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 عبد الفتاح اخلواجة.د

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

Efficacy of Rational- Emotive Behavior Therapy
on the Reduction of Internet Addiction & Improving General Self- Efficacy in Students at Sultan
Qaboos University.

Abstract:

:مـلخـص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تطوير برنامج �إر�شاد جمعي
 وا�ستق�صاء مدى،ي�ستند �إىل العالج العقالين الإنفعايل ال�سلوكي
 وحت�سني الكفاءة،فاعليته يف خف�ض م�ستوى �إدمان االنرتنت
الذاتية العامة لدى عينة من الطالب الذكور مدمني االنرتنت
،) طالبا24(  ت�ألفت عينة الدرا�سة من.بجامعة ال�سلطان قابو�س
ق�سمت ع�شوائيا �إىل جمموعتني (جتريبية و�ضابطة) تكون كل
 حيث خ�ضعت املجموعة التجريبية،) طالبا12( منها من
لربنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل االجتاه العقالين
تتلق املجموعة
 يف حني مل،)REBT( االنفعايل ال�سلوكي
ّ
.ال�ضابطة �أي تدريب

This study aimed at developing groupcounseling 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 SelfEfficacy, Group counseling program, RationalEmotive Behavior therapy & University students.

 وجود، )ANCOVA( �أظهرت نتائج حتليل التباين امل�شرتك
،فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات املجموعة التجريبية
 واختبار املتابعة،واملجموعة ال�ضابطة على االختبار البعدي
 ووجد، ومقيا�س الكفاءة الذاتية العامة،ملقيا�س �إدمان االنرتنت
. )α= 0.05( �أن قيم (ف) دالة �إح�صائيا عند م�ستوى
، الكفاءة الذاتية العامة، �إدمان االنرتنت:الكلمات املفتاحية
 طالب، االجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي،برنامج �إر�شاد جمعي
.اجلامعات
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مقدمة:
�إن اال�ستخدام اجليد وال�سليم للإنرتنت ( )Internetيكون
لتحقيق هدف حمدد يف فرتة منا�سبة من الوقت ،وبدون �إجهاد
عقلي �أو �سلوكي ،وا�ستخدام الإنرتنت لأغرا�ض علمية �أو �شخ�صية
�أو جتارية يحتاج �إليها الأفراد .و�إن اال�ستخدام ال�سيىء للإنرتنت
والإدمان عليه يت�سبب يف م�شكالت نف�سية ،واجتماعية ،وحياتية
خمتلفة عند مدمني الإنرتنت .وميكن ت�شبيه �إدمان الإنرتنت
با�ضطراب انعدام القدرة لل�سيطرة على الدافع واال�ستجابة(  (�Im
 ، )pulse Control Disorderrعلى غرار �سلوك املقامرة (�Gam
 . )bling Behaviorو�أن ى �أعرا�ض �إدمان الإنرتنت ت�شمل عموما
االن�شغال ،وفقدان ال�سيطرة ،وارتفاع يف القدرة على التحمل
( ، )Toleranceو�أعرا�ض االن�سحاب ،و�ضعف وظيفي وانخفا�ض
يف القدرة على اتخاذ القرارات (. )Young, 2004
وتبني من خالل الأدب النف�سي يف هذا املجال ارتفاع معدل
انت�شار امل�شكالت النف�سية وامل�شكالت الطب نف�سية (Psychiatric
 - )Problemsكم�شكالت ال�سلوك ،واملزاج ،والقلق ،وا�ضطرابات
ال�سيطرة على االنفعاالت -عند املدمنني على الإنرتنت (& Chen
. )Peng, 2008
تدريجيا قدرة الفرد يف
�إن الإدمان على االنرتنت ُي�ضعف
ّ
جمال ال�سيطرة على ذاته ،وتبني الدرا�سات �أن �إدمان االنرتنت
�أكرث انت�شارا بكثري بني الذكور ،و�أظهرت درا�سات عدة م�ؤخرا
�أن ا�ستخدام مواقع ال�شبكات االجتماعية على االنرتنت زاد من
خطر الإدمان على الإنرتنت بني املراهقني (& Yau, Potenza,
 , )White, 2013بالرغم من �أن بع�ض الدرا�سات يف علم النف�س
بينت �أن اال�ستخدام املعتدل لـ �شبكة الإنرتنت هو �أمر
االجتماعي ّ
مفيد ،ويف املقابل و�صفت ال�سلوك عند بع�ض الأفراد ذوي املعدل
املقبول يف ا�ستخدام ال�شبكة ب�أنه يحتوي على م�ستوى عال من
الك�شف عن الذات ( ، )Self- Disclosureو�أن التوا�صل واحلوار
( )Chatsعلى ال�شبكات االجتماعية ي�سمح للأفراد بتجارب
هويات
من التوا�صل الأ�صيلة؛ كتجربة التوا�صل مع �أفراد من ّ
خمتلفة ،والتوا�صل مع بع�ض ال�شخ�صيات بطرق غري مبا�رشة
(التوا�صل االفرتا�ضي)  ،كان ي�صعب التوا�صل معهم وجها لوجه
يف العامل احلقيقي (. )Wu, Cheung, Ku,& Hung, 2013
وبالرغم من الفوائد العديدة للإنرتنت يف جماالت خمتلفة،
�إال �أنه للأ�سف ا�ستخدمه بع�ض الأفراد ب�شكل مفرط ،ومن هنا
بد�أت تظهر لديهم م�شكالت اجتماعية ،ونف�سية ،وحياتية جديدة؛
ك�سوء اال�ستخدام واال�ستخدام املتزايد ،وبالتايل ظهرت م�شكلة
الإدمان على ال�شبكة� ،أو ما يعرف ب�إدمان الإنرتنت (Internet
 )Addictionnوما ي�صاحبها من �أعرا�ض و�صعوبات (�Chou, Con
. )dron, & Belland, 2005
والطالب اجلامعي لي�س بعيدا عن هذه الظاهرة االجتماعية
( ، )Social Effectوبخا�صة �أن الإنرتنت�أ�صبح جزءا من حياته

اجلامعية ،وقد لوحظ �أن بع�ض طلبة اجلامعات يبقون على �شبكة
االنرتنت العنكبوتية �إىل وقت ال�صباح ،في�أتي متعبا ومرهقا
ومت�أخرا عن موعد حما�رضاته ،وقد لوحظ �أي�ضا انخفا�ض يف
�أدائه الأكادميي والدرا�سي (. )Yang, & Tung, 2007
ويتلخ�ص �سلوك الإدمان على الإنرتنت عند الطالب
بعدم قدرته عن االمتناع عن ا�ستخدامه؛ لأنه يف حالة التجنب
واالمتناع عنه رمبا يولد ذلك عنده م�شاعر التوتر وال�ضغط،
وبالتايل ف�إن هذا ال�سلوك �سوف ي�ؤثر �سلبيا على ممار�سة الطالب
لأن�شطته ومهامه اليومية ،ورمبا ي�ؤثر على توافقه الدرا�سي ب�سبب
�إم�ضائه �ساعات طويلة على الإنرتنت للتوا�صل مع الآخرين من
خالل املواقع املختلفة ،والتي ا�صبح مدمنا عليها ،مما يجعله يف
معاناة مع م�شكالت درا�سية واجتماعية ()Peng, & Zhou, 2009
.
لقد �صنف دليل الت�شخي�ص الإح�صائي للطب النف�سي
( - )DSM- IVكما ورد يف ن�سخة املراجعة ()Text Revision
 الأ�شخا�ص املعتمدين� ،أو املدمنني على الإنرتنت (InternetOveruse؛  )Internet Addictionب�أنهم يقومون بن�شاط متزايد،
وقهري ،وم�ضطرد يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،بحيث ي�صاحبها
قدرة على التحمل مع ظهور بع�ض الأعرا�ض االن�سحابية ،وفقدان
القدرة على ال�ضبط الذاتي (American Psychiatric Association,
 . )2000كما تنطبق �أي�ضا هذه املعايري على ا�ضطرابات الإدمان
املتعلقة مب�شكالت �سوء ا�ستخدام املواد ،و�إدمان الإنرتنت
والألعاب االلكرتونية وغريها (. )Lacey, 1993
وبالتايل ف�إن �إدمان الإنرتنت ( )Internet Addictionهو
ا�ضطراب قهري يت�ضمن فقدان ال�سيطرة وفق ًا للمعايري الآتية:
فقدان ال�سيطرة على مقدار وقت ا�ستخدام الإنرتنت ،ومواجهة
�ضغط وا�ضح ،وا�ستهالك للزمن ،ومواجهة الفرد مل�شكالت
اجتماعية ،ومهنية ،ومالية ،وعدم ظهور �أعرا�ض الإدمان خالل
دورة هو�س� ،أو هو�س خفيف (. )Heron & Shapira, 2003
تعترب الكفاءة الذاتية ( )Self- Efficacyمن البناءات النظرية
التي تقوم على نظرية التعلم االجتماعي املعريف لباندورا( (�Ban
 ، )dura, 1977وقد حظــي هــذا املفهوم يف ال�سنوات الأخرية
ب�أهمية متزايدة وبخا�صة يف جمال تعديل ال�سلوك ،ويعترب
بانـــدورا �أن للكفاءة الذاتية �أهمية مركزية ،ويق�صد بها املعرفة
القائمة حول الــــــذات التـــي حتتوي على توقعات ذاتية فيما
يتعلق بقدرة الفرد يف التغلب على مواقف ،ومهمات ب�صورة
ناجحة (. )McLeod, 2011
وهناك من يعتقد ب�أن الكفـــاءة الذاتيــة هي عبارة
عن بعد من �أبعاد ال�شخ�صية ،وتعني القدرة يف التغلب علــى
املهمات ،واملــ�شكالت ال�صعبة التي تواجه الفرد ،وهي تــدفع
ال�شخ�ص الختيار املتطلبات ،والقرارات املتعلـقة با�سرتاتيجيات
التغلب على امل�شكالت ،كذلك ت�ؤثر على اجلهد املبذول ،ومدى
اال�ستهالك املادي ،واملعنوي الذي �سيبذله الفرد ملواجهة م�شكله
ما ( ، )Schwarzer,& Jerusalem, 1995كما �أن توقعات كفاءة
الذات تقــوم علــى فر�ضيات الفرد حول �إمكانات يف حتقيق
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خيارات �سلوكية معينة ،وهذا يت�ضمن �إدراك الفرد وتقديره حلجم
قدراته الذاتية التي متكنه من القيام ب�سلوك معني ب�شكل ناجح،
وعليه ف�إن الكفاءة الذاتية تعرب عن توقع الفرد ب�أنه قادر على
�أداء ال�سلوك الذي يحقق نتائج مرغوبا فيها فــي �أي موقف معني
يوجهه ،و�أنه يعزو لنف�سه القدرة على القيام بهذا ال�سلوك� ،أو احلل
للم�شكلة قبل �أن يبد�أ بال�سلوك� ،أي يتوقع �أن با�ستطاعته مواجهة
هذا املوقف ،وهذه اال�ستطاعة �أو القدرة يجب �أن تكون موجودة
عند الفرد على �أ�سا�س من املعرفة احلقيقية ولي�س ب�شكل خيايل،
�أو دون قناعة واقعية (. )Bandura, 1997
وتعرف الكفاءة الذاتية ب�أنها تقدير الفرد ملا ميتلكه
من قدرات و�إمكانات يرى �أنها ت�ساعده يف حل ما يواجه من
م�شكالت ،والتغلب على ما يعرت�ضه من عقبات دون االعتماد
على الآخرين  ،كما �أن قناعة الفرد حول كفاءته الذاتية التنبئ
ب�سلوكات الفرد ( ، )Behaviorفهذا املفهوم ال يعرب عما ميكن
عما يعتقد ( )Believeب�أنه قادر على
للفرد �أن يفعله ،ولكنه يعرب ّ
فعله (. )Maddux, 1999
وتتكون م�صادر توقعات الكفاءة الذاتية عند الفرد من
اخلربات املبا�رشة؛ كنجاحه يف التغلب على م�شكلة �أو موقف،
و�إدراكه للعالقة بني اجلهود التي بذلها والنتائج التي ح�صل
عليها .و�أما م�صادر توقعات الكفاءة الذاتية غري املبا�رشة لدى
الفرد فهي ت�شمل التعلم باملالحظة ,واخلربات الرمزية كاالقتناع
من خالل الآخرين بقدرته على القيام ب�سلوك معني ،كما تت�أثر
�أي�ضا باخلربات االنفعالية لدى الفرد (. )Bandura, 1989
ويعتقد باندورا (� )Banduraأن �إدراك الذات ،و�ضبط الذات
عبارة عن متغريين يتحوالن ويتغريان مع الزمن واملواقف،
ف�إدراك الذات تتغري مع الزمن والتجارب التي مير بها الفرد� ،أو
املعرفة التي يكت�سبها ب�أي طريقة كانت ،وبالتايل ف�إن توقعات
الكفاءة الذاتية تتغري مع الزمن ومع اخلربات (. )Bandura, 1989
فاعتقادات الفرد بالكفاءة الذاتية تت�شكل باالعتماد على
جمموعه من العوامل وامل�صادر� ،أبرزها الطريقة التي يف�رس بها
نتائج �سلوكه ،وخرباته ال�سابقة ،وطريقة تفكريه باملواقف التي
مير بها ،كما �أن مفهوم الكفاءة الذاتية يتطور عند الفرد من
رمبا ّ
خالل اخلربات الن�شطة ال�ســـائدة ذات الأهمية والداللة يف حياته،
وثقته على الأداء يف املواقف املختلفة ،ويكون الفرد �أكرث معرفة
بنف�سه �إذا كانت لديه القدرة على حتقيق الهدف (Bandura,
. )2011
هذا ويعترب التفكري املنطقي العقالين من �أهم املهارات
التكيفية ،حيث ي�ستطيع الفرد من خالل التفكري العقالين �أن
ي�ضبط انفعاالته ،و�أن ي�ستخدم الأ�سلوب العلمي يف حل امل�شكالت
للو�صول �إىل �أف�ضل البدائل للتعامل مع ما يواجهه من م�شكالت،
حيث ثبت بالتجربة �أنه من خالل �سل�سلة من جل�سات الإر�شاد
اجلمعي املنظمة القائمة على التدريب على التفكري العقالين،
ميكن تعليم الطلبة املبادئ العامة ،وال�صحة االنفعالية ،والتفكري
العقالين ،وتدريبهم على تطبيقها على �أنف�سهم ،وعلى الآخرين
(داوود. )2001 ،
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ومن بني الربامج التي ثبتت فعاليتها يف هذا املجال،
الربامج التي طُ ّورت بهدف التدريب على تعديل الأفكار
الالعقالنية ،من خالل التحليل الفل�سفي ،واملنطقي للأفكار
الالعقالنية ،والتدريب والتعليم على تبني الأفكار العقالنية
ا�ستنادا �إىل نظرية �ألربت �ألي�س يف العالج العقالين االنفعايل
(. )Corey, 2009
وا�شتهر العالج العقالين يف �صورته املعرفية ،بتو�ضيح
العالقة بني العنا�رص ( )ABCD؛ وتعني  Aالأحداث واملثريات
( . )Activating Eventsوتعني  Bالأفكار ( . )Beliefsوتعني C
النتائج( ( . )Consequencesوتعني  Dالتفنيد (�Disputing) (Co
. )rey, 2009
وتعد نظرية الي�س(  (�Rational Emotive Behavior Ther
 - )apy (REBTالعالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي -من �أهم
االجتاهات النظرية الآن يف االر�شاد النف�سي؛ حيث يعترب هذا
الإطار النظري �أ�سا�سيا وحموريا للإر�شاد والعالج النف�سي ،و�أن
هذا املنحى ( )Approachيف جماله التطبيقي يركز على ت�شجيع
امل�سرت�شد ليتعرف على معتقداته الالعقالنية ()Irrational Beliefs
ويختربها ،و�أنه �سيتو�صل �إىل �أنها �صلبة( (� )Rigidأو متطرفة (�Ex
 ، )tremeوغري فاعلة مع الواقع ،و�أنها غري منطقية ،وهي ما وراء
م�شكالته ،و�أنها ما وراء ا�ضطرابه ومعاناته (. )Lam, 2001
ويف العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يتم ت�شجيع
ليتفح�ص �أفكاره الالعقالنية من جميع نواحيها
امل�سرت�شد
ّ
الواقعية ( )Realityواملنطقية ،ومدى �سويتها (، )Heuristically
و�أن يقارنها مع بدائلها من الأفكار املنطقية املنتجة املمكنة،
ومن خالل الأ�سئلة يتم العمل على حدوث ا�ستب�صار لدى
امل�سرت�شد �أي�ضا عن �رصاعه بني �أهدافه ق�صرية املدى و�أهدافه
بعيدة املدى؛ فالفرد الالعقالين غالبا ما يغفل عن �أهدافه بعيدة
املدى ،ويف جمال الإدمان على الإنرتنت  ،جند �أن مدمن االنرتنت
عليه �أن يقرر ويختار بني احل�صول على املتعة عند دخوله على
الإنرتنت -هدف ق�صري املدى -و�أهدافه البعيدة كاحل�صول على
ال�شهادة اجلامعية ،والتنعم ب�صحة جيدة.
وتتمثل �أهداف العالج من وجهة نظر �ألي�س ،يف خف�ض حدة
اال�ضطرابات �إىل �أقل حد ممكن ،وم�ساعدة الأفراد على التحليل
املنطقي ال�ضطراباتهم مبا ي�ساعد على حتقيق �أهداف العالج،
�إ�ضافة �إىل حتقيق قدر منا�سب من ال�صحة النف�سية يحقق للفرد
التوافق ،ويجعل منه �إن�سان ًا �سوياً ،و�إذا كانت عملية العالج يف
�ضوء هذا االجتاه تتلخ�ص يف عالج الالمعقول مبا هو معقول،
ف�إن دور املعالج يتمثل يف م�ساعدة الفرد على التخل�ص من
الأفكار واالجتاهات الالعقالنية والالمنطقية ،و�أن يحل حملها
�أفكاراً واجتاهات عقالنية ومنطقية ،وتت�ألف العملية العالجية
يف هذا ال�صدد من �أربع خطوات ،هي:
�Ú Úأن يو�ضح املعالج للفرد �أن تفكريه ال عقالين ،و�أن
ي�ساعده على فهم كيف وملاذا ي�صبح كذلك ،مع بيان العالقة بني
مثل هذه الأفكار الالعقالنية والتعا�سة واال�ضطراب االنفعايل.
�Ú Úأن يو�ضح املعالج للفرد �أن ا�ستمرار اال�ضطراب يعد
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رهن ًا باال�ستمرار يف التفكري بنف�س الطريقة الالمنطقية� ،أي �أن
التفكري� ،أو االعتقادات ولي�س الأحداث ال�سابقة تعترب هي ال�سبب
يف ذلك.
�Ú Úأن ي�ساعد الفرد على ا�ستبدال تلك الأفكار الالعقالنية
والالمنطقية ب�أفكار �أخرى تت�سم بالعقالنية والالمنطقية.
�Ú Úأن ي�ساعد الفرد على تبني فل�سفة للحياة �أكرث عقالنية،
بحيث ميكن له �أن يتجنب الوقوع �ضحية �أفكار �أخرى ال منطقية
وال عقالنية (الطيب. )2000 ،
وت�ستند برامج الإر�شاد اجلمعي يف جمال الإر�شاد العقالين
الإنفعايل ال�سلوكي على �أن يقوم املر�شد النف�سي بدور املعلم
واملدرب للم�سرت�شد ،ومهاجمة وتفنيد الأفكار واملعتقدات
الالعقالنية والعواطف ال�سلبية التي تهزم الفرد ،وذلك ب�إعادة
تنظيم مدركاته و�أفكاره؛ لكي ي�صبح تفكريه منطقيا وعقالنيا،
وتوعية الفرد بامل�شاعر والعواطف الناجتة عند التعر�ض للمواقف
املقلقة له ،ومن هنا يبد�أ املر�شد بتدريب الفرد على تفنيد هذه
املعتقدات والأفكار غري املنطقية والهازمة له ،وت�شجيعه على
تبنى فل�سفة �أكرث عقالنية ،ويقوم املر�شد النف�سي بتدريبه �أي�ضا
على كيفية النظر �إىل �أفكاره واعتقاداته اخلاطئة ،والتي ت�سبب
له االنفعاالت وال�سلوكات والأعرا�ض غري املرغوبة (Prochaska
 . )& Norcross, 2006وهذا ما �أرادت الدرا�سة حتقيقه من خالل
برنامج الإر�شاد اجلمعي على عينة الدرا�سة.
ويف جمال الدرا�سات ال�سابقة �أظهرت نتائج بع�ض
الدرا�سات وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الكفاءة الذاتية
والأداء الأكادميي اجليد؛ ونظرا لأن الباحث رمى من خالل
الربنامج حت�سني م�ستوى الكفاءة الذاتية ،فقد رجع اىل درا�سات
يف هذا املجال �ألقت ال�ضوء على هذه العالقة االرتباطية املوجبة.
ويف هذا املجال �أجرى بني خالد ( )2010درا�سة هدفت
اىل بيان �أثر التكيف الأكادميي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة
لدى طلبة من كلية العلوم الرتبوية بجامعة �آل البيت ،على عينة
مكونة من ( )200طالب وطالبة بالطريقة الع�شوائية الطبقية،
حيث �أظهرت بع�ض نتائج الدرا�سة وجود ارتباط موجب دال
اح�صائيا بني التكيف الأكادميي ،والكفاءة الذاتية العامة لدى
�أفراد الدرا�سة.
كما �أجرى (امل�ساعيد )2011 ،درا�سة هدفت �إىل معرفة
م�ستوى التفكري العلمي وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية العامة
على عينة مكونة من  225طالبا وطالبة من طلبة معلم ال�صف
بجامعة �آل البيت -الأردن  ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
ارتباط �إيجابي بني التفكري العلمي والكفاءة الذاتية.
كما �أظهرت بع�ض نتائج درا�سة اخلواجه ( )2014التي
هذه التعرف �إىل عالقة الإدمان على الإنرتنت بالتوافق النف�سي
لدى عينة من ( )290طالبا وطالبة من طلبة البكالوريو�س
بجامعة ال�سلطان قابو�س ،وجود عالقة ارتباط عك�سية ما بني
الإدمان على الإنرتنت والتوافق النف�سي لدى طلبة اجلامعة،
و�أن درجة التوافق النف�سي �أدنى لدى جمموعة مدمني الإنرتنت،

مقارنة مبجموعة غري مدمني الإنرتنت.
�أما يف جمال درا�سة �أثر برامج الإر�شاد اجلمعي يف خف�ض
م�ستوى �إدمان الإنرتنت؛ �أجرى كيم ( )Kim, 2007درا�سة هدفت
اىل م�ساعدة مدمني الإنرتنت من طلبة اجلامعة بكوريا ،حيث
اعتمد على برنامج يف الإر�شاد اجلمعي ي�ستند على العالج
الواقعي ،ومعتمدا من رابطة االر�شاد النف�سي الكورية ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة فاعلية العالج الواقعي يف التخل�ص ال�صحي من
�إدمان الإنرتنت  ،وتلبية حاجات �أفراد الدرا�سة الأ�سا�سية يف هذا
املجال ,ونتيجة للدرا�سة فقد مت تطوير عدد من الربامج ميكن
ا�ستخدامها عند العمل مع طالب اجلامعات من مدمني الإنرتنت .
كما �أجرى كيم ( )Kim, 2008درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أثر
برنامج �إر�شاد جمعي اعتمد على نظرية اخليارات ،ونظرية ال�ضبط
من نظرية العالج الواقعي على م�ستوى �إدمان الإنرتنت ومفهوم
الذات ملدمني الإنرتنت من طلبة اجلامعة ،وتكون الربنامج من
( )10جل�سات ،و�أظهرت النتائج �أن الربنامج كان فعاال يف
خف�ض م�ستوى الإدمان وحت�سني مفهوم الذات لدى �أفراد الدرا�سة
الذين مت تدريبهم خالل الربنامج الإر�شادي.
و�أجرت �أبو غزالة ( )2008درا�سة هدفت التعرف �إىل
فاعلية الربنامج القائم على �أ�س�س ومبادئ نظرية االختيار،
والعالج بالواقع يف خف�ض حدة �إدمان الإنرتنت ورفع تقدير
الذات لدى عينة من طالب جامعة القاهرة تكونت من ( )26طالبا
ممن ح�صلوا على درجات مرتفعة على مقيا�س �إدمان االنرتنت،
ودرجات منخف�ضة على مقيا�س تقدير الذات ،مت تق�سيمهم ع�شوائي ًا
�إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية ( )13طالباً ،والأخرى �ضابطة
( )13طالباً ,و�أظهرت بع�ض نتائج الدرا�سة فعالية الربنامج يف
خف�ض حدة �إدمان الإنرتنت وحت�سنا يف تقدير الذات.
و�أجرى كل من ديو و جينغ و فان�س (& Du, Jiang,
 )Vance, 2010درا�سة هدفت ال�ستق�صاء فاعلية برنامج �إر�شاد
جمعي ي�ستند �إىل العالج املعريف ال�سلوكي ( )CBTلعالج �إدمان
الإنرتنت عند املراهقني ،وعلى عينة جتريبية مكونة من  32من
مدمني الإنرتنت االنرتنت املراهقني (� )17 - 12سنة ،وتكون
الربنامج من  8جل�سات .و�أظهرت النتائج فاعلية برنامج الإر�شاد
اجلمعي يف خف�ض م�ستوى الإدمان على الإنرتنت  ،وكذلك حت�سني
يف م�ستوى �إدارة الوقت لديهم.
كما �أجرت الرفاعي ( )2011درا�سة هدفت اىل بيان مدى
فاعلية برنامج �إر�شادي نف�سي لتعديل �سلوك ا�ستخدام الإنرتنت
على عينة مكونة من ( )35طالبة بجامعة امللك عبدالعزيز
املدمنات على الإنرتنت .و�أظهرت النتائج انخفا�ض يف م�ستوى
ا�ستخدام الإنرتنت لديهن بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج.
ومما تقدم تبني �أن الإدمان على الإنرتنت ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل م�شكالت �شخ�صية كانخفا�ض الكفاءة الذاتية ،وانخفا�ض يف
التح�صيل الدرا�سي و�أي�ضا املعدل الرتاكمي لدى الطالب اجلامعي،
وتبني الدرا�سات ال�سابقة �أي�ضا �أهمية ا�ستق�صاء �أثر الربامج
الإر�شادية واملبنية على �أطر نظرية خمتلفة ،ومدى فاعليتها يف
خف�ض م�ستوى الإدمان على الإنرتنت لدى طلبة اجلامعات .ويف
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حدود علم الباحث هناك قلة من الدرا�سات العربية التي �أجريت
على طلبة اجلامعات ،وا�ستخدمت العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي خلف�ض �إدمان الإنرتنت  ،كما مل يجد الباحث درا�سات
ا�ستندت �إىل العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي لتح�سني الكفاءة
العامة عند طلبة اجلامعات ،ومن هنا كان ال بد من معرفة
فاعلية هذا االجتاه النظري والتدخالت الإر�شادية القائمة عليه،
من خالل تطوير برنامج الإر�شاد اجلمعي مو�ضوع الدرا�سة الذي
ي�ستند �إىل العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي ،وا�ستق�صاء �أثره يف
خف�ض م�ستوى الإدمان على الإنرتنت  ،وحت�سني الكفاءة الذاتية
لدى طالب اجلامعات.

مشكلة الدراسة
يعد �إدمان الإنرتنت ( )Internet Addictionمن امل�شكالت
النف�سية التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش يف التح�صيل الدرا�سي لدى
الطلبة ،كما ُيبني الأدب النف�سي يف هذا املجال �أن مدمني
الإنرتنت من الطلبة رمبا ال ي�صلون �إىل م�ستوى جيد من الكفاءة
الذاتية ( ، )Davis, Flett, & Beser, 2002وهذا رمبا ي�ؤدي �إىل
بروز م�شكالت نف�سية �أخرى لديهم� ،أو ان�سحابهم من اجلامعات.
كما الحظ الباحث من خالل عمله �أن هناك العديد من الطلبة
مدمنون على الإنرتنت .ومن خالل مراجعة الباحث للأدب النف�سي
يف هذا املجال ،تبني �أن برامج الإر�شاد اجلمعي التي تقوم على
نظرية الإر�شاد العقالين االنفعايل ال�سلوكي للعامل �ألربت �ألي�س
�أثبتت كفاءتها يف التخل�ص من ا�ضطرابات ،وم�شكالت عديدة
وبخا�صة عند طلبة اجلامعات ( ، )Corey, 2009ووجد �أنها
رمبا تنا�سب الطلبة مدمني الإنرتنت �إذا ما مت تدريبهم وتلقيهم
اخلدمات االر�شادية املتخ�ص�صة القائمة على هذه النظرية ،و�أنها
رمبا ت�ساهم يف خف�ض م�ستوى الإدمان على الإنرتنت لديهم،
و�أي�ضا رمبا ت�ساهم يف حت�سني الكفاءة الذاتية العامة لديهم.
ولذلك جاءت هذه الدرا�سة لتدريب مدمني الإنرتنت من طالب
اجلامعة ,وتزويدهم باال�سرتاتيجيات الإر�شادية املنا�سبة من
خالل برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل نظرية الي�س(  (�El
 . )lisوعليه ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتمثل بال�س�ؤال الرئي�س الآتي :هل
ي�ؤدي التدريب على مهارات التفكري العقالين االنفعايل ال�سلوكي
�إىل خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت  ،وحت�سني م�ستوى الكفاءة
الذاتية العامة لدى عينة من مدمني الإنرتنت من الطالب الذكور
بجامعة ال�سلطان قابو�س؟

أهميـة الدراسـة
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �ضوء ما �أو�صى به �إلي�س
( )Ellisب�أهمية وجود طرق وقائية يكون هدفها تربية التفكري
املنطقي والعقالين بني الطلبة كجزء من الرتبية ال�شخ�صية
والنف�سية ( . )Patterson & Welfel, 2000وبخا�صة �أن امتالك
الفرد مهارة التفكري العقالين رمبا ي�سهم يف تعديل �سلوك ا�ستخدام
الإنرتنت الذي ا�ستنزف وقته وجهده وطاقته ،بحيث و�صل الأمر
به اىل عدم قدرته يف التحكم ب�سلوك الإدمان على الإنرتنت  ،ثم
انخف�ضت �أي�ضا كفاءته الذاتية العامة.
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كما تربز �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية املرحلة
اجلامعية يف تطور الفرد العلمي؛ و�أي�ضا يف �أهمية تطوير برنامج
الإر�شاد اجلمعي ،الذي ي�ستند �إىل النظرية العقالنية االنفعالية
ال�سلوكية ،وا�ستق�صاء فاعليته يف م�ساعدة مدمني الإنرتنت
من طلبة اجلامعة يف خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت لديهم،
و�أي�ضا حت�سني م�ستوياتهم يف الكفاءة الذاتية العامة ،مما �سوف
ينعك�س �إيجابا على حياتهم اجلامعية ،كما تنبع اهميتها من
خالل تفعيل خدمات الإر�شاد النف�سي املقدمة ملدمني الإنرتنت
من طلبة اجلامعة ،وتزويدهم باملهارات التكيفية املنا�سبة من
خالل برامج الإر�شاد اجلمعي ( ، )Group Counselingوبخا�صة
�أن برامج الإر�شاد اجلمعي ذات فاعلية يف تقدمي اخلدمة النف�سية
املتخ�ص�صة ملجموعة من الأفراد ي�شرتكون معا يف م�شكلة ما
(. )Rutan & Stone, 2001

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة �إىل تطوير برنامج �إر�شاد جمعي ي�ستند �إىل
تطبيقات نظرية العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي ( )REPTلـ
الربت الي�س ( )Ellisوا�ستق�صاء فاعليته يف خف�ض م�ستوى �إدمان
الإنرتنت ،وحت�سني م�ستوى الكفاءة الذاتية العامة لدى مدمني
الإنرتنت من طلبة اجلامعة ،ويتفرع من هذا الهدف الهدفان
الآتيان:
Ú Úا�ستق�صاء �أثر فاعلية برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي
ي�ستند �إىل نظرية الإر�شاد العقالين الإنفعايل ال�سلوكي ومداه يف
خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت لدى عينة من مدمني الإنرتنت من
الطالب الذكور بجامعة ال�سلطان قابو�س.
Ú Úا�ستق�صاء �أثر فاعلية برنامج الإر�شاد اجلمعي القائم
على نظرية الإر�شاد العقالين االنفعايل ال�سلوكي ومداه يف حت�سني
م�ستوى الكفاءة الذاتية العامة لدى عينة من مدمني الإنرتنت من
الطالب الذكور بجامعة ال�سلطان قابو�س.

حمددات الدراسة
�أُجريت هذه الدرا�سة يف �إطار املحددات الآتية:
Ú Úاقت�رصت هذه الدرا�سة على تطبيق برنامج الإر�شاد
اجلمعي القائم على نظرية الإر�شاد العقالين االنفعايل ال�سلوكي،
لدى عينة من الطالب الذكور بجامعة ال�سلطان قابو�س خالل
الف�صل الدرا�سي الثاين خريف .2015
Ú Úكما تتحدد ب�أدوات الدرا�سة و�أ�ساليب التحليل
االح�صائي امل�ستخدمة.

فروض الدراسة
تخترب الدرا�سة احلالية الفر�ضيات الآتية:
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≥ 0.05يف م�ستوى �إدمان الإنرتنت لدى الطلبة بني
املجموعة التجريبية التي تلقت برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

ي�ستند �إىل االجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي ،واملجموعة
ال�ضابطة تعزى للربنامج.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≥ 0.05يف م�ستوى الكفاءة الذاتية العامة لدى الطلبة
بني املجموعة التجريبية التي تلقت برنامج الإر�شاد اجلمعي
الذي ي�ستند �إىل االجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي ،واملجموعة
ال�ضابطة تعزى للربنامج.

مصطلحات الدراسة
◄◄�إدمان الإنرتنت (: )Internet Addiction
ميكن �أن يعرف �إدمان الإنرتنت ب�أنه حالة من اال�ستخدام
القهري وغري التوافقي للإنرتنت ،وهو �إدمان �سلوكي(  (�Behav
 )ioral Addictionيت�ضمن فقدان ال�سيطرة وفق ًا للمعايري الآتية:
فقدان ال�سيطرة على مقدار وقت  hsjo]hlالإنرتنت ،ومواجهة �ضغط
وا�ضح ،وا�ستهالك للزمن ،ومواجة الفرد مل�شكالت اجتماعية
ومهنية ومالية ،وعدم ظهور �أعرا�ض الإدمان خالل دورة هو�س
�أو هو�س خفيف ( . )Heron & Shapira, 2003ويف هذه الدرا�سة
يعرف �إجرائيا ب�أنه املتو�سطات احل�سابية لدرجات امل�ستجيبني
على مقيا�س �إدمان الإنرتنت امل�ستخدم فيها.
◄◄الكفاءة الذاتية العامة:
تعرف الكفاءة الذاتية ( )Self- Efficacyباعتبارها من
البناءات النظرية التي تقوم على نظرية التعلم االجتماعي
املعريف لباندورا ،ويق�صد بها املعرفة القائمة حول الـــــذات
التـــي حتتوي على توقعات ذاتية فيما يتعلق بقدرة الفرد يف
التغلب على مواقف ومهمات ب�صورة ناجحة ()Bandura, 1997
 .وتعرف�أي�ضا ب�أنها توقع الفرد ب�أنه قادر على �أداء ال�سلوك الذي

يحقق نتائج مرغوبا فيها يف �أي موقف معني؛ وهي مبثابة
حكم �شخ�صي للفرد حول قدراته يف �أداء مهمة معينة بنجاح
(. )Schwarzer,1994
وتعرف �إجرائيا يف هذه الدرا�سة باملتو�سطات احل�سابية
لدرجات امل�ستجيبني على مقيا�س الكفاءة الذاتية امل�ستخدم يف
هذه الدرا�ســة.
◄◄برنامج الإر�شاد اجلمعي:
يعرف برنامج الإر�شاد اجلمعي ب�أنه نوع من الأ�ساليب
واخلدمات الإر�شادية؛ التي تت�ضمن الن�شاطات والعمليات
الإر�شادية املخططة ،التي ترمي �إىل حتقيق �أهدف معينه من
خالل املجموعة الإر�شادية ،التي يف�ضل �أال يزيد عددها عن ()14
فردا ،وهو عبارة عن و�سائل ي�ستخدمها املر�شد النف�سي لتحقيق
النمو النف�سي واالجتماعي وال�شخ�صي لدى الأفراد �أع�ضاء
املجموعة الإر�شادية .ولغايات هذه الدرا�سة يعرف �إجرائيا ب�أنه
برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي طوره الباحث وقدمه للطلبة (عينة
الدرا�سة)  ،الذي ي�ستند �إىل االجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي
( ، )REBTواملكون من ( )8جل�سات مدة كل منها ( )75دقيقة.

منهج الدراسة
تعتمد الدرا�سة احلالية على املنهج التجريبي ،وذلك لقدرته
على اختبار فاعلية برامج الإر�شاد اجلمعي ،ومن ثم حتليل
النتائج وتف�سريها للو�صول �إىل حتقيق الأهداف املرجوة من
هذه الدرا�سة .وقد جاء ت�صميم الدرا�سة التجريبي بهدف فح�ص
�أثر املتغري امل�ستقل ،وهو برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند
�إىل االجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي على املتغريين التابعني،
وهما :الدرجة على مقيا�س �إدمان الإنرتنت ومقيا�س الكفاءة
الذاتية وكما هو مبني يف اجلدول رقم (. )1

جدول رقم ()1
التصميم التجريبي للدراسة

تعيني ع�شوائي

عدد�أفراد املجموعة

املجموعة التجريبية

12

املجموعة ال�ضابطة

12

القيا�س القبلي تطبيق
مقيا�س �إدمان الإنرتنت.
مقيا�س الكفاءة الذاتية.
مقيا�س �إدمان الإنرتنت.
مقيا�س الكفاءة الذاتية.

وفيما يتعلق ب�إجراءات التطبيق ،فقد قام الباحث ب�إجراء
القيا�س القبلي لكال املقيا�سني؛ مقيا�س �إدمان االنرتنت ومقيا�س
الكفاءة الذاتية على املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،كما قام
الباحث بتطبيق برنامج الإر�شاد اجلمعي مو�ضوع الدرا�سة على
املجموعة التجريبية فقط� .أما املجموعة ال�ضابطة فقد و�ضعت
على قائمة االنتظار ،وحلني االنتهاء من تطبيق الربنامج و�إجراء
القيا�س لكال املقيا�سني؛ �إدمان الإنرتنت ومقيا�س الكفاءة الذاتية
وعلى املجموعتني؛ القيا�س البعدي جرى بعد االنتهاء من تطبيق
الربنامج ،وقيا�س املتابعة الذي جرى بعد  21يوما من انتهاء
الدرا�سة التجريبية.

التدريب على الربنامج
تطبيق برنامج االر�شاد
اجلمعي.
ال تطبيق

القيا�س البعدي تطبيق
مقيا�س �إدمان الإنرتنت
والكفاءة الذاتية
مقيا�س �إدمان الإنرتنت
والكفاءة الذاتية

قيا�س املتابعة تطبيق
مقيا�س �إدمان الإنرتنت
والكفاءة الذاتية
مقيا�س �إدمان الإنرتنت
والكفاءة الذاتية

عينة الدراسة:
بعد �أن مت االعالن عن برامج الإر�شاد اجلمعي مو�ضوع
الدرا�سة ،واملوجه �إىل الطالب الذكور يف اجلامعة خالل ف�صل
اخلريف 2015م ،والراغبني يف خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت
لديهم ،جرى تطبيق مقيا�س �إدمان الإنرتنت ومقيا�س الكفاءة
الذاتية عليهم ،حيث اختريت عينة الدرا�سة ( )24طالبا بطريقة
ق�صدية لتلبية �أغرا�ض هذه الدرا�سة التجريبية ،وهم من الطلبة
ذوي الدرجات الأعلى على مقيا�س �إدمان الإنرتنت والأدنى على
مقيا�س الكفاءة الذاتية ،حيث كان متو�سط درجاتهم على مقيا�س
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فاعلية العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى إدمان االنترنت ،وحتسني الكفاءة العامة
لدى الطلبة بجامعة السلطان قابوس

كما ا�ستخرج (اخلواجه )2014 ،ثبات املقيا�س على عينة
مكونة من ( )50طالبا وطالبة ،وكان معامل ثبات االت�ساق
الداخلي (التجان�س) للمقيا�س با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا
( ، )0.94وهي قيمة منا�سبة لثبات املقيا�س ،كما ا�ستخرج
معامل ثبات املقيا�س با�ستخدام الطريقة الن�صفية ،ومتت جتزئة
املقيا�س �إىل ن�صفني :الأول هو الفقرات الفردية ،والثاين الفقرات
الزوجية ،وا�ستخرج معامل الثبات با�ستخدام معادلة بري�سون
حيث كانت قيمة معامل الثبات امل�صحح مبعادلة �سبريمان
براون ( ، )0.91وبالتايل اعترب املقيا�س منا�سبا لأغرا�ض
الدرا�سة.
وفيما يتعلق بطريقة الت�صحيح ،ف�إن املقيا�س يحتوي على
تدريج رباعي (نادرا� -أحيانا – غالبا – دائما) .حيث نادرا
ت�أخذ رقم ( ، )1و�أحيانا رقم ( ، )2وغالبا رقم ( ، )3ودائما رقم
(. )4وبناء على ذلك ف�إن �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها
املفحو�ص هي ( ، )132و�أقل درجة هي (. )33وقد اعترب كل
طالب يح�صل على درجة �أكرب من �أو ت�ساوي املتو�سط ( )95مدمنا
على الإنرتنت ،وكل من يح�صل على درجة �أقل من �أو ت�ساوي
املتو�سط ( )55غري مدمن على الإنرتنت.

�إدمان االنرتنت ( ، )101.54واالنحراف املعياري ()7.70
 ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية ( ، )19.25واالنحراف املعياري
( ، )3.84ومت �أخذ رغبتهم وموافقتهم اال�شرتاك يف برنامج
الإر�شاد اجلمعي مو�ضوع الدرا�سة ،كما وزعت عينة الدرا�سة
ع�شوائيا بطريقة �سحب الأرقام �إىل جمموعتني مت�ساويتني:
جمموعة جتريبية ،وجمموعة �ضابطة ،يف كل منها  12طالبا،
حيث قام الباحث ب�ضبط عوامل ال�صدق الداخلي ،التي ميكن �أن
ت�ؤثر على نتائج البحث ،من خالل ا�ستخدام الع�شوائية يف توزيع
الأفراد على املجموعات ،وقد مت تطبيق برنامج الإر�شاد اجلمعي
مو�ضوع الدرا�سة من قبل الباحث على املجموعة التجريبية ،ومل
يطبق الربنامج على املجموعة ال�ضابطة.

أدوات الدراسة
أوال :مقياس إدمان اإلنرتنت:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة مقيا�س �إدمان الإنرتنت
(اخلواجه )2014 ،واملطور على البيئة العمانية لطلبة اجلامعات.
حيث حتقق (اخلواجه )2014 ،من �صدق املقيا�س وثباته ،من
خالل ا�ستخراج ال�صدق املنطقي للمقيا�س ،وذلك بعر�ضه على
املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جماالت الإر�شاد
النف�سي ،وعلم النف�س ،والقيا�س ،والتقومي ،و�أبقى الفقرات التي
اتفق على �صدقها ثمانية من ع�رشة منهم.كما حتقق من �صدق
البناء ،وذلك بقيا�س العالقة بني فقرات املقيا�س واملقيا�س ككل،
وقد اعتمد على وجود ارتباط دال �إح�صائي ًا ال يقل عن ( )0.2بني
الفقرة واملقيا�س ،وكانت جميع فقراته دالة �إح�صائياً.و�أوجد
ال�صدق التمييزي (املقارنة الطرفية) للمقيا�س ،بعد �أن مت ترتيب
درجات �أفراد العينة اال�ستطالعية ( )67تنازليا ،ومت تق�سيم
الدرجات �إىل طرفني ح�سب الإرباعيات؛ حيث ميثل الطرف العلوي
الإرباعي الأعلى (جمموعة مدمني الإنرتنت)  ،وهم الطالب الذين
ح�صلوا على درجة �أكرب من �أو ت�ساوي املتو�سط ( ، )95وميثل
الطرف ال�سفلي الإرباعي الأدنى (جمموعة غري مدمني الإنرتنت)
 ،وهم الذين ح�صلوا على درجة �أقل من �أو ت�ساوي املتو�سط ()55
 ،ثم بعد ذلك ح�سب املتو�سط واالنحراف املعياري للمجموعتني
(مدمني الإنرتنت يف مقابل غري مدمني الإنرتنت)  ،وكانت قيمة
(ت) بني الطرفني ( ، )31,315وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ،. )α≥ 0.01وهذا ي�شري �إىل قدرة املقيا�س على ال�صدق
التمييزي ،واجلدول رقم ( )1يبني ذلك.

ثانيا :مقياس الكفاءة الذاتية
ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة مقيا�س توقع الكفاءة الذاتية
العامة التي و�ضعها كل من جريوزيليم و�شوارزريف العام 1986
( )Jerusalem & Schwarzer,1986كما ورد يف (Chemers, Hu
عربها (ر�ضوان ، )1997 ،من اللغة
 , )& Garcia, 2001والتي ّ
الأملانية �إىل اللغة العربية ،حيث طبقها على طلبة اجلامعات
ومن كليات خمتلفة على البيئة ال�سورية ،وقد مت الت�أكد من �صدق
املقيا�س بح�ساب االت�ساق الداخلي من خالل معرفة معامل
االرتباط بني الدرجة على كـــل عبــارة مـــن العبــارات الـع�رش
والدرجة الكلية لدى العينة ،حيث بلغت جميع قيم معامالت
االرتبــاط (� )Alphaأعلى من ( )80.0وبلغ معامل االرتباط العام
( ، )0.85كما مت ا�ستخراج الثبات للمقيا�س بطريقة الإعادة على
عينة تكونت من ( )37مفحو�صا وبلغ (. )0.71ويت�ألف هذه
املقيا�س من ع�رشة بنود يطلب فيها من املفحو�ص اال�ستجابة
وفق تدريج يبد�أ من (ال ،نادرا ،غالبا ،دائما) ويرتاوح جمموع
الدرجات من ( )40 - 10حيث ت�شري الدرجــة العاليـــة �إىل
ارتفاع يف توقعات الكفاءة الذاتية العامة ،والدرجة املتدنية
�إىل انخفا�ض يف توقعات الكفاءة الذاتية العامة ،وترتاوح مدة
تطبيقه ما بني ( )10 - 5دقائق.
ولأغرا�ض الدرا�سة على البيئة العمانية ،مت التحقق من
�صدق املقيا�س بعر�ضه على ( )8من املخت�صني يف الإر�شاد
النف�سي بجامعة ال�سلطان قابو�س ،حيث �أجمع الأ�ساتذة على
منا�سبة الفقرات والإبقاء عليها ب�صورتها املعربة ،وكانت
�آراء املحكمني �إيجابية من حيث �إن املقيا�س �صادق ،ووا�ضح،
ومنا�سب لطلبة اجلامعة.كما مت ا�ستخراج ثبات املقيا�س بطريقة
الإعادة بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان على عينة من جمتمع
الدرا�سة مكونة من ( )41طالبا وطالبة ،حيث بلغ معامل الثبات

جدول ()1
الصدق التمييزي لمقياس إدمان اإلنترنت

مدمني الإنرتنت

غري مدمني الإنرتنت

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
املقيا�س

106.50

5.75

48.81

4.60

د .عبد الفتاح اخلواجة

قيمة «ت»
*31.315

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة الداللة (. )α≥ 0.01
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(. )0.83وهذا منا�سب �أي�ضا لأغرا�ض الدرا�سة.
ثالثا :برامج اإلرشاد اجلمعي
● ●برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل الإجتاه
العقالين االنفعايل ال�سلوكي.
قام الباحث بالإجراءات التالية لتطوير (برنامج الإر�شاد
اجلمعي) ؛ مت �إعداد برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي تكون من ()8
جل�سات �إر�شادية مدة كل منها ( )75دقيقة ،ا�ستنادا �إىل الأدب
النظري املتعلق باالجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي ،ومراجعته
للدرا�سات والبحوث التي قامت ببناء برامج للإر�شاد اجلمعي.
وللت�أكد من مدى مالءمة هذا الربنامج يف خف�ض م�ستوى �إدمان
الإنرتنت  ،وحت�سني م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى الطلبة ،مت عر�ض
كل منهما على ( )8من املحكمني املخت�صني يف الإر�شاد النف�سي،
ليحكموا على مدى مالءمته يف خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت ،
وحت�سني م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى الطلبة ،وقد مت �إدخال بع�ض
التعديالت على الربنامج االر�شادي بناء على مالحظاتهم ،ومن
ثم عر�ض عليهم مرة �أخرى ،وقد �أجمعوا على مالءمته للدرا�سة.
وفيما يلي و�صف برنامج الإر�شاد اجلمعي وتو�ضيح
خمت�رص لأهداف الربنامج و�إجراءاته:
Ú Úاجلل�سة الأوىل (التعارف والتقدمي للربنامج) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل �إيجاد جو من االندماج والتوا�صل
من خالل التقبل ،والتفهم ،والدفء ،واحرتام اع�ضاء املجموعة
التجريبية اخلا�ضعة للربنامج.وكذلك تو�ضيح لبع�ض معايري
الإر�شاد اجلمعي ،والقواعد ال�رضورية للربنامج من �أجل االلتزام
بها ،وتو�ضيح اخلطوط العري�ضة للربنامج ،وكيفية �سري اجلل�سات
ومواعيدها.
Ú Úاجلل�سة الثانية (التدريب على التفكري العقالين) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل فح�ص �أمناط التفكري لدى
امل�شاركني ،وتو�ضيح مبادئ التفكري العقالين امل�ستند �إىل
النظرية العقالنية -االنفعالية -ال�سلوكية ،وتو�ضيح العالقة بني
�أمناط التفكري والو�ضع االنفعايل للفرد ،والبدء بتو�ضيح منوذج
.A- B- C
Ú Úاجلل�سة الثالثة (متابعة التدريب على التفكري
العقالين) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل حتديد دور الأفكار ال�سلبية و�أثرها
على النتائج ،و�إىل �إثارة الدافعية لدى امل�شاركني للتنفي�س
االنفعايل والعاطفي ،كذلك تو�ضيح �أنواع الأفكار الالعقالنية
وامل�صطلحات ال�سلبية التي ت�ستخدم ،والتي تدل على هذه الأفكار.
كما هدفت اجلل�سة �إىل �إتاحة املجال للتنفي�س االنفعايل ،وتدريبهم
على تفنيد الأفكار الالعقالنية ودح�ض الأفكار ال�سلبية ،التي هي
�أ�سا�س النتائج ال�سلبية ،واال�ضطرابات االنفعالية لدى امل�شاركني،
ولدى الأفراد ب�شكل عام.
Ú Úاجلل�سة الرابعة (متابعة التدريب التفكري العقالين) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل تدريب امل�شاركني على ا�ستبدال

املعتقدات الالعقالنية باملعتقدات العقالنية ،وتدريبهم على
ا�ستخدام منوذج  A- B- C- D- Eب�شكل كامل ،بالإ�ضافة �إىل
تعريفهم ب�أنواع الأفكار العقالنية ،والآثار الناجتة من ا�ستخدام
هذه الأفكار العقالنية.كما هدفت �إىل تعزيز الأفكار العقالنية،
وتعريفهم بالآثار الناجتة من ا�ستخدام منوذج ،E- D- C- B- A
وذلك من خالل �إ�ضافة عن�رص  ،Fوهو امل�شاعر اجلديدة التي
يعي�شها امل�شاركون بعد تطبيق النموذج.
Ú Úاجلل�سة اخلام�سة (�إدمان الإنرتنت وطرق التعامل) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل تو�ضيح الإطار العام ملهارة حل
امل�شكالت ،وبخا�صة يف جمال التعامل مع الإنرتنت وتو�ضيح
�أهمية التحديد اجليد للم�شكلة ،ونتائج ذلك على اخلطوات
الالحقة ،و�أي�ضا تو�ضيح �أهمية تطبيق هذه املهارات على احلياة
ال�شخ�صية واليومية والدرا�سية ،كما جرى تدريبهم على تبني
التفكري العقالين يف مواجهة ال�صعوبات االكادميية لديهم بعيدا
عن �أ�ساليب التكيف ال�سلبي ،كالإدمان على الإنرتنت.
Ú Úاجلل�سة ال�ساد�سة (التقبل غري امل�رشوط للذات) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل حت�سني م�ستوى الكفاءة الذاتية
من خالل تو�ضيح مفهوم التقبل غري امل�رشوط للذات ،وتو�ضيح
املبادئ الرئي�سة لهذا املفهوم ،وهي :جتنب �أخطاء التعميم
واملرونة ،و�أن التقبل غري امل�رشوط للذات يتبنى �أحداث ًا بناءة
ولي�ست انهزامية.كما �أن التقبل غري امل�رشوط للذات يتطلب القوة
والطاقة ،كذلك يت�ضمن العقالنية التي تت�ضمن مفهوم قيمة
الإن�سان ،و�أخرياً �إن ت�رصفات الإن�سان غري مع�صومة عن اخلط�أ،
وتدريب امل�شاركني على تطبيق مبادئ التقبل غري امل�رشوط
للذات يف احلياة ب�شكل عام.
Ú Úاجلل�سة ال�سابعة (اتخاذ القرار) :
هدفت هذه اجلل�سة �إىل تدريب امل�شاركني على عملية
اتخاذ القرار ،وبخا�صة يف جمال خف�ض الإدمان على الإنرتنت
وتو�ضيح خطواته ,والتدريب على وزن البدائل ،واختيار البديل
املنا�سب ،كذلك ت�شجيعهم ومناق�شتهم يف �أهمية تطبيق هذه
املهارة يف احلياة اليومية ،ومراجعتهم فيما قاموا بتطبيقه
خالل الربنامج يف حياتهم العملية ،كما متت عملية تهيئة �أفراد
املجموعة النتهاء الربنامج.
Ú Úاجلل�سة االخرية ال�سابعة (تكامل اخلربة) :
هدفت اجلل�سة �إىل تقييم الربنامج مع امل�شاركني ،وكذلك
تطبيق القيا�سات البعدية على �أفراد املجموعة التجريبية
وال�ضابطة ،ومن ثم تطبيق القيا�سات التتبعية بعد مرور مدة 21
يوما على التطبيق البعدي ،على �أفراد املجموعة التجريبية فقط.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
مت ا�ستخدام الإح�صائيات الو�صفية كالأو�ساط احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،كما ا�ستخدم حتليل التباين امل�شرتك
)Analysis of Covariance (ANCOVAللقيا�س البعدي ملقيا�س
�إدمان االنرتنت ومقيا�س الكفاءة الذاتية.
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فاعلية العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى إدمان االنترنت ،وحتسني الكفاءة العامة
لدى الطلبة بجامعة السلطان قابوس

د .عبد الفتاح اخلواجة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن قيمة (ف) ت�ساوي ()6,04
 ،وهي دالة �إح�صائيا ،وهذا يعني عدم �صحة الفر�ضية الأوىل،
مما يدل على �أن برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل الإجتاه
العقالين الإنفعايل ال�سلوكي كان فعاال يف خف�ض �إدمان الإنرتنت
لدى �أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة ،والفروق بني
املجموعتني :التجريبية وال�ضابطة تعزى للربنامج.
وللت�أكد من احتفاظ املجموعة التجريبية ب�أثر التدريب
على برنامج الإر�شاد اجلمعي ،يظهر �أي�ضا �إجراء حتليل التباين
امل�شرتك ( )ANCOVAاملبني يف اجلدول رقم (� )4أن قيمة (ف)
ت�ساوي ( ، )6,24وهي دالة �إح�صائيا على قيا�س املتابعة
ملقيا�س ادمان االنرتنت �إدمان الإنرتنت  ،وهذا يعني �أن الربنامج
كان فعاال يف ا�ستمرارية انخفا�ض �إدمان الإنرتنت م�ستوى لدى
�أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.

عرض النتائج
◄◄اوال :النتائج املتعلقة بفر�ضية الدرا�سة الأوىل «ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥ 0.05يف
م�ستوى �إدمان االنرتنت الإنرتنت لدى الطلبة بني املجموعة
التجريبية التي تلقت برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل
الإجتاه العقالين الإنفعايل ال�سلوكي ،واملجموعة ال�ضابطة تعزى
للربنامج”.والختبار الفر�ضية الأوىل مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف املجموعتني
(التجريبية وال�ضابطة) يف القيا�س القبلي والبعدي واملتابعة
على مقيا�س �إدمان الإنرتنت واجلدول رقم ( )2يبني املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
جدول رقم ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة في
القياس القبلي والبعدي والمتابعة على مقياس إدمان اإلنترنت.

جدول رقم ()4
نتائج تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAالمتعلقة بالمجموعة التجريبية األولى
والمجموعة الضابطة على مقياس إدمان اإلنترنت.

العالمة الكلية على
مقيا�س �إدمان الإنرتنت
املجموعـــة القيـــا�س العدد
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
التجريبية

ال�ضابطة

م�صدر التباين درجات
احلرية
القيا�س البعدي

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة ف

امل�صاحب

1

821.56

821.56

6.24

* 0.021

القبلي

12

102.4

7.65

بني املجموعتني

1

2787.47

2787.47

21.197

* 0,000

البعدي

12

74.16

14.79

اخلط�أ

21

2761.60

131.50

املتابعة

12

75.91

14.38

23

6063.83

القبلي

12

100.67

7.98

البعدي

12

97.16

11.10

املتابعة

12

96.25

10.89

الكلي

◄◄النتائج املتعلقة بفر�ضية الدرا�سة الثانية« :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≥ 0.05يف م�ستوى
الكفاءة الذاتية العامة لدى الطلبة بني املجموعة التجريبية ،التي
تلقت برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل الإجتاه العقالين
الإنفعايل ال�سلوكي ،واملجموعة ال�ضابطة تعزى للربنامج”.
والختبار الفر�ضية الثانية مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف املجموعتني:
التجريبية ،وال�ضابطة يف القيا�س القبلي والبعدي على مقيا�س
الكفاءة الذاتية ،واملبينة يف اجلدول رقم (. )5

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن املتو�سطات احل�سابية
ملقيا�س �إدمان الإنرتنت على القيا�س البعدي مالت لالنخفا�ض
ب�شكل عام لدى املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.
وملعرفة ما �إذا كانت الفروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة
التجريبية ،واملجموعة ال�ضابطة على مقيا�س �إدمان الإنرتنت
بعد تثبيت ت�أثري القيا�س القبلي لكل جمموعة ،من خالل ا�ستخدام
حتليل التباين امل�شرتك ( ، )ANCOVAويبني اجلدول رقم ()3
نتائج هذا التحليل.

جدول رقم ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة في
القياس القبلي والبعدي والمتابعة على مقياس الكفاءة الذاتية.

جدول رقم ()3

املجموعة

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

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة ف

القيمة
االحتمالية

م�صدر التباين درجات
احلرية
القيا�س القبلي
امل�صاحب

1

841.079

841.079

6.04

*0.023

بني املجموعتني

1

3519.29

3519.29

25.273

*0,000

اخلط�أ

21

2924.25

139.25

23

6939.33

الكلي

القيمة
االحتمالية

التجريبية
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القيا�س

العدد

العالمة الكلية على
مقيا�س الكفاءة الذاتية
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

القبلي

12

18.83

3.92

البعدي

12

26.25

3.81

املتابعة

12

25.08

4.07

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

املجموعة

ال�ضابطة

القيا�س

م�صدر التباين درجات
احلرية
القيا�س القبلي

العالمة الكلية على
مقيا�س الكفاءة الذاتية
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

العدد

القبلي

12

19.66

3.89

البعدي

12

20.41

3.60

املتابعة

12

20.91

4.35

بني املجموعتني
اخلط�أ
الكلي

جدول رقم ()6

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

م�صدر التباين درجات
احلرية
القيا�س القبلي
امل�صاحب

1

127.60

127.60

15.26

* 0,001

بني املجموعتني

1

238.72

238.72

28.55

* 0,000

اخلط�أ

21

175.56

8.36

23

507.33

الكلي

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن قيمة (ف) ت�ساوي ()15,26
 ،وهي دالة �إح�صائيا ،وهذا يعني عدم �صحة الفر�ضية الثانية،
مما يدل على �أن برنامج الإر�شاد اجلمعي كان فعاال يف حت�سني
الكفاءة الذاتية لدى �أفراد العينة التجريبية مقارنة بال�ضابطة،
والفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة تعزى للربنامج.
وللت�أكد من احتفاظ املجموعة التجريبية ب�أثر التدريب
على برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل االجتاه العقالين
الإنفعايل ال�سلوكي ،يظهر �أي�ضا �إجراء حتليل التباين امل�شرتك
( )ANCOVAاملبني يف اجلدول رقم (� )7أن قيمة (ف) ت�ساوي
( ، )5,26وهي دالة �إح�صائيا على قيا�س املتابعة ملقيا�س
الكفاءة الذاتية ،وهذا يعني �أن الربنامج كان فعاال يف ا�ستمرارية
حت�سني م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى �أفراد العينة التجريبية
مقارنة بال�ضابطة.
جدول رقم ()7
نتائج تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAالمتعلقة بالمجموعة التجريبية الثانية،
والمجموعة الضابطة على مقياس الكفاءة الذاتية.

م�صدر التباين درجات
احلرية
القيا�س القبلي
امل�صاحب

1

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة ف

القيمة
االحتمالية

71.27

71.27

5.26

* 0,000

284.55

13.55

486.5

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء فاعلية برنامج �إر�شاد
جمعي ي�ستند اىل االجتاه العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض
م�ستوى �إدمان االنرتنت الإنرتنت ،وحت�سني م�ستوى الكفاءة
الذاتية العامة لدى مدمني االنرتنت من طلبة اجلامعة.ونتائج
الدرا�سة �أظهرت �أن الربنامج كان فعا ًال يف خف�ض م�ستوى �إدمان
االنرتنت الإنرتنت لدى مدمني االنرتنت الإنرتنت من الطالب
الذين خ�ضعوا لربنامج الإر�شاد اجلمعي ,فالربنامج �ساهم يف
خف�ض م�ستوى �سيطرة االن�شغال الزائد ،وال�شعور باللهفة للدخول
اىل الإنرتنت من خالل فنيات العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي,
كتفنيد املعتقدات الالعقالنية لديهم ،واملرتبطة بالدخول القهري
ال�ستخدام الإنرتنت ,و�أي�ضا �أ�ساليب النمذجة ولعب الدور والتعزيز
والواجبات املنزلية.
يعد العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي بح�سب ما �أ�شار �إليه
( )Ellis, 1996تدخال فعاال ،و�شامال ي�شجع على الإدراك الذاتي،
ويعزز ال�صحة النف�سية يف امل�ستويني االجتماعي والفردي.
والفكرة الرئي�سة هي �أن الأفراد هم الوحيدون امل�س�ؤولون عن
الطريقة التي ي�شعرون بها ،و�أن كل االنفعاالت وال�سلوكات
الب�رشية تقريبا هي نتيجة ملا يفكر به الفرد� ،أو يفرت�ض� ،أو يعتقد
عن نف�سه ،وعن الآخرين ،وعن العامل من حوله ،وهذا يوحي �أن
للفرد �سيطرة على �أفكاره بدرجة كبرية ،ثم �أنه وبو�ساطة تغيري
�أفكار الفرد ومعتقداته الالعقالنية �إىل �أخرى عقالنية ومرنة،
ف�إنه قد ي�صل �إىل تغيري هام يف النتائج االنفعالية ،وال�سلوكية
 ،وتغيريها اىل �أكرث نتائج �أكرث تكيفية.
ويف هذه الدرا�سة �أ�شارت النتائج �إىل فاعلية العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي ( )REBTيف خف�ض م�ستوى �إدمان االنرتنت
الإنرتنت لدى العينة التجريبية ,وتربز هنا �أهمية التدريب على
مهارات التفكري العقالين لدى مدمني الإنرتنت فالباحث وخالل
اجلل�سات الإر�شادية �أتاح للمجموعة التجريبية التي تعر�ضت
لربنامج الإر�شاد اجلمعي فر�ص مناق�شة م�شكلة تعلقهم و�إدمانهم
على الإنرتنت وحت�سني كفاءتهم يف ال�ضبط النف�سي الذاتي من
خالل فهم حلقة التفكري وامل�شاعر وال�سلوك.وبناء على هذه
النتيجة ف�إنه ميكن للمر�شد اال�ستفادة من تكنيكات(  (�Tech
 )niquesو�أ�ساليب االر�شاد العقالين االنفعايل ال�سلوكي ()REBT
يف م�ساعدة مدمني الإنرتنت من طلبة اجلامعات ،وبخا�صة و�أن
نتائج الدرا�سة بينت فاعليتها يف هذا املجال.
وتتفق هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة كيم (Kim,
 )2007التي اعتمد فيها على برنامج يف الإر�شاد اجلمعي الذي

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

قيمة ف

151.16

151.16

11.15

* 0,000

مناقشة النتـائج

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن املتو�سطات احل�سابية
ملقيا�س الكفاءة الذاتية على القيا�س البعدي مالت لالرتفاع
ب�شكل عام لدى املجموعة التجريبية مقارنة بال�ضابطة.وملعرفة
ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة
التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على مقيا�س الكفاءة الذاتية،
بعد تثبيت ت�أثري القيا�س القبلي لكل جمموعة ،من خالل ا�ستخدم
حتليل التباين امل�شرتك ( ، )ANCOVAويبني اجلدول رقم ()6
نتائج هذا التحليل.

القيمة
االحتمالية

1

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة ف
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ي�ستند اىل العالج الواقعي ،والتي �أظهرت فاعلية العالج الواقعي
يف عالج �إدمان الإنرتنت  ،ويف الدرا�سة احلالية �أظهرت النتائج
�أي�ضا فاعلية الإر�شاد العقالين االنفعا يل �Rational emotive be
)havior therapy (REBTيف خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت
ادمان االنرتنت.وعليه ف�إن تدريب الطالب على مهارات تفنيد
الأفكار الالعقالنية واملرتبطة ب�سلوكاته ال�سلبية ،ي�ساهم يف
خف�ض �إدمان الإنرتنت لديه ,وتتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة
الرفاعي ( )2011يف فعالية برامج الإر�شاد اجلمعي يف م�ساعدة
مدمني االنرتنت من طالب اجلامعات.
كما تتفق �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة كيم ()Kim, 2008
التي �أظهرت بع�ض نتائجها فاعلية نظرية اخليارات ،ونظرية
ال�ضبط امل�ستمدة من نظرية العالج الواقعي يف خف�ض م�ستوى
�إدمان الإنرتنت.كما تتفق �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة كال من
ديو و جينغ و فان�س ( )Du, Jiang, & Vance, 2010التي �أظهرت
فاعلية الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند على العالج املعريف يف
انخفا�ض م�ستوى اال�ستخدام ال�سلبي للإنرتنت.
ويف هذه الدرا�سة احلالية �أ�شارت النتائج الدرا�سة �إىل
ارتفاع يف م�ستوى الكفاءة الذاتية بعد االنتهاء من تطبيق
برنامج الإر�شاد اجلمعي الذي ي�ستند �إىل االجتاه العقالين
االنفعايل ال�سلوكي ( )REBTوعلى القيا�سني البعدي وقيا�س
املتابعة ملقيا�س الكفاءة الذاتية ،وهذه النتيجة دح�ضت الفر�ضية
الثانية للدرا�سة ،مما يدل على �أن الربنامج كان فعاال يف حت�سني
م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى �أفراد املجموعة التجريبية مقارنة
بال�ضابطة.والحظ الباحث حتم�سا يف العمل خالل اجلل�سات
الإر�شادية �أي�ضا يف مناق�شة رفع م�ستوى تقديرهم لذاتهم ,و�سبل
حت�سني كفاءتهم الذاتية بناء على فهم الأفكار الالعقالنية التي
كانت ت�سيطر على تفكريهم ,وذات �أثر على م�شاعرهم ال�سلبية,
وعلى �سلوك الإدمان على الإنرتنت الذي رمبا �أ ّثر على م�ستوى
الكفاءة الذاتية لديهم.
كما �أن هذه النتيجة للدرا�سة ال تعار�ض بع�ض نتائج
درا�سة بني خالد ( )2010التي �أظهرت وجود ارتباط موجب دال
اح�صائيا بني التكيف الأكادميي ،والكفاءة الذاتية العامة لدى
�أفراد الدرا�سة ،ونتائج الدرا�سة �أظهرت ارتفاع يف م�ستوى الكفاءة
الذاتية بعد االنتهاء من تطبيق برنامج الإر�شاد اجلمعي؛ �أي ان
�أن الربنامج �ساهم ب�صورة�إيجابية يف حت�سني التكيف الأكادميي
لدى الطلبة.كما �أظهرت بع�ض نتائج درا�سة (امل�ساعيد)2011 ،
وجود عالقة ارتباط �إيجابي بني التفكري العلمي والكفاءة الذاتية،
وهنا ميكن �أي�ضا للتفكري العقالين �أن يح�سن يف الكفاءة الذاتية
العامة للطالب اجلامعي ،وهذه �إ�ضافة جيدة �أ�ضافتها الدرا�سة يف
هذا املجال.وتتفق نتائج الدرا�سة �أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة
كيم ( )Kim, 2008التي �أظهرت بع�ض نتائجها فاعلية نظرية
اخليارات ونظرية ال�ضبط امل�ستمدة من نظرية العالج الواقعي
يف حت�سن مفهوم الذات ملدمني الإنرتنت من طلبة اجلامعات،
يف حني �أدت هذه الدرا�سة �إىل حت�سني يف م�ستوى الكفاءة الذاتية
العامة لديهم.كما تتفق مع بع�ض نتائج درا�سة ابو غزالة ()2008
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يف خف�ض حدة �إدمان الإنرتنت وحت�سني فاعلية الذات.

التوصيات
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي
الباحث بالآتي:
1 .1تدريب الطلبة على مهارات التفكري العقالين االنفعايل
ال�سلوكي ( )REBTكا�سرتاتيجية �إر�شادية وقائية ،ميكن �أن
تزود الطالب اجلامعي ب�أ�ساليب مالئمة خلف�ض م�ستوى �إدمان
الإنرتنت لديه ،وحت�سني كفاءته الذاتية.
2 .2تطبيق برنامج الإر�شاد اجلمعي مو�ضوع الدرا�سة على
عينات �أخرى من طلبة اجلامعات والكليات املختلفة ،وبخا�صة
و�أن الربنامج كان فعاال يف خف�ض م�ستوى �إدمان الإنرتنت
،وحت�سني الكفاءة الذاتية لدى �أفراد الدرا�سة.
3 .3التعرف �إىل الطلبة اجلامعيني مدمني الإنرتنت وتلبية
حاجاتهم الإر�شادية يف هذا املجال من خالل اختيار الأ�سلوب
الإر�شادي املنا�سب للطالب اجلامعي ،وتدريبه عليه.
4 .4توفري م�صادر دعم �أ�رسية وجمتمعية ت�ساعد مدمني
الإنرتنت الذين مت عالجهم للمحافظة على تقدير ذواتهم �إيجابي ًا
،وحتقيق الدعم لهم.
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