّا أو لفايًّا أو
اجتماعيًّا أو جنسيًّا من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص،
وذل بالقول أو الفعل؛ للسيةرة على الضحية وفذ هلا ،ونيل
مكتسبات غري شرعية مناا ،عن طراق و اول ا تصال
ا جتماعي "(العمار ،2017،ص. 336
عرا فجراويًّا بأنه :الدرجة الكلية اليت حيصل علياا
واُ َّ
التنمر اإللكرتوين املستخدم يف الدرا ة.
املفحوص يف مقيا
ُّ
لتنمر اإللكرتوين (الضحية اإللكرتونيةcyber
التعر
ل ُّ
ُّ
):victims

بتعرضام لإلحراج أو
املعرضون ُّ
للتنمر اإللكرتوين ُّ
الضحااا َّ
اإلاذاء أو التاداد أو التخواف من قبل حسابات أخرى يف
مواقع التواتل اإللكرتوين عرب حساباهتم على مواقع التواتل
ا جتماعي (حسك ،2016،ص. 60
عرا فجراويًّا بأنه :الدرجة الكلية اليت حيصل علياا
واُ َّ
التنمر اإللكرتوين من وجاة نار الضحية
املفحوص يف مقيا
ُّ
املستخدم يف الدرا ة.
الصحة النفسيّة ": Mental healthحالة داومة نسبيًّا ،اكون
ياا الفرد متوا قا نفسيًّا وشخصيًّا وانفعاليًّا واجتماعيًّا مع
نفسه وبيئته ،واشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخران ،وتكون
شخصيته متكاملة واة ،واكون لوكه عاداًّا ،واكون َح َسن
اخللق حبيث اعيش يف المة و الم" (زهران ،2005،
ص. 21

مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدرا ة يف اإلجابة عن التساؤ ت اآلتية:
لتنمــر اإللكــرتوين
التنمــر اإللكــرتوين والتعـ ُّـر ل ُّ
 .1مــا مســتوى ُّ
(الض ـ ـ ــحية ل ـ ـ ــدى عين ـ ـ ــة م ـ ـ ــن مس ـ ـ ــتخدمي مواق ـ ـ ــع التوات ـ ـ ــل
ا جتماعي؟
التنمـر اإللكـرتوين ،والتع ُّـر
 .2هل توجد عالقة بك كل مـنُّ :
لتنمــر اإللكــرتوين (الضــحية والصــحة النفســيّة لــدى عينــة مــن
ل ُّ
مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي؟
لتنمـ ــر
التنمـ ــر اإللكـ ــرتوين والتعـ ـ ُّـر ل ُّ
 .3هـ ــل توجـ ــد ـ ــرو يف ُّ
اإللكــرتوين (الضــحية تبعــا خــتالا النــوع لــدى مســتخدمي
مواقع التواتل ا جتماعي؟
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عرا فجراويًّا بأنه :الدرجة الكلية اليت حيصل علياا
واُ َّ
املفحوص يف مقيا الصحة النفسيّة املستخدم يف الدرا ة.

(شعبان 1441ه ـ /فبرال 2020م

1439ه ،وو قا ملوقع وزارة ا تصا ت وتقنية املعلومات بلغ
عدد مستخدمي و اول التواتل ا جتماعي (18،300،000
مستخدما (وزارة ا تصا ت وتقنية املعلومات. 2019 ،

إجراءات الدراسة

عينة الدراسة

منهج الدراسة

مت اختيار عينة الدرا ة بالةراقة العشواوية الةبقية،
وتكونت من ( 922ردا من مستخدمي و اول التواتل
ا جتماعي يف اململكة العربية السعوداة ،فذ مت نشر أدوات
الدرا ة يف مواقع التواتل ا جتماعي اليت استخدموهنا،
واجلدول رقم ( 1اوضح توزاع أ راد العينة حسب متغريات

مت ا عتماد على املنا الوتفي بنوعيه ا رتباطي والسبيب
املقارن؛ ملنا بته أهداا وأ ئلة الدرا ة.
مجتمع الدراسة

اتكون اجملتمع األتلي للدرا ة من مجيع مستخدمي
و اول التواتل ا جتماعي يف اململكة العربية السعوداة للعام

الدرا ة.

جدول 1
توزيع عينة الدراسة وفق معلوماتهم األولية
المتغيرات

التصنيف

العدد

النسبة

اجلنس

ذكر

212

23.0

أن ى

710

77.0

 18نة أقل

104

11.3

من  25-19نة

370

40.1

من  35-26نة

245

26.6

أكرب من  35نة

203

22.0

أقل من ثانو

62

6.7

ثانو

193

20.9

جامعي

623

67.6

ماجستري/دكتوراه

44

4.8

922

100.0

العمر

املستوى التعليمي

اجملموع

م ل :التاداد ،ونشر اإلشاعات ،وا هتامات الكاذبة،
التنمر با ت ارة
التنمر العاطفي :وهو ُّ
والتعليقات البذائة .و ُّ
السلبية للعواطف وا نفعا ت ،م ل :السيةرة والتحراض
والتجاهل.
بإعةاء الدرجات اآلتية( :ك ريا 3
اصحح املقيا
درجات ،أحيانا درجتان ،أبدا درجة واحدة  .ترتاوح درجات
املقيا بك  30فة  90درجة ،وتدل الدرجة املرتفعة على
تنمر فلكرتوين ،ولقد حتققت ُمعِ َّدة املقيا من الصد
وجود ُّ
من خالل الصد املرتبط مبح  ،وا تسا الداخلي ،ومن

أدوات الدراسة
.1

التنمر اإللكرتوين:
مقيا
ُّ

أعدت هذا املقيا على البيئة الكواتية الباح ة أمل
التنمر
او ف العمار ،واادا هذا املقيا فة قيا درجة ُّ
اإللكرتوين ،واتكون من ( 30بندا موزعة على ثالثة أبعاد،
التنمر من خالل ممار ة
التنمر اجلسد  :واقصد به ُّ
هيُّ :
بعض السلوكيات ،م ل :رقة األ كار ،وعر الصور،
التنمر با تخدام األلفاظ،
التنمر اللفاي :وهو ُّ
وا بتزاز .و ُّ
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التنمر اإللكرتوين وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي ...
نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

أَ َّ
عد هذا املقيا رمضان عاشور حسك على البيئة
التنمر من وجاة نار
املصراة ،واادا املقيا فة قيا درجة ُّ
الضحية لدى مستخدمي مواقع التواتل ا جتماعي ،واتكون
من ( 34بندا موزعة على أربعة أبعاد ،هي :التخفي
اإللكرتوين ،وتعكس بنوده :اللجوء فة األمساء املستعارة
واةسابات الومهية ،وخداع الضحية ،وانتحال الشخصيات
عرب حسابات و اول تواتل اجتماعي ومهية ،واملضااقات
تعر الضحية للتحراض ضده،
اإللكرتونية وتعكس بنودهُّ :
واةشد من قبل حساب معك عرب و اول التواتل
ا جتماعي ،واملاامجة بالفريو ات والربام الضارة،
وا تغالل واإلترار على اإل اءة للضحية ،والقذا
تعر الضحية للسب بألفاظ
اإللكرتوين :وتعكس بنوده ُّ
التعر
وتعليقات بذائة عرب و اول التواتل ا جتماعي ،و ُّ
لتشواه السمعة وتلفيق الصور وا تغالل اجلنسي،
تعر الضحية
واملةاردات اإللكرتونية ،وتعكس بنودهُّ :
لإلترار بعملية املةاردة ،واإلجبار على التواتل واملالحقة
والرتتد.
واتم تصحيح املقيا حبيث تُعةَى درجتان عند اإلجابة بـ
(نعم ودرجة عند اإلجابة بـ (  .وتدل الدرجة املرتفعة على
للتنمر اإللكرتوين ،ولقد حت ّقق ُم ُّ
عد املقيا
تعر املفحوص ُّ
ُّ
من الصد من خالل التحليل العاملي وا تسا الداخلي،
ومن ال بات من خالل حساب ألفا كرونباخ والتجزوة النصفية،
وأادت النتاو ثبات وتد املقيا (حسك. 2016 ،
ُّ
التحقق من تد ا تسا الداخلي للمقيا يف
مت
الدرا ة اةالية على عينة مكونة من ( 70ردا ،ومت حساب
معامل ا رتباط بك درجة كل بند من بنود املقيا بالدرجة
الكلية للبُعد الذ انتمي فليه البند ،وتراوحت معامالت
ا رتباط بك  .46-.87وكانت مجيع معامالت ا رتباط دالة
فحصاويًّا عند مستوى ( ، 0.01كما مت حساب معامل
ا رتباط بك درجة كل بند والدرجة الكلية للمقيا  ،وتراوحت
معامالت بك ا رتباط  .29-.90وكانت مجيع معامالت

ال بات من خالل حساب فعادة ا ختبار ،وألفا كرونباخ،
والتجزوة النصفية ،وأادت النتاو ثبات وتد ا ختبار
(العمار. 2017،
ويف الدرا ة اةالية مت تعدال تياغة بعض البنود؛
جلعلاا منا بة أك ر ملستخدمي و اول التواتل ا جتماعي
بشكل عام ،وليس ملستخدمي موقع الفيسبوك قط ،وعدم
اقتصارها على الزمالء قط ،فمنا على اآلخران ،وذل
با تبدال كلمة الزمالء باآلخران وكلمة الفيس بوك مبواقع
بعدت مخسة بنود؛ لتشابه
التواتل ا جتماعي .كما ا تُ َ
التنمر التقليد
كرهتا مع بنود أخرى ،أو لكوهنا تدور حول ُّ
التنمر اإللكرتوين ،ليكون عدد بنود املقيا  25بندا.
أك ر من ُّ
مت التحقق من تد ا تسا الداخلي للمقيا يف
الدرا ة اةالية على عينة مكونة من ( 70ردا ،فذ مت حساب
معامل ا رتباط بك درجة كل بند من بنود املقيا بالدرجة
الكلية للبُعد الذ انتمي فليه البند ،وتراوحت معامالت
ا رتباط بك  .42-.84وكانت مجيع معامالت ا رتباط دالة
فحصاويًّا عند مستوى ( ، 0.01كما مت حساب معامل
ا رتباط بك درجة كل بند والدرجة الكلية للمقيا  ،وتراوحت
معامالت ا رتباط بك  .29-.80وكانت مجيع معامالت
التنمر
ا رتباط دالة فحصاويًّا با ت ناء البند رقم  11من بعد ُّ
اللفاي ،لم اصل فة مستوى الد لة ،ومت فبقاؤه يف املقيا ؛
كون ارتباطه دا فحصاويًّا بالبعد الذ انتمي فليه ،أما
معامالت ا رتباط بك األبعاد والدرجة الكلية للمقيا قد
تراوحت بك  .84 -.90وكانت مجيعاا مرتفعة ودالة فحصاويًّا
عند مستوى (. 0.01
كم ـ ــا مت حس ـ ــاب ال ب ـ ــات با ـ ــتخدام معام ـ ــل ثب ـ ــات ألف ـ ــا
كرونباخ ،ومت التوتل فة معامالت ثبات مرتفعة على مسـتوى
التنمـ ــر اجلس ـ ــد (، 0.78
األبعـ ــاد الفرعيـ ــة بلغـ ــت لكـ ــل مـ ــن ُّ
التنمر العاطفي ( ، 0.79وبلغ معامـل
التنمر اللفاي ( ، 0.73و ُّ
و ُّ
ال بات الكلي للمقيا (. 0.90
.2

التنمر اإللكرتوين من وجاة نار الضحية:
مقيا
ُّ
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ا رتباط دالة فحصاويًّا عند مستوى ( ، 0.01أما معامالت
ا رتباط بك األبعاد والدرجة الكلية للمقيا  ،قد تراوحت
بك  .81 -.94وكانت مجيعاا مرتفعة ودالة فحصاويًّا عند
مستوى (. 0.01
كم ـ ــا مت حس ـ ــاب ال ب ـ ــات با ـ ــتخدام معام ـ ــل ثب ـ ــات ألف ـ ــا
كرونباخ ،ومت التوتل فة معامالت ثبات مرتفعة على مسـتوى
األبعــاد الفرعيــة تراوحــت بــك  0.84-0.61وبلــغ معامــل ال بــات
الكلي للمقيا .0.94
 .3مقيا اضةرابات الصحة النفسيّة:
أَ َّ
Derogatis,Ronald,S.
عد هذا املقيا كل من:
 ،leonard R، Lipman and linocovi.وقام عرب أبو هك
( 1992برتمجة املقيا وتقنينه على البيئة الفلسةينية .اقيس
املقيا األعرا النفسيّة املرضية الواضحة ،واعتمد هذا
املقيا على تقدار الذات .واتكون املقيا من  90عبارة
موزعة على تسعة أبعاد ،هي :األعرا اجلسمانية ،الو وا
القار  ،اةسا ية التفاعلية ،ا كتئاب ،القلق ،العداوة ،قلق
اخلواا (الفوبيا  ،الربنواا ،الذهانية .وعبارات فضا ية تقيس
بعض ا ضةرابات األخرى .اتم اإلجابة عن بنود املقيا
باختيار أحد األرقام اآلتية ( ، 4-3-2-1-0حيث فن تفرا
تعين أعاين أبدا 1 ،أعاين قليال 2 ،أعاين أحيانا 3 ،أعاين
ك ريا 4 ،أعاين داوما .وترتاوح الدرجة الكلية من  90فة 450
درجة .وتشري الدرجة املنخفضة فة مستوى مرتفع من الصحة
النفسيّة ،أما الدرجة املرتفعة تشري فة اخنفا مستوى
الصحة النفسيّة ،ولقد حتقق محونة ( 2014من الصد من
خالل ا تسا الداخلي واملقارنة الةر ية ،ومن ال بات من
خالل حساب ألفا كرونباخ والتجزوة النصفية ،وأادت النتاو
ثبات وتد املقيا .
ومت ا عتماد على األبعاد اآلتية يف املقيا  ،وهي :القلق،
ا كتئاب ،اةسا ية التفاعلية ،العداوة ،البارنواا؛ كوهنا هي
التنمر اإللكرتوين من خالل مراجعة
األك ر ارتباطا وتأثريا يف ُّ

(شعبان 1441ه ـ /فبرال 2020م

جمموعة من الدرا ات السابقة ،ليصبح عدد بنود املقيا
بندا.
ومت التحقق من تد ا تسا الداخلي للمقيا يف
الدرا ة اةالية على عينة مكونة من  70ردا ،فذ مت حساب
معامل ا رتباط بك درجة كل بند من بنود املقيا بالدرجة
الكلية للبُعد الذ انتمي فليه البند ،وتراوحت معامالت
ا رتباط بك  ،39-.80وكانت مجيع معامالت ا رتباط دالة
فحصاويًّا عند مستوى ( ، 0.01كما مت حساب معامل
ا رتباط بك درجة كل بند والدرجة الكلية للمقيا  ،وتراوحت
معامالت ا رتباط بك  .34 -.76وكانت مجيع معامالت
ا رتباط دالة فحصاويًّا با ت ناء البند رقم  40من بعد عبارات
أخرى ،لم اصل فة مستوى الد لة ،ومت فبقاؤه يف املقيا ؛
كون ارتباطه دا فحصاويًّا بالبعد الذ انتمي فليه ،أما
معامالت ا رتباط بك األبعاد والدرجة الكلية للمقيا  ،قد
تراوحت بك  .76 -.92وكانت مجيعاا مرتفعة ودالة
فحصاويًّا عند مستوى (. 0.01
كم ــا مت حس ــاب ال ب ــات با ــتخدام معام ــل ثب ــات ألف ــا
كرونباخ ،ومت التوتل فة معامالت ثبات مرتفعة على مسـتوى
األبعاد الفرعيـة تراوحـت بـك  ،0.87-0.69وبلـغ معامـل ال بـات
الكلي للمقيا 0.95
50

نتائج الدراسة

التنم تتر اإللكترون تتي
الس تتاال األول م تتا مس تتتوى تتل م تتن ُّ

لتنمت تتر اإللكترونت تتي (الضت تتحيةى لت تتدى عينت تتة مت تتن
والتعت ت ُّتر ل ُّ
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟
التنمــر اإللكــرتوين
لتحداــد مســتوى أ ـراد العينــة يف مقيــا
ُّ
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين (الض ـ ــحية ؛ مت حس ـ ــاب
لتنم ـ ــر ُّ
والتع ـ ـ ُّـر ل ُّ
املتو ـ ــةات اةسـ ــابية وا حنرا ـ ــات املعياراـ ــة ل بعـ ــاد والدرجـ ــة
الكليــة للمقيــا  ،كمــا مت تقســيم درجــات أ ـراد العينــة يف ك ــل
بع ــد والدرج ــة الكلي ــة للمقي ــا فة ثالث ــة مس ــتواات متس ــاواة
املدى ،واجلداول اآلتية توضح النتاو اليت مت التوتل فلياا:
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التنمر اإللكرتوين وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي ...
نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

التنمت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر اإللكترونت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي
مست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتوى ُّ
جدول 2
التنمر اإللكتروني لدى عينة البحث (ن=922ى
مستوى ُّ
المستوى

البعد

مرتفع

منخفض

متوسط

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

المتوسط النسبي*

االنحراف
المعياري

ترتيب

التنمر الجسدي
ُّ

4

0.4

48

5.2

870

94.4

1.19

0.23

1

التنمر اللفظي
ُّ

3

0.3

17

1.8

902

97.8

1.09

0.18

3

التنمر العاطفي
ُّ

1

0.1

26

2.8

895

97.1

1.10

0.20

2

التنمر اإللكتروني
الدرجة الكلية لمقياس ُّ

1

0.1

15

1.6

906

98.3

1.13

0.18

* املتو ط اةسايب من  3درجات

اإللك ـ ــرتوين كانـ ـ ــت أق ـ ــل مـ ـ ــن املتو ـ ــط؛ فذ جـ ـ ــاءت معاـ ـ ــم
ا تجابات يف املستوى املنخفض.

اشري اجلدول رقم ( 2فة أن متو ـط درجـات األبعـاد الفرعيـة
التنم ــر
التنم ــر اللفا ــيُّ ،
التنم ــر اجلس ــد ُّ ،
للتنم ــر اإللك ــرتوين ( ُّ
ُّ
التنمـ ــر
الع ــاطفي  ،وكـ ــذل متو ـ ــط الدرج ــة الكليـ ــة ملقي ــا
ُّ

لتنمر اإللكتروني (الضحيةى
ل ُّ

التعر
مستوى ُّ

جدول 3
لتنمر اإللكتروني (الضحيةى لدى عينة البحث (ن=922ى
التعر ل ُّ
مستوى ُّ
مرتفع

المستوى
البعد

منخفض

متوسط

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

المتوسط النسبي*

االنحراف
المعياري

ترتيب

التخ ّفي اإللكرتوين

9

1.0

37

4.0

876

95.0

1.09

0.14

1

املضااقات اإللكرتونية

9

1.0

30

3.3

883

95.8

1.08

0.13

2

القذا اإللكرتوين

6

0.7

70

7.6

846

91.8

1.07

0.14

3

املةاردات اإللكرتونية

11

1.2

62

6.7

849

92.1

1.07

0.16

3

6

0.7

36

3.9

880

95.4

1.08

0.12

التنمر اإللكرتوين من
الدرجة الكلية ملقيا
ُّ
وجاة نار الضحية
* املتو ط اةسايب من درجتك

اش ــري اجل ــدول رق ــم ( 3فة أن متو ــط درج ــات األبع ــاد
للتنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين (الضـ ـ ــحية  :التخفـ ـ ــي
الفرعيـ ـ ــة للتعـ ـ ـ ُّـر
ُّ
اإللك ـ ــرتوين ،املض ـ ــااقات اإللكرتوني ـ ــة ،الق ـ ــذا اإللك ـ ــرتوين،
املةاردات اإللكرتونية ،وكذل متو ط الدرجـة الكليـة ملقيـا
التنم ــر اإللك ــرتوين م ــن وجا ــة نا ــر الض ــحية كان ــت أقـ ـل م ــن
ُّ
املتو ـ ـ ـ ــط؛ فذ ج ـ ـ ـ ــاءت معا ـ ـ ـ ــم ا ـ ـ ـ ــتجابات يف املس ـ ـ ـ ــتوى
املنخفض.

التنمر
الساال الثاني هل توجد عالقة بين ل من ُّ

لتنمر اإللكتروني (الضحيةى
التعر ل ُّ
اإللكتروني و ُّ
والصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي؟

لإلجابـ ــة ع ـ ـن هـ ــذا الس ـ ـؤال مت ا ـ ــتخدام معامـ ــل ارتبـ ــاط
بري ــون لقيــا العالقــة بــك درجــات عينــة البحــث يف األبعــاد
التنمــر اإللكــرتوين
الفرعيــة والدرجــة الكليــة لكــل مــن مقيا ــي ُّ
التنمر اإللكرتوين من وجاـة ناـر الضـحية ،وبـك درجـاهتم يف
و ُّ
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توض ـح
مقيــا اضــةرابات الصــحة النفســيّة .واجلــداول اآلتيــة ّ
تل فلياا:
النتاو اليت مت التو ُّ

(شعبان 1441ه ـ /فبرال 2020م

التنمتر اإللكترونتي واطتطرابات الصتحة
العالقة بتين ُّ

النفسيّة

جدول 4
التنمر اإللكتروني وبين درجاتهم في مقياس
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجات أفراد عينة البحث في أبعاد مقياس ُّ
اططرابات الصحة النفسيّة (ن=922ى
األبعاد
القلق

التنمر الجسدي
ُّ
**0.18

التنمر اللفظي
ُّ

التنمر العاطفي
ُّ

التنمر اإللكتروني
الدرجة الكلية لمقياس ُّ

ا كتئاب

**0.19

**0.15

**0.23

**0.22

اةسا ية التفاعلية

**0.27

**0.23

**0.29

**0.30

العداوة

**0.28

**0.22

**0.30

**0.30

الربونيا

**0.29

**0.26

**0.31

**0.32

عبارات فضا ية

**0.15

**0.13

**0.20

**0.18

الدرجة الكلية ملقيا اضةرابات الصحة النفسيّة

**0.24

**0.20

**0.28

**0.27

**0.16

** دالة عند مستوى 0.01

اتضـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ــن اجلـ ـ ـ ــدول رقـ ـ ـ ــم ( 4أن هنـ ـ ـ ــاك عالقـ ـ ـ ــات
التنم ـ ـ ــر اإللك ـ ـ ــرتوين:
طردا ـ ـ ــة (موجب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــك أبع ـ ـ ــاد مقي ـ ـ ــا
ُّ
التنم ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ــاطفي ،
التنم ـ ـ ـ ــر اللفا ـ ـ ـ ــيُّ ،
التنم ـ ـ ـ ــر اجلس ـ ـ ـ ــد ُّ ،
( ُّ
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين والدرج ـ ــة
وك ـ ــذل الدرج ـ ــة الكلي ـ ــة ملقي ـ ــا
ُّ
الكلي ـ ــة ملقي ـ ــا اض ـ ــةرابات الص ـ ــحة النفس ـ ــيّة ،مم ـ ــا اش ـ ــري فة
أن ـ ــه كلم ـ ــا ارتفع ـ ــت درج ـ ــات تلـ ـ ـ األبع ـ ــاد والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة

**0.21

**0.21

التنمـ ـ ـ ــر اإللكـ ـ ـ ــرتوين لـ ـ ـ ــدى عينـ ـ ـ ــة البحـ ـ ـ ــث؛ ارتفـ ـ ـ ــع
ملقيـ ـ ـ ــا
ُّ
مسـ ــتوى اضـ ــةرابات الصـ ــحة النفسـ ــيّة لـ ــداام ،وكانـ ــت تل ـ ـ
العالقات دالة فحصاويًّا عند مستوى (. 0.01
لتنمر اإللكتروني (الضحيةى
التعر ل ُّ
العالقة بين ُّ
واططرابات الصحة النفسيّة

جدول 5
التنمر اإللكتروني من وجهة نظر الضحية وبين
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين درجات أفراد عينة البحث في أبعاد مقياس ُّ
درجاتهم في مقياس اططرابات الصحة النفسيّة (ن=922ى
التخفي

المضايقات

القذف

المطاردات

الدرجة الكلية

اإللكتروني

اإللكترونية

اإللكتروني

اإللكترونية

للمقياس

القلق

**0.27

**0.26

**0.26

**0.29

**0.31

ا كتئاب

**0.26

**0.27

**0.27

**0.28

**0.32

اةسا ية التفاعلية

**0.23

**0.25

**0.23

**0.26

**0.28

العداوة

**0.29

**0.30

**0.29

**0.31

**0.34

الربونيا

**0.28

**0.30

**0.32

**0.31

**0.35

عبارات فضا ية

**0.23

**0.25

**0.23

**0.27

**0.28

الدرجة الكلية ملقيا اضةرابات الصحة
النفسيّة

**0.29

**0.30

**0.29

**0.32

**0.35

األبعاد

** دالة عند مستوى 0.01
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نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

اتضح من اجلـدول رقـم ( 5أن هنـاك عالقـات طرداـة (موجبـة
التنمــر اإللكــرتوين مــن وجاــة ناــر الضــحية:
بــك أبعــاد مقيــا
ُّ
(التخف ـ ـ ـ ــي اإللك ـ ـ ـ ــرتوين ،املض ـ ـ ـ ــااقات اإللكرتوني ـ ـ ـ ــة ،الق ـ ـ ـ ــذا
اإللكـ ــرتوين ،املةـ ــاردات اإللكرتونيـ ــة وكـ ــذل الدرجـ ــة الكليـ ــة
التنم ــر اإللك ــرتوين م ــن وجا ــة نا ــر الض ــحية والدرج ــة
ملقي ــا
ُّ
الكليــة ملقيــا اضــةرابات الصــحة النفســيّة ،ممــا اشــري فة أنــه
كلم ــا ارتفع ــت درج ــات تل ـ األبع ــاد والدرج ــة الكلي ــة ملقي ــا
التنمــر اإللكــرتوين مــن وجاــة ناــر الضــحية لــدى عينــة البحــث؛
ُّ
ارتفع مستوى اضةرابات الصحة النفسيّة لـداام ،وكانـت تلـ
العالقات دالة فحصاويًّا عند مستوى (. 0.01

التنمتتر اإللكترونتتي
الستتاال الثالتتث هتتل توجتتد فتتروي فتتي ُّ
لتنمر (الضحيةى اإللكتروني تبعا الختتالف النتو
ل ُّ

التعر
و ُّ
لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟

لإلجاب ـ ــة عـ ـ ـن ه ـ ــذا السـ ـ ـؤال مت ا ـ ــتخدام اختب ـ ــار (ت
لد لــة الفــرو بــك جممــوعتك مســتقلتك؛ للتعــرا علــى الفــرو
يف درجات أ راد العينـة يف األبعـاد الفرعيـة والدرجـة الكليـة لكـل
التنمــر اإللكــرتوين مــن وجاــة
التنمــر اإللكــرتوين و ُّ
مــن مقيا ــي ُّ
نا ــر الض ــحية ،تبع ــا خ ــتالا الن ــوع .واجل ــداول اآلتي ــة تب ــك
النتاو اليت مت التوتل فلياا:
التنمت ت ت تتر اإللكترونت ت ت تتي
الفت ت ت تتروي فت ت ت تتي درجت ت ت تتات مقيت ت ت تتاس ُّ

جدول 6
التنمر اإللكتروني باختالف نو العينة
اختبار (تى لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في مقياس ُّ
البعد

التنمر اجلسد
ُّ
التنمر اللفاي
ُّ
التنمر العاطفي
ُّ
الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين

نو العينة

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر

212

1.31

0.25

أن ى

710

1.15

0.21

ذكر

212

1.17

0.24

أن ى

710

1.06

0.16

ذكر

212

1.17

0.24

أن ى

710

1.09

0.18

ذكر

212

1.22

0.21

أن ى

710

1.10

0.16

** دالة عند مستوى 0.01

اتضــح مــن اجلــدول رقــم ( 6أن قــيم (ت دالــة عنــد مســتوى
التنمــر
التنمــر اللفاــيُّ ،
التنمــر اجلســد ُّ ،
( 0.01يف األبعــادُّ ( :
التنم ــر اإللك ــرتوين ،مم ــا
الع ــاطفي  ،ويف الدرج ــة الكلي ــة ملقي ــا
ُّ
اشــري فة وجــود ــرو ذات د لــة فحصــاوية يف درجــات أ ـراد
التنم ـ ـ ــر اإللك ـ ـ ــرتوين ،تع ـ ـ ــود
العينـ ـ ــة يف تل ـ ـ ـ األبع ـ ـ ــاد ملقيـ ـ ــا
ُّ

االنحراف المعياري

التخ ّفي اإللكرتوين
املضااقات اإللكرتونية

**8.61
**6.17
**4.51
**7.35

خــتالا النــوع وكانــت تل ـ الفــرو لصــاحل الــذكور ،أ  :فن
التنمر اإللكرتوين أك ر من عينة اإلناث.
عينة الذكور ميار ون ُّ

التنمتتر اإللكترونتتي متتن وجهتتة
الفتتروي فتتي درجتتات مقيتتاس ُّ

نظر الضحية

جدول 7
التنمر اإللكتروني من وجهة نظر الضحية باختالف نو العينة
اختبار (تى لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في مقياس ُّ
البعد

قيمة ت

نو العينة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

212

1.11

0.16

أن ى

710

1.09

0.14

ذكر

212

1.10

0.15

أن ى

710

1.08

0.12
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*2.39
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البعد

نو العينة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

212

1.08

0.17

أن ى

710

1.06

0.13

ذكر

212

1.07

0.15

أن ى

710

1.07

0.16

ذكر

212

1.10

0.14

710

1.07

0.11

القذا اإللكرتوين
املةاردات اإللكرتونية
الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين من وجاة نار الضحية

(شعبان 1441ه ـ /فبرال 2020م

أن ى

قيمة ت
1.92
0.53
*2.03

** دالة عند مستوى  * 0.01دالة عند مستوى 0.05

التنمـر اإللكـرتوين مـن وجاـة ناـر
العينة يف تل األبعاد ملقيـا
ُّ
الضحية ،تعود ختالا نوع العينة.

اتضح من اجلدول رقم ( 7أن قيم (ت دالـة عنـد مسـتوى
( 0.05أق ـ ــل يف األبع ـ ــاد( :التخف ـ ــي اإللك ـ ــرتوين ،املض ـ ــااقات
التنمــر اإللكــرتوين مــن
اإللكرتونيــة  ،ويف الدرجــة الكليــة ملقيــا
ُّ
وجا ــة نا ــر الض ــحية ،مم ــا اش ــري فة وج ــود ــرو ذات د ل ــة
التنمـر
فحصاوية يف درجات أ راد العينـة يف تلـ األبعـاد ملقيـا
ُّ
اإللك ــرتوين م ــن وجا ــة نا ــر الض ــحية ،تع ــود خ ــتالا الن ــوع،
وكانت تل الفـرو لصـاحل عينـة الـذكور ،أ  :فن عينـة الـذكور
اتعرضون للتنمر اإللكرتوين أك ر من عينة اإلناث.
َّ
كما اتضح من اجلـدول رقـم ( 7أن قـيم (ت غـري دالـة يف
األبعاد( :القذا اإللكرتوين ،املةاردات اإللكرتونية  ،ممـا اشـري
فة ع ــدم وج ــود ــرو ذات د ل ــة فحص ــاوية يف درج ــات أ ـراد

التنمتتر اإللكترونتتي
الستتاال الرابتتع هتتل توجتتد فتتروي فتتي ُّ

لتنمر اإللكتروني (الضحيةى تبعا الختالف العمتر
ل ُّ

والتعر
ُّ
لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟

لإلجابة عن هـذا السـؤال مت ا ـتخدام اختبـار حتليـل التبـاان
األح ـ ــاد (ا لد ل ـ ــة الف ـ ــرو ب ـ ــك أك ـ ــر م ـ ــن جمم ـ ــوعتك
مس ــتقلتك؛ للتع ــرا عل ــى الف ــرو يف درج ــات أ ـ ـراد العين ــة يف
التنم ـ ــر
األبعـ ــاد الفرعي ـ ــة والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة لك ـ ــل م ـ ــن مقيا ـ ــي ُّ
التنم ــر اإللك ــرتوين م ــن وجا ــة نا ــر الض ــحية ،تبع ــا
اإللك ــرتوين و ُّ
التنمر اإللكتروني
الفروي في درجات مقياس ُّ

جدول 8
التنمر اإللكتروني باختالف العمر
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في مقياس ُّ
البعد

التنمر اجلسد
ُّ
التنمر اللفاي
ُّ
التنمر العاطفي
ُّ
الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين

مصدر التباين

مجمو المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بك اجملموعات

1.68

3

0.56

داخل اجملموعات

45.49

918

0.05

بك اجملموعات

0.58

3

0.19

داخل اجملموعات

30.50

918

0.03

بك اجملموعات

1.46

3

0.49

داخل اجملموعات

34.41

918

0.04

بك اجملموعات

1.20

3

0.40

داخل اجملموعات

29.66

918

0.03

** دالة عند مستوى 0.01

اتضح من اجلدول رقم ( 8أن قيم (ا دالة عنـد مسـتوى
التنمــر
التنمــر اللفاــيُّ ،
التنمــر اجلســد ُّ ،
( 0.01يف األبعــادُّ ( :
التنم ــر اإللك ــرتوين ،مم ــا
الع ــاطفي  ،ويف الدرج ــة الكلي ــة ملقي ــا
ُّ
اشــري فة وجــود ــرو ذات د لــة فحصــاوية يف درجــات أ ـراد

قيمة ف
**11.32
**5.80
**12.95
**12.33

التنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين ،تع ـ ـ ــود
العينـ ـ ــة يف تل ـ ـ ـ األبعـ ـ ــاد ملقيـ ـ ــا
ُّ
خ ـ ــتالا أعم ـ ــار أ ـ ـ ـراد العين ـ ــة .وبا ـ ــتخدام اختب ـ ــار ش ـ ــيفيه
للكشف عن مصدر تل الفرو أظارت مجيع املقارنات
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التنمر اإللكرتوين وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي ...
نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

البعداــة بــك الفئــات العمراــة املختلفــة أن الفــرو كانــت لصــاحل
الفئ ــات العمرا ــة األق ــل عم ــرا ،وه ــي :الفئ ــة العمرا ــة ( 18ــنة
أقــل  ،والفئــة العمراــة (مــن  25-19ــنة أ  :األ ـراد األتــغر
التنمر إللكرتوين أك ر من األعمار األخرى.
نا ميار ون ُّ

التنمتتر اإللكترونتتي متتن وجهتتة
الفتتروي فتتي درجتتات مقيتتاس ُّ

نظر الضحية

جدول 9
التنمر اإللكتروني من وجهة نظر الضحية باختالف العمر
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في مقياس ُّ
البعد

التخفي اإللكرتوين
املضااقات اإللكرتونية
القذا اإللكرتوين
املةاردات اإللكرتونية
الدرجة الكلية للتنمر اإللكرتوين من وجاة نار
الضحية

مصدر التباين

مجمو المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بك اجملموعات

0.76

3

0.25

داخل اجملموعات

17.70

918

0.02

بك اجملموعات

0.54

3

0.18

داخل اجملموعات

15.09

918

0.02

بك اجملموعات

0.56

3

0.19

داخل اجملموعات

16.61

918

0.02

بك اجملموعات

0.74

3

0.25

داخل اجملموعات

22.00

918

0.02

بك اجملموعات

0.63

3

0.21

داخل اجملموعات

12.35

918

0.01

** دالة عند مستوى 0.01

قيمة ف

**13.11
**10.90
**10.40
**10.31
**15.59

للتنمـ ـ ـ ــر اإللكـ ـ ـ ــرتوين
تعرضـ ـ ـ ــون ُّ
أ  :األ ـ ـ ـ ـراد األتـ ـ ـ ــغر ـ ـ ـ ــنا ا َّ
أك ر من األعمار األخرى.

اتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( 9أن ق ـ ــيم (ا دال ـ ــة عن ـ ــد
مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ( 0.01يف األبع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد( :التخف ـ ـ ـ ـ ـ ــي اإللك ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين،
املضـ ـ ـ ــااقات اإللكرتونيـ ـ ـ ــة ،القـ ـ ـ ــذا اإللكـ ـ ـ ــرتوين ،املةـ ـ ـ ــاردات
التنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين مـ ـ ــن وجاـ ـ ــة ناـ ـ ــر
اإللكرتونيـ ـ ــة  ،ملقيـ ـ ــا
ُّ
التنم ـ ـ ــر اإللك ـ ـ ــرتوين
الض ـ ـ ــحية ،ويف الدرج ـ ـ ــة الكلي ـ ـ ــة ملقي ـ ـ ــا
ُّ
مـ ــن وجاـ ــة ناـ ــر الضـ ــحية ،ممـ ــا اشـ ــري فة وجـ ــود ـ ــرو ذات
د لـ ـ ــة فحصـ ـ ــاوية يف درجـ ـ ــات أ ـ ـ ـراد العين ـ ــة يف تل ـ ـ ـ األبعـ ـ ــاد
تع ـ ــود خ ـ ــتالا أعم ـ ــار أ ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة .وبا ـ ــتخدام اختبـ ـ ــار
ش ـ ـ ــيفيه للكش ـ ـ ــف ع ـ ـ ــن مص ـ ـ ــدر أظا ـ ـ ــرت مجي ـ ـ ــع املقارن ـ ـ ــات
البعداـ ـ ــة بـ ـ ــك الفئـ ـ ــات العمراـ ـ ــة املختلفـ ـ ــة أن الفـ ـ ــرو كانـ ـ ــت
لص ـ ــاحل الفئ ـ ــات العمرا ـ ــة األق ـ ــل عم ـ ــرا ،وه ـ ــي :الفئ ـ ــة العمرا ـ ــة
( 18ـ ـ ــنة أق ـ ـ ــل  ،والفئ ـ ـ ــة العمرا ـ ـ ــة (م ـ ـ ــن  25-19ـ ـ ــنة

التنم ت ت تتر
الس ت ت تتاال الخ ت ت تتامق ه ت ت تتل توج ت ت تتد ف ت ت تتروي ف ت ت تتي ُّ

لتنم ت ت تتر اإللكترون ت ت تتي (الض ت ت تتحيةى
اإللكترون ت ت تتي والتع ت ت ت ُّتر ل ُّ
تبع ت ت تا الخت ت تتتالف المست ت تتتوى التعليمت ت تتي لت ت تتدى مست ت تتتخدمي
مواقع التواصل االجتماعي؟

لإلجابـ ــة ع ـ ـن هـ ــذا الس ـ ـؤال مت ا ـ ــتخدام اختبـ ــار حتليـ ــل
التب ـ ـ ــاان األح ـ ـ ــاد (ا لد ل ـ ـ ــة الف ـ ـ ــرو ب ـ ـ ــك أك ـ ـ ــر م ـ ـ ــن
جمم ـ ـ ــوعتك مس ـ ـ ــتقلتك؛ للتع ـ ـ ــرا عل ـ ـ ــى الف ـ ـ ــرو يف درج ـ ـ ــات
أ ـ ـ ـراد العين ـ ــة يف األبع ـ ــاد الفرعي ـ ــة والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة لك ـ ــل م ـ ــن
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين م ـ ــن وجا ـ ــة
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين و ُّ
مقيا ـ ــي ُّ
ناـ ـ ــر الضـ ـ ــحية ،تبعـ ـ ــا خـ ـ ــتالا املسـ ـ ــتوى التعليمـ ـ ــي أل ـ ـ ـراد
العينة .واجلداول اآلتية تبك النتاو اليت مت التوتل فلياا:
التنمت ت ت تتر اإللكترون ت ت ت تي
الفت ت ت تتروي فت ت ت تتي درجت ت ت تتات مقيت ت ت تتاس ُّ
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جدول 10
التنمر اإللكتروني باختالف المستوى التعليمي
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في مقياس ُّ
البعد

التنمر اجلسد
ُّ
التنمر اللفاي
ُّ
التنمر العاطفي
ُّ
للتنمر اإللكرتوين
الدرجة الكلية ُّ

مصدر التباين

مجمو المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بك اجملموعات

0.54

3

0.18

داخل اجملموعات

46.63

918

0.05

بك اجملموعات

0.32

3

0.11

داخل اجملموعات

30.76

918

0.03

بك اجملموعات

0.81

3

0.27

داخل اجملموعات

35.06

918

0.04

بك اجملموعات

0.54

3

0.18

داخل اجملموعات

30.32

918

0.03

قيمة ف
*3.53
*3.19
**7.04
**5.40

** دالة عند مستوى  * 0.01دالة عند مستوى 0.0

وج ــود ــرو لص ــاحل الفئ ــات ذات امل ــؤهالت التعليمي ــة األق ــل،
وهـ ــم اةاتـ ــلون علـ ــى مؤهـ ــل (أقـ ــل مـ ــن ثـ ــانو أ  :األ ـ ـراد
التنمر اإللكـرتوين
اةاتلون على مؤهل أقل من ثانو ميار ون ُّ
أك ر من األ راد اةاتلك على مؤهالت أعلى.

اتضـ ــح مـ ــن اجلـ ــدول رقـ ــم ( 10أن قـ ــيم (ا دالـ ــة عنـ ــد
التنم ــر
التنم ــر اجلس ــد ُّ ،
مس ــتوى ( 0.05أق ــل يف األبع ــادُّ ( :
التنمــر
التنمــر العــاطفي  ،ويف الدرجــة الكليــة ملقيــا
ُّ
اللفاــيُّ ،
اإللكــرتوين ،ممــا اشــري فة وجــود ــرو ذات د لــة فحصــاوية يف
التنمـر اإللكـرتوين،
درجـات أ ـراد العينـة يف تلـ األبعـاد ملقيـا
ُّ
تع ــود خ ــتالا املس ــتوى التعليم ــي أل ـراد العين ــة .وبا ــتخدام
اختبار شيفيه للكشف عـن مصـدر تلـ الفـرو أظاـرت مجيـع
املقارن ــات البعدا ــة ب ــك الفئ ــات املختلف ــة يف املس ــتوى التعليم ــي

التنمر اإللكتروني من وجهة
الفروي في درجات مقياس ُّ

نظر الضحية

جدول 11
التنمر اإللكتروني من وجهة نظر الضحية باختالف
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروي في درجات أفراد العينة في مقياس ُّ
المستوى التعليمي
البعد
التخفي اإللكرتوين

املضااقات اإللكرتونية
القذا اإللكرتوين
املةاردات اإللكرتونية
الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجمو المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بك اجملموعات

0.07

3

0.02

داخل اجملموعات

18.39

918

0.02

بك اجملموعات

0.09

3

0.03

داخل اجملموعات

15.54

918

0.02

بك اجملموعات

0.02

3

0.01

داخل اجملموعات

17.15

918

0.02

بك اجملموعات

0.08

3

0.03

داخل اجملموعات

22.66

918

0.03

بك اجملموعات

0.05

3

0.02

داخل اجملموعات

12.92

918

0.01
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قيمة ف
1.21
1.68
0.38
1.03
1.23

التنمر اإللكرتوين وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي ...
نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

ل ـ ـ ــدى اجملتم ـ ـ ــع بالتش ـ ـ ـ ـراعات والق ـ ـ ـ ـوانك ال ـ ـ ــيت ناّم ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذا
اجمل ـ ـ ـ ــال؛ فذ مت تفعي ـ ـ ـ ــل نا ـ ـ ـ ــام مكا ح ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـراوم املعلوماتي ـ ـ ـ ــة
وتةبيق ـ ـه علـ ــى ك ـ ــري مـ ــن اةـ ــا ت ،ممـ ــا جعلاـ ــا رادعـ ــا لك ـ ــري
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين ،وه ـ ــذا النا ـ ــام اا ـ ــدا فة
م ـ ــن ممار ـ ــي ُّ
اة ـ ــد مـ ـ ــن وق ـ ــوع ج ـ ـ ـراوم املعلوماتي ـ ــة ،مم ـ ــا ا ـ ــؤد فة حتقي ـ ــق
األم ـ ــن املعلوم ـ ــا وحف ـ ــظ اةق ـ ــو املرتتب ـ ــة عل ـ ــى ا ـ ــتخدام
املش ـ ـ ــروع للحا ـ ـ ــبات اآللي ـ ـ ــة والش ـ ـ ــبكة العنكبوتي ـ ـ ــة ،ومحاا ـ ـ ــة
املصلحة العامة واألخال واآلداب العامة.
وعند ا تعرا املادة ال ال ة من هذا الناام جند أنـه اعاقـب
بالســجن مــدة تزاــد عــن ــنة وبغرامــة تزاــد عــن مخســماوة
ألف لاير ،أو بإحدى هاتك العقوبتك لكل شخص ارتكـب أاًّـا
من اجلراوم املعلوماتية اآلتية:
التنص ــت عل ــى م ــا ه ــو مر ــل ع ــن طرا ــق ش ــبكة املعلوماتي ــة أو
أحـ ــد أجاـ ــزة اةا ـ ــب اآليل ،الـ ــدخول غـ ــري املشـ ــروع لتاداـ ــد
ش ــخص أو ابتـ ـزازه ،ال ــدخول غ ــري املش ــروع فة موق ــع فلك ــرتوين
لتغيــري تصــاميم هــذا املوقــع أو فتال ــه ،املســا باةيــاة اخلاتــة
عن طراق ف اءة ا تخدام اهلواتف النقالة املـزودة بكـامريا أو مـا
يف حكماـا ،التشـاري بــاآلخران وفةـا الضـرر هبــم عـرب و ــاول
تقنيـ ـ ـ ــات املعلومـ ـ ـ ــات املختلفـ ـ ـ ــة (هيئـ ـ ـ ــة ا تصـ ـ ـ ــا ت وتقنيـ ـ ـ ــة
املعلومات ،بدون تاراخ .
م ـ ـ ــل هـ ـ ــذه التش ـ ـ ـراعات والتوعيـ ـ ــة هبـ ـ ــا خاتـ ـ ــة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل
اهليئـ ـ ـ ــات املعنيـ ـ ـ ــة أو الناشـ ـ ـ ــةك يف جمـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن املعلومـ ـ ـ ــا
خاتـ ـ ــة يف و ـ ـ ــاول التواتـ ـ ــل ا جتمـ ـ ــاعي؛ قـ ـ ــد تكـ ـ ــون مـ ـ ــن
التنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين أو الوق ـ ـ ـوع
األ ـ ـ ــباب يف اخنفـ ـ ــا نسـ ـ ــبة ُّ
كضحاااه.
كم ـ ــا توتـ ــلت الدرا ـ ــة فة وج ـ ــود عالقـ ــة ب ـ ــك كـ ــل م ـ ــن
لتنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين (الضـ ـ ــحية
التنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين والتعـ ـ ـ ُّـر ل ُّ
ُّ
واضةرابات الصحة النفسيّة.
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من نتاو الدرا ات السابقة
كدرا ة ( )Landstedt.Persson,2014اليت أظارت وجود
التنمر مع أعرا ا كتئاب،
التعر أل من أنواع ُّ
عالقة بك ُّ

اتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( 11أن ق ـ ــيم (ا غ ـ ــري دال ـ ــة
يف األبع ـ ــاد( :التخف ـ ــي اإللك ـ ــرتوين ،املض ـ ــااقات اإللكرتوني ـ ــة،
القـ ـ ــذا اإللكـ ـ ــرتوين ،املةـ ـ ــاردات اإللكرتونيـ ـ ــة  ،ويف الدرجـ ـ ــة
التنم ــر اإللك ــرتوين مـ ــن وجا ــة نا ــر الض ــحية،
الكلي ــة ملقي ــا
ُّ
مم ـ ــا اش ـ ــري فة عـ ـ ــدم وج ـ ــود ـ ــرو ذات د ل ـ ــة فحص ـ ــاوية يف
التنم ـ ـ ـ ــر
درج ـ ـ ـ ــات أ ـ ـ ـ ـ ـراد العين ـ ـ ـ ــة يف تل ـ ـ ـ ـ األبع ـ ـ ـ ــاد ملقي ـ ـ ـ ــا
ُّ
اإللك ـ ـ ــرتوين م ـ ـ ــن وجا ـ ـ ــة نا ـ ـ ــر الض ـ ـ ــحية ،تع ـ ـ ــود خ ـ ـ ــتالا
املستوى التعليمي أل راد العينة.
مناقشة وتفسير النتائج

التنمـ ــر اإللكـ ــرتوين فحـ ــدى املشـ ــكالت اخلةـ ــرية الـ ــيت
اعـ ــد ُّ
جنم ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـن التن ـ ـ ـ ــامي اهلاو ـ ـ ـ ــل يف ا ـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجي ـ ـ ـ ــا
وتةبيقـ ــات اإلنرتنـ ــت وعلـ ــى وجـ ــه اخلصـ ــوص مواقـ ــع التواتـ ــل
ا جتم ـ ــاعي ،وم ـ ــن األمهي ـ ــة مبك ـ ــان معر ـ ــة نس ـ ــبة انتش ـ ــارها يف
اجملتم ـ ــع ،ودرا ـ ــة عالقتا ـ ــا بالص ـ ــحة النفس ـ ــيّة ل ـ ـ ـراد ،وه ـ ــو
مـ ــا ـ ــعت فليـ ــه الدرا ـ ــة اةاليـ ــة ،فذ كشـ ــفت عـ ــن معـ ــد ت
لتنم ـ ـ ـ ــر
التنم ـ ـ ـ ــر اإللكـ ـ ـ ــرتوين والتعـ ـ ـ ـ ُّـر ل ُّ
منخفضـ ـ ـ ــة نتشـ ـ ـ ــار ُّ
اإللكرتوين (الضحية .
وابـ ــدو أن هـ ــذه النتيجـ ــة اختلفـ ــت مـ ــع نتـ ــاو الدرا ـ ــات
الس ـ ـ ـ ــابقة ،كدرا ـ ـ ـ ــة آل ـ ـ ـ ــفران ( 2019ال ـ ـ ـ ــيت توت ـ ـ ـ ــلت
التنمـ ـ ـ ــر اإللكـ ـ ـ ــرتوين بلغـ ـ ـ ــت ( %33.13لـ ـ ـ ــدى
فة أن نسـ ـ ـ ــبة ُّ
طلب ـ ـ ــة املرحل ـ ـ ــة املتو ـ ـ ــةة يف اةرج ـ ـ ــة يف جن ـ ـ ــويب الس ـ ـ ــعوداة،
ومـ ـ ـ ــع درا ـ ـ ـ ــة املصـ ـ ـ ــةفى ( 2017الـ ـ ـ ــيت كانـ ـ ـ ــت فجابـ ـ ـ ــات
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين بدرج ـ ــة
العين ـ ــة يا ـ ــا عل ـ ــى بنـ ـ ــود مقي ـ ـ ـا
ُّ
مرتفع ـ ــة ل ـ ــدى أطف ـ ــال املنةق ـ ــة الش ـ ــرقية بالس ـ ــعوداة ،ودرا ـ ــة
التنم ـ ـ ــر
او ـ ـ ــف ( 2018ال ـ ـ ــيت تع ـ ـ ـ ّـر اإلن ـ ـ ــاث يا ـ ـ ــا فة ُّ
اإللكرتوين بنسبة .%88
وتتف ـ ــق نس ـ ــبيًّا م ـ ــع درا ـ ــة أيب الع ـ ــال ( 2017ال ـ ــيت بل ـ ــغ
التنمـ ـ ــر اإللكـ ـ ــرتوين ياـ ـ ــا ( 3.32بدرجـ ـ ــة متو ـ ـ ــةة
متو ـ ـ ــط ُّ
ل ـ ـ ـ ــدى ط ـ ـ ـ ــالب املرحل ـ ـ ـ ــة ال انوا ـ ـ ـ ــة يف مدان ـ ـ ـ ــة أهب ـ ـ ـ ــا جن ـ ـ ـ ــويب
التنمـ ــر اإللكـ ــرتوين
السـ ــعوداة .وميكـ ــن تفسـ ــري اخنفـ ــا نسـ ــبة ُّ
لتنم ـ ـ ـ ــر اإللكـ ـ ـ ــرتوين (الض ـ ـ ـ ــحية بتنـ ـ ـ ــامي ال ـ ـ ـ ــوعي
والتعـ ـ ـ ـ ُّـر ل ُّ
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ودرا ة ( )Johnson,2016اليت توتلت أن هناك عالقة قواة
التنمر اإللكرتوين ،كما
بك القلق وا كتئاب والوحدة النفسيّة و ُّ
وزو
وليو
و ان
شو
من
وجد كل
التنمر اإللكرتوين
( Zhou,2018، Fan.Liu،(Chuعالقة بك ُّ
وكل من أعرا ا كتئاب والقلق ،وأن التعاطف مع الذات
التنمر اإللكرتوين وكل من أعرا
واليأ اتو ةان العالقة بك ُّ
القلق وا كتئاب.
التنمر اإللكرتوين حيمل يف
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن ُّ
جوهره العنف والعدوان جتاه اآلخران ،وأن أحد مااهر
اضةراب الصحة النفسيّة العداوية ،واقصد هبا أ أذى بدين
أو ماد أو معنو الحقه الشخص بنفسه أو باآلخران،
املتنمر بأنه شخص غري آمن داخليًّا،
عرا ِّ
وعادة ما اُ َ
واتصرا بعنف؛ لتغةية ما اشعر به داخليًّا من تدين لتقدار
الذات وال قة بالنفس والوحدة النفسيّة وا كتئاب؛ لذل إن
املتنمر املعاناة النفسيّة الداخلية اليت اشعر هبا،
أحد دوا ع ِّ
واسقةاا على ضحاااه ،ومن مث اشعر بالقوة والسيةرة اليت
التنمر  ،وجتعله اكرر هذا السلوك يف
من شأهنا تعزاز السلوك ُّ
مواقف أخرى ،عالوة على ما قد جينيه من بعض املكا ب
التنمر
املاداة من خالل ا تغالل وا بتزاز .أما تأثري ُّ
اإللكرتوين على الضحااا؛ إنه اسبِّب ألـما نفسيًّا كبريا،
التنمر ضررا؛ ألن تأثريه
التنمر اإللكرتوين اع ُّد من أشد أنواع ُّ
ُّ
أعمق واستمر ملدة طوالة بسبب املضااقات والقذا و ربكة
الصور والكالم الذ قد استمر ملدة طوالة ،مواقع التواتل
ا جتماعي موجودة تنتاي بانتااء وقت العمل أو وقت
اتنمر طوال اليوم بدون توقف ،مما
انتااء املدر ةِّ ،
املتنمر قد ّ
اشعر الضحااا با كتئاب والقلق والوحدة؛ تنخفض الصحة
النفسيّة لداام.
كما كشفت الدرا ة عن وجود رو دالة فحصاويًّا بك
لتنمر
التعر ل ُّ
الذكور واإلناث يف كل من ُّ
التنمر اإللكرتوين ،و ُّ
اإللكرتوين (الضحية وكانت الفرو لصاحل الذكور.

(شعبان 1441ه ـ /فبرال 2020م

وتتفق هذه النتيجة مع ما توتل فليه كل من :أبو العال
التنمر اإللكرتوين بك الذكور
( 2017من وجود رو يف ُّ
واإلناث لصاحل الذكور لدى طالب املرحلة ال انواة ،والعمار
التنمر
( 2017من وجود رو بك الذكور واإلناث يف ُّ
اإللكرتوين لصاحل الذكور لدى طلبة التعليم التةبيقي،
التنمر
واملصةفى ( 2017من وجود رو بك اجلنسك يف ُّ
لصاحل الذكور لدى عينة من األطفال ،واملكانك وآخران
( 2018من وجود رو بك اجلنسك لصاحل الذكور لدى
عينة من الةلبة املضةربك لوكيًّا وانفعاليًّا من الصفوا من
الساد وحىت العاشر.
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة درا ة ()kasahara.2018
التنمر اإللكرتوين ،ولكن
اليت ت تاار روقا يف اجلنس لضحااا ُّ
للتنمر اإللكرتوين من
تعرضام ُّ
اإلناث كانوا أك ر تبليغا عن ُّ
الذكور لدى عينة ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بك (، 25-11
كما ختتلف مع نتيجة درا ة عمارة ( 2017اليت ت تاار
التنمر التقليد
كذل روقا بك الذكور واإلناث على مقيا
ُّ
واإللكرتوين (للضحااا  ،وعدم وجود رو بك الذكور
(للمتنمران
التنمر التقليد واإللكرتوين
واإلناث على مقيا
ُّ
ِّ
لدى طالب التعليم ما قبل اجلامعة .وميكن تفسري هذه
النتيجة من جانبك :اجلانب األول هو أن نسبة ا تخدام
الذكور ملواقع التواتل ا جتماعي قد تكون أكرب من اإلناث،
كما قد اكون اآلباء أك ر تساما مع الذكور تخدام مواقع
التواتل ا جتماعي حبيث تكون الضوابط املفروضة عليام
أقل من اإلناث ،ومن مث اكون تفاعلام يف مواقع التواتل
التنمر أو وقوعام
ا جتماعي أك ر ،مما ازاد احتمالية ممار ة ُّ
التنمر اإللكرتوين أك ر من اإلناث ،اجلانب اآلخر هو
ضحااا ُّ
طبيعة الذكور اليت عادة ما تكون أك ر جرأة واند اعية من
اإلناث ،وميل الذكور فة التعبري عن آراوام حبراة ،والنزوع فة
السيةرة والتح ّد والعنف والعدوانية؛ كو يلة ةل
املشكالت ،مما اوقعام باملشاكل واملشاجرات ،ومن مث تعميم
م ل هذه امليول والسلوكيات فة الساحة اإللكرتونية عند
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التنمر اإللكرتوين وعالقته بالصحة النفسيّة لدى عينة من مستخدمي ...
نورة بنت عبد الرمحن القضيب وآخرونُّ :

العم ـ ــر ،ودرا ـ ــة عل ـ ـ ـوان ( 2016م ـ ــن ع ـ ــدم وج ـ ــود ـ ــرو
عزى ملتغري املرحلة الدرا ية.
يف ُّ
التنمر اإللكرتوين تُ َ
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن الفئة العمراة (أقل من -18
 25نة اليت ظارت يف نتاو هذه الدرا ة أهنا أك ر الفئات
للتنمر اإللكرتوين ،بسبب طبيعة املرحلة
وتعرضا ُّ
العمراة ممار ة ُّ
اليت تنتمي فلياا؛ فذ تقع غالبية أ راد هذه الفئة يف مرحلة
املراهقة اليت تتسم باملغامرة والرغبة يف جتراب اجلداد ،وامليل فة
السيةرة وتأكيد الذات ،والغضب وال ورة والتمرد على
السلةة ،وعدم ا تزان ا نفعايل ،وهذا ما جيده املراهقون يف
الساحة اإللكرتونية اليت تُ ُّ
عد متن ّفسا هلم ،ميكنام ياا أن
تنمروا على
جيربوا واغامروا ،وابدوا آراءهم ،واسيةروا وا ّ
اآلخران ،بعيدا عن رقابة الوالدان والراشدان ،كذل ميكن أن
للتنمر اإللكرتوين.
جتعلام م ل هذه اخلصاوص عرضة وضحااا ُّ
كما أظارت الدرا ة أن املستواات التعليمية األقل كانت
التنمر اإللكرتوين ،قد جاءت الفئة األقل من
األك ر يف ُّ
تنمرا فلكرتونيًّا ،وقد اكون بسبب
املرحلة ال انواة أك ر الفئات ُّ
عامل التعليم وال قا ة والوعي اليت اكون هلا تأثريها يف
لوكيات األ راد وعالقاهتم مع اآلخران يف اةياة الواقعية ،وقد
ابدو األمر أك ر وضوحا يف العات ا رتاضي الذ اعتقد
بعض األشخاص مدود التعليم وال قا ة أنه عات مفتوح بال
ضوابط ميكن أن ميار يه الفرد ما اشاء ،وهذا ما جعل
التنمر اإللكرتوين ،يف حك ت تتضح يف
الفرو تتضح يف ُّ
التنمر اإللكرتوين من وجاة نار الضحية.
ُّ

تفاعلام يف مواقع التواتل ا جتماعي ،يمار ون أشكال
التنمر اإللكرتوين ،أو قد اكونون ضحاااها؛ نتيجة
ُّ
ا تخدامام املفرط أو رغبتام يف التحد .
كما كشفت الدرا ة عن وجود رو دالة فحصاويًّا يف كل
لتنمر اإللكرتوين (الضحية
التعر ل ُّ
من ُّ
التنمر اإللكرتوين ،و ُّ
عزى ملتغري العمر لصاحل األعمار (أقل من 25-18نة
تُ َ
التنمر اإللكرتوين قط يف املستوى التعليمي لصاحل
و رو يف ُّ
املستوى التعليمي أقل من ال انو .
وتتف ـ ـ ــق ه ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ــة م ـ ـ ــع م ـ ـ ــا توت ـ ـ ــل فلي ـ ـ ــه املك ـ ـ ــانك
وآخـ ـ ـ ــرون ( 2018مـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ــود ـ ـ ـ ــرو بـ ـ ـ ــك األعمـ ـ ـ ــار يف
التنم ـ ـ ــر اإللك ـ ـ ــرتوين لص ـ ـ ــاحل األعم ـ ـ ــار األك ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن  14ـ ـ ــنة
ُّ
لـ ــدى الةلبـ ــة املض ـ ــةربك ـ ــلوكيًّا وانفعاليًّ ـ ـا يف الصـ ــفوا م ـ ــن
الس ــاد وحـ ــىت العاشـ ــر ،كمـ ــا تتفـ ــق مـ ــع نتيجـ ــة درا ـ ــة فتيـ ــل
(Ittel, Mueller, Pfetsch
ومي ـ ـوللر وبفتـ ــيش وول ـ ـ
) &Walk,2014ال ـ ـ ـ ــيت توت ـ ـ ـ ــلت فة أن املش ـ ـ ـ ــاركك األت ـ ـ ـ ــغر
للتنم ـ ـر اإللكـ ــرتوين يف ك ـ ــري مـ ــن األحيـ ــان لـ ــدى
تعرض ـ ـوا ُّ
ـ ـنًّا ّ
عين ـ ـ ــة م ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـراهقك ،ودرا ـ ـ ــة بيس ـ ـ ــي و يتزباتراـ ـ ـ ـ وأرم ـ ـ ـان
) (Bussey,Fitzpatrick&Raman.2015ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت أظا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
التنم ـ ـ ـ ـ ــر
أن طلب ـ ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ــف التا ـ ـ ـ ـ ــع أك ـ ـ ـ ـ ــر ان ـ ـ ـ ـ ــدماجا يف ُّ
اإللك ـ ـ ــرتوين وأك ـ ـ ــر تس ـ ـ ــاهال يف املع ـ ـ ــااري األخالقي ـ ـ ــة املرتبة ـ ـ ــة
التنمر اإللك ـ ـ ــرتوين مقارن ـ ـ ــة بةلب ـ ـ ــة الص ـ ـ ــف الس ـ ـ ــابع .كم ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ُّ
تتف ــق ك ــذل م ــع م ــا توت ــل فلي ــه ـرات وع ـريان & (Firat
) Ayran,2016مـ ـ ـ ـ ـ ــن أن متغ ـ ـ ـ ـ ـ ـريات العمـ ـ ـ ـ ـ ــر والصـ ـ ـ ـ ـ ــف ذات
للتنم ـ ـ ـر اإللك ـ ـ ــرتوين .أم ـ ـ ــا بالنس ـ ـ ــبة ملتغ ـ ـ ــري
ت ـ ـ ــأثري يف التع ـ ـ ـ ُّـر
ُّ
املس ــتوى التعليم ــي ــإن ه ــذه النتيج ــة تتف ــق م ــع م ــا توت ــلت
فلي ــه العمـ ــار ( 2017م ــن وجـ ــود ــرو ب ــك ط ــالب الفرق ــة
ال اني ـ ـ ــة والفرق ـ ـ ــة الرابع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــالب التعل ـ ـ ــيم التةبيق ـ ـ ــي يف
التنمر اإللكرتوين لصاحل طالب الفرقة ال انية.
ُّ
وختتل ـ ـ ــف ه ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ــة م ـ ـ ــع درا ـ ـ ــة عم ـ ـ ــارة (2017
التنم ـ ــر اإللك ـ ــرتوين تُع ـ ـ َـزى ملتغ ـ ــري
م ـ ــن ع ـ ــدم وج ـ ــود ـ ــرو يف ُّ

التوصيات

من أهم التوتيات اليت خرجت هبا هذه الدرا ة اضةالع
األ رة بدورها حنو األبناء ،وخاتة األطفال واملراهقك ،من
خالل فقامة عالقات فجيابية بنّاءة بك اآلباء واألبناء ،تقوم
على القبول واألمن واةوار وتقبُّل ا ختالا يف األ كار
ووجاات النار ،مما اتيح ل بناء حراة التعبري عما اشعرون به
واشجعام على اإل صاح آلباوام
أو اضااقام يف بيئة آمنة،
ّ
التنمر ،فضا ة لوضع ضوابط
اتعرضون له من أشكال ُّ
عما قد َّ
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تخدام اإلنرتنت يف املنزل ،كتحداد اعات معينة ،ومراقبة
احملتوى ،ومناقشة األبناء يف اةسابات اليت اقومون مبتابعتاا،
التغري يف لوك األبناء ،وتو ري بداول جاذبة عن
ومالحاة ُّ
ا تخدام اإلنرتنت كدعم اهلوااات ،والرحالت اجلماعية،
وممار ة األلعاب الرااضية.
كما على املدار ومراكز اإلرشاد النفسي القيام بدورها
يف هذا اجلانب من خالل نشر الوعي با تخدام الصحي
التنمر
لإلنرتنت ومواقع التواتل ا جتماعي ،وتعرافام ب ُّ
تعرضوا أل
اإللكرتوين ،وتقدمي اإلرشادات املنا بة يف حال َّ
التنمر اإللكرتوين.
شكل من أشكال ُّ
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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.
Keywords: Bullying- Violence- Aggression- Cyber Addiction- psychological Adjustment
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Effectiveness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy on Easing Emotions caused by the Death
of a Close Person among a sample of Females Students with Visual Impairment.
Mogeda El Sayed El Keshky
Department of Psychology, Faculty of Arts and Humanities, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia
Department of Psychology, Faculty of Arts, Assiut University, Assiut, Egypt
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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.
Key words: TF-CBT, complicated grief, trauma, loss-caused emotions, visually impaired.
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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.

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).

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).

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 psychophysiological 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).

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

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.
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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).

Literature review
The psychological and physiological response
following the death of a loved one is known as
grief (Lundorff, Holmgren, Zachariae, FarverVestergaard, & 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).

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).

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).

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.

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).

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.

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)

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).

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).

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

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
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loss and affected individuals express it in a
variety of emotional, cognitive, behavioral and
social responses (Stevelink et al., 2015).

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.

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 metaanalytic study, Seidler and Wagner (2004) found
TF-CBT can effectively treat the PTSD.

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.

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.

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.

TF-CBT components are effective in addressing
symptoms of PTSD and certain behavioral
problems. According to Cohen et al. (2016), TFCBT 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.

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.

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 selfregulation 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.

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

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
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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.

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.

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.

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 TFCBT 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 TFCBT. The sessions were conducted at the Center
for Special Needs in the Female Section at King
Abdul-Aziz University.

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).

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

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
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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
Session 1-2:
Psycho-education

Session 3-4:
Relaxation Skills
Session 5-6:
Affect Modulation
Session 7-8:
Cognitive Skills
Session 9-10:
Trauma
narrative
Cognitive Processing

and

Session 11:
Family Integration
Session 12:
Review, Relapse prevention

Content
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.
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.
Identifying and expressing feelings were discussed. Subjects were guided on
how to handle difficult emotions with negative affect.
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.
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.
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.
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
Assessment

Objectives
A general assessment to identify psychological issues and problems; and a determination of
cultural, religious and community beliefs and values

Case

A TF-CBT based formulation of clients’ problems, goal settings and session planning

formulation
Psycho-

The provision of educational material on TF-CBT, complicated grief and mental health

education
Behavioral

Different interventions to address grief related behavioral issues and problems. Functional

interventions

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

Different interventions to evaluate thought, worry control and cognitive restructuring.

interventions

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
Family

Objectives
Ways to improve victim family interaction, communication and bonding

integration
Relapse

Assessment of counselling progress and outcome; development of contingency planning to

prevention

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

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P7
P7

25
21
27
26
18
24
27
20
22

Marital
status
Single
Married
Single
Single
Single
Single
Single
Married
Married

Birth order in
family
Middle
Middle
First
Last
First
Middle
First
Last
Middle

Monthly family
income
< 5000 riyals
< 5000 riyals
< 5000 riyals
5000-10000 riyals
< 5000 riyals
5000-10000 riyals
< 5000 riyals
5000-10000 riyals
5000-10000 riyals

Relation to
deceased
Friend
Father
Mother
Father
Father
Uncle
Friend
Mother
Father

Duration of
loss
2-3 months
5-6 months
3-4 months
5-6 months
3-4 months
2-3 months
2-3 months
5-6 months
1-2 months

Minimum
25.00
17.00

Maximum
53.00
35.00

Table 4: Descriptive statistics for the pre-test and post-test data
pre-test
post-test

N
9
9

Mean
36.44
26.78

Median
32.00
25.00

Std. Deviation
11.15
7.01
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To investigate the main objective of this research
which was to compare the efficacy of the TFCBT 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 nonparametric 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.

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 pretest 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.

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 5. The Results of Wilcoxon Signed Rank Test for the Pre- and Post-tests
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

N
9a
0b
0c
9

Mean Rank
5.00
0.00

Sum of Ranks
9a
0b
0c
9

z

P

-2.670

0.008

a: Post-test < pre-test, b: Post-test > pre-test, c: Post-test = pre-test
Two months after the therapeutic program
Following the descriptive statistics, the study
ended, the Inventory of Complicated Grief was
again ran Wilcoxon’s Signed-Rank Test for the
applied for the third time. Next, the study
reasons mentioned above. Table 7 contains the
compared the participants’ values of CG
results of Wilcoxon’s Signed-Rank Test. The
recorded at the post-test and follow-up test
data shows that six of the values are negatively
stages using Wilcoxon’s Signed-Rank Test.
linked, two are positively linked and the
Tables 6 and 7 show the descriptive statistics for
remaining one is a tie. The corresponding Z
both the post- and follow-up tests and the
score is -1.292, whereas that of the two-tailed
Wilcoxon singed rank test.
significance level is 0.196. Clearly, these values
The comparison of the descriptive statistics
indicate that the mean does not lie in the
shows that there are no significant differences
rejection area, and therefore, we cannot reject
between the post- and follow-up tests mean and
the null hypothesis. In other words, the means of
variance values. Similarly, minimum values for
the post- and follow-up test stages are similar.
both post- and follow-up tests are exactly same,
while a slight difference is observed for the
maximum value.
Table 6: Descriptive statistics for the follow-up test and post-test
Post-test
Follow-up test

N
9
9

Mean
26.78
26.11

Median
25.00
23.00

Std. Deviation
7.01
7.25

95

Minimum
17.00
17.00

Maximum
35.00
37.00
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Table 7: Results of Wilcoxon’s Signed Rank-Test for the Post- and Follow-up Tests
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

N
6a
2b
1c
9

Mean Rank
4.50
4.50

Sum of Ranks
27.00
9.00

z

P

-1.292

.196

a: Follow-up test < Post-test, b: Follow-up test > Post-test, c: Follow-up test = Post-test
Balk (2011) who asserted that appropriate
treatment can help young people to come to the
terms with the bereavement experience.

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 findings of this study reinforce Cohen et al.,
(2016) who contend that multi-component TFCBT 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 cognitivebehavior based interventions include selfinstructional 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

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 preexiting 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
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but modify it according to individual clients’
requirements.

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.

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 cognitivebehavior 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.

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.

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 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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فاعلية التدخل باستخدام العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمات للتخفيف من حدة المشاعر الناجمة عن
وفاة عزيز لدي عينة من ذوات اإلعاقة البصرية
مجده السيد الكشكي
قسم علم النفس  ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية  ،جامعة امللك عبد العزيز – جده

قسم علم النفس  ،كلية اآلداب  ،جامعة أسيوط– مصر
قدم للنشر 1441/2/13هـ  -وقبل 1441/5/21هـ .

فعاال لتخفيف حدة املشاعر النامجة عن الفقد .هدفت
عالجا ً
المستخلص :يعترب العالج السلوكي املعريف الذي يركز على الصدمات (ً )TF-CBT

الدراسة إيل التحقق من فاعلية  TF-CBTلتخفيف املشاعر النامجة عن وفاة أحد الوالدين أو األخوة أو األقارب أو األصدقاء لدي عينة من
الطالبات ذوات اإلعاقة البصرية  .تكونت عينة الدراسة من تسع طالبات ترتاوح أعمارهم بني  25-18طبق عليهن بطارية مشاعر اآلسي املركب
والربنامج االرشادي املكون من  12جلسة  ،بواقع جلستني يف االسبوع  ،مدة كل جلسة من  90-60دقيقة  ،مت حتليل النتائج باستخدام اختبار
ويلكوكسون .أظهرت النتائج أن العالج السلوكي املعريف الذي يركز على الصدمات خفف بشكل فعال املشاعر النامجة عن الفقد بني الطالبات
اجلامعيات ذوات اإلعاقات البصرية يف اململكة العربية السعودية  ،مع استمرار التأثريات بعد شهرين من االنتهاء من الدراسة  ،واليت أكدت الفوائد
الطويلة األجل للعالجية التطبيقية إجراء.

الكلمات المفتاحية :العالج السلوكي املعريف الذي يركز على الصدمات  ،احلزن املعقد  ،الصدمة  ،املشاعر النامجة عن الفقد  ،ضعاف البصر.
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أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدورية في ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتياشي ميم الي م
تاللغة العهتعة او االل،لعزية.
اإلسي ييام ال ي ي ي الي ييقو ي ي ي م جلعي ييس الي،تيي ييم ال ي ييع و
 .7يزو الباحث تخيس م تلس م تحثس ول ختع م الدورية
وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.
 .2لغة ال فه ف الدوريية هي اللغية العهتعية وي،ي أش ت فيه الت ي فه فعما تحثس.
تعض البحي تاللغية اإلل،لعزيية ميم ملخيص ال يزييد جي .8لمعئة التحهيه حق الفحص األول للبحث وت هيه أهيعتس
للتحكع او رف س.
( )250كلية تاللغة العهتعة.
 .3تمت الدورية تالبح الت تعال اليفكات ال ف عة.9 .ال يت لفه البحث ف الدورية إال تعد إما تس م قبي
 .4تمييت تييالبح اات ال يياتم الت،ديييدو والتي ت ييم في اث ع م اليح ّكيع .
 .10هعئة التحهيه غعه ملزمة ته البح الت تصي إلعما
ت سعم آفاق اليعهفة ف الي،ال ال ف .
 .5ييك أش ت فه الدورية مهامعات الكتب الت تدور ح ل س اء أمعزت لل فه أم ل ت،ز.
لل فه خال العام الدراس
م،االت جل ال فس والت يهى ألما اات قعية جليعة .11 .يت است بال البح
ال،امع .
 .6تصدر الدورية لصف س ية.
راتعاً :التحكع :
ثالعاً :أهداف الدورية:
 .1يهسي البحث إل اث ع م اليختصع ف م،ال البحث
تمدف الدورية إل تح عق ما يأت :
أو الدراسة لتحكعيس وش اكه اس الباحث.
 .1تأسييعس فكييه لف ي فاجييي يأخييق ف ي االجتبييار اليع عييات
 .2في ي حال يية ومي ي اخ ييتاف ت ييع لت ييائ ت هي ييه اليحكي ييع
الث افعة.
يهسي البحث إل محك ثالث.
 .2اإلسي ييمام ف ي ي ت ي ي يه وتح ي ييع أ وات ال عي ييا والت عي ييع
والب ي يهام ال يائعي يية وال قائعي يية واالرشي ييا ية والعامعي يية ف ي ي  .3ي دم اليحك ت هيهاً مفصاً ج مدى إما تس للبحث مي
جدمما.
مختلي ي ي ييف الي،ي ي ي يياالت ال ف ي ي ي ييعة والتهت يي ي ي يية والصي ي ي ييحعة
 .4تصهف مكافأة رمزية لكي محك .
واالمتياجعة واألم عة واليم عة .
 .3تعهيييف اليمتيييع تكييي مييا ي ييت،د ف ي اليعييداش ال ف ي خام اً :هعئة التحهيه:
تت ل هعئة التحهيه اليميات اآلتعة:
وما يهتبط تس م م،االت مم عة .
 .1رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متاتعة ت فعقها.
 .4تف،عم الباحثع والدارسع جل البحث وال فه.
 .2العيي جل ت يه الدورية واالرت اء تي ت اها.
ثالثاً :ق اجد ال فه ف الدورية:
 .1لفي ييه الدوريي يية األتحي ييا األاي ييعلة الت ي ي ت ي يياقي ق ي ييايا  .3اإلجام والتعهيف تالدورية واست اب الباحثع لليفياركة
تبح ثم .
وم ض جات جل ال فس.
 .2لفه الدورية البح التي لي ي يبق لفيهها ولي ت فيه في  .4اسييت بال البحي ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم
شهوط ال فه ف الدورية.
مميية أخييهى ولع يية م ييتلة مي أو راسيية أخييهى أو رسييالة
 .5إت يياص أا ييحاب البحي ي جي ي ت ييل أتح يياثم وإمك يياش
جليعة.
لفهها م جدمس.
 .3الحد األجل لعد كليات البحث  8000كلية م ب جية
جل ي الحاسييب اآلل ي وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  .6إرسال البح إل اليحكيع واست بالما م م .
 .7الت عق مم الباحث ج د حامة البحث لبعض التعديات.
التاتعة ل،امعة اليلك سع .
 .4إرفيياق ل ييخة م ي البحييث الي يها لفييهص مييم ملخييص قصييعه  .8اتخيياا ال يهار تفييأش لفييه البحييث م ي جدمييس تعييد مهامعيية
آراء اليحكيع واست،اتة الباحث لما.
تي يياللغتع العهتعي يية واإلل،لعزيي يية .ال يت،ي يياو ( )250كليي يية
ي ضي ي ي فع ي ييس ج ي ي ي اش البح ي ييث وأهداف ي ييس وم م،ي ي يس ولتائ ،ي ييس  .9است بال طلبات االشتهاك ف الدورية.
 .10متاتعة إمهاءات ال فه.
والكليات اليفتاحعة.
 .11مهامعة ال خة األول للتأكد م سامتما م األخ اء
 .5االلتزام ت ظام  APAف الكتاتة والت ثعق.
.6كتاتة مت البحث جل شكي جي ي جدا اليلخص

