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مـلخـص: 

جمعي  �إر�ساد  برنامج  تطوير  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
ي�ستند �إىل �لعلج �لعقلين �لإنفعايل �ل�سلوكي، و��ستق�ساء مدى 
�لكفاءة  وحت�سني  �لنرتنت،  �إدمان  م�ستوى  خف�س  يف  فاعليته 
�لنرتنت  مدمني  �لذكور  �لطلب  من  عينة  لدى  �لعامة  �لذ�تية 
بجامعة �ل�سلطان قابو�س. تاألفت عينة �لدر��سة من )24( طالبا، 
كل  تكون  و�سابطة(  )جتريبية  جمموعتني  �إىل  ع�سو�ئيا  ق�سمت 
�لتجريبية  �ملجموعة  خ�سعت  حيث  طالبا،   )12( من  منها 
�لعقلين  �لجتاه  �إىل  ي�ستند  �لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  لربنامج 
�ملجموعة  تتلّق  مل  حني  يف   ،)REBT( �ل�سلوكي  �لنفعايل 

�ل�سابطة �أي تدريب. 
�أظهرت نتائج حتليل �لتباين �مل�سرتك )ANCOVA( ، وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات �ملجموعة �لتجريبية، 
�ملتابعة  و�ختبار  �لبعدي،  �لختبار  على  �ل�سابطة  و�ملجموعة 
ملقيا�س �إدمان �لنرتنت، ومقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �لعامة، ووجد 

 . )α= 0.05( د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى )أن قيم )ف�
الكلمات املفتاحية: �إدمان �لنرتنت، �لكفاءة �لذ�تية �لعامة، 
برنامج �إر�ساد جمعي، �لجتاه �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي، طلب 

�جلامعات. 

Efficacy of Rational- Emotive Behavior Therapy 
on the Reduction of Internet Addiction & Improv-
ing General Self- Efficacy in Students at Sultan 

Qaboos University. 

Abstract: 

This study aimed at developing group- 
counseling program based on rational– emotive 
behavior therapy, and investigating the effectiveness 
of this program in reducing internet addiction & 
improving general self- efficacy among a sample of 
internet addicted male students in Sultan Qaboos 
University. 

The sample of the study consisted of (24 male) 
students. It was randomly divided into two groups: 
experimental groups & control group, each consisted 
of (12) students. Participants in the treatment group 
attended the group- counseling program (REBT) , 
whereas participants in the control group received 
no treatment. 

The results of (ANCOVA) showed significant 
differences in internet addiction scale & general 
self- efficacy scale in favor of the experimental 
group compared to the control group (a= 0.05) . 
These differences were also maintained through the 
follow up test. 

Key words: Internet Addiction, General Self- 
Efficacy, Group counseling program, Rational- 
Emotive Behavior therapy & University students. 
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مقدمة: 
يكون   )Internet( للإنرتنت  و�ل�سليم  �جليد  �ل�ستخد�م  �إن 
�إجهاد  لتحقيق هدف حمدد يف فرتة منا�سبة من �لوقت، وبدون 
عقلي �أو �سلوكي، و��ستخد�م �لإنرتنت لأغر��س علمية �أو �سخ�سية 
�أو جتارية يحتاج �إليها �لأفر�د. و�إن �ل�ستخد�م �ل�سيىء للإنرتنت 
و�لإدمان عليه يت�سبب يف م�سكلت نف�سية، و�جتماعية، وحياتية 
�لإنرتنت  �إدمان  ت�سبيه  وميكن  �لإنرتنت.  مدمني  عند  خمتلفة 
Im- �لد�فع و�ل�ستجابة  لل�سيطرة على  �لقدرة  �نعد�م  )اا�سطر�ب 
Gam-( �ملقامرة  �سلوك  غر�ر  على   ،  )pulse Control Disorder

bling Behavior( . و�أن ى �أعر��س �إدمان �لإنرتنت ت�سمل عموما 

�لتحمل  على  �لقدرة  يف  و�رتفاع  �ل�سيطرة،  وفقد�ن  �لن�سغال، 
، و�أعر��س �لن�سحاب، و�سعف وظيفي و�نخفا�س   )Tolerance(

 . )Young, 2004( يف �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت
وتبني من خلل �لأدب �لنف�سي يف هذ� �ملجال �رتفاع معدل 
 Psychiatric( نت�سار �مل�سكلت �لنف�سية و�مل�سكلت �لطب نف�سية�
Problems( - كم�سكلت �ل�سلوك، و�ملز�ج، و�لقلق، و��سطر�بات 

 Chen &( ل�سيطرة على �لنفعالت- عند �ملدمنني على �لإنرتنت�
 . )Peng, 2008

�إن �لإدمان على �لنرتنت ُي�سعف تدريجّيا قدرة �لفرد يف 
�لنرتنت  �إدمان  �أن  �لدر��سات  وتبني  ذ�ته،  على  �ل�سيطرة  جمال 
موؤخر�  عدة  در��سات  و�أظهرت  �لذكور،  بني  بكثري  �نت�سار�  �أكرث 
من  ز�د  �لنرتنت  على  �لجتماعية  �ل�سبكات  مو�قع  ��ستخد�م  �أن 
 Yau, Potenza, &( لإنرتنت بني �ملر�هقني� �لإدمان على  خطر 
�لنف�س  �لدر��سات يف علم  �أن بع�س  ، بالرغم من   )White, 2013

�لجتماعي بّينت �أن �ل�ستخد�م �ملعتدل لـ �سبكة �لإنرتنت هو �أمر 
مفيد، ويف �ملقابل و�سفت �ل�سلوك عند بع�س �لأفر�د ذوي �ملعدل 
�ملقبول يف ��ستخد�م �ل�سبكة باأنه يحتوي على م�ستوى عال من 
و�حلو�ر  �لتو��سل  و�أن   ،  )Self- Disclosure( �لذ�ت  عن  �لك�سف 
بتجارب  للأفر�د  ي�سمح  �لجتماعية  �ل�سبكات  على   )Chats(
هوّيات  من  �أفر�د  مع  �لتو��سل  كتجربة  �لأ�سيلة؛  �لتو��سل  من 
مبا�رشة  غري  بطرق  �ل�سخ�سيات  بع�س  مع  و�لتو��سل  خمتلفة، 
)�لتو��سل �لفرت��سي( ، كان ي�سعب �لتو��سل معهم وجها لوجه 

 . )Wu, Cheung, Ku,& Hung، 2013( يف �لعامل �حلقيقي
وبالرغم من �لفو�ئد �لعديدة للإنرتنت يف جمالت خمتلفة، 
هنا  ومن  مفرط،  ب�سكل  �لأفر�د  بع�س  ��ستخدمه  للأ�سف  �أنه  �إل 
بد�أت تظهر لديهم م�سكلت �جتماعية، ونف�سية، وحياتية جديدة؛ 
م�سكلة  ظهرت  وبالتايل  �ملتز�يد،  و�ل�ستخد�م  �ل�ستخد�م  ك�سوء 
 Internet( �لإنرتنت  باإدمان  يعرف  ما  �أو  �ل�سبكة،  على  �لإدمان 
Chou, Con-( وما ي�ساحبها من �أعر��س و�سعوبات )Addiction

 . )dron, & Belland, 2005

و�لطالب �جلامعي لي�س بعيد� عن هذه �لظاهرة �لجتماعية 
حياته  من  جزء�  �لإنرتنتاأ�سبح  �أن  وبخا�سة   ،  )Social Effect(

�جلامعية، وقد لوحظ �أن بع�س طلبة �جلامعات يبقون على �سبكة 
ومرهقا  متعبا  فياأتي  �ل�سباح،  وقت  �إىل  �لعنكبوتية  �لنرتنت 
يف  �نخفا�س  �أي�سا  لوحظ  وقد  حما�رش�ته،  موعد  عن  ومتاأخر� 

 . )Yang, & Tung, 2007( أد�ئه �لأكادميي و�لدر��سي�
�لطالب  عند  �لإنرتنت  على  �لإدمان  �سلوك  ويتلخ�س 
�لتجنب  لأنه يف حالة  ��ستخد�مه؛  �لمتناع عن  بعدم قدرته عن 
و�ل�سغط،  �لتوتر  م�ساعر  عنده  ذلك  يولد  رمبا  عنه  و�لمتناع 
وبالتايل فاإن هذ� �ل�سلوك �سوف يوؤثر �سلبيا على ممار�سة �لطالب 
لأن�سطته ومهامه �ليومية، ورمبا يوؤثر على تو�فقه �لدر��سي ب�سبب 
�إم�سائه �ساعات طويلة على �لإنرتنت للتو��سل مع �لآخرين من 
خلل �ملو�قع �ملختلفة، و�لتي ��سبح مدمنا عليها، مما يجعله يف 
 )Peng, & Zhou, 2009( معاناة مع م�سكلت در��سية و�جتماعية

 .
�لنف�سي  للطب  �لإح�سائي  �لت�سخي�س  دليل  �سنف  لقد 
 )Text Revision( �ملر�جعة  ن�سخة  يف  ورد  كما   -  )DSM- IV(
 Internet( �لإنرتنت  على  �ملدمنني  �أو  �ملعتمدين،  �لأ�سخا�س   -
متز�يد،  بن�ساط  يقومون  باأنهم   )Internet Addiction Overuse؛ 

وقهري، وم�سطرد يف ��ستخد�م �سبكة �لإنرتنت، بحيث ي�ساحبها 
قدرة على �لتحمل مع ظهور بع�س �لأعر��س �لن�سحابية، وفقد�ن 
 American Psychiatric Association،( لقدرة على �ل�سبط �لذ�تي�
2000( . كما تنطبق �أي�سا هذه �ملعايري على ��سطر�بات �لإدمان 

�لإنرتنت  و�إدمان  �ملو�د،  ��ستخد�م  �سوء  مب�سكلت  �ملتعلقة 
 . )Lacey, 1993( و�لألعاب �للكرتونية وغريها

هو   )Internet Addiction( �لإنرتنت  �إدمان  فاإن  وبالتايل 
�لآتية:  للمعايري  وفقًا  �ل�سيطرة  فقد�ن  يت�سمن  قهري  ��سطر�ب 
ومو�جهة  �لإنرتنت،  ��ستخد�م  وقت  مقد�ر  على  �ل�سيطرة  فقد�ن 
مل�سكلت  �لفرد  ومو�جهة  للزمن،  و��ستهلك  و��سح،  �سغط 
�أعر��س �لإدمان خلل  �جتماعية، ومهنية، ومالية، وعدم ظهور 

 . )Heron & Shapira, 2003( دورة هو�س، �أو هو�س خفيف
تعترب �لكفاءة �لذ�تية )Self- Efficacy( من �لبناء�ت �لنظرية 
Ban- )للتي تقوم على نظرية �لتعلم �لجتماعي �ملعريف لباندور� 

�لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �ملفهوم  هــذ�  حظــي  وقد   ،  )dura, 1977

ويعترب  �ل�سلوك،  تعديل  جمال  يف  وبخا�سة  متز�يدة  باأهمية 
بانـــدور� �أن للكفاءة �لذ�تية �أهمية مركزية، ويق�سد بها �ملعرفة 
فيما  ذ�تية  توقعات  على  حتتوي  �لتـــي  �لــــــذ�ت  حول  �لقائمة 
ب�سورة  ومهمات  مو�قف،  على  �لتغلب  يف  �لفرد  بقدرة  يتعلق 

 . )McLeod, 2011( ناجحة
عبارة  هي  �لذ�تيــة  �لكفـــاءة  باأن  يعتقد  من  وهناك 
علــى  �لتغلب  يف  �لقدرة  وتعني  �ل�سخ�سية،  �أبعاد  من  بعد  عن 
تــدفع  وهي  �لفرد،  تو�جه  �لتي  �ل�سعبة  و�ملــ�سكلت  �ملهمات، 
�ل�سخ�س لختيار �ملتطلبات، و�لقر�ر�ت �ملتعلـقة با�سرت�تيجيات 
ومدى  �ملبذول،  �جلهد  على  توؤثر  كذلك  �مل�سكلت،  على  �لتغلب 
�ل�ستهلك �ملادي، و�ملعنوي �لذي �سيبذله �لفرد ملو�جهة م�سكله 
ما )Schwarzer,& Jerusalem, 1995( ، كما �أن توقعات كفاءة 
حتقيق  يف  �إمكانات  حول  �لفرد  فر�سيات  علــى  تقــوم  �لذ�ت 



فاعلية العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى إدمان االنترنت، وحتسني الكفاءة العامة 
لدى الطلبة بجامعة السلطان قابوس

د. عبد الفتاح اخلواجة

230

خيار�ت �سلوكية معينة، وهذ� يت�سمن �إدر�ك �لفرد وتقديره حلجم 
قدر�ته �لذ�تية �لتي متكنه من �لقيام ب�سلوك معني ب�سكل ناجح، 
باأنه قادر على  �لفرد  توقع  �لذ�تية تعرب عن  �لكفاءة  فاإن  وعليه 
�أد�ء �ل�سلوك �لذي يحقق نتائج مرغوبا فيها فــي �أي موقف معني 
يوجهه، و�أنه يعزو لنف�سه �لقدرة على �لقيام بهذ� �ل�سلوك، �أو �حلل 
للم�سكلة قبل �أن يبد�أ بال�سلوك، �أي يتوقع �أن با�ستطاعته مو�جهة 
هذ� �ملوقف، وهذه �ل�ستطاعة �أو �لقدرة يجب �أن تكون موجودة 
عند �لفرد على �أ�سا�س من �ملعرفة �حلقيقية ولي�س ب�سكل خيايل، 

 . )Bandura, 1997( أو دون قناعة و�قعية�
ميتلكه  ملا  �لفرد  تقدير  باأنها  �لذ�تية  �لكفاءة  وتعرف 
من  يو�جه  ما  حل  يف  ت�ساعده  �أنها  يرى  و�إمكانات  قدر�ت  من 
�لعتماد  دون  عقبات  من  يعرت�سه  ما  على  و�لتغلب  م�سكلت، 
�لذ�تية لتنبئ  �لفرد حول كفاءته  �أن قناعة  ، كما  على �لآخرين 
ميكن  عما  يعرب  ل  �ملفهوم  فهذ�   ،  )Behavior( �لفرد  ب�سلوكات 
للفرد �أن يفعله، ولكنه يعرب عّما يعتقد )Believe( باأنه قادر على 

 . )Maddux, 1999( فعله
من  �لفرد  عند  �لذ�تية  �لكفاءة  توقعات  م�سادر  وتتكون 
موقف،  �أو  م�سكلة  على  �لتغلب  يف  كنجاحه  �ملبا�رشة؛  �خلرب�ت 
ح�سل  �لتي  و�لنتائج  بذلها  �لتي  �جلهود  بني  للعلقة  و�إدر�كه 
لدى  �ملبا�رشة  �لذ�تية غري  �لكفاءة  توقعات  و�أما م�سادر  عليها. 
�لفرد فهي ت�سمل �لتعلم بامللحظة، و�خلرب�ت �لرمزية كالقتناع 
تتاأثر  ب�سلوك معني، كما  �لقيام  بقدرته على  �لآخرين  من خلل 

 . )Bandura, 1989( أي�سا باخلرب�ت �لنفعالية لدى �لفرد�
ويعتقد باندور� )Bandura( �أن �إدر�ك �لذ�ت، و�سبط �لذ�ت 
و�ملو�قف،  �لزمن  مع  ويتغري�ن  يتحولن  متغريين  عن  عبارة 
�أو  فاإدر�ك �لذ�ت تتغري مع �لزمن و�لتجارب �لتي مير بها �لفرد، 
�ملعرفة �لتي يكت�سبها باأي طريقة كانت، وبالتايل فاإن توقعات 
 . )Bandura, 1989( لكفاءة �لذ�تية تتغري مع �لزمن ومع �خلرب�ت�
على  بالعتماد  تت�سكل  �لذ�تية  بالكفاءة  �لفرد  فاعتقاد�ت 
جمموعه من �لعو�مل و�مل�سادر، �أبرزها �لطريقة �لتي يف�رش بها 
نتائج �سلوكه، وخرب�ته �ل�سابقة، وطريقة تفكريه باملو�قف �لتي 
رمبا ميّر بها، كما �أن مفهوم �لكفاءة �لذ�تية يتطور عند �لفرد من 
خلل �خلرب�ت �لن�سطة �ل�ســـائدة ذ�ت �لأهمية و�لدللة يف حياته، 
وثقته على �لأد�ء يف �ملو�قف �ملختلفة، ويكون �لفرد �أكرث معرفة 
 Bandura,( �لهدف  حتقيق  على  �لقدرة  لديه  كانت  �إذ�  بنف�سه 

 . )2011

�ملهار�ت  �أهم  من  �لعقلين  �ملنطقي  �لتفكري  ويعترب  هذ� 
�أن  �لعقلين  �لتفكري  خلل  من  �لفرد  ي�ستطيع  حيث  �لتكيفية، 
ي�سبط �نفعالته، و�أن ي�ستخدم �لأ�سلوب �لعلمي يف حل �مل�سكلت 
للو�سول �إىل �أف�سل �لبد�ئل للتعامل مع ما يو�جهه من م�سكلت، 
�لإر�ساد  جل�سات  من  �سل�سلة  خلل  من  �أنه  بالتجربة  ثبت  حيث 
�لعقلين،  �لتفكري  على  �لتدريب  على  �لقائمة  �ملنظمة  �جلمعي 
ميكن تعليم �لطلبة �ملبادئ �لعامة، و�ل�سحة �لنفعالية، و�لتفكري 
�لآخرين  وعلى  �أنف�سهم،  على  تطبيقها  على  وتدريبهم  �لعقلين، 

)د�وود، 2001( . 

�ملجال،  هذ�  يف  فعاليتها  ثبتت  �لتي  �لرب�مج  بني  ومن 
�لأفكار  تعديل  على  �لتدريب  بهدف  ُطّورت  �لتي  �لرب�مج 
للأفكار  و�ملنطقي  �لفل�سفي،  �لتحليل  خلل  من  �للعقلنية، 
�لعقلنية  �لأفكار  تبني  على  و�لتعليم  و�لتدريب  �للعقلنية، 
�لنفعايل  �لعقلين  �لعلج  يف  �ألي�س  �ألربت  نظرية  �إىل  ��ستناد� 

 . )Corey, 2009(
بتو�سيح  �ملعرفية،  �سورته  يف  �لعقلين  �لعلج  و��ستهر 
و�ملثري�ت  �لأحد�ث   A وتعني  ؛   )ABCD( �لعنا�رش  بني  �لعلقة 
 C وتعني   .  )Beliefs( �لأفكار   B وتعني   .  )Activating Events(
Disputing( )Co-( لتفنيد� D وتعني . )Consequences )للنتائج 

 . )rey, 2009

Rational Emotive Behavior Ther- �لي�س  نظرية  )تتعد 
�أهم  من  �ل�سلوكي-  �لنفعايل  �لعقلين  �لعلج   -  )apy )REBT

هذ�  يعترب  حيث  �لنف�سي؛  �لر�ساد  يف  �لآن  �لنظرية  �لجتاهات 
و�أن  �لنف�سي،  و�لعلج  للإر�ساد  �أ�سا�سيا وحموريا  �لنظري  �لإطار 
هذ� �ملنحى )Approach( يف جماله �لتطبيقي يركز على ت�سجيع 
 )Irrational Beliefs( مل�سرت�سد ليتعرف على معتقد�ته �للعقلنية�
Ex-( أو متطرفة� )Rigid )ييختربها، و�أنه �سيتو�سل �إىل �أنها �سلبة 

treme( ، وغري فاعلة مع �لو�قع، و�أنها غري منطقية، وهي ما ور�ء 

 . )Lam, 2001( م�سكلته، و�أنها ما ور�ء ��سطر�به ومعاناته
ت�سجيع  يتم  �ل�سلوكي  �لنفعايل  �لعقلين  �لعلج  ويف 
نو�حيها  جميع  من  �للعقلنية  �أفكاره  ليتفّح�س  �مل�سرت�سد 
 ،  )Heuristically( �سويتها  ومدى  و�ملنطقية،   )Reality( �لو�قعية 
�ملمكنة،  �ملنتجة  �ملنطقية  �لأفكار  من  بد�ئلها  مع  يقارنها  و�أن 
لدى  ��ستب�سار  حدوث  على  �لعمل  يتم  �لأ�سئلة  خلل  ومن 
و�أهد�فه  �ملدى  ق�سرية  �أهد�فه  بني  �رش�عه  عن  �أي�سا  �مل�سرت�سد 
بعيدة �ملدى؛ فالفرد �للعقلين غالبا ما يغفل عن �أهد�فه بعيدة 
�ملدى، ويف جمال �لإدمان على �لإنرتنت ، جند �أن مدمن �لنرتنت 
عليه �أن يقرر ويختار بني �حل�سول على �ملتعة عند دخوله على 
�لإنرتنت- هدف ق�سري �ملدى- و�أهد�فه �لبعيدة كاحل�سول على 

�ل�سهادة �جلامعية، و�لتنعم ب�سحة جيدة. 
وتتمثل �أهد�ف �لعلج من وجهة نظر �ألي�س، يف خف�س حدة 
�لتحليل  على  �لأفر�د  وم�ساعدة  ممكن،  حد  �أقل  �إىل  �ل�سطر�بات 
�لعلج،  �أهد�ف  حتقيق  على  ي�ساعد  مبا  ل�سطر�باتهم  �ملنطقي 
�لنف�سية يحقق للفرد  �إىل حتقيق قدر منا�سب من �ل�سحة  �إ�سافة 
�لعلج يف  و�إذ� كانت عملية  �سويًا،  �إن�سانًا  �لتو�فق، ويجعل منه 
�للمعقول مبا هو معقول،  تتلخ�س يف علج  �لجتاه  �سوء هذ� 
من  �لتخل�س  على  �لفرد  م�ساعدة  يف  يتمثل  �ملعالج  دور  فاإن 
حملها  يحل  و�أن  و�للمنطقية،  �للعقلنية  و�لجتاهات  �لأفكار 
العلجية  العملية  وتتاألف  �أفكار�ً و�جتاهات عقلنية ومنطقية، 

يف هذا ال�صدد من اأربع خطوات، هي: 
Ú  و�أن عقلين،  ل  تفكريه  �أن  للفرد  �ملعالج  يو�سح  �أن 

ي�ساعده على فهم كيف وملاذ� ي�سبح كذلك، مع بيان �لعلقة بني 
مثل هذه �لأفكار �للعقلنية و�لتعا�سة و�ل�سطر�ب �لنفعايل. 

Ú  يعد �ل�سطر�ب  ��ستمر�ر  �أن  للفرد  �ملعالج  يو�سح  �أن 
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�أن  �أي  �للمنطقية،  �لطريقة  بنف�س  �لتفكري  يف  بال�ستمر�ر  رهنًا 
�لتفكري، �أو �لعتقاد�ت ولي�س �لأحد�ث �ل�سابقة تعترب هي �ل�سبب 

يف ذلك. 
Ú  أن ي�ساعد �لفرد على ��ستبد�ل تلك �لأفكار �للعقلنية�

و�للمنطقية باأفكار �أخرى تت�سم بالعقلنية و�للمنطقية. 
Ú  ،أن ي�ساعد �لفرد على تبني فل�سفة للحياة �أكرث عقلنية�

بحيث ميكن له �أن يتجنب �لوقوع �سحية �أفكار �أخرى ل منطقية 
ول عقلنية )�لطيب، 2000( . 

وت�ستند بر�مج �لإر�ساد �جلمعي يف جمال �لإر�ساد �لعقلين 
�ملعلم  بدور  �لنف�سي  �ملر�سد  يقوم  �أن  على  �ل�سلوكي  �لإنفعايل 
و�ملعتقد�ت  �لأفكار  وتفنيد  ومهاجمة  للم�سرت�سد،  و�ملدرب 
باإعادة  وذلك  �لفرد،  تهزم  �لتي  �ل�سلبية  و�لعو�طف  �للعقلنية 
منطقيا وعقلنيا،  تفكريه  ي�سبح  لكي  و�أفكاره؛  مدركاته  تنظيم 
وتوعية �لفرد بامل�ساعر و�لعو�طف �لناجتة عند �لتعر�س للمو�قف 
هذه  تفنيد  على  �لفرد  بتدريب  �ملر�سد  يبد�أ  هنا  ومن  له،  �ملقلقة 
على  وت�سجيعه  له،  و�لهازمة  �ملنطقية  غري  و�لأفكار  �ملعتقد�ت 
�أي�سا  �لنف�سي بتدريبه  �أكرث عقلنية، ويقوم �ملر�سد  تبنى فل�سفة 
ت�سبب  و�لتي  �خلاطئة،  و�عتقاد�ته  �أفكاره  �إىل  �لنظر  كيفية  على 
 Prochaska( له �لنفعالت و�ل�سلوكات و�لأعر��س غري �ملرغوبة
Norcross, 2006 &( . وهذ� ما �أر�دت �لدر��سة حتقيقه من خلل 

برنامج �لإر�ساد �جلمعي على عينة �لدر��سة. 
بع�س  نتائج  �أظهرت  �ل�سابقة  �لدر��سات  جمال  ويف 
�لذ�تية  �لكفاءة  بني  موجبة  �رتباطية  علقة  وجود  �لدر��سات 
خلل  من  رمى  �لباحث  لأن  ونظر�  �جليد؛  �لأكادميي  و�لأد�ء 
�لربنامج حت�سني م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية، فقد رجع �ىل در��سات 
يف هذ� �ملجال �ألقت �ل�سوء على هذه �لعلقة �لرتباطية �ملوجبة. 
)2010( در��سة هدفت  �أجرى بني خالد  ويف هذ� �ملجال 
�ىل بيان �أثر �لتكيف �لأكادميي وعلقته بالكفاءة �لذ�تية �لعامة 
لدى طلبة من كلية �لعلوم �لرتبوية بجامعة �آل �لبيت، على عينة 
�لطبقية،  �لع�سو�ئية  بالطريقة  وطالبة  طالب   )200( من  مكونة 
د�ل  موجب  �رتباط  وجود  �لدر��سة  نتائج  بع�س  �أظهرت  حيث 
لدى  �لعامة  �لذ�تية  و�لكفاءة  �لأكادميي،  �لتكيف  بني  �ح�سائيا 

�أفر�د �لدر��سة. 
معرفة  �إىل  هدفت  در��سة   )2011 )�مل�ساعيد،  �أجرى  كما 
�لعامة  �لذ�تية  �لكفاءة  �لعلمي وعلقته بكل من  �لتفكري  م�ستوى 
على عينة مكونة من 225 طالبا وطالبة من طلبة معلم �ل�سف 
بجامعة �آل �لبيت- �لأردن ، و�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود علقة 

�رتباط �إيجابي بني �لتفكري �لعلمي و�لكفاءة �لذ�تية. 
�لتي   )2014( �خلو�جه  در��سة  نتائج  بع�س  �أظهرت  كما 
�لنف�سي  �إىل علقة �لإدمان على �لإنرتنت بالتو�فق  هذه �لتعرف 
�لبكالوريو�س  طلبة  من  وطالبة  طالبا   )290( من  عينة  لدى 
بني  ما  عك�سية  �رتباط  علقة  وجود  قابو�س،  �ل�سلطان  بجامعة 
�جلامعة،  طلبة  لدى  �لنف�سي  و�لتو�فق  �لإنرتنت  على  �لإدمان 
و�أن درجة �لتو�فق �لنف�سي �أدنى لدى جمموعة مدمني �لإنرتنت، 

مقارنة مبجموعة غري مدمني �لإنرتنت. 
�أما يف جمال در��سة �أثر بر�مج �لإر�ساد �جلمعي يف خف�س 
�إدمان �لإنرتنت؛ �أجرى كيم )Kim, 2007( در��سة هدفت  م�ستوى 
حيث  بكوريا،  �جلامعة  طلبة  من  �لإنرتنت  مدمني  م�ساعدة  �ىل 
�لعلج  على  ي�ستند  �جلمعي  �لإر�ساد  يف  برنامج  على  �عتمد 
و�أظهرت  �لكورية،  �لنف�سي  �لر�ساد  ر�بطة  من  ومعتمد�  �لو�قعي، 
�ل�سحي من  �لتخل�س  �لو�قعي يف  �لعلج  �لدر��سة فاعلية  نتائج 
�إدمان �لإنرتنت ، وتلبية حاجات �أفر�د �لدر��سة �لأ�سا�سية يف هذ� 
ميكن  �لرب�مج  من  عدد  تطوير  مت  فقد  للدر��سة  ونتيجة  �ملجال، 
��ستخد�مها عند �لعمل مع طلب �جلامعات من مدمني �لإنرتنت . 
كما �أجرى كيم )Kim, 2008( در��سة هدفت �إىل فح�س �أثر 
برنامج �إر�ساد جمعي �عتمد على نظرية �خليار�ت، ونظرية �ل�سبط 
من نظرية �لعلج �لو�قعي على م�ستوى �إدمان �لإنرتنت ومفهوم 
�لربنامج من  �لإنرتنت من طلبة �جلامعة، وتكون  �لذ�ت ملدمني 
يف  فعال  كان  �لربنامج  �أن  �لنتائج  و�أظهرت  جل�سات،   )10(
خف�س م�ستوى �لإدمان وحت�سني مفهوم �لذ�ت لدى �أفر�د �لدر��سة 

�لذين مت تدريبهم خلل �لربنامج �لإر�سادي. 
�إىل  �لتعرف  هدفت  در��سة   )2008( غز�لة  �أبو  و�أجرت 
�لختيار،  نظرية  ومبادئ  �أ�س�س  على  �لقائم  �لربنامج  فاعلية 
تقدير  ورفع  �لإنرتنت  �إدمان  حدة  خف�س  يف  بالو�قع  و�لعلج 
�لذ�ت لدى عينة من طلب جامعة �لقاهرة تكونت من )26( طالبا 
�إدمان �لنرتنت،  ممن ح�سلو� على درجات مرتفعة على مقيا�س 
ودرجات منخف�سة على مقيا�س تقدير �لذ�ت، مت تق�سيمهم ع�سو�ئيًا 
�إىل جمموعتني: �إحد�هما جتريبية )13( طالبًا، و�لأخرى �سابطة 
)13( طالبًا، و�أظهرت بع�س نتائج �لدر��سة فعالية �لربنامج يف 

خف�س حدة �إدمان �لإنرتنت وحت�سنا يف تقدير �لذ�ت. 
 Du, Jiang, &( فان�س  و  جينغ  و  ديو  من  كل  و�أجرى 
�إر�ساد  برنامج  فاعلية  ل�ستق�ساء  هدفت  در��سة   )Vance, 2010

جمعي ي�ستند �إىل �لعلج �ملعريف �ل�سلوكي )CBT( لعلج �إدمان 
�لإنرتنت عند �ملر�هقني، وعلى عينة جتريبية مكونة من 32 من 
وتكون  �سنة،   )17  -  12( �ملر�هقني  �لنرتنت  �لإنرتنت  مدمني 
�لربنامج من 8 جل�سات. و�أظهرت �لنتائج فاعلية برنامج �لإر�ساد 
�جلمعي يف خف�س م�ستوى �لإدمان على �لإنرتنت ، وكذلك حت�سني 

يف م�ستوى �إد�رة �لوقت لديهم. 
كما �أجرت �لرفاعي )2011( در��سة هدفت �ىل بيان مدى 
�لإنرتنت  ��ستخد�م  �سلوك  لتعديل  �إر�سادي نف�سي  فاعلية برنامج 
عبد�لعزيز  �مللك  بجامعة  طالبة   )35( من  مكونة  عينة  على 
�لنتائج �نخفا�س يف م�ستوى  �لإنرتنت. و�أظهرت  �ملدمنات على 

��ستخد�م �لإنرتنت لديهن بعد �لنتهاء من تطبيق �لربنامج. 
ومما تقدم تبني �أن �لإدمان على �لإنرتنت ميكن �أن يوؤدي 
�إىل م�سكلت �سخ�سية كانخفا�س �لكفاءة �لذ�تية، و�نخفا�س يف 
�لتح�سيل �لدر��سي و�أي�سا �ملعدل �لرت�كمي لدى �لطالب �جلامعي، 
�لرب�مج  �أثر  ��ستق�ساء  �أهمية  �أي�سا  �ل�سابقة  �لدر��سات  وتبني 
�لإر�سادية و�ملبنية على �أطر نظرية خمتلفة، ومدى فاعليتها يف 
خف�س م�ستوى �لإدمان على �لإنرتنت لدى طلبة �جلامعات. ويف 
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�أجريت  حدود علم �لباحث هناك قلة من �لدر��سات �لعربية �لتي 
�لنفعايل  �لعقلين  �لعلج  و��ستخدمت  �جلامعات،  طلبة  على 
�لباحث در��سات  ، كما مل يجد  �إدمان �لإنرتنت  �ل�سلوكي خلف�س 
��ستندت �إىل �لعلج �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي لتح�سني �لكفاءة 
معرفة  من  بد  ل  كان  هنا  ومن  �جلامعات،  طلبة  عند  �لعامة 
فاعلية هذ� �لجتاه �لنظري و�لتدخلت �لإر�سادية �لقائمة عليه، 
من خلل تطوير برنامج �لإر�ساد �جلمعي مو�سوع �لدر��سة �لذي 
ي�ستند �إىل �لعلج �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي، و��ستق�ساء �أثره يف 
خف�س م�ستوى �لإدمان على �لإنرتنت ، وحت�سني �لكفاءة �لذ�تية 

لدى طلب �جلامعات. 

مشكلة الدراسة 
�مل�سكلت  من   )Internet Addiction( �لإنرتنت  �إدمان  يعد 
لدى  �لدر��سي  �لتح�سيل  يف  مبا�رش  ب�سكل  توؤثر  �لتي  �لنف�سية 
مدمني  �أن  �ملجال  هذ�  يف  �لنف�سي  �لأدب  ُيبني  كما  �لطلبة، 
�لإنرتنت من �لطلبة رمبا ل ي�سلون �إىل م�ستوى جيد من �لكفاءة 
�إىل  يوؤدي  وهذ� رمبا   ،  )Davis, Flett, & Beser, 2002( �لذ�تية 
�أو �ن�سحابهم من �جلامعات.  �أخرى لديهم،  بروز م�سكلت نف�سية 
�لطلبة  من  �لعديد  هناك  �أن  عمله  خلل  من  �لباحث  لحظ  كما 
مدمنون على �لإنرتنت. ومن خلل مر�جعة �لباحث للأدب �لنف�سي 
يف هذ� �ملجال، تبني �أن بر�مج �لإر�ساد �جلمعي �لتي تقوم على 
�ألي�س  �ألربت  للعامل  �ل�سلوكي  �لنفعايل  �لعقلين  �لإر�ساد  نظرية 
عديدة  وم�سكلت  ��سطر�بات،  من  �لتخل�س  يف  كفاءتها  �أثبتت 
�أنها  ووجد   ،  )Corey, 2009( �جلامعات  طلبة  عند  وبخا�سة 
�إذ� ما مت تدريبهم وتلقيهم  رمبا تنا�سب �لطلبة مدمني �لإنرتنت 
�خلدمات �لر�سادية �ملتخ�س�سة �لقائمة على هذه �لنظرية، و�أنها 
لديهم،  �لإنرتنت  على  �لإدمان  م�ستوى  خف�س  يف  ت�ساهم  رمبا 
لديهم.  �لعامة  �لذ�تية  �لكفاءة  حت�سني  يف  ت�ساهم  رمبا  و�أي�سا 
طلب  من  �لإنرتنت  مدمني  لتدريب  �لدر��سة  هذه  جاءت  ولذلك 
من  �ملنا�سبة  �لإر�سادية  بال�سرت�تيجيات  وتزويدهم  �جلامعة، 
El- )للل برنامج �لإر�ساد �جلمعي �لذي ي�ستند �إىل نظرية �لي�س 
lis( . وعليه فاإن م�سكلة �لدر��سة تتمثل بال�سوؤ�ل �لرئي�س �لآتي: هل 
يوؤدي �لتدريب على مهار�ت �لتفكري �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي 
�لكفاءة  م�ستوى  وحت�سني   ، �لإنرتنت  �إدمان  م�ستوى  خف�س  �إىل 
�لذ�تية �لعامة لدى عينة من مدمني �لإنرتنت من �لطلب �لذكور 

بجامعة �ل�سلطان قابو�س؟ 

أهميـة الدراسـة
�إلي�س  به  �أو�سى  ما  �سوء  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تكمن 
�لتفكري  تربية  هدفها  يكون  وقائية  طرق  وجود  باأهمية   )Ellis(
�ل�سخ�سية  �لرتبية  من  كجزء  �لطلبة  بني  و�لعقلين  �ملنطقي 
�متلك  �أن  وبخا�سة   .  )Patterson & Welfel, 2000( و�لنف�سية 
�لفرد مهارة �لتفكري �لعقلين رمبا ي�سهم يف تعديل �سلوك ��ستخد�م 
�لإنرتنت �لذي ��ستنزف وقته وجهده وطاقته، بحيث و�سل �لأمر 
به �ىل عدم قدرته يف �لتحكم ب�سلوك �لإدمان على �لإنرتنت ، ثم 

�نخف�ست �أي�سا كفاءته �لذ�تية �لعامة. 

�ملرحلة  �أهمية  من  �حلالية  �لدر��سة  �أهمية  تربز  كما 
�جلامعية يف تطور �لفرد �لعلمي؛ و�أي�سا يف �أهمية تطوير برنامج 
�لنفعالية  �لعقلنية  �لنظرية  �إىل  ي�ستند  �لذي  �جلمعي،  �لإر�ساد 
�لإنرتنت  مدمني  م�ساعدة  يف  فاعليته  و��ستق�ساء  �ل�سلوكية، 
لديهم،  �لإنرتنت  �إدمان  م�ستوى  خف�س  يف  �جلامعة  طلبة  من 
و�أي�سا حت�سني م�ستوياتهم يف �لكفاءة �لذ�تية �لعامة، مما �سوف 
من  �هميتها  تنبع  كما  �جلامعية،  حياتهم  على  �إيجابا  ينعك�س 
�لإنرتنت  �ملقدمة ملدمني  �لنف�سي  �لإر�ساد  خلل تفعيل خدمات 
�ملنا�سبة من  �لتكيفية  باملهار�ت  وتزويدهم  �جلامعة،  طلبة  من 
خلل بر�مج �لإر�ساد �جلمعي )Group Counseling( ، وبخا�سة 
�أن بر�مج �لإر�ساد �جلمعي ذ�ت فاعلية يف تقدمي �خلدمة �لنف�سية 
ما  م�سكلة  يف  معا  ي�سرتكون  �لأفر�د  من  ملجموعة  �ملتخ�س�سة 

 . )Rutan & Stone, 2001(

أهداف الدراسة 
هدفت �لدر��سة �إىل تطوير برنامج �إر�ساد جمعي ي�ستند �إىل 
لـ   )REPT( �ل�سلوكي  �لعقلين �لنفعايل  �لعلج  تطبيقات نظرية 
�لربت �لي�س )Ellis( و��ستق�ساء فاعليته يف خف�س م�ستوى �إدمان 
مدمني  لدى  �لعامة  �لذ�تية  �لكفاءة  م�ستوى  وحت�سني  �لإنرتنت، 
الهدفان  الهدف  هذا  من  ويتفرع  �جلامعة،  طلبة  من  �لإنرتنت 

الآتيان: 
Ú  لذي� �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  فاعلية  �أثر  ��ستق�ساء 

ي�ستند �إىل نظرية �لإر�ساد �لعقلين �لإنفعايل �ل�سلوكي ومد�ه يف 
خف�س م�ستوى �إدمان �لإنرتنت لدى عينة من مدمني �لإنرتنت من 

�لطلب �لذكور بجامعة �ل�سلطان قابو�س. 
Ú  لقائم� �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  فاعلية  �أثر  ��ستق�ساء 

على نظرية �لإر�ساد �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي ومد�ه يف حت�سني 
م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية �لعامة لدى عينة من مدمني �لإنرتنت من 

�لطلب �لذكور بجامعة �ل�سلطان قابو�س. 

حمددات الدراسة 
اأُجريت هذه الدرا�صة يف اإطار املحددات الآتية: 

Ú  لإر�ساد� برنامج  تطبيق  على  �لدر��سة  هذه  �قت�رشت 
�جلمعي �لقائم على نظرية �لإر�ساد �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي، 
خلل  قابو�س  �ل�سلطان  بجامعة  �لذكور  �لطلب  من  عينة  لدى 

�لف�سل �لدر��سي �لثاين خريف 2015. 
Ú  لتحليل� و�أ�ساليب  �لدر��سة  باأدو�ت  تتحدد  كما 

�لح�سائي �مل�ستخدمة. 

فروض الدراسة
تخترب الدرا�صة احلالية الفر�صيات الآتية: 

م�ستوى  ● عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
بني  �لطلبة  لدى  �لإنرتنت  �إدمان  م�ستوى  يف   )α≤  0.05(
�لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  تلقت  �لتي  �لتجريبية  �ملجموعة 
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و�ملجموعة  �ل�سلوكي،  �لنفعايل  �لعقلين  �لجتاه  �إىل  ي�ستند 
�ل�سابطة تعزى للربنامج. 

م�ستوى  ● عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
�لطلبة  لدى  �لعامة  �لذ�تية  �لكفاءة  م�ستوى  يف   )α≤  0.05(
�جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  تلقت  �لتي  �لتجريبية  �ملجموعة  بني 
�لذي ي�ستند �إىل �لجتاه �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي، و�ملجموعة 

�ل�سابطة تعزى للربنامج. 

مصطلحات الدراسة
◄  : )Internet Addiction( اإدمان الإنرتنت

ميكن �أن يعرف �إدمان �لإنرتنت باأنه حالة من �ل�ستخد�م 
Behav- �سلوكي  �إدمان  وهو  للإنرتنت،  �لتو�فقي  وغري  )للقهري 

�لآتية:  للمعايري  وفقًا  �ل�سيطرة  فقد�ن  يت�سمن   )ioral Addiction

فقد�ن �ل�سيطرة على مقد�ر وقت hsjo]hl �لإنرتنت، ومو�جهة �سغط 
�جتماعية  مل�سكلت  �لفرد  ومو�جة  للزمن،  و��ستهلك  و��سح، 
ومهنية ومالية، وعدم ظهور �أعر��س �لإدمان خلل دورة هو�س 
�أو هو�س خفيف )Heron & Shapira, 2003( . ويف هذه �لدر��سة 
�مل�ستجيبني  لدرجات  �ملتو�سطات �حل�سابية  باأنه  �إجر�ئيا  يعرف 

على مقيا�س �إدمان �لإنرتنت �مل�ستخدم فيها. 
الكفاءة الذاتية العامة:  ◄

من  باعتبارها   )Self- Efficacy( �لذ�تية  �لكفاءة  تعرف 
�لجتماعي  �لتعلم  نظرية  على  تقوم  �لتي  �لنظرية  �لبناء�ت 
�لـــــذ�ت  حول  �لقائمة  �ملعرفة  بها  ويق�سد  لباندور�،  �ملعريف 
يف  �لفرد  بقدرة  يتعلق  فيما  ذ�تية  توقعات  على  حتتوي  �لتـــي 
 )Bandura, 1997( لتغلب على مو�قف ومهمات ب�سورة ناجحة�
. وتعرفاأي�سا باأنها توقع �لفرد باأنه  قادر على �أد�ء �ل�سلوك �لذي 

مبثابة  وهي  معني؛  موقف  �أي  فيها يف  مرغوبا  نتائج  يحقق 
بنجاح  معينة  مهمة  �أد�ء  يف  قدر�ته  حول  للفرد  �سخ�سي  حكم 

 . )Schwarzer,1994(
�حل�سابية  باملتو�سطات  �لدر��سة  هذه  يف  �إجر�ئيا  وتعرف 
لدرجات �مل�ستجيبني على مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية �مل�ستخدم يف 

هذه �لدر��ســة. 
برنامج الإر�صاد اجلمعي:  ◄

�لأ�ساليب  من  نوع  باأنه  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  يعرف 
و�لعمليات  �لن�ساطات  تت�سمن  �لتي  �لإر�سادية؛  و�خلدمات 
من  معينه  �أهدف  حتقيق  �إىل  ترمي  �لتي  �ملخططة،  �لإر�سادية 
خلل �ملجموعة �لإر�سادية، �لتي يف�سل �أل يزيد عددها عن )14( 
فرد�، وهو عبارة عن و�سائل ي�ستخدمها �ملر�سد �لنف�سي لتحقيق 
�أع�ساء  �لأفر�د  لدى  و�ل�سخ�سي  و�لجتماعي  �لنف�سي  �لنمو 
�ملجموعة �لإر�سادية. ولغايات هذه �لدر��سة يعرف �إجر�ئيا باأنه 
برنامج �لإر�ساد �جلمعي �لذي طوره �لباحث وقدمه للطلبة )عينة 
�ل�سلوكي  �لنفعايل  �لعقلين  �لجتاه  �إىل  ي�ستند  �لذي   ، �لدر��سة( 

)REBT( ، و�ملكون من )8( جل�سات مدة كل منها )75( دقيقة. 

منهج الدراسة
تعتمد �لدر��سة �حلالية على �ملنهج �لتجريبي، وذلك لقدرته 
حتليل  ثم  ومن  �جلمعي،  �لإر�ساد  بر�مج  فاعلية  �ختبار  على 
من  �ملرجوة  �لأهد�ف  حتقيق  �إىل  للو�سول  وتف�سريها  �لنتائج 
�لتجريبي بهدف فح�س  �لدر��سة  �لدر��سة. وقد جاء ت�سميم  هذه 
ي�ستند  �لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  وهو  �مل�ستقل،  �ملتغري  �أثر 
�إىل �لجتاه �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي على �ملتغريين �لتابعني، 
�لكفاءة  ومقيا�س  �لإنرتنت  �إدمان  مقيا�س  على  �لدرجة  وهما: 

�لذ�تية وكما هو مبني يف �جلدول رقم )1( . 
جدول رقم )1( 

التصميم التجريبي للدراسة

قيا�س املتابعة تطبيقالقيا�س البعدي تطبيقالتدريب على الربنامجالقيا�س القبلي تطبيقعدداأفراد املجموعةتعيني ع�صوائي

12 �ملجموعة �لتجريبية
مقيا�س �إدمان �لإنرتنت. 
 مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية. 

تطبيق برنامج �لر�ساد 
�جلمعي. 

مقيا�س �إدمان �لإنرتنت 
و�لكفاءة �لذ�تية

مقيا�س �إدمان �لإنرتنت 
و�لكفاءة �لذ�تية

12�ملجموعة �ل�سابطة
مقيا�س �إدمان �لإنرتنت. 
مقيا�س �إدمان �لإنرتنت ل تطبيق مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية. 

و�لكفاءة �لذ�تية
مقيا�س �إدمان �لإنرتنت 

و�لكفاءة �لذ�تية

�لباحث باإجر�ء  �لتطبيق، فقد قام  وفيما يتعلق باإجر�ء�ت 
�لقيا�س �لقبلي لكل �ملقيا�سني؛ مقيا�س �إدمان �لنرتنت ومقيا�س 
�لكفاءة �لذ�تية على �ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية، كما قام 
�لدر��سة على  �لإر�ساد �جلمعي مو�سوع  �لباحث بتطبيق برنامج 
و�سعت  فقد  �ل�سابطة  �ملجموعة  �أما  فقط.  �لتجريبية  �ملجموعة 
على قائمة �لنتظار، وحلني �لنتهاء من تطبيق �لربنامج و�إجر�ء 
�لقيا�س لكل �ملقيا�سني؛ �إدمان �لإنرتنت ومقيا�س �لكفاءة �لذ�تية 
وعلى �ملجموعتني؛ �لقيا�س �لبعدي جرى بعد �لنتهاء من تطبيق 
�نتهاء  21 يوما من  �لذي جرى بعد  �لربنامج، وقيا�س �ملتابعة 

�لدر��سة �لتجريبية. 

عينة الدراسة: 
مو�سوع  �جلمعي  �لإر�ساد  بر�مج  عن  �لعلن  مت  �أن  بعد 
ف�سل  خلل  �جلامعة  يف  �لذكور  �لطلب  �إىل  و�ملوجه  �لدر��سة، 
�إدمان �لإنرتنت  2015م، و�لر�غبني يف خف�س م�ستوى  �خلريف 
�لكفاءة  ومقيا�س  �لإنرتنت  �إدمان  مقيا�س  تطبيق  جرى  لديهم، 
)24( طالبا بطريقة  �لدر��سة  �لذ�تية عليهم، حيث �ختريت عينة 
�لطلبة  من  وهم  �لتجريبية،  �لدر��سة  هذه  �أغر��س  لتلبية  ق�سدية 
ذوي �لدرجات �لأعلى على مقيا�س �إدمان �لإنرتنت و�لأدنى على 
مقيا�س �لكفاءة �لذ�تية، حيث كان متو�سط درجاتهم على مقيا�س 
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 )7.70( �ملعياري  و�لنحر�ف   ،  )101.54( �لنرتنت  �إدمان 
�ملعياري  و�لنحر�ف   ،  )19.25( �لذ�تية  �لكفاءة  ومقيا�س   ،
برنامج  يف  �ل�سرت�ك  ومو�فقتهم  رغبتهم  �أخذ  ومت   ،  )3.84(
�لدر��سة  عينة  وزعت  كما  �لدر��سة،  مو�سوع  �جلمعي  �لإر�ساد 
مت�ساويتني:  جمموعتني  �إىل  �لأرقام  �سحب  بطريقة  ع�سو�ئيا 
طالبا،   12 منها  كل  يف  �سابطة،  وجمموعة  جتريبية،  جمموعة 
�أن  �لد�خلي، �لتي ميكن  �لباحث ب�سبط عو�مل �ل�سدق  حيث قام 
توؤثر على نتائج �لبحث، من خلل ��ستخد�م �لع�سو�ئية يف توزيع 
�لأفر�د على �ملجموعات، وقد مت تطبيق برنامج �لإر�ساد �جلمعي 
مو�سوع �لدر��سة من قبل �لباحث على �ملجموعة �لتجريبية، ومل 

يطبق �لربنامج على �ملجموعة �ل�سابطة.

أدوات الدراسة

أوال: مقياس إدمان اإلنرتنت: 

�إدمان �لإنرتنت  ��ستخدم �لباحث يف هذه �لدر��سة مقيا�س 
)�خلو�جه، 2014( و�ملطور على �لبيئة �لعمانية لطلبة �جلامعات.
من  وثباته،  �ملقيا�س  �سدق  من   )2014 )�خلو�جه،  حتقق  حيث 
على  بعر�سه  وذلك  للمقيا�س،  �ملنطقي  �ل�سدق  ��ستخر�ج  خلل 
�لإر�ساد  جمالت  يف  و�لخت�سا�س  �خلربة  ذوي  من  �ملحكمني 
�لتي  �لفقر�ت  و�أبقى  و�لتقومي،  و�لقيا�س،  �لنف�س،  وعلم  �لنف�سي، 
منهم.كما حتقق من �سدق  ثمانية من ع�رشة  �تفق على �سدقها 
�لبناء، وذلك بقيا�س �لعلقة بني فقر�ت �ملقيا�س و�ملقيا�س ككل، 
وقد �عتمد على وجود �رتباط د�ل �إح�سائيًا ل يقل عن )0.2( بني 
�إح�سائيًا.و�أوجد  د�لة  فقر�ته  جميع  وكانت  و�ملقيا�س،  �لفقرة 
�ل�سدق �لتمييزي )�ملقارنة �لطرفية( للمقيا�س، بعد �أن مت ترتيب 
تق�سيم  ومت  تنازليا،   )67( �ل�ستطلعية  �لعينة  �أفر�د  درجات 
�لدرجات �إىل طرفني ح�سب �لإرباعيات؛ حيث ميثل �لطرف �لعلوي 
�لإرباعي �لأعلى )جمموعة مدمني �لإنرتنت( ، وهم �لطلب �لذين 
وميثل   ،  )95( �ملتو�سط  ت�ساوي  �أو  من  �أكرب  درجة  على  ح�سلو� 
�لطرف �ل�سفلي �لإرباعي �لأدنى )جمموعة غري مدمني �لإنرتنت( 
، وهم �لذين ح�سلو� على درجة �أقل من �أو ت�ساوي �ملتو�سط )55( 
، ثم بعد ذلك ح�سب �ملتو�سط و�لنحر�ف �ملعياري للمجموعتني 
)مدمني �لإنرتنت يف مقابل غري مدمني �لإنرتنت( ، وكانت قيمة 
)ت( بني �لطرفني )31،315( ، وهي د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى 
�لدللة )α≤ 0.01( .، وهذ� ي�سري �إىل قدرة �ملقيا�س على �ل�سدق 

�لتمييزي، و�جلدول رقم )1( يبني ذلك.
جدول )1( 

الصدق التمييزي لمقياس إدمان اإلنترنت

غري مدمني الإنرتنتمدمني الإنرتنت
قيمة »ت« املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

31.315*106.505.7548.814.60�ملقيا�س

. )α≤ 0.01( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة الداللة *

كما ��ستخرج )�خلو�جه، 2014( ثبات �ملقيا�س على عينة 
�لت�ساق  ثبات  معامل  وكان  وطالبة،  طالبا   )50( من  مكونة 
�لفا  كرونباخ  معادلة  با�ستخد�م  للمقيا�س  )�لتجان�س(  �لد�خلي 
��ستخرج  كما  �ملقيا�س،  لثبات  منا�سبة  قيمة  وهي   ،  )0.94(
معامل ثبات �ملقيا�س با�ستخد�م �لطريقة �لن�سفية، ومتت جتزئة 
�ملقيا�س �إىل ن�سفني: �لأول هو �لفقر�ت �لفردية، و�لثاين �لفقر�ت 
بري�سون  معادلة  با�ستخد�م  �لثبات  معامل  و��ستخرج  �لزوجية، 
�سبريمان  مبعادلة  �مل�سحح  �لثبات  معامل  قيمة  كانت  حيث 
لأغر��س  منا�سبا  �ملقيا�س  �عترب  وبالتايل   ،  )0.91( بر�ون 

�لدر��سة.
وفيما يتعلق بطريقة �لت�سحيح، فاإن �ملقيا�س يحتوي على 
نادر�  .حيث  د�ئما(   – غالبا   – �أحيانا  )نادر�-  رباعي  تدريج 
تاأخذ رقم )1( ، و�أحيانا رقم )2( ، وغالبا رقم )3( ، ود�ئما رقم 
عليها  يح�سل  �أن  ميكن  درجة  �أعلى  فاإن  ذلك  على  .وبناء   )4(
كل  �عترب  .وقد   )33( هي  درجة  و�أقل   ،  )132( هي  �ملفحو�س 
طالب يح�سل على درجة �أكرب من �أو ت�ساوي �ملتو�سط )95( مدمنا 
ت�ساوي  �أو  من  �أقل  درجة  على  يح�سل  من  وكل  �لإنرتنت،  على 

�ملتو�سط )55( غري مدمن على �لإنرتنت.

ثانيا: مقياس الكفاءة الذاتية

�لذ�تية  �لكفاءة  توقع  مقيا�س  �لدر��سة  هذه  يف  ��ستخدمت 
�لعامة �لتي و�سعها كل من جريوزيليم و�سو�رزريف �لعام 1986 
 Chemers, Hu( كما ورد يف )Jerusalem & Schwarzer,1986(
�للغة  ، من   )1997 )ر�سو�ن،  و�لتي عّربها   ،  )& Garcia, 2001

�جلامعات  طلبة  على  طبقها  حيث  �لعربية،  �للغة  �إىل  �لأملانية 
ومن كليات خمتلفة على �لبيئة �ل�سورية، وقد مت �لتاأكد من �سدق 
معامل  معرفة  خلل  من  �لد�خلي  �لت�ساق  بح�ساب  �ملقيا�س 
�لـع�رش  �لعبــار�ت  مـــن  عبــارة  كـــل  على  �لدرجة  بني  �لرتباط 
معاملت  قيم  جميع  بلغت  حيث  �لعينة،  لدى  �لكلية  و�لدرجة 
�لرتبــاط )Alpha( �أعلى من )80.0( وبلغ معامل �لرتباط �لعام 
)0.85( ، كما مت ��ستخر�ج �لثبات للمقيا�س بطريقة �لإعادة على 
هذه  .ويتاألف   )0.71( وبلغ  مفحو�سا   )37( من  تكونت  عينة 
�ل�ستجابة  �ملفحو�س  من  فيها  يطلب  بنود  ع�رشة  من  �ملقيا�س 
جمموع  ويرت�وح  د�ئما(  غالبا،  نادر�،  )ل،  من  يبد�أ  تدريج  وفق 
�إىل  �لعاليـــة  �لدرجــة  ت�سري  حيث   )40  -  10( من  �لدرجات 
�ملتدنية  و�لدرجة  �لعامة،  �لذ�تية  �لكفاءة  توقعات  يف  �رتفاع 
مدة  وترت�وح  �لعامة،  �لذ�تية  �لكفاءة  توقعات  يف  �نخفا�س  �إىل 

تطبيقه ما بني )5 - 10( دقائق.
من  �لتحقق  مت  �لعمانية،  �لبيئة  على  �لدر��سة  ولأغر��س 
�لإر�ساد  يف  �ملخت�سني  من   )8( على  بعر�سه  �ملقيا�س  �سدق 
على  �لأ�ساتذة  �أجمع  حيث  قابو�س،  �ل�سلطان  بجامعة  �لنف�سي 
وكانت  �ملعربة،  ب�سورتها  عليها  و�لإبقاء  �لفقر�ت  منا�سبة 
وو��سح،  �سادق،  �ملقيا�س  �إن  حيث  من  �إيجابية  �ملحكمني  �آر�ء 
ومنا�سب لطلبة �جلامعة.كما مت ��ستخر�ج ثبات �ملقيا�س بطريقة 
جمتمع  من  عينة  على  �أ�سبوعان  مدته  زمني  بفا�سل  �لإعادة 
�لدر��سة مكونة من )41( طالبا وطالبة، حيث بلغ معامل �لثبات 
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)0.83( .وهذ� منا�سب �أي�سا لأغر��س �لدر��سة.

ثالثا: برامج اإلرشاد اجلمعي

الإجتاه  ● اإىل  ي�صتند  الذي  اجلمعي  الإر�صاد  برنامج 
العقلين النفعايل ال�صلوكي.

�لإر�ساد  )برنامج  لتطوير  �لتالية  بالإجر�ء�ت  �لباحث  قام 
�جلمعي( ؛ مت �إعد�د برنامج �لإر�ساد �جلمعي �لذي تكون من )8( 
�لأدب  �إىل  ��ستناد�  دقيقة،   )75( منها  مدة كل  �إر�سادية  جل�سات 
�لنظري �ملتعلق بالجتاه �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي، ومر�جعته 
�جلمعي. للإر�ساد  بر�مج  ببناء  قامت  �لتي  و�لبحوث  للدر��سات 
وللتاأكد من مدى ملءمة هذ� �لربنامج يف خف�س م�ستوى �إدمان 
�لإنرتنت ، وحت�سني م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية لدى �لطلبة، مت عر�س 
كل منهما على )8( من �ملحكمني �ملخت�سني يف �لإر�ساد �لنف�سي، 
ليحكمو� على مدى ملءمته يف خف�س م�ستوى �إدمان �لإنرتنت ، 
وحت�سني م�ستوى �لكفاءة �لذ�تية لدى �لطلبة، وقد مت �إدخال بع�س 
�لتعديلت على �لربنامج �لر�سادي بناء على ملحظاتهم، ومن 

ثم عر�س عليهم مرة �أخرى، وقد �أجمعو� على ملءمته للدر��سة.
وتو�صيح  اجلمعي  الإر�صاد  برنامج  و�صف  يلي  وفيما 

خمت�رش لأهداف الربنامج واإجراءاته: 
Ú  : )اجلل�صة الأوىل  )التعارف والتقدمي للربنامج

�إيجاد جو من �لندماج و�لتو��سل  �إىل  هدفت هذه �جلل�سة 
�ملجموعة  �ع�ساء  و�حرت�م  و�لدفء،  و�لتفهم،  �لتقبل،  خلل  من 
معايري  لبع�س  تو�سيح  للربنامج.وكذلك  �خلا�سعة  �لتجريبية 
�لإر�ساد �جلمعي، و�لقو�عد �ل�رشورية للربنامج من �أجل �للتز�م 
بها، وتو�سيح �خلطوط �لعري�سة للربنامج، وكيفية �سري �جلل�سات 

ومو�عيدها.
Ú  : )اجلل�صة الثانية  )التدريب على التفكري العقلين

لدى  �لتفكري  �أمناط  فح�س  �إىل  �جلل�سة  هذه  هدفت 
�إىل  �مل�ستند  �لعقلين  �لتفكري  مبادئ  وتو�سيح  �مل�ساركني، 
�لنظرية �لعقلنية- �لنفعالية- �ل�سلوكية، وتو�سيح �لعلقة بني 
للفرد، و�لبدء بتو�سيح منوذج  �لتفكري و�لو�سع �لنفعايل  �أمناط 

.A- B- C

Ú  التفكري على  التدريب  )متابعة  الثالثة  اجلل�صة 
العقلين( : 

هدفت هذه �جلل�سة �إىل حتديد دور �لأفكار �ل�سلبية و�أثرها 
للتنفي�س  �مل�ساركني  لدى  �لد�فعية  �إثارة  و�إىل  �لنتائج،  على 
�للعقلنية  �لأفكار  �أنو�ع  تو�سيح  كذلك  و�لعاطفي،  �لنفعايل 
و�مل�سطلحات �ل�سلبية �لتي ت�ستخدم، و�لتي تدل على هذه �لأفكار.
كما هدفت �جلل�سة �إىل �إتاحة �ملجال للتنفي�س �لنفعايل، وتدريبهم 
على تفنيد �لأفكار �للعقلنية ودح�س �لأفكار �ل�سلبية، �لتي هي 
�أ�سا�س �لنتائج �ل�سلبية، و�ل�سطر�بات �لنفعالية لدى �مل�ساركني، 

ولدى �لأفر�د ب�سكل عام.
Ú  : )اجلل�صة الرابعة  )متابعة التدريب التفكري العقلين

��ستبد�ل  على  �مل�ساركني  تدريب  �إىل  �جلل�سة  هذه  هدفت 

على  وتدريبهم  �لعقلنية،  باملعتقد�ت  �للعقلنية  �ملعتقد�ت 
�إىل  بالإ�سافة  كامل،  ب�سكل   A- B- C- D- E منوذج  ��ستخد�م 
تعريفهم باأنو�ع �لأفكار �لعقلنية، و�لآثار �لناجتة من ��ستخد�م 
�لعقلنية،  �لأفكار  تعزيز  �إىل  هدفت  �لعقلنية.كما  �لأفكار  هذه 
 ،E- D- C- B- A وتعريفهم بالآثار �لناجتة من ��ستخد�م منوذج 
�لتي  �جلديدة  �مل�ساعر  وهو   ،F عن�رش  �إ�سافة  خلل  من  وذلك 

يعي�سها �مل�ساركون بعد تطبيق �لنموذج.
Ú  : )اجلل�صة اخلام�صة  )اإدمان الإنرتنت وطرق التعامل

حل  ملهارة  �لعام  �لإطار  تو�سيح  �إىل  �جلل�سة  هذه  هدفت 
وتو�سيح  �لإنرتنت  مع  �لتعامل  جمال  يف  وبخا�سة  �مل�سكلت، 
�خلطو�ت  على  ذلك  ونتائج  للم�سكلة،  �جليد  �لتحديد  �أهمية 
�للحقة، و�أي�سا تو�سيح �أهمية تطبيق هذه �ملهار�ت على �حلياة 
تبني  على  تدريبهم  جرى  كما  و�لدر��سية،  و�ليومية  �ل�سخ�سية 
�لتفكري �لعقلين يف مو�جهة �ل�سعوبات �لكادميية لديهم بعيد� 

عن �أ�ساليب �لتكيف �ل�سلبي، كالإدمان على �لإنرتنت.
Ú  : )اجلل�صة ال�صاد�صة  )التقبل غري امل�رشوط للذات

�لذ�تية  �لكفاءة  م�ستوى  حت�سني  �إىل  �جلل�سة  هذه  هدفت 
�لتقبل غري �مل�رشوط للذ�ت، وتو�سيح  من خلل تو�سيح مفهوم 
�لتعميم  �أخطاء  جتنب  وهي:  �ملفهوم،  لهذ�  �لرئي�سة  �ملبادئ 
بناءة  �أحد�ثًا  يتبنى  للذ�ت  �مل�رشوط  غري  �لتقبل  و�أن  و�ملرونة، 
ولي�ست �نهز�مية.كما �أن �لتقبل غري �مل�رشوط للذ�ت يتطلب �لقوة 
قيمة  مفهوم  تت�سمن  �لتي  �لعقلنية  يت�سمن  كذلك  و�لطاقة، 
�إن ت�رشفات �لإن�سان غري مع�سومة عن �خلطاأ،  �لإن�سان، و�أخري�ً 
�مل�رشوط  غري  �لتقبل  مبادئ  تطبيق  على  �مل�ساركني  وتدريب 

للذ�ت يف �حلياة ب�سكل عام.
Ú  : )اجلل�صة ال�صابعة  )اتخاذ القرار

عملية  على  �مل�ساركني  تدريب  �إىل  �جلل�سة  هذه  هدفت 
�لإنرتنت  �لإدمان على  �لقر�ر، وبخا�سة يف جمال خف�س  �تخاذ 
�لبديل  و�ختيار  �لبد�ئل،  وزن  على  و�لتدريب  خطو�ته،  وتو�سيح 
هذه  تطبيق  �أهمية  يف  ومناق�ستهم  ت�سجيعهم  كذلك  �ملنا�سب، 
بتطبيقه  قامو�  فيما  ومر�جعتهم  �ليومية،  �حلياة  يف  �ملهارة 
خلل �لربنامج يف حياتهم �لعملية، كما متت عملية تهيئة �أفر�د 

�ملجموعة لنتهاء �لربنامج.
Ú  : )اجلل�صة الخرية ال�صابعة )تكامل اخلربة

�مل�ساركني، وكذلك  �لربنامج مع  تقييم  �إىل  �جلل�سة  هدفت 
�لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  على  �لبعدية  �لقيا�سات  تطبيق 
و�ل�سابطة، ومن ثم تطبيق �لقيا�سات �لتتبعية بعد مرور مدة 21 

يوما على �لتطبيق �لبعدي، على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية فقط.

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
�حل�سابية  كالأو�ساط  �لو�سفية  �لإح�سائيات  ��ستخد�م  مت 
�مل�سرتك  �لتباين  حتليل  ��ستخدم  كما  �ملعيارية،  و�لنحر�فات 
 )Analysis of Covariance )ANCOVAللقيا�س �لبعدي ملقيا�س 

�إدمان �لنرتنت ومقيا�س �لكفاءة �لذ�تية.
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عرض النتائج
»ل  ◄ الأوىل  الدرا�صة  بفر�صية  املتعلقة  النتائج  اول: 

≥α( يف   0.05( م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد 
�ملجموعة  بني  �لطلبة  لدى  �لإنرتنت  �لنرتنت  �إدمان  م�ستوى 
�إىل  ي�ستند  �لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  تلقت  �لتي  �لتجريبية 
�لإجتاه �لعقلين �لإنفعايل �ل�سلوكي، و�ملجموعة �ل�سابطة تعزى 
�ملتو�سطات  ح�ساب  مت  �لأوىل  �لفر�سية  للربنامج”.ولختبار 
�حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجات �لطلبة يف �ملجموعتني 
و�ملتابعة  و�لبعدي  �لقبلي  �لقيا�س  يف  و�ل�سابطة(  )�لتجريبية 
على مقيا�س �إدمان �لإنرتنت و�جلدول رقم )2( يبني �ملتو�سطات 

�حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية.
جدول رقم )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة في 
القياس القبلي والبعدي والمتابعة على مقياس إدمان اإلنترنت.

العددالقيـــا�ساملجموعـــة

العلمة الكلية على 
مقيا�س اإدمان الإنرتنت

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�لتجريبية

12102.47.65�لقبلي 

1274.1614.79�لبعدي 

1275.9114.38�ملتابعة

�ل�سابطة

12100.677.98�لقبلي 

1297.1611.10�لبعدي 

1296.2510.89�ملتابعة

�حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن   )2( رقم  �جلدول  من  يت�سح 
�لبعدي مالت للنخفا�س  �لقيا�س  �لإنرتنت على  �إدمان  ملقيا�س 
بال�سابطة. مقارنة  �لتجريبية  �ملجموعة  لدى  عام  ب�سكل 
وملعرفة ما �إذ� كانت �لفروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملجموعة 
�لإنرتنت  �إدمان  مقيا�س  على  �ل�سابطة  و�ملجموعة  �لتجريبية، 
بعد تثبيت تاأثري �لقيا�س �لقبلي لكل جمموعة، من خلل ��ستخد�م 
 )3( رقم  �جلدول  ويبني   ،  )ANCOVA( �مل�سرتك  �لتباين  حتليل 

نتائج هذ� �لتحليل.
جدول رقم )3( 

نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( المتعلقة بالمجموعة التجريبية األولى 
والمجموعة الضابطة على مقياس إدمان اإلنترنت.

م�صدر التباين
القيا�س القبلي 

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�صط 
القيمة قيمة فاملربعات

الحتمالية

 0.023*1841.079841.0796.04�مل�ساحب

0,000*13519.293519.2925.273بني �ملجموعتني

212924.25139.25�خلطاأ

236939.33الكلي

يت�سح من �جلدول رقم )3( �أن قيمة )ف( ت�ساوي )6،04( 
�لأوىل،  �لفر�سية  �سحة  عدم  يعني  وهذ�  �إح�سائيا،  د�لة  وهي   ،
مما يدل على �أن برنامج �لإر�ساد �جلمعي �لذي ي�ستند �إىل �لإجتاه 
�لعقلين �لإنفعايل �ل�سلوكي كان فعال يف خف�س �إدمان �لإنرتنت 
بني  و�لفروق  بال�سابطة،  مقارنة  �لتجريبية  �لعينة  �أفر�د  لدى 

�ملجموعتني: �لتجريبية و�ل�سابطة تعزى للربنامج.
�لتدريب  باأثر  �لتجريبية  �ملجموعة  �حتفاظ  من  وللتاأكد 
�لتباين  �إجر�ء حتليل  �أي�سا  �لإر�ساد �جلمعي، يظهر  برنامج  على 
�أن قيمة )ف(  �مل�سرتك )ANCOVA( �ملبني يف �جلدول رقم )4( 
�ملتابعة  قيا�س  على  �إح�سائيا  د�لة  وهي   ،  )6،24( ت�ساوي 
ملقيا�س �دمان �لنرتنت �إدمان �لإنرتنت ، وهذ� يعني �أن �لربنامج 
كان فعال يف ��ستمر�رية �نخفا�س �إدمان �لإنرتنت م�ستوى لدى 

�أفر�د �لعينة �لتجريبية مقارنة بال�سابطة.
جدول رقم )4( 

نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( المتعلقة بالمجموعة التجريبية األولى 
والمجموعة الضابطة على مقياس إدمان اإلنترنت.

م�صدر التباين
القيا�س البعدي 

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�صط 
القيمة قيمة فاملربعات

الحتمالية

 0.021 *1821.56821.566.24�مل�ساحب

0,000 *12787.472787.4721.197بني �ملجموعتني

212761.60131.50�خلطاأ

236063.83الكلي

»ل توجد  ◄ الثانية:  الدرا�صة  بفر�صية  املتعلقة  النتائج 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( يف م�ستوى 
�لكفاءة �لذ�تية �لعامة لدى �لطلبة بني �ملجموعة �لتجريبية، �لتي 
�لعقلين  �لإجتاه  �إىل  ي�ستند  �لذي  �لإر�ساد �جلمعي  برنامج  تلقت 

�لإنفعايل �ل�سلوكي، و�ملجموعة �ل�سابطة تعزى للربنامج”.
ولختبار �لفر�سية �لثانية مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية 
�ملجموعتني:  يف  �لطلبة  لدرجات  �ملعيارية  و�لنحر�فات 
مقيا�س  على  و�لبعدي  �لقبلي  �لقيا�س  يف  و�ل�سابطة  �لتجريبية، 

�لكفاءة �لذ�تية، و�ملبينة يف �جلدول رقم )5( .
جدول رقم )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة في 
القياس القبلي والبعدي والمتابعة على مقياس الكفاءة الذاتية.

العددالقيا�ساملجموعة

العلمة الكلية على 
مقيا�س الكفاءة الذاتية

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�لتجريبية

1218.833.92�لقبلي 

1226.253.81�لبعدي 

1225.084.07�ملتابعة
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العددالقيا�ساملجموعة

العلمة الكلية على 
مقيا�س الكفاءة الذاتية

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�ل�سابطة

1219.663.89�لقبلي 

1220.413.60�لبعدي 

1220.914.35�ملتابعة

�حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن   )5( رقم  �جلدول  من  ويت�سح 
للرتفاع  مالت  �لبعدي  �لقيا�س  على  �لذ�تية  �لكفاءة  ملقيا�س 
ب�سكل عام لدى �ملجموعة �لتجريبية مقارنة بال�سابطة.وملعرفة 
�ملجموعة  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  كان  �إذ�  ما 
�لذ�تية،  �لكفاءة  مقيا�س  على  �ل�سابطة  و�ملجموعة  �لتجريبية 
بعد تثبيت تاأثري �لقيا�س �لقبلي لكل جمموعة، من خلل ��ستخدم 
 )6( رقم  �جلدول  ويبني   ،  )ANCOVA( �مل�سرتك  �لتباين  حتليل 

نتائج هذ� �لتحليل.
جدول رقم )6( 

نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( المتعلقة بالمجموعة التجريبية الثانية، 
والمجموعة الضابطة على مقياس الكفاءة الذاتية.

م�صدر التباين
القيا�س القبلي 

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�صط 
القيمة قيمة فاملربعات

الحتمالية

 0,001 *1127.60127.6015.26�مل�ساحب

0,000 *1238.72238.7228.55بني �ملجموعتني

21175.568.36�خلطاأ

23507.33الكلي

يت�سح من �جلدول رقم )6( �أن قيمة )ف( ت�ساوي )15،26( 
�لثانية،  �لفر�سية  يعني عدم �سحة  وهذ�  �إح�سائيا،  د�لة  ، وهي 
مما يدل على �أن برنامج �لإر�ساد �جلمعي كان فعال يف حت�سني 
بال�سابطة،  مقارنة  �لتجريبية  �لعينة  �أفر�د  لدى  �لذ�تية  �لكفاءة 
و�لفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة تعزى للربنامج.

�لتدريب  باأثر  �لتجريبية  �ملجموعة  �حتفاظ  من  وللتاأكد 
�لعقلين  �لجتاه  �إىل  ي�ستند  �لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج  على 
�مل�سرتك  �لتباين  حتليل  �إجر�ء  �أي�سا  يظهر  �ل�سلوكي،  �لإنفعايل 
ت�ساوي  )ف(  قيمة  �أن   )7( رقم  �جلدول  يف  �ملبني   )ANCOVA(
ملقيا�س  �ملتابعة  قيا�س  على  �إح�سائيا  د�لة  وهي   ،  )5،26(
�لكفاءة �لذ�تية، وهذ� يعني �أن �لربنامج كان فعال يف ��ستمر�رية 
�لتجريبية  �لعينة  �أفر�د  لدى  �لذ�تية  �لكفاءة  م�ستوى  حت�سني 

مقارنة بال�سابطة.
جدول رقم )7( 

نتائج تحليل التباين المشترك )ANCOVA( المتعلقة بالمجموعة التجريبية الثانية، 
والمجموعة الضابطة على مقياس الكفاءة الذاتية.

م�صدر التباين
القيا�س القبلي 

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�صط 
القيمة قيمة فاملربعات

الحتمالية

 0,000 *171.2771.275.26�مل�ساحب

م�صدر التباين
القيا�س القبلي 

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�صط 
القيمة قيمة فاملربعات

الحتمالية

0,000 *1151.16151.1611.15بني �ملجموعتني

284.5513.55�خلطاأ

486.5الكلي

مناقشة النتـائج
�إر�ساد  برنامج  فاعلية  ��ستق�ساء  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
جمعي ي�ستند �ىل �لجتاه �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي يف خف�س 
�لكفاءة  م�ستوى  وحت�سني  �لإنرتنت،  �لنرتنت  �إدمان  م�ستوى 
�جلامعة.ونتائج  طلبة  من  �لنرتنت  مدمني  لدى  �لعامة  �لذ�تية 
�لدر��سة �أظهرت �أن �لربنامج كان فعاًل يف خف�س م�ستوى �إدمان 
�لطلب  من  �لإنرتنت  �لنرتنت  مدمني  لدى  �لإنرتنت  �لنرتنت 
يف  �ساهم  فالربنامج  �جلمعي،  �لإر�ساد  لربنامج  خ�سعو�  �لذين 
خف�س م�ستوى �سيطرة �لن�سغال �لز�ئد، و�ل�سعور باللهفة للدخول 
�ىل �لإنرتنت من خلل فنيات �لعلج �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي، 
كتفنيد �ملعتقد�ت �للعقلنية لديهم، و�ملرتبطة بالدخول �لقهري 
ل�ستخد�م �لإنرتنت، و�أي�سا �أ�ساليب �لنمذجة ولعب �لدور و�لتعزيز 

و�لو�جبات �ملنزلية.
يعد �لعلج �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي بح�سب ما �أ�سار �إليه 
�لذ�تي،  �لإدر�ك  )Ellis, 1996( تدخل فعال، و�سامل ي�سجع على 
و�لفردي. �لجتماعي  �مل�ستويني  يف  �لنف�سية  �ل�سحة  ويعزز 

عن  �مل�سوؤولون  �لوحيدون  هم  �لأفر�د  �أن  هي  �لرئي�سة  و�لفكرة 
و�ل�سلوكات  �لنفعالت  كل  و�أن  بها،  ي�سعرون  �لتي  �لطريقة 
�لب�رشية تقريبا هي نتيجة ملا يفكر به �لفرد، �أو يفرت�س، �أو يعتقد 
�أن  �لعامل من حوله، وهذ� يوحي  �لآخرين، وعن  عن نف�سه، وعن 
�أنه وبو�ساطة تغيري  �أفكاره بدرجة كبرية، ثم  للفرد �سيطرة على 
ومرنة،  عقلنية  �أخرى  �إىل  �للعقلنية  ومعتقد�ته  �لفرد  �أفكار 
و�ل�سلوكية  �لنفعالية،  �لنتائج  �إىل تغيري هام يف  فاإنه قد ي�سل 

، وتغيريها �ىل �أكرث نتائج �أكرث تكيفية.
ويف هذه �لدر��سة �أ�سارت �لنتائج �إىل فاعلية �لعلج �لعقلين 
�إدمان �لنرتنت  �لنفعايل �ل�سلوكي )REBT( يف خف�س م�ستوى 
�لتدريب على  �أهمية  �لتجريبية، وتربز هنا  �لعينة  لدى  �لإنرتنت 
مهار�ت �لتفكري �لعقلين لدى مدمني �لإنرتنت فالباحث وخلل 
تعر�ست  �لتي  �لتجريبية  للمجموعة  �أتاح  �لإر�سادية  �جلل�سات 
لربنامج �لإر�ساد �جلمعي فر�س مناق�سة م�سكلة تعلقهم و�إدمانهم 
من  �لذ�تي  �لنف�سي  �ل�سبط  يف  كفاءتهم  وحت�سني  �لإنرتنت  على 
هذه  على  و�ل�سلوك.وبناء  و�مل�ساعر  �لتفكري  حلقة  فهم  خلل 
Tech- تكنيكات  من  �ل�ستفادة  للمر�سد  ميكن  فاإنه  )للنتيجة 

 )REBT( و�أ�ساليب �لر�ساد �لعقلين �لنفعايل �ل�سلوكي )niques

يف م�ساعدة مدمني �لإنرتنت من طلبة �جلامعات، وبخا�سة و�أن 
نتائج �لدر��سة بينت فاعليتها يف هذ� �ملجال.

 Kim,( كيم  در��سة  نتائج  بع�س  مع  �لنتيجة  هذه  وتتفق 
�لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج يف  على  فيها  �عتمد  �لتي   )2007
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ي�ستند �ىل �لعلج �لو�قعي، و�لتي �أظهرت فاعلية �لعلج �لو�قعي 
يف علج �إدمان �لإنرتنت ، ويف �لدر��سة �حلالية �أظهرت �لنتائج 
Rational emotive be-  أأي�سا فاعلية �لإر�ساد �لعقلين �لنفعايل

�لإنرتنت  �إدمان  م�ستوى  خف�س   )havior therapy )REBTيف 

تفنيد  مهار�ت  على  �لطالب  تدريب  فاإن  �لنرتنت.وعليه  �دمان 
يف  ي�ساهم  �ل�سلبية،  ب�سلوكاته  و�ملرتبطة  �للعقلنية  �لأفكار 
در��سة  مع  �لدر��سة  نتائج  وتتفق  لديه،  �لإنرتنت  �إدمان  خف�س 
�لرفاعي )2011( يف فعالية بر�مج �لإر�ساد �جلمعي يف م�ساعدة 

مدمني �لنرتنت من طلب �جلامعات.
 )Kim, 2008( كما تتفق �أي�سا مع بع�س نتائج در��سة كيم
ونظرية  �خليار�ت،  نظرية  فاعلية  نتائجها  بع�س  �أظهرت  �لتي 
م�ستوى  خف�س  يف  �لو�قعي  �لعلج  نظرية  من  �مل�ستمدة  �ل�سبط 
�إدمان �لإنرتنت.كما تتفق �أي�سا مع بع�س نتائج در��سة كل من 
ديو و جينغ و فان�س )Du, Jiang, & Vance, 2010( �لتي �أظهرت 
يف  �ملعريف  �لعلج  على  ي�ستند  �لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  فاعلية 

�نخفا�س م�ستوى �ل�ستخد�م �ل�سلبي للإنرتنت.
�إىل  �لدر��سة  �لنتائج  �أ�سارت  �حلالية  �لدر��سة  هذه  ويف 
تطبيق  من  �لنتهاء  بعد  �لذ�تية  �لكفاءة  م�ستوى  يف  �رتفاع 
�لعقلين  �لجتاه  �إىل  ي�ستند  �لذي  �جلمعي  �لإر�ساد  برنامج 
وقيا�س  �لبعدي  �لقيا�سني  وعلى   )REBT( �ل�سلوكي  �لنفعايل 
�ملتابعة ملقيا�س �لكفاءة �لذ�تية، وهذه �لنتيجة دح�ست �لفر�سية 
�لثانية للدر��سة، مما يدل على �أن �لربنامج كان فعال يف حت�سني 
مقارنة  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  لدى  �لذ�تية  �لكفاءة  م�ستوى 
�جلل�سات  خلل  �لعمل  يف  حتم�سا  �لباحث  بال�سابطة.ولحظ 
�لإر�سادية �أي�سا يف مناق�سة رفع م�ستوى تقديرهم لذ�تهم، و�سبل 
حت�سني كفاءتهم �لذ�تية بناء على فهم �لأفكار �للعقلنية �لتي 
�ل�سلبية،  م�ساعرهم  على  �أثر  وذ�ت  تفكريهم،  على  ت�سيطر  كانت 
م�ستوى  على  �أّثر  رمبا  �لذي  �لإنرتنت  على  �لإدمان  �سلوك  وعلى 

�لكفاءة �لذ�تية لديهم.
نتائج  بع�س  تعار�س  ل  للدر��سة  �لنتيجة  هذه  �أن  كما 
در��سة بني خالد )2010( �لتي �أظهرت وجود �رتباط موجب د�ل 
لدى  �لعامة  �لذ�تية  و�لكفاءة  �لأكادميي،  �لتكيف  بني  �ح�سائيا 
�أفر�د �لدر��سة، ونتائج �لدر��سة �أظهرت �رتفاع يف م�ستوى �لكفاءة 
�ن  �أي  �لإر�ساد �جلمعي؛  �لذ�تية بعد �لنتهاء من تطبيق برنامج 
�أن �لربنامج �ساهم ب�سورة�إيجابية يف حت�سني �لتكيف �لأكادميي 
 )2011 لدى �لطلبة.كما �أظهرت بع�س نتائج در��سة )�مل�ساعيد، 
وجود علقة �رتباط �إيجابي بني �لتفكري �لعلمي و�لكفاءة �لذ�تية، 
�لذ�تية  �لكفاءة  �أن يح�سن يف  �أي�سا للتفكري �لعقلين  وهنا ميكن 
�لعامة للطالب �جلامعي، وهذه �إ�سافة جيدة �أ�سافتها �لدر��سة يف 
�أي�سا مع بع�س نتائج در��سة  �لدر��سة  هذ� �ملجال.وتتفق نتائج 
نظرية  فاعلية  نتائجها  بع�س  �أظهرت  �لتي   )Kim, 2008( كيم 
�لو�قعي  �لعلج  نظرية  من  �مل�ستمدة  �ل�سبط  ونظرية  �خليار�ت 
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