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الحاجات النفسية وعالقتها بأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف 
  الفكري وطرق الحد منه

 *أحمد سليم المسعوديد. 

 ملخص:
االتجاه نحو االنحراف الفكري لديهم مستوى  ن الشباب مرتفعيأ إلى خلصت نتائج الدراسة

يفضلون أسلوب أنهم  الحاجات النفسية )االنتماء والكفاءة واالستقاللية(، كما إشباع ضعيف جدا في
التعلم السطحي ولديهم ضعف في أسلوب التعلم العميق واالستراتيجي، كما يوجد ارتباط بين 

بزيادة أسلوب التعلم السطحي وانخفاض أسلوب التعلم  انخفاض إشباع االستقاللية واالنتماء والكفاءة
ضرورة ب وأوصت الدراسةالعميق واالستراتيجي لدى الشباب مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري، 

 .فعي االتجاه نحو االنحراف الفكري العمل على إشباع الحاجات النفسية لدى الشباب مرت

  .االنحراف الفكري  –يب التعلم أسال–الحاجات النفسية  الكلمات المفتاحية:
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The Psychological Needs and their Relationship to the Learning Styles 

among University youth with High Tendency towards Intellectual 

Deviation and the Ways to Reduce it  

Ahmed S. Elmasoudy* 
 

Abstract: 
This study aimed at finding out the psychological needs and their 

relationship to the learning styles among university youth with high 

tendency toward intellectual deviation and the ways to reduce it. the study 

used the descriptive methodology and the purposive sample contained (30) 

male and female students with high tendency toward intellectual deviation. 

the psychological needs scale and the learning styles scale-revised were 

applied on them.  

The results indicated that the youth have a low level in the 

psychological needs satisfaction, They also prefer the superficial learning 

style and they have weakness in the deep and strategic learning style. There 

was also a correlation among low satisfaction of independence, belonging, 

efficiency and increasing the style of surface learning and the decline of the 

style of deep and strategic learning among youth with high tendency 

towards intellectual deviation. The study recommended the need to work on 

satisfying the psychological needs of the youth with high tendency to 

intellectual deviation. 

Keywords: Psychological needs, learning styles, intellectual deviation. 
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 مقدمة ال
التنموية، يعد الشباب هم عماد األمة ودرعها األمين، ويعول عليهم المجتمع في تحقيق خططه 

كر المتزن والمعتقدات تستطيع أن تنهض أو تتقدم األمم إال بشبابها الواعي األمين ذو الف فال
المخاطر التي تواجه الشباب انتشار  هذه منالرصينة، لذلك يتعرض الشباب لكثير من المخاطر. و 

واألخالق مما انعكس بالسلب على تعليمهم من األفكار المنحرفة التي أفسدت كثيرًا من الثوابت  ركثي
 اإلرهابالتطرف و  مل التي تقف وراءاالنحراف الفكري من أبرز العوا بأسره، ويعدالمجتمع وأسرهم و 

(Altamimi, Balik  & Abdullatif). 
وحتى نستطيع فهم طبيعة الشخصية وتفسير اختالف سلوك األفراد؛ فخير سبيل لذلك هو 

من عناصر تكوين الشخصية  مهماً ، فالحاجات عنصًرا (Abdulfattah,1990)الحاجات النفسية 
، وتأخذ حاجات مرحلة الشباب (Alzahrani,2017) لإلنسانوعاماًل أساسًيا في البناء النفسي 

، واالجتماعية مضموًنا جديًدا يستدعي إشباًعا من نوع آخر فاعليةالفسيولوجية، والذهنية، واالن
، ومن أهم الحاجات اإلنسانية لدى الشباب:  (Alsaeed,2013) يختلف عن مراحل حياتهم السابقة

 تحقيق الذات. 
سبًبا قوًيا لتكوين اتجاهات متطرفة، كما توجد  يعدالحاجة إلى اإلنجاز  كما أن عدم إشباع 

وعموما فإن عدم  ،(Abudawabeh,2012) عالقة ارتباطية بين االنحراف والحاجات النفسية
، ويؤدى إلى (Zaidan,1989)التكيف التي تواجه الفرد لمشكالتإشباع الحاجات النفسية منبع 

وإلى التوتر وعدم االتزان االنفعالي  ،(Deci & Ryan,2000) ضعف دافعية الفرد
(Alrefai,2000)وأما إشباع الحاجات النفسية فيؤدي إلى إحداث التكامل في الشخصية ، 

((Alremawi, Abonema  & Shaheen ,2015. 
شخصي فهي تلخص احتياجاته ومشاعره وتمثل أساليب التعلم جزءا من تشكيل المتعلم ال

. ويظهر تأثير Maashi  & Yousef,2014)) حول كيفية حدوث التعلم ومعتقداته ومواقفه
الحاجات على المتعلمين في ناحيتين األولى: تدفعه إلى االستمرار في النشاط والثاني: توجهه إلى 

 & Ahmed)إشباعاالنشاطات والموضوعات التي تتصل بحاجته وتحقق له 

Alhussainan,2017) .باع حاجات المتعلمين يكون أكثر صلة بهم والتعلم القائم على أساس إش
 وبالتالي يكون على درجة عالية من الدافعية ويؤدى في النهاية إلى نتائج جيدة

(Shahateh,1998). 
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أثناء في عمليات وسيطة يستخدمها المتعلم  بأنهاوينظر علماء النفس إلى أساليب التعلم 
ة إلى تكوين أو تطوير خبرات تعليمية تضاف تفاعله مع مواقف التعلم؛ والتي تفضي به في النهاي

إلى مخزونه المعرفي، ومما ال شك فيه أن المتعلم يستجيب للمثيرات البيئية وفق خصائصه الذهنية 
 (.(Entwistle,1981والجسمية واالجتماعية  فاعليةواالن

فإن  التعلم؛ وبالتاليوكيف يتعاملون مع مواقف  بةطريقة تعلم الطل فيتؤثر أساليب التعلم و 
 .  (Entwistle,1981)هم تعلم فاعليةأمر مهم في السعي إلى تحسين  الطلبةفهم أساليب تعلم 

عديد من الدراسات أساليب التعلم لدى طلبة الجامعة مثل دراسة الحازمي وحامد وقد تناولت 
، ودراسة (Ismail,2014)، ودراسة إسماعيل(Alhazmi, Hamed & Gaheen,2013)وجاهين 

( والتي أفضت نتائجها إلى تنوع أساليب  (Alsheekh & AbdelAziz,2015خ وعبدالعزيزالشي
أن أفضل طريقة في تعلم الطلبة تكمن في  (Alkabi,2015) التعلم المفضلة لديهم، ويرى الكعبي

كما أفاد باحثون  بالتركيز على أساليب التعلم،و الوظائف المعرفية بمع الفروق الفردية  التعامل
ن أنه إذا كانت طريقة تقديم المعلومات تتوافق مع أسلوب تعلم الفرد فإن التعلم يكون أكثر تربويو 
 (Mkonto, 2015) .فاعلية

أساليب التعلم بالحاجات النفسية وبناء على ما سبق توجهت الدراسة الحالية إلى تناول عالقة 
 .د منهالحطرق االنحراف الفكري و مرتفعي االتجاه نحو لدى الشباب الجامعي 

 مشكلة الدراسة
 فيلما لها من تأثير سلبي  ؛بات االنحراف الفكري ظاهرة تؤرق كافة المجتمعات ومنها العربية

نساني، وتقدم لنا ، فتعد الحاجات النفسية محركا للسلوك اإلهالفرد وعلى األسرة وعلى المجتمع بأسر 
 نتائج كما أكدت ،(Abudawabeh,2012)من التفسيرات لما يمر به الفرد من سلوك  اً كثير 

وعدم إشباعها  ،الطلبة المتطرفين  الدراسات التي تناولت االنحراف الفكري على شدة الحاجة لدى
(Alshaikh,1983)،  وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االتجاه نحو التطرف الفكري وإشباع و
، والحاجات (Afifi,2002) الحاجة إلى تحقيق الذاتو  ، (Abdullah,1996)الحاجة لألمن النفسي

. ومع ذلك فإن (Albasheer,2016)التفاعل االجتماعي و  ، (Abudawabeh,2012)االقتصـادية
التي أجريت حوله من جوانب نفسية وتعليمية لدى الشباب  والمحلية هناك ندرة في الدراسات العربية

 ىفية التي تساعدنا علأساليب التعلم أحد أهم الجوانب المعر ف –في حدود علم الباحث  -الجامعي 
  .هموتعلم فهم كيفيـــة إدراك الطلبة
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الحاجات النفسية وأساليب التعلم التي يستخدمها الشباب  إلىإلى التعرف  هناك حاجةلذلك 
 الجامعي مرتفع االتجاه نحو االنحراف الفكري حتى يتسنى وضع طرق للحد من هذا االنحراف.

 تي:ة عن السؤال الرئيس اآلاإلجاب ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في
 أسئلة الدراسة

ساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف بأما عالقة الحاجات النفسية 
 الفكري وطرق الحد منه؟ 

 :اآلتيةوسعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

 نحراف الفكري؟ما مستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو اال .2

 ما أساليب التعلم المفضلة لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ .0

هل هناك عالقة بين الحاجات النفسية وأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو  .3
 االنحراف الفكري؟

 الشباب الجامعي؟ما التصور المقترح للحد من االتجاه نحو االنحراف الفكري لدى  .4

 أهداف الدراسة
 معرفة مستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ .2

 معرفة أساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ .0

مرتفعي االتجاه نحو معرفة العالقة بين الحاجات النفسية وأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي  .3
 االنحراف الفكري.

 وضع تصور مقترح للحد من االتجاه نحو االنحراف الفكري لدى الشباب الجامعي؟ .4
 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:
  إلقاء الضوء على الحاجات النفسية واشباعها لدى الشباب الجامعي مما يسهم في اشباعها، كما

تحسين االتجاهات تجاه التعلم وزيادة مهارات التفكير إلى  بأساليب التعلم االهتماميؤدي 
 & Bhagat, Vyas)والدافعية للتكيف (، Pallapu,2007) والتحصيل األكاديمي

Singh,2015) للطلبة ودعم بيئة تعلم مناسبة (Ojeh ,Sobers-Grannum, Gaur, 

Udupa & Majumder,2017). 
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 في حدود علم الباحث  –ال توجد دراسة عربية ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة، ف– 
وأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف  ،تناولت الحاجات النفسية

 .وخصوصا في المجتمع السعوديالفكري 
 األهمية التطبيقية:

 الجامعي  بابقد تفيد نتائج الدراسة في لفت نظر األسر والمعلمين إلى أهمية إشباع حاجات الش
 لحد من االنحراف الفكري.في اودور أساليب التعلم 

  قد تفيد نتائج الدراسة في وضع تصور مقترح تستفيد منه وحدات التوجيه واإلرشاد الجامعي في
 لحد من انتشار االنحراف الفكري.لإشباع الحاجات النفسية وتحسين أساليب التعلم 

 الدراسة حدود
 الدراسة على عينة من الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو اقتصرت  :الحدود البشرية

 .من مراجعي وحدات االرشاد الجامعي االنحراف الفكري 
 :هـ.1439-1440تم التطبيق في الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمانية 
 من  : تم التطبيق على الشباب الجامعي بمختلف كليات جامعة تبوك وفروعهاالحدود المكانية

 .مراجعي وحدات االرشاد الجامعي
 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 الحاجات النفسية: Psychological Needs: 

مطالب نفسية فطرية أساسية بأنها " (Deci & Ryan ,2000,P.56)عرفها ديسي وريان 
نتماء، فالحاجة لتحقيق السعادة والتكامل والنمو النفسي وتتمثل في الحاجة لالستقالل والكفاءة واال

ته وتتفق مع ذاته دار إه وأهدافه من اختياره وتعكس تنشطأإلى االستقاللية تتمثل في شعور الفرد بأن 
وقيمه، والحاجة إلى الكفاءة تتمثل في رغبة الفرد في التعامل بفاعلية مع البيئة المحيطة والوصول 

داد الفرد للتواصل مع االخرين والتفاعل إلى األهداف المأمولة، والحاجة إلى االنتماء تتمثل في استع
االهتمام والروابط الحميمية. ويعرفها الباحث إجرائيا بالدرجة التي على  ينطوي معهم بأسلوب تعاوني 
اقتصر على الحاجات  والذي الحاجات النفسية المستخدم بالدراسة على مقياسيحصل عليها الشاب 

حاجات منخفضة والدرجة اشباع ل الدرجة المنخفضة على وتد االستقالل واالنتماء والكفاءة، اآلتية
 المرتفعة على ارتفاع إشباع الحاجات.
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 أساليب التعلم: Learning styles (LS:) 

منحى " بأنها (Kemp, Morrison& Ross,1998,P.34)عرفها كمب وموريسون وروس
الخصائص المركبة " بأنهاف التعليمية ومعالجة المعلومات" كما تعر  مهماتهمالطلبة في كيفية إنجاز 

لكيفية إدراك المتعلم لبيئة التعلم ــ مستقرة نسبيا  ــ مؤشراتتعد والفسيولوجية التي  فاعليةالذهنية واالن
رفها الباحث إجرائيا بالدرجة عو  ،(Bhagat,Vyas& Singh,2015)والتعامل معها واالستجابة لها

والذى اقتصر على  الدراسةفي المستخدم  لمعدلأساليب التعلم االتي يحصل عليها الشاب بمقياس 
وتعبر الدرجة المنخفضة على رفض األسلوب  أساليب التعلم السطحي والعميق واالستراتيجي،

  .هواتباع والدرجة المرتفعة على قبول األسلوب

  االنحراف الفكري: Intellectual  Deviation:   

 Center for Promising Research in Social Studies) ف مركز األبحاث الواعدةعر  

and Woman, 2016)  :انحراف األفكار والمفاهيم أو المدركات عما هو االنحراف الفكري بأنه
عرفه الباحث إجرائيا بالدرجة التي و  المجتمع.م ومعتقدات سائدة في متفق عليه من معايير وقي

وتعبر الدرجة  الدراسةفي خدم تيحصل عليها الشاب بمقياس االتجاه نحو االنحراف الفكري المس
 المرتفعة عن قبول االنحراف الفكري، والدرجة المنخفضة عن رفضه.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 الحاجات النفسية: 

 واالرتياح للفرد ايء ما إذا وجد حقق اإلشباع والرضتعرف الحاجات بأنها االفتقار إلى ش

(Alzahran,1990) وقدم ماسلو Maslow الصبحي في (Alsubhi,2013) للحاجات  امدرج
النفسية في ترتيب هرمي في قاعدته الحاجات الفسيولوجية ثم الحاجة إلى األمن واألمان فالحاجة 
لالنتماء، ثم تقدير الذات وفي النهاية الحاجة إلى تحقيق الذات وهي في نظر ماسلو الدافع األساسي 

قدره على االبتكار، وهناك تصنيف آخر للحاجات مثر لسلوك األفراد، وعند بلوغها يصبح الفرد أك
 وحاجات ثانوية.  حاجات أولية، :قسم الحاجات إلى قسمين هما إذلهنري موراي 

ث حاجات نفسية ثال (Miner,Dowson& Malone,2013) مينر ودنسون ومالون وقدم 
وا إذالمفاهيمي،  ذلك علميا من خالل األدلة العلمية حول صلتها بالتعلم واأساسية، وقد أثبت  ُعد 

وفيه مصدر سلوك الفرد نابع من ذاته  ،االستقالل  بمثابة المفتاح والعامل األساسي لتحقيق الذات
فالذات هنا تجعل الفرد متحكما في اختياراته  ،وعدم االعتماد على مصادر ومؤثرات خارجية
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مع وجود االهتمام المتبادل بينهم الشعور باالرتباط مع اآلخرين في وتفضيالته، أما االنتماء فيتمثل 
مع اإلحساس بالطمأنينة تجاه المجتمع والشعور باألمن والحماية داخل البيئة التي يعيش فيها، أما 

الموروثة  فضاًل عن الرغبةالكفاءة فتمثل شعور الفرد بامتالكه الفاعلية للتفاعل مع البيئة االجتماعية 
 البيئة. فيلدى الفرد للشعور بتأثيره 

 أساليب التعلم: 
 أدى التطور الثقافي واالجتماعي واالقتصادي الشامل والتوقعات الجديدة للنظام التعليمي إلى

 ,Mehyary)من المعارف والمعلومات لألفراد، التركيز على أساليب التعلم بداًل من نقل مجموعة

Azam, Kashani, Gharib, Khani,2009) ف فيلدر وسبيرلنعر  ، و(Felder& 

Spurlin,2005)   خصائص ذهنية ووجدانية وسلوكية مميزة تعمل كمؤشرات  :بأنهاأساليب التعلم
طرق  :أنها (Alkaffas,2009) القفاص  رأيفاعل المتعلم مع بيئة تعلمه، و ثابتة نسبيا لكيفية ت

تعلمهم متأثرة بدوافعهم إلتمام العمل  مهماتشخصية ثابتة نسبيا يملكها المتعلمون عند مواجهة 
 وجههم نحوه. وتختلف أساليب التعلم من شخص آلخر بسبب وجود اختالفات بيولوجية ونفسيةوت

(Abidin ,Rezaee , Abdullah & Singh,2011)  على التعلم  الطلبة، وتساعد أساليب التعلم
بسهولة أكبر، وتذكر المعلومات لمدة أطول، والتفكير بشكل إيجابي أكثر حول المواد الدراسية 

 Yemane et) فاعليةية، وتحقيق األهداف األكاديمية بسرعة، واستخدام المعلومات بوالتعليم

al,2017) 
 : اآلتيةكثير من المتعلمين ضمن أحد األساليب يمكن تصنيف و 
الصور  شياء المرئية أو المالحظة، ومنهايفضل األ إذ البصري:الفرد الذي يتميز بأسلوب التعلم  .2

 األفالم وغيرها.والتخطيطات والعروض العملية و 

أي الكلمة  ،يفضل نقل المعلومات من خالل السمع إذ :الفرد الذي يتميز بأسلوب التعلم السمعي .0
 ضوضاء.السواء األصوات أم ة سواء من نفسه أم من اآلخرين، و المنطوق

والخبــرات  يفضــل الخبــرة الجســدية: واللمــس والعمــل إذ :الفـرد الــذي يتميــز بأســلوب الــتعلم الحركــي .3
 .(Abuhashim,2000)ية العمل

وإذا تم تكييف التعلم  ،سلوب تعلمأن كل شخص لديه أن و وبشكل عام يفترض الباحثون التربوي
 ,Franzoni, Assar)أفضلإلى نتائج تعلم  ين يؤدأالستيعاب هذا األسلوب فمن المتوقع 

Defude & Rojas,2009). 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  414 

  االنحراف الفكري: 
ان دينيا أم اجتماعيا أم سواء أك ة،عليه األم االنحراف الفكري هو مخالفة ما اجتمعت

قرته األمة من أفكار، وأن من االنحرافات أبذلك قد اختار طريقا مختلفا على ما  وهو لخ،إ..سياسيا.
الفكرية ما قد يتخذ شكال فرديا أو جماعيا، واالنحراف الفكري مادته الفكر، وهو الركيزة األساسية 

 ,Alrwashdeh) فراد والجماعات، وهذا أخطر ما في الموضوع.المرجعي لأل التي تحدد اإلطار

2015)  
 السابقة:لدراسات ا

تناولت المحور األول الدراسات التي  :همالدراسات السابقة من خالل محورين تناول ا تم
 ، والمحور الثاني الدراسات التي تناولت االنحراف/ التطرف الفكري. الحاجات النفسية والتعلم

 تناولت الحاجات النفسية والتعلم.تي الدراسات ال
معرفة تأثير إشباع الحاجات النفسية في زيادة دراسة ل (Lefkowitz,2006) يفكوويتز أجرى 

سلوبي التعلم التقليدي مقابل التعلم المفضل، وتكونت عينة أالتحصيل واالتجاه نحو التعلم باستخدام 
ومقياس  ،طبق عليهم مقياس الحاجات النفسية مريكية( طالبا بجامعة فلوريدا األ282الدراسة من )
التدريس التي تراعي أساليب التعلم المفضلة  طرائقن استخدام أأهم النتائج  أظهرتو  .أساليب التعلم

)المحققة إلشباع الحاجات( أدت إلى زيادة في التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو التعلم مقارنة 
 باألسلوب التقليدي. 

العالقة بين تحقيق الحاجات  دراسة تناولت (Faye & Sharpe,2008) فاي وشارب وأجرى 
النفسية والدافع األكاديمي والتحصيلي لدى طلبة الجامعة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت 

د ى عينة من طلبة الجامعة بلغ عدمقاييس الحاجات النفسية والدافع األكاديمي والتحصيلي عل
وأكدت أهم نتائج  ،( من عينة الدراسة%74.9البة بلغت نسبة الطالبات )وط ا( طالب362)أفرادها 

من الحاجات النفسية األكثر ارتباطا بالدافع األكاديمي  وهويتها الدراسة على أن كفاءة الذات
، وتدعم هذه النتائج الرأي القائل بأن تشكيل الهوية يؤدى دورا حاسما في الطلبةوالتحصيلي لدى 
 كاديمي في الجامعة. تسهيل الدافع األ

لمعرفة عالقة أساليب التعلم بمستوى الحاجة إلى   (Alkabi,2015)الكعبي وتصدت دراسة
طبقت  إذاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و المعرفة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية) المتوسطة(، 

وطالبة تم  ا( طالب222مقياس أساليب التعلم ومقياس الحاجة إلى المعرفة على عينة بلغت )
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قة ارتباطية طردية بين الحاجة ال، وأظهرت أهم النتائج وجود عالعشوائية الطبقيةبالطريقة اختيارهم 
 إلى المعرفة وأساليب التعلم.

 العالقات(Abdulrahman & Alzghoul,2017) عبدالرحمن والزغول وتناولت دراسة
نت عينة السببية بين الحاجات النفسية والت وجهات الهدفية واالنهم اك في التعلم. ولتحقيق ذلك تكو 

( طالًبا وطالًبة في جامعة اليرموك طبق عليهم مقياس إشباع الحاجات النفسية 754الد راسة من )
أظهرت أهم نتائج الدراسة أن مستوى إشباع و  ،ومقياسي الت وجهات الهدفية واالنهماك في التعلم
اجة االنتماء فقد جاء بمستوى مرتفع، كما أظهرت حاجتي االستقالل والكفاءة متوسط، أما إشباع ح

 النتائج بالنسبة لالنهماك في التعلم بدرجة متوسطة.
 تناولت االنحراف/التطرف الفكري.التي دراسات ال

إلى معرفة الفروق في الحاجات النفسية الظاهرة  (Alshaikh,1983) الشيخ هدفت دراسة
الشباب الجامعي، واعتمدت الدراسة على المنهج  المتطرفين وغير المتطرفين من والكامنة لدى

طبقت مقياس الصداقة الشخصية لقياس االستجابات المتطرفة ومقياس التفضيل  إذالوصفي 
وطالبة  طالب  ( 200الشخصي واختبار تكملة الجمل للحاجات النفسية الكامنة على عينة قوامها )

طلبة المتطرفين وغير المتطرفين في الحاجات وخلصت أهم النتائج إلى وجود فروق بين ال ،بالجامعة
لوم و التأمل الذاتي، و السيطرة، و االستعراض، و النفسية الظاهرة )كالتحصيل والخضوع، والنظام، 

واالستعراض المكبوت(  ،والمعرفة المكبوتة ،الذات( والحاجات النفسية الكامنة )كالعدوان المكبوت
 تطرفين وعدم إشباعها.وهذه الفروق تعبر عن شدة الحاجة لدى الم

االتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجة لألمن ( (Abdullah,1996عبدهللا  وتناولت دراســة
طبقت  إذالنفسي لدى عينة من العاملين وغير العاملين، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

 ة بلغ عددهمالطلبمقياس حاجات األمان النفسي على عينة من مقياس االتجاه نحو التطرف و 
 ة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطي( عامال55وعينة من العاملين ) ا( طالب262)

 سالبة بين االتجاه نحو التطرف الفكري وإشباع الحاجة لألمن النفسي.
طبيعة التطرف بأنواعه المختلفة وعالقته  إلىللتعرف  (Afifi,2002) عفيفي وتصدت دراسة

طبقت مقياس التطرف ومقياس  إذالدراسة على المنهج الوصفي  لذاته، واعتمدتد بمدى تحقيق الفر 
وطالبة من جامعة عين شمس، وخلصت أهم نتائج  ( طالب200تحقيق الذات على عينة قوامها )

 سالبة بين التطرف وإشباع الحاجة إلى تحقيق الذات. ةنه توجد عالقة ارتباطيأالدراسة إلى 
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العالقة بين االتجاه نحو التطرف ( (Abudawabeh,2012 ابةدو  وتناولت دراسة أبو
طبقت  إذوالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

( طالبا وطالبة، 617مقياس االتجاه نحو التطرف ومقياس الحاجات النفسية على عينة بلغ عددها )
تباطية ذات داللة إحصائية بين التطرف والحاجات االقتصـادية، وأظهرت أهم النتائج وجود عالقة ار 

ممـا يشـير إلى ضرورة إشباع الحاجـات النفسـية لـدى الفـرد مـن أجـل تحقيـق الشـعور بالرضـا عـن 
 .ذاتـه وعـن مجتمعـه

إلى معرفة االتجاه نحو التطرف وعالقته  (Albasheer,2016) وهدفت دراسة البشير   
طبق  إذستخدم المنهج الوصفي أُ و  ،بعض الجامعات السودانية طلبةجات النفسية لدى ببعض الحا

( طالبا، 191)أفرادها لتطرف ومقياس الحاجات النفسية على عينة بلغ عددمقياس االتجاه نحو ا
الحاجة إلى التفاعل تباطية بين االتجاه نحو التطرف و وخلصت أهم نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ار 

 ماعي والحاجة إلى تحقيق مكانه اجتماعية.االجت
تعرف على مدى ممارسة األنشطة الترويحية، ومستوى لل دراسة (Alsaid,2017)دالسيأجرى و 

حاجات األمن النفسي، واالتجاه نحو التطرف لدى عينة من الشباب السعودي في ضوء بعض 
طبقت مقياس الممارسات  إذ ،المتغيرات الديموغرافية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

عينة من الشباب السعودي ومقياس االتجاه نحو التطرف على  ،ومقياس األمن النفسي ،الترويحية
وتوصلت أهم نتائج  ،بتخصصات نظرية ثىنإ( 160)و راً ( ذك130( منهم )290) افرادها بلغ عدد

 وجود ارتباط سالب بين األمن النفسي واالتجاه نحو التطرف. الدراسة إلى
 :على الدراسات السابقة تعقيب

 ي:باحث للدراسات السابقة يتضح ما يأتمن خالل استعراض ال
 أدت :اآلتيأكدت الدراسات التي تناولت الحاجات النفسية والتعلم على  :من حيث النتائج .1

 في دراسةأساليب التعلم المحققة إلشباع الحاجات إلى تحسين التحصيل األكاديمي 
 في ارتباط الحاجات النفسية بالدافع األكاديمي والتحصيليو   (Lefkowitz,2006)يفكوويتز

 فيارتباط الحاجة إلى المعرفة وأساليب التعلم و ، (Faye &Sharpe,2008)دراسة فاي وشارب
ن مستوى إشباع حاجتي االستقالل والكفاءة واالنهماك في أو  (، (Alkabi, 2015الكعبي  دراسة

كما أكدت ، (Abdulrahman & Alzghoul, 2017) ةالتعلم متوسط لدى طلبة الجامع
وعدم  ،: شدة الحاجة لدى الطلبة المتطرفيناآلتيالدراسات التي تناولت االنحراف الفكري على 
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وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االتجاه نحو و  ،(Alshaikh,1983) الشــيخفي دراسة إشباعها 
وجود و ،  (Abdullah,1996)عبدهللا ي دراسة ف التطرف الفكري وإشباع الحاجة لألمن النفسي

في دراسة  عالقة ارتباطية سالبة بين التطرف وإشباع الحاجة إلى تحقيق الذات
أبو في دراسة  عالقة ارتباطية بين التطرف والحاجات االقتصـادية وجودو  ،(Afifi,2002)عفيفي

و التطرف والحاجة إلى ووجود عالقة ارتباطية بين االتجاه نح ، (Abudawabeh,2012)دوابة
ووجود ، (Albasheer, 2016)البشيرفي دراسة  اجتماعية ةالتفاعل االجتماعي وتحقيق مكان

 .(Alsaid,2017)السيدفي دراسة  ارتباط سالب بين األمن النفسي واالتجاه نحو التطرف
قاييس واستخدمت م ،اعتمدت الدراسات السابقة على المنهج الوصفي: من حيث المنهج واألدوات .2

 للحاجات النفسية والتعلم واالنحراف الفكري.
 ،(Lefkowitz,2006)يفكوويتزعدا دراسة ما تطبيق على طلبة الجامعة التم  :من حيث العينة .3

 ودراسة الكعبي ،(Albasheer,2016) البشيرودراسة  ((Abdullah,1996عبدهللا ودراسة 

Alkabi,2015) )  سطة.التي أجريت على طلبة المرحلة المتو 
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة وأدوات قياسها. .4
النفسية وأساليب التعلم وعالقتهما باالتجاه  للحاجات سابقةيتضح مما سبق عدم تناول دراسة  .5

 .نحو االنحراف الفكري والحد منه
أساليب التعلم عالقتها بحاجات النفسية و تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناول ال .6

 وهو ما لم يتوفر ،وطرق الحد منه االتجاه نحو االنحراف الفكري مرتفعي لدى الشباب الجامعي 
 سابقة.أى دراسة في -في حدود علم الباحث  – تناوله

 الطريقة واإلجراءات:
 :منهج الدراسة
يعد منهجا مالئما  إذ االرتباطي هداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفيأ لتحقيق 

لهذا النوع من الدراسات التي تتصدى لوصف الظاهرة وتحليل بياناتها واختبار صحة فروضها 
 وتفسير نتائجها.
 :مجتمع الدراسة

–2432لعام الجامعي لة المنتظمين في الدراس وفروعهاجامعة تبوك  طالب وطالباتجميع 
 . لجامعيوالمراجعين لوحدات االرشاد ا هـ،2442
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 :عينة الدراسة
التطبيق على عدد كبير من طالب جامعة تبوك تم  إذاختيار العينة بطريقة قصدية تم 

وبعد ، ة( طالبا وطالب833بلغ عددهم ) من مراجعي وحدات االرشاد الجامعيوطالباتها  وفروعها
وهو من  الفكري  تم اختيار من ارتفعت درجاتهم على مقياس االتجاه نحو االنحرافتصحيح المقياس 

حتى  ( درجة،90-18ما بين ) للمقياسالكلية  ةتتراوح الدرج إذ فما فوق؛ درجة 75)تعدت درجته )
طبق عليهم مقياس ثم ( طالبة، 21( طالبا، و)21بواقع )طالبا وطالبة ( 32بلغ عدد عينة الدراسة )

 التعلم المعدل.  ومقياس أساليبالحاجات النفسية 
 :أدوات الدراسة

 اس االتجاه نحو االنحراف الفكري مقي:  

وفياض  بدارنه استخدمه الباحث لضبط عينة الدراسة، وهو من إعداد الهدف من المقياس: .1
مظاهر االنحراف  :اآلتيةاألبعاد لقياس  (Badarneh, fyad& Aerot, 2011) وعيروط

 الفكري، والعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل األكاديمية.

دب النظري والدراسات السابقة التي األ اعتمد معدو المقياس على مصادر إعداد المقياس: .2
 الفكري.تناولت التطرف واالنحراف الفكري والتعصب 

صدق عن طريق عرضه على ال معدو المقياس من تحقق الخصائص السيكومترية للمقياس: .3
من أعضاء هيئة  عليها المحكمون وتم االستقرار على الفقرات التي اتفق  ،مجموعة من المحكمين

كما تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق االختبار وإعادة  التدريس في الجامعة األردنية
باستخدام  الداخلي االتساقاالختبار وبفارق أسبوعين وقد تم حساب معامل ثبات اإلعادة ومعامل 

، (0.91لغ معامل كرونباخ ألفا )(، وب0.90، وقد بلغ معامل ثبات اإلعادة )الفا كرونباخ معادلة
( فقرة توزعت على أربعة مجاالت هي 61وقد أصبح المقياس يتكون في صورته النهائية من )

 مظاهر التطرف الفكري، والعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل األكاديمية.
 :اآلتيةمن الصدق بالطرق  الباحث تحققو 

( محكمــين فــي مجــال اإلرشــاد النفســي والصــحة 6اس علــى )تــم عــرض المقيــ :صدددق المحتددوى  .أ
النفســية والقيــاس النفســي، وتــم إجــراء التعــديالت التــي تــم االتفــاق عليهــا وخاصــة تعــديل صــياغة 

 بعض العبارات حتى تالئم هدف المقياس والعينة المستهدفة.
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لكل فقرة من تم حساب دالالت صدق البناء بحساب معامالت االرتباط  :صدق االتساق الداخلي .ب
معيين ( طــالب جــا10فقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة لــه علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )

ـــى وحـــدات اإلرشـــاد ـــرددين عل ـــين  مت ـــارات مـــا ب ـــع العب ـــاط لجمي ـــيم  معـــامالت االرتب ، وتراوحـــت  ق
(، وبلـــغ عــدد فقــرات المقيـــاس (0.05(، وجميعهــا  دالــة  إحصـــائيا عنــد مســتوى 0.61-  0.39)
فقــرة، تتــوزع االســتجابة وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي ) موافــق تمامــا، موافــق، ال أعــرف،  (18)

لـذلك تتــراوح الـدرجات الكليـة  مـا بــين  ؛( 1-5معـارض، معـارض تمامـا (، وتتــوزع الـدرجات مـن )
ــر الدرجــة المرتفعــة عــن قبــول االنحــراف الفكــري، والدرجــة المنخفضــة عــن 18-90) ( درجــة، وتعب

 رفضه.
تـم التحقـق منـه عـن طريـق االختبـار وإعـادة االختبـار وبفاصـل زمنـي بـين التطبيقـين مدتـه  :الثبات .ج

(، كمـا تـم (0.05( وهـي قيمـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 0.65ن، وبلغ قيمـة معامـل لثبـات )اأسبوع
قيمة دالة عنـد مسـتوى داللـة  ( وهي(0.590النصفية وبلغت قيمته ارتباط التجزئةاستخدام معامل 

 (، مما يعطي ثقة في صالحية المقياس للتطبيق.(0.05
 مقياس الحاجات النفسية: 
قياس الحاجات النفسية في ضوء نظرية الذات وهذه الحاجات هي  الهدف من المقياس: .1

 ,Alian & Alkahloot)والكحلوتعليان  من إعداداالستقالل واالنتماء والكفاءة، والمقياس 

2005). 
نظرية محددات الذات وقد استمدت البنود على  بناءداد المقياس تم إع مصادر إعداد المقياس: .2

من التراث السيكولوجي، وخاصة المتعلقة بالدافعية والحاجات النفسية كما اطلع معدو المقياس 
 على المقاييس التي أعدت للحاجات النفسية.

قاللية االستعاد وهي )( فقرة موزعة على ثالثة أب27يتكون المقياس من ) :وصف المقياس .3
بة فقرات(، وتتم االستجا 8فقرات، والكفاءة وتقاس ب 10  ـفقرات، واالنتماء ويقاس ب 9وتقاس ب 

 بدرجة قليلة، يرة، بدرجة متوسطة،ببدرجة كبيرة جدا، بدرجة كعلى المقياس وفق تدرج خماسي )
 فالفقرات ذات األرقام (1,2,3,4,5) بدرجة قليلة جدا( وتصحح بدرجات

عكسية  اآلتيةوجبة التصحيح والفقرات م (1,2,5,6,8,9,10,12,13,14,17,21,22,26)
ما  المقياسوبذلك تتراوح الدرجة على  (3,4,7,11,15,16,18,19,20,23,25,27) التصحيح
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حاجات منخفضة اشباع على ( 54أقل من ) ( درجة، وتدل الدرجة المنخفضة 135-27بين )
 إشباع الحاجات.على ارتفاع  (81اعلى من ) والدرجة المرتفعة

والثبات كما تم استخدامه صدق ال معد المقياس من تحقق الخصائص السيكومترية للمقياس: .4
 :اآلتيةمن الصدق بالطرق  الباحث تحققو عديد من البحوث والدراسات العربية، في 

( محكمـين فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي والصـحة 6تـم عـرض المقيـاس علـى ) :صدق المحتوى  .أ
النفسي، وتم إجـراء التعـديالت التـي تـم االتفـاق عليهـا وخاصـة تعـديل صـياغة  النفسية والقياس

 بعض العبارات حتى تالئم هدف المقياس والعينة المستهدفة.

تم حساب دالالت صدق البناء بحساب معامالت االرتباط لكل فقـرة  :صدق االتساق الداخلي .ب
ــة اســتطالعي ــه علــى عين ــة مــن )مــن فقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة ل ( طــالب 10ة مكون

االرتبـاط لجميـع العبـارات مـا  امالتقـيم معـوتراوحت  اإلرشاد،جامعيين مترددين على وحدات 
 .((0.05(، وجميعها  دالة  إحصائيا عند مستوى 0.66-  0.44بين )

تــم التحقــق منــه عــن طريــق االختبــار وإعــادة االختبــار وبفاصــل زمنــي بــين التطبيقــين  :الثبددات .ج
(، (0.05وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  (،(0.55ن، وبلغ قيمة معامل لثبات اعمدته أسبو 

قيمـة دالـة عنـد  ( وهـي(0.620النصـفية وبلغـت قيمتـه  ارتباط التجزئـةكما تم استخدام معامل 
 (، مما يعطي ثقة في صالحية المقياس للتطبيق.(0.05مستوى داللة 

 مقياس أساليب التعلم المعدل:  
أعده كل من انتوستل توجهات وأساليب التعلم لدى طالب الجامعة  قياس المقياس:الهدف من  .2

 .(Sabati & Ramadan, 2002) ورمضان وطوره الصباطيتايت وترجمه و 
( فقرة من نوع التقرير الذاتي لقياس توجهات وأساليب التعلم 38تكون من )ي :وصف المقياس .0

في صورته األصلية، وقام مترجما المقياس ويحتوي على خمسة مقاييس  ،الجامعة طلبةلدى 
األسلوب العميق، و األسلوب السطحي، مقاييس فرعية وهي ) ثالثةماد على واالعت تهبترجم

لكل منها عشر مفردات يجاب على المفردات باختيار إجابة من بين  (األسلوب االستراتيجيو 
ف، معارض، معارض تماما( موافق تماما، موافق، ال أعر خمس إجابات متدرجة بطريقة ليكرت )

( درجة، 50-5سلوب ما بين )(، وبذلك تتراوح الدرجة على األ1,2,3,4,5وتصحح وفق درجات)
 ه.عواتبا وتعبر الدرجة المنخفضة على رفض األسلوب والدرجة المرتفعة على قبول األسلوب
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حكمين عرض مترجما المقياس بنوده على مجموعة من الم الخصائص السيكو مترية للمقياس: .3
 بإجراءالمتخصصين للحصول على موافقتهم في صياغة البنود وانتمائها إلى محاورها وقاما 

ظهر التحليل العاملي وجود ثالثة أ إذ ،التعديالت المناسبة، وكذلك اعتمدا على الصدق العاملي
تحقق واالتساق الداخلي.و  الفا عوامل كما تم التحقق من الثبات عن طريقة معادلة كرونباخ

 :اآلتيةمن الصدق بالطرق الباحث 
ــم الــنفس التربــوي 4تــم عــرض المقيــاس علــى ) :صدددق المحتددوى  .أ ( محكمــين فــي مجــال عل

ـــم االتفـــاق عليهـــا وخاصـــة تعـــديل و والقيـــاس  ـــم إجـــراء التعـــديالت التـــي ت التقـــويم التربـــوي، وت
 بعاده والعينة المستهدفة.أصياغة بعض العبارات حتى تالئم هدف المقياس و 

تـم حسـاب دالالت صـدق البنـاء بحسـاب معـامالت االرتبـاط لكـل  :ساق الدداخليصدق االت .ب
( 10فقــرة مــن فقـــرات المقيــاس مــع الدرجـــة الكليــة لـــه علــى عينــة اســـتطالعية مكونــة مـــن )

ــع  قــيم معــامالتوتراوحــت  اإلرشــاد،طــالب جــامعيين متــرددين علــى وحــدات  االرتبــاط لجمي
 .((0.05عند مستوى  دالة إحصائياوجميعها (، 0.77-0.37بين )العبارات ما 

تم التحقـق منـه عـن طريـق االختبـار وإعـادة االختبـار وبفاصـل زمنـي بـين التطبيقـين  :الثبات .ج
ـــغ قيمـــة معامـــل  ـــات امدتـــه أســـبوعين، وبل ـــة  ( وهـــي(0.47لثب ـــة عنـــد مســـتوى دالل قيمـــة دال

ــاط التجزئــة، كمــا تــم اســتخدام معامــل ((0.05 ــه  ارتب وهــي  ((0.559النصــفية وبلغــت قيمت
 (، مما يعطي ثقة في صالحية المقياس للتطبيق.(0.05قيمة دالة عند مستوى داللة 

 إجراءات الدراسة
 دبيات التي تناولت متغيرات الدراسة وهي االنحراف الفكري والحاجات تم االطالع على األ

 النفسية وأساليب التعلم.

 مترية. تم اختيار أدوات الدراسة والتحقق من خصائصها السيكو 

 .تم تطبيق مقياس االتجاه نحو االنحراف الفكري الختيار عينة الدراسة 

 .تم تطبيق مقياس الحاجات النفسية ومقياس أساليب التعلم المعدل على عينة الدراسة 

 .تم استخراج البيانات ومعالجتها إحصائيا 

  دبيات الدراسة والخروج بالتوصيات.أالخروج بالنتائج وتفسيرها في ضوء 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
ما مستوى الحاجات النفسية لدى السؤال " نص :وتفسيرهالسؤال األول المتعلقة بنتائج ال

المتوسطات الحسابية،  (2)يبين الجدول ي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ الشباب الجامعي مرتفع
ب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو واالنحرافات المعيارية، والترتيب لمستوى الحاجات النفسية لدى الشبا

 االنحراف الفكري.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي  (1)جدول ال

 مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري.
 المستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحاجة رقم الحاجة

 ضعيف)2( 1 0.44 2.01 االستقاللية 1

 ضعيف جداً  2 0.45 1.74 الكفاءة 3

 ضعيف جداً  3 0.51 1.30 االنتماء 2
 ضعيف جداً  0.28 1.67 الكل

إلى أن مستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي مرتفعي  (2)نتائج الجدول  تشير
وانحراف  وبمتوسط حسابي جدا االتجاه نحو االنحراف الفكري جاء بشكل عام بمستوى ضعيف

بمتوسط وانحراف  بمستوى ضعيف جدا(، وجاءت الحاجة إلى االنتماء 0.28±1.67قدره) معياري 
 (، تليه بمستوى ضعيف جدا الحاجة إلى الكفاءة بمتوسط وانحراف0.51±1.30معياري قدره )

وجاءت الحاجة إلى االستقاللية بمستوى ضعيف بمتوسط وانحراف  (،0.45±1.74معياري قدره)
 (.0.44±2.01قدره ) معياري 

شدة في التأكيد على  (Alshaikh,1983) الشــيخوتتفق النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة 
عبدالرحمن وتتعارض النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة الحاجة لدى الطلبة المتطرفين وعدم إشباعها، 

ة وأكدت والتي أجريت على طلبة الجامع  (Abdulrahman & Alzghoul,2017) والزغول
أما  متوسط لدى طلبة الجامعةجاء بمستوى مستوى إشباع حاجتي االستقالل والكفاءة  نتائجها أن

ويرجع الباحث هذا التعارض إلى طبيعة عينة الدراسة ؛ إشباع حاجة االنتماء فقد جاء بمستوى مرتفع
الفكري أما دراسة  اقتصرت الدراسة الحالية على الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف إذ

 فقد اقتصرت على الطلبة العاديين.(Abdulrahman& Alzghoul,2017) عبدالرحمن والزغول

                                                
لذلك تصنف  الحاجة،الحاجة وانخفاض الدرجة عن ضعف إشباع  قوة إشباعيعبر ارتفاع الدرجة في المقياس عن  (2)

متوسط( 2.61-3.40قوي( )من  3.41-4.20قوي جدا( )من4.21-5االستجابة من خالل المتوسط كما يلي:)من 

 ضعيف جدا(1-1.81ضعيف( )من1.81-2.60)من
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 وتشير النتيجة السابقة إلى أن الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري لديهم
 يؤدي ذلك إلىاالنتماء والكفاءة واالستقاللية(، و جدا في إشباع الحاجات النفسية ) مستوى ضعيف

إشباع الحاجات  أن(Alremawi et al,2015) الريماوي واخرون  أكد فقدخلل في شخصياتهم 
وبالتالي عدم إشباعها يؤدي إلى خلل في النفسية يؤدى إلى إحداث التكامل في الشخصية 

 الشخصية.
لدى ما أساليب التعلم المفضلة نص السؤال " :السؤال الثاني وتفسيرهالمتعلقة بنتائج ال

المتوسطات الحسابية،  (0)يبين الجدول  الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟"
واالنحرافات المعيارية، والترتيب لمستوى أساليب التعلم المفضلة لدى الشباب الجامعي مرتفعي 

 االتجاه نحو االنحراف الفكري.
رية لمستوى أساليب التعلم لدى الشباب الجامعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا (2)جدول ال

 مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 
 المستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط المحور رقم االسلوب

 قوي  1 0.55 3.83 السطحي 2
 ضعيف 2 0.36 2.09 االستراتيجي 3

 ضعيف جداً  3 0.47 1.66 العميق 1
 ضعيف 0.27 2.53 الكل

إلى أن مستوى أساليب التعلم المفضلة لدى الشباب الجامعي مرتفعي  (0)الجدول نتائج  شيرت
( 2.35) هاالتجاه نحو االنحراف الفكري جاء بشكل عام بمستوى ضعيف بمتوسط حسابي قدر 

(، وجاء أسلوب التعلم العميق بمستوى ضعيف جدا بمتوسط وانحراف 0.27) هوانحراف معياري قدر 
، يليه أسلوب التعلم االستراتيجي والذي جاء بمستوى ضعيف وبمتوسط (0.47±1.66معياري قدره )

األخيرة وبمستوى  الرتبة(، وجاء أسلوب التعلم السطحي في 0.36±2.09وانحراف معياري قدره )
 (. 0.55±3.83قوي بمتوسط وانحراف معياري قدره )

ه نحو االنحراف الفكري وتشير النتيجة السابقة إلى أن الشباب الجامعي مرتفعي االتجا
يفضلون أسلوب التعلم السطحي في تعلمهم ولديهم ضعف في أساليب التعلم العميق واالستراتيجي، 
فذوو األسلوب السطحي يبدؤون موقف التعلم بنية إتمام متطلبات المهمة ويركزون على حفظ 

المتكاملة للموضوع المعلومات من أجل التقويم والتركيز على العناصر المنفصلة بدون النظرة 
 & Abdulrahman)والصعوبة في فهم المادة المقروءة في التمييز بين المبادئ، 

Alzghoul,2017). 
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هل هناك عالقة بين الحاجات النفسية وأساليب نص السؤال " :نتائج السؤال الثالث وتفسيره
 هذا السؤال تم عن لإلجابة التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟

 يبين النتائج: (3)والجدول  ،استخدام معامل االرتباط لبيرسون 

معامالت االرتباط البسيط ومستوى داللتها اإلحصائية بين الحاجات النفسية والتفكير السطحي  (3)جدول ال
 لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الحاجات النفسية أساليب التعلم

 السطحي

 2022 0.95- االستقاللية

 2022 0.58- الكفاءة
 2022 0.60- االنتماء

بين  0.05))دالة إحصائيا عند مستوى  وجود عالقة عكسية (3)يتضح من نتائج الجدول 
، ف الفكري للشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحرا إشباع الحاجات وأسلوب التعلم السطحي

فقلة إشباع االستقاللية واالنتماء والكفاءة يرتبط لدى المنحرفين فكريا بزيادة استخدام أسلوب التعلم 
 االرتباط بين الحاجات النفسية وأسلوب التعلم العميق. (4)السطحي، ويوضح الجدول 

وأسلوب التعلم نفسية معامالت االرتباط البسيط ومستوى داللتها اإلحصائية بين الحاجات ال (4)جدول ال
 العميق لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الحاجات النفسية أساليب التعلم

 العميق

 2022 0.63 االستقاللية

 2022 0.75 الكفاءة
 2022 0.85 االنتماء

بين إشباع  0.05))ائيا عند مستوى دالة إحصوجود عالقة  (4)يتضح من نتائج الجدول 
، فقلة إشباع للشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري الحاجات وأسلوب التعلم العميق 

االستقاللية واالنتماء والكفاءة يرتبط لدى المنحرفين فكريا بانخفاض أسلوب التعلم العميق، ويوضح 
 أسلوب التعلم االستراتيجي.االرتباط بين الحاجات النفسية و  (1)الجدول 

وأسلوب التعلم معامالت االرتباط البسيط ومستوى داللتها اإلحصائية بين الحاجات النفسية  (5جدول )ال
 االستراتيجي لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الحاجات النفسية أساليب التعلم

 ياالستراتيج

 2022 0.79 االستقاللية

 2022 0.78 الكفاءة
 2022 0.61 االنتماء

بين إشباع  0.05)) دالة إحصائيا عند مستوى وجود عالقة  (1)يتضح من نتائج الجدول 
، فقلة للشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري الحاجات وأسلوب التعلم االستراتيجي 



 أحمد سليم المسعوديد.                                                            لحاجات النفسية وعالقتها.......ا

442 

ماء والكفاءة يرتبط لدى المنحرفين فكريا بانخفاض أسلوب التعلم إشباع االستقاللية واالنت
 االستراتيجي.

( إلى أن انخفاض إشباع االستقاللية واالنتماء والكفاءة 5(، و)4(، و)3) الجداولوتشير نتائج 
يرتبط بزيادة استخدام أسلوب التعلم السطحي وانخفاض أسلوب التعلم العميق واالستراتيجي لدى 

فعي االتجاه نحو االنحراف الفكري، وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج الدراسات التي أكدت الشباب مرت
عبدهللا دراسة  كما فيات وجود عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو التطرف الفكري وإشباع الحاجعلى 

(Abdullah,1996)،  عفيفي ودراسة(Afifi,2002) ، دوابة أبوودراسة (Abudawabeh, 

 .(Alsaid,2017)السيد ، ودراسة (Albasheer,2016)البشير دراسةو  ،(2012
أساليب عديد من العوامل منها بالحاجات النفسية  ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى ارتباط

فالشباب ذوو االتجاه المرتفع في االنحراف الفكري لم يستطيعوا تحقيق  ،(Alkabi,2015)التعلم
؛ لذلك جاء أسلوب (AlFarjaat,2018)أحبط إشباع حاجاتهم  إشباع حاجاتهم النفسية فالمجتمع

 لديهم وأساليب التعلم العميقة واالستراتيجية منخفضة أيضا. اً التعلم السطحي مرتفع
ما التصور المقترح للحد من االتجاه نحو االنحراف الفكري لدى الشباب ونصه " :السؤال الرابع

بنتائج األسئلة السابقة فيقترح الباحث تفعيل المحوريين  وتعتمد اإلجابة على هذا السؤال "الجامعي؟
 :اآلتيين

 :)االنتماء، الكفاءة، االستقاللية( عن طريق اآلتيةإشباع الحاجات النفسية  .أ

  تطوير الجامعات خدماتها بما يحقق إشباع حاجات الشباب الجامعي في اإلحساس باالنتماء
 ي براثن االنحراف الفكري.والكفاءة واالستقاللية ووقايتهم من الوقوع ف

  قدرة الطلبة على اإلحساس باالنتماء والكفاءة مإعداد برامج إرشادية وتدريبية تهدف تعزيز
 .ةواالستقاللية وتحمل المسؤولي

 .تشجيع الشباب على الوعي واحترام قيم االنتماء والكفاءة واالستقاللية 

  واإلسهام مشكالته واالرتباط به قضايا المجتمع و  إلىتوفير أنشطة تتيح للشباب التعرف
 في حل هذه القضايا. الفاعل

 .العمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب 

 .إتاحة فرص الحوار الفعال بين الشباب وتحت إشراف جهات رسمية 
 .تعزيز اشتراك الشباب في األنشطة الوطنية المختلفة 
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 ية لدى الشباب في البيئة السعودية.توجيه البحوث والدراسات حول إشباع الحاجات النفس 

 :تحسين أساليب التعلم )العميقة واالستراتيجية( وخفض التعلم السطحي عن طريق .ب

 .إعداد دورات تدريبية وورش العمل لتدريب الشباب على أساليب التعلم الفاعلة 

 أثناء تعلمهم. في تشجيع الشباب على استخدام أساليب التعلم العميق واالستراتيجي 

 يير طرق التدريس بما يتالءم ويعزز استخدام الشباب ألسلوب التعلم العميق واالستراتيجي.تغ 

 .تصميم المناهج الدراسية بما يعزز استخدام الطلبة أساليب التعلم العميق واالستراتيجي 

 .تدريب المعلمين على أساليب التعلم العميق واالستراتيجي مما يسهل إكسابهم لطلبتهم 

 ن البحوث والدراسات في تناول أساليب التعلم وفق نماذج أخرى وعالقتها إجراء مزيد م
 باالتجاه نحو التطرف الفكري.

 التوصيات
 :ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي الباحث بالتالي في
 .ضرورة العمل على إشباع الحاجات النفسية لدى الشباب مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 دريبية لتنمية أساليب التعلم العميق واالستراتيجي لدى الشباب مرتفعي االتجاه نحو إجراء دورات ت
 االنحراف الفكري.

  إجراء بحوث تتعلق بإشباع الحاجات وأساليب التعلم لدى عينات عمرية مختلفة ومراحل دراسية
 أخرى مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري.

 باالتجاه نحو  التنبؤيةنفسية، وأساليب التعلم وقدرتهما إجراء بحوث ودراسات تتعلق بالحاجات ال
 االنحراف الفكري.
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