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املستخلص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التواضع الفكرري لردى طربلب الجامعرة وتَ َعررف

العبلقة االرتباطية بينه وبين األنا الهادئة لدى العينرة ذاتهرا باإلضرافة إلرى التحنر مرن فعاليرة
البرنامج اإل رشادي النائم عمى مهارات األنا الهادئرة فرت تنميرة التواضرع الفكرري وتكونرت عينرة

طالبا بكمية التربية لمبنين بجامعة الممك خالرد متوسرط أعمرارهم
الدراسة األساسية من (ٖ٘ٔ) ً
الزمنيررة ( )ٕٓ,ٜٗسررنة برانحراف معيرراري قرردر ( )ٔ,ٕٛومررن هررذ العينررة تررم اشررتنا العينررة
سررموا بطرينررة عشروائية
طالبررا قُ و
التجريبيررة مررن منخفضررت التواضررع الفكررري وبمر عررددها (ٕ٘) ً
منياسرا لمتواضرع
البرا وأعرد الباحاران
البرا وضرابطة (ٖٔ) ط ً
إلى مجموعتين :تجريبيرة (ٕٔ) ط ً
ً

الفكررري وآخررر لؤلنررا الهادئررة والبرنررامج اإلرشررادي وأشررارت النتررائج إلررى أن مسررتوى التواضررع
إحصائيا عنرد مسرتوى (ٔٓ )ٓ,برين
الفكري جاء فت حدود المتوسط ووجود ارتباط موجب دال
ً
إحصرائيا عنرد
مهارات األنا الهادئة والتواضرع الفكرري لردى عينرة الدراسرة ووجرود فررو دالرة
ً
مستوى (ٔٓ )ٓ,بين متوسطت رتب درجرات أفرراد المجموعرة التجريبيرة فرت النياسرين :النبمرت

إحصرائيا عنرد
والبعدي فت التواضع الفكري وذلك لصالح النياس البعردي ووجرود فررو دالرة
ً
مسررتوى (ٔٓ )ٓ,بررين متوسررطت رتررب درجررات أفررراد المجمرروعتين :الضررابطة والتجريبيررة فررت
النياس البعردي فرت التواضرع الفكرري وذلرك لصرالح المجموعرة التجريبيرة وعردم وجرود فررو
رائيا بررين متوسررطت رتررب درجررات أف رراد المجموعررة التجريبيررة فررت النياسررين :البعرردي
دالررة إحصر ً
والتتبعت فت التواضرع الفكرري وهرذا يعنرت فعاليرة البرنرامج اإلرشرادي النرائم عمرى مهرارات األنرا
الهادئة فت تنمية التواضع الفكري لدى طبلب الجامعة.
* الكممررات المفتاحيررة :برنررامج إرشررادي -مهررارات األنررا الهادئررة -التواضررع الفكررري -ط ربلب
الجامعة.
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Effectiveness of Counseling Program Based on The Quiet Ego in
Development Intellectual Humility Among University Students
Abstract:
The study aimed to Explore the level of intellectual humility among
university students, the correlation between intellectual humility and the quiet
ego, and identify the effectiveness of the counseling program based on the
quiet ego skills in developing intellectual humility. The descriptive study
sample consisted of (315 male students; Mage= 20.49, SD= 1.28) were
selected from college of education at King Khalid University. the experimental
sample was derived from those with low intellectual humility, it was randomly
divided into two groups, experimental group (n=12) and control group (n=13).
The researchers prepared intellectual humility scale, quiet ego scale, and the
counselling program. The results indicated that the level of intellectual
humility was within the middle level, there was a statistically significant
positive correlation between quiet ego skills and intellectual humility in the
study sample, and there were statistically significant differences (0.01) between
the means scores of experimental group at the pre-test and post-test on
intellectual humility. These differences in favor of post-test. There were
statistically significant differences (0.01) between the means scores of
experimental group and control group at post-test on intellectual humility.
These differences in favor of experimental group. There were no statistically
significant differences between the means scores of experimental group at posttest and follow up-test on intellectual humility. The results indicated that the
effectiveness of the counseling program in developing intellectual humility
among the university students.
Key words: counseling program-Quiet ego skills-Intellectual humilityUniversity students.
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املقدمة وأدبيات الدراسة:
رف بتغي رر ٍ
ريش اليرروم فررت عر ٍ
ات متسررارعة ال نسررتطيعُ مجاراتهررا
رالم متغيررر يتصر ُ
إننررا نعر ُ
َ
فرصا مستمرة لمحصول عمرى معمومرات جديردة فضربلً عرن وسرائل
واورة تكنولوجية هائمة توفر ً

وفرضت سطوتَها عمى جميع األفراد مرن كافرة
العنول واأللباب
رت
َ
ْ
َس ْ
التواصل االجتماعت التت أ َ
رت لرردى كايررر مررن النرراس مسررتوى
األعمررار والمس رتويات الانافيررة والمهنيررة واالجتماعيررة وبمغر ْ

رت بظبللهررا فررت نشررر األفكررار المتطرفررة ومررا
اإلدمرران ورغررم كايررر مررن إيجابياتهرراا إال أنهررا ألنر ْ
أُ ْطمِ َ عميه صراع الحضارات كما أن التراكم المعرفت الذي أفرزته وأتاحتره شربكة اإلنترنرت أدى
إلى تضخم الذات الفكرية لردى الربعض .واذا كران الواقرع الرراهن يمروج بتنروٍع فرت األفكرار والنريم

المختمفررة والص رراعات األيديولوجيررة التررت تنرروم عمررى أسرراس االختبلفررات الفكريررة والتررت تُ َم وهر ُرد
ٍ
إعربلء
موجات من العنف واإلرهاب فت محاولة إلقصراء اخخرر فهنره مرن األهميرة بمكران
إلاارة
ُ
صر ِ
روت الحكمررة والعنررل وتنميررة قرردرات األف رراد عمررى الرروعت بحرردود المعرفررة الذاتيررة واإلنصررات
لوجهة نظر اخخر وتبنت موقفه فت كاير من النضايا الخبلفية وهرو مرا ُي ْطمَر ُ عميره التواضرع
الفكري.
رت بدايررة دراسررة التواضررع فمسررفية دينيررةا حيررث ترجررع جررذور إلررى البلتينيررة
وقررد كانر ْ
والتناليد الفمسفية الروحية والدينية فت الشر والغررب لردى اليهرود والمسريحيين والمسرممين
رير الهتمامرات الفبلسرفة ورجررال
وظرل هرذا المفهرروم بوصرفه الفضريمة الهادئررة  quiet virtueأسر ًا
الرردين وذلررك عبررر عنررود عديرردة خرربلل النرررن العشرررين .ويرجررع أول ظهررور لمتواضررع كمفهرروم
نفسررت فررت سرريا عمررم الررنفس اإليجررابت مررع بدايررة سررنة ٕٓٓٓ وتررم تحديررد بمبلمررح رئيسررة
تمامرررت فيمرررا يمرررت :االنفتررراح ( opennessانفتررراح الفررررد عمرررى تجاربررره وخبراتررره الذاتيرررة وكرررذلك
االنفتاح عمرى اخخررين وخبرراتهم) والتنيريم الردقي لمرذات ( accurate self-assessmentالنردرة
عمررى تنيرريم الخصررائص واإلنجررازات الشخصررية وادراك العيرروب واألخطرراء والنيررود الشخصررية)
والتوجررره نحرررو اخخررررين  others-orientationوتنررردير ننررراط النررروة لرررديهم (Watkins and

).Mosher, 2020; Watkins et al., 2019

وتعددت مجاالت دراسة التواضع فت عمم النفس اإليجابتا حيث يمكن دراسته كمفهروم
عررام :التواضررع العررام  ،general humilityوقررد ُيظهررر األف رراد أشرركاالً معينررة مررن التواضررع فررت
 تم التواي وفنًا لدليل التواي (اإلصدار السابع) لرPsychological Association American 7th edition :
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سرررياقات محرررددة كالتواضرررع الانرررافت  ،cultural humilityوالتواضرررع الفكرررري

intellectual

humility؛ والتواضررع السياسررت  ،political humilityوالتواضررع فررت مجررال النيررادة والتواضررع
الرردينت؛ ويمكررن أن يبرردو لرردى األفررراد فررت سرريا وظررائف مختمفررة كتواضررع المعمررم وتواضررع
الطبيب وتواضع الموسرينت وتواضرع الرياضرت (الضربع ٕٓٔٛا عبرادي وعطرا ٕٕٓٓ؛ ;

.(Worthington et al., 2017; Coppola et al., 2020 Coppola, 2019

ويعررد التواضررع فررت األفكررار ووجهررات النظررر الفكريررة واخراء المعتدلررة وعرردم التطرررف
الفكري من بين أهم السرياقات الفرعيرة فرت مجرال التواضرع ويمكرن تنراول التواضرع الفكرري فرت
فكريرا ،humility as an intellectual approach
مجرال عمرم الرنفس اإليجرابت بوصرفه
ً
اتجاهرا ً
وهو فضيمة العنل  virtue of the mindالترت تنطروي عمرى إد ارك حردود معرفرة الفررد واالنفتراح

العنمررت واالفتنررار إلررى التصرررفات المميررزة التررت ينطرروي عميهررا التنرردير الررذاتت الفكررري المفرررط
 excessive intellectual self-regardمارل الغررور  ،conceitوالغطرسرة الفكريرة ،واالنفتراح
عمرررى وجهرررات نظرررر اخخررررين واالسرررتعداد لتمنرررت األفكرررار الجديررردة فرررت ضررروء األدلرررة الجديررردة
والمضررادة  ،counterevidenceوالميررل لتغييررر اخراء إذا تطمبررت الحنررائ المعرفيررة ذلررك والفرررد
ور ذكاء اخخرين وال يدعت أو يتظاهر بمعرفرة أكارر ممرا يعررف ويسرتطيع
المتواضع ً
فكريا يند ُ
ررردا عرررن خررررداع الرررذات وتحيزاتهرررا وأنانيتهررررا ;
أن يضرررع األمرررور فررررت حجمهرررا الحنينرررت بعير ً

).(Pritchard, 2018 Bhattacharya et al., 2017

وتحديردا فرت منتصرف
ويرجع االهتمام بالتواضع الفكري فت عمرم الرنفس لتراريب مبكرر
ً
النرررن العشرررين وعنررب انتهرراء الحرررب العالميررة الاانيررة وذلررك بشرركل غيررر مباشررر مررن خرربلل
دراسة المتغيرات التت تتضمن االنشرغال المفررط بالرذات  excessive self-preoccupationمارل
األنانيررة ،والنرجسررية ،وكررذلك سررمات الشخصررية االسررتبدادية والرؤيررة األحاديررة واالعتنرراد فررت
وجهات النظر الذاتية دون غيرها ورؤية من يعارض ذلك بأنره م ِ
شررير .وقرد
ًا
ضرل إن لرم يكرن
ُ
طرررا بوجهرررات النظرررر السياسرررية اليمينيرررةا وهرررذا مرررا دعرررا روكررريش
كررران االسرررتبداد آنرررذاك مرتب ً
 )ٜٔٙٓ( Rokeachإلررى تطرروير أداة لنيرراس الدجماتيررة واالنغرربل العنمررت وتطررور األمررر بعررد

ذلررك إلررى دراسررة االنفترراح العنمررت كأحررد سررمات الشخصررية فررت نماذجهررا المختمفررة .ومررع بدايررة
األلفيررة الاالاررة وخرربلل السررنوات الخمررس عشرررة الماضررية مررع تزايررد االنتب را إلررى الخصررائص
اإليجابية فت الشخصية فت إطار حركة عمم النفس اإليجابت تنامت االهتمام بدراسة المتغيررات
تركيبررا يرررتبط
رف بمسررتوى مررنخفض مررن األنانيررة ومنهررا التواضررع الفكررري بوصررفه
وصر ُ
ً
التررت تُ َ
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رح ْت دراسررته مررن
بالمعتنرردات المعرفيررة ،واألفكررار واخراء المتعنمررة بالنضررايا المختمفررة وقررد ْ
أضر َ
رر لمررا يشررهد العررالم مررن إرهرراب عمررى أسرراس المعتنرردات
األهميررة بمكرران فررت الوقررت الرراهنا نظر ًا

الدينيررة واالختبلفررات األيديولوجيررة السررائدة فررت المجتمع رات ;(Banker and Leary, 2020
).Leary, 2019; Fennell, 2019; Krumrei-Mancuso et al., 2020

وعمى الرغم من حدااة د ارسة التواضع الفكري فت مجال عمم النفس اإليجابت إال أن
والوعت بعدم

إجماعا عمى أنه يعنت إدراك الفرد بأن الحنينة ال تنتصر عميه ووحد
هناك
ً
العصمة الفكرية  ،Intellectual fallibilityوالوعت بالنيود والمحددات الفكرية والبصيرة حول
حدود معرفة الفرد الذاتية واال نفتاح عمى األفكار الجديدة والندرة عمى تنديم األفكار بطرينة
غير هجومية وتنبل وجهات النظر األخرى التت تختمف مع وجهة النظر الذاتية بدون إساءة
واالعتراف بأن معتنداته وأفكار الراسخة حول قضايا تتعم

بالسياسة والدين واألخبل

قد

تكون خاطئة وي ار البعض بأنه فت األساس ظاهرة معرفية تتضمن كيفية تفكير الناس
ومعالجة المعمومات عن أنفسهم وعالمهم وينظر إليه آخرون بأنه مهارة ما وراء معرفية
تتضمن أفكار الناس حول أفكارهم (Gordon, 2018; Krumrei-Mancuso and Rouse,
;2016; Kudashov and Mosienko, 2018; Leary, 2018; Leary et al., 2017
).Pritchard, 2020; Wang and Yang, 2019

وتجدر اإلشارة إلى أن تعريفات التواضع الفكري يجب أال تنتصر عمى الوعت بعدم
ُ
أيضا-الرغبة فت تندير نناط النوة الفكرية لدى اخخرين وبدون
العصمة الفكرية بل تتضمنً -

نوعا من أشكال التفو
التوجه نحو اخخر فهن االعتراف بحدود معرفة الفرد يحمل فت طياته ً
الفكري  ،Intellectual superiorityوبالتالت من األهمية مكان فت تحديد مفهوم التواضع
الفكري إضافة نناط النوة واسهامات اخخرين التت يمكن لممرء أن يتعمم منها ; Hill and

) .(Porter and Schumann, 2018 Laney, 2017وال ينبغت أن ُي ْف َه َم من ذلك أن التواضع
فكريا ضعيف أو ال يندر نفسه بل هو
الفكري يتضمن تدنت احترام الذات أو أن المتواضع ً
إمعان فت التسامت والنوةا حيث يستطيع أن يكبح جماح نفسه وال يبال فت تندير إنجازاته
ٌ
بل يراها بعين ناقدة بصيرة ويسعى لتطوير ذاته من خبلل االستفادة من خبرات اخخرين.

وبالتالت يمكن النول إن التواضع الفكري يعنت الوعت بعدم الانة المطمنة فت
المعرفة الذاتية والسعت نحو التعمم وتصحيح األخطاء واالنفتاح عمى األفكار الجديدة
وتحميل وجهات النظر البديمة واعادة النظر فت األفكار ومراجعتها باستمرار حال وجود أدلة
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وبراهين جديدة والتوجه نحو اخخر وقبول وجهات نظر واالعتراف بتفوقه ومحاولة التعمم
منه .وتجدر اإلشارة إلى أن الوعت بالنيود والمحددات الفكرية خاصية مهمة لمتواضع الفكري
ويتضمن مكونات :معرفية وانفعالية ونزوعية سموكية فالتواضع الفكري يتضمن إدراك الفرد
لحدود معرفته واالعتراف بجوانب النصور لديه وهذا قد يصيبه بالنم

اإليجابت الذي يدفعه

إلى اتخاذ إجراءات سموكية لتصحيح المسار وتصويب األخطاء والتعمم الذاتت أو االستفادة
من خبرات اخخرين.
وباستنراء وتحميل الكتابات النظريات التت تناولت التواضع الفكري فضبلً عن نتائج

فكريا
البحوث والدراسات السابنة فت مجاله يمكن استخبلص خصائص الفرد المتواضع
ً

وتحديدها فيما يمت :تنبل فكرة عدم الماالية فت األفكار-االنفتاح عمى المعمومات الجديدة-
التفكير النندي ومراجعة المواقف الفكرية باستمرار وعدم التمسك بالخاطئ منها-االعتراف

بالخطأ دون خوف-رؤية األخطاء ونناط الضعف كمصادر لمتنمية الشخصية والتطوير
الفكري-االنفتاح عمى آراء اخخرين واحترام وجهات نظرهم-رؤية التفو الفكري لدى اخخرين
(Dunnington, 2018; Krumrei-Mancuso et al., 2020; Kudashov and Mosienko,
).2018; Porter and Schumann, 2018; Pratiwi and Septiana, 2020

وبشكل عام أشار ) Samuelson et al. (2015إلى أنه يمكن تحديد خصائص الفرد
فكريا فت بعدين وهما :البعد المعرفت لمتواضع الفكري epistemic dimension of
المتواضع ً
 :intellectual humilityويشير هذا البعد إلى أن التواضع الفكري يرتبط بتنصت الحنائ

واكتساب المعرفة ويتضمن سمات مال :سعة األف

وحسن االطبلع ،knowledgeable

والذكاء وحب التعمم والفضول والبصيرة والعنبلنية .والبعد االجتماعت لمتواضع الفكري
 :social dimension of intellectual humilityويتضمن جانبين أحدهما داخمت شخصت
 intrapersonalيشير إلى الكيفية التت يرى بها الفرد ذاته وخارجت اجتماعت interpersonal

يشير إلى كيف يصف الفرد نفسه فت تفاعمه مع اخخرين ويتضمن هذا البعد سمات مال:
غير أنانت-صاد -مهذب-متواضع-محب-عادل-ال يتعالى عمى اخخرين.
وبشكل إجرائت يمكن قياسه حدد ) Krumrei-Mancuso and Rouse (2016أربعة
أبعاد لمتواضع الفكري وهت :االستنبللية الفكرية لؤلنا independence of intellect and
 egoواالنفتاح عمى مراجعة وجهة النظر الذاتية openness to revising one's viewpoint

واحترام وجهات نظر اخخرين  respect for others' viewpointsوعدم اإلفراط فت الانة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 020 -

فعالية برنامج إرشادي قائم على مهارات األنا ...

عدد يونيو-ج0202 )68( -0م

الفكرية المطمنة  ،lack of intellectual overconfidenceبينما حدد

Alfano, et al.

) (2017فت أبعاد :اال نفتاح العنمت  open-mindednessوالحياء الفكري

intellectual

 modestyوالنابمية لتصويب األخطاء  ،corrigibilityوحدد ) Haggard et al. (2018فت:
االعتراف بالمحددات الفكرية  owning one's intellectual limitationsواالنزعاج المناسب
مع المحددات الفكرية  appropriate discomfort with intellectual limitationsوحب
التعمم  ،love of learningوأضاف ) Coppola et al. (2020أبعاد :التوجه نحو اخخر
واالعتراف بأوجه النصور  acknowledgment of shortcomingsوالندرة عمى التعمم
 learnabilityوالفخر الصحت

.healthy pride

ومن جهة أخرى يرتبط التواضع الفكري بخصرائص األفرراد ذوي المسرتوى المرتفرع فرت
األنررا الهادئررةا فاألنررا الهادئررة تنطرروي عمررى إحسرراس أكبررر بالرغبررة فررت التواصررل مررع اخخرررين
والنظررر إلررى الررذات عمررى أنهررا مماامررة ومتصررمة برراخخرين وهررت مفهرروم شررامل يسررتخدم لوصررف
السمات النفسرية المرتبطرة بتجراوز المصرمحة الذاتيرة المفرطرة لمرذاتا فهرت هويرة ذاتيرة تسرمو
بالفرد عن األنانية وفت الوقت نفسه ال تتجاهل مصمحته الذاتية فرت منابرل االهتمرام براخخر.
وتتكررون األنررا الهادئررة مررن بعرردين رئيسررين همررا :البعررد األول الت روازن الررذي يشررير إلررى تحني ر
التوازن بين احتياجات الذات واخخرينا ويشمل كل من :الهوية الشراممة (التررابط والتوجره نحرو
اخخرررين) وتبنررت منظررور اخخرررين (التفكيررر فررت وجهررات نظررر اخخرررين) والبعررد الاررانت النمررو
الررذي يشررير إلررى التطررور اإليجررابت بمرررور الوقررت واالهتمررام باألهررداف طويمررة المرردىا ويشررمل
الوعت المنفصل (االهتمام غير الدفاعت) والنمو (التركيز عمى العمميات طويمرة المردى-والنمرو
اإلنسانت .وبذلك يمكن تنسيم مكونات األنا الهادئة إلى أربع عناصر هت )ٔ :الروعت المنفصرل
طرا واينًرا
 detached awarenessيصرف الروعت المنفصرل االنتبرا غيرر الردفاعت المررتبط ارتبا ً

بالينظة العنمية فهو طرينرة لمعالجرة المعمومرات ورؤيرة الموقرف كمرا هرو دون إصردار أحكرام

قرادر عمرى الفهرم والتفكيرر فرت وضرع مسرتنل عرن ردود أفعرال
أي الحالة التت يكرون فيهرا الفررد ًا
األنررا .وتررم تسررمية هررذا المكررون بررالوعت الموضرروعت  objective awarenessفررت الدراسررات
البلحنة )ٕ .الهوية المترابطة  ،interdependent identityوهت تشير إلى النظر لمهويرة كجرزء
مرن العبلقرات مرع اخخررين حيرث البحرث عررن أوجره التشرابه األساسرية بردالً مرن االخرتبلف مررع

اخخرين .وقد أطم عمرى هرذا المكرون كرذلك الهويرة الشراممة  Inclusive identityالرذي يشرير
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إلى المكون المعرفت لتوازن األنا كهطار نفست اجتماعت موسرع فهرو يصرف الحالرة الترت يررى
فيهررا الفرررد ذاترره واخخرررين بشرركل مت ررابط ممررا يزيررد مررن التعرراون والت رراحم )ٖ .أخررذ المنظررور
 perspective takingيمارررل المكررررون االنفعرررالت والوجرررردانت لتحنيررر الترررروازن برررين الررررذات
واخخرين ويشير إلى التعاطف والرغبة فرت تعزيرز رفاهيرة اخخررين برالتوازن برين التعراطف مرع
الذات .ومن خبلل األخذ بمنظور اخخر يفكر األفراد فرت وجهرات نظرر اخخررين وبالترالت ينمرت
لررديهم التعرراطف واإلياررار .وكررل هررذ الصررفات مضررمنة فررت اإلدراك وااللت رزام بررالنمو الشخصررت
وعممية النمو الفردي عمى المدى الطويل )ٗ .النمو  ،growthفهو توجه نمائت بماابة الخطروة
األخيرة من األنا الهادئة التت تحتوي عمى جميع الخصائص األخرى لؤلنا الهادئرة مارل الينظرة
والتررررابط وأخرررذ المنظرررورا حيرررث يشرررير إلرررى اهتمرررام طويرررل األمرررد باألهرررداف اإلنسرررانية والنمرررو
الشخصت والندرة عمى وضع الموقف الحرالت فرت سريا طويرل األجرل والتصررف باهتمرام تجرا
المسرتنبل ;(Boin and Voci, 2019; Exline, 2008; Wayment and Bauer, 2008
)wayment, Bauer and Sylaska, 2015a; Wayment et al., 2011

ويرى ) Akca and Sumer (2016أن األنا الهادئة تعمل عمى استدخال حاجات
تسامحا تجا الذات
اخخرين وتكاممهم مع الذات كما تعمل عمى تدعيم وجهة نظر أكار
ً
والنمو الشخصت وكذلك الوعت بالمحظة الحالية .وبهذا المعنى فهذا تم تصور األنا عمى أنها
خط متصل فهن إحدى نهايات هذا المتصل ستكون األنا الصاخبة  Noisy egoوالتت ال
يمكنها سماع أي أصوات أخرى باستاناء صوت الفرد وال يمكنها رؤية وجهات نظر اخخرين
بسبب األنا المتضخمةا ف األنا الصاخبة هت بالضرورة دفاعية ألنها تهدف إلى حماية
امتيازاتها فت جميع األوقات أما الطرف اخخر من هذ السمسمة هو األنا الصامتة
 ،voiceless egoوالتت ترضب لآلخرين باستمرار بحيث ال يمكن سماع صوتها ويمكن
وصفها بأنها فندان الهويةا ألن هذا النوع من األنا يهتم عمى نطا واسع بمعتندات اخخرين
وأفكارهم .وتمال األنا الهادئة المستوى السويا فهت تدرك احتياجاتها الخاصة وال تضحت
بسعادتها وحتى بوجودها وكذلك ت ارعت احتياجات اخخرين وأفكارهم ومتطمباتهم .والننطة
األساسية لموصول إلى األنا الهادئة هت تحني التوازن بين هذين الننيضين.
وترتبط األنا الهادئة بالمستوى المنخفض لمنرجسية وهذا ال يعنت النظر إلى
انخفاض النرجسية عمى أنه تبعية نفسية وضعف وانما يشار له بالجانب اإليجابت وهو النظر
له عمى أنه نظام ذاتت قوي ولكنه يحد من مستوي الشعور بالعظمة ويعمل عمى التركيز
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عمى الذات والحاجة إلى الحفاظ عمى المكانة واالحترام والدفاع .وبذلك فهن األنا الهادئة ال
تتعم

بالضعف أو السمبية بل باالقتراب من الحياة دون العظمة واإلطراء المبال فيه مع

االهتمام بالتواصل مع اخخرين والعالم ).(Campbell and Buffardi, 2008

نظر ألنها تهدف إلى زيادة سعادة
وتنتمت األنا الهادئة إلى عمم النفس اإليجابتا ًا
إيجابيا بتندير
األفراد وصحتهم وتكوين هوية جديدة بطرينة أكار تكاممية كما أنها ترتبط
ً

الذات والانة فت النفس والرضا عن الحياة والمرونة والهناء الشخصت واالنفعاالت
اإليجابية السموكيات االجتماعية اإليجابية المتكررة والمرونة فت التفكير والتفكير المنفتح
سمبيا بالعدوان واالنفعاالت السمبية (Akca and Sumer, 2016; Boin & Voci,
كما ترتبط
ً
).;2019; Wayment and Bauer, 2017; Wolever et al., 2015

توجها أكار إيجابية فت الحياة والعمل فهت تتضمن تجاوز التركيز
وتعد األنا الهادئة
ً
المفرط عمى الذات وموازنة االهتمامات بين الذات واخخرين وتؤدي إلى التوزان والعنبلنية
فت إصدار األحكام والتروي عند تفسير المعمومات التت تؤار عمى أحكامهم وق ارراتهم وقد
ُوجد أن األنا الهادئة ترتبط بتفكير أقل سمبية وأكار شمولية وأساليب مواجهة فعالة (التركيز
عمى المشكمة) والرفاهية النفسية والتراكيب المتعمنة بالتوازن والنمو مال التواضع وهت
مؤشر لمرضا عن الحياة (Wolever, et al, 2015; Wayment et al, 2015a; Wayment et
).al, 2011; Huffman, & Irving, 2018

وقد أظهرت األبحاث التجريبية أنه يمكن تنمية خصائص األنا الهادئة باستخدام
طمِ َ عميه تأمل األنا الهادئة quiet ego contemplation
مدخل إرشادي معرفت مختصر أُ ْ
وابتت فعاليته فت تعزيز المزاج اإليجابت والتركيز المعتدل عمى الذات والتأقمم مع األ زمات

الحنينية واالستجابات التكيفية لؤلحداث السمبية كما تم استخدامه مع األمهات البلئت
يتعاممن مع ضغوط الوالدية المرتبطة بتربية طفل يعانت من إعاقات فت النمو ولتنمية
الشعور باالنتماء والدعم االجتماعت بعد التعرض لمصدمات كما تشير نتائج الدراسات إلى أن
التدخل المختصر باستخدام األنا الهادئة ينمل من التركيز عمى الذات وينوي نظرة أكار
إضافيا يمكن لؤلفراد استخدامه فت حياتهم اليومية وتنمية تنوع
موردا
تعاطفًا كما يوفر
ً
ً
التفكير وتخفيف الضغوط وينمل من شرود الذهن فت التفكير ;(Futterman, et al., 2019
;Wayment et al., 2019; Wayment and Cavolo, 2019; Wayment et al., 2015b
).Wayment & Silver, 2018
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مصكلة الدراسة:
ِ
رح عرن أزمرة
ال شك فت أن ما تعانيه المجتمعات اليوم من أشكالٍ مختمفرة لمعنرف ُي ْفص ُ
حنينية تُ ْع َزى فت جانب كبير منها إلى اختبلفات فت وجهات النظر حرول قضرايا عديردة وعردم
التسامح نحو اخخر ومحاولة إقصائه .وتسعى بعض الجماعات إلى استنطاب طربلب الجامعرة

مسررتغمين حالررة التنمبررات الفكريررة التررت يعررانون منهررا النتمررائهم إلررى مرحمررة المراهنررة المتررأخرة
بتنمباتهررا وضررغوطها وتحرردياتها وحالررة الشررك التررت تعتررريهم .ومررن هنررا ينررع عمررى المؤسسررات
التعميمية مسؤولية التشكيل اإليجرابت ألفكرار ومعتنردات الطربلب وقبرولهم لمررأي والررأي اخخرر
وتنمية الانة فت أنفسهم حتى ال ينعون فريسة سهمة ألي جماعات متطرفة .وينسرجم ذلرك مرع
مرا وضرعه ) Pritchard (2020مرن شرعار التعمريم مرن أجرل التواضرع الفكرري Educating for

intellectual humilityا فتمكررين الطرربلب مررن الانررة بررالنفس وعرردم وقرروعهم فريسررة لمشررك
الرذاتت هردف مهرم مرن أهرداف التعمريم وبالترالت الحصرول عمرى قروة قناعراتهم فرت ضروء حجرج
وأدلة منطنية وعنبلنية وال نريردهم أن يكونروا مرن النروع الرذي يرغرب فرت تغييرر أريهرم عنرد أي
مناومة لهم أو مجرد مسايرةً ألقرانهم.

ومن خبلل استنراء الواقع والمشاهدات والمبلحظات لكاير من المناقشرات حرول قضرايا

مختمفررة مررع أفرراد كايرررين مررن مسررتويات انافيررة وتعميميررة مختمفررةا الحررظ الباحارران أنرره يصررعب
أحيا ًنررا عمررى الرربعض تغييررر أفكررار يررؤمن بهررا رغررم وضرروح فسررادها وضررعف حجتهررا وعرردم وجررود
براهين منطنية تؤيدها لدرجة أن البعض قرد يتوحرد مرع أفكرار حترى تصربح تمرك األفكرار والرذات

وجهين لعممة واحدة وأي تهديد لها بماابة تهديد لمذات نفسها وعمى الننيض من ذلك هنراك
مرن يسررتطيع أن يسررتنل بأفكررار كشررتء منفصررل عررن ذاترره ومررن اررم يمكنرره مناقشررتها وتعررديمها
ْ
والتنازل عنها-أحيا ًنا-فت ضوء االستماع إلى وجهات النظرر البديمرة الترت عميهرا دليرل .ويعنرت
ما سب أن األفراد يتفاوتون فت النردرة عمرى مناقشرة أفكرارهم الشخصرية أو التنرازل عنهرا أو
حتى تعديمها .وقد وجد الباحاان ضالتهم المنشودة فت دراسة مفهوم التواضع الفكري.
وقد اشتنت مشكمة الدراسة الراهنة من عدة مصادر منها مصادر نظرية وأخرى
إمبرينية من واقع نتائج الدراسات السابنة التت تبرهن عمى أهمية التواضع الفكري وتبدو
أهميته كما ذكر ) Colombo et al. (2020فت أنه يمكن أن يساعد األفراد بشكل مميز عمى
معرفة كيفية مت ابعة وتنييم السمع المعرفية بشكل مناسب مال الفهم والمعرفة واإليمان
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الحنينت .عمى سبيل الماال إذا كانت األشياء األخرى متساوية إذا كان لديك درجة أعمى من
التواضع الفكري من شخص آخر فسيكون لديك دافع جوهري أقوى لتعمم أشياء جديدة من
اخخرين وسوف تعترف بنيودك الفكرية بسهولة أكبر وستتعرف عمى مزايا آراء اخخرين
جوهريا عن
بسهولة أكبر حتى عندما يكون لدى هؤالء األشخاص آراء وقيم تختمف اختبلفًا
ً
آرائك وقيمك .وقد ينمل التحيز من دافعك الجوهري الكتشاف األشياء ولمتعرف عمى النيود
الفكرية الخاصة بك واالعتراف بمزايا اخخرين.
ويضرريف ) Church and Samuelson (2017أن التواضررع الفكررري قررد يكررون بماابررة
تصحيح لمعديد من التحيرزات المعرفيرة والفشرل فيره يغرذي التحيرز لؤلفكرار المتطرفرة والترت قرد
يكرون الميرل إلرى العنرف اسرتجابة طبيعيرة لهرا .ويؤكرد ) Banker and Leary (2020عمرى أن
األشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التواضرع الفكرري يظهررون مسرتويات منخفضرة مرن
الميول األنانية العدائية لممجتمع.
ويتف ر الباحارران مررع مررا سررب

ويشرريران إلررى امررة عبلقررة سررمبية بررين درجررة التواضررع

الفكررري واالتجاهررات التعصرربية ضررد الجماعررات األخرررى التررت ُينظررر إليهررا عمررى أنهررا ذات آراء
معارضررة لتوجهاتهررا الفكريررة .وتؤيررد نتررائج الدراسررات السررابنة ذلرركا حيررث أشررارت نتررائج دراسررة
) (Van Tongeren et al., 2016إلى وجود عبلقة ارتباطية سمبية بين التواضع الفكري والنوايرا
العدوانية  Aggressive intentionsلدى طبلب الجامعرةا وأيردتها نترائج دراسرة (Hook et al.,

) 2017التت أظهرت وجود عبلقة ارتباطية موجبرة برين التواضرع الفكرري والتسرامح الردينت لردى
رجال الردين المسريحتا وأكردت ذلرك نترائج دراسرة ) (Krumrei-Mancuso, 2017الترت أسرفرت
عررن وجررود ارتبرراط إيجررابت بررين التواضررع الفكررري وبعررض النرريم الموجهررة نحررو اخخررر ومنهررا:
التعرراطف واالمتنرران واإلياررار والتواضررع العررام وقررد أُجريررت هررذ الدراسررة عمررى عينررات مررن
مواطنين أمريكيين شممت عرقيات عديدة وكبل الجنسين وأعمرار ومسرتويات تعميميرة مختمفرةا
واتفنت معهرا نترائج دراسرة ) (Krumrei-Mancuso, 2018الترت أكردت عمرى االرتبراط اإليجرابت
بررين التواضرررع الفكرررري والتسرررامح نحرررو اخخررررين ووجهرررات نظررررهم والمسرررتوى المرررنخفض مرررن
االستبدادية  Authoritarianismوذلك لدى عينة من الراشدين.
ويزيد من أهمية دراسة التواضع الفكري فت مجال الرتعمم واكتسراب المعرفرة مرا أسرفرت
تمرت عمرى عينرات مرن مراحرل
عنه نترائج دراسرة )- (Krumrei-Mancuso et al., 2020والترت ْ
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عمرية متباينة من طبلب الجامعة والراشردين وكبرار السرن-مرن وجرود عبلقرة ارتباطيرة موجبرة
بين التواضع الفكري وكل من :التفكير التأممت والحاجة لممعرفة والفضول والدافعيرة الداخميرة
لمتعمم.
وعمرررى الررررغم مرررن أهميرررة التواضرررع الفكرررري إال أنررره قرررد تبرررين مرررن مراجعرررة البحررروث
والدراسات السابنة التى تناولته أنها دراسات وصفية ارتباطية اقتصررت عمرى دراسرته مرن خربلل
ارتباطه بالعديد من المتغيررات وبالترالت فرهن الدراسرة الحاليرة تنطمر مرن حيرث مرا انتهرت إليره
البحرروث والدراسررات السررابنة فررت هررذا المجررالا حيررث إنهررا تعررد اسررتجابة لمررا نررادت برره بعررض
البحوث فت توصياتها بضرورة تنمية التواضع الفكري من خربلل مرداخل إرشرادية عديردة ومرن
فررهن الدراسررة الحاليررة تتخطررى طبيعررة الدراسررات الوصررفية االرتباطيررة وتتجاوزهررا إلررى الدراسررات
شبه التجريبيرة لتنميرة التواضرع الفكرري لردى طربلب الجامعرة مرن خربلل إعرداد برنرامج إرشرادي
قائم عمى مهارات األنرا الهادئرة الترت يفتررض الباحاران أنهرا قرد تكرون أكارر واقعيرة وذلرك مرن
منطم أن هناك عبلقة ارتباطية بينهماا وقد أشار ) Wright et al. (2018إلرى أن هنراك اتفاقًرا

بررين البرراحاين المعاصرررين عمررى أن التواضررع ينطرروي عمررى النرردرة عمررى تحنيرر الترروازن بررين
اعتمادا عمرى رؤيرة دقينرة لمرذات واخخررين وهرذا مرا يشركل
احتياجات الذات واخخر بشكل جيد
ً
مفهررروم األنرررا الهادئرررة كمرررا أن التواضرررع بشررركل عرررام والتواضرررع الفكرررري يتضرررمن الصرررفات
البينشخصية مال :التعاطف والوداعة واالحترام وتندير المساواة وقيمة اخخرين وهرت سرمات
تشكل مكونات الهوية المترابطة أحد أبعاد األنا الهادئة.
وقررد تأكرردت العبلقررة بررين المتغيرررين فررت نتررائج دراسررة (الضرربع  )ٕٜٓٔالتررت أسررفرت
عررن وجررود عبلقررة ارتباطيررة موجبررة بررين األنررا الهادئررة وسررمة الصررد -التواضررع كأحررد سررمات
الشخصية فت نموذجها السداسرت وقرد أجريرت هرذ الدراسرة عمرى عينرة مرن معممرت ومعممرات

المرحمررة االبتدائيررة .كررذلك أشررار ;(Gherghel et al., 2018; Wayment et al, 2015a

إيجابيرا بمهرارات التنظريم الرذاتت
) Wayment and Cavolo, 2019إلى أن األنرا الهادئرة تررتبط
ً
وضرربط الررنفس والتفاعررل اإليجررابت مررع اخخرررين وتعمررل عمررى تحفيررز الشررعور بالسررعادة التررت
تظهر عندما ينخرط األفراد بشكل عمي فت أنشطة جماعية إيجابية (جذابرة أو ممتعرة)ا فاألنرا
الهادئة تعكرس قروة رضرا الفررد عرن ذاتره والترت تمنحره الصرد والتواضرع نحرو التزامرات أعمر
لخدمة اخخرين والبيئة.
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يمكن تحديد مشكمة الدراسة الحالية فت التسراؤل الررئيس الترالت:

ما فعالية برنامج إرشادي قائم عمى مهارات األنا الهادئة فت تنمية التواضع الفكري لردى طربلب
الجامعة؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ٔ-ما مستوى التواضع الفكري لدى أفراد عينة الدراسة من طبلب الجامعة؟
ٕ-ما طبيعة العبلقة اال رتباطية بين األنا الهادئة والتواضع الفكري لدى أفراد عينة الدراسرة مرن
طبلب الجامعة؟
ٖ-ما داللة الفرو بين رتب درجات المجموعة التجريبية فت النياسين :النبمت والبعردي عمرى
منياس التواضع الفكري؟
ٗ -ما داللة فرو بين رتب درجات المجموعة التجريبية فت النياسين :النبمت والتتبعرت عمرى
منياس التواضع الفكري؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحني ما يمت:
ٔ-الكشف عن مستوى التواضع الفكري لدى أفراد عينة الدراسة من طبلب الجامعة.
ٕ-تعرررف طبيعررة العبلقررة االرتباطيررة بررين بررين األنررا الهادئررة والتواضررع الفكررري لرردى أفرراد عينررة
الدراسة من طبلب الجامعة.
ٖ-إعررداد برنررامج إرشررادي قررائم عمررى مهررارات األنررا الهادئررة والتعرررف عمررى فعاليترره فررت تنميررة
التواضع الفكري لدى طبلب الجامعة.
ٗ-التعرررف عمررى مرردى اسررتمرارية فعاليررة البرنررامج اإلرشررادي فررت تنميررة التواضررع الفكررري لرردى
العينة ذاتها بعد إنهاء تطبي البرنامج وأاناء فترة المتابعة.

أهنية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من جانبين وهما:

األهنية النظرية:
ٔ-مسايرة الدراسة ال هتمامات عمم النفس اإليجابت فت التركيز عمى المتغيرات اإليجابية
ومكامن النوة فت الشخصية وااراء التراث النفست العربت فت مجال الدراسة بأطر نظرية
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مفهومت األنا الهادئة والتواضع الفكري بوصفهما متغيرين إيجابيين ظه ار حدياًا فت
حول
ْ
الدراسات األجنبية مع بداية العند الاانت من األلفية الاالاة.
ِ
الباحاّْين-فت تناول موضوع الدراسة وبخاصة
ٕ-ندرة فت الدراسات العربية-فت حدود عمم
تنمية التواضع الفكري وهذا يعنت أن الدراسة الراهنة تمال إضافة جديدة لمدراسات العربية
فت مجال اإلرشاد النفست.
ٖ-حاجة عينة الدراسة إلى الخدمات اإلرشاديةا فالعينة من طبلب الجامعة الذين ينتمون إلى
مرحمة المراهنة المتأخرة ولديهم حاجة ممحة لمتفرد واالستنبلل ويتصفون بالتنمبات
الوجدانية والنيمية ويتمردون عمى الواقع ويتمسكون بأفكارهم وآرائهم ولديهم إشكاليات
عديدة فت تنبمهم لبلختبلف والتنوع والتسامح واالنفتاح عمى اخراء ووجهات النظر
األخرى وقد يسهل انتمائهم إلى جماعات متطرفة يتبنون أفكارهما وآرائها.

األهنية التطبيقية:
ٔ-إعداد منياسين جديدين لنياس متغيريها من واقع الانافة العربية

والتحن

من

خصائصهما السيكومترية عمى عينة الدراسة المستهدفة من طبلب الجامعة.
ٕ-توجيه انتبا الباحاين فت البيئة العربية إلى مجاالت بحاية جديدة وهت :األنا الهادئة
وما يرتكز عميها من تدخبلت إرشادية والتواضع كمفهوم نفست بمجاالته المختمفة سواء
دراسته كمفهوم عام أو فت سياقات نوعية كالتواضع الانافت والتواضع الفكري وتواضع
النادة.
ٖ-توجيه انتبا العاممين فت الحنل التربوي والنفست إلى خطورة النرجسية الفكرية وانخفاض
مستوى التواضع الفكري وتنديم توصيات لعند ورش تدريبية وندوات عديدة لتنميته.

املطصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
الربنامج اإلرشادي :Counseling Program

عرف الدراسة الحالية البرنامج اإلرشادي بأنه مجموعة من األنشطة المتنوعة
تُ و

والمخططة والتت تجمع بين التدريب والتعميم وتركز عمى تنمية مهارات األنا الهادئة بحيث
ائيا-بالفنيات المنتناة وعدد الجمسات واألنشطة
تكون أسموب حياة لدى الفرد .ويتحدد-إجر ً
المتضمنة فيها.
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مهارات األنا اهلادئة :Quiet Ego Skills

ف األنا الهادئة بأنه هوية الفرد الذاتية التت تتعامل مع الذات أو اخخرين
تُ َعر ُ
بتوازن ودون إفراط فت التركيز عمى الذات بشكل يؤدي إلى النرجسية واألنانية أو االندماج
مع اخخر بشكل يفند الذات خصوصيتها وتفردها وتتضمن الوعت والتركيز عمى المحظة
الحاضرة والتكامل بين الهوية الذاتية وهوية اخخرين وتبنت منظور اخخر ووجهة نظر فت
المواقف المختمفة والسعت نحو النمو والتطور عبر الزمن بما ينعكس بشكل إيجابت عمى
ائيا-فت الدراسة
التطور الذاتت وتطور اخخرين (الضبع  .)ٕٜٓٔوتُ َناس األنا الهادئة-إجر ً
الم َعد لنياسها.
الحالية بالدرجة التت يحصل عميها طالب الجامعة عمى المنياس ُ
التواضع الفكري: Intellectual Humility

عرف الدراسة الحالية التواضع الفكري بأنه االستنبللية الفكرية واالعتناد بخطأ
تُ و
العصمة الفكرية واإلقرار بأوجه النصور والسعت نحو تصويب األفكار الخاطئة وعدم التشبث
بها بعد مراجعتها وتحميمها وغربمتها النابمية لمتعمم والشغف والدافعية الداخمية لتعمم كل ما
هو جديد واالنفتاح عمى تجارب اخخرين وخبراتهم وتندير نناط النوة لديهم ومحاولة التعمم
واالستفادة منهم فت تحني

التطور والنمو الشخصت .ويتحدد بأربعة أبعاد وهت :استنبللية

وينَاس التواضع
األفكار عن الذات والمرونة الفكرية والشغف الفكري والتوجه نحو اخخرينُ .
ائيا-فت الدراسة الحالية بالدرجة التت يحصل عميها طالب الجامعة عمى المنياس
الفكري-إجر ً
الم َعد لنياسه.
ُ

حمددات الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بموضوعها والمتمال فت :فعالية برنامج إرشادي قائم عمى
مهارات األنا الهادئة فت تنمية التواضع الفكري لدى طبلب الجامعة كما تحددت بعينتها
المستهدفة والتت اقتصرت عمى عينة من طبلب الجامعة الذكور وبمكان إجرائها فت كمية

التربية بجامعة الممك خالد فت مدينة أبها وبزمن تطبي

أدواتها عمى عينتها االستطبلعية

وتطبي برنامجها اإلرشادي عمى عينتها التجريبية خبلل الفصل الدراست األول وبداية الفصل
الدراسة تزام ًنا مع انتشار جائحة

ونظر لتعمي
ًا
الاانت لمعام الجامعت ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔم
إلكترونيا باستخدام برنامج زووم
تم تطبي آخر جمستين من البرنامج اإلرشادي
ً
كورونا ّ
وكذلك التطبي التتبعت عمى أفراد العينة التجريبية من خبلل رابط إلكترونت.
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فروض الدراسة:
ٔ-توجررد عبلقررة ارتباطيررة ذات داللررة إحصررائية بررين درجررات أفررراد عينررة الدراسررة مررن طرربلب
الجامعة عمى منياس األنا الهادئة ودرجاتهم عمى التواضع الفكري.
ٕ-توجررد فرررو ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررطات رتررب درجررات المجموعررة التجريبيررة فررت
النياسرين :النبمررت والبعرردي عمررى منيرراس التواضررع الفكررري وذلررك لصررالح متوسررطات رتررب
درجاتهم فت النياس البعدي.
ٖ-ال توجد فررو ذات داللرة إحصرائية برين متوسرطات رترب درجرات المجموعرة التجريبيرة فرت
النياسين :البعدي والتتبعت (بعد مررور شرهر ونصرف مرن تطبير البرنرامج) عمرى منيراس
التواضع الفكري.

املنهج واإلجراءات:
أوالً :منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة وف ًنا ألهدافها عمى منهجين :أحدهما وصفت لمكشف عن مستوى

التواضع الفكري لدى طبلب الجامعة وتعرف العبلقة االرتباطية بينه وبين األنا الهادئة
والمنهج اخخر شبه تجريبت لمتحن

من فعالية البرنامج اإلرشادي النائم عمى مهارات األنا

الهادئة فت تنمية التواضع الفكري لدى طبلب الجامعة واعتمدت الدراسة عمى التصميم
التجريبت ذي المجموعتين :تجريبية وضابطة بنياس قبمت وبعدي وتتبعت وبمتغيرين:
مستنل (البرنامج اإلرشادي) وتابع (التواضع الفكري).

ثانيًا :عينة الدراسة:
اشتممت عينة الدراسة عمى عينة استطبلعية وأخرى أساسية .وتكونت العينة
طالبا بمتوسط عمري قدر (ٖٔ )ٕٓ,سنة بانحراف معياري
االستطبلعية من (٘)ٔٛ
ً
(ٗٓ )ٔ,وتم اختيارهم بطرينة عشوائية من طبلب كميات :التربية والعموم اإلنسانية والمغات
والترجمة بجامعة الممك خالد بأبها .وقد تمال الهدف من هذ العينة فت التحن

من مدى

صبلحية أدوات الدراسة من حيث الخصائص السيكومترية.
طالبا بكمية التربية لمبنين بجامعة الممك
وتكونت عينة الدراسة األساسية من (ٖ٘ٔ) ً
طالبا
طالبا ببرنامج بكالوريوس التربية الخاصة ً ٙٙ
خالد بالمممكة العربية السعودية (ًٗ ٜ

طالبا ببرنامج بكالوريوس التعميم االبتدائت) واقتصرت
ببرنامج اإلخصائت النفست ٘٘ٔ
ً
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العينة عمى الذكور وقد تراوحت أعمارهم الزمنية بين ( )ٕٗ-ٜٔسنة وبمتوسط عمري
( )ٕٓ,ٜٗسنة وانحراف معياري قدر (.)ٔ,ٕٛ
وتم تطبي

منياس التواضع الفكري عمى عينة الدراسة األساسية واستخدمت

البيانات المستخمصة منها فت إجراء الدراسة الوصفية االرتباطية واشتنا عينة الدراسة شبه
التجريبية ولتحني ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد
هذ العينة عمى منياس التواضع الفكري (الدرجة الكمية) .وقد بم المتوسط الحسابت (ٕٖ)ٖ,
بانحراف معياري (ٓ )ٓ,ٙوهذا يشير إلى أن مستوى التواضع الفكري بشكل عام لدي أفراد
عينة الدراسة جاء فت حدود المتوسط وبحساب التك ار ارت والنسب المئوية لمستويات التواضع
طالبا فت المستوى المنخفض بنسبة
الفكري لدى أفراد عينة الدراسة جاء عدد ()ٕٜ
ً
(ٕٔ )%ٜ,وهؤالء شكموا عينة الدراسة شبه التجريبية .ام عرض عمى هؤالء الطبلب
ئيا إلى
االشتراك فت البرنامج اإلرشادي وأبدى الموافنة منهم (ٕ٘) تم تنسيمهم عشوا ً
طالبا .وقد تم تحني التكافؤ بين
طالبا وضابطة (ٖٔ)
مجموعتين :تجريبية (ٕٔ)
ً
ً

المجموعتين فت التواضع الفكري والعمر الزمنت .وقد تم استخدام اختبار مان ويتنت لحساب
داللة الفرو

بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية والضابطة فت تمك المتغيرات

سابنة الذك ر (النياس النبمت) وأشارت النتائج إلى أن قيمة ) (Uالمحسوبة أكبر من قيمة )(U

إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أفراد
الجدوليةا مما يشير إلى عدم وجود فرو دالة
ً
المجموعتين :التجريبية والضابطة فت التواضع الفكري.

ثالجًا :أدوات الدراسة:
ٔ -مقياس األنا اهلادئة لدى طالب اجلامعة من إعداد الباحِجَيْن (ممحقٔ).

نظرر لحداارة
تم إعداد المنياس الحالت بهدف قياس األنا الهادئة لدى طبلب الجامعةا ًا

هذا المفهروم فرت الدراسرات األجنبيرة وعردم وجرود منراييس عربيرة لنيراس هرذا المفهروم ونردرة
الدراسات العربية فرت هرذا المجرال .واعتمرد الباحاران فرت إعرداد المنيراس عمرى مصرادر عديردة
ومنهرررا االطررربلع عمرررى األدب النظرررري والدراسرررات السرررابنة الترررت تناولرررت مفهررروم األنرررا الهادئرررة

وخصائصررررها ومؤشررررراتها باإلضررررافة إلررررى االطرررربلع عمررررى منيرررراس األنررررا الهادئررررة مررررن إعررررداد
) (Wayment et al., 2015وفت ضوء ما سرب ترم إعرداد صرورة أوليرة لممنيراس تكونرت مرن

ض ْت هذ المفردات عمرى عردد (٘)
(ٕٓ) مفردة تصف األنا الهادئة لدى طبلب الجامعة اُم ُع ِر َ
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المختصين فت الصحة النفسية لمحكم عمى مدى صبلحيتها وطمرب مرنهم تحديرد
من المحكمين
و
مرردى مبلءمتهررا لنيرراس الهرردف منهررا وتررم تفري ر أحكررام المحكمررين مررع األخررذ فررت االعتبررار

المبلحظات الخاصة بحذف مفردة ما أو إعادة صياغتها واختيرت المفردات الترت وافر عميهرا
السادة المحكمون بحد أدنى (ٓ )%ٛوقد أقر المحكمون بصربلحية جميرع المفرردات وبالترالت
تبعرا
أصبح عدد مفردات المنياس (ٕٓ) مفردة تمال الصورة التجريبية لممنياسُ .
ويجراب عنهرا ً
تماما-أواف -أحيا ًنرا-ال أوافر -ال أوافر مطمنًرا) وتنردر الردرجات برر
لبلستجابات التالية (أواف
ً

(٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) لمعبررارات الموجبررة وعكررس هررذا الترتيررب لمعبررارات السررالبة .وتشررير الدرجررة
المرتفعة إلى تمتع الطالب بمستوى مرتفع من األنا الهادئة.
وبعد تطبي المنياس فت صورته التجريبية عمى العينة االسرتطبلعية ترم التحنر مرن
مدى صبلحيته من خبلل حساب صدقه واباته عمى النحو التالت:

أ -الطصدق العاملي للنقياس:
قبرل إجرراء التحميرل العراممت ترم حسراب االتسرا الرداخمت كخطروة اسرتباقية باسرتخدام
معامبلت ارتباط بيرسون وذلك بهدف حذف أي مفرردة لرم يصرل ارتباطهرا بالدرجرة الكميرة إلرى
الداللررة االحصررائية عنررد مسررتوى (٘ٓ .)ٓ,وأسررفرت النتررائج عررن أن قرريم معررامبلت االرتبرراط
تراوحت مرا برين (ٓ )ٓ,ٜٚ ٓ,ٙعنرد مسرتوى (ٔٓ )ٓ,وبالترالت اسرتنر عردد المفرردات الترت
سيتم إجراء التحميل العاممت لها عنرد (ٕٓ) مفرردة .وبعرد حسراب االتسرا الرداخمت ترم إجرراء
التحميرل العامرل االستكشرافت باسرتخدام أسرموب االحتمرال األقصرى ()Maximum Likelihood

بطرينررة  (Robust Standard Errors) RMLباسررتخدام برنررامج  ،MPlusوقررد تررم االعتمرراد
عمى هذ الطرينة فت برنامج MPlusا ألنها ال تفترض التوزيع االعتدالت لمبيانات.
وقد أشارت نترائج التحميرل إلرى أن النمروذج يروفر مبلءمرة جيردة لمبيانرات .حيرث كانرت
قيمرة برواقت جرذر مربرع المتوسرط النياسرت (ٓ ( )ٓٚالنيمرة المااليرة  ،(SRMR ≤ .08وجرذر
متوسط الخطأ التربيعت لمتنريب (ٓ ٘ٓ) (النيمة الماالية  )RMSEA ≤ .06ومؤشر التناسرب
 برنامج إحصائت يندم أداة مرنة تسرتخدم ألغرراض متعرددة ويعتمرد عمرى مؤشررات المنارنرة كمرا فرت
برنامج  LISRELويتميز عن البرامج األخرى فت أن مؤشرات المطابنة ال تعتمد فت حسابها عمى

حجررم العينررة أو االعتداليررة المتدرجررة لمبيانررات كمررا أنرره يسررتخدم طرقً را رياضررية فررت ضرروء البيانررات
معا.
المتصمة والمنفصمة أو كميهما ً
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المنارن (( )ٓ,ٜٜالنيمة الماالية  ،)CFI ≥ .95ومؤشر تاكر لرويس (ٓ ( )ٜٛالنيمرة المااليرة
 )TLI ≥ .95وأسفرت النتائج عن تشبع جميع المفردات عمى أربعة عوامل وبرذلك يكرون عردد
مفررردات المنيرراس فررت صررورته النهائيررة (ٕٓ) مفررردة موزعررة عمررى العوامررل األربعررة ويمكررن
تفسيرها عمى النحو التالت:
العامررل األول :تشرربعت عمررى هررذا العامررل (ٗ) مفررردات وتراوحررت التشرربعات مررا بررين
(ٖٔٓ )ٓ,ٜٕٓ ٓ,وتدور المفردات حول االنتبا والوعت بالمحظة الحاضرة ورؤية الموقرف
كما هو دون إصدار أحكام لذا ينترح الباحاان تسمية هذا العامل برر "الوعت المنفصل".
العامررل الاررانت :تشرربعت عمررى هررذا العامررل ( )ٙمفررردات وتراوحررت التشرربعات مررا بررين
( )ٓ,ٜٛٛ ٓ,ٗ٘ٙوترردور المفررردات حررول النظررر لمهويررة كجررزء مررن العبلقررات مررع اخخرررين
ورؤية الفرد لذاته واخخرين بشكل مترابط مما يزيرد مرن التعراون والترراحم لرذا ينتررح الباحاران
تسمية هذا العامل برر "الهوية الشاممة".
العامررل الاالررث :تشرربعت عمررى هررذا العامررل (٘) مفررردات وتراوحررت التشرربعات مررا بررين
( )ٓ,ٜٛ٘ ٓ,٘ٔٚوترردور المفررردات حررول تحنير التروازن بررين الررذات واخخرررين .والتعرراطف
والرغبررة فررت تعزيررز رفاهيررة اخخرررين بررالتوازن بررين التعرراطف مررع الررذات واألخررذ بمنظررور اخخررر
واإلياار لذا ينترح الباحاان تسمية هذا العامل برر "تبنت منظور اخخر".
العامررل الرابررع :تشرربعت عمررى هررذا العامررل (٘) مفررردات وتراوحررت التشرربعات مررا بررين
(ٗٓ )ٓ,ٜٗٔ ٓ,ٙوترردور المفررردات حررول االهتمررام باألهررداف اإلنسررانية والنمررو الشخصررت
والندرة عمى وضع الموقف الحرالت فرت سريا طويرل األجرل والتصررف باهتمرام تجرا المسرتنبل
لذا ينترح الباحاان تسمية هذا العامل برر "النمو".

ب -ثبات املقياس:
تم التحن

من ابات المنياس عن طري

حساب معامل ابات ألفا كرونباخ لممنياس

ككلا حيث بمغت قيمته ( )ٓ,ٜٛوبمغت قيمته لؤلبعاد األربعة عمى التوالتٓ,ٜٛ ٓ,ٚٚ( :
 .)ٓ,ٛٚ ٓ,ٛٛوكانت معامبلت ألفا لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية
لممنياس أقل من قيمة معامل ألفا العام لممنياسا حيث تراوحت ما بين ()ٓ,ٛٛ ٓ,ٛٛا أي
أن جميع المفردات اابته وتدخل المفردة ال يؤدى إلى خفض معامل الابات الكمى لممنياس.
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ٕ -مقياس التواضع الفكري لدى طالب اجلامعة من إعداد الباحِجَيْن (ممحقٕ).

نظر لحداارة هرذا
تم إعداد المنياس بهدف قياس التواضع الفكري لدى طبلب الجامعةا ًا
المفهوم فرت الدراسرات األجنبيرة وعردم وجرود منراييس عربيرة لنياسره ونردرة الدراسرات العربيرة
فت هذا المجال .واعتمد الباحاان فت إعداد المنياس عمى مصادر عديدة ومنهرا االطربلع عمرى
األدب النظري والدراسات السابنة التت تناولت مفهروم التواضرع كمفهروم عرام والتواضرع الفكرري
كمجررال فرعررت باإلضررافة إلررى االطرربلع عمررى عرردد مررن المنيرراس التررت أعرردت لنيرراس التواضررع
الفكري فرت الدراسرات األجنبيرة ومنهرا :منيراس التواضرع الفكرري مرن إعرداد (McElroy et al.,

) ،2014ومنيراس التواضررع الفكرري مررن إعرداد )،(Krumrei-Mancuso and Rouse, 2016
ومنيراس التواضرع الفكرري مررن إعرداد ) ،(Leary et al., 2017ومنيرراس التواضرع الفكرري مررن

إعرررداد ) ،(Alfano et al, 2017ومنيررراس التواضرررع الفكرررري مرررن إعرررداد

(Porter and

) Schumann, 2018ومنياس التواضع الفكري من إعداد ).(Haggard et al., 2018

وفت ضوء ما سرب ترم إعرداد صرورة أوليرة لممنيراس تكونرت مرن (ٖ٘) مفرردة تنريس

رت هرذ المفرردات المنترحرة عمرى عردد (٘) مرن
ض ْ
التواضع الفكري لردى طربلب الجامعرة اُرم ُع ِر َ
المختصررين فررت الصررحة النفسررية لمحكررم عمررى مرردى صرربلحيتها وطمررب مررنهم تحديررد
المحكمررين
و
مرردى مبلءمتهررا لنيرراس الهرردف منهررا وتررم تفري ر أحكررام المحكمررين مررع األخررذ فررت االعتبررار

المبلحظات الخاصة بحذف مفردة ما أو إعادة صياغتها واختيرت المفردات الترت وافر عميهرا
السادة المحكمون بحد أدنى (ٓ )%ٛوقد أقر المحكمون بصربلحية جميرع المفرردات وبالترالت
تبعرا
أصبح عدد مفردات المنياس (ٖ٘) مفردة تمال الصورة التجريبية لممنياسُ .
ويجراب عنهرا ً
تماما-أواف -أحيا ًنرا-ال أوافر -ال أوافر مطمنًرا) وتنردر الردرجات برر
لبلستجابات التالية (أواف
ً
(٘ ٗ ٖ ٕ ٔ) لمعبررارات الموجبررة وعكررس هررذا الترتيررب لمعبررارات السررالبة .وتشررير الدرجررة

المرتفعة إلى تمتع الطالب بمستوى مرتفع من التواضع الفكري.
وبعد تطبي المنياس فت صورته التجريبية عمى العينة االسرتطبلعية ترم التحنر مرن
مدى صبلحيته من خبلل حساب صدقه واباته عمى النحو التالت:
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أ -الطصدق العاملي للنقياس:
قبرل إجرراء التحميرل العراممت ترم حسراب االتسرا الرداخمت كخطروة اسرتباقية باسرتخدام
معامبلت ارتبراط بيرسرون وذلرك بهردف حرذف أي مفرردة لرم يصرل ارتباطهرا بالدرجرة الكميرة إلرى
الداللة اإلحصائية عند مستوى (٘ٓ.)ٓ,
وأسفرت النتائج عن أن قريم معرامبلت االرتبراط تراوحرت مرا برين (ٗ )ٓ,ٕٚ ٓ,ٙعنرد
مستوى (ٔٓ )ٓ,ولم يصل معامل ارتبراط المفرردات أرقرام (٘  )ٕٖ ٔٚإلرى مسرتوى الداللرة
اإلحصررائية وتررم حررذفها مررن المنيرراس وفررت ضرروء مررا سررب أصرربح عرردد المفررردات التررت سرريتم
إج رراء التحميررل العرراممت لهررا (ٕٖ) مفررردة .وبعررد حسرراب االتسررا الررداخمت تررم إج رراء التحميررل
العامرل االستكشرافت باسرتخدام أسرموب االحتمررال األقصرى ( )Maximum Likelihoodبطرينررة
 )Robust Standard Errors( RMLباسررتخدام برنررامج  ،MPlusوقررد تررم االعتمرراد عمررى هررذ
وسعيا نحو مزيرد مرن
الطرينة فت برنامج  MPlusألنها ال تفترض التوزيع االعتدالت لمبيانات
ً
الننررراء والوضررروح فرررت المعنرررى السررريكولوجت لتشررربعات المفرررردات عمرررى العوامرررل اعتبرررر التشررربع
المبلئم الذي يبم (>=ٖ )ٓ,فأكار وفناً لمحك "جيمفورد".

وقد أشارت نتائج التحميل إلى أن النموذج يوفر مبلءمة جيدة لمبيانات .حيث كانت

قيمة بواقت جذر مربع المتوسط النياست (( )ٓ.ٛالنيمة الماالية  ،(SRMR ≤ .08وجذر
متوسط الخطأ التربيعت لمتنريب (٘ٓ( )ٓ.النيمة الماالية  ،)RMSEA ≤ .06ومؤشر التناسب
المنارن (( )ٓ.ٜٛالنيمة الماالية  ،)CFI ≥ .95ومؤشر تاكر لويس (( )ٓ.ٜٜالنيمة الماالية
 ،)TLI ≥ .95وقد تم استبعاد مفردتين لم يتشبعا كونهما غير دالتين وهما (ٓٔ ٔٔ)
ليصبح العدد الكمت لمفردات المنياس (ٖٓ) مفردة لممنياس ككل وتوزعت عمى أربعة عوامل
وهت:
العامل األول :استنطب هذا العامل ( )ٜمفردات وتراوحت التشربعات مرا برين (ٖٕٖٓ,
ٗ٘ )ٓ,ٚتدور حول الوعت بعدم العصمة الفكرية والنابمية لتصويب األخطاء وعردم التشربث
باألفكار الخاطئة لذا ينترح الباحاان تسمية هذا العامل برر "المرونة الفكرية".
العامل الاانت :استنطب هذا العامل ( )ٛمفردات وتراوحت التشبعات مرا برين (ٓ,ٖٔٚ
ٕٓ )ٓ,ٜوترردور المفررردات حررول الدافعيررة لمررتعمم والفضررول المعرفررت والسررعت نحررو الررتعمم
باستمرار لذا ينترح الباحاان تسمية هذا العامل برر "الشغف الفكري".
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العامل الاالث :استنطب هذا العامل ( )ٛمفردات وتراوحت التشبعات ما برين (ٓ,ٖٜٔ
ٕ )ٓ,ٛٛترردور المفررردات حررول االنفترراح عمررى خب ررات اخخرررين وتنرردير ننرراط النرروة الفكريررة
لديهم واحترام وجهات نظرهم واالسرتفادة مرنهم فرت تطروير الرذات لرذا ينتررح الباحاران تسرمية
هذا العامل برر "التوجه نحو اخخر".
العامل الرابع :استنطب هذا العامل (٘) مفردات وتراوحت التشربعات مرا برين (ٓٔ٘ٓ,
 )ٓ,ٛٛٙترردور حررول أن أفكررار الفرررد مسررتنمة عررن ذاترره ومناقشررتها أو مهاجمتهررا ال يماررل
تهدير ًردا لمررذات أو االنتنرراص مررن قيمتهررا وقرردرها لررذا ينترررح الباحارران تسررمية هررذا العامررل برررر "
استنبللية األفكار عن الذات".

ب -ثبات املقياس:
تم التحن

من ابات المنياس عن طري

حساب معامل ابات ألفا كرونباخ لممنياس

ككلا حيث بمغت قيمته (ٕ )ٓ,ٜوبمغت قيمته لؤلبعاد األربعة عمى التوالتٓ,ٜٛ ٓ,ٛٙ( :
٘ .)ٓٛٛ ٓ,ٛوكانت معامبلت ألفا لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية
لممنياس أقل من قيمة معامل ألفا العام لممنياسا حيث تراوحت ما بين (ٔ)ٓ,ٜٓ ٓ,ٜا أي
أن جميع المفردات اابتة وتدخل المفردة ال يؤدى إلى خفض معامل الابات الكمى لممنياس.
ٖ -الربنامج اإلرشادي القائه على مهارات األنا اهلادئة من إعداد الباحِجَيْن (ممح ٖ :أصل البرنامج
اإلرشادي).

اعتمد البرنامج المنترح فت الدراسة عمى اإلرشاد المعرفت السموكت بهدف تنمية
التواضع الفكري .وذلك من منطم

أن هذا النوع من اإلرشاد وفنًا لما أشار )Tangney (2009

جهودا لتصحيح التشوهات المعرفية المرتبطة بالمركزية واألهمية النسبية لمذات
يتضمن
ً
منارنة باخخرين وخفض االنحياز األنانت لمذات  ،Self-serving biasesفضبلً عن مساعدة
العميل عمى التنييم الواقعت لمذات وتنبل جوانب قوته ونناط ضعفه .وقد قام الباحاان بوضع

تصور عام لمبرنامج اإلرشادي مع الوضع فت االعتبار مرونته وقابميته لمتعديل وفنًا لطبيعة
العينة والخاصية المراد تنميتها (التواضع الفكري) فضبلً عن ظروف تطبي

الجمسات

اإلرشادية والظروف المفاجئة وغير المتوقعة.
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جمسات البرنامج اإلرشادي عمى عينة الدراسة التجريبية وعددها (ٕٔ)

طالبا من طبلب كمية التربية لمبنين بجامعة الممك خالد والذين حصموا عمى درجات منخفضة
ً
عمى منياس التواضع الفكري وفنًا لما أسفرت عنه نتائج الدراسة الوصفية.
وهدف البرنامج اإلرشادي إلى تحني

هدف عام وهو تنمية التواضع الفكري لدى

عينة الدراسة المستهدفة من طبلب الجامعة وذلك من خبلل أهداف فرعية تمامت فيما يمت:
أ-الهدف الوقائت :التدريب عمى ممارسة مهارات األنا الهادئة لدى أفراد المجموعة التجريبية
بحيث تكون أسموب حياة بحيث يتمامونها فت سموكياتهم سواء فت نظرتهم لذواتهم أو
فت تعاممهم مع اخخرين.
ب-الهدف التنموي :تنمية التواضع الفكري أفراد المجموعة التجريبية الذين حصموا عمى
الم ّعد لبلستخدام فت الدراسة الحالية.
درجات مرتفعة عمى المنياس ُ
ج-األهداف اإلجرائية :وهت األهداف الخاصة التت يمكن أن تتحن

من خبلل الجمسات

اإلرشادية والتت يمكن أن تساهم بشكل عام فت تحني الهدف العام لمبرنامج اإلرشادي.
واستند البرنامج اإلرشادي إلى أسس اإلرشاد النفست بشكل عام سواء أكانت فمسفية
أم دينية أم اجتماعية أم نفسية.
واعتمد البرنامج اإلرشادي عمى فنيات وأساليب اإلرشاد المعرفت السموكت ومنها:
المحاضرة والمناقشة والحوار ولعب الدور ودحض األفكار واإلقناع واعادة البناء المعرفت
والكرست الخالت والتغذية الراجعة والفكاهة والمرح والواجب المنزلت باإلضافة إلى بعض
الوسائل المساعدة مال :الداتا شو (جهاز عرض) والبطاقات واألقبلم والجوال لعرض بعض
مناطع اليوتيوب.
واشتمل البرنامج عمى ( )ٔٛجمسة كل جمسة كان لها موضوع محدد وأهداف
إجرائية واستخدمت فيها فنيات وأنشطة عديدة وتراوحت المدة الزمنية لمجمسات ما بين
(٘ٗ )ٕٔٓ-دقينة واستغر
تطبي

تطبي

جمسات البرنامج حوالت شهر ونصفا حيث كان يتم

ابلث جمسات فت األسبوع وبعد مرور شهر ونصف من تطبي

أدوات الدراسة (النياس التتبعت) .واعتمد تطبي

الجمسات تم تطبي

الجمسات عمى اإلرشاد الجماعت وذلك

الستغبلل طبيعة العمل الجماعت وما يتميز به من تفاعل اجتماعت ومشاركة إيجابية فت
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المواقف المختمفة .ويوضح جدول (ٔ) جمسات البرنامج اإلرشادي وموضوعاتها والفنيات
واألساليب المستخدمة.
جذَل ()5
جهسبد انجزوبمج اإلرشبدْ َمُضُػبتٍب َانفىٕبد َا٘سبنٕت انمستخذمخ
رقـم
انجهسخ
5
5-2
5
0
5
5
5-5
55
55
52
55
55
50
55
55
55

مُضُع انجهسخ

انفىٕبد َا٘سبنٕت انمستخذمخ

انمذبضزح–انمىبقشخ َانذُار-انمزح
تؼبرف َتمٍٕذ َػقذ إرشبدْ (ثىبء
َانفكبٌخ.
انؼالقخ اإلرشبدٔخ).
انمذبضزح–انمىبقشخ َانذُار-انؼصف
انذٌىٓ-ددض ا٘فكبر-إػبدح انجىبء انمؼزفٓ-
انتُاضغ انفكزْ َانؼصمخ انفكزٔخ.
انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح–انمىبقشخ َانذُار-ددض ا٘فكبر-
استقالنٕخ ا٘فكبر ػه انذاد.
انسٕكُدرامب-انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-تذذٔذ ا٘فكبر
ا٘وب انٍبدئخ َسٕظ ثٕه ا٘وب انصبمتخ
انتهقبئٕخ-انُاجت انمىشنٓ.
َا٘وب انصبخجخ.
انُػٓ انذاتٓ (ٌذَء ا٘وب فٓ مقبثم انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-انكزسٓ انخبنٓ-
انذذٔث انذاتٓ-نؼت انذَر-انُاجت انمىشنٓ.
تضخمٍب).
ش انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-انىمذجخ-انُاجت
انُػٓ انمىفصم ثـ (ٌىب َاٖنِ :ػ ْ
انمىشنٓ.
انهذظخ).
انمذبضزح-انشزح َانتفسٕز-انىمذجخ-
انتذرٔت ػهّ االستزخبء.
االستزخبء-انتغذٔخ انزاجؼخ-انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-مسخ انجسم-
انتذرٔت ػهّ انتأمم.
انىمذجخ -انتغذٔخ انزاجؼخ-انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-مزاقجخ انذاد-
انتُسان ثٕه ادتٕبجبد انذاد َاٖخز.
تغٕٕز انقُاػذ-انتخٕم -انُاجت انمىشنٓ.
انمىبقشخ َانذُار ،انسٕكُدرامب -انُاجت
انتقٕٕم انمُضُػٓ نٗخز.
انمىشنٓ.
انمىبقشخ َانذُار ،انكزسٓ انخبنٓ -انُاجت
انتؼبطف َتجىٓ مىظُر اٖخز.
انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار -انؼصف
انذٌىٓ-انكزسٓ انخبنٓ-ددض ا٘فكبر-
تجبَس انذاد َقجُل اٖخز.
انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-انؼصف انذٌىٓ-
انسزد انقصصٓ-اإلقىبع انمىطقٓ-انفكبٌخ
انتؼجٕز ػه االمتىبن.
َانمزح-انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار ،نؼت انذَر-
االوفتبح وذُ انتغٕٕز َانشغف انفكزْ.
انُاجت انمىشنٓ.
انمذبضزح-انمىبقشخ َانذُار-انتغذٔخ انزاجؼخ-
تطُٔز انذاد َانمزَوخ انفكزٔخ.
انىمذجخ-نؼت انذَر.
انتغذٔخ انزاجؼخ-انمزح َانفكبٌخ.
انتقٕٕم َإغالق انجهسبد.
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وتم تنفيذ الجمسات اإلرشادية لمبرنامج بمعمل اإلعاقرة البصررية بكميرة التربيرة بجامعرة
الممك خالد بأبها وهت مجهزة بشكل مبلئم لتنفيذ جمسات البرنامج بما يحن األهداف المرجروة
منه .وتم تنييم البرنامج من خبلل النياسين النبمت والبعدي لممجمروعتين التجريبيرة والضرابطة
ومنارنررة أداء المجمرروعتين بالنسرربة لمنيرراس النبمررت والبعرردي كمررا تررم تنيرريم مرردى اسررتمرارية
فعاليررة البرنررامج وذلررك عررن طرير إجرراء قيرراس تتبعررت ألفرراد المجموعررة التجريبيررة بعررد مرررور
شهر ونصف من انتهاء تطبي البرنامج.

نتائج الدراسة:
نتائج إجابة السؤال األول:
نررص السرؤال عمررى :مررا مسررتوى التواضررع الفكررري لرردى أفرراد عينررة الدراسررة مررن طرربلب
الجامعة؟
رادا عمررى المتوسررطات واالنحرافررات
لئلجابررة عررن هررذا الس رؤال تررم تحديررد المسررتوى اعتمر ً
المعيارية عمى الدرجة الكمية واألبعاد المتضمنة فت المنياس المستخدم فت الدراسة ام حسراب
التكر اررات والنسررب المئويررة لهررذ المسررتويات لرردى أفرراد عينررة الدراسررة .ويوضررح جرردوال (ٕ ٖ)
نتائج ذلك.
جذَل ()2
انمتُسطبد َاالوذزافبد انمؼٕبرٔخ ػهّ مقٕبص انتُاضغ انفكزْ نذِ أفزد ػٕىخ انذراسخ مه طالة
انجبمؼخ (ن=)550
انمستُِ
االوذزاف انمؼٕبرْ
انمتُسظ
ا٘ثؼبد
متُسظ
5255
5220
استقالنٕخ ا٘فكبر ػه انذاد
متُسظ
5205
5252
انمزَوخ انفكزٔخ
متُسظ
5250
5255
انشغف انفكزْ
متُسظ
5252
5225
انتُجً وذُ اٖخز
متُسظ
5205
5255
انذرجخ انكهٕخ نهتُاضغ انفكزْ
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جذَل ()5
انتكزاراد َانىست انمئُٔخ نمستُٔبد انتُاضغ انفكزْ نذِ أفزاد ػٕىخ انذراسخ مه طالة انجبمؼخ
(ن=)550
انمستُِ
انمجمُع
ا٘ثؼبد
مىخفض
متُسظ
مزتفغ
550
55
555
50
انتكزاراد
استقالنٕخ ا٘فكبر ػه
انذاد
%555
5250
55255
25255
انىسجخ انمئُٔخ
550
52
555
555
انتكزاراد
انمزَوخ انفكزٔخ
%555
55255
05255
52255
انىسجخ انمئُٔخ
550
25
555
520
انتكزاراد
انشغف انفكزْ
%555
5225
05255
55255
انىسجخ انمئُٔخ
550
25
255
55
انتكزاراد
انتُجً وذُ اٖخز
%555
5255
55225
25255
انىسجخ انمئُٔخ
550
25
555
55
انتكزاراد
انذرجخ انكهٕخ نهتُاضغ
انفكزْ
%555
5225
55255
55255
انىسجخ انمئُٔخ

يتضح من النتائج الواردة فت جدول (ٕ) أن مستوى التواضع الفكري لدى أفراد عينة
الدراسة من طبلب الجامعة جاء فت المستوى المتوسطا حيث بم

المتوسط الحسابت

الستجابات أفراد العينة عمى المنياس المستخدم فت الدراسة (ٕٖ .)ٖ,وكذلك فت األبعاد
الفرعيةا حيث بمغت متوسطاتها (ٕٖ )ٖ,ٕٜ ٖ,ٖٚ ٖ,بترتيب األبعاد.
وتؤكد هذ النتيجة التك اررات والنسب المئوية الواردة فت جدول (ٖ)ا حيث بم عدد
التك اررات فت المستوى المتوسط عمى بعد المرونة الفكرية (ٓ )ٔٛبنسبة مئوية (ٗٔ)%٘ٚ,
وعمى بعد الشغف الفكري (ٔ )ٔٙبنسبة مئوية (ٔٔ )%٘ٔ,وعمى بعد التوجه نحو اخخر
( )ٕٔٛبنسبة مئوية (ٕٔ )%ٜٙ,وعمى الدرجة الكمية ( )ٜٔٛبنسبة مئوية (ٓٓ.)%ٙٓ,
وتعنت هذ النتيجة أن مستوى التواضع الفكري لدى أفراد عينة الدراسة من طبلب الجامعة
طا.
جاء متوس ً

كما تم اختبار فروض الدراسة وذلك عمى النحو التالت:

نتائج اختبار الفرض األول:
نص الفرض عمى :توجد عبلقة ارتباطيرة ذات داللرة إحصرائية برين درجرات أفرراد عينرة
الدراسة من طبلب الجامعة عمى منياس األنا الهادئة ودرجاتهم عمى التواضع الفكري.
ولمتحنر مررن صررحة هررذا الفرررض تررم حسرراب معامررل االرتبرراط (بطرينررة بيرسررون) بررين
الرردرجات الخررام ألف رراد عينررة الدراسررة مررن طرربلب الجامعررة عمررى األنررا الهادئررة ودرجرراتهم عمررى
منياس التواضع الفكري .ويوضح جدول (ٗ) نتائج ذلك.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 050 -

عدد يونيو-ج0202 )68( -0م

فعالية برنامج إرشادي قائم على مهارات األنا ...

ا٘وب انٍبدئخ

جذَل ()5
مؼبمالد االرتجبط ثٕه درجبد أفزاد ػٕىخ انذراسخ ػهّ ا٘وب انٍبدئخ َدرجبتٍم ػهّ مقٕبص انتُاضغ
انفكزْ (ن=)550
انتُاضغ انفكزْ
انمتغٕزاد
انتُجً وذُ انذرجخ
انشغف
انمزَوخ
استقالنٕخ ا٘فكبر
انكهٕخ
اٖخز
انفكزْ
انفكزٔخ
ػه انذاد
**5255 **5205
**5205
**5205
**5205
انُػٓ انمىفصم
**5252 **5205
**5255
**5205
**5255
انٍُٔخ انمتزاثطخ
**5250
تجىٓ مىظُر
**5255
**5255
**5255
**5255
اٖخز
**5255 **5255
**5255
**5250
**5255
انىمُ َانتطُر
**5255 **5255
**5255
**5252
**5252
انذرجخ انكهٕخ
** دانخ ػىذ مستُِ ()5255

يتضررح مررن النتررائج ال رواردة فررت جرردول (ٗ) وجررود عبلقررات ارتباطيررة موجبررة بررين األنررا
الهادئررة وأبعادهررا الفرعيررة والتواضررع الفكررريا حيررث جرراءت قرريم معررامبلت االرتبرراط دالررة عنررد
مستوى (ٔٓ)ٓ,ا وهذا يشير إلى أنه كمما ارتفرع مسرتوى هردوء األنرا لردى أفرراد عينرة الدراسرة
تبعا لذلك مستوى التواضع الفكري لديهم.
ارتفع ً

نتائج اختبار الفرض الجاني:

نص الفرض عمى :توجد فرو

ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات

المجموعة التجريبية فت النياسين :النبمت والبعدي عمى منياس التواضع الفكري وذلك
لصالح متوسطات رتب درجاتهم فت النياس البعدي.
ولمتحن

من صحة هذا الفرض تم حساب قيم Z

متوسطات رتب النياسين :البعدي

(*)

ومستويات داللتها لمفرو بين

والنبمت لممجموعة التجريبية فت التواضع الفكري

(باستخدام اختبار ويمكوكسون) .ويوضح جدول (٘) نتائج ذلك.

(*)

تعني ) (Zالنسبة الحرجة ،وهي تشير إلى اتجاه الفروق بين مجموعتي المقارنة.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 055 -

عدد يونيو-ج0202 )68( -0م

فعالية برنامج إرشادي قائم على مهارات األنا ...

جذَل ()0
قٕم َ Zمستُٔبد دالنتٍب نهفزَق ثٕه متُسطبد رتت انقٕبسٕه :انجؼذْ َانقجهٓ نهمجمُػخ
انتجزٔجٕخ فٓ انتُاضغ انفكزْ (ن=)52
انمتغٕزاد

انقٕبص
ثؼذْ/قجهٓ

انؼذد

متُسظ
انزتت

مجمُع
انزتت

قٕمخ
Z

مستُْ
انذالنـخ

اتجبي
انذالنخ

انزتت انسبنجخ
5
انقٕبص
استقالنٕخ ا٘فكبر ػه
5255 5255انزتت انمُججخ 52
انجؼذْ
انذاد
انزتت انمتؼبدنخ 5
انزتت انسبنجخ
5
انقٕبص
5255 5255انمزَوخ انفكزٔخ
انزتت انمُججخ 52
انجؼذْ
انزتت انمتؼبدنخ 5
5
انزتت انسبنجخ
انقٕبص
5255 5255انزتت انمُججخ 52
انشغف انفكزْ
انجؼذْ
انزتت انمتؼبدنخ 5
5
انزتت انسبنجخ
انقٕبص
5255 5255انزتت انمُججخ 52
انتُجً وذُ اٖخز
انجؼذْ
انزتت انمتؼبدنخ 5
5
انزتت انسبنجخ
انقٕبص
5255 5255انزتت انمُججخ 52
انذرجخ انكهٕخ
انجؼذْ
انزتت انمتؼبدنخ 5
(*) تم دسبة قٕمخ ) (Zثُىب ًء ػهّ انزتت انسبنجخ.
يتضح من جدول (٘) أن قيم  Zبمغت داللتها اإلحصائية مستوى (ٔٓ )ٓ,وهذا
5
5205
5
5
5205
5
5
5205
5
5
5205
5
5
5205
5

5
55255
5
5
55255
5
5
55255
5
5
55255
5
5
55255
5

إحصائيا بين متوسطات رتب النياسين :البعدي والنبمت
يشير إلى وجود فرو دالة
ً
لممجموعة التجريبية فت التواضع الفكري وذلك لصالح النياس البعدي .ويشير ذلك إلى
احتمالية تأاير البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبينه عمى المجموعة التجريبية لتنمية التواضع
الفكري لديهم .ومن أجل التحن من أن هذا الفر يرجع فنط إلى المتغير المستنل (البرنامج
اإلرشادي) وأنه ال يرجع إلى عوامل أخرى خارجية قام الباحاان بما يمت:
ٔ-المنارنة بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية والضابطة فت التواضع الفكري وذلك
من خبلل النياس البعدي (باستخدام اختبار مان ويتنت) .ويوضح جدول ( )ٙنتائج ذلك.
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جذَل ()5
قٕم َ Z ،Uمستُٔبد دالنتٍب نهفزَق ثٕه متُسطبد رتت انمجمُػتٕه :انتجزٔجٕخ (ن)52=5
َانضبثطخ (ن )55=2فٓ انتُاضغ انفكزْ خالل انقٕبص انجؼذْ
قٕمخ
اتجبي
مستُْ
قٕمخ
مجمُػتب انؼذد متُسظ مجمُع
Z
انمتغٕزاد
انذالنخ
انذالنـخ
U
انزتت
انزتت
انمقبروخ
استقالنٕخ
ا٘فكبر ػه
انذاد
انمزَوخ
انفكزٔخ
انشغف
انفكزْ
انتُجً وذُ
اٖخز
انذرجخ
انكهٕخ

ضبثطخ

55

تجزٔجٕخ

52

55255 5255
5.55
5.25
255255 55205

ضبثطخ
تجزٔجٕخ
ضبثطخ
تجزٔجٕخ
ضبثطخ
تجزٔجٕخ
ضبثطخ
تجزٔجٕخ

55
52
55
52
55
52
55
52

255255
5255
5225
55255
255255
5255
5225
55255
255255
5255
5225
55255
255255
5255
5.20
55255

55205
5255
55205
5255
55205
5255
55205
5255

5.5

انمجمُػخ
انتجزٔجٕخ

5255

انمجمُػخ
انتجزٔجٕخ

5255

انمجمُػخ
انتجزٔجٕخ

5255

انمجمُػخ
انتجزٔجٕخ

5255

انمجمُػخ
انتجزٔجٕخ

يتضح من جدول ( )ٙأن قيمة ) (Uالمحسوبة أقل من قيمة ) (Uالجدولية وكذلك
إحصائياا مما يشير إلى وجود فرو بمغت داللتها اإلحصائية مستوى (ٔٓ)ٓ,
قيم ) (Zدالة
ً
بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية والضابطة فت منياس التواضع الفكري خبلل
النياس البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية .وهذا يؤكد عمى فعالية البرنامج المنترح
فت تنمية التواضع الفكري لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبي البرنامج.
ٕ-المنارنة بين متوسطات رتب النياسين :النبمت والبعدي لممجموعة الضابطة فت التواضع
الفكري (باستخدام اختبار ويمكوكسون) ويوضح جدول ( )ٚنتائج ذلك.
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جذَل ()5
قٕمخ َ Zمستُِ دالنتٍب نهفزَق ثٕه متُسطبد رتت انقٕبسٕه :انقجهٓ َانجؼذْ نهمجمُػخ انضبثطخ
فٓ انتُاضغ انفكزْ (ن=)55
انمتغٕزاد
استقالنٕخ ا٘فكبر ػه
انذاد
انمزَوخ انفكزٔخ
انشغف انفكزْ
انتُجً وذُ اٖخز
انذرجخ انكهٕخ

فرو

انقٕبص
ثؼذْ/قجهٓ

انؼذد

متُسظ
انزتت

مجمُع
انزتت

انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ

5
0
5
5
5
5
5
0
2
5
5
5
5
0
2

5205
5205
5
5
5
5
5255
520
5255
0255
-

50255
52205
52.55
55.55
55.55
5.55
02.55
55.55
55.55
20.55
-

قٕمخ
Z

مستُْ
انذالنـخ

52055-

غٕز
دانخ

52205-

غٕز دال

52552-

غٕز دال

52055-

غٕز دال

52555-

غٕز دال

إحصائيا وهذا يشير إلى عدم وجود
يتضح من جدول ( )ٚأن قيم ( )Zغير دالة
ً
إحصائيا بين متوسطات رتب النياسين :النبمت والبعدي لممجموعة الضابطة فت
دالة
ً

التواضع الفكريا أي أنه لم يحدث تحسن دال فت التواضع الفكري لدى أفراد المجموعة
الضابطة .ويشير ما سب إلى تحن صحة الفرض الاانت.

نتائج اختبار الفرض الجالح:
ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات

ض عمى :ال توجد فرو
الفر ُ
َنص ْ
المجموعة التجريبية فت النياسين :البعدي والتتبعت (بعد مرور شهر ونصف من تطبي
البرنامج) عمى منياس التواضع الفكري.
ولمتحن

من صحة هذا الفرض تم حساب قيم ( )Zومستويات داللتها لمفرو

بين

متوسطات رتب النياس البعدي وقياس المتابعة لممجموعة التجريبية فت التواضع الفكري
(باستخدام اختبار ويمكوكسون) ويوضح جدول ( )ٛنتائج ذلك.
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جذَل ()5
قٕمخ َ Zمستُِ دالنتٍب نهفزَق ثٕه متُسطبد رتت انقٕبسٕه :انجؼذْ َانتتجؼٓ نهمجمُػخ
انتجزٔجٕخ فٓ انتُاضغ انفكزْ (ن=)52
انمتغٕزاد
استقالنٕخ ا٘فكبر
ػه انذاد
انمزَوخ انفكزٔخ
انشغف انفكزْ
انتُجً وذُ اٖخز
انذرجخ انكهٕخ

انقٕبص
ثؼذْ/متبثؼخ

انؼذد

متُسظ
انزتت

مجمُع
انزتت

انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ
انزتت انسبنجخ
انزتت انمُججخ
انزتت انمتؼبدنخ

5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0255
5220
0255
0255
5255
02055
0250
5255
5205
0255
-

55255
20255
25.55
50255
52255
55255
25255
55255
25255
55255
-

قٕمخ
Z

مستُْ
انذالنـخ

52505-

غٕز دانخ

52552-

غٕز دانخ

52555-

غٕز دانخ

52555-

غٕز دانخ

52550-

غٕز دانخ

إحصائيا فت متوسطات رتب المجموعة
يتضح من جدول ( )ٛعدم وجود فرو دالة
ً
التجريبية فت التواضع الفكري بين النياس البعدي والنياس التتبعت .ومما سب يمكن قبول
الفرض الصفري ويشير ذلك إلى استمرارية فعالية البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبينه عمى
المجموعة التجريبية فت تنمية التواضع الفكري لدى طبلب الجامعة.

تفسري النتائج:
أسفرت نتائج السؤال األول الواردة فت جدولت (ٕ ٖ) أن مستوى التواضع الفكري
(الدرجة الكمية/األبعاد الفرعية) جاء فت المستوى المتوسط لدى العينة المستهدفة من طبلب
ونظر لحدااة متغير التواضع الفكري فت الدراسات األجنبية وعمى الرغم من أهمية
ُا
الجامعة.
تحديد مستوى أي ظاهرة جديدة نتصدى لدراستهاا من أجل وضع صورة متكاممة عنها وفهمها
بشكل أعم

إال أن الدراسات السابنة لم تتطر

إلى تحديد مستوى التواضع الفكري لدى

عيناتها ولذا لم يعار الباحاان-فت حدود عممهما-عمى دراسات يمكن االستناد إليها فت
تفسير النتيجة التت توصمت إليها دراستهما الراهنة سواء باالتفا

أو االختبلف معها .ووفنًا

لما أابتته نتيجة الدراسة الحالية من وجود نسب متفاوتة لمتواضع الفكري سواء عمى الدرجة
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الكمية أو األبعاد الفرعية لكن النسب األكبر والتت تزيد عن (ٓ٘ )%فت جميع األبعاد تأتت
فت المدى المتوسط وبالتالت فهن تفسير النتيجة اإلجمالية يأتت داخل هذا المستوى
المتوسط .ويمكن تفسير هذ النتيجة فت ضوء طبيعة المجتمع الخميجت بصفة عامة
والمجتمع السعودي بشكل خاص والذي تتبلقت فيه جنسيات عديدة بانافاتها وعاداتها
المختمفة وأن أفراد عينة الدراسة الذين ينتمون إل هذا المجتمع يتشربون قيمه الدينية منذ
الصغر التت تحث عمى التواضع بشكل عام واحترام اخخر وتندير وأنه من صفات المؤمنين:
ين﴾
﴿و ْ
اخ ِف ْ
اح َك لِ َم ِن ات َب َع َك ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ض َج َن َ
التواضع وعدم التكبر .قال تعالىَ :
(الشعراء )ٕٔ٘:كذلك فهن جوهر التواضع الفكري هو احترام وجهة نظر اخخر واألخذ بها
عند التابت من صحتها وعدم التشبث بالرأي الخاطئ ويتف ذلك مع الناعدة الفنهية التت
أي َغيري َخطأ َيحتَ ِم ُل
اب َيحتَ ِم ُل َ
صو ٌ
الخطأ ور ُ
ذكرها اإلمام الشافعت-رضت ا﵀ عنه" :-رأيت َ
يعمم إذا سئل
عمت بن أبت طالب-كرم ا﵀ وجهه" :-وال يستحت ْ
الصو َ
من ُ
اب" كما قال اإلمام ٌ
عما ال يعمم أن ينول ا﵀ أعمم".

ويرى الباحاان أن أفراد عينة الدراسة من طبلب الجامعة يتمسكون بنيمهم الدينية
عمميا فت سموكياتهم وينفتحون عمى المعمومات الجديدة عن الذات والعالم
ويطبنون ذلك
ً
دائما إلى الحنينة وهم قابمون لمتعمم وال يتمسكون بالرأي الخاطئ ولديهم شغف
ويسعون ً

لمتعمم من اخخرين ولعل ذلك مرد إلى أنهم ينتمون إلى كمية التربية بطبيعة مناهجها التت
تعد الطالب المعمم ألدوار المستنبمية التت تتطمب منهم االنفتاح واإلبداع والتطوير ومواكبة
كل ما هو جديد فت المجال التربوي فت ظل عصر المعموماتية والاورة الرقمية كما أنهم
مهما فت تشكيل أفكارهم ومعتنداتهم وقبولهم
معممون ونماذج قدوة لطبلبهم ويمعبون ًا
دور ً
لمرأي والرأي اخخر.
وفيما يتعم باالرتباط بين األنا الهادئة والتواضع الفكري جاءت نتيجة الفرض األول
الواردة فت جدول (ٗ) لتؤكد العبلقة االرتباطية الموجبة بينهما .وتتف هذ النتيجة مع نتائج
دراسة (الضبع  )ٕٓٔٛالتت أسفرت عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين األنا الهادئة
والتواضع العام عمى اعتبار أن التواضع الفكري مجال فرعت لها وكذلك نتائج دراسة
) (Krumrei-Mancuso, 2017التت أسفرت عن ارتباط موجب بين التواضع الفكري وبعض
النيم الموجهة نحو اخخر ومنها :التعاطف واالمتنان واإلياار والتت تمال مؤشرات مهمة
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ضمنيا احترامه
لمهوية الشاممة أحد أبعاد األنا الهادئةا فالتوجه اإليجابت نحو اخخر يعنت
ً
وتندير وقبول وجهة نظر طالما هناك أدلة وبراهين تؤيد صحتها.

ويمكن تفسير العبلقة االرتباطية بين المتغيرين فت ضوء ما ذكر Campbell and

) Buffardi (2008من أن األنا الهادئة تمكن الفرد من اإلدراك الدقي

لمذات وعدم خوض

مخاطرات ال تستند عمى أساس منطنت كما تتضمن االستعداد لتحمل المسؤولية عن األخطاء
وتصحيحها .كذلك تؤدي إلى خفض الميول العدوانية وخداع اخخرين فهت أبعد من مجرد
تجنب النرجسية فهت تعمل عمى المدى النصير عمى ضبط النفس والتعاطف .وعمى المدى
الطويل إدارة حياة الفرد من منظور األنا الهادئة كما أنها تسمح بخوض تجارب مباشرة فت
الحياة مما يترتب عميه مستويات أعمى من األداء ومن مؤشراتها :التواضع واألصالة
وتوجيه النظام البيئت والهوية الشاممة والحكمة والهناء النفست والينظة العنمية وتندير
الذات.
يجابيا فت مهارات التنظيم الذاتت وضبط النفس
كما تؤدي األنا الهادئة ًا
دور مه ًما وا ً
وخفض درجة الضغوط حيث أوضحت الدراسات أنه قد تكون التدخبلت لتنوية خصائص األنا
مهما فيما يتعم بالتفاعل
الهادئة مفيدة لتنوية ضبط النفس كما أن األنا الهادئة تؤدي ًا
دور ً
مع اخخرين فيما يعرف بتفرد الفرد داخل المجموعة فهت تعمل عمى تحفيز الشعور بالسعادة
التت تظهر عندما ينخرط األفراد بشكل عمي فت أنشطة جماعية إيجابية (جذابة أو ممتعة)ا
فاألنا الهادئة تعكس قوة ورضا الذات لدى األفراد والمذين يمنحان الصد
التزامات أعم

والتواضع نحو

لخدمة اخخرين والبيئة (Gherghel et al, 2018; Wayment and Cavolo,

).2019

ويرى الباحاان أن األنا الهادئة تتضمن العنبلنية والحكمة سواء فت التعامل مع
الذات أو اخخر والسموك الحكيم يتضمن التواضع العام والتواضع الفكري من حيث اشتماله
عمى خصائص عديدة منها :تنييم الواقع بموضوعية والسعت نحو تغيير إلى األفضل فت
ضوء الرغبة فت التطوير الذاتت والتعمم من األخطاء الشخصية وخبرات وتجارب اخخرين .كما
أن الشخص الحكيم لديه مستوى مرتفع من تنبل اخخر والتسامح معه ومع أفكار وال يحجر
أي غيري خطأ يحتم ُل الصواب
عمى آرائها فالحنينة نسبية ورأيت صو ٌ
اب يحتم ُل الخطأ ور ُ
ومن ام فهناك ننطة التناء كبيرة بين األنا الهادئة التت تمال صوت الحكمة والتواضع الفكري.
رئيسا وهو النمو والتطور عبر الزمن ورؤية الضغوط
كما أن األنا الهادئة تتضمن مكوًنا
ً
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التت تواجه الفرد عمى أنها فرصة لمنمو والتعمم والتطوير الذاتت واالستفادة من تجارب وخبرات
اخخرين واعادة النظر فت الخبرات ووجهات النظر الشخصية وهذا هو جوهر التواضع
الفكري.
وأسفرت نتائج الدراسة شبه التجريبية بعد تطبي

البرنامج اإلرشادي النائم عمى

مهارات األنا الهادئة عمى أفراد المجموعة التجريبية من طبلب الجامعة منخفضت التواضع
الفكري عن فعاليته فت تنمية التواضع الفكري لديهم .وقد تأكد ذلك من خبلل نتائج الاانت
والاالث الواردة فت جداول (٘  )ٛ ٚ ٙوالتت أشارت إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة
التجريبية فت النياس البعدي عمى منياس التواضع الفكري منارنة بدرجاتهم عمى النياس
النبمت وبالمنارنة بدرجات أفراد المجموعة الضابطة فت النياس البعدي وعدم وجود فرو
فت درجات أفراد المجموعة الضابطة بين النياسين النبمت والبعدي وكذلك عدم وجود فرو
فت درجات أفراد المجموعة التجريبية بين النياسين :البعدي والتتبعت وذلك عمى منياس
التواضع الفكري .وبهذ النتائج تتحن

صحة الفرضين :الاانت والاالث .وبشكل عام تشير

تمك النتائج إلى أن البرنامج اإلرشادي والمعتمد عمى مهارات األنا الهادئة كان فعاالً فت تنمية

التواضع الفكري لدى أفراد المجموعة التجريبية من طبلب الجامعة .وتتف هذ النتائج مع ما
ذكر ) Wayment, et al. (2019من أن التدخل اإلرشادي المعرفت النائم عمى مهارات األنا
يدا يفيد فت تعزيز النيم المرتبطة بالتعاطف .Compassion-related values
يعد
توجها جد ً
ً

ويمكن تفسير هذ الفعالية فت ضوء أن البرنامج الذي تم تطبينه عمى أفراد

المجموعة التجريبية جمع بين التعميم والتدريبا حيث تضمن محاضرات نظرية ومناقشات
حول مفاهيم األنا الهادئة وخصائصها كما أن البرنامج تضمن تدريبات متنوعة عمى مهارات
األنا الهادئة باستخدام فنيات عديدة باإلضافة إلى عرض بعض مناطع الفيديو الموجودة
عمى شبكة اإلنترنت التت تشرح بعض فنيات البرنامج ورسوم توضيحية من خبلل العروض
التنديمية .وبالتالت يمكن النول إن البرنامج كان بماابة التربية النفسية ،psych-education

وتعميم التأمل ومراقبة الذات والتغذية الراجعة وممارسة بعض التمرينات.
ومن جانب آخر فهن طرينة تطبي الجمسات والتت اعتمدت عمى اإلرشاد الجماعت
أتاحت فرصة لمتفاعل بين األفراد أاناء الجمسات سواء فت مناقشة بعض الموضوعات أو
االشتراك فت ورش العمل وأداء بعض األنشطة والمهارات وقد نمى هذا لديهم مهارات
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اجتماعية انعكست عمى التفاعل االجتماعت وتنمية الشعور بالتعاطف مع اخخرين والتسامح
نحوهم .وتجدر اإلشارة إلى أن األنشطة والمهارات المختمفة التت تمت ممارستها أاناء
الجمسات يمكن ترجمته ا إلى سموكيات حياتية يطبنها الفرد فت حياته اليومية وأاناء تفاعبلته
مع اخخرين بحيث تتطور لتصبح منهج وأسموب حياة.
وتم توظيف الفكاهة فت بعض الجمسات بشكل منصود وكان لها تأاير كبير فت
تحني أهدافه وهذا يتف مع ما ذكر ) Martin et al. (2003من أن الفكاهة تساعد الفرد
تهديداا حيث توفور الفرصة الستكشاف
عمى إعادة البناء المعرفت لمموقف بما يجعمه أقل
ً
البدائل المعرفية فت مواجهة المواقف الضاغطة وتنميل االستجابات االنفعالية السمبية

لمتهديدات الحنينية أو المدركة.
أهداف

كذلك كان أا َر تنوع الفنيات التت تم استخدامها فت الجمسات فت تحني
البرنامجا حيث لم تنتصر عمى فنية واحدة فت الجمسة باإلضافة إلى تطبي بعض الفنيات
دور
فت أكار من جمسة
ً
وخصوصا لعب الدور والنمذجة والكرست الخالت وهذا كان له ٌ
مهم فت ترسيب المعنى المراد إكسابه لؤلفراد كذلك تنوعت األنشطة وورش العمل والتدريبات
ٌ

داخل الجمسات وفنًا لمحتواها وما تهدف إليه كما تم توظيف الواجبات المنزلية فت كل

الجمساتا حيث كانت بماابة مهام ُيكمف بها األفراد فت نهاية كل جمسة عمى أن يكون
التطبي خارج نطا الجمسات اإلرشادية وذلك لمتأكد من تحن األهداف وانتنال األار
اإليجابت لما تم تعممه فت كل جمسة فت مواقف الحياة المختمفة.
اتضحت فعالية البرنامج اإلرشادي فت تنمية التواضع الفكري من خبلل المنارنة
وقد
ْ
بين متوسطت رتب المجموعتين :التجريبية والضابطة بعد تطبي البرنامج عمى أفراد
المجموعة التجريبية فنط وهو ما يعد نتيجة منطنيةا حيث لم يتعرض أفراد المجموعة
الضابطة ألية خبرات أو أنشطة قد يكون من شأنها إحداث أي أار إيجابت بالنسبة لهم فت
تغير إيجابت ألفراد المجموعة التجريبية التت تم تطبي البرنامج بأنشطته المختمفة
حين حدث ّ
عميها وهذا يعنت أن هذا التغير يرجع إلى المتغير المستنل وهو البرنامج اإلرشادي .كما
استمرت فعالية البرنامج اإلرشادي إلى ما بعد انتهاء البرنامج وأاناء فترة المتابعة ولعل ذلك
ْ
مرجعه إلى ما ا كتسبه األفراد أاناء الجمسات من طر جديدة لمتعامل مع الذات واخخر بشكل
اعتمادا عمى مهارات األنا الهادئة وتعميمها وممارستها كأسموب حياة.
موضوعت
ً
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التوصيات واملقرتحات:
فت ضوء نتائج الدراسة يمكن تنديم التوصيات اختية:
ِ
عه ِد فت الدراسات العربية لدى
ٔ-االهتمام بنياس مستوى التواضع الفكري كمتغير حديث ْ
نظر ألنه من األهمية بمكان قياس المتغيرات عند
عينات أكبر فت مراحل تعميمية مختمفةا ًا
لفهمها

دراسة ظاهرة معينة من أجل وضع صورة متكاممة عنها ورؤية أشمل وأعم

وتعرف العوامل المؤارة فيها والتت يمكن أن تتنبأ بحدواها.
ٕ-عند ندوات إرشادية لتبصير طبلب الجامعة وغيرهم من فئات المجتمع بأهمية التواضع
الفكري فت حياتنا وأنه من النيم اإلنسانية النبيمة التت تدفع الفرد إلى السعت نحو التعمم
المستمر وأنه ال حدود لممعرفة وغربمة األفكار باستمرار فت ضوء المعطيات الجديدة
والتوجه اإليجابت نحو اخخر وال ضير فت االستفادة منه والتعمم من خبراته والتسامح
نحو أفكار فهذا من شأنه نشر قيم التعايش السممت بين الجميع.
ٖ-توجيه الباحاين والمهتمين بالصحة النفسية إلى مجال بحات جديد ما زال فت بداياتها فت
الدراسات العربية وهو التواضع الفكري وتناوله من رؤى مختمفة باستخدام المنهج
الوصفت بأنماطه المختمفة سواء فت دراسات ارتباطية من خبلل عبلقاته بمتغيرات عدة أو
إس هام متغيرات أخرى فت التنبؤ به أو إسهامه هو فت التنبؤ بمتغيرات التسامح والهناء
الذاتت والنيم الموجهة نحو اخخر أو حتى دراسات سببية لمكشف عن التأايرات المتبادلة
بل عن االعتماد عمى المنهج شبه التجريبت فت النيام
بينه وبين المتغيرات األخرى فض ً

اعتمادا عمى مداخل إرشادية أخرى.
بدراسات شبه تجريبية لتنمية التواضع الفكري
ً

ٗ-العمل عمى توفير مناخ أكاديمت فت المؤسسات التعميمية المختمفة يسود جو من التفتح
الفكري واحترام الرأي والرأي اخخر.
٘-إدراج منرر عام ضمن المتطمبات الجامعية يدرسه جميع الطبلب ُيتَفَ ُ عمى توصيفه
ويتضمن موضوعات ال نيم الموجهة نحو قبول اخخر والتعايش السممت والهوية الذاتية
فت إطار الجماعة أو وضع تصور من قبل المتخصصين إلمكانية تضمين بعض الدروس
التعميمية فت المنررات الدراسية التت تعمل عمى ترسيب التواضع الفكري لدى طبلب
الجامعة وتفتح األف

نحو تنبل انافة اخخر واالنصهار معها بطرينة تمكن من حوار

الانافات.
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-ٙاالستفادة من التدخل التأممت النائم عمى مهارات األنا الهادئة وتوظيفه فت برامج اإلرشاد
النفست لتنمية النيم الموجهة نحو اخخر بشكل عام لدى الطبلب والمعممين وكل العاممين
فت المؤسسات التعميمية.
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