
أ  

                                               غزة–جامعة األزهر 

  عمادة الدراسات العليا

                                               كلية التربية قسم علم النفس

  

  

  

بة  القلق االجتماعي لدى طل منلتخفيفل  مقترحلية برنامج إرشاديعاف

   الذات الثانوية وأثره على تقديرالمرحلة
  

  رسالة ماجستير

   مقدمة من الباحث

  علي موسى علي دبابش

  

  إشراف 

  لدكتورا                                                     الدكتور                     

  ككوي     باسم علي أبو                     محمد محمد عليان                              

     أستاذ علم النفس المساعد      فس المشارك                                  أستاذ علم الن

     جامعة األزهر               عميد كلية التربية بجامعة األزهر سابقا                     

  رعميد القبول والتسجيل بجامعة األزه

  

اجستير قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الم

  في قسم علم النفس بكلية التربية في جامعة األزهر بغزة
  

  م٢٠١١- ١٤٣٢                                            

  

  



ب  

        
        
        

        بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  

ّّيغرييغرييغرييغري    الالالال    هللاهللاهللاهللا    ٕٕٕٕانانانان    ﴿                                                                             ّّ ّّ ٍٍبقومبقومبقومبقوم    ماماماما    ّّ ّّيغرييغرييغرييغري    حىتحىتحىتحىت    ٍٍ ّّ ّّ ّّ ُُ هم    ماماماما    واواواواُُ همبا همبا همبا ِِبا   ﴾ ٔٔٔٔنفنفنفنفسسسِسِ
  

                                                                              
        ١١: ٓاالية  ، دسورة الرع

  
  

    صدق اهللا العظيم  

  
  

                                    

  

  

    

  

  

  

  



ج  

  

  

  

  ھداءا�
  
  

  ....يبي وأمإلى أعز الناس على قلبي أ  
  
  

  ....زوجتي رمز التضحية والعطاء إلى   
  

  
  ....أبنائي وبناتي ا"عزاء إلى    

  
  
  

  ًإليھم جميعا أھدي ھذا العمل المتواضع 
  
  

  

  

  الباحث
  

  

  

  

  



د  

  شكر وتقدير
  

لى آلـه وصـحبه الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وع
   ... وبعدأجمعين

 بإكمال هذه الرسالة ّفإني أحمد  اهللا تعالى على نعمه العظمى ومننه الكبرى ، ومن ذلك امتنانه علي   
مـن اليـشكر النـاس : " صلى اهللا عليـه وسـلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ًوامتثاال لسنة النبي ، 

فـــإنني أشــكر كـــل مــن ســـاهم معـــي فــي إخـــراج هــذه الرســـالة بــرأي أو كتابـــة أو مراجعـــة ، " ال يــشكر اهللا 
  . الرسالة كتابةحث حتى تم وأخص بالذكر جامعة األزهر بغزة، التي يسرت لي سبل الب

 هــذه إتمــام كــل مــن ســاهم مــع الباحــث فــي إلــى كمــا أتوجــه بالــشكر الجزيــل والــدعاء بــالتوفيق والــسداد   
 باإلشـراف كويك اللذان تفضال أبوالدراسة، واخص بالشكر والتقدير الدكتور محمد عليان والدكتور باسم 

فس ، فكانا لـي مـشرفين ومعلمـين ومـشجعين ، كمـا وتحليا بسعة الصدر وسماحة النعلى هذه الرسالة ، 
   في انجاز هذه الدراسة ، األكبر ونصائحمهما المستمرة األثر لتوجيهاتهماكان 

 األســتاذ عبـــد اهللا نفـــسي الثانويـــة األســتاذ فتـــيح خلــف اهللا والمرشــد الةكــذلك أتقــدم بالـــشكر لمــدير المدرســ
أثنـاء إجـراء الدراسـة التجريبيـة، مـن تـذليل للـصعوبات الخطيب التي تم تطبيق البحث فيها على ما بذلوه 

 أتقـــدم األســـتاذ عمـــاد الكحلـــوت علـــى مـــا قدمـــه مـــن توجيـــه للباحـــث ،  كمـــا األخ إلـــى بالـــشكر أتقـــدمكمـــا 
 أتقـدم عبـد الناصـر دبـابش لمـا قـدما مـن تنـسيق للرسـالة، كمـا واألخحمـد بـدر أ األخ إلـىبخالص الـشكر 
 به من تدقيق للرسالة ، كما الما قام والشيخ حاتم زقوت  مصطفى أبو األستاذ أحمد إلىبخالص الشكر 

 الكريمـة التــي تحملـت معـي العنــاء والجهـد فـي ســبيل انجـاز هــذه أســرتي الحـب ألفـراد آيــات بأسـمى أتقـدم
خص بالشكر والـدي الكـريم منحـه اهللا الـصحة والعافيـة ، ووالـدتي الكريمـة حفظهـا اهللا ، وكـذلك أالرسالة و
  . وبناتي لهم جزيل الشكر والعرفان بنائيوأزوجتي 
  .  لوجهه الكريم ً يتقبل عملي هذا خالصاأن اهللا أدعو ًوختاما

                                            
  
  
  
  
  
  

                                                     



ه  

   هرست المحتوياتف

  الصفحة  الموضوع

  أ  الغالف*      

  ب   قرآنية آية*      

  ج  اإلهداء*      

  د  شكر وتقدير*      

  ه  فهرس المحتويات *      

  ز  قائمة الجداول *      

  ط  قائمة المالحق*      

  ي  ملخص الدراسة باللغة العربية *      

  ل  ملخص الرسالة باللغة االنجليزية*      

   خلفية الدراسة:الفصل األول
  ٢  المقدمة  

  ٤   الدراسة مشكلة 

  ٥  هدف الدراسة  

  ٥  أهمية الدراسة  

  ٦  مصطلحات الدراسة  

  ٧  حدود الدراسة  

   اإلطار النظري:الفصل الثاني

  ١٠   مفهوم القلق :أوال

  ١١  أنواع القلق 

  ١١  تعريفات القلق االجتماعي  

  ١٦  نظريات تفسير القلق 

  ٢٢    العالج المعرفي السلوكي:ثانيا

  ٢٣  ج المعرفي السلوكينشأة العال 

  ٢٤  آلية اإلرشاد المعرفي السلوكي 

  ٢٥  األساليب التي يقوم عليها العالج المعرفي السلوكي

  ٢٩   تقدير الذات :ثالثا



و  

  ٢٩  تعريفات تقدير الذات  

  ٣٠  العوامل التي تؤثر في تقدير الذات  

  ٣١  نظريات الذات  

  ٣٤  تعقيب على اإلطار النظري 

   الدراسات السابقة:لثالفصل الثا
  ٣٧  دراسات تناولت القلق االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات : أوال  

  ٤٠  دراسات تناولت تقدير الذات : ثانيا  

  ٤٢  دراسات تناولت برامج إرشادية وعالجية : ثالثا  

  ٤٦   الدراسات السابقة ى عام علقيبتع 

   الطريقة واإلجراءات:الفصل الرابع
  ٥٢  لدراسة منهج ا 

  ٥٢  المجتمع األصلي للدراسة 

  ٥٢  عينة الدراسة  

  ٥٣  أدوات الدراسة 

  ٥٨  ضبط المتغيرات قبل التجريب 

  ٦١  البرنامج اإلرشادي  

  ٦٢  مراحل تصميم البرنامج 

  ٧٠  المعالجات اإلحصائية 

   نتائج الدراسة وتفسيرها:الفصل الخامس
  ٧٤  عرض النتائج وتفسيرها  

  ٨٤   الدراسة توصيات 

  ٨٤  الدراسات المقترحة 

  المراجع
  ٨٦  المراجع العربية:   أوال 

  ٩٠  المراجع األجنبية :   ثانيا 

  ٩٢  مالحق الدراسة 

  



ز  

  ائمة الجداولق
  الصفحة  الموضوع  جدولال

  ٥٥   .معامل ارتباط كل فقرة من مقياس القلق االجتماعي مع الدرجة الكلية للمقياس  ١

  ط درجة كل فقرة من فقرات مقياس تقدير الذات مع الدرجة الكلية معامل ارتبا  ٢

   .للبعد

٥٧  

  معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد مقياس تقدير الذات مع الدرجة الكلية  ٣

   . له

٥٨  

  ٥٩   . بين متوسطي رتب المجموعتين في العمر الزمنيUوتني _ قيمة مان   ٤

  المجموعتين في التحصيل الدراسي  بين متوسطي رتب Uوتني _ قيمة مان   ٥

   .العام

٦٠  

   للفرق بين متوسطي رتب المجموعتين في التحصيلUوتني _ قيمة مان   ٦

  الدراسي العام

٦١  

  ٦١   للفرق بين متوسطي رتب المجموعتين في القلق االجتماعيUوتني _ قيمة مان   ٧

  ٦٢   .دير الذات للفرق بين متوسطي رتب المجموعتين في تقUوتني _ قيمة مان   ٨

  عبرنامج اإلرشادي وعددها وترتيبها وموضوالموضوعات العامة لجلسات ال  ٩

   .   كل جلسة

٦٨  

  الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  ١٠

  .في القلق االجتماعي  

٧٥  



ح  

  لقبلي الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين ا  ١١

   .والبعدي للقلق االجتماعي

٧٧  

  الفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي   ١٢

   . للقلق االجتماعييوالتتبع

٧٨  

وحجم تأثير البرنامج باستخدام مربع معامل إيتا " ت"يبين معامل ارتباط التوافق   ١٣
η2.   

٨٠  

  مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الفرق بين متوسطي رتب درجات ال  ١٤

   .في تقدير الذات

٨١  

  الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس القبلي  ١٥

   . والبعدي لتقدير الذات

٨٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ط  

  قائمة المالحق
  

  الصفحة  الموضوع  م

  ٩٤  اإلرشادياستمارة تقويم البرنامج   ١

  ٩٦  تماعيمقياس القلق االج  ٢

  ٩٩  مقياس تقدير الذات  ٣

  ١٠٣  جلسات البرنامج اإلرشادي   ٤

  ١١٥  اإلرشاديأسماء المحكمين للبرنامج   ٥

  ١١٦   البرنامج اإلرشاديىصور تدريب الطالب عل  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  



ي  

  الملخص
  ية  الثانوبة المرحلة القلق االجتماعي لدى طل منلتخفيفلمقترح ة برنامج إرشادي عاليف

  وأثره على تقدير الذات

إلـــى استقـــصاء مـــدى فاعليـــة برنـــامج إرشـــادي معرفـــي ســـلوكي فـــي خفـــض القلـــق الحاليـــة هـــدفت الدراســـة 
االجتمــاعي مــن خــالل قيــاس القلــق االجتمــاعي وتشخيــصه عنــد عينــة مــن طلبــة الــصف الحــادي عــشر 

 تـصميم وتطبيـق البرنـامج ثانوي وأثره على تقدير الذات من خالل قياس تقدير الـذات ، وذلـك مـن خـالل
ثــم التحقــق مــن الفــروق بــين المجمــوعتين الــضابطة والتجريبيــة فــي الحاليــة اإلرشــادي علــى عينــة الدراســة 

القيـاس البعـدي ، والفــروق بـين المجموعـة التجريبيــة فـي القياســين القبلـي والبعـدي والتتبعــي والكـشف عــن 
  أثره على تقدير الذات للطالب فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض القلق االجتماعي و

 

  :مشكلة الدراسة

  :وتتمثل المشكلة في التساؤل الرئيس التالي 

   المرحلة الثانوية بةة برنامج إرشادي في خفض القلق االجتماعي لدى طلعالي ما ف
  وأثره على تقدير الذات ؟

  :؛ وهيوتتفرع منه عدد من التساؤالت
  رتب درجات المجموعة الضابطة ورتب يهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -١

  ؟في القياس البعدي على مقياس القلق االجتماعي المجموعة التجريبية       درجات 
  رتب درجات المجموعة التجريبية في يهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -٢

 ؟ دي لمقياس القلق االجتماعيالقياسين القبلي والبع      

في رتب درجات المجموعة التجريبية  يهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -٣
 البعدي والتتبعي للقلق االجتماعي؟القياسين 

 هل توجد فاعلية للبرنامج اإلرشادي في خفض القلق االجتماعي ألفراد العينة؟ -٤

  رتب درجات المجموعة الضابطة ورتب يهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -٥

  ؟درجات المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الذات في القياس البعدي      

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية علـى مقيـاس  -٦
       ؟ تقدير الذات في القياسين القبلي والبعدي

 

  :ينة الدراسةع



ك  

 طالبــا مــن الطــالب الملتحقــين بمدرســة خالــد الحــسن الثانويــة ٢٤ه الدراســة علــى عينــة قوامهــا أجريــت هــذ
  :يونس، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين وهما بمحافظة خان

  . طالب من القلقين اجتماعيا ١٢وتتكون من : المجموعة التجريبية
  . عيا  طالب من القلقين اجتما١٢وتتكون من : المجموعة الضابطة

  

  :أدوات الدراسة

  :وقد تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها وهذه األدوات هي 
 )١٩٩٨،وهانم عبد المقصود ، محمد السيد عبد الرحمنإعداد ( مقياس القلق االجتماعي  •

 )٢٠٠٣،تعريب وترجمة الحميدي محمد ضيدان الضيدان ( مقياس تقدير الذات       •

  ) .إعداد الباحث( البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي  •

  :األساليب اإلحصائية

قام الباحث بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خالل استخدام األساليب اإلحصائية باسـتخدام 
  :  ، وهي  spssحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

تساق الداخلي ، معادلة جتمان ، معادلة كرونبـاخ ألفـا للثبـات ، اختبـار معامل ارتباط بيرسون لصدق اال
مان وتني ، واختبار ويلكوكسون ، كما تم استخدام مربع إيتا ، لتقدير فاعليـة البرنـامج فـي خفـض القلـق 

  .عينة الدراسةاالجتماعي واالرتقاء بمستوى تقدير الذات لدى 
   

  : وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي 
 فروق دالة إحصائيا بين متوسط رتـب درجـات المجموعـة الـضابطة ورتـب درجـات المجموعـة ودوج -١

  .عدي ، لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية على مقياس القلق االجتماعي في القياس الب
 فـــروق دالـــة إحـــصائيا بـــين متوســـطي رتـــب درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة علـــى مقيـــاس القلـــق وجـــود -٢

 .سين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي االجتماعي في القيا

 بــــين متوســــطي رتــــب درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة فــــي القلــــق ً فــــروق دالــــة إحــــصائياعــــدم وجــــود -٣
 .االجتماعي في القياسين البعدي والتتبعي 

 . توجد فاعلية للبرنامج اإلرشادي في خفض القلق االجتماعي ألفراد العينة  -٤

توسطي رتب درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات المجموعة  فروق دالة إحصائيا بين موجود -٥
 . البعدي لصالح المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الذات في القياس ةالتجريبي

 فــروق دالــة إحــصائيا بــين متوســطي رتــب درجــات المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس تقـــدير وجــود -٦
 .بعدي الذات في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس ال
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Abstract :  

 
The Efficacy of A counseling Program to reduce social anxiety for 
secondary school students and its effect on self on self – esteem 

   
 
This study aims to investigate the extent of the efficacy of a cognitive , 
behavioral counseling program in reducing social anxiety through measuring 
and diagnosing social anxiety of a sampling of 11th grade secondary students 
and the effect of this program on self-appreciation by way of measuring self-
esteem . the study involves designing and applying the counseling program on 
the study sample and then examining the differences between the experimental 
and control groups in the pre-and post-test and sequential measurements , and 
exploring the efficacy of the program in reducing social anxiety and its impact 
on students self –esteem . 

 
The study problem 
The problem of the study involves examining the following main question :  
� what  is the counseling program effective in reducing social anxiety for 
secondary school students and its effect on self –esteem ? 
The following questions are derived from the main question :  
1-  Are there statistically significant differences for social anxiety between the 
mean of the grades of the control group ?. 
2- Are there statistically significant differences between the mean of the 
grades of the control group and those of the experimental group in the pre- test 
measurement ? 
3- Are there statistically significant differences between the mean of the 
grades of the control group and those of the experimental group in the post-
test and sequential test measurement ?  
4- Is there efficacy for the counseling program in reducing social anxiety to 
the study subjects ?  
5- Are there statistically significant differences between the mean of the 
grades of the control group in measuring self-esteem in post-test measuring ? 
6- Are there statistically significant differences between the mean of the 
grades of the control group and those of the experimental group in measuring 
self-esteem in the pre-test measurement ?   

 
Study sample :   
The study was conducted on a sample of 24 students from khaled al – hassan 
secondary school in khan younis who where divided into two equal groups : a 
control group consisting of 12 students who are socially anxious , and 
experimental group consisting of 12 students who are socially anxious . 



م  

 
Study tools : 

 
The study tools were applied on the study sample after ensuring their validity 
and reliability and these tools are :  

social anxiety scale -  

self- appreciation scale- 

cognitive behavioral counseling program-  
statistical techniques :  
The researcher examined the data obtained from using statistical  techniques 
by using a set of statistical programs of social sciences SPSS , which include: 
person assoc ion factor for internal reliability , Gutman equation,_Kronbakh 
Alpha, Man Witni test ,Welkikson Test was used to assess the effectiveness of 
the program in reducing social anxiety and elevating the level of self-esteem 
for the study sample . 

 
Study findings  : 

 
The findings of the study include the following:  
1- There are statistically significant differences between the means of the 
control groups mean and those of the experimental groups grades at the level 
of social anxiety in the post-test , in favors of the experimental groups . 
2- There are statistically significant differences between the grades of the 
experiential groups at the level of social anxiety in the pre- and post-tests in 
favor of the post-test. 
3- There are no statistically significant differences between the means of the 
grades of the experimental group in social anxiety in the post-test and 
sequential test . 
4- There is efficacy for the counseling program in reducing social anxiety for 
the sample participants . 
5-There are statistically significant differences between the means of the 
grades of the control groups and those of the experimental group at the scale 
of self-esteem in the post-test in favour of the experimental group . 
6- There are statistically significant differences between the means of the 
grades of the experimental group at the scale of self-esteem in the pre- and 
post-tests, in favour of the post-test .  
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        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
  خلفية الدراسةخلفية الدراسةخلفية الدراسةخلفية الدراسة

  :المقدمة
تتسم وهي ، تعد المراهقة من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره المختلفة         

تبدأ  الرشد ، فإلى من الطفولة باإلنسان تنقلتبالتجدد المستمر ومكمن الخطر في هذه المرحلة التي 
وفيها يتعرض ،  الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية : النمو المختلفة مظاهرالتغيرات في 

وما استحدثته   طبيعة المرحلة ذاتها،إلىما يرجع منها .  مشكالت متعددة داخلية وخارجية إلى اإلنسان
 ما يلقونه إلىو لتحقيقها أو  أإلشباعها ًفي نفوس المراهقين من تغيرات يشعرون بها وال يجدون منفذا

ن مرحلة المراهقة إم وتقدير واختالف في وجهات النظر، ومن هنا فمن المجتمع الخارجي من عدم فه
 وكثير من المشاكل. األمور ألولياءشق بالنسبة أ وأصعب، والتعامل معها ًتأزما مراحل الحياة أكثرهي 

 فالمراهق في تغير من الناحية  ، لي الجهل والغفلة عامإلى أسبابها، التي يتعرض لها الناس تعود في 
، يريد  ، وتابع للوسط البيئي ثقافيا ، وذو تجربة محدودة ، وغير ناضج من الناحية العاطفية العضوية
،  يتصور أنه يعلم كل شيء لكنه ال يعلم شيئا، لذلك كان من  ، لكنه ال يعرف ما يريد كل شيء

 على باإلشراف ومعلمين وتربويين لهم عالقة آباءمن ،  ه المشكالت حلول سليمة لهذإيجادالضروري 
 بالبحث والدراسة ً جدياً اهتمامابأمورهمالمراهقين والعناية بمشكالتهم عن طريق هيئات خاصة تهتم 

 ال يجوز أن نفترض إذ.  عن طريق اقتراحات سريعة ال تتعرض لصلب الموضوع ال ، وتقويم السلوك
 والمعلمين اآلباء ةمسؤولي المراهقين أنفسهم أو انه هو ةمسؤوليت المراهقين هي  حل مشكالأن ًدائما

لذلك  ،  نفرد له كل عنايتناأنومن ثم يجب .  كلهااألمةنه في الواقع أمر يمس مستقبل إوحدهم بل 
 ، على عالقة الفرد بالجماعة وهو القلق االجتماعيً تأثيرااألمراضيسلط الباحث الضوء على أكثر 

 اإلنسان في مراحل نمو ًمن االضطرابات العصابية وأكثرها شيوعا % ٤٠ – ٣٠يث يمثل حوالي ح
 : ٢٠٠٠ عيد ، إبراهيممحمد ( وترى هورني نقال عن) ٨٥ : ١٩٩٧حامد زهران ، (  . المختلفة

أن القلق االجتماعي يحتل النواة في عصاب القلق الذي يعتبر القاعدة األساسية والمشكلة ) ٣٤٩ص
والمحور الدينامي للعصاب النفسي ليس في األمراض النفسية فقط بل في ، محورية لكافة األعصبة ال

  .أفعال الناس السوية وغير السوية 
ولهذا يعد القلق االجتماعي أحد االضطرابات النفسية التي صنفت ضمن اضطرابات القلق الرهابي 

والعقلية لمنظمة الصحة العالمية وقد صنف التي وردت في الدليل العاشر لتصنيف األمراض النفسية 
 التشخيصي لالضطرابات العقلية الصادر عن جمعية األطباء اإلحصائيكذلك ضمن دليل المرشد 

فهو اضطراب نفسي واسع االنتشار إذ تتراوح نسبة ، النفسيين األمريكيين وذلك في طبعته الثالثة 
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و اضطراب مزمن ومعطل ولكنه قابل للعالج وه، في المجتمعات الغربية %) ١٤- ٧( انتشاره بين 
  . ومع االكتئاب األخرىويظهر عادة في سن المراهقة وهو يترافق مع اضطرابات القلق 

  ) .١٩: ٢٠٠٤، رضية شمسان (
أن القلق االجتماعي يحدث عدد من المخاوف في مجموعة مختلفة )١٩٨٧، Marks (كما يشير

 في اإلنسانى القلق من خالل الكف الناتج عن وجود من مواقف التفاعل االجتماعي ، حيث يتجل
 حدوث هذه المواقف د ظهور ردود فعل القلق عنإلىاألمر الذي يقود . موقف اجتماعي أو موقف عام 

وتعد درجة معينة من القلق االجتماعي سوية وعادية وبخاصة في المواقف التي تتضمن متطلبات . 
جتماعي بالمعنى غير السوي عندما يصبح الخوف من المواقف غير أننا نتحدث عن القلق اال، جديدة 

  . وعندما يتضرر الشخص في مجاالته الحياتية بشكل كبير ًاالجتماعية مزعجا للشخص ومستمرا
ولعل من أهم مظاهر اضطرابات القلق االجتماعي، الخوف من التقويم السالب ، حيث كشفت 

 وغيرهم أن الخوف من التقويم السالب أحد ،)١٩٩٩(، وروك )١٩٩٩(دراسات كل من دين بوير 
األسباب الجوهرية التي تكمن وراء القلق االجتماعي وأن األفراد الذين يتسمون بهذه الخشية حساسون 

يجمد ، ويخشون األمر الذي يبدو لهم وكأنه مراقب ومحاصر لهم بنظراته على نحو بذواتهموملتصقون 
 بالنسبة له تغرقه في كارثة إلىحركة ، ويتحول أي خطأ يرتكبه حركاتهم ويشل فاعليتهم ويقعدهم عن ال

أن القلق االجتماعي يرتبط بانخفاض ) ١٩٧٨(وكما يشير األشول .الخجل وتعزز ميله باالنسحاب 
حيث أن المراهق ال  بالخبرات الحياتية ، ًمستوى تقدير الذات ، حيث أن مفهوم الذات يتأثر كثيرا

 اآلخرينموضوعية ، كما أنه ال يقوم بمقارنة موضوعية بين ذاته والمراهقين  ب يستطيع أن يالحظ ذاته
 من أجل الحصول على أدلة وتأييد حول اآلخرين على تفاعالت ًنه يعتمد كثيراإفي نفس عمره لذا ف

فقد أوضحت العديد من الدراسات أن الفرد السوي الذي ال يعاني من القلق االجتماعي . قيمته وجدارته 
 عن القلق االجتماعي ً بدرجة عالية من تقدير الذات ، فالفرد ذا التقدير المرتفع للذات يكون بعيدايتمتع

 البعض أن التقدير المرتفع للذات هو أكثر األدوات التي يمكن أن يستخدمها الفرد عتبرا، حيث 
شعور بالحزن للحصول على حالة التوافق ، فيستطيع مواجهة الفشل والدخول في مواقف جديدة دون ال

نه يشعر بالهزيمة حتى قبل أن يدخل المواقف الجديدة أو إواالنهيار ، أما ذو التقدير المنخفض للذات ف
  ) ١٩ : ١٩٨٧ فاروق عبد الفتاح ، (                                ًالصعبة ألنه يتوقع الفشل مسبقا

فقد ، ية سليمة موضوعية للذاتويرى عبد الوهاب كامل أن تقدير الذات يتمخض عن وعي أو رؤ
يغالي الفرد في تقديره لذاته ويصاب بما يمكن وصفه بسرطان الذات أو تضخم مرضي خبيث في ذات 

 الفرد ال أنأو ،  والعدوانية اللفظية فائدة ويبحث عن الكالم بدون اآلخرينالفرد يجعله غير  مقبول من 
 فقد  وأخيرا، بالنقصواإلحساسذاته نحو الدونية يعطي نفسه حقها ويحط من قدرها وبالتالي ينحدر ب

  )80:1989،عبد الوهاب كامل(اآلخرينيكون الفرد متزنا يجمع بين الكبرياء الحميد والتواضع واحترام 
  : تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض إلىوهناك نوعان من العوامل المؤدية 
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ات لدى الطفل تتحدد بقدر خلوه من فقد ثبت أن درجة تقدير الذ: وامل تتعلق بالفرد نفسه ع -١
القلق أو عدم االستقرار النفسي بمعنى انه إذا كان الفرد متمتعا بصحة نفسية جيدة ساعد ذلك 

أما اذا كان الفرد من النوع القلق غير ، على نموه نموا طبيعيا ويكون تقديره لذاته مرتفعا 
  . تقديره لذاته  تكون منخفضة وبالتالي ينخفضذاتهالمستقر فان فكرته عن 

 التنشئة االجتماعية والظروف التي تربى وهي متصلة بظروف:  عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية -٢
 التالميذ ذوي تقدير الذات أن )١٩٨١(أوضحت نتائج دراسة كوبر سميث فقد . ونشأ فيها الفرد 

 ليس فقط في المواقف ًنجاحاالمرتفع يكونون عادة أكثر قدرة على التعبير والتفاعل، كما يكونون أكثر 
 في المواقف االجتماعية وكذلك كانوا أكثر ايجابية في المناقشات، ويعبرون عن ً أيضإوانماالمدرسية 

 التدمير، وقد اشترك إلى وال يميلون ً أقل قلقاأنهمأنفسهم بوضوح ويتقبلون النقد بروح طيبة عالوة على 
وبالنسبة . عون في المستوى المتوسط في تقدير الذاتمعهم في بعض تلك الصفات التالميذ الذين يق

للمجموعة المنخفضة في تقدير الذات كان لديهم شعور شديد بالدونية، وليس لديهم شجاعة في مواجهة 
 ال يستطيعون االندماج في ًاألمور غير قادرين على مواجهة المواقف، كما كانوا مكتئبين أحيانا

 ويفتقرون إلى إظهار قدرات اجتماعية وصعوبة أقرانهم مع ًماعيا اجتًاألنشطة التي تتطلب تفاعال
  ).١٥:١٩٩٩،  علي الديب (                                             .االندماج في المناقشات
 تتعامل مع مشاعر وأفكار وسلوك إرشادية أهمية استخدام أساليب وفنيات علىاألمر الذي يؤكد 

لمراهقين، ومن هنا تصدت لاالجتماعي لديهم تساهم في تقديم الدعم النفسي المراهقين لخفض القلق 
 خاصة وأنها تعتبر النظريات المعرفية السلوكية في تناولها الضطراب القلق االجتماعي لدى المراهقين،

حدث التدخالت العالجية المستخدمة في عالج االضطرابات النفسية بوجه عام والقلق االجتماعي أمن 
 إرشادي هذه الدراسة في محاولة من الباحث لتصميم برنامج وتأتي ، خاص لدى المراهقينبوجه 

معرفي سلوكي لمساعدة الطلبة القلقين اجتماعيا في مجتمعنا الفلسطيني ومساعدتهم على اكتساب 
بعض المهارات االجتماعية االيجابية بهدف دمجهم في المجتمع والحد من ابتعادهم عن مخالطة 

  .ومن هنا نشأت مشكلة الدراسة ،  واالرتقاء بمستوى تقدير الذات لديهم اآلخرين
  

  :مشكلة الدراسة 
مع الطالب المراهقين، في  الباحث بمشكلة الدراسة الحالية، من خالل عمله إحساس أبد       

جتماعي  القلق االانتشار الصيفية في المخيمات الصيفية، فقد الحظ الباحث اإلجازة فترة وأثناءمدرسته 
 المعلم والطالب أمام ندوة ليلقوها ٕواعداد، أقرانهم أمام أنفسهم الطلب من الطالب التحدث عن أثناء

ً ، والبعض يرفض الحديث خوفا من التقييم  الشديد واحمرار الوجه ورعشةالتعرقفكان يظهر عليهم 
  .السلبي من اآلخرين 



5 
 

مع  التي تعيق اندماجهم األساسيةالت  القلق االجتماعي من المشكأنومن هنا يرى الباحث  
 حد كبير عن طريق تنمية مهاراتهم إلىولكن يمكن التغلب على تلك المشكلة .  في المجتمعاآلخرين

 تساعدهم على التفاعل االجتماعي وتحد بالتالي من هذا القلق االجتماعي أناالجتماعية التي يمكن 
هم في بعض األنشطة والمهام المختلفة الفردية منها  يتحقق من خالل اشتراكأن الذي يمكن األمروهو 

ومن هنا فقد .  فاعليةوأكثر لهذا الغرض ًأسلوبا المعرفي السلوكي األسلوبوالجماعية، وهو ما يجعل 
، يتضمن جلسات بهدف ًااتجه الباحث إلى إعداد البرنامج اإلرشادي لهؤالء الطالب القلقين اجتماعي

رتقاء بمستوى تقدير الذات، وبذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في تخفيف القلق االجتماعي واال
   :التساؤل الرئيس التالي

 المرحلة الثانوية بة في خفض القلق االجتماعي لدى طلإرشادي برنامج فعاليةما 

  افظات غزة وأثره على تقدير الذات؟بمح
  : وهي من هذا السؤال عدد من التساؤالتويتفرع

  بين متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات إحصائية ذات داللة هل توجد فروق -١

  ؟ى القياس البعدي للقلق االجتماعيالمجموعة التجريبية عل    
 بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -٢

 ؟والبعدي للقلق االجتماعيالقبلي 

   بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين إحصائية داللة هل توجد فروق ذات -٣

 ؟البعدي والتتبعي للقلق االجتماعي    

 ؟ض القلق االجتماعي ألفراد العينة في خفاإلرشاديهل توجد فاعلية للبرنامج  -٤

  بين متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -٥

 ؟اس تقدير الذات في القياس البعديالمجموعة التجريبية على مقي    

 بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -٦
 ؟لذات في القياسين القبلي والبعديتقدير ا

 

  : هدف الدراسة
خفض القلق ل معرفي سلوكي اديإرش استقصاء فاعلية برنامج إلى تهدف الدراسة الحالية        

االجتماعي وذلك من خالل تشخيص القلق االجتماعي وقياسه عند عينة من طالب المرحلة الثانوية ، 
لمكونة  على عينة الدراسة ااإلرشاديوتصميم وتطبيق البرنامج ، من خالل مقياس القلق االجتماعي 

 في خفض القلق االجتماعي اإلرشاديرنامج مدى فاعلية البإلى ، والتعرف من طلبة المرحلة الثانوية
   .، ومعرفة مدى استمرارية تأثير البرنامج بعد شهر من تطبيقه ة الدراسة وأثره على تقدير الذاتلدى عين
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   : أهمية الدراسة
  :للدراسة الحالية أهمية نظرية وأهمية تطبيقية وهما كالتالي 

  :األهمية النظرية 
 التي تبحث في القلق االجتماعي في فلسطين األولىكونها الدراسة راسة تنبع أهمية هذه الد          

وهو برنامج العالج المعرفي ،  المستخدم اإلرشاديوكذلك من أهمية األسلوب ، في حدود علم الباحث 
 والذي كشفت فيه الدراسات السابقة على أهمية هذا ،في خفض اضطراب القلق االجتماعيالسلوكي 

وأنه ذو فعالية في عالج اضطرابات القلق، وبالتالي يؤثر باإليجاب على اتجاهات النوع من العالج 
نحو ذواتهم ونحو اآلخرين، ويساعدهم على النمو النفسي واالجتماعي السوي، وكذلك تعد ضطربين الم

هذه الدراسة من الدراسات العربية النادرة في هذا المجال، فلم يجد الباحث دراسات أجريت على طالب 
. ي المجتمع الفلسطيني ، وأن الدراسات كانت على طلبة المدارس والجامعات في المجتمعات الغربيةف

كما أن هذه الدراسة قد تفتح المجال لدراسات أخرى تحاول االستفادة من العالج المعرفي السلوكي في 
ين النفسيين البيئة العربية بصفة عامة والمجتمع الفلسطيني بصفة خاصة، كما قد تفيد األخصائي

العاملين في المدارس والجامعات والباحثين بأهمية العالج المعرفي السلوكي في خفض اضطراب القلق 
  من المفاهيمً تصورياً الدراسة تقدم إطارا فهذهاالجتماعي وغيره من االضطرابات النفسية األخرى

كية اإلرشادية التي يمكن المعرفية والسلوت والمعلومات عن عدد من الفنيات والنظريات والبيانا
 على  ًمساعدة هؤالء الطالب القلقين اجتماعيا و ،استخدامها في خفض اضطرابات القلق االجتماعي

قد يستفيد من هذه الدراسة القائمين  ،نفسهمأل تقديرهم ةمواجهة مواقف الحياة المختلفة بشجاعة وزياد
التعامل مع المواقف المسببة للقلق  هاراتمكسابهم على العملية التربوية في إعداد وتأهيل المعلمين في إ

  .معها ًاالجتماعي وطرق التخفيف منه ليكون الطلبة أكثر توافقا

  : النقاط التالية إلى الدراسة هذه أهمية فترجع من الناحية التطبيقيةأما 
 أحد أحدث االستراتيجيات العلمية التي تستخدم في تأهيل المراهقين المضطربين استخدام .١

 .انفعاليا الذين يعانون من القلق االجتماعي 

 التي تفيد في اإلرشاديةتطبيق العالج المعرفي السلوكي الذي يعتمد علي عدد من الفنيات  .٢
 في اإلرشاديةويمكن للمختصين أن يستفيدوا من هذه البرامج ، التخلص من االضطراب 

لي مستوي تقبل وصوال بهم إالتعامل مع األفراد الذين يعانون من هذا االضطراب في المس
 .مناسب من التوافق والصحة النفسية 

  .اجتماعيا مدي صالحية مثل هذه الطريقة في التعامل مع األفراد القلقين اختبار .٣

العمل على الحد من القلق االجتماعي لدي المراهقين مما يساعدهم في تحقيق قدر معقول  .٤
  .من التكيف في المجتمع 
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  : مصطلحات الدراسة
  :قلق االجتماعيال

  استجابة مصحوبة بالتوتر واالضطراب عند مواجهة اآلخرين:  يعرف القلق االجتماعي بأنه      
  ) .33 :2004وحيد مصطفى كامل ،(                 والجيران  سين والمدركاألقران والوالدين  

الخوف من " نه اضطراب القلق االجتماعي بأ) 2006(ويعرف المركز الدولي للصحة والمرض    
  ". واإلحراجوالمعاناة من النقد ،  في المواقف االجتماعية السيئاألداء 

 عن والتعبير، بأنه القدرة علي المبادأة بالتفاعل مع اآلخرين ): 1988(ويعرفه محمد السيد عبد الرحمن 
 بما يتناسب مع وضبط االنفعاالت في مواقف التفاعل االجتماعي ، المشاعر السلبية واإليجابية إزاءهم

  ) .80 : 1988، محمد السيد عبد الرحمن (طبيعة الموقف 
  

  : تقدير الذات

نظرة الفرد واتجاهه نحو ذاته ، ومدى تقدير هذه : بأنه )  1993:239(يعرفه مصطفى كامل      
ارسها في الذات من الجوانب المختلفة كالدور والمركز األسري والمهني ، وبقية األدوار التي يم

  .جال العالقة بالواقعم
 مجموعه من االتجاهات  : تقدير الذات بأنه)1985: 230( كما يعرف عبد الرحيم بخيت   

ًن تقدير الذات يعطى تجهيزا إومن هنا ف،  يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط بهالتيوالمعتقدات 
وبالتالي فهو حكم ، لقوه الشخصيةً يعد الشخص لإلستجابه طبقا لتوقعات النجاح والقبول واًعقليا

   ٠الشخص تجاه نفسه وقد يكون هذا الحكم والتقدير بالموافقة أو الرفض 
بأنه التقييم الذي يضعه الطالب لنفسه من خالل إجابته على :ه الحميدي محمد الضيدان ويعرف 

   .مجموعة العبارات الواردة في مقياس تقدير الذات لبروس هير بعد تقنينه  
  

    :امج إرشادي مقترح برن
ومنظمة  مباشرة وغير مباشرة مخططة إرشادية تمجموعة خدما "  :يعرفه الباحث على أنه        
   " .  االجتماعي قعلى القل تغيير ايجابي في الجانب المعرفي والسلوكي للفرد للتغلب إحداث إلى فتهد
  

  :حدود الدراسة 
 الذين يدرسون في مدرسة خالد ًالطالب القلقين اجتماعيا من قصديه     تقتصر الدراسة على عينة   

جانستين بطريقة  مجموعتين متإلىوسوف يتم تقسيم العينة . الحسن الثانوية في مدينة خان يونس
 من الصف الحادي عشر ومن المستوى التعيين العشوائي تكون إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية
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بيق البرنامج اإلرشادي عليها في حين المجموعة األخرى لن  يتم تطاالجتماعي واالقتصادي المتوسط
   .ضع للبرنامج تخ

كما ستقتصر الدراسة على مصطلحاتها وأدواتها وهي القلق االجتماعي، وتقدير الذات والبرنامج 
  م2010 -2009اإلرشادي ومقياس القلق االجتماعي ومقياس تقدير الذات وذلك في العام الدراسي 
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        
        

        اإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظري
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        اإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظري

  :مقدمة
 يتناول الباحث في هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة الحالية والذي يناقش فيه       

المصطلحات المرتبطة بموضوع القلق االجتماعي ، وتعريفاته ، ومستوياته ، والنظريات التي فسرته ، 
 إلى الباحث إلى العالج المعرفي السلوكي ، واإلرشاد الجماعي ، ثم يتطرق الباحث كما سيتعرض
  ..تفسره  والنظريات التي ه والعوامل المؤثرة في ،وتعريفاته، تقدير الذات 

  
  :مفهوم القلق : أوال 

ذي ال يستقر  ، والقلق اله وأقلقه غيرًويقال بات قلقا، القلق من قلق والقلق اإلزعاج : في اللغة        
ومن خالل دراستي لكلمة قلق في اللغة ) ٣٢٣ : ١٠ – ٢ جزء ١٩٨٦ منظور ، بنا( في مكان واحد 

 ً بدالوال في أحاديث النبي صلى اهللا علية وسلم ، وذكر، العربية الحظت أنها لم ترد في القرآن الكريم 
  . والخوف، والهم ، منها الحزن 

االنزعاج ، :  منها متعددة ٍلمة قديمة استخدمها العرب بمعانها كأنحيث  وردت اميس ووفي الق   
 أن كلمة قلق وويبد، أو في مكان واحد ، االضطراب ، األرق الهم ، عدم االستقرار على حال واحد 

   . والخوف المفرط،  الهم مكانهال على الرغم من قدمها لم تستعمل في وصف الحالة النفسية واستعم
  )١١: ١٩٧٨ال موسى ، كم(                                                                  

 شعور عام بالفزع والخوف من شر: حدد معجم علم النفس والطب القلق بأنه  :ًتعريف القلق اصطالحا
  )٣٠ :١٩٧٩ ، كفافيجابر عبد الحميد وعالء                      ( . توشك أن تحدثوكارثةمرتقب 
   :أنه ب) ٢٢١:١٩٩٢، أسعد رزوق   (موسوعة علم النفس فقد عرفهفي أما      

القلق السابح على غير هدى ، وبدون هدف معين ، فال يمكن إرجاعه أو إسناده إلى أي وضع خاص 
                                                    . أو سبب معين

حب اإلنسان منذ مولده ، فالرضيع يعيش  أن ظاهرة القلق تصا)٩٩:١٩٨٩،ر مخيمصالح   (ويرى
 من هذا القلق ، يستخدمه ًالقلق في صورة انغمار صدمة الميالد ليتعلم بعد ذلك أن يستأنس جزءا

                      . الستنهاض الدفاعاتوذلك ، إشارة إنذار لتحريك مبدأ اللذة واأللم ك
،  والخوف،مملوء بالتوقع، امض غير سارشعور غ:  بأنه )٣٨:١٩٨٩ ،عكاشةأحمد   (عرفهيكما  

                      شكل نوبات متكررة من نفس الفرد ببعض اإلحساسات الجسمية تأتي علىً عادةًا مصحوب،والتوتر
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وعية غير سارة لية نحالة انفعا:"  بأنه فرويد فقد عرفه   )٧٩: ٢٠٠٣،عبد الخالقأحمد ( ًونقال عن 
  ".لدى الكائن العضوي

وجهة النظر الفرويدية وعرف  )  DSM-ii(وقد اعتمد التصنيف الطبي األمريكي في صورته الثانية 
الخاصية التي تميز العصاب وقد يتم التعبير عنه بشكل مباشر، أو عن طريق الحيلة  : أنهالقلق ب
  ) .٢٦٥ :١٩٩٨صالح والطارق ، (                                                       " الدفاعية

  
  : أنواع القلق

 ٕوادراك في البيئة ،  ث ذلك  من خالل  خطر موضوعي قائم ويحد:القلق الموضوعي أو الواقعي   -١
 للخوف من بعض الظروف البيئية ، ًالفرد لوجود هذا الخطر هو ما يثير القلق ، وقد يرث الفرد ميال

 المخاوف ، فالخوف من الظالم قد يورث للفرد ، ألن األجيال السابقة كانت تخاف وقد يكتسب هذه
  ) عبد السالم عبد الغفار ، بدون (     . لقلق الفرد ًالظالم ، أو قد يكتسب وهكذا يصبح الظالم مثيرا

 وذلك ألن  ، موقفإلى هو قلق هائم وطليق ألنه شعور غامض ينتقل من موقف : القلق العصابي 
              .ظهورهفي والتوتر يلعب دور هام بابه ليست خارجية بل في داخل المريض نفسه ، وكذلك الخوف أس

 ).٥٥:١٩٧٢حمود الزيادي ، م(                                                                       

يعرفون أن  به  والمصابون ،أو الضمير، ب األنا األعلى مصدره الخوف من عقا: القلق الخلقي  -٢
 ) ٥١-٥٠ : ١٩٩٨عبد الرحمن ، (                           داخلهم سبب الحالة التي يعيشونها من 

 .بالقلق الذي ينتاب اإلنسان أثناء تعرضه الختبار نوع مرتبط ووه:  قلق االمتحان  -٣

 . واالضطرابات الجنسية متصلة بالجنس ، وهو نوع مرتبط بالمخاوف ال:قلق الجنس -٤

اهتم به العلماء حديثا وعالقته بمختلف المتغيرات متضمنة السن والجنس والديانة : قلق الموت  -٥
 )١٢ :١٩٩١،مايسة النيال . (لقدرة العقلية والوظيفة والشخصية وا

و مرتبط بالمواقف وه، موضوع الدراسةوهو لذي يسمى القلق االجتماعي ا : قلق الحديث أمام الناس -٦
   األحاديث أمام جمهور عام من الناسبإلقاءاالجتماعية الخاصة 

 .)١٠٢: 1987أحمد عبد الخالق، (                                                      

   :القلق االجتماعيتعريفات 
 مواقف التفاعل عدد من المخاوف في مجموعة مختلفة منظهر تعندما القلق االجتماعي يحدث      

 في موقف اجتماعي عام ، اإلنساناالجتماعي حيث يتجلى القلق من خالل الكف الناتج عن وجود 
وخاصة في المواقف التي تتضمن متطلبات جديدة ، وعند ، وتعتبر درجة معينة من القلق سوية وعادية 
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أنه يظهر لسوي القلق االجتماعي غير ا)  (MARKS,1987، وكما يذكر الحديث أمام الجمهور 
 وعندما يتضرر ً له ومستمراً للشخص ومؤثراًعندما يصبح الخوف من المواقف االجتماعية مزعجا

   .الشخص في مجاالته الحياتية بشكل جيد 
يعرف ) DSIV(  واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية يفالقلق االجتماعي في الدليل التشخيص  

كثر من المواقف االجتماعية والتي يتطلب منها أداء من الفرد والتي الخوف الناتج من واحد أو أ :بأنه 
 اآلخرين ، ويكون الخوف قبلفيها يكون الفرد أمام الغرباء ، أو يكون في موقع تقييم أو فحص من 

  . فه غير عقالني أو غير منطقي خوناتجا عن الشعور باالرتباك أو التحقير واإلذالل ،ويدرك الفرد أن 
)The American Psychiatric Association , 1994 (  
  :أن القلق االجتماعي أو الرهاب االجتماعي ) ٣٥٧ : ٢٠٠٠،  يدمحمد إبراهيم ع(ويرى   

يصاحبه تغيرات ،  بأنه مباغت ، هائم ، طليق يوصف مبالغ فيه وغير معقول ، يهو خوف مرض
  .  للجهاز العصبي اإلرادي د  الزائشاطلنى ا تشير إلةفسيولوجي

الخوف من المجهول وتجنب  :القلق االجتماعي بأنه ) ٤٨ :٢٠٠١ رضوان ، سامر جميل (ويعرف   
 نتيجة لذلك ًالمواقف التي يفترض فيها الفرد أن يتعامل أو يتفاعل فيها مع اآلخرين ، ويكون معرضا

الخوف غير الواقعي األساسية المميزة للقلق االجتماعي تتمثل في أما السمة .  نوع من أنواع التقييم ىإل
  .من التقييم السلبي للسلوك من قبل اآلخرين 

اضطراب من اضطرابات القلق التي :  االجتماعي بأنه قلقال) ٢٠٠٣ :  (Atmaca كاماتويعرف أ   
  .  التي يكون فيها الفرد موضع تقييم ةتتميز بالخوف من المواقف االجتماعي

استجابة مصحوبة بالتوتر  :االجتماعي بأنهالقلق ) ٢٠٠٤ ، وحيد مصطفى كامل (ويعرف   
   . والوالدين  ، والمدرسين ، والجيران ، اآلخرين  كاألقران هةواالضطراب عند مواج

 عندما يشعر ًخاصة،  تجنب المواقف االجتماعية من قبل الفرد :  بأنه Richardويعرفه ريتشارد    
 ولكنه ال  ،ًلقه غير عقالني ، وليس صحيحايم من قبل اآلخرين ، ويدرك الفرد أن قيبأنه موضع تق

  . قف االجتماعية ايستطيع مواجهة اآلخرين في المو
   : للصحة النفسية القلق االجتماعي بأنهيويعرف المركز الدول   

محمد إبراهيم (ى وير ،الخوف من األداء السيئ في الموقف االجتماعي ، والمعاناة من النقد أو اإلحراج 
الرهاب االجتماعي مرادف لمعنى اضطراب القلق االجتماعي ، وأن أن ) ٣٥٧ : ٢٠٠٠، عيد 

هو الخوف من مواقف اجتماعية بعينها ، وأن هذه المواقف تصبح  ، المفهومين وجهان لخوف واحد
 ىوتنتهي إل ،ىمرضية أخر مخاوف ىضي إلف حادة ، تةيرات فسيولوجيي تغامصدر تهديد ، تصاحبه

 – ٧ بين حوالي ً يرى آخرون أن الخوف االجتماعي يكون منتشرافي حين ،اب ئالتجنب والعزلة واالكت
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ا من اضطراب القلق االجتماعي ،حيث أن األفراد المصابين ًوهو أكثر انتشار، من أفراد المجتمع  % ٨
هم يخافون فقط من التفاعل بل ألماكن المغلقة ، في ابالخوف االجتماعي ال يخافون من نوبات الهلع 

كما أن اضطراب القلق االجتماعي ، ماعي عندما يدركون أنهم موضع تقييم أو نقد من اآلخرين االجت
من ثم فإن الخلط بين المصطلحين  . ضييعتبر تعبير ضيق أكثر بكثير من الخوف االجتماعي المر

  ) Riaarsd ,2003(                      .ناسبةلمايؤثر على إمكانية التشخيص وأساليب العالج 
 يختلف عن الخوف  أن الخوف االجتماعيىإل) ٤٢٠- ٤١٩: ١٩٩٩،غريب عبد الفتاح( يشير و

 أو كلما مر ،ه العادي من التحدت أمام اآلخرين ، الذي عادة ما يختفي كلما تقدم المتحدث في حديث
 ةًف االجتماعي ربما يزداد األمر سوءا وال يقل بالممارسبخبرات مماثلة للموقف ، بينما في الخو

بإحساسهم وتتركز المخاوف االجتماعية لدى الشباب ، جتماعي يثير للخوف االموقفللالتعرض ف
لتي تتسم بانتقاص من اآلخرين ، وعن أفكارهم ا  التقييم السالب لهم من قبل منًخوفا وأ ، بالرفض

  ), ١٩٩٥Albano(                 .، باإلضافة إلى األعراض الجسيمة التي تنتابهم قدرات الذات
أي الخوف ،  االجتماعية قف عن المواًويتم تشخيص اضطراب القلق االجتماعي إذا كان القلق ناتجا   
                                  .نه إعاقة النشاطات اليومية المعتادة للفرد ن المواقف االجتماعية والذي من شأم

  )٦٣: ١٩٩٩بد الستار إبراهيم وعبد اهللا عسكر ، ع(                                                
 بعض اإلعاقة الوظيفية لدى الشخص ، فقد يسبب ، ةفالخجل صورة من صور المخاوف االجتماعي   

والخوف من ، واالرتباك ،يعيقه في إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين ، كما يتسم سلوكه بالتردد
  .ن من البساطة بما قد ال يحتاج إلى الخوف والتردد واالرتباك مواجهة المواقف االجتماعية التي قد تكو

                                                                     ) ١٩٨٦ ، Briggsetal(  
      أن الخجل حالة من القلق االجتماعي الناتجة من التفاعالت إلى  ) Ziller ، ١٩٨٦( ويشير زيلر    

  .التي ال يوجد فيها حدث يهدد الصورة االجتماعية للفرد الطارئة ، و
 أن )١٩٧٧ زيمباردو،(يبين " ؟ ، ما هو ؟ وكيف يمكن التغلب عليه  Shyness الخجل "وفي كتابه  

ن الشخص الخجول يعيش في أالخجل رهاب اجتماعي يدخل ضمن زملة المخاوف االجتماعية ، و
رية عن نفسه ه إحساس بالدونية ، وكف للقدرة التبصيعزلة وخوف من اآلخرين ، حيث يسيطر علي

  . نفسه وعن مشاعره ، ال يثق ب
بأنه الخجل حيث تؤدي الحساسية حيال ردود أفعال اآلخرين إلى ) ٢٣٨: ١٩٩٩ر ،ريزو( ويعرفه 

  .شعور بالخجل بصورة غير مناسبة 
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جتماعي ، الخوف ُالخواف اال: وهناك عدد من المصطلحات التي تصف هذا االضطراب ومنها 
وليس له (  .االجتماعي ، الرهاب االجتماعي ، الخجل ، االرتباك في المواقف االجتماعية وغير ذلك 

  .والعمل الفحش في القول عالقة بالحياء ألن الحياء هو خلق قويم يعني االبتعاد عن 
ن البالغين أ ، ورجع إلى مرحلة الطفولةي الفوبيا أو الخوف االجتماعيأن ) ١٩٨٩،  Bruch(ويرى 

  . يتسمون بالخجل ، وهم هيابون ويعتبرون اآلخرين مصدر تهديد ونقد شديدين الذين يعانون منه
ن الطفل قد أوقد ترجع أسباب الفوبيا االجتماعية إلى تاريخ طفولي يتسم بنزعة نقدية لدى الوالدين ، أو 

 حساسية نفسية ألي نقد يوجه إليهم ، ولهذا هم لديهمءباآن أالنبذ واإلهمال أثناء الطفولة ، أو من عانى 
ن الحساسية الزائدة أو فرط الشعور بالذات أو الحساسية الذاتية من إ ف) ١٩٨٩،  Bruch(كما يؤكد 

   . ال يشعر باالرتياح في حضرة اآلخرينو ، بذاتهً شديداًتصاقاإل ًجعل المرء ملتصقات أن انهأش
ن أجتماعية ترتبط بعوامل جينية ، ويستدل على ذلك بأن الفوبيا اال) ١٩٨٨، Barlo (ويرى    

  .  االجتماعية يسجلون درجات عالية على سمة مقياس العصابية وسمة القلق بالفوبياالمصابين 
  .ا في تحديد أسباب الرهابً جوهرياً جينية تلعب دورًأن ثمة أسبابا) ١٩٩٠، Androws (ويؤكد 
   : مكن استخالص ما يليي على ما سبق وبناء

 مبالغ فيه وغير معقول ، يتصف بأنه مباغت  يأن القلق االجتماعي أو الرهاب االجتماعي خوف مرض
 ل الخجوأن الإراديهائم، طليق، يصاحبه تغيرات فسيولوجية تشير إلى النشاط الزائد للجهاز العصبي ال

اعي في درجته العادية له وأن القلق االجتمن التفاعالت الطارئة ، عحالة من القلق االجتماعي الناتجة 
  :جانبان 

 شبكة العالقات علىومن ثم يؤثر ، جانب سلبي عندما يخشى الفرد من وجوده مع اآلخرين  -
  . واضطراب عندما يصل إلى ذروته يحتاج لعالج ،هدار لطاقة الفردإينتج بذلك االجتماعية و

ي تضر ببعض جوانب حياته جانب إيجابي يتمثل في وقاية الفرد من الوقوع في بعض المشاكل الت -
  ) .الباحث(أثناء الذهاب إلى المدرسة أو العمل 

  

  :المستويات التي يظهر فيها القلق االجتماعي 
أن القلق االجتماعي يظهر وفق إلى  ) ١٩٩٠، kafner ، Reject , schmetzer( كما يشير   

  :ثالثة مستويات
 كعدم تلبية ، اجتماعية مختلفة ويتجنبهاويتجلى في سلوك الهرب من مواقف: المستوى السلوكي   -١

  . االجتماعية تالدعوات االجتماعية والتقليل من االتصاال
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يميه للذات ، وتوقع الفضيحة أو عدم لباقة السلوك يويتمثل في أفكار تق :المستوى المعرفي   -٢
لدائم من والمصائب واالنشغال المتكرر بالمواقف االجتماعية الصعبة والمثيرة للقلق ، والقلق ا

 .ارتكاب األخطاء 

ويتضح من معاناة الشخص من مجموعة مختلفة من األعراض الجسدية  :جي سيولوالمستوى الف  -٣
المرتبطة بالمواقف االجتماعية المرهقة بالنسبة له ، كالشعور بالغثيان واألرق واإلحساس 

 ،بشكل وظيفيوتترابط هذه المستويات مع بعضها ، بالغصة في الحلق واالرتجاف والتعرق 
توقع التقييم السلبي للسلوك الشخصي يقود إلى تنشيط في االنتباه الذاتي يتجلى من خالل إن ف

  فاألشخاص الذين يعانون من قلق  اجتماعي ينشغلون باستمرار في  ،تكثيف مالحظة الذات
زو عل إلى ااإلدراكإدراك إشارات األخطاء الممكنة والفشل والفضيحة في سلوكهم ويقود هذا 

هذا بدوره يؤدي ، و الخاطئ ألعراض القلق كدليل على التقييم السلبي من قبل اآلخرينبيبسال
 التقييمات إلى وتزايد في أعراض القلق ، الذي يتم عزوها الجسديةإلى ارتفاع حدة اآلثار 

  ( Stangier& Heidenreich , 1999 , p.42)                            .االجتماعية 

 

  :على النحو التالي أيكلينيكإ ًوصفه اضطرابابكن تشخيص القلق االجتماعي ويم

والمستمر من المواقف االجتماعية التي ينبغي فيها على الشخص أن ، القلق أو الخوف الواضح   -١
أو عندما ينبغي تقييمه من هؤالء ، حيث يخشى الشخص هنا أن ،  غير معروفين ًيواجه أشخاصا

  .ن يتصرف بشكل غير لبق أو مخجل أعراض القلق أو أتظهر 
 .ا عندما تتم المواجهة مع المواقف االجتماعية التي يخشاها الشخص ً القلق دائمضتظهر أعرا  -٢

 .يدرك الشخص أن خوفه مبالغ فيه وغير مبرر   -٣

 .الفرد تجنب المواقف االجتماعية التي يخشاها   -٤

والضيق الشديد  ،والتوقعات المقلقة ، ب الضرر الواضح الذي يصيب حياة الفرد نتيجة سلوك التجن  -٥
 .ومواقف االنجاز ، في المواقف االجتماعية 

 . كثر من ستة أشهر على األقل أل ١٨يستمر الخوف عند األشخاص تحت سن   -٦

 مباشرة إلى سوء استخدام األدوية والمواد المسببة لإلدمان أو  ال يرجعأن سبب الخوف االجتماعي  -٧
كن تفسيره من خالل اضطرابات نفسية أخرى كقلق االنفصال أو متالزمة  وال يم ،إلى مرض عضوي

  .(Wittchen , Zauding , 1996 , pp . 479 – 480) الهلع أو غيرها
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 وتكون المخاوف معظمها مرتبطة بالمدرسة أو  ،ثناء فترة المراهقةأويبدأ ظهور القلق االجتماعي 
وقد يؤدي إلى ظهور اضطرابات أخرى ، ر طوال الحياة قد يستمٕشطة االجتماعية ، واذا لم يعالج األن

  ( Albano,1998)كاالكتئاب والخوف من األماكن العامة أو الواسعة 

 في النهاية إلى قصور في شبكة العالقات االجتماعية كما يصاحبه زيادة في عدد محاوالت ي فهو يؤد
 قصور في األداء ًجتماعية ، وأيضاوقصور في المساندة اال، االنتحار ، وضعف في الصحة الجسمية 

  .)Davidson , etal . 1993 , rappe , 1995, Albano, A.et al . 1996 (  .الوظيفي
  

  :  االجتماعي نظريات تفسير القلق
  :وهي على النحو التالي  القلق وتعددت نظرياته وتنوعت فيعلماء الاختلفت وجهات نظر 

  :  االجتماعي قلقلل تفسير نظرية التحليل النفسي  :ًأوال

 أو خبرة مؤلمة ةن القلق عنده هو استجابة انفعاليأيعتبر فرويد من أوائل من تحدثوا عن القلق ، و   
ارة عدد من األجهزة الداخلية التي تخضع للجهاز العصبي المستقل مثل ثيمر بها الفرد وتصاحب باست

نا حتى تتخذ أساليب وقائية أل إشارة إنذار ل وقد رأى فرويد في القلقلخا... القلب والجهاز التنفسي : 
 ما يكون مصدرها رغبات مكبوتة أو خبرات عدوانية ، أو نزعات جنسية مما سبق ًضد ما يهددها وغالبا

فع به عن نفسها ما يهددها  ان تقوم األنا بعمل ما ، أو نشاط ما تدأإما ، ته في الال شعور تنا أن كبلأل
عبد السالم عبد الغفار ( كم القلق حتى تقع األنا صريعة لالنهيار العصبي  يتراوما إن ، اوتبعده عنه

،١٩٧٦  (   
   إلى أن  نظرية التحليل النفسي  G.Neal  ، وجيرالد نيل  J.Davisonويشير جون ديفيسون     

 ،حداث الحياة الضاغطة من المقومات الهامة في تكوين الصراعات النفسية الداخلية للفرد أتؤكد أن 
أكثر من تأثير المؤثرات الخارجية التي يواجهها الفرد في عالقاته مع البيئة المحيطة به ، وهي التي 

ن القلق يكمن في األصل من الحوافز العدوانية ، والرغبات أتعود إلى إحساس الفرد بمشاعر القلق ، و
        )  ( G.Neal .  J.Davison . 1990)  الجنسية المكبوتة

دلر الذي يربط بين القلق والقصور العضوي أومنهم ، تباع فرويد معه في تفسير القلق ألف قد اختو    
فقط القصور العضوي على ، فالشعور بالنقص يؤدي إلى اإلحساس بعدم األمن والقلق ، ولم يقتصر 

) ٢٢ :١٩٨٧، مصطفى فهمي (  القصور المعنوي واالجتماعي ًبل وسع مدلول القصور ليشمل أيضا
 .  
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سولفن   وستاك E.Fromme فروم ركأو K. Horney ا أنصار االتجاه الحديث ومنهم كارن هورنيأم
S.Sullivan بدراسة عالقة الفرد بالمجتمع معتبرين أن أي تهديد  لهذه العالقة يثير القلق ا  فقد اهتمو 

حلة األولى وتشير هورني إلى أن قلق الطفل األساسي ينبع من شعوره بفقدان الحب والعطف في المر
 ولما  ، ونحو األشخاص اآلخرين ،من حياته ، وهو لذلك يميل إلى إظهار الكراهية والعداء نحو والديه

 وكذلك  ،كان الطفل يعتمد على والديه فهو ال يستطيع إظهار كرهه وشعوره العدواني نحو والديه
فالشعور  ، إلى القلق يؤديا فالصراع بين االعتماد على الوالدين وبين دوافع العدوان الموجه نحوهم

العدواني يولد القلق ، وهذا يؤدي إلى كبت الشعور العدواني وكبت هذا الشعور يؤدي إلى شعور الطفل 
                             ) .٤٣ :١٩٨٣، فيصل عباس (                      بالعجز وعدم القدرة على الدفاع

  
  :  االجتماعي   السلوكية للقلقالنظريةتفسير  : ًثانيا

تنظر المدرسة السلوكية إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش فيها الفرد تحت شروط 
التدعيم اإليجابي والتدعيم السلبي، فعلماء المدرسة السلوكية ال يؤمنون بالدوافع الالشعورية، ورغم ما 

 جوهرية بين المدرسة السلوكية ومدرسة التحليل النفسي، إال أنهما يشتركان في يوجد من اختالفات
الرأي القائل بأن القلق يرتبط بماضي اإلنسان، وما واجهه أثناء هذا الماضي من خبرات، وهما تتفقان 

ن ًأيضا في أن الخوف والقلق كالهما استجابة انفعالية من نوع واحد، وأن االختالف بين االثنين يكم
في أن الخوف ذو مصدر موضوعي يدركه الفرد، في حين أن مصدر القلق أو سببه يخرج من مجال 

  )٣٤٩: ١٩٩٧كفافي،.(ًإدراك الفرد، أي أن الفرد ليس واعيا بما يثيره القلق
فالسلوكيون يعتبرون القلق بمثابة استجابة خوف تستثار بمثيرات ليس من شأنها أن تثير هذه 

ا اكتسبت القدرة على إثارة هذه االستجابة نتيجة لعملية تعلم سابقة فالخوف والقلق، االستجابة، غير أنه
استجابة انفعالية واحدة، فإذا أثيرت هذه االستجابة عن طريق مثير من شأنه أن يثير االستجابة اعتبرت 

فهذه ًهذه االستجابة خوفا، أما إذا أثار هذه االستجابة مثير ليس من طبيعته أن يثير الخوف، 
االستجابة قلق، والذي يحدث أن المثير المحايد مثير ليس من شأنه إثارة هذه االستجابة، أي أن القلق 

فاستجابة القلق إذن استجابة . ٍ والفرد غير واع بالمثير الطبيعي لهااشتراطيهإذن استجابة خوف 
عتبر حدوث هذه االستجابة ، وياالشتراطين كالسيكية تخضع لقوانين التعلم التي يتحدث عنها اشتراطيه

ًأمرا طبيعيا، إال إذا حدثت في مواقف ال يستجيب فيها اآلخرون باستجابة القلق، أو إذا بلغ الفرق بين  ً
ًشدة استجابة القلق عند فرد معين في موقف معين وشدتها عند اآلخرين، قدرا كبيرا، حيث تعتبر في  ً
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بين استجابة القلق الطبيعية، واستجابة القلق هاتين الحالتين استجابة مرضية، وليس هناك فرق 
   )  ١٢٥- ١٢٣: ١٩٩٠عبد الغفار، . (المرضية من حيث التكوين والنشأة، فكالهما استجابة

  

  :االجتماعي   للقلقة اإلنسانيالنظريةتفسير  : ًثالثا
ماء هذه عل ىوير ،  في علم النفسة اإلنسانينظريةهذه نظرية تجمع بين المنحى الوجودي وال      
 حداث قد تهدد وجود اإلنسان أالقلق هو الخوف من المستقبل ، وما قد يحمله المستقبل من أن ظرية الن
 والمدرستين السابقتين في علم هذه النظريةتهدد إنسانية الفرد وفي هذا اختالف جذري بين أصحاب  أو

الوحيد الذي يدرك أن نهايته حتمية اإلنسان هو الكائن  الحي علماء هذه النظرية يروا بأن  ألن، النفس 
ن توقع فجائية الموت هو المثير األساسي للقلق عند اإلنسان أ لحظة ، وةن الموت قد يحدث في أيـأو، 
،  المثير األساسي للقلق فإن الموت هوولهذا ، اإلنسان على وجوده هو ما يثير القلق صن حرإف، 

 من طاقاته وقدراته ًد القلق عند الفرد إذا ما فقد بعضاويزدا:  ً في حديثه قائال Thorneويمضي ثورن 
حيث يعني ذلك ، السن  به في الصحة أو إصابته بمرض ال شفاء منه ، أو إذا ما تقدملإلهمال  ًنتيجة

   . وانخفاض نسبة النجاح في مستقبله ، الفرص المتاحة أمامهكمية في ًانخفاضا
  ) ٢٣ :١٩٧٦عبدالسالم عبد الغفار،(                                           

  
  :تفسير النظريات المعرفية للقلق االجتماعي  : ًرابعا

  
تقوم النظرية المعرفية على فكرة أن االنفعاالت التي يبديها الناس، إنما هي ناتجة عن طريقتهم في 

 للمرض النفسي، التفكير، ولهذا فهي ركزت على عدم عقالنية التفكير وتشويش الواقع كأسباب أساسية
فالنظرية المعرفية ترفض ما تنادي به مدرسة التحليل النفسي من أن الالشعور مصدر االضطراب 

أن ردود الفعل االنفعالية  " Beck" "بيك" النفسي، وكذلك ما تنادي به المدرسة السلوكية، حيث يرى
المثيرات وتفسيرها من خالل ٕليست استجابات مباشرة وال تلقائية للمثير الخارجي وانما يجرى تحليل 

النظام، المعرفي وقد ينتج عن ذلك عدم االتفاق بين النظام الداخلي والمثيرات الخارجية مما يتسبب في 
إذ يرى علماء النظريات المعرفية إلى أن ، النفسية ومنها اضطراب القلق االجتماعي االضطرابات 

غير المنطقية التي تسبب االستجابات السلوكية االضطراب السلوكي؛ هو نمط من األفكار الخاطئة أو 
غير التوافقية، وفيما يتعلق بنشأة واستمرار االضطرابات النفسية عامة والقلق خاصة، فيعتبر نموذج 

، "بيك"ًأكثر النماذج المعرفية أصالة وتأثيرا حيث تمثل الصيغة المعرفية حجر الزاوية في نظرية " بيك"
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عرفية تساعدهم في استبعاد معلومات معينة غير متعلقة ببيئاتهم، واالحتفاظ فجميع األفراد لديهم صيغ م
إلى أن النموذج ) ٦٧: ٢٠٠٠عبد اهللا ، (كما يشير ) ٣١:٢٠٠١، فايد (أخري ايجابية بمعلومات 

َُالمعرفي يقوم على فكرة مؤداها أن ما يفكر فيه الفرد وما يقوله حول نفسه وكذلك اتجاهاته وآراؤه ومثله،  ُ
ًتعد جميعا أمورا هامة لها صلة وثيقة بسلوكه الصحيح أو بسلوكه المرضي، وأن ما يكسبه الفرد خالل  ً
ًحياته من معلومات ومفاهيم وصيغ للتعامل، يستخدمها جميعا في التعامل مع المشكالت النفسية 

خدام طرق المختلفة التي قد تعترض حياته، ويعمل هذا النموذج العالجي على حث المرضى على است
كما يقوم المعالج بمساعدة . وأساليب حل المشكالت التي يستخدمونها خالل الفترات العادية من حياتهم

المريض في التعرف على تفكيره الشخصي، وفي تعلم طرق أكثر واقعية لصياغة خبراته، مما يتيح له 
 به من تفسيرات خاطئة الفرص للتعرف على ما اكتسبه من مفاهيم خاطئة ومعلومات خاطئة، وما قام

أن االضطرابات " بيك"ويرى ، من المواقف والمثيرات مما يعطيه الفرص لتصحيحها وتعديلها للعديد 
النفسية تنشأ كنتيجة لعدم االتساق بين النظام المعرفي الداخلي للفرد، وبين المثيرات الخارجية التي 

النظام المعرفي الداخلي الذي يميزه، ويبدأ في يتعرض لها ذلك الفرد، وتحليلها وتفسيرها عن طريق ذلك 
وقد تكون هناك ردود . ًاالستجابة للمواقف واألحداث المختلفة انطالقا من تلك المعاني التي يعطيها لها

. ًفعل انفعالية متباينة للموقف الواحد باختالف األفراد؛ بل من جانب الفرد نفسه أيضا في أوقات مختلفة
ً حدث يكتسب معنى خاصا، يحدد استجابة الفرد االنفعالية تجاهه، وتتوقف كذلك فإن كل موقف أو ً

طبيعة االستجابة االنفعالية أو االضطراب االنفعالي لدى الفرد على إدراكه لذلك الموقف أو الحدث، 
ًفحينما يشعر الفرد مثال بأنه فقد شيئا ما، له قيمته، فإنه عادة ما يشعر بالحزن، وحينما يتوقع تحقي ق ً
  . مكاسب معينة فإنه يشعر بالسرور والسعادة، أما حينما يشعر بالتهديد فإن ذلك يؤدي به إلى القلق

المعرفية ذلك بأنه أنماط من التفكير المشوهة، والخطأ في تقييم المواقف من " بيك"كما تفسر نظرية 
ات البيئة إلى طة تحول مؤثرناحية خطورتها وما يترتب على ذلك، من تكوين مركبات معرفية نش

  مصادر للقلق فتؤدي بالتالي إلي الشعور بالقلق وظهور أعراضه 
ولهذا نجد أن األفكار الخاطئة واإلدراك الخاطئ لدى المريض يقوده إلى سلوك خاطئ، فوجود أفكار 
خاطئة لديه تتعلق بحياته وعالقاته وتصوراته عن الحياة قد تقوده إلى سلوكيات خاطئة، مما يترتب 

  )٥١: ١٩٩٨الجوهي،. (لك ظهور القلق الذي يوجد لديهعلى ذ
أن تفسير النظرية المعرفية الضطراب القلق ) ١٣٨- ١٣٤: ٢٠٠١(كما يذكر يشير الرشيدي وآخرين 

هو التركيز على التأثيرات المعرفية، فهذه النظرية تركز على الحساسية الكبيرة لإلشارات المنبهة 
من اضطراب القلق ، ويؤدي بهم تفسير تلك الخبرات بطريقة بالخطر لدى األشخاص الذين يعانون 

مهددة إلى تفاقم القلق الذي يئول بالتالي إلى تطور أعراض يستجيبون حيالها لمزيد من القلق، وترتكز 
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التفسيرات المعرفية الضطرابات القلق أساسا على إطار عام من المفاهيم والمبادئ التي تؤكد أن بعض 
  .الت خاصة بمعالجة المعلومات المتعلقة بالتهديداألفراد يبدون مشك

  
  
  

  :)الحالة والسمة (  نظرية القلق :ًخامسا
  : يفرق سبيلجر في هذه النظرية بين جانبين من القلق

  : حالة القلق   - أ

وتذبذب من وقت ، إلى القلق كحالة انفعالية طارئة وقتيه في حالة الكائن الحي  سبيلجريشير      
 وذلك لمشاعر التوتر والخطر ًوهي حالة تتسم بها داخليا، ل المثيرات التي تبعث  ويزول بزواآلخر

 والتي تزيد من نشاط الكائن للجهاز العصبي الذاتي فتظهر عالمات حالة القلق ًالمدركة شعوريا
  .وتختلف حاالت القلق هذه في شدتها وتقلبها معظم الوقت 

  : سمة القلق  - ب

كما تشير إلى االختالفات الفردية في القابلية ،  للشخصية ًق سمة ثابتة نسبياويشير إلى أن القل        
والتي ترجع إلى االختالفات الموجودة بين األفراد في استعداداتهم لالستجابة للمواقف ، لإلصابة بالقلق 

رات سابقة   لما اكتسبه كل فرد في طفولته من خبً ووفقا ، بارتفاع حالة القلقهتهديديمواقف ك، المدركة 
ضاغطة التي تؤدي إلى  والظروف البيئية الة بين حاالت القلق المختلفًكما تتميز هذه النظرية  أيضا

رى أن للقلق مكانه ب ومن هنا  ،لتي تساعد على تجنب النواحي الضاغطةا  وية الدفاعالحاالت
لق استعداد طبيعي واتجاه نه سمة للقلق ، وسمة القأعلى الفرد  إليه رتصويرية ذات شقين تشمل ما يشا

ما حالة القلق موقفي ني، ببصورة أساسية على الخبرة الماضية يجعله يركز  وًاسلوكي يجعل الفرد قلق
  . )٢٢: ١٩٨٤ ، واخرونبيلبرجرس( بطبيعته وتعتمد بصورة أساسية ومباشرة على الظروف الضاغطة

وأن التفسيرات ال تعمل ،لق االجتماعي باينت في تفسيرها للق هذه النظريات تأن      ويرى الباحث 
 الموقف وتقييم خطورته يولد سلسلة من فإدراك، بل في تكامل وتفاعل مستمرين ، بمعزل عن بعضها 

التي تنشط بدورها الجوانب الفسيولوجية التي تنسب إليه كل ، العمليات العقلية والفكرية ثم االنفعالية 
كن الباحث تبنى النظرية المعرفية السلوكية بوصفه ائتالف  لاألعراض المصاحبة للقلق االجتماعي 

بين المناهج السلوكية والمعرفية ، فالعالج المعرفي أسلوب عالجي يحاول تعديل السلوك لدى المريض 
 في حد ذاتها ال تؤدي األحداث أنمن خالل التأثير في عمليات التفكير، وأصحاب هذا االتجاه يرون 
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 تغيير إلى يؤدي تفسير الفرد لهذه األحداث هو الذي ٕوانماالسلوكيات المضطربة  المشاعر السلبية وإلى
ولذلك يركز أصحاب هذه النظرية في العالج على العمليات المعرفية .  الواقع بشكل سليمإدراكطريقة 

ير  تنبع من اضطراب في التفكإنما القوية على االنفعاالت والسلوك وأن االضطرابات النفسية وتأثيراتها
وبالتالي انصب اهتمام المعرفيين على العمليات المعرفية الداخلية للفرد مثل التفكير والمحادثة الداخلية 

 جلسات ، فهو يختلف عن ٨ بنتائج سريعة متوسط جلساته تأتي، فهو من طرق العالج الفعالة التي 
س مفتوحا أو بال نهاية بل العالج بالتحليل النفسي الذي يستلزم سنوات فهو عالج محدد بمعنى أنه لي

 عرف الطالب لماذا وكيف يتحسن أداؤه فإذا األمد ما يميزه أن نتائجه طويلة أهممحدد بوقت، كذلك 
  . بشكل أفضل فسوف يستمر في عمل ما يجعله يؤدي

 آخرتحدث تغييرات ايجابية في شخصية الفرد وسلوكه فالنجاح يخلق نجاح فهذه النظرية في العالج 
 مزيد من الثقة في اكتساب أشكال ايجابية أخرى من إلىلثقة في عالج مشكلة معينة سيؤدي واكتساب ا

  .السلوك
 العديد من الدراسات في أهمية العالج  المعرفي السلوكي في عالج القلق االجتماعي أكدتهوهذا ما 

 ٢٠٠٤يشاردز،  ، ودراسة ر١٩٨٩،البانو آنثر فعال في تقدير الذات ومن هذه الدراسات أولما له من 
  .٢٠٠٦، ،ودراسة أماني عبد الوهاب عبد المقصود٢٠٠٤، ودراسة رضية شمسان ،

وقد اعتمد الباحث في دراسته الحالية على طريقة العالج المعرفي السلوكي لتخفيف القلق االجتماعي 
  .لدى عينة الدراسة الحالية

   :     نسبة انتشار القلق االجتماعي
من مجموع % ١٥لق االجتماعي في أي مرحلة من مراحل الحياة حوالي  القر انتشانسبة  إن   

   : من الروابط والجمعيات منهادت العديأأنش فقد با لكبر هذه النسبة وأهمية هذا االضطراًونظر السكان
رابطة القلق االجتماعي ، معهد القلق االجتماعي ، باإلضافة إلى العديد من الروابط ، والجمعيات 

مليون من البالغين  ٥ ؤثر القلق االجتماعي على حوالي ابات القلق بصفة عامة كما يالخاصة بإضر
                   أكثر من الرجال ه بين النساء  وتكون نسبة انتشار(NFMH2003) ءوالنسا الرجال من ًاألمريكان سواء

  )٤٩:٢٠٠١، سامر رضوان (                                                                               
ويتفق معه في هذا الرأي ،  ماركس أن نسبة انتشاره بين النساء والرجال تتساوى أيزال في حين يرى

   )( Last, et al . 1992 , Davidson,etal . 1993 , vasay , 1995العديد من الباحثين  
غلب حاالته في األعمار ما بين الخامسة أبدأ وت، ويبدأ االضطراب عادة في مرحلة المراهقة المبكرة    

 ما يصاحب بعض ًعشر إلى الخامسة والعشرين ، كما يتأثر ببعض العوامل الوراثية وهو غالبا
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          (  ADAA,2003,NIAS,2003 ) الهلع واالكتئاب باضطرا: اضطراب القلق األخرى مثل 
 أنأي ، ا عن المواقف االجتماعية ًناتج القلق االجتماعي إذا كان القلق بويتم تشخيص اضطرا

نه إعاقة النشاطات اليومية المضادة للفرد وأداؤه الوظيفي  أالخوف من المواقف االجتماعية والذي من ش
                                   ا لكونه يعاني من هذه المخاوفًأو يكون الشخص مكروب

  ) ٦٣: ١٩٩٩،عبد اهللا عسكر عبد الستار إبراهيم،(                                            
  : األسباب التي تعزز القلق االجتماعي 

 :التنشئة االجتماعية 
االجتماعية واألسرية ، في تعزيز القلق االجتماعي لدى  من الدراسات التي أثبتت أهمية دور التنشئة   

حيث وصف المرضى  Chaleby&Raslan ( 1990) بها شلبي ورسالن األبناء، الدراسة التي قام
ًإلى عقابهم جسديا ، مع التأكيد على إذاللهم ، وقد أكدت هذه الدراسة على أن  آباؤهم بالقسوة ، والميل

االجتماعي لدى  اآلباء سيطرتهم على األبناء وأسلوبهم القاسي في المعاملة ، ولد الشعور بالقلق فرض
  .الطفولة من اعتداء عليهم فيمنهم عانوا  % ٩٠هؤالء األبناء ، وأن نسبة 

واألمهات ، ألبنائهم وتعريضهم للعقوبات   معاملة اآلباءوءإلى أن س ) ١٤١٣( وتشير دراسة القرني 
) الضرب (ًوالتي تأخذ أشكاال منها إثارة األلم الجسدي   الجسدية ، والقسوة والصرامة في المعاملة ،

اب القلق االجتماعي لدى األبناء ، وأن القسوة والشدة يزيد من ظهور اضطر والشدة في األمر والنهي ،
وجود اآلخرين يؤثر في شخصياتهم ، وعلى نوموهم في مختلف مراحله  إذ يصبح  والضرب ، في

 العقاب ، هو الدافع وراء كل سلوك يصدر عنه ، ويترتب على هذا ، اإلحساس بالعدوانية الخوف من
التصرف في  اذ القرار ، وضعف الثقة بالنفس أو العجز عنوالرفض والتردد ، وعدم القدرة على اتخ

وتسلط األبوين وقسوتهم  وذلك ألن أساليب التربية الخاطئة ، التي تقوم على العقاب. بعض األمور 
 ، وبالتالي شعوره بالخوف والقلق هاستقالليت  على عدم تقديراته وعدمالمراهقإنما يؤدي ، إلى تعويد 

 معاملة الوالدين ، قد تسبب للطفل التعرض لمواقف اإلحباط وءن سإوكذلك ف. وفقدان الثقة بالنفس 
ٕالنجاح ، واثبات  والفشل المتكرر ، مما يسبب له الشعور بالنقص والعجز ، وعدم القدرة على تحقيق

  ).٤٥-٤٠،ص٢٠٠٤،ر األشقهيفاء(                              الذات كاآلخرين وأمامهم
أن العرض الرئيسي الضطراب القلق االجتماعي هو الخوف  من ) ٢٠٠٦، ( Chandlerويرى    
  : قف االجتماعية التي تتمثل في االمو

مام اآلخرين ، والتحدث إلى الكبار ، والبدء بالمحادثة ، ومراحل المحادثة ، أالقراءة بصوت مرتفع 
  ج اضطراب القلق االجتماعي في عالً التفكير جيداى الباحثاألمر الذي يحتم عل. وحضور الحفالت 
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ه يمكن عالج القلق االجتماعي بنجاح من خالل استخدام العالج أنحيث يرى العديد من الباحثين 
    . والعالج المعرفي السلوكي ، وبعض أساليب االسترخاء مع استخدام بعض العقاقير الطبية ،النفسي 

  (ADAA,2003 , Harrison , 2003 , NIAS,2003 )  

  

  :  المعرفي السلوكي اإلرشاد: ثانيا
  : وعوامل انبثاقه اإلرشادتعريف 

،  عشرين الالقرنمن  في التراث العلمي في بداية الثلث األخير  المعرفي السلوكياإلرشاديظهر       
الرئيس في معظم الدول المتقدمة ، كما يعتبر هذا النوع  هو  السلوكياإلرشادوأصبح في وقت قصير 

حاولة دمج الفنيات المستخدمة في العالج السلوكي التي ثبت نجاحها في التعامل مع من العالج هو م
   .  بهدف إحداث تغيرات مطلوبة في السلوكة المساعدةستعراضي االالسلوك في الجوانب

  )٢:٢٠٠٠ ،ب المحارناصر(                                                                  
 يهدف إلى تحقيق تغيرات في سلوك الفرد تجعل حياته وحياة المحيطين به اإلرشادال فهو شكل من أشك

  .)٣٥:١٩٩٤،  عبد الستارإبراهيم  (                                                         أفضل 
   "ٕعبارة عن إضعاف عادات سلوكية متكررة ال تكيفيه متعلمة وازالتها": بأنه عرفه الحجار يو   

  )٧ : ١٩٩٩الحجار ، محمد      (                                                            
ٕدراكات المعرفية ، وازالة التشوهات الناتجة عن اإلدارة إل إجراء إعادة تنظيم ا :عرفه هوجز بأنهيو   

المعرفية وعالقتها بالسلوكيات غير السليمة لدى الفرد ، حيث التركيز على الدراسة التجريبية للعمليات 
   )(Hughe 1988 p;3                                                          كيفية تغير ال

واألحداث الخاصة األخرى تخضع ، والشعور ، والتخيل ، ويعتقد أصحاب هذا االتجاه أن التفكير     
 ويشمل ، يمكن تغييرها بالطرق المناسبة لهذا  وللقوانين نفسها التي تخضع لها السلوكيات الظاهرة ،

 وتنطوي جميعها تحت افتراضات ،هذا االتجاه أساليب عديدة تستخدم في التعامل مع سلوك الفرد 
  :نظرية ثالث كما يلي 

هي ، واألحداث األخرى ، الحسية و ادراكاته، وصوره الذهنية ، هو أن أفكار الفرد :الفتراض األول ا
  . في تغيير سلوكه ً فاعلةًفالتركيز عليها يعتبر طريقة، س في السلوك المؤشر الرئي

 ً سلبياً أو مستقبالً سالباً عضواسوهو لي، هو أن الفرد مشارك فاعل في تعلمه  : االفتراض الثاني 
  .لتأثيرات البيئة 
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كيفية يمكن تلهو أن البيئة المعرفية المستخدمة في التعامل مع السلوكيات غير ا: االفتراض الثالث 
ويجب أن تظهر بوضوح أثناء معالجة السلوك وفي السلوك ، وقياسها باألساليب الموضوعية مالحظتها 

  ) ٢٢: ١٩٩٤، عصفور وصفي (                                                                  .ًالمنشود أيضا 
  

  :نشأة العالج المعرفي السلوكي 
  ،في الفلسفات الكالسيكية القديمةر على الجذور األولية للعالج المعرفي السلوكي يمكن العثو       

وتعلم الرواقيون التحكم في انفعاالتهم ومارسوا ، فيتاغوريون تمارين عقلية لضبط النفس إلفقد مارس ا
التي وبعد ذلك طرح ديكارت مذهب الثنائية  ،  في عمليات التركيز والتأململفوظةتمرينات مكتوبة و

 القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين أولوفي  .أسهمت في بروز ظاهرة فصل العقل عن الجسم 
والتي ،  من أوروبا وشمال أمريكا ًاجتاحت حركة االستشفاء أي تحقيق الشفاء باستخدام العقل أجزاء

  .          على قدرة التفكير على تحسين صحة الناس وأحوالهم أكدت
 دوافع حتى تصبح عادة يحتاج إلى لم يتم تغيرها على التحول إذان القيم قدرة األفكار وقد أوضح اب

  . )٢٨٤:١٩٩٢،نجاتي ثمان ع(                                        التخلص منها إلى جهد كبير
لقيام ثم ا، ر أفكار الفرد عن نفسه ي تغيًلجميلة يتطلب أوالق ا بلوغ األخالأنوأشار الغزالي إلى 

شارة  التراث اإلسالمي إلى اإلو يخل وال ، حتى تصبح عاديةإكسابهابالممارسة العملية لألخالق المراد 
ال تتمارضوا (وفي الحالة الصحية للناس للقول المأثور  ،سلوك الفرد  ثر التفكير على توجيهأإلى 

  )٥:٢٠٠٠،لمحارب ناصر ا(                                                  .)فتمرضوا فتموتوا 
  ،في إثراء العالج االستعرافي السلوكي من خالل نظريته العالج العقالني االنفعالير لس دوكان ألوقد 

  .في العالج المعرفي السلوكي  كما كان لميكنمبام دور، كما ساهم بيك في ذلك 
في عالج سلوكيات ل  فعادور هذا األسلوب هو األسلوب الجيد الذي كان له  أنيرى الباحثلذلك 

  :فهذه الطريقة في العالج تنطلق من بعدين أساسيين ، مضطربة 
  . وهو البعد المعرفي للمساعدة على تغير إدراك الفرد وتفكيره  :األول

  . كان ذات بعد واحد إذاوهو سلوكي فعالج السلوك المضطرب ال يفيد بشيء : الثاني 
هذا الذي جعل هذا العالج من أفضل األنواع في ، األسباب  فقط كعالج األعراض دون فعالج السلوك

 جانب الدور االيجابي لمعالجة مشكلة القلق االجتماعي من حيث سلوك إلىهذا و،   الباحثنظر
   . فترة طويلة من الزمن ًأ ما جعله مستمرذلكٕوادراك عقلي و
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  : المعرفي السلوكياإلرشادآلية 

، والسلوك ، والمعرفة ، لية بين الظروف وك على العالقة التفاعيركز المنحى العالجي المعرفي للسل
  :حيث يمتاز هذا المنحى بخاصيتين هما 

حيث يفترض أن ما ،التركيز على األداء النمطي المعرفي والسلوكي والعالقة بينهما : الخاصية األولى 
   .ً بما يفعله سلوكياويتأثريعرفه الفرد يؤثر 
  .ز على الموقف المحدد للسلوك والمعرفة التركي: الخاصية الثانية 

  :مسلمات العالج المعرفي السلوكي 

والتي تسمى ،  لألداء هي األبنية المعرفية التي تقوم بتشكيل المعاني األساسيةالمصادر   -١
  .ويقصد بالمعاني تقدير الشخص لسياق معين وعالقة هذا السياق بالذات  ،الستعرافية االمخطوطات 

  .األخرىبادل بين المنظومات االستعرافية والمنظومات هناك تأثير مت  -٢

سمي هذه تو) التشويه االستعرافي( استعرافية محددة أخطاءلدى الناس استعداد لتكوين   -٣
 . الهشاشة االستعرافية األخطاء االستعدادات لهذه

ل  السلوكي وجود عالقة عالجية جيدة بين المعالج والمريض تجعاالستعرافييتطلب العالج   -٤
المريض يثق بالمعالج ويتطلب ذلك قدرة المعالج على التعاطف مع المريض واالهتمام به وكذلك على 

 .لصادق له وحسن االستماع ااالحترام 

 التعاون والمشاركة النشطة والعمل كفريق يشترك في أهمية على ييشدد العالج المعرفي السلوك  -٥
 نزلية التي يقوم بها المريض بين الجلسات  الواجبات المإعدادوضع جداول عمل للجلسات وفي 

   الماضي في حالة رغبة المريض إلىوفي بعض الحاالت يتم الرجوع ، يركز العالج على الحاضر   -٦

 غير األفكارعندما يشعر المعالج بأن هناك حاجة لفهم الكيفية التي تطورت بها ً ،وخاصة الشديدة        
 .الفعالة لدى المريض 

 يهتم هأنكما ، ً جعل المريض معالجا لنفسه إلىرفي السلوكي عالج تعليمي يهدف العالج المع  -٧
   . بتزويد المريض بالمهمات الالزمة لمنع عودة المرض بعد التحسنًكثيرا

- ٤ المعرفي السلوكي عالج قصير المدى يتم فيه عالج حاالت الخواف والقلق في خالل   العالج -٨
 . )٣٤:٢٠٠٠، المحارب ناصر (                                                . جلسات ١٠

    العالج المعرفي للسلوك يقوم على مجموعة من الفنيات الفعالة التي يجب أن أن يرى الباحثون  و   
 أن العالج غير مقصور على إال،  على أدائها بكل كفاءة ًايكون المعالج متمكن منها وقادر    

  . والمعلمون اآلباء فنيات يستخدمها إلىقط بل يمتد والمعالجين ف  المرشدين
  :األساليب التي يقوم عليها العالج المعرفي السلوكي 
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 في قدرة الفرد اً المشوهة تؤثر سلبفاألفكار ، المشوهة والعمل على تصحيحها األفكارالتعرف على   -١
وتحديدها ، على هذه األفكار عرف تمع التدريب والتعليم يستطيع الفرد ال ، الحياة أحداثعلى مواجهة 
  .وتصحيحها وتعديلها ، والتعامل معها 

 . األفكار المشوهة التي ال تتفق مع الواقع والتخلص منها والعمل على تعديلها إبعاد  -٢

، والتي تسبب االضطرابات المختلفة ، والضيق ، والقلق ، التخلص من المواقف التي تسبب المخاوف   -٣
 . قواعد بديلة تنظم السلوك ويتوجب عليه وضع  دالمسترش يقوم بتعليم لذلك يجب على المعالج أن

 نشاط عديدة أوجه إلىتحويل اهتمام المريض من التركيز على العوامل التي تسبب له االضطرابات   -٤
 . والرياضية  ،والفنية، األنشطة االجتماعية :مثل 

 اًمريض على مواجهة مواقف القلق تدريجي على تشجيع الستراتيجيةاالوتقوم هذه : التحصين التدريجي   -٥
وذلك من خالل التعرض التدريجي للمواقف ،  الحساسية المبالغ فيها نحو تلك المواقف إلغاءبهدف 
 يفقد الموقف خاصيته المهددة من أن إلى،  استجابات مضادة لهذا القلق حداثإللقلق مع   المثيرة 
ومن ثم يؤدي ،  موقف محايد إلى وبذلك يتحول الموقف  ،ةبين المثير واالستجاب  االشتراط إلغاءخالل 

 وتستخدم خالل التحصين التدريجي أساليب محددة .تحسين عملية التوافق إلىهذا التغير أو التعديل 
 :هي 

  : الذات إلىأسلوب التحدث   -١
  . تدريب المسترشد على التحدث مع ذاته حول المشكلة األسلوب ويتضمن هذا 

  :الصامت أسلوب التفكير   -٢
تؤدي  ، هادئة أفكار وبطريقة صامته حدث نفسه يأن تدريب المسترشد على األسلوب  ويتضمن هذا 

 تخفيف فبإمكانه زميل ذاهآ إذا ًفمثال،  تضع الموقف في منظور معين أفكار أو، ضبط النفس  إلى
 ،ولذلك ال ينبغي وهم باألسفعندما يكون األطفال شريرين معي فأنني أشعر نح(لنفسه   غضبه بقوله 

  .أن أواجههم بالمثل 
  : أسلوب تعزيز الذات -٣

 إلىوالهدف الذي يسعى ، ويتضمن هذا األسلوب تدريب المسترشد على استخدام اللغة كموجه لسلوكه 
بهدف تعديل سلوكه باستخدام قدراته ، ومن ثم يقوم بعملية مراجعة ذاتية لمتابعة هذا التعزيز ، تحقيقه 

  :ًومن ثم العبارات اللغوية مثال ، اتيةالذالمعرفية 

  . ) أفضل بشكل أخاطبه أنلذا فعلي ،  زميلي بشكل جيد أخاطبلم (
  :أسلوب تحديد العالقات والمتعلقات  -٤
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 إلىبهدف الوصول ،  ويتضمن هذا األسلوب تدريب المسترشد على فهم العالقة بين السبب والنتيجة 
 أو عن السلوك السيئ باإلقالعحيث يقوم  ، للسلوك ار المعرفة بإبص، قناعات شخصية علمية منطقية 

  تعديله لألحسن 
  : حل المشكالت أسلوب -٥

لحل مشكالته ،  العلمي المنطقي في التفكير األسلوب تدريب المسترشد على األسلوب  ويتضمن هذا 
افتراض حلول مؤقتة لها ثم ،  جمع البيانات والمعلومات عن المشكلة التي يتم تحديدها بالفعل ًامتضمن

هل كانت هناك فكرة ( :ومثال ذلك  ،بتت صالحيتها للعمل  الحلول المتوقعة التي ثاالنتهاء بانتهاءو،
  . )  ٣٦: ١٩٩٤، عصفور وصفي (                                                      )جيدة ؟ 

 األساليب العالجية لعالج اضطراب القلق أكثر العالج المعرفي السلوكي يعتبر من أن ويرى الباحث
، حيث يشتمل على نماذج التفكير السلبي والسلوكيات غير المرغوبة لكسر دائرة الخجل ، االجتماعي 

 أفكار سلبية عن ًيكون لديهم دائما ً األفراد الخجولين والقلقين اجتماعياوذلك ألن والخوف المزمن 
  .ف التي تتضمن تفاعالت اجتماعية  خاصة في المواقاآلخرينوعن ، أنفسهم 

 ،ASH ( أكده معهد القلق لمساعدة الذات كذلك ) (Hendersons 2006وهذا ما أكده هندرسونز   
كما أوضح أن ، في أهمية العالج المعرفي السلوكي في عالج اضطرابات القلق االجتماعي  ) 2004

 : العالج المعرفي السلوكي يتضمن مكونان هما 

يعيشون بها للتغلب على   المعتقدات التي أنماط على تغيير األفرادويشمل مساعدة : عرفي المكون الم
 تجاه المواقف المثيرة األفراد فعل دتغيير ردو فهو يتطلب  :يالسلوكأما المكون  ، مخاوفهم

أهمية العالج المعرفي السلوكي في عالج اضطراب القلق على  ) Richards،2003(ويؤكد،للقلق
  .  لجلسات معينةًم وفقاعي والذي يتاالجتما

 ً أن العالج المعرفي السلوكي مفيد جدا)NIMH,2005(كما أوضح المعهد الدولي للصحة  النفسية  
 أو باإلظهاروالمكون األساسي في هذا العالج هو العالج  في عالج اضطراب القلق االجتماعي،

  : ثالث مراحل هينيتضمالتعرض الذي 
حتى يشعر األفراد بالثقة في ، ثم زيادة المخاطر في الموقف . ف المسبب للخواف عرض األفراد للموقت

وفي هذه ، ثم تعليم األفراد األساليب التي يمكن من خاللها التغلب على المواقف المقلقة لهم . أنفسهم
 ويرى.  المخاوف وكيفية مواجهتها لنمو استجابات واعية تجاه هذه المواقفءأسوالمرحلة يتخيل األفراد 

 باستخدام فنية التعرض ويقصد بها تعريض المعرفي السلوكي العالج أن (Chandler,2006) كاندلر
   له من الفنيات التي لها فاعلية في عالج اضطراب القلق االجتماعي بالنسبة ً المواقف قلقاألكثرالفرد 



28 
 

حيث يركز ،  جتماعي على العالج المعرفي السلوكي في التغلب على القلق االوقد اعتمد الباحث 
حيث يختبر الفرد مشاعره ويتعلم ، العالج المعرفي على تغيير أنماط التفكير السلبية المسببة للقلق 

تعلم بعض األساليب والوسائل للتعامل مع المواقف يو،  الالعقالنية األفكار العقالنية عن األفكارفصل 
  .ا واالعتقاد فيها حتى ترسخ في المخ التي تثير القلق والتدريب عليها وتكرارها والعمل به

أي يركز على ، ومن ثم فهو يركز على السلوك " النشاط والفعل المنظم " أما العالج السلوكي فهو 
ل والتحكم في  تعديإلى أي يهدف ، تجاه المواقف المثيرة للقلق األفرادتغيير نماذج السلوك وردود فعل 

 إظهاررد كيفية التغلب على المواقف الصعبة من خالل  حيث يتعلم الف فيهالسلوك غير المرغوب
ويجب ،  بالقدرة على التحكم في حياته  ًإحساساوهذا النوع من العالج يعطي الفرد ، التحكم في نفسه 

 جانب التدريب على بعض إلىمع ممارسة األنشطة من قبل الفرد ، يكون تذكر المعرفة متوافق أن
 تشترك في أهداف اإلرشادية وتكاد جميع الطرق ، االسترخاء اليبأسوبعض ، المهارات االجتماعية 

  :وهي) ١٩٨٢(ثالثة كما يقول مختار همزة 
  .تفريغ االنفعاالت المكبوتة للفرد -١
 .استبصار الفرد بذاته وبيئته -٢

اكتمال النضج واالستقالل الذاتي لكي يتغلب الفرد على مشكالته، ويحلها بنفسه من خالل  -٣
طة  أن محددات أي طريقة من هذه الطرق مرتبإال). ١٩٩٢:٤٧م شريف ، سها(استبصاره بها 

 .بمتغيرات خاصة بالمرشد والمسترشد، وطبيعة المشكلة ، والظروف العامة لعملية اإلرشاد

  . الجماعياإلرشاد: منها وهي طريقة ويتناول الباحث 
  : الجماعي اإلرشاد 
 الناجحة األساليبوهي من ، لمدارس في قطاع غزة  اإمكانيات الجماعي تتناسب مع اإلرشادطريقة    

 ويستخدم الباحث في دراسته ،واالضطرابات االنفعالية ، في عالج الكثير من المشكالت السلوكية 
  .اعي للمراهقين الذكور عينة البحثفي خفض اضطراب القلق االجتم الجماعي اإلرشادالحالية طريقة 

  : الجماعي بأنه اإلرشادويعرف 
كما ،  في جماعات صغيرة ً عدد من المسترشدين الذين تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم معادإرشا"

  .)٣٢١ : ١٩٩٨، زهران حامد (                            " أو فصل إرشاديةيحدث في جماعة 
ة الفرد الهدف العام منه هو مساعد ، ً تربوياً يمثل برنامجه موقفاإذ الجماعي عملية تربوية واإلرشاد   
 الموقف الجماعي أن الجماعي ينطلق من اإلرشادكما أن   ،لجماعة على تحقيق حاجات األفرادوا

 اإلرشاديةبالمقارنة مع العالقة ،  الحياة الواقعية إلى يكون أقرب األفرادبعالقاته المتعددة التي تقوم بين 
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، نطوائيين يد كذلك األشخاص اإل ويفلألعضاء يفيد في دعم الجانب النفسي إذ الفردي ، اإلرشادفي 
 مساعدة كل عضو من إلىويهدف ، جل تنظيم حاالتهم بشكل صحيح وسليم أنبساطيين من وكذلك اإل

  واالجتماعي ، والشخصي ، وتحقيق التوافق النفسي ، أعضاء الجماعة على حل مشكالته 
   )٢١٢- ٢١٣ : ١٩٩٤ ، ي الزعبأحمد                                                                            (

 الجماعي يقوم على أسس نفسية واجتماعية اإلرشادن إف )٣٢٢:المرجع السابق ( يذكره ًووفقا لما 
   :أهمها

  . اجتماعي إطار في إشباعها كائن اجتماعي لديه حاجات نفسية اجتماعية ال بد من اإلنسان أن - 
 تحدد األدوار االجتماعية في سلوك الفرد وتخضعه للضغوط تتحكم المعايير االجتماعية التي -

 .االجتماعية 

 . النفسي اإلرشاد أهداف من ً هاماًيعتبر تحقيق التوافق االجتماعي هدفا -

 . من أسباب المشكالت واالضطرابات النفسيةًتعتبر العزلة االجتماعية سببا -

 الجماعي والذي اإلرشادختلط كأحد أساليب المويعتمد الباحث في دراسته الحالية على إتباع األسلوب 
 اإلرشادوهو ذلك األسلوب الذي يستطيع المزج المتوازن بين أساليب ) ١٩٩٤ (ي الزعبأحمد ذكره 

  .يعقبها ويتخللها نقاشات بناءة ، الجماعي المتنوعة ، بحيث تكون المحاضرة ذات طول معقول
 سلوكية صحيحة تجاه أساليبلدفعه حول تبني لباحث اسعى يوالذي ،  هو المسترشد ًارآخو ًفالهدف أوال
  ) ٢٢٩ : ١٩٩٤ ، الزعبياحمد(                                 . من حوله اآلخريننفسه وتجاه 

مهمة  الباألساليحد أ أن المحاضرات والمناقشات الجماعية وهي الرئيسة في األسلوب المختلط تمثل إال
  اآلخرينونحو ،  أنفسهم تغيير اتجاهات المسترشدين نحو إلى ًهف أساساوالتي ت،  التعليمي اإلرشادفي 

،  الجسمية األعراض للتخلص من والتأملي االسترخاء بنوعيه التنفسي إلى باإلضافة ،ونحو مشكالتهم 
  . السالم الداخلي إلىوتهدئة النفس والوصول 

 ، اآلخرينن كيفية التواصل بالعين مع والتي تتضم،  التدريب على المهارات االجتماعية إلى باإلضافة
 وكيفية ،لآلخرينوالتحكم في االنفعاالت عند التحدث ، وحسن االستماع ، والتدريب على المحادثة 

والمناقشة الجماعية التي ،  بجو من التفاعل االجتماعي ً مصحوبا هذايكونو، تكوين األصدقاء 
  .يسودها المرح والثقة والتفاعل 

  

  :  الذات تقدير: ثالثا 
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 ،  لوجهات نظر العديد من الباحثين والعلماءً وفقا   يتناول الباحث في هذا الجزء مفهوم تقدير الذات
  .والعوامل التي تؤثر في تقدير الذات ونظريات تقدير الذات 

  تتضمن الثقةًبمعنى أن ينظر الفرد لذاته نظرة، يجابية نحو ذاته اإل يمثل نظرة الفرد تلذاإن تقدير ا
وجدارته واستعداده ،  الفرد بكفاءته إحساسكما يتضمن المفهوم ذاته ، بالنفس بدرجة معقولة وكافية 

  . قيمة التي يكونها الفرد عن ذاته الإلىهذا يشير تقدير الذات لو، لتقبل الخبرات الجديدة  
                   )٨٩ : ١٩٩٢، مان عبد الرحمن سلي(                                                             

وذلك من خالل فهم ،  الدور الذي يقوم به وأهمية،  يشعر الفرد بقيمته أنكذلك يقصد به الرغبة في 
   . وتقبل نواحي القصور ، والطاقات ،مكانياتواإل ، النفس والتقييم الواقعي الموضوعي للقدرات

                              )٣٩٠:١٩٨٧، محمد المرشدي (                                                             
 يعكس من خالله فكرته عن ذاته  وهو الذي،تجاه من الفرد نحو نفسه اويعرف تقدير الذات بوصفه 

 لها ًوهو بمثابة عملية فيمنولوجية يدرك الفرد بواسطتها خصائصه مستجيبا ، ا معهالشخصيةوخبرته 
ن تقدير الذات عبارة عن تقييم من الفرد إ وعلى ذلك فسلوكية في صورة أو،  في صورة انفعالية ًسواء

ا ًنرمقا، لذاته في سعي منه نحو التمسك بهذا التقييم بما يتضمنه من ايجابيات تدعوه الحترام نفسه 
 في الوقت الذي اآلخرين وبما يتضمنه هذا التقييم من سلبيات ال تقلل من شأنه بين باآلخريننفسه 

  )٨:١٩٩١،صفوت فرج (                                      .  لتخلص منهايسعى فيه ل
   :بأنها كوبر سميث تقدير الذات ويعرف

وهي تشمل ، لفرد عندما يواجه العالم المحيط به مجموعة االتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها ا" 
اللحامي ، ناصر  (. لتوقعات النجاح والقبول والقوة الشخصية ًاً طبقالستجابة لاعتقاد توقع النجاح

 ن تقدير الذاتأب) ٧١:١٩٧٩مصطفى فهمي، ومحمد علي القطان، (  ويرى كل من ، )١٤٥ :١٩٨٧
 الفرد لنفسه ، وعن قدرته نحو كل ما يقوم به من أعمال إدراكبارة عن مدرك أو اتجاه يعبر عن ع :

 الحريةو ،   االستقاللإلى الحاجة ًوخاصة،  حاجات الطفولة إطارويتكون هذا المدرك في ، وتصرفات 
  : بخيت بأنه يم كما يعرفه عبد الرح، والنجاح ، والتفوق ، 
ن إومن هنا ف،  يواجه العالم المحيط به مجموعة من االتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما 

ا لتوقعات النجاح والقبول والقوة الشخصية ً طبقلالستجابة يعد الشخص ًا عقليًتقدير الذات يعطي تجهيزا
   . الرفضأو قبولوقد يكون هذا الحكم والتقدير بال ، نفسه نحووبالتالي فهو حكم الشخص ، 
  :مصطفى كامل بأنه ه عرفوي ، ) ٢٣٠ : ١٩٨٥، عبد الرحيم بخيت (

 والمركز  ،كالدور، ومدى تقدير هذه الذات من الجوانب المختلفة ، نظرة الفرد واتجاهه نحو ذاته 
  .مارسها في مجال العالقة بالواقعوبقية األدوار التي ي   والمهني ،األسري
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   )١٣٩ : ١٩٩٣، مصطفى كامل عبد الفتاح (                                                
    :تعقيب على تعريفات تقدير الذات 

  رؤية اآلخرين وتقييمهم لهة      مما سبق يتضح أن تقدير الذات هو الفكرة التي يدركها الفرد عن كيفي
 أو دور اآلخرين والتفاعل معهم في تقدير الفرد االجتماعينما تؤكد الدور إن كل التعريفات السابقة ٕاو، 

  ٠هميه التفاعل مع اآلخرين في تكوين تقدير الذات لدى الفرد وهذا يوضح أ،  لذاته
  :العوامل التي تؤثر في تقدير الذات 

وتحترم الذات ،  كانت مثيرات البيئة ايجابيةفإذا ،الفرد يتأثر تقدير الذات بالظروف البيئية المحيطة ب
ن إ كانت البيئة محبطة فإذا أما، ًيجابياإوتكشف عن قدرتها وطاقاتها يصبح تقدير الذات ،  اإلنسانية

  (sulivan)ويعتقد سوليفان  ، )(margan&byron,1990,7.  تقديره لذاتهءالفرد يشعر بالدونية ويسو
وعدم الفهم فهذه البيئة تولد القلق ،  واإلحباط، والحرمان ، أن البيئة التي تشعر المراهق بفقدان السند 

هول (. بها وثقته ، واحترامه لها ،ر مفهوم الفرد لذاتهوهذا النوع يهدد بشكل خطي، لدى المراهقين 
 فرد العوامل التي تؤثر في نمو تقدير الذات هو نوعية عالقات الأهم من أنكما ). ٧٩:١٩٧٨وليندزي،

.  الذين يتفاعل معهم المراهق باستمراراألفرادوهم ،  السيكولوجية لديه األهمية من ذوي األشخاصمع 
 يسلكون بطريقة تحول دون ً سلبياأنفسهم الذين يقدرون فاألفراد )١٠٧:١٩٨٩عالء الدين كفافي، (

 ً يفتقدون الثقة بأنفسهم ويخشون دائمابأنهم ويصفهم كوبر سميث ،اآلخرين من جانب ًتقديرهم ايجابيا
ويفسر كوبر ،  العزلة واالنسحاب إلىويميلون  ، أو غير المألوفة، التعبير عن األفكار غير العادية 

وبمشكالتهم ، وعيهم الواضح بأنفسهم التقدير المنخفض للذات يث هذا االنسحاب لألفراد ذوي سم
وتحديد اتصاالتهم االجتماعية مما يقلل فرصهم ، لآلخرين ًالداخلية السابقة مما يصرفهم عن الوقوف ندا

 يتوقعوا أنهمتى  الشعور بالهزيمة حإلى األفرادويميل هؤالء . اآلخرينفي تكوين صداقات وعالقات مع 
كذلك ) ١٩:١٩٨٧، فاروق عبد الفتاح. (الفشل في كل المواقف الصعبة والجديدة التي يمرون بها

ويعتقدون أن باستطاعتهم ،  ثقة في مداركهم وأحكامهملديهم الذين األفراد)  ١٩٨١كوبر سميث (يصف 
 والثقة واالعتزاز بردود آرائهمل  قبوإلى أنفسهموتؤدي اتجاهاتهم المقبولة نحو ، بذل الجهد بقدر معقول

كما يسمح لهم باحترام ،  اآلخرين آراء عن آراؤهمختلف ت أحكامهم عندما بإتباعوهذا يسمح . أفعالهم
نه مقبول أفكرة الشخص في فالثقة بالنفس وما يصاحبها من الشعور بالرفعة تدعم ، األفكار الجديدة

 والى م الشجاعة مع التعبير عن أفكارهإلى م فعهكما تدبأن تقديرهم لذاتهم مرتفع ،  و،ومحبوب
 صعوبة في تكوين صداقات كما يعبرون عن األفراد وال يجد هؤالء  ،االستقالل االجتماعي واالبتكار
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 االنهيار لمدة أو بالحزن وا يشعرأن في العمل دون أو، كذلك يمكنهم مواجهة الفشل في الحب ،  آرائهم
                                                                         (coopersmith,1981,19-44). طويلة

 وبين الدافعية  ، من وجود ارتباط بين تقدير الذات (clark,1981) دراسة كالرك أكدتهوهذا ما 
  (clark,1981,17 ) . الفرد لمهارات معينة ويرتبط بالثقة بالنفس  بإتقانكذلك يرتبط ، نجازلإل
  

  :ات تقدير الذات نظري

 سالبة – تقدير الذات مفهوم يمثل اتجاهات الفرد بشكل كلي عام أن  (Rosenberg ,1978 )عتبري
                          . واهتم بالوسط االجتماعي المحيط بالفرد في تشكيل هذا المفهوم ،كانت أم موجبة نحو نفسه 

 ًالحكم الذي يصدره الفرد عن نفسه متضمنا تقدير الذات بمثابة نأ١٩٧٨، ويرى كوبر سميث
   : قسمين إلىقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته نوي،  تصفه على نحو دقيقأنهااالتجاهات التي يرى 

  . الفرد لذاته ووصفه لهاإدراكالتعبير الذاتي وهو  -١
  . التعبير السلوكي الذي يفصح عن تقدير الفرد لذاته  -٢
 تقدير الذات ال يحدث في معظم أنويرى ،  البناء االجتماعي للذات بأنهلذات قدير ات إلىر ينظر زيلو

  ويصف زيلر تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته ،  المرجعي االجتماعي اإلطار في إالالحاالت 
نه عندما يحدث أي تغيرات في بيئة أو، ويلعب دور المتغير الوسيط بين الذات والعالم الواقعي 

ن تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم إشخص االجتماعية  فال
حظى بدرجة ولقد افترض أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل ت،  لذلك ًالفرد لذاته تبعا

   ) ١٠٣- ١٠٥ :١٩٨٩، عالء الدين كفافي (                           .عالية من تقدير الذات
  

  :نظرية الذات عند كارل روجرز 

،  نظرية روجرز قد جعلت من الذات جوهر الشخصية أن إلى ) ٢٥٨ : ١٩٧٧، زهران  (       يشير
وبعض من سمات نظرية المجال وبعض من المالمح ، ذ تعكس عند روجرز مبادئ النظرية الحيوية إ

  .ي وترى أنه منبع السلوك  تؤكد على المجال السيكولوجأنهاكما ، لنظرية فرويد 
ولكنه المجال ، ن الذي يحدد السلوك هو المجال الطبيعي الموضوعي إومن وجهة تلك النظرية ف

فالمجال الذي تحدث فيه الظاهرة هو الذي يحدد ، الذي يدركه الفرد نفسه " عالم الخبرة " الظاهري 
   ) ٦٨ :١٩٨٧، أبو زيدإبراهيم(  الموقفاءإز هو الذي يحدد سلوكنا اإلدراكن هذا المعنى أو ٕاو، معناها

  :أهم مفاهيم نظرية الذات عند روجرز 
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  : مفهوم الكائن العضوي  -١
 أنحيث ،  حاجاته المختلفة إلشباع  وهو الفرد ككل والذي يستجيب ككل منظم للمجال الظاهري 
   )١٧٦ : ١٩٧٥،  فهمي مصطفى (.تحقيق الذات وصيانتها هي دافع هذا الكائن العضوي األساسي 

  : مفهوم المجال الظاهري  -٢
 عالم من الخبرة و مركزه فكل فرد يحيى فيهو،  دائم التغير الخبرةحيث يوجد كل فرد في عالم من 

وحينما تكون الخبرة ، ا ً شعوريال أوا ًوقد تدرك تلك الخبرة شعوري،  عالم متغير باستمرار ،خاص به 
                . الشخص نفسهإالم الخاص بالفرد ال يدركه بالمعنى الكامل والعال،  تختص بعالم الرموز فإنهاشعورية 

  )٦٩٢   : ١٩٧٥، سيد غنيم (                                                                                

  :الذات  -٣
ئيس للخبرة التي تحدد شخصية الفرد فهي المحور الر،  األساسي ونواتها نظرية روجرزوهو مفهوم 

هي التي تحدد نوع شخصيتنا ، ففكرتنا عن ذاتنا أي الطريقة التي ندرك بها ذاتنا ، في هذه النظرية 
 . لهاإدراكناوكيفية 

ويناقش فيها ،  واإلدراك على السلوك وتأثيرهاوللذات في هذه النظرية عدة خصائص في نموها 
      .ك المفاهيم وعالقاتها المتداخلة منها العديد من تلالعديد من القضايا التي تبرز

   ) ٦١٣ : ١٩٧٨، هول ولندزي (                                                                     

 نتيجة والقيم  ،االتجاهاتو،  من الصفات منظمةويتكون مفهوم الذات عند روجرز من مجموعة 
 تمثلهاي أن واألشخاص وقيمهم التي يمكن األشياءوخالل خبراته مع ، البيئة تفاعل الكائن الحي مع 

أما النواحي الالشعورية فتمثل ، ا ً يمثل الشكل ويكون شعوريإنماوما يعنيه الفرد عن ذاته ، في ذاته
 ً بل هناك أيضا ،وال يعتبر روجرز الذات القوة الوحيدة المسيطرة على توجيه السلوك ، األرضية

 التمزق والصراع بين إلىمما يؤدي به ، افع العضوية أو الالشعورية التي يخضع لها الفرد الدو
 إلىويذهب روجرز .وبين فكرته عن ذاته والنتيجة عدم التوافق والمرض ، مقتضيات هذه الدوافع 

أن مفهوم الذات يمكن أن يتغير كنتيجة للنضج والتعليم وتحت ظروف العالج النفسي الممركز 
   )٦٩- ٧١ : ١٩٧٨،  أبو زيد براهيمإ                                          (  .العميل حول 

 تحدث عندما يكون هناك تعارض بين ما يعيشه الكائن إنما القابلية للقلق أن ويرى روجرز 
 على أنها إدراكهافاالضطراب يأتي عندما تكون األحداث التي يتم ، العضوي وبين مفهوم الذات 

،  اإلنكار أن تلقى إما حداثن األإف، طوي على داللة بالنسبة للذات تتعارض مع انتظام الذات تن
 هناك صلة وثيقة بين القلق أنلذلك يتضح ، قابلة للتقبل فيه  الحد الذي تصبح إلى ًأو تلقى تحريفا
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ل الشديد المتمثل ثم يليه االنفعا ، األولى يأتي في المرتبة اإلدراكن هذا أو،  تهديد الذات ٕوادراك
  . من خبرات مؤلمةالفردفي حالة القلق بحسب ما مر به 

،  تهديد تقدير الذات بحسب مستوى القلق إدراك اختالف األشخاص في إلىوتشير الدراسات 
 ذوو مستوى القلق المرتفع يدركون التهديد في مواقف كثيرة قد تبدو عادية ليس فيها فاألشخاص

  .تهديد لغيرهم 
 تهديد الذات إلدراك استعداد الشخص ً القلق المرتفع يعكس أيضاأن راضيلبرجر هذا بافتفسر سبيو

 من أعلى التهديد إلدراك استعداد األشخاص ذوي القلق المرتفع أنفي المواقف  مما يعني 
 الصحة  يتضح أهمية تقدير الذات في تحقيقن هذا المنطلقم ،المنخفضاألشخاص ذوي القلق 

ع آفاق اآلمال والطموحات التي يسعى ييجابي على تحديد األهداف وتوس وتأثيره اإل،النفسية للفرد 
  .طالما أن تقديره لذاته يعني ثقته في نفسه ورضاه عنها ، الفرد لتحقيقها في حياته 

واحترام الفرد  ، الثقة في النفس:  بأنهيزكس آأو عندما يكون تقدير الذات لديه يتضمن ما عرفه 
باإلضافة المتناع الفرد بأن لديه من القدرة ما ، ازاته واعتداده برأيه واعتزازه بنفسه نجوإل، لذاته 

 من مظاهر ًران تقدير الذات السالب قد يعد مظهإ لآلخرين وعلى الجانب األخر فًيجعله ند
  ،يالدرينحسين عبد العزيز  ( .يك فروم إرال من أشكال العصاب كما أشار ً شكأو، الالتوافقية 

 تأثير سلبي على عملية رسم األهداف ون من األرجح أن يصبح ذإوبالتالي ف  )٤٨٣: ١٩٨٤
  .والتخطيط للمستقبل 

  

  :على اإلطار النظري تعقيب 

 الخوف من المواقف و للقلق االجتماعي هالمركزي    لوحظ من خالل العرض السابق أن العرض 
أمام اآلخرين ، والخوف من االشتراك في االجتماعية التي تتمثل في حضور المناسبات ، والتحدث 

وصعوبة في ، والشعور بالدونية ، مظاهره انخفاض تقدير الذات  من اإلحراج  ومن ًاألنشطة خوفا
 الرتعاش ، الخجل ، العرق الزائد ا:  الذات مع وجود أعراض فسيولوجية مصاحبة تتضمن إثبات

 مبرر وغير،  أن خوفه مبالغ فيه  في التحدث ، سرعة ضربات القلب ، فالشخص يدركصعوبة
 اضطراب القلق االجتماعي مرادف لمعنى أنطالع عليها إلتكشف الدراسات التي أتيح للباحث او

 بمواقف اجتماعية ض ن المفهومين وجهان لخوف واحد هو الخوف من الخوأو، الرهاب االجتماعي
 مخاوف إلىضي فولوجية حادة ت فسيتغيرات وأن هذه المواقف تصبح مصدر تهديد، تصاحبه ،بعينها

ن ثمة مكونات ثالث تدخل في تشكيل البنية األساسية أ التجنب والعزلة، وإلىمرضية أخرى، وتنتهي 
 العصبي للجهاز النشاط المفرط إلىللقلق االجتماعي تتمثل في مكونات معرفية ومكونات تلقائية تشير 
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 المرادف و الرهاب هأن إلىلدراسات التي تشير  هذه اأهمولعل من ،  حركيةى مكونات ٕالو، الالإرادي
اضطراب   حيث يعتبر فيتشين٢٠٠٠،وليبوفبتس، ٢٠٠٠الضطراب القلق االجتماعي دراسة فيتشين،

 المجتمع هذا النوع من القلق سائد ومنتشر داخل أنويرى ، القلق االجتماعي هو الرهاب االجتماعي
  .األمريكي

خوف من الو، إلى العزلة فضي وي  ، التوازن النفسي واالنفعالي اختاللإلىويؤدي القلق االجتماعي 
 أن ذكرهوكذلك يتضح مما سبق  ، اآلخرينوالتواصل مع ، ورهبة من المشاركة االجتماعية ،  اآلخرين

 على تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض ً كبيراًا لها تأثيرأنالقلق االجتماعي من المتغيرات التي وجد 
حتى ،   بقدر عال من تقدير الذاتلفرد السوي الذي ال يعاني من القلق االجتماعي يتمتعلدى الفرد، فا

 على لوصولل يستخدمها الفرد أن التي يمكن األدوات أكثر التقدير المرتفع للذات هو أناعتبر البعض 
ذو التقدير  أما،  يشعر بالحزنأن فيستطيع مواجهة الفشل واقتحام المواقف الجديدة دون  ،حالة التوافق

 يتوقع ألنه،   الصعبةأو يقتحم المواقف الجديدة أننه يشعر بالهزيمة حتى قبل إالمنخفض للذات ف
 هناك عالقة معكوسة أنب) gackson,1994( نتائج دراسة جاكسون أوضحتهوهذا ما ،  ًاالفشل مسبق

 وثمة دراسات  ،األوالدمن  بكثير عند البنات أقوىوهذه العالقة ،  بين تقدير الذات والقلق االجتماعي
) ٢٠٠٠،ريشاردز (حيث يبين دراسة ، توضح حجم مشكلة القلق االجتماعي بين المشكالت النفسية 

،  األمريكان مليونا من ١٥ هذا االضطراب يعاني منه أن أمريكاوهو مدير معهد القلق االجتماعي في 
   .األمريكيجتمع نه يحتل المرتبة الثالثة بين المشكالت النفسية داخل المأو

 إعداد النظرية والدراسات السابقة لغرض األطر إلى ًومن خالل هذه الدراسة سيقوم الباحث استنادا
ليقدم لهم المساندة النفسية لتحقيق ،  ًيعتمد على خصائص هذه الفئة من الطلبة القلقين اجتماعيابرنامج 

،  واالرتقاء بمستوى تقدير الذات لديهم،  اآلخرين ومساعدتهم على التكيف في المجتمع ومع اتهموذ
 هذا االتجاه في التغلب على أيدت، وقد   والمهارات االجتماعيةاألنشطةوذلك من خالل المشاركة في 
  ).٢٠٠٦(وهندرسونز، )٢٠٠٤(ريشاردز، )٢٠٠٠( عبد اهللا أسماءالقلق االجتماعي نتائج دراسة 

 النظري والدراسات السابقة من اإلطار ما توفر في إلى ًغب الباحث خالل هذه الدراسة واستناداركما 
 يعتمد على المحاضرة والمناقشة ٍ وتدريب هذه الفئة بتقديم برنامجإرشادزخم معرفي وتطبيقي حول 

والتدريب على بعض المهارات االجتماعية التي ،  يجابيةإ إلى السلبية األفكاروالتدريب على تغيير 
وان هذا ،  الواجبات المنزليةٕواعطاء، رتقاء بمستوى تقدير الذات واالباآلخرينتعمل على التواصل 

البرنامج يتضمن أنشطة ومهام يتم تدريب الطالب عليها لمساعدته على التكيف االجتماعي وتجنب 
وهذا ما يتطلب ، االبتعاد عن الناس واالرتقاء بمستوي تقدير الذات لديه  كما تهدف الدراسة الحالية 
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يرة من الطاقة الكامنة لدى الطالب الذي يجب أن تستخدم في تطبيق جلسات البرنامج استنفاذ طاقة كب
  .اإلرشادي بأكملها 

،  وقد استندت العديد من الدراسات على البرنامج المعرفي السلوكي في خفض القلق االجتماعي   
مد  احأمانومنها على سبيل الحصر ال الحصر دراسة ، واالرتقاء بمستوى تقدير الذات 

 عبد المقصود عبد وأماني، )٢٠٠٤(وبوالك، )٢٠٠٤(ريشاردز، )١٩٩٨( البانوآن، )١٩٩٤(محمود
 تخفيففي  فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي شارت جميع تلك الدراسات إلىأ  والتي)٢٠٠٦(الوهاب 

   .القلق االجتماعي
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38 
 

        لثلثلثلثلفصل الثالفصل الثالفصل الثالفصل الثااااا
  الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة

  :مقدمة
اضطراب القلق يعرض الباحث في هذا الفصل بعض من الدراسات السابقة التي تناولت            

 هذه الدراسات قد اختلفت في الموضوعات التي تناولتها بالبحث والدراسة ، من ن ألًونظرا، االجتماعي
كان من . التي أتبعت في هذه الدراسات حيث األهداف والنتائج التي توصلت إليها ، واإلجراءات 
الدراسة الحالية ، لالستفادة منها  بمتغيرات الواجب على الباحث الوقوف على بعض الدراسات المتعلقة 

  .ومما توصلت إليه من نتائج 
 محاور ةفي ثالثذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية لذلك سوف يستعرض الباحث الدراسات السابقة 

  :رئيسة وهي 
  . المراهقين وعالقته ببعض المتغيرات ىدراسات تناولت القلق االجتماعي لد : ًأوال
  . المراهقين ىدراسات تناولت تقدير الذات لد : ًثانيا
   .االجتماعيدراسات تناولت برامج إرشادية وعالجية لخفض القلق  : ًثالثا
  
  :تاالجتماعي وعالقته ببعض المتغيرادراسات تناولت القلق  :أوال 

  :)١٩٨٨ (النيالمايسة دراسة     - ١

 لمتغير الجنس ً معرفة الفروق في القلق االجتماعي لدى األطفال تبعاإلىالدراسة هذه هدفت      
 تواستخدم سنة ١٥-١٢أعمارهم ما بين عينة عشوائية من األطفال والعمر ، وتمت هذه الدراسة على 

وتم تطبيق   مقياس الخجل لألطفال ،–لألطفال  المنهج الوصفي  ومقياس القلق االجتماعي ةالباحث
 للقلق االجتماعي ً أكثر ميالاإلناث وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الدراسة في جمهورية مصر العربية 

  .ًاألكبر سنا في الصفوف ذكورمن ال
  
  ) :١٩٩٢( طلعت عبد المنعم دراسة     - ٢    

ف االجتماعية لدى المراهقين والمراهقات ،وتكونت خاو التعرف على المى إلالدراسةهذه هدفت       
 سنة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، وتم تطبيق ١٦,٥ مراهقا بمتوسط عمري ٢١٥العينة من 

شعور :  أن الدراسة إلى  نتائج وتوصلت، في جمهورية مصر العربيةمقياس المخاوف االجتماعية،
  .راهقين الذكور اإلناث بالخوف أكبر من شعور المالمراهقات 

  
  :)١٩٩٥ (وآخروندراسة كالرك     - ٣



39 
 

 ٢٢٣ االجتماعي للمراهقين ، وتكونت عينة الدراسة من القلق تقييم شدة إلىدفت هذه الدراسة ه      
 أعمارهم تراوحتو، والثانوية ، والمتوسطة ، من طلبة المدارس ، تم اختيارهم من المراحل االبتدائية 

 ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، حيث تم تطبيق مقياس القلق اث والذكورلإلنسنة ) ١٢- ٨( بين 
االجتماعي لألطفال ،والتقدير الذاتي للمفحوص واستبيان المواقف الخاصة بالتفاعل االجتماعي ، 

 شدة  عند اإلناث مما هو عند الذكور كما أنًأن القلق االجتماعي أكثر ارتفاعاوأظهرت نتائج الدراسة 
  . االجتماعي لدى المراهقين من الجنسين أدنى منه لدى البالغين القلق

  
  :)١٩٩٧ (آخرونودراسة ماجي    - ٤

نسبة كل من المخاوف االجتماعية والقلق و معرفة مدى انتشار إلىالدراسة هذه هدفت        
لمرحلة  والذكور اإلناث من ٨٨٠ وشملت عينة الدراسة االجتماعي بناء على متغيري الجنس والسن ،

 ،تماعية ، ومقياس القلق االجتماعيقائمة المخاوف االجب الدراسة  أداةتمثلتسنة ، و) ٢٩- ١٥(عمرية 
 سنة ١٦أن المتوسط العمري لبوادر ظهور القلق االجتماعي تبدأ في المرحلة العمرية إلى كما أشارت 

  .وتشتد بعد ذلك 
  
  ) :١٩٩٧(دراسة سعيد عبد اهللا دبيس    - ٥

 بتقدير الذات لدى اآلخرين أمام عالقة الخوف من التحدث على التعرف إلى هذه الدراسة هدفت      
 من طالب المرحلة الثانوية ًطالبا) ٥٦٧(من  عينة الدراسة تكونتعينة من طالب المرحلة الثانوية ، و

اس مقي: وتمثلت أدوات الدراسة بما يلي ،بمدينة الرياضمن مختلف التخصصات والصفوف الدراسية 
 ةعالق وأظهرت نتائج الدراسة وجود ، ، ومقياس تقدير الذات اآلخرين أمام التحدثالخوف من 

وبين شعورهم بالخوف من المواقف ،  وتقديرهم لها واتهمذلالطالب  سالبة ودالة بين ادراكات إرتباطية
 اآلخرينث أمام اعتبر الباحث أن الخوف من التحدو والتفاعل معهم اآلخرينالتي تتطلب التحدث أمام 

  . نوع من أنواع القلق االجتماعي هو
  
  :) ١٩٩٨(الرحمن وهانم عبد المقصود لسيد عبد ادراسة محمد     - ٦

 دور بعض المتغيرات النفسية المتمثلة في المهارات علىالدراسة إلى التعرف  هذه هدفت     
والتوجه نحو مساعدة اآلخرين ، ،  لتوكيدي والقلق االجتماعي في سلوك اإليثاراوالسلوك  االجتماعية 

طالبة من طالبات الجامعة في المملكة العربية السعودية ، وقد ) ١٤٢( عينة الدراسة من تكونتو
 معدا البحث ، تعريب وةترجم) ١٩٩٣(استخدم في هذه الدراسة مقياس القلق االجتماعي لالري 

  :وأظهرت النتائج 
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، وسلوك اإليثار، لتوكيدي  اوالسلوك، ات االجتماعية  وجود عالقة إرتباطية موجبة بين المهار
  ،وسلوك اإليثار، وأظهرت وجود عالقة إرتباطية سالبة بين القلق االجتماعي ومساعدة اآلخرين كما 

  .ومساعدة اآلخرين 
  ) :٢٠٠٠( عيد إبراهيمدراسة محمد    - ٧

لقلق االجتماعي ، والكشف عن تحديد المكونات األساسية الضطراب ا إلىالدراسة هذه هدفت       
) إناث/ذكور(  لمتغيري النوع ًالفروق في اضطراب القلق االجتماعي لدى طالب الجامعة تبعا

 ذكور ١٠٢( من طلبة جامعة عين شمس ٤١٩ وتكونت عينة الدراسة من )أدبي/علمي(والتخصص 
مهورية مصر العربية ، بج)  أدبي ٣٢٧ علمي ،٩٢( والعلوم واآلدابمن كليات التربية ) إناث ٣١٧،

لتفاعل بين النوع والتخصص في الخوف من التقييم ا ى إلىتعزوأظهرت النتائج عدم وجود فروق 
وكذلك في القلق االجتماعي العام ، وفي زملة األعراض الفسيولوجية ، واالستغراق في الذات ،  السلبي

م السلبي يي في الخوف من التقإلناثواعدم وجود فروق بين الذكور كما وأشارت نتائج الدراسة إلى ، 
 ) اإلناث/الذكور (  نتيجة للتفاعل بين فروقكذلك عدم وجود  و،في اضطراب القلق االجتماعي العامو

  .في القلق االجتماعي ) أدبي / علمي (وبين التخصص 
  
  ) :٢٠٠٢(دراسة عادل السيد البنا    - ٨

ين عينتين من الطالبات المعلمات الدارسات اللغة  الفروق بعلى التعرف إلىالدراسة هذه هدفت       
  ،وأساليب التعلم، االنجليزية من نوع التعليم العام االبتدائي في كل من مخاوف االتصال الشفهي 

االجتماعي  والكشف عن مدى التباين في درجات القلق االجتماعي وأساليب التعلم المفضلة في  والقلق
، ) العادية -المتوسطة- المرتفعة(لتباين مستويات مخاوف االتصال الشفهي  ًتعلم اللغة االنجليزية تبعا

جامعة ب طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية بدمنهور ٢٥٢من عينة الدراسة وتكونت
طالبة ) ١١٤(،  طالبة تعليم ابتدائي )١٣٩( منهم ٢٠٠٠/٢٠٠١والمقيدات في العام ،  اإلسكندرية

هرت النتائج وجود فروق بين عينتي طالبات الفرقة الثالثة لغة انجليزية تعليم عام  وأظ  ،امتعليم ع
وجود عالقة  كما وبينتطالبات التعليم العام ، وذلك لصالح عينة ، وابتدائي في القلق االجتماعي 

 خفض إلىالتأثير أحادية االتجاه بين تلك المتغيرات حيث تؤدي تفضيل أسلوب التعليم الحركي 
ف االتصال بالجمهور الشفوي والذي يؤثر بدوره على تفضيل أسلوب التعلم الفردي ، والذي يؤثر مخاو

  . على مستوى القلق االجتماعي اآلخربدوره هو 
  
  ) :٢٠٠٢(دراسة فاطمة الشريف الكتاني    - ٩

درسة ، اعي والعدوانية في المنزل والملبحث في العالقة بين القلق االجتملالدراسة هذه هدفت       
 في كل من القلق االجتماعي ة الدراسيومستوياتهمكذلك البحث في الفروق بين األطفال حسب جنسهم 
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- ٩( وذكور تتراوح أعمارهم بين إناث) ١٨٥ (ًطفال) ٣٦٤(  عينة الدراسة من تكونتوالعدوانية ، و
لق االجتماعي المعدل مقياس القب أدوات الدراسة تمثلتو. بمدارس حكومية بمدينة الرباط بالمغرب ) ١٢

 فروق بين الذكور عدم وجوديم الطفل لعدوانية أقرانه  وأظهرت نتائج الدراسة يأداة تقولألطفال ، 
 للعدوانية حسب ًكما وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلناث أكثر ميال،   في القلق االجتماعيواإلناث

   .تقدير األقران
  

  : عالقتها ببعض المتغيراتر الذات وديدراسات تناولت تق: ثانيا 
  ) :١٩٨٧(دراسة نهى يوسف اللحامي     - ١

 اإلعدادية كشف العالقة ما بين تقدير الذات والقلق لدى تالميذ المدرسة إلى الدراسة  هذههدفت       
 تلميذ وتلميذة قسمت بالتساوي ، واستخدمت الباحثة ٣٠٠المشتركة بالقاهرة ، حيث بلغت عينة الدراسة 

باط أن هناك عالقة ارتالدراسة أظهرت نتائج و، دير الذات ، ومقياس القلق الظاهرلورانس لتقاستبيان 
 والذكور لصالح اإلناثق في متوسطات درجات وفركما وأظهرت وجود ،سالبة بين تقدير الذات والقلق

حلة  أعلى من الذكور للقلق في بداية مراإلناث وهذا يوضح أن استعداد  على مقياس القلقاإلناث
  .المراهقة 

  
  ) :١٩٨٨(دراسة علي محمود شعيب     - ٢

 كان هناك عالقة سببية بين تقدير الذات والقلق والتحصيل إن تبيان إلىالدراسة هذه هدفت      
 تلميذة من نهاية المرحلة ١٤٤ تلميذ ،١٨٤ وزعت على  ،٢٩٢الدراسي لدى عينة الدراسة البالغة 

 استخدم الباحث مقياس القلق الصريح من وضع كاستانيدا المتوسطة بمدينة مكة المكرمة  حيث
 وقد .يرونالد تين للعربية  ومقياس تقدير الذات من وضع نفسهوأعده الباحث ، لألطفال والمراهقين 

كما ، " ٕواناثذكور " في درجات تقدير الذات باختالف عامل الجنس فروق عدم وجودأظهرت النتائج 
الدراسة فروق دالة بين تقدير نتائج  القلق والتحصيل الدراسي ولم تظهر وجدت عالقة ارتباط سالبة بين

  .الذات من جهة والتحصيل الدراسي من الجهة المقابلة 
  
  

  ) :١٩٩٢ (وآخروندراسة جوزيف     - ٣

 في متغير تقدير الذات ، وهذه الدراسة واإلناث معرفة الفروق بين الذكور إلىالدراسة هذه هدفت        
واستخدم ،  امرأة ٤٧ رجل ، ٤٣ من وتكونت عينة الدراسةن سلسلة من الدراسات ، هي عبارة ع

 – اإلبداعية– الرياضية –الباحثون مقياس تقدير الذات لروزنبرج ومقياس القدرات االجتماعية 
 وجود فروق ذات داللة على مقياس القدرات لصالح إلىوأشارت نتائج الدراسة الحالية ) األكاديمية 

،  الرجال لقدراتهم االجتماعية إدراك ارتفاع تقدير الذات لديهم ، بمعنى أن إلىرجال الذي أدى عينة ال
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 للدراسة السابقة قام ًا ارتفاع تقديرهم لذواتهم وامتدادإلى أدى ،واألكاديمية ، والرياضية ،  واإلبداعية
ج الدراسة األولى ولكن  كان هدفها التحقق من صحة نتائ١٩٩٢بدراسة ثانية عام " جوزيف وزمالؤه "

 امرأة ، واستخدموا لذلك مقياس تقدير الذات  لروزنبرج ، وقائمة ٣٥ رجل ،٣٠استخدموا عينة بلغت 
لها مجموعة من الكلمات يطلب من المفحوصين كتابة بعض الجمل عن كل كلمة داخل القائمة  

 بين الرجال والنساء في ًصائياإحولكنها غير دالة ،  وجود فروق إلىوأشارت نتائج الدراسة الثانية 
متوسط درجات تقدير الذات وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة الثانية لم تتفق مع نتائج الدراسة األولى  

 بين الجنسين في تقدير الذات لصالح الذكور ، ويفسر ذلك بأن ً أنه يمكن القول أن هناك فروقاإال
  .ون أنفسهم أكثر قدرة في االعتماد على النفس االرتفاع لتقدير الذات لدى الذكور كونهم ير

  
  

 ) : ١٩٩٣(اسة موسى عبد الخالق جبريل در    -٤

 الفروق في تقدير الذات لدى المتفوقين وغير المتفوقين على التعرف إلى الدراسة  هذههدفت       
رحلة الثانوية ،  في المواإلناثمعرفة الفروق في تقدير الذات بين الذكور  إلى ًأيضاوهدفت ،  ًدراسيا

 من ذوي خراآلوالنصف ، نصفهم من ذوي التحصيل المرتفع  طالب ٦٠٠حيث بلغت عينة الدراسة 
ًواناثا ًوبالتساوي ذكورا، التحصيل المتدني  .   وقد استخدم الباحث مقياس تقدير الذات للباحث نفسهٕ

عدم وجود و، المتفوقينن وغير  فروق في تقدير الذات بين الطلبة المتفوقينتائج الدراسة وجودأظهرت و
فروق في الدرجة الكلية لتقدير الذات يعزى لمتغير الجنس ، ووجود تلك الفروق في بعض أبعاد تقدير 

  .الذات بين الجنسين 
  

  : )١٩٩٥(تحي عبد الحميد عبد القادر دراسة ف   - ٥

والقلق ، وأثر تفاعل ، وتقدير الذات ،  دراسة العالقة بين حب االستطالع إلى هذه الدراسةهدف       
، على عينة الدراسة " القلق " على المتغير التابع " حب االستطالع وتقدير الذات " المتغيرات المستقلة 

 إلى من المرحلة االبتدائية من مدارس الزقازيق بمصر حيث قسمت العينة ً تلميذا٢٦٤ اوالتي بلغ قوامه
من وكان المقياس حث مقياس حب االستطالع  ، واستخدم البااإلناث من ١٢٨ من الذكور ،١٣٦
عربية عبد الرحيم بخيت ، ومقياس بالوأعده ،  ، ومقياس تقدير الذات من وضع كوبر سميث إعداده

 وجود عالقة موجبة بين حب الدراسةالقلق الظاهر لألطفال من وضع تايلور ، وأظهرت نتائج 
قة سالبة بين تقدير الذات ، وعالالع والقلق حب االستطاالستطالع وتقدير الذات وعالقة سالبة بين

  .، وكذلك عدم وجود تفاعل ثنائي بين حب االستطالع وتقدير الذات على درجات القلق والقلق
  
  :)٢٠٠٤(ل مدراسة وحيد مصطفى كا    - ٦
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لقلق االجتماعي لدى األطفال وا العالقة بين تقدير الذات علىلتعرف إلى اهدفت هذه الدراسة        
 في ذلك أداتين ًامستخدم ، واإلناثطفل من الذكور ) ١٠٠(لسمع ، وذلك على عينة قوامها ا ضعاف

مقياس تقدير الذات لألطفال ، ومقياس القلق االجتماعي لألطفال ، وأظهرت النتائج وجود عالقة : هما 
ذلك وجود سالبة بين تقدير الذات والقلق االجتماعي لألطفال ضعاف السمع من الجنسين ، وك إرتباطية

 ً ، وكان الذكور أكثر تقديرااإلناث في مستوى القلق االجتماعي لصالح واإلناثفروق بين الذكور 
   .اإلناثلذواتهم من 

  
  ) :٢٠٠٨(  محمد بلكيالني إبراهيمدراسة     - ٧

وقلق المستقبل لدى ،  العالقة االرتباطية بين تقدير الذات على التعرف إلىالدراسة هذه هدفت     
من المقيمين ) ١١٠(ية العربية المقيمة بمدينة أوسلو في النرويج ، وقد تكونت عينة الدراسة من الجال

سنة ، وتم ) ٥٠-٢٠(تراوحت أعمارهم بين ) إناث ٥٠ ذكور ، ٦٠(في مدينة أوسلو في النرويج 
 ، ومقياس قلق المستقبل لمعوض ومحمد في ١٩٨٣اعتماد مقياس تقدير الذات للدريني وسالمة 

  .  فقرة ٤٠المكون من ) ٢٠٠٥(
  :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 

أن العالقة بين تقدير الذات وقلق المستقبل عالقة تبادلية ، وهما في حركة دائرية ، فالعالقة بين 
 إلىالمتغيرين ليست عالقة متغير مستقل بمتغير تابع ، فالمتغيران يتبادالن الموقع ، فالمستقل يتحول 

  .وأن هناك عالقة بين تقدير الذات وقلق المستقبل  مستقل ، إلى والتابع يتحول تابع
  

  : وعالجية لخفض القلق االجتماعي رشاديةإدراسات تناولت برامج  : ًثالثا
  ) : ١٩٩٤(دراسة أمان أحمد محمود     - ١

تدريجي ، وفنية  مدى فاعلية العالج بفنية التحصين المعرفة التحقق من إلىالدراسة هذه هدفت        
لمخاوف االجتماعية لدى طالب التعليم الثانوي والجامعي ا في عالج بعض حاالت لتوكيدياالتدريب 

 سنة من الذكور من مراجعي وحدة الخدمات النفسية بجامعة الملك سعود ، ٢٥- ١٧أعمارهم ما بين 
 تكونت ، ولتوكيدياريب  فنيتي التحصين التدريجي والتدباستخدام سلوكي إرشاديوتم تطبيق برنامج 

) ١٠( ذكور ، ومجموعة تجريبية عددها ١٠ مجموعة ضابطة عددها ًطالبا) ٣٠(منعينة الدراسة 
، ذكور بالتحصين التدريجي) ١٠(دها ذكور عالجية للتدريب التوكيدي ، ومجموعة تجريبية وعد

  . اض الدراسة واستخدم الباحث مقاييس القلق النفسي ، والمخاوف االجتماعية للوفاء بأغر
اعتمد الباحث على العالج السلوكي والتي منها فنية التحصين التدريجي حيث يحذف الطالب     

 من خالل لتوكيديا االسترخاء ، وفنية التدريب إحداثاالستجابة التي ال تتوافق مع القلق وكذلك 
  .استخدام طريقة تبادل األدوار مع المعالج 
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 أن إالل من الفنيتين على مقياس القلق النفسي ، والمخاوف االجتماعية وأوضحت النتائج فعالية ك    
 قد حققت معدالت تحسن عالية من مجموعة العالج بالتحصين لتوكيديامجموعة العالج بالتدريب 

  .التدريجي في عالج المخاوف وزيادة الجرأة االجتماعية واثبات الذات 
  
   :)١٩٩٨ ( البانو آندراسة  - ٢

 توضيح أهمية العالج المعرفي السلوكي في تخفيف القلق االجتماعي وذلك إلىالدراسة هذه هدفت      
منهم أن لديهم مخاوف مرضية ، صمم لهم % ٣٠من المراهقين أوضح ) ١٣٨(على عينة مكونة من 

برنامج يعتمد على كيفية تكوين المهارة ، والتدريب على بعض المهارات االجتماعية ، والتربية النفسية ، 
جلسة مدة ) ١٦(وتضمن البرنامج .وحل المشكلة ، وكشف الذات ، مع استخدام النمذجة ولعب الدور 

  :دقيقة على مرحلتين ) ٩٠(كل جلسة 
تضمنت المرحلة األولى ثمان جلسات للتدريب على المهارات االجتماعية والتربية النفسية ، بينما 

   .تضمنت المرحلة الثانية ثمان جلسات للكشف عن الذات
  . في عالج المخاوف االجتماعية  البرنامج فاعليةالدراسةوأوضحت نتائج 

  
  ) : ٢٠٠٣ (وآخروندراسة انتونيوناردي     - ٣

 عالج اضطرابات القلق من خالل تدريبات التحكم في عملية التنفس ، إلىالدراسة هذه هدفت       
 ٣٦ رجل متوسط أعمارهم ١١دة ، ي س١٨( من مرضى اضطراب الهلع )  ٢٩( مكونة من  على عينة

 رجل ١٢ سيدة ، ١٥( من مرضى اضطراب القلق االجتماعي ) ٢٧(ومجموعة مكونة من ) سنة 
 ٧ سيدة ، ١٤(من مرضى اضطراب القلق العام ) ٢١(وعينة مكونة من )  سنة٤٢متوسط أعمارهم 

لنفس والتحكم في وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريب على كتم ا)  سنة ٣٥رجال متوسط أعمارهم 
   .عملية التنفس في عالج اضطرابات القلق

  
  ) :٢٠٠٤( دراسة بوالك     - ٤

 فاعلية برنامج معرفي سلوكي جماعي لمعالجة اضطراب إلىتعرف ال إلىالدراسة  هذه هدفت       
 فنيات مختلفة من المناقشة ، ًالقلق االجتماعي ، وذلك على عينة من الشباب من الجنسين، مستخدما

 نتائج الدراسة فاعلية العالج وأوضحت على المهارات االجتماعية ، بوالتدري  االسترخاء  ،الحوار
 ، كما أوضحت نتائج الدراسة أن العالج الطبي االجتماعيالقلق المعرفي السلوكي الجماعي في عالج 

   . لألعراض دون أن يعالج أسس المشكلة ً زائفاًيعالج فقط األعراض ويعطي تحسنا
  
  :بالتعاون مع معهد القلق االجتماعي ) ٢٠٠٤( دراسة ريشاردز     -٥



45 
 

 التغلب على اضطراب القلق االجتماعي من خالل التغير الدائم إلىالدراسة هذه هدفت        
  واالنفعاالت، دراكات  واال ،واألفكار، التي تشتمل على المشاعر ، والمنطقي للدوائر العصبية بالمخ 

وقد ، ما عا) ٢٠-١٦ (بيند تكونت عينة هذه الدراسة من عشرة أفراد ، أعمارهم والسلوكيات ، وق
صمم الباحث بالتعاون مع معهد القلق االجتماعي برنامج عالجي يتكون من ست جلسات أسبوعيا من 

 أفكار إلى ثم يجعلونها محايدة وتحويلها بعد ذلك اآلليةخالل تعليمهم كيف يمسكوا أفكارهم السلبية 
  .ية ايجابية ، وقد أظهر البرنامج فاعلية في عالج القلق االجتماعي عقالن

  
  ) :٢٠٠٤(دراسة رضية شمسان    - ٦

 أثر برنامج عالجي على والتعرف،  الكشف عن الرهاب االجتماعي إلىهدفت هذه الدراسة       
ستوى األول  طالبا من طلبة الم٢٠معرفي سلوكي لعالج المرضى به ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد استخدم الباحث مقياس الرهاب ،  ًعاما) ٢٠- ١٩(في جامعة صنعاء باليمن تتراوح أعمارهم بين 
الباحثة خالل البرنامج على تدريب الطالب  الباحثة ، وقد عملت إعداداالجتماعي ، والبرنامج التدريبي 

 اآلخرينيب على االسترخاء ، ومواجهة  أفكار ايجابية أكثر واقعية والتدرإلىعلى تغيير أفكارهم السلبية 
  واالندماج في المجتمع اآلخرين وبالتالي تنمية قدراتهم على مواجهة واإلقناعمن خالل المناقشة 

  : نتائج الدراسة أن وكشفت
للبرنامج المعرفي السلوكي أثر واضح في خفض الرهاب االجتماعي لدى عينة الدراسة كما أظهرت أن 

   .اإلناث متقاربة في درجات الرهاب وتزيد قليال لدى واإلناثور متوسطات كل من الذك
  

  ) :٢٠٠٥(دراسة أحمد الغامدي    - ٧

 التحقق من مدى فاعلية العالج المعرفي السلوكي في خفض حدة كل إلىهدفت هذه الدراسة        
لنفسية رددين على العيادات اتى المطراب الرهاب االجتماعي لدى المرضمن اضطراب القلق واض

 مجموعتين إلى ، وتم تقسيمهم ً مريضا ٤٠  من عينة الدراسةتكونتبمستشفى الصحة النفسية ، و
  :كالتالي

   ً مريضا٢٠مجموعة مرضى اضطراب القلق وتضم : المجموعة األولى 
 ، األدوات ً مريضا٢٢٠مجموعة مرضى اضطراب الرهاب االجتماعي وتضم : المجموعة الثانية 

ومقياس القلق االجتماعي من . وآخرون فهد الدليم إعداداس مستشفى الطائف للقلق ، مقي: المستخدمة 
 الباحث  استمارة إعدادمحمد السيد عبد الرحمن ، وهانم عبد المقصود ، البرنامج العالجي من  : إعداد

   الباحث إعداددراسة الحالة من 
جتماعي للقياس القبلي والبعدي لدى  فروق دالة بين متوسطي درجات الرهاب االوجودوأظهرت النتائج 

 بين متوسطي إحصائيا فروق دالة كما وبينت النتائج عدم وجود ، مجموعة العالج المعرفي السلوكي 
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) المجموعة التجريبية الثانية(درجات الرهاب االجتماعي لدى مجموعتي العالج المعرفي السلوكي 
  . ي مرحلة القياس البعدي ف) المجموعة التجريبية الثانية(والعالج الدوائي 

  
  ) :٢٠٠٦(دراسة أماني عبد المقصود عبد الوهاب    - ٨

  تقنين مقياس القلق االجتماعي يصلح للمراهقين والشباب من الجنسين ،إلىهدفت هذه الدراسة         
 عينة تكونت، وماعي للتغلب على القلق االجتماعي التحقق من برنامج معرفي سلوكي جإلىكما هدفت 

سنة ومتوسط ) ١٨-٢٢(طالبة ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ) ٦٤(الدراسة مجموعة مكونة من 
طالبة ، والمجموعة الثانية ) ٣٢(األولى ضابطة :  مجموعتين إلى سنة وقسمت العينة ١٩عمري قدره 

   وآخرونور  كاترين كونإعدادطالبة ، وكانت أدوات الدراسة مقياس القلق االجتماعي ) ٣٢(تجريبية 
 لالستخدام في البيئة العربية لتقدير ٕواعدادهثم قامت الباحثة بترجمة المقياس بهدف تقنينه ) ٢٠٠٠( 

طالبا وطالبة ) ٣٠٠(درجة القلق االجتماعي ، ولتقنين األداة تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من 
-١٨(راوح أعمارهم ما بين ية ممن تتمن طالبات كلية التربية للبنات بحائل بالمملكة العربية السعود

، وقد عملت الباحثة خالل البرنامج على  الباحثةإعدادفكان من  البرنامج التدريبي أما.  سنة) ٢٢
 والتدريب على بعض فنيات  ،والحوار، والمناقشة ، تدريب الطالبات على المهارات االجتماعية 

   . ة الطالبة في االشتراك في البرنامجاالسترخاء والواجبات المنزلية التي تزيد من فاعلي
وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج المستخدم بأساليبه وفنياته المتعددة في تخفيف درجة الشعور بالقلق 

  .االجتماعي بالنسبة لطالبات المجموعة التجريبية 
  
  ) :٢٠٠٧(دراسة ناريمان محمد الرفاعي    - ٩

 في عالج المرضى لتوكيديا فاعلية التدريب  على التعرف إلىالدراسة الحالية  هذه هدفت        
طالبات من مدرسة الزراعة الثانوية ببنها بمصر ) ١٠(من  عينة الدراسة تكونتبالفوبيا االجتماعية ، و

 إلى ًمهن عشوائياي للبيئة المصرية وتم تقسة كيديالتو درجات في مقياس ١٠ممن حصلن على أعلى 
ة وتحتوي على خمس طالبات واألخرى ضابطة وتحتوي على خمس طالبات  تجريبيإحداهمامجموعتين 

 ٕواكسابه الذات إثباتوكانت فنيات البرنامج تركز على ،  سنة ١٨- ١٥ممن تتراوح أعمارهن من 
 نتائج الدراسة أظهرتو ، اإلحصائيوكان منهج الدراسة المنهج ، الشعور بذاته من خالل المناقشة 

  .وبين طالبات الجامعة لصالح الثانوية ،  بين طالبات الثانوية ةكيديالتو فروق في درجات وجود
  

  ) :٢٠٠٨(دراسة سميرة دهراب    -١٠

 النفسي اإلرشاد باستخدام فنيات إرشادي التحقق من فاعلية برنامج إلىهدفت هذه الدراسة        
) ٢٢(من دراسة  عينة التكونتو، الجماعي لخفض حدة هذا االضطراب لدى طالب جامعة الكويت 
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طالبا وطالبة تعرضوا للتدخل ) ١١( مجموعة تجريبية وقوامها إلىحيث تم تقسيمها طالبا وطالبة 
   .اإلرشادي وطالبة لم يتعرضوا للتدخل ًطالبا) ١١( ومجموعة ضابطة وقوامها اإلرشادي

ي يحتوي على  النفسي الجماعي الذاإلرشاد باستخدام فنيات إرشادي برنامج بإعدادوقامت الباحثة 
 المولدة للمخاوف االجتماعية والتحكم في المعرفية للتأثير على العمليات اأنشطة وفنيات مخطط له

 ١٢ من خالل اإلرشادية مجموعة الفنيات إلىمشاعر القلق والتوتر ، وبعد تعرض المجموعة التجريبية 
 النفسي الجماعي من اإلرشادمج جلسة وبعد تطبيق مقياس القلق االجتماعي أثبتت النتائج فاعلية برنا

 المنتقاة لخفض اضطراب القلق االجتماعي لدى الطالب في مواقف التفاعل اإلرشاديةخالل الفنيات 
  .االجتماعي وتحسين مفهوم الذات وتغيير القناعات السلبية وتعديل السلوك االجتماعي 

  

  :عام على الدراسات السابقة  قيبتع
  : األول والثاني والثالث على التوالي  على دراسات المحاورقيبالتع

 يمكن  في دراستهقام بتلخيصها التي استعان بها والسابقةبعد استعراض الباحث لبعض الدراسات      
  :استخالص عدة نقاط من تحليل تلك الدراسات وهي 

  : من حيث الهدف     - ١

أن  : إلىعي لدى المراهقين تشير معظم دراسات المحور األول والتي تناولت القلق االجتما        
القلق االجتماعي يبدأ ظهوره خالل فترة المراهقة ، وتكون المخاوف معظمها مرتبطة بالمدرسة أو 
 ًاألنشطة االجتماعية ، ويتميز األفراد الذين يعانون من اضطراب القلق االجتماعي بأنهم يمتلكوا قليال

أثناء التفاعل االجتماعي كما ورد في دراسة كالرك من األفكار الموجبة والكثير من األفكار السلبية 
 تقييم شدة القلق االجتماعي للمراهقين ، ولمعرفة مدى انتشار إلى، التي هدفت ) ١٩٩٥ (وآخرون

ونسبة كل من المخاوف االجتماعية والقلق االجتماعي بناء على متغيري الجنس والسن كما ورد في 
، كما هدفت ) ١٩٨٨(، ودراسة النيال ) ١٩٩٢(طلعت ، ودراسة ) ١٩٩٧(دراسة ماجي وزمالئه 

 األساسية الضطراب القلق االجتماعي المكونات تحديد إلى ) ٢٠٠٠ ( عيدإبراهيمدراسة محمد 
 ذلك فقد إلى باإلضافة لمتغيري الجنس ، ًوالكشف عن الفروق في اضطراب القلق االجتماعي تبعا

 التعرف على الفروق بين إلىوهدفت ) ٢٠٠٢(د البنا عادل السي: هدفت بعض الدراسات ومنها دراسة 
عينتين من الطالبات الدارسات اللغة االنجليزية من نوع التعليم العام في كل من مخاوف االتصال 

 إلى) ٢٠٠٢(كما هدفت دراسة فاطمة شريف الكتاني وأساليب التعلم والقلق االجتماعي ، ، الشفهي 
ماعي والعدوانية في المنزل والمدرسة ، كذلك البحث في الفروق بين البحث في العالقة بين القلق االجت

  المراهقين حسب جنسهم ومستواهم الدراسي في كل من القلق االجتماعي والعدوانية 
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  :األهداف التي تناولتها دراسات المحور الثاني 

دراسة وحيد : مثل  ً قليلة جدا كانتالدراسات التي تناولت القلق االجتماعي وعالقته بتقدير الذات
 أما التي تناولت عالقة تقدير الذات بالقلق كما في دراسة نهى يوسف ،)٢٠٠٤(مصطفى كامل 

 كان هناك عالقة إن تبيان إلىالتي هدفت ) ١٩٨٨(، ودراسة علي محمود شعيب ) ١٩٨٧(اللحامي 
 بعض الدراسات  ذلك فقد هدفتإلى باإلضافةسببية بين تقدير الذات والقلق والتحصيل الدراسي ، 

التي هدفت ) ١٩٩٣(، ودراسة موسى عبد الخالق جبريل ) ١٩٩٢ (وآخرونجوزيف : ومنها دراسة 
 في متغير تقدير الذات ، أما دراسة فتحي عبد الحميد عبد واإلناث معرفة الفروق بين الذكور إلى

  .ر الذات والقلق  دراسة العالقة بين حب االستطالع وتقديإلىلتوصل  فقد هدفت ل) ١٩٩٥(القادر 
  

  :األهداف التي تناولتها دراسات المحور الثالث

  :فمنها على سبيل المثال ، تعددت األهداف التي تناولتها دراسات المحور الثالث 
 المعرفي السلوكي في تخفيف القلق االجتماعي عند المراهقين كما في اإلرشاديرنامج مدى فاعلية الب 

، ورضية شمسان )٢٠٠٤(، ودراسة ريشاردز) ٢٠٠٤(اسة بوالك، ودر) ١٩٩٨(البانو أندراسة 
كما هدفت بعض الدراسات ، ) ٢٠٠٨(، وسميرة دهراب ) ٢٠٠٦(ود ، وأماني عبد المقص) ٢٠٠٤(

 في عالج ألتوكيديالعالج بفنية التحصين التدريجي ، والتدريب  التحقق من مدى فاعلية إلى األخرى
ودراسة ناريمان محمد ،)١٩٩٤(حمد محمود أ أمانفي دراسة كما لمخاوف االجتماعية ابعض حاالت 

اضطراب القلق االجتماعي من خالل  عالج إلىكما هدفت بعض الدراسات ، ) ٢٠٠٧(الرفاعي 
  ) .٢٠٠٣(كما في دراسة انتونيو ناردي واخرون و، تدريبات التحكم في عملية التنفس 

 فعالية استخدام البرنامج المعرفي السلوكي في من خالل ما سبق يتضح أن الدراسات السابقة تؤكد على
التخفيف من القلق االجتماعي ، كما تؤكد كذلك قدرتها على خفض هذه السلوكيات غير المرغوب فيها 

 ايجابية أكثر عقالنية ، وعدم االنسحاب من الموقف الذي يتعرض له إلى، وتغيير األفكار السلبية 
 بهدف خفض القلق االجتماعي ، كما يتضح من  الدراسة وقد قام الباحث بعمل هذهالمراهق ، 

 أثر البرنامج تبيانالدراسات السابقة أنها ذات صلة بالدراسة الحالية  ولكن الباحث هدف من دراسته 
  . العالجي على تقدير الذات والذي لم يتناوله أحد من الباحثين 

  
  : من حيث العينة     - ٢

عظم هذه الدراسات في المحاور األول والثاني والثالث على النحو  تباينت أعمار األفراد في م       
 سنة كما ورد في ١٨- ١٢فقد تراوحت أعمار هؤالء األفراد في بعض هذه الدراسات ما بين : التالي

كما كانت في ، ) ١٩٩٢(، ودراسة طلعت ) ١٩٩٥ (وآخرون  كالرك :المحور األول في دراسات
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 ، ودراسة عادل ٢٠- ١٨، أعمارهم من ) ١٩٩٢(هانم عبد المقصود دراسة محمد السيد عبد الرحمن و
  .) ٢٠٠٠( عيد إبراهيمودراسة محمد ) ١٩٩٧(، ودراسة ماجي وزمالؤه ) ٢٠٠٢(السيد البنا 

  : في دراسات المحور الثاني ومنها العينة

محمد  سنة ، ودراسة ناريمان ٢٢-٢٠حيث كانت أعمار األفراد من ) ١٩٩٢ (وآخروندراسة جوزيف 
 سنة ، ودراسة موسى ١٥) ١٩٨٧( ، ودراسة نهى يوسف اللحامي ١٨- ١٥من ) ٢٠٠٧( الرفاعي 

   سنة ١٦) ١٩٩٣(عبد الخالق جبريل 
  : في دراسات المحور الثالث ومنها العينة

كما في دراسة أماني عبد المقصود عبد الوهاب ،  سنة ٢٢-١٨ بين  العينةد أفراأعمار تراوحت 
، وسميرة ) ١٩٩٨ (البانو، وان ) ١٩٩٤(، وأمان أحمد محمود ) ٢٠٠٤(مسان ، ورضية ش) ٢٠٠٦(

 ، ١٨-١٥ما بين فقد تراوحت ) ٢٠٠٧(دراسة ناريمان محمد الرفاعي في أما ) ٢٠٠٨(دهراب 
  ) .٢٠٠٤ (ريشاردز

  
  : من حيث األدوات والبرامج التدريبية المستخدمة     - ٣

 :بالنسبة لألدوات :       أوال 

الل عرض الدراسات السابقة يتضح أن هذه الدراسات تباينت في استخدامها لألدوات       من خ
ختالف الهدف ال االختالف بينها عوددراسة من حيث كونها وصفية أو تجريبية ، ويكل حسب طبيعة 

استخدمت مقاييس القلق االجتماعي ، وتقدير في كل منها ، وعلى الرغم من ذلك فان هذه الدراسات 
وقائمة المخاوف االجتماعية  ومقياس الخجل لألطفال قبل وبعد تطبيق البرنامج المستخدم في الذات ، 

  كل دراسة ، كما اعتمدت هذه الدراسات استمارات تقييم خاصة حسب كل دراسة 
  

  : أو التدريبية المستخدمة في هذه الدراسات اإلرشاديةبالنسبة للبرامج : ثانيا 

 لخفض القلق االجتماعي لدى المراهقين ومن إرشاديةلى تقديم برامج ركزت دراسات المحور الثالث ع
  :أمثلة هذه الدراسات 
، ودراسة ريشاردز ) ٢٠٠٤(، ودراسة بوالك ) ١٩٩٨(البانو أن، ودراسة ) ١٩٩٤(أمان أحمد محمود 

، وسميرة ) ٢٠٠٦( وأماني عبد المقصود عبد الوهاب ،) ٢٠٠٤(ودراسة رضية شمسان ) ٢٠٠٤(
 فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض القلق االجتماعي إلىوالتي توصلت جميعها ) ٢٠٠٦(دهراب 

  .لدى األفراد 
 في خفض القلق االجتماعي لدى األفراد  اإلرشادية من خالل العرض السابق أثر البرامج كما ويتضح

 ، واالستفادة منها في اإلرشاديةبعرض بعض الدراسات التي قدمت البرامج ومن هنا اهتم الباحث .
  .الدراسة الحالية 
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وشكلت ندرة الدراسات التي تناولت البرنامج المعرفي السلوكي في خفض القلق االجتماعي للمراهقين 
 النفسي داإلرشا جانب عمل الباحث كمرشد تربوي في المدرسة الدافع لدى الباحث في تبني مجال إلى،

وخاصة المعرفي السلوكي وأثره على تقدير الذات في خفض القلق االجتماعي لدى هذه الفئة من ، 
  .الطالب

  :من حيث النتائج 

 أكثر اإلناثأن  : إلىتشير معظم دراسات المحور األول التي تناولت القلق االجتماعي لدى المراهقين 
ودراسة ) ١٩٩٢(، ودراسة طلعت ) ١٩٨٨(سة النيال كما في درا، ميال للقلق االجتماعي من الذكور 

  .  )٢٠٠٤(، ودراسة وحيد مصطفى كامل ) ١٩٩٧(ودراسة ماجي وزمالئه ) ٠١٩٩٥كالرك ( 
 فروق بين الذكور فقد أشارت إلى عدم وجود ) ٢٠٠٢(دراسة فاطمة الشريف الكتاني نتيجة أما 

   . في القلق االجتماعيواإلناث
 سالبة بين ارتباطيه دراسات المحور الثاني يتضح أن هناك عالقة إليها توصلت ومن خالل النتائج التي

، ودراسة علي محمود شعيب ) ١٩٨٧(تقدير الذات والقلق كما الحال في دراسة نهى يوسف اللحامي 
، ودراسة ) ١٩٩٣(، ودراسة موسى عبد الخالق جبريل ) ١٩٩٢ (وآخرون، ودراسة جوزيف ) ١٩٨٨(

  ) . ٢٠٠٤(، ودراسة وحيد مصطفى كامل ) ١٩٩٥( عبد القادر فتحي عبد الحميد
 المعرفي اإلرشاديمن خالل ما سبق يتضح أن الدراسات السابقة تؤكد على فاعلية استخدام البرنامج 

السلوكي في خفض القلق االجتماعي ، كما يتضح من الدراسات السابقة أنها ذات صلة بالدراسة 
لعديد من الفنيات كالتدريب على بعض المهارات االجتماعية ، وكشف الحالية ، كما أنها استخدمت ا

وغيرها من  . معتقد طبيعي وواقعي بالتدريجإلىالذات ، ولعب الدور ، وكيفية تحويل المعتقد السلبي 
الفنيات التي تستخدم مع البرنامج المعرفي السلوكي  وهذا ما استفاد منه الباحث أثناء تصميم البرنامج 

: لأن الباحث استخدم بعض الفنيات الجديدة مثعلما ب،  التطبيقوأثناء في الدراسة الحالية يرشاداإل
  .تعليمهم مهارة صنع القرار ، وكيفية التخلص من التفكير االنهزامي مع الذات 

 لما توفر في اإلطار النظري والدراسات السابقة من زخم معرفي وتطبيقي ًلذلك قام الباحث واستنادا
رشاد وتدريب هذه الفئة بتقديم برنامج يعتمد على العالج المعرفي السلوكي ، لما له من فائدة حول اإل

عالج المعرفي السلوكي سات على الفي عالج اضطراب القلق االجتماعي ، وقد استندت العديد من الدرا
 ) (ASH 2004لتخفيف من القلق االجتماعي وعلى سبيل المثال دراسة معهد القلق لمساعدة الذات ل

  .) (NIMH 2005ودراسة المعهد الدولي للصحة النفسية 
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  :فروض الدراسة 

  :فقد تم وضع فروض الدراسة الحالية كما يلي اطالع الباحث على الدراسات السابقة  ضوء في        
   المجموعة درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات متوسطي رتب  بين ًتوجد فروق دالة إحصائيا  -١
  .التجريبية على مقياس القلق االجتماعي في القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية       
      المجموعة التجريبية على مقياس القلق درجات متوسطي رتب  بين ًوجد فروق دالة إحصائيات  -٢

  .ي القياسين القبلي والبعدي، لصالح القياس البعديفاالجتماعي           
 التجريبية في القلق االجتماعي المجموعة درجات متوسطي رتب  بين ً فروق دالة إحصائياتوجدال   -٣

  .القياسين البعدي والتتبعي في        
  .فاعلية للبرنامج اإلرشادي في خفض القلق االجتماعي ألفراد العينةوجد ت -٤
 المجموعة درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات متوسطي رتب  بين ًتوجد فروق دالة إحصائيا  -٥

  .التجريبية على مقياس تقدير الذات في القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية       
   جريبية على مقياس تقدير الذات المجموعة التدرجات متوسطي رتب  بين ًتوجد فروق دالة إحصائيا  -٦

  .القياسين القبلي والبعدي، لصالح القياس البعدي في       
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  الفصل الرابع
  

  الطريقة واإلجراءات
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

  

شمل منهج ت، وةدراساليتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في 
ي القلق االجتماعي وتقدير مقياس" الدراسة وات أدتحديدالبحث ووصف مجتمع الدراسة وعينتها، و

 ضبط متغيرات تم، كما واتلكشف عن مدى صدق وثبات األدل تجراءات التي اتبع واإل"الذات
 والتي تتطلب تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في كل من العمر الزمني الدراسة

القلق االجتماعي وتقدير "والتحصيل الدراسي والدخل الشهري والقياس القبلي للمتغيرات التابعة 
  .التفصيلي للتجربة من خالل إعداد دليل تطبيق التجربة، والوصف "الذات

  
 :منهج الدراسة: ًأوال

مجموعة تجريبية من خالل تحديد  المنهج التجريبي استخدم الباحث في الدراسة الحالية 
   .لها نفس خصائص المجموعة التجريبيةومجموعة ضابطة  طالب الصف الحادي عشر من

سلوب المجموعات المتكافئة أي استخدام أكثر من والتصميم التجريبي المستخدم هو أ
، ندخل العامل التجريبي على المجموعة التجريبية ونترك األخرى في ظروفها الطبيعية ، مجموعة 

وذلك من خالل تحديد ، وبذلك يكون الفرق ناتجا عن تأثر المجموعة التجريبية بالعامل التجريبي 
عشر ومجموعة ضابطة لها نفس خصائص مجموعة تجريبية من طالب الصف الحادي ال

  .المجموعة التجريبية 
ًوالتجربة وفقا للبحث العلمي هي إجراء يهدف إلى التحقق من عالقات العلة والمعلول وذلك 
ًبتقسيم عدد من األفراد عشوائيا في مجموعات يعالج فيها متغير مستقل أو أكثر، والعنصر 

 يضع عن قصد الظروف التي تتعرض فيها األساسي في البحث التجريبي هو أن الباحث
  ).١٩٧: ١٩٩٨ عالم، و أب رجاء(                             مجموعات مختلفة لخبرات مختلفة

  
 :المجتمع األصلي للدراسة: ًثانيا

المسجلين للدراسة في يع طالب الصف الحادي عشر الثانوي جميتكون مجتمع الدراسة من 
 – ٢٠٠٩ في الفصل الثاني من العام الدراسي  طالبا٦٢٠٠ عددهم المدارس الحكومية والبالغ 

  .م٢٠١٠
  

 :عينة الدراسة: ًثالثا
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  :العينة االستطالعية. أ

من طالب الصف الحادي ) ٤٨(قام الباحث باختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها 
ف التحقق من  بهدوتم تطبيق أدوات الدراسة على هذه العينة ،جتمع الدراسة األصليمن م عشر

 بالطرق ها وثباتها، من خالل حساب صدقعلى العينة الكلية الميدانية للتطبيق تهاصالحي
 .اإلحصائية المالئمة

  :العينة الميدانية. ب

 أفراد المجتمع األصلي بعد تطبيق مقياس منالدراسة بطريقة عشوائية تم اختيار عينة 
وذلك بهدف اختيار الطالب الذين حصلوا طالب ) ٢٠٠(القلق االجتماعي على عينة مكونة من 

على أعلى الدرجات على المقياس، فقد تم ترتيب درجات العينة الكلية واختيار عينة الدراسة والذين 
، وبعد تحديد أفراد العينة الكلية للدراسة تم إجراء فرز عشوائي منتظم ) طالب٢٤(بلغ عددهم 

  .)١٢= ن (الب المجموعة الضابطة وط) ١٢= ن (الختيار طالب المجموعة التجريبية 
  

  :أدوات الدراسة  :ًرابعا

 الحالية مقياس القلق االجتماعي ومقياس تقدير الذات، وفيما يلي عرض  الباحث في دراستهاستخدم
 في لالستخدامٕلكل مقياس واجراءات الصدق والثبات التي اتبعت للتحقق من صالحية األدوات 

  :الحاليةالدراسة

وهانم عبد  ،  عبد الرحمند محمد السيإعداد( : االجتماعي القلق مقياس :١

  )٢( ملحق رقم )  ١٩٩٨المقصود ، 
المقاييس ذات العالقة والتراث األدبي وعدد من  الدراسات السابقة على الباحث بعد اطالع

اختيار مقياس القلق االجتماعي المستخدم في الدراسة الحالية، ويتكون قام ب، وضوع الدراسة بم
  . فقرة تقيس القلق االجتماعي٢٦ورته األولية من ص  قياس في الم

ال ( :وهي كالتالي ًوتتم االستجابة على المقياس وفقا لتدرج خماسي على طريقة ليكرت 
) ً تنطبق تماما–ً تنطبق كثيرا – تنطبق بدرجة متوسطة –بدرجة بسيطة    تنطبق–ًتنطبق إطالقا 

 -١٤ - ١٠ -٦ - ٣(ى التوالي، باستثناء الفقرات عل) ٥ -٤ -٣ - ٢ - ١(وتصحح بالدرجات 
  . ًفتصحح عكسيا) ٢٣ - ١٦

ويصحح المقياس بجمع درجات المفحوص على جميع فقراته، وتتراوح الدرجة الكلية للقلق   
، وتعبر الدرجة المنخفضة عن ) درجة١٣٠ – ٢٦(الصورة األولية للمقياس بين   االجتماعي في 

  .عبر الدرجة المرتفعة عن قلق اجتماعي مرتفع لدى أفراد العينةت  قلق اجتماعي منخفض فيما 
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  : مقياس القلق االجتماعيصدق وثبات:ًأوال
  :دق االتساق الداخليص

 االتساق الداخلي لمقياس القلق االجتماعي موضوع  المقياس بحسابق صدبتقديرقام الباحث 
هو موضح في كلية للمقياس كما الدراسة من خالل تقدير معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة ال

  :التالي ) ١(الجدول 
 

 :لمقياسالكلية لدرجة الحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة و

  :مقياس القلق االجتماعيالكلية لدرجة اليبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة و التالي الجدول
   )١(جدول 

  لهمع الدرجة الكلية يبين ارتباطات فقرات مقياس القلق االجتماعي 

  رقم الفقرة
  معامل

  االرتباط
  مستوى الداللة

  اإلحصائية
  رقم الفقرة

معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة
  اإلحصائية

  ٠.٠١دالة عند  0.617  14  ٠.٠١دالة عند  0.709 1
  ٠.٠٥دالة عند  0.368 15  ٠.٠١دالة عند  0.568 2
  ٠.٠١دالة عند  0.577 16  ٠.٠١دالة عند  0.583 3
  ٠.٠١دالة عند  0.470 17  ٠.٠١دالة عند  0.679 4
  ٠.٠١دالة عند  0.657 18  ٠.٠١دالة عند  0.418 5
  ٠.٠١دالة عند  0.531 19  ٠.٠١دالة عند  0.479 6
ًغير دالة إحصائيا◌ 0.234 7   ٠.٠١دالة عند  0.547 20  ً
  ٠.٠١دالة عند  0.530 21  ٠.٠١دالة عند  0.710 8
  ٠.٠١دالة عند  0.415 22  ٠.٠١دالة عند  0.613 9

ًغير دالة إحصائيا◌ 0.222 23  ٠.٠١دالة عند  0.494 10 ً  
ًغير دالة إحصائيا◌ 0.082  24  ٠.٠١دالة عند  0.721 11 ً  
  ٠.٠١دالة عند  0.492 25  ٠.٠١دالة عند  0.762 12
  ٠.٠١دالة عند  0.490 26  ٠.٠١دالة عند  0.678 13

  ٠.٣٧٢= ٠.٠١، وعند ٠.٢٨٨= ٠.٠٥عند ) ٤٦= ح.د(قيمة ر الجدولية 
  

 فقرات مقياس القلق االجتماعي حققت ارتباطات دالة معظمأن يتبين من الجدول السابق 
ً ارتباطا داال عند مستوى ١٥، وحققت الفقرة رقم ٠.٠١ داللة ىعند مستوالدرجة الكلية للمقياس مع  ً

٠.٠٥.  
 للمقياس، تباطات دالة مع الدرجة الكليةار) ٢٤ - ٢٣ -٧(في حين لم تحقق الفقرات ذات األرقام 

  فقرة تشترك جميعها٢٣وبذلك يبقى المقياس في صورته النهائية يتكون من وقد قام الباحث بحذفها 
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وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس في صورته . لقلق االجتماعي لدى أفراد العينةاحالة في قياس 
  ). درجة١١٥ – ٢٣(النهائية بين 

  

  :ثبات مقياس القلق االجتماعي  :ثانيا
  : طريقة التجزئة النصفية-أ

، ودرجات ) فقرة١٢(معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية  قام الباحث بحساب
، وقد ) فقرة٢٣= مجموع الفقرات (القلق االجتماعي ، والمكونة لمقياس ) فقرة١١(الفقرات الزوجية 

 التنبؤية جتمان معادلة ت ثم استخدم)٠.٧٩٦(نصفين بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين ال
، وقد بلغت )متساويينغير النصفين (ًيا فردلتعديل طول االختبـار بسبب كون عدد فقرات المقياس 

، األمر الذي ًمقبولة إحصائيا وهي قيمة ،)٠.٨٨٧(قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة 
  .ي بمتطلبات الدراسةيدلل على درجة جيدة من الثبات تف

  :كرونباخألفا معادلة  - ب

كرونباخ ألفا باستخدام معادلة مقياس القلق االجتماعي كما قام الباحث بحساب ثبات 
يتمتع بدرجة مقياس القلق االجتماعي ويتضح مما سبق أن ). ٠.٩٠٧(وكانت قيمة ألفا تساوي 

تم الحصول عليها وتظهر ي التي طمئن الباحث لصحة البياناتي  األمر الذيعالية من الثبات
  .  على أفراد العينةللتطبيقالمقياس صالحية 

  )٢٠٠٣، الحميدي محمد ضيدان الضيدان ترجمة وتعريب  (: تقدير الذاتمقياس: ٢

  )٣(ملحق رقم    

  تقدير الذات كما ل أبعاد٤ فقرة موزعة على ٤٠ في صورته األولية من  تقدير الذاتيتكون مقياس
  :يلي
   فقرات١٠    ير الذات العائلي تقد*
   فقرات١٠     تقدير الذات المدرسي*
   فقرات١٠     تقدير الذات الرفاقي*
   فقرات١٠     تقدير الذات العام*

 –أوافق بشدة (  :كرتيلًوتتم االستجابة على المقياس وفقا لتدرج خماسي على طريقة 
على ) ١ - ٢ -٣ -٤ - ٥(وتصحح بالدرجات )  معارض بشدة– معارض – محايد –أوافق 

     من البعد٩ - ٧ - ٥ - ٣ من البعد األول، والفقرات ١٠ - ٨ -٢(التوالي، باستثناء الفقرات 
 من ١٠ -٨ - ٧ -٥ - ٢ من البعد الثالث، والفقرات ١٠ -٨ -٦ - ٤ -٣ - ٢الثاني، والفقرات 

  .ًالبعد الرابع فتصحح عكسيا
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راوح الدرجة الكلية لتقدير الذات ويصحح المقياس بجمع درجات المفحوص على جميع فقراته، وتت
، وتعبر الدرجة المنخفضة عن ) درجة٢٠٠ – ٤٠(في الصورة األولية للمقياس عند المفحوص بين 

  .تقدير ذات منخفض فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن تقدير ذات مرتفع لدى أفراد العينة
  :تقدير الذات مقياس صدق وثبات 

  : صدق المقياس:أوال
  :الداخليصدق االتساق 

 االتساق الداخلي لمقياس تقدير الذات موضوع الدراسة  المقياس بحسابق صدبتقديرقام الباحث 
  :من خالل الخطوات التالية

 :حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه  -أ  

بعد الذي تنتمي إليه  االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة الالتالي يبين معامل) ٢(والجدول 
  : موضوع الدراسةتقدير الذاتمن أبعاد مقياس 

 )٢(جدول 

  البعد الذي تنتمي إليهفقرات مقياس تقدير الذات مع درجة يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من 

  البعد
  رقم

  الفقرة
  معامل االرتباط

مستوى 
  الداللة

  البعد
  رقم

  الفقرة
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠١دالة عند  754. 1  ٠.٠١دالة عند  670. 1

  ٠.٠١دالة عند  565. 2  ٠.٠١دالة عند  454. 2

  ٠.٠١دالة عند  604. 3  ٠.٠١دالة عند  487. 3

  ٠.٠١دالة عند  567. 4  ٠.٠١دالة عند  469. 4

  ٠.٠١ دالة عند 703. 5  ٠.٠١دالة عند  687. 5

  ٠.٠١دالة عند  523. 6  ٠.٠١دالة عند  502. 6

  ٠.٠١دالة عند  471. 7  ٠.٠١دالة عند  512. 7

  ٠.٠١دالة عند  565. 8  ًغير دالة إحصائيا 151. 8

  ٠.٠١دالة عند  691. 9  ٠.٠١دالة عند  752. 9

دير تق-١

الذات 
  العائلي

  ٠.٠١دالة عند  490. 10

تقدير -٣

الذات 
  الرفاقي

  ٠.٠١دالة عند  565. 10

  ٠.٠١دالة عند  829. 1  ٠.٠٥دالة عند  749. 1

  ٠.٠١دالة عند  600. 2  ٠.٠١دالة عند  585. 2

  ٠.٠١دالة عند  715. 3  ٠.٠٥دالة عند  420. 3

  ٠.٠١دالة عند  629. 4  ٠.٠١دالة عند  596. 4

  ٠.٠١دالة عند  760. 5  ٠.٠٥دالة عند  740. 5

  ٠.٠١دالة عند  621. 6  ٠.٠٥الة عند د 559. 6

  ٠.٠١دالة عند  571. 7  ٠.٠١دالة عند  568. 7

  ٠.٠١دالة عند  509. 8  ٠.٠١دالة عند  373. 8

  ٠.٠١دالة عند  760. 9  ٠.٠١دالة عند  706. 9

تقدير -٢
الذات 

  رسيالمد

  ٠.٠١دالة عند  576. 10

تقدير -٤
  الذات العام

  ٠.٠١دالة عند  612. 10

  ٠.٣٧٢= ٠.٠١، وعند ٠.٢٨٨= ٠.٠٥عند ) ٤٦= ح.د(قيمة ر الجدولية 
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قد حققت )  فقرة٣٩ (تقدير الذاتفقرات مقياس  معظم السابق أن) ٢(يتبين من الجدول 
 .٠.٠١ داللة ىدرجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستو  مع  ة دالارتباطات

ً من البعد األول ارتباطا داال مع بعدها، وقد قام الباحث بحذفها، ٨فيما لم تحقق الفقرة رقم  وبذلك ً
  . فقرة٣٩صورته النهائية يتكون من يبقى المقياس في 

، ) درجة١٩٥ -  ٣٩(وبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس في صورته النهائية بين 
وتدل الدرجة المنخفضة على تقدير ذات منخفض، أما الدرجة المرتفعة فتدل على تقدير ذات 

  .مرتفع
  :ط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياسحساب معامالت االرتبا  -: ب  

 تقدير الذات التالي يبين معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس )٣ (والجدول
  :موضوع الدراسة

 )٣(جدول   

  يبين معامل ارتباط درجة كل بعد
   مع الدرجة الكلية لهتقدير الذاتمن أبعاد مقياس 

  مستوى الداللة طالرتبامعامل ا  أبعاد المقياس

  ٠.٠١دالة عند  0.874  تقدير الذات العائلي

  ٠.٠١دالة عند  0.904  تقدير الذات المدرسي

  ٠.٠١دالة عند  0.918  تقدير الذات الرفاقي

  ٠.٠١دالة عند  0.936  تقدير الذات العام

  
ن أبعاد ً ارتباطات دالة إحصائيا بين درجة كل بعد موجودالسابق ) ٣(جدول  يتبين من

  .٠.٠١ والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة الذات تقديرمقياس 
االتساق الداخلي أن المقياس يتسم بدرجة عالية من كون الباحث قد تحقق من يوبذلك 

  . فقرة٣٩ويبقى في صورته النهائية يتكون من 
  :ثبات مقياس تقدير الذات  :ثانيا

  :طريقة التجزئة النصفية  -أ

، ودرجات ) فقرة٢٠(معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية  ث بحسابقام الباح
، وقد بلغت ) فقرة٣٩= مجموع الفقرات (تقدير الذات ، والمكونة لمقياس ) فقرة١٩(الفقرات الزوجية 

 التنبؤية لتعديل جتمان معادلة ت ثم استخدم)٠.٨٩٨(قيمة معامل ارتباط بيرسون بين النصفين 
، وقد بلغت قيمة )متساويينغير النصفين (ًيا فرد بسبب كون عدد فقرات المقياس طول االختبـار
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، األمر الذي يدلل ًمقبولة إحصائيا وهي قيمة ،)٠.٩٤٦(معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة 
  .على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات الدراسة

  :كرونباخألفا معادلة  - ب

كرونباخ وكانت ألفا باستخدام معادلة مقياس تقدير الذات ات كما قام الباحث بحساب ثب
يتمتع بدرجة عالية من مقياس تقدير الذات ويتضح مما سبق أن ). ٠.٩٣٩(قيمة ألفا تساوي 

 للتطبيقالمقياس الثبات تطمئن الباحث لصحة البيانات التي سيتم الحصول عليها وتظهر صالحية 
   .على أفراد العينة

  :متغيرات قبل التجريبضبط ال: ًخامسا

ًحرصا من الباحث على ضمان سالمة النتائج، وتجنبا لآلثار التي قد تنجم عن بعض  ً
أبو عالم، ( الباحث طريقة العينتين الضابطة والتجريبية ىتبن، المتغيرات الدخيلة على التجربة

بط التحقق من ضتم ) الضابطة والتجريبية( ينالمجموعتاتين وفي ضوء ه، )٢٠٣ :١٩٩٨
  :المتغيرات كما يلي

  .المجموعتينضبط العمر الزمني ألفراد : ًأوال
  .التحصيل الدراسي العام ألفراد المجموعتينضبط : ًثانيا
  . مستوى الدخل الشهري ألفراد العينة ضبط:ًثالثا
  .ضبط متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين على مقياس القلق االجتماعي: ًرابعا

  .ت رتب درجات أفراد المجموعتين على مقياس تقدير الذاتضبط متوسطا: ًخامسا
  : الدراسة قبل التجريبيوفيما يلي عرض لضبط هذه المتغيرات بين مجموعت

  :)التجريبية والضابطة (المجموعتينط العمر الزمني ألفراد بض - ١  

فراد أل نيللفرق بين متوسطي رتب العمر الزم Uقيمة اختبار مان وتني التالي ) ٤(الجدول يبين 
  ):الضابطة والتجريبية(مجموعتي الدراسة 

  )٤(جدول 
  العمر الزمني رتب المجموعتين فيللفرق بين متوسطي  Uقيمة مان وتني يبين 

  )١٢= ن (الضابطة   )١٢=ن (التجريبية 

  متوسط  المتغير

  الرتب

  مجموع

  الرتب

  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب

  قيمة
U  

 Zقيمة 
مستوى 
  الداللة

 ٠.٥٣  ٦٣.٠٠ 141.00 11.75 159.00 13.25   الزمنيالعمر
غير دالة 
  ًإحصائيا

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(قيمة 
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السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ٤(يتبين من جدول 
مما يظهر ، العمر الزمنيفي الدراسة التجريبية والضابطة وعتي مجمرتب  بين متوسطي ٠.٠٥

تكافؤ مجموعتي الدراسة في العمر الزمني، ويشير إلى أن العمر الزمني ألفراد العينة لن يؤثر على 
  .نتائج التجربة

  
    :)التجريبية والضابطة (المجموعتين ألفراد التحصيل الدراسي العامط بض - ٢  

للفرق بين متوسطي رتب التحصيل الدراسي  Uقيمة اختبار مان وتني الي  الت)٥ (الجدوليبين 
  ):الضابطة والتجريبية(فراد مجموعتي الدراسة أل العام

  )٥(جدول 
  التحصيل الدراسي العام رتب المجموعتين فيللفرق بين متوسطي  Uقيمة مان وتني يبين 

  )١٢=ن (الضابطة   )١٢= ن (التجريبية 

  متوسط  المتغير

  الرتب

  مجموع

  الرتب

  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب

  قيمة
U  

 Z قيمة
مستوى 

  الداللة

 ٠.٩٢  ٥٦.٠٠  ١٦٦.٠٠  ١٣.٨٣  ١٣٤.٠٠  ١١.١٧  التحصيل الدراسي العام
غير دالة 
  ًإحصائيا

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(قيمة 

رتب السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ) ٥( يتبين من جدول
، مما يشير إلى تكافؤ التحصيل الدراسي العامالتجريبية في ودرجات مجموعتي الدراسة الضابطة 

 ألفراد العينة لن التحصيل الدراسي ويطمئن الباحث إلى أن التحصيل الدراسي العام في ينمجموعتال
  .جربةيؤثر على نتائج الت

  
  :المجموعتين ألفراد "الدخل الشهري"الوضع االقتصادي لألسرة ط بض - ٣   

فراد أل للفرق بين متوسطي رتب الدخل الشهري Uقيمة اختبار مان وتني التالي ) ٦(الجدول يبين 
  ):الضابطة والتجريبية(مجموعتي الدراسة 
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  )٦(جدول 
  التحصيل الدراسي العام لمجموعتين فيرتب اللفرق بين متوسطي  Uقيمة مان وتني يبين 

  )١٢=ن (الضابطة   )١٢= ن (التجريبية 

  متوسط  المتغير
  الرتب

  مجموع
  الرتب

  متوسط
  الرتب

  مجموع
  الرتب

  قيمة
U  

 Zقيمة 
مستوى 
  الداللة

 ٠.١٧  ٦٩.٠٠  ١٥٣.٠٠  ١٢.٧٥  ١٤٧.٠٠  ١٢.٢٥  الدخل الشهري
غير دالة 
  ًإحصائيا

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(قيمة 

درجات رتب  السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي )٦ (يتبين من الجدول
 ينمجموعتال، مما يشير إلى تكافؤ الدخل الشهري لألسرةالتجريبية في ومجموعتي الدراسة الضابطة 

لألسرة، كما أن الباحث يشير هنا إلى أن طلبة المجموعتين من نفس ي اداالقتص الوضع يف
 ويطمئن المدرسة ومن نفس المنطقة السكنية مما يبين أنهم من نفس البيئة االقتصادية االجتماعية،

     . ألفراد العينة لن يؤثر على نتائج التجربةلوضع االقتصادي االجتماعياالباحث إلى أن 
     :)التجريبية والضابطة (المجموعتين ألفراد اعيالقلق االجتمط بض - ٤

للفرق بين متوسطي رتب القلق االجتماعي  Uقيمة اختبار مان وتني  التالي )٧ (الجدوليبين 
               ):الضابطة والتجريبية(فراد مجموعتي الدراسة أل

  )٧(جدول                                             
  القلق ا7جتماعي رتب المجموعتين فيللفرق بين متوسطي  Uتني قيمة مان ويبين 

  )١٢=ن (الضابطة   )١٢= ن (التجريبية 

  متوسط  المتغير

  الرتب

  مجموع

  الرتب

  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب

  قيمة
U  

 Zقيمة 
مستوى 

  الداللة

 ٠.٥٢  ٦٣.٠٠  ١٥٩.٠٠  ١٣.٢٥  ١٤١.٠٠  ١١.٧٥  القلق االجتماعي
غير دالة 
  ًإحصائيا

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(يمة ق

درجات رتب أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ) ٧(يتبين من الجدول السابق 
 في ينتمجموعال، مما يشير إلى تكافؤ القلق االجتماعيالتجريبية في ومجموعتي الدراسة الضابطة 

 ةجينتسيكون أفراد العينة دى لتغير قيم القلق االجتماعي إلى أن ويشير ذلك  القلق االجتماعي
  .ي للبرنامج التجريب

-٥     :)التجريبية والضابطة (المجموعتين ألفراد تقدير الذاتط بض  
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فراد أل للفرق بين متوسطي رتب تقدير الذات Uقيمة اختبار مان وتني التالي ) ٨(الجدول يبين 
                    ):الضابطة والتجريبية(مجموعتي الدراسة 

  )٨(دول  ج                                        
  تقدير الذات رتب المجموعتين فيللفرق بين متوسطي  Uقيمة مان وتني يبين 

  )١٢=ن (الضابطة   )١٢= ن (التجريبية 

  وسطمت  المتغير
  الرتب

  مجموع
  الرتب

  متوسط
  الرتب

  مجموع
  الرتب

  قيمة
U  

 Zقيمة 
مستوى 
  الداللة

 ٠.٧٩  ٥٨.٥٠ 136.50 11.38 163.50 13.63  تقدير الذات العائلي
غير دالة 
  ًإحصائيا

 ٠.٧٥  ٥٩.٠٠ 163.00 13.58 137.00 11.42 تقدير الذات المدرسي
غير دالة 
 ًإحصائيا

 ٠.٤٠  ٦٥.٠٠ 157.00 13.08 143.00 11.92 تقدير الذات الرفاقي
غير دالة 
 ًإحصائيا

 ٠.١٧  ٦٩.٠٠ 147.00 12.25 153.00 12.75 تقدير الذات العام
غير دالة 
 ًإحصائيا

 ٠.٢٨  ٦٧.٠٠ 155.00 12.92 145.00 12.08 تقدير الذات ككل
غير دالة 
 ًإحصائيا

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(قيمة 

  
درجات رتب السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ) ٨(يتبين من الجدول 

تقدير  في ينمجموعتال، مما يشير إلى تكافؤ تقدير الذاتالتجريبية في ومجموعتي الدراسة الضابطة 
 .نامج التجريبيللبر ةجينتسيكون أفراد العينة دى لتغير قيم تقدير الذات إلى أن ويشير ذلك  الذات

  

  : البرنامج اإلرشادي 

قدير الذات تمقترح لخفض القلق االجتماعي وأثره على الرشادي يعرض الباحث في هذا الجزء البرنامج اإل

   - :وذلك على النحو التالي 

  :يتكون هذا البرنامج من ثالثة محاور رئيسية وهي 
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 :اإلطار النظري للبرنامج :  المحور األول -١   

 هذا المحور أهمية البرنامج للمراهقين وحاجتهم الماسة إلى البرامج اإلرشادية في  ويشمل
  .مدارسنا 

  :مراحل تصميم البرنامج : المحور الثاني  -٢
      ويتضمن هذا المحور مراحل تصميم البرنامج اإلرشادي  من خالل تحديد أهداف 

لسات اإلرشادية ، وأساليب تقويم والمحتويات األساسية التي تعتبر كموضوعات للج، البرنامج 
  .فاعلية البرنامج ، وعدد أفراد المجموعة اإلرشادية المشاركة في البرنامج 

  :العوامل التي تسهم في إنجاح وتفعيل البرنامج : المحور الثالث  -٣
  ويشمل هذا المحور رغبة أعضاء المجموعة اإلرشادية للمشاركة في الجلسات وتوفير 

شجيع الباحث ألفراد المجموعة على وت الجيدة في غرفة الجلسات اإلرشادية الظروف الفيزيقية
  .وتحفيزهم وتعزيزهم عند المشاركة الفعالة في النقاش ، طرح ما لديهم من أفكار 

  
  : حاجة المراهقين للبرامج اإلرشادية - أ:المحور األول 

سودها ياألزمات النفسية و يصف البعض هذه المرحلة بأنها فترة عواصف وتوتر وشدة تكتنفها 
المعاناة واإلحباط والصراع والضغوط االجتماعية والقلق وصعوبات التوافق وهذا بسبب ما 

  .ضغط يتعرض له الشباب في األسرة وفي المدرسة وفي المجتمع من 
        .)٤٦٤ :١٩٩٨، زهران حامد (                                                            

 لذلك تظهر الحاجة لتقديم خدمات إرشادية لتخفيف االحباطات التي يتولد عنها القلق 
كذلك تطور المجتمع والتقدم العلمي والتكنولوجي جعل لإلرشاد  ، االجتماعي عند المراهق

، فنحن اآلن نعيش عصر القلق والشدائد والضغوط النفسية ، النفسي أهمية بالغة للمراهقين 
 مليء بالصراعات والمطامح كل ذلك يظهر أهمية الحاجة الملحة إلى برامج  المجتمعأنكما 

  . ) ٢٧ :١٩٩٤، لزعبي أحمد ا(إرشادية نفسية 
ومن آثار التقدم العلمي والتكنولوجي تغير النظرة القديمة للمدرسة ولعملية التعليم من أنها 

 إلىتغيرت وقد ، المعارف و، مؤسسة همها األساسي حشو التلميذ بالكم الكبير من المعلومات 
محمد جواد .(مؤسسة تربوية تجعل هما األسمى التلميذ ككل انفعاليا واجتماعيا وعقليا وجسميا 

   ) ١٥٧ : ١٩٩٨، لخطيب ا
                

   :أهمية اإلرشاد النفسي المعرفي السلوكي والمرشد النفسي في المدارس الثانوية - ب 
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جعل المراهق يعيش في ي  ،واالجتماعي مع بداية البلوغ،  والعقلي  ،واالنفعالي، إن النمو الجسمي 
وعدم اهتمام األهل به تخلق عند المراهق ، والبيئة ،  إلى مشكالت الجو المدرسي ًصراع إضافة

مصاعب تضعف نشاطه االجتماعي وتضعف قدرته على التوافق النفسي ، ونتيجة لهذه الصراعات 
ة ال بد من وجود برامج إرشادية تربوية تالءم طالب المرحلة والضغوطات النفسي، واآلثار ، 

الثانوية لذلك كان من الضروري وجود إرشاد معرفي سلوكي ومرشد نفسي قادر على التأثير بهذا 
ويمكنه ، فالمرشد النفسي الناجح ال بد أن يوصف بمعرفة اهللا وخشيته ومراقبته في عمله ، اإلرشاد 

   ).١٢٥ : ١٩٩٧، رزوقاسعد : ( تية المراهقين النفسية بالطرق اآلأن يساهم في إشباع حاجات 
  فقد يكون التعبير وحده كافيا في حد ذاته في ، تشجيع المراهق على أن يعبر عن حاجاته   -١

  .إلشباع حاجاته     
 .راهق في وجهات اجتماعية مرغوبة صرف الطاقات النفسية لدى الم  -٢

الن قمع بعض الرغبات قد يكون حاجة نفسية بحد ،ات تدريب المراهق على قمع بعض الرغب  -٣
 .ذاته 

 بل ما بين الترغيب والترهيب ، عدم االستعانة في تربية المراهق بالتخويف دون تبصر   -٤

 الحنو والعطف على المراهق دون إفراط   -٥

 يعتبر اللعب الفردي والجماعي فرصة عظيمة يستفيد منها المراهق في إشباع حاجات نفسية   -٦

  أو اجتماعية     
  : مراحل تصميم البرنامج / المحور الثاني  

  :أهمية  البرنامج  :أوال 

وتظهر أهميته في ، ظاهرة القلق االجتماعي لدى المراهقين معالجة البرنامج المستخدم يتناول 
 على ًومدى تأثير القلقين اجتماعيا، معرفة خصائص مراحل المراهقة وأثره على القلق االجتماعي 

 من الممكن ان يساعد ً وعملياً واقعياًلذا يعتبر هذا البرنامج نموذجا، اصلهم مع اآلخرين تو
، المراهقين على انتهاج األسلوب العلمي والعملي يعدلوا من سلوكهم كي يتمكنوا من تحقيق التوافق 

  .والصحة النفسية التي تساهم في ارتقاء مشوارهم التعليمي 
نه ألوبخاصة ،  طبيعة القلق االجتماعي ومظاهره علىين في التعرف هذا البرنامج المعلم يساعد -

  .يقدم خدمات إرشادية متميزة لشريحة هامة تصبح في المستقبل نواة المجتمع 
 خفض القلق االجتماعي لدى طالب علىيساعد هذا البرنامج المرشدين المعلمين في المدارس  -

 .المرحلة الثانوية من خالل تطبيقه على الطالب 

تمكن ، نتائج هذه الدراسة قد تفتح المجال أمام دراسات مستقبلية تقترح  طرقا وأساليب جديدة  -
 . استخدامها لمساعدة الطلبة في التغلب على مشاكلهم من المعلمين والمرشدين 
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  :أهداف البرنامج : ثانيا

لوكي في س، معرفي ، يهدف هذا البرنامج إلى استقصاء مدى فاعلية برنامج إرشادي نفسي  -١
وذلك من خالل قياس القلق االجتماعي عند عينة من طلبة الصف ، خفض القلق االجتماعي 

ولتحقيق ، ثر هذا البرنامج على تقدير الذات أليبين ، وقياس تقدير الذات ، الحادي عشر ثانوي 
  :هذا الهدف ال بد من أهداف فرعية أخرى ومنها 

  .مراهقة وطرق عالجها تعرف المسترشدين على أهم مشاكل مرحلة ال  - أ
 . مساهمته في تحقيق الصحة النفسيةتعرف المسترشدين على جوانب التوافق النفسي ومدى  - ب

جوانب العالج المعرفي السلوكي لظاهرة القلق االجتماعي من أجل االستفادة على  التعرف - ج
  .منها في تخفيضه إلى أقصى درجة ممكنة 

  :امج الطريقة التي يقوم عليها البرن: ثالثا 

حيث يستفيد ،  لما تقتضيه طبيعة الدراسة ًيقوم البرنامج على استخدام طريقة اإلرشاد الجماعي تبعا
عالوة على أن هذه الطريقة تقوم على ،وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ، كبر عدد من المسترشدين أ

إلرشاد  من أهداف اًمهما حيث يعتبر تحقيق التوافق االجتماعي هدفا ةأسس نفسية واجتماعي
  )٣٢٢ : ١٩٩٨،زهران حامد (                                                        النفسي  

وهي تتالءم مع طبيعة ، كما تعتبر هذه الطريقة من انسب طرق اإلرشاد نجاحا في هذا المجال 
  :الدراسة ألسباب منها 

 يمكن أن تشبع أنهابالعتقادهم ، نفسي الشباب المراهقين يقبلون على هذه الطريقة من اإلرشاد ال- 
بسبب امتناعهم عن التصريح لها  ، رغبتهم في اإلجابة على كثير من التساؤالت التي تثير حيرتهم 

  .لذا فان هذه الطريقة تشجع المراهقين على المشاركة الجماعية مع زمالئهم 
، ون مهملة لدى الفرد  تعمل طريقة اإلرشاد الجماعي على استثارة الموضوعات التي قد تك- 

 شيء له عالقة من قبل المشاركين أليوعند التنبيه ،  من المعاناة ال شعوريا ً كثيراموتسبب له
  .تظهر عند الفرد ويقوم بالتعبير عنها بسرعة 

  :محتويات البرنامج : رابعا 

  :تالي على عدة جلسات كالقام بتنفيذها الباحث التي ، يمكن تحديد موضوعات البرنامج      
وصف دقيقة وفيما يلي  ) ٦٠- ٤٥(جلسة بواقع جلستان أسبوعيا تتراوح مدة كل جلسة بين  ) ١٤(

  :مختصر للجلسات 
والمواقف االجتماعية ، وصورة الفرد عن المواقف المخيفة ، مفهومه : القلق االجتماعي   -١

  .واألسباب الكامنة وراء القلق االجتماعي ، األكثر إثارة للخوف 
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من حيث تدريبهم على طريقة قف وأعد التفسير بشكل : ر السلبية وكيفية مواجهتها األفكا  -٢
 على التخلص من السلوكيات االنهزامية مايجابي  لتحويل الفكرة السلبية إلى فكرة ايجابية وتدريبه

 .عن الذات 

من خالل تحديد سلم هرمي : المواقف المسببة للقلق االجتماعي والتدريب على عالجها   -٣
لمواقف األساسية التي تسبب القلق االجتماعي وتعليمه على استخدام مهارة االسترخاء عند با

  .ًالتعرض للموقف المقلق اجتماعيا

يذكر الطالب األحاديث  : لتعرض للموقف المقلق والتخلص منهااألحاديث الذاتية عند ا  -٤
 .قلق اجتماعيا الذاتية التي تخطر في عقله خالل التعرض أو بعد التعرض للموقف الم

مناقشة الطالب باألفكار التي : إبطال األفكار غير العقالنية واستبدالها بأفكار عقالنية   -٥
، هم وأمام حشد من الناس ونتراودهم عندما يطلب منهم التحدث أمام اآلخرين من أناس ال يعرف

  .ٕواجراء حوارات عقالنية حتى تقاوم المعتقدات الالعقالنية وتصحيحها 
من خالل مجاهدة النفس واستخدام االسترخاء وذلك :  مواجهة المواقف المقلقة كيفية  -٦

  .واالستمتاع بمكافئة الذات عند القيام بخطوة سليمة 
من خالل تشجيع الطالب على تعميم  :يجابية للتعامل مع المواقف االجتماعية مهارات إ  -٧

ومساعدتهم   ،يتفاعل معهاسلوكياتهم ومعارفهم الجديدة على جميع المواقف التي يجب أن 
 .على تنمية مهارات لغوية ايجابية للتعامل مع الموقف االجتماعي 

  :تحكيم البرنامج االرشادي 
قام الباحث بعد صياغة جلسات البرنامج بعرضه على مجموعة من األساتذة المحكمين  -١

محتوى  حول آرائهموذلك لمعرفة ) 5ملحق رقم (من أساتذة علم النفس والصحة النفسية 
ومعرفة مدى مناسبة األنشطة  ، واألدواتالجلسات وحدودها الزمنية والفنيات المستخدمة 

  .  من البرنامج لألهدافالتي تحتوي عليها الجلسات لهؤالء الطالب ومدى مناسبتها 
 :  والفنيات المستخدمة األساليب -٢

  :  الفنيات ما يلي  اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على مجموعة من الفنيات وأهم هذه
   المناقشة والحوار- 
   التعزيز االيجابي- 
   االسترخاء- 
   سلب الحساسية التجريبي- 
   المحاضرة - 
   إعادة البناء المعرفي - 
   التدريب على المهارات االجتماعية - 
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   العالج البديل - 
   الواجب المنزلي - 
  : األدوات والوسائل -٣

لسة من جلسات البرنامج اإلرشادي ، وكانت هذه  استخدم الباحث أدوات متعددة في كل ج
  :األدوات متعددة ومتغيرة بحسب النشاط الذي تمثله كل جلسة وأهم هذه األدوات هي 

  .بطاقات ورقي سميكة تحمل اسم كل طالب والباحث  -
  الطالب أعمال أوراقملف بالستيكي توضع فيه  -

 لوحات ورقية تم عرضه على الطالب  -

 . كاميرا تصوير  -cd اسطوانة - جهاز حاسوب- مسطرة– أقالم :أدوات مدرسية مثل  -

  :مدة البرنامج  -٣
 والحوار المستمر اإلرشاديتم تدريب الطالب أعضاء المجموعة التجريبية على البرنامج  -٤

تتراوح مدة ،  شهرين ، بواقع جلستان أسبوعيا إلىوالجاد بينهم على مدى زمني امتد 
 .  دقيقة ٦٠- ٤٥الجلسة من 

 :طبيق البرنامج مكان ت -٥

 متعددة على حسب محتوى الجلسة ، فقد تم تطبيق الجلسات في أماكن تم تطبيق البرنامج في 
كما تم تطبيق بعض الجلسات في احد الفصول الدراسية وفي . غرفة المرشد النفسي بالمدرسة 

لملل ساحة المدرسة وتم تقديم الحلوى والبسكويت والحلوى للطالب حتى ال يشعر الطالب با
  .  تنفيذ البرنامج العملية إجراءاتوالضجر من 
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  )٩(جدول 
  وصف مختصر لجلسات البرنامج

  موضوع الجلسة اإلرشادية  الجلساتترتيب عددالجلسات  الموضوع العام
  التعريف بالبرنامج والهدف منه وأعضاء المجموعة   األولى  ١  التعريف بالبرنامج

  لتفاعل داخلهاوقواعد وآداب ا اإلرشادية
  توقعات طالب 

  المجموعة
  تحديد توقعاتهم حول المشاركة في البرنامج اإلرشادي   الثانية  ١

   روح العمل الجماعي عند المسترشدين تنمية
عرض أمثلة واقعية لخبرات ، تعريف مفهوم القلق االجتماعي   الثالثة  ١  القلق االجتماعي

  .المجموعة وكيف تعاملوا معها 
   األفكار لىإالتعرف 

   وكيفية مواجهتهالسلبيةا
اقتراح ،مزايا وفوائد التخلص من األفكار السلبية توضيح   الرابعة  ١

  .لمواجهة أحداث مستقبلية  استراتيجيات
  المواقف المسببة للقلق

االجتماعي والتدريب على 
  عالجها

  ، األسس السلبية وراء سلوك القلق االجتماعي إلىالتعرف   الخامسة  ١
  لص التدريجي والتحصين من القلق االجتماعيالتخ

  األحاديث الذاتية عند
 التعرض للموقف المقلق 

  والتخلص منها

  غيرها أدى إذا األفكار والمعتقدات الخاطئة التي إلىالتعرف    السادسة  ١

  . تحسن موقفه إلى
  ٕالتدريب على مهارة الحديث االيجابي وابعاد الحديث

  .المثبط للذات 
  كار غيرإبطال األف

   العقالنية واستبدالها 
  بعقالنية

  السابعة  ٢
  الثامنةو

   األفكارٕيقوم الطالب بإقناع نفسه بأفكار عقالنية وابطال

  األفكار الالعقالنية التي إلىلتعرف ا و.العقالنية  غير

  .تسبب القلق االجتماعي       
  التفكير االنهزامي مع
   الذات والتخلص منه

  لتاسعةا  ٢
   والعاشرة

  تدريب الطالب على كيفية التغلب على التفكير
 خالل إعادة الحوار المنطقي مع الذات  االنهزامي من

  .فنية التوقف عن التفكير تدريب الطالب علىو
  كيفية مواجهة المواقف

   المقلقة
  الحادية   ١

  ةعشر
  اعدة المسترشد على تغيير السلوكيات الناتجة عن مس

   .لذات عند القيام بخطوة سليمةمكافئة ا و.لقلق من الموقف ا
  مهارات ايجابية للتعامل
   مع المواقف االجتماعية

  الثانية   ١
  ةعشر

  تعليم المسترشد أسلوب التعميم الفعال للمواقف التي تم
  . تعلمها 

  تعليم المسترشد على زيادة ثقته بنفسه وبأهميته كفرد في  الثالثة   ١  مهارة صنع القرار
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  .ارس الطالب مهارة صنع القرار  يم و.المجتمع   ةعشر
  .اإلجابة على جميع االستفسارات ثم إنهاء وتقويم البرنامج   الرابعةعشرة  ١  إنهاء البرنامج

  

  :أساليب تقويم البرنامج : خامسا
وعلى التقويم القبلي والبعدي ، اعتمد الباحث في تقويم البرنامج على التقويم التكويني والمرحلي 

  :وذلك كما يلي 
 من خالل المالحظة خالل فترة تطبيق البرنامج لمدى تغير السلوك التقويم التكويني  -١

المقلق اجتماعيا لدى عينة الدراسة  والمالحظة تكون من قبل معلمي الطالب ومن قبل المرشد 
  .وتسجيل تلك التغيرات في سجل خاص بكل طالب 

لق االجتماعي للمراهقين وذلك حين يطبق الباحث مقياس الق عديالبوالتقويم القبلي   -٢
وذوي ، والتعرف على الطالب ذوي درجات القلق االجتماعي العالية ، ومقياس تقدير الذات ،

ٕتقدير الذات المنخفض واجراء البرنامج اإلرشادي على العينة التجريبية ثم إعادة المقياسان 
 تقدير الذات ومقياس، نفسهما عليهم ومالحظة مدى تغير درجات مقياس القلق االجتماعي 

 .عند الطلبة عما كانوا عليه قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وحساب ذلك إحصائيا 

  :منهج الدراسة والتصميم التجريبي 

  تعتمد الدراسة الحالية على المنهج التجريبي باعتبارها تجربة تهدف الى التعرف على فعالية 
تخفيف من القلق االجتماعي لدى طلبة  وهو البرنامج المعرفي السلوكي للاإلرشاديالبرنامج 

 على تقدير الذات وتعتمد الدراسة على تصميم تجريبي وأثره) المتغير التابع (المرحلة الثانوية 
  :ذات مجموعتين متجانستين 

  .األولى ضابطة والثانية تجريبية
   :اإلجرائيةالخطوات 

  :انجازها على النحو التالي   قام الباحث أثناء هذه الدراسة بمجموعة من اإلجراءات يمكن 
  : الدراسة االستطالعية  -١

طالب من ) ٤٨( دراسة استطالعية على عينة عشوائية من الطالب قوامها بإجراء قام الباحث 
عاما وتم تطبيق ) ١٧(طالب الصف الحادي عشر من مجتمع الدراسة األصلي ، أعمارهم 

تها للتطبيق على العينة الكلية أدوات الدراسة على هذه العينة بهدف التحقق من صالحي
  .الميدانية ليشكلوا بعد ذلك أفراد المجموعة التجريبية والضابطة 

  : بعض معلمي هؤالء الطالب حول ما يلي آراءكما قام الباحث باستطالع  -
 . لدى هؤالء الطالب المألوفة األنشطةتحديد  -
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 .تحديد الزمن المناسب للجلسات  -

 .ومن ثم استخدامها أثناء التطبيق، عهم تحديد أكثر المعززات فائدة م -

  : اختيار أفراد العينة النهائية  -٢
 على إليها اإلشارة  تم اختيار أفراد العينة النهائية من بين أفراد العينة المبدئية التي سبقت 

) ٢٤(أساس حصولهم على درجات مرتفعة في مقياس القلق االجتماعي ، وتكونت العينة من 
  ) ١٢=ن( ضابطة واألخرى) ١٢=ن( تجريبية إحداهما مجموعتين إلىساوي طالبا مقسمين بالت

  .  المجانسة بين مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية إجراء -
  : مجانسة بين مجموعتي الدراسة في ضوء عدة متغيرات وهي بإجراءقام الباحث 

تائج كل وتحليل ن، العمر الزمني ، التحصيل الدراسي ، الوضع االقتصادي لألسرة 
  .منها 

  :القياس القبلي  -
تم تطبيق مقياس القلق االجتماعي ومقياس تقدير الذات قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي 

  ) .التجريبية والضابطة ( على مجموعتي الدراسة 
  :تطبيق البرنامج اإلرشادي  -

   تم تطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية على مدى شهرين خالل الفصل
  .٢٠١٠- ٢٠٠٩الدراسي الثاني من العام 

  : القياس البعدي  -
)  والضابطة ةالتجريبي(   تم تطبيق مقياس القلق االجتماعي على مجموعتي الدراسة 

وذلك لمقارنة نتائج القياس ، كذلك مقياس تقدير الذات عقب انتهاء تطبيق البرنامج مباشرة 
  . لي للبرنامج البعدي بالقياس القبلي للوقوف على األثر الفع

  : القياس التتبعي - 
  تم تطبيق مقياس القلق االجتماعي ومقياس تقدير الذات على طالب المجموعة التجريبية 

وذلك لمعرفة مدى استمرارية ، بعد مرور شهر من انتهاء الباحث من تطبيق البرنامج 
ياس التتبعي ونتائج فعالية البرنامج اإلرشادي المستخدم ، حيث تمت المقارنة بين نتائج الق

  . القياسين البعدي للمجموعة التجريبية 
  

  :عدد أفراد المجموعة اإلرشادية : سادسا 

فقد اختار الباحث راسات السابقة لد وامن خالل االطالع على العديد من كتب اإلرشاد النفسي
 ًالبا عشر طثنااو،  للمجموعة التجريبية ً طالبارثنا عشاأنسب عدد لهذه المجموعة وهو 

حيث تتلقى المجموعة ،  من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين وهمللمجموعة الضابطة 
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- ٤٥( تتراوح بين  بمعدل جلستين أسبوعيا مدة الجلسة الواحدةرشاديةإلا جلساتها رشاديةاإل
  .ساعة وذلك في غرفة اإلرشاد المدرسي بالمدرسة ) ٦٠

  :أسس نجاح البرنامج : المحور الثالث 
 بمجموعة من العوامل التي تتعلق بالمرشد والمسترشد ًاجاح البرنامج وفاعليته مرتبطإن ن

ومحتوى البرنامج وظروف تطبيقه وحاول الباحث جاهدا أن يراعي بعض العوامل التي يمكن 
  :أن تسهم في نجاح البرنامج وهذه العوامل هي 

   .اديةرغبة أعضاء المجموعة اإلرشادية للمشاركة في الجلسات اإلرش  -
 .حضور جميع الجلسات اإلرشادية في البرنامجبالتزام جميع أفراد المجموعة اإلرشادية  -

 .االتصال بأهالي الطالب وتشجيعهم على االستمرار بحضور الجلسات اإلرشادية   -

 .)هدوء ،تهوية ،إضاءة (توفير الظروف الفيزيقية الجيدة في غرفة الجلسات اإلرشادية  -

  عصير وكيك لكل طالب وكانت تتنوع المسترشدين من زجاجةتقديم محفزات للطالب -
 .الجلسات  ألطعمة فيا

 تلخيص موضوع الجلسة السابقة الطالبحد  أفي بداية كل جلسة يطلب الباحث من -
 . تي ومن ثم عرض عنوان الجلسة  الراهنةلبيا ومناقشة الواجب

وضع   أفكار تساعد فييشجع الباحث أفراد المجموعة اإلرشادية على طرح ما لديهم من -
 .موضوعات المثارة دون نقد ليزيد فرصة طرح الحلول المختلفة للمشاكل التي تطرح لل  حلول

ألمور والتمهل اتوجيه أنظار أفراد المجموعة إلى ضرورة التروي في التفكير والنظرة المتعمقة في  -
بعض األفكار  في استبعاد في إصدار القرارات واألحكام وعدم االندفاع وراء الحلول الفورية أو

  . وفي نهاية كل جلسة يقوم أحد أعضاء المجموعة بتلخيص موضوع الجلسة.الغريبة

   )٢١٠ : ١٩٩٨، الخطيب محمد جواد (                                                         
ه وقدرته على بناء الثقة ويمكن القول أن تنفيذ البرنامج اإلرشادي من وجهة نظر الباحث يتعلق بخبرت
وتهيئة األجواء المادية ، مع المسترشدين وتحليه بالصبر وتحمل معاناتهم وحاجاتهم الملحة للمساعدة 

والنفسية لتنفيذ الفعاليات اإلرشادية وتمتعه باألخالق العالية واحترام اآلخرين لتؤهله للوصول 
  . رشادية والنفسية بالمسترشدين إلى بر األمان ومساعدتهم من الناحية اإل

    
 

  : اإلحصائيةاتالمعالج: سادسا

المعامالت من حيث العدد ومن حيث للصدق والثبات وتكافؤ المجموعات استخدم الباحث في إجراءات الدراسة 

  :اإلحصائية كما يلي
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  .معامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي ولثبات التجزئة النصفية .١
  .تعديل طول االختبار الثبات بعد ابلحسالتنبؤية  دلة جتمانمعا .٢
  .كرونباخ للثبات الفا معادلة  .٣
  . للفروق بين متوسطي رتب درجات عينتين مستقلتين في تكافؤ المجموعاتUاختبار مان وتني  .٤

  :وللتحقق من صحة الفروض استخدم الباحث     
ة والتجريبية الضابط" للفروق بين متوسطي رتب درجات عينتين مستقلتين Uاختبار مان وتني  .٥

 ".في القياس البعدي

التجريبية في " للفروق بين متوسطي رتب درجات عينتين مرتبطتينZاختبار ويلكوكسون بداللة  .٦
 ". والقياس البعدي والتتبعي–القياس القبلي والبعدي 

مربع معامل إيتا للتحقق من فاعلية البرنامج في خفض القلق االجتماعي واالرتقاء بمستوى  .٧
 .ات لدى أفراد العينةتقدير الذ

  
  : خطوات الدراسة   

  .وضع اإلطار النظري للدراسة   -١
 على عينة تطبيقهو، ومقياس تقدير الذات ، إعداد مقياس القلق االجتماعي للمراهقين   -٢

عملية التقنين  جراء إل،طالب من طالب الصف الحادي عشر )٤٨( من  مكونةاستطالعية
 .تهما ثبا وللمقياسين للتأكد من صدقهما 

ليشمل أربع عشر ، والدراسات السابقة ، تصميم برنامج مقترح وفق اإلطار النظري للدراسة   -٣
 .تعديله قد تم و، محكمين  من  على مجموعة هثم عرض، جلسة متنوعة األهداف 

وتم ، وكذلك مقياس تقدير الذات على عينة الدراسة الفعلية ، تطبيق مقياس القلق االجتماعي   -٤
 .هما بن حسب التعليمات الخاصة يياستصحيح المق

والتي حصلت على أعلى  الميدانية تحديد المجموعة التجريبية والضابطة من عينة الدراسة   -٥
وتم ، مقياس تقدير الذات وعلى أدنى الدرجات في ،القلق االجتماعي  مقياس  علىالدرجات 

، وتقدير الذات ، جتماعي مستوى القلق اال تقسيمهم مع مراعاة التجانس بين المجموعتين في 
 .وذلك بطريقة عشوائية 

 .عجلستان كل أسبو، تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية لمدة شهر ونصف   -٦

 بعد انتهاء ومقياس تقدير الذات على المجموعتين، القلق االجتماعي  إعادة تطبيق مقياس  -٧
لبيان استمرارية أثر ، امج على عينة الدراسة وكذلك بعد شهر من نهاية البرن، مباشرة   البرنامج
  .البرنامج 

 وتفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة  ، ًتمت معالجة البيانات إحصائيا  -٨
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  :لتي واجهت الباحث االصعوبات 

ع          تتلخص الصعوبات التي واجهها الباحث في ندرة الدراسات السابقة التي تناولت موضو
ة الدراسة وخصوصا الدراسات العربية ، لذلك اضطر الباحث إلى اللجوء إلى بعض الدراسات األجنبي

كذلك كان عدم اقتناع بعض أفراد العينة بالتغير وحدوث نقلة في مقدرته على مواجهة ، وترجمتها
سة وبمساعدة مدير المدر، اآلخرين أدى إلى تسرب اثنين منهم ليصبح عددهم اثنا عشر طالبا

استطاع الباحث أن يضبط حضور الطالب للجلسات اإلرشادية على أكمل وجه ، كذلك تنوعت 
  .       ساعدت في ذلكاإلرشاديةالمعززات التي قدمها الباحث أثناء الجلسات 
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        الفصـل اخلامـسالفصـل اخلامـسالفصـل اخلامـسالفصـل اخلامـس
        

         الدراسـة الدراسـة الدراسـة الدراسـةائجائجائجائجــــنتنتنتنت
  وتفسيـرهاوتفسيـرهاوتفسيـرهاوتفسيـرها
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
        وتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاوتفسريهاالدراسة الدراسة الدراسة الدراسة نتائج نتائج نتائج نتائج 

  
رض الباحث في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق البرنامج على أفراد يستع

قبل وبعد تنفيذ البرنامج كما تم تطبيق دوات على أفراد العينة األتطبيق  تم حيثالعينة التجريبية، 
وبعد ،  رنامج من انتهاء تطبيق البًا بلغت شهرهتتبعياألدوات على طالب المجموعة التجريبية بعد فترة 

 ،SPSS-11باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وتصفيتها  هاتم تفريغجمع البيانات 
   :وفيما يلي عرض للنتائج وتفسيرها

    
  :عرض النتائج وتفسيرها

 :الذي ينص على نتائج الفرض األول - ١

المجموعة درجات ابطة ورتب المجموعة الضدرجات متوسطي رتب  بين ًتوجد فروق دالة إحصائيا"
  ".التجريبية على مقياس القلق االجتماعي في القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية

للتحقق من هذا الفرض قام الباحث بالمقارنة بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة 
 =ن(رشاديطالب المجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج اإلدرجات ورتب  ،)١٢= ن(الضابطة 

 باستخدام اختبار مان وتني للكشف عن الفروق بين درجات عينتين وذلك في القياس البعدي) ١٢
   :لتاليا) ١٠(مستقلتين ، وذلك كما يبين جدول 

   
  )١٠(جدول 

   درجاتمتوسطي رتبيبين الفرق بين 
  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القلق االجتماعي

  الفئة  المقياس
  طمتوس

  الرتب

  مجموع

  الرتب
  مستوى الداللة Zقيمة   Uقيمة 

  ٧٨.٠٠  ٦.٥٠  التجريبية
  القلق االجتماعي

  ٢٢٢.٠٠  ١٨.٥٠  الضابطة
  ٠.٠١دالة عند   ٤.١٦  ٠.٠٠

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(قيمة 
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 بين رتب درجات طالب  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية السابق)١٠(يتبين من جدول
المجموعة التجريبية الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي ودرجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي 

 كونها أقل من ٠.٠١عند مستوى  وهي قيمة دالة ٠.٠٠للقلق االجتماعي، فقد كانت قيمة مان وتني 
 المجموعة التجريبية، أي أن ، وكانت الفروق لصالح٠.٠١لة عند مستوى  للدالةالقيمة الحرجة الجدولي

رتب درجات المجموعة التجريبية في القلق االجتماعي أدنى من رتب درجات المجموعة الضابطة مما 
األمر الذي .يوضح تدني مستوى القلق االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 

وأثره الواضح في التخفيف من درجة القلق ، البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة يؤكد فاعلية 
  .االجتماعي لدى طلبة المجموعة التجريبية عن نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة 

 وفنيات إرشادية مختلفة حيث بويفسر الباحث هذه النتائج في ضوء ما تم ممارسته من أسالي
 حدث تفريغ انفعالي لدى أفراد العينة  وذلك نتيجة احباطات هناقشات أنالمالحظ الباحث من خالل 

والتفرقة  كاإلهمال في التنشئة ةالوالدي أساليب التنشئة االجتماعية واالتجاهات إلىترجع بالدرجة األولى 
في المعاملة والقسوة وعدم إشباع الحاجات النفسية األساسية في فترة الطفولة كالحاجة إلى الحب 

، لحنان واألمان والطمأنينة النفسية وتأكيد الذات وتحقيقها ومساعدتهم في تكوين مفهوم ذات ايجابي وا
  .ولقد ارتبطت مشكلة القلق االجتماعي عند معظمهم بالخوف من الفشل والنقص

فمن خالل إتاحة الفرصة أمام المجموعة اإلرشادية للمشاركة في إرشاد جماعي يتيح لهم تغيير 
واالستبصار الذاتي وطرح الحلول للمشكلة من خالل معايشتها ومناقشتها مع ،  الالعقالنية معتقداتهم

الباحث ومع المجموعة إضافة إلى روح التعاون والتنافس التي سادت بينهم في النشاطات االجتماعية 
ير ٕوخاصة التي كانت داخل المدرسة من خالل المشاركة في اإلذاعة المدرسية واجراء حوار مع مد

وذلك عكس ما حدث داخل ،  حد كبير في التخفيف من حدة القلق االجتماعي لديهم إلىالمدرسة ساهم 
المجموعة الضابطة والتي لم تتح لها فرصة المشاركة في إرشاد جماعي وال حتى إرشاد يؤدي الى 

 كيفية تجنب ما سبق فهذه المجموعة ال تجد من يوجههم ويرشدهم إلى إلىإضافة ، استبصارهم الذاتي 
األساليب غير السوية وتعزيز األساليب السوية المقبولة اجتماعيا والتي تجعلهم يحتكون بمجتمعهم 

  . وجيرانهم 
كل هذا أدى إلى وجود فروق دالة بين درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس 

راسة الحالية مع نتائج العديد من القلق االجتماعي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وتتفق نتيجة الد
الدراسات التي أوضحت أهمية استخدام العالج المعرفي السلوكي بفنياته وأساليبه المتعددة في التغلب 

ودراسة آن ، ) ١٩٩٤( دراسة أمان أحمد محمود  :على الشعور بالقلق االجتماعي ومن هذه الدراسات 
) ٢٠٠٤(ودراسة رضية شمسان ، ) ٢٠٠٤ (ريشاردزودراسة ) ٢٠٠٤(ودراسة بوالك ، ) ١٩٩٨(البانو

  ) ٢٠٠٦( أماني عبد المقصود عبد الوهاب ، ودراسة 
  : الذي ينص على نتائج الفرض الثاني - ٢
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المجموعة التجريبية على مقياس القلق درجات متوسطي رتب  بين ًتوجد فروق دالة إحصائيا"
  ".س البعدياالجتماعي في القياسين القبلي والبعدي، لصالح القيا

المجموعة درجات متوسطي رتب قام الباحث بالمقارنة بين من هذا الفرض  تحققلل
 =ن(نفس المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ودرجات التجريبية في القياس القبلي، 

 اختبار رتب إشارات المجموعات، باستخدام مقياس القلق االجتماعيعلى في القياس البعدي ) ١٢
للكشف عن الفروق بين " ت"وهو اختبار بديل الختبار ) Z(المتزاوجة ويلكوكسون للكشف عن قيمة 

  : التالي)١١(جدوليوضح ، كما )٢٤٦: ١٩٩٣عالم، (درجات عينتين مرتبطتين للعينات الصغيرة 
  

  )١١(جدول 

  طالبدرجات رتب يبين الفرق بين متوسطي 
  والبعدي للقلق االجتماعيالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

  الفئة  المقياس
  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب

معادلة 

ويلكوكسون 

 Zقيمة 

مستوى 

  الداللة

  ٧٨.٠٠  ١١.٧٥  موجبة
  القلق االجتماعي

  ٠.٠٠  ٠.٠٠  سالبة
٣.٠٦  

دالة عند 
٠.٠١  

  ٢.٣٣ ≥ ٠.٠١، وعند مستوى داللة ١.٩٦ ≥ ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة ) Z(قيمة 
 بين ٠.٠١ عند مستوى السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية) ١١(ن من جدول يتبي

متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم البرنامج اإلرشادي في القياس 
 القياس ، وكانت الفروق لصالحالقبلي ومتوسط درجاتهم في القياس البعدي للقلق االجتماعي

رجات المجموعة التجريبية في القلق االجتماعي على القياس البعدي أدنى من البعدي، أي أن د
درجاتها على القياس القبلي مما يبين تدني مستوى القلق االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبية 

  .وتحقق هذه النتيجة صحة الفرض الثاني .بعد تطبيق البرنامج
تخدام البرنامج اإلرشادي حيث تضمن البرنامج فنيات ويفسر الباحث هذه النتيجة في ضوء تأثير اس

والعمل على خفض ، تهدف الى مساعدة الطالب على تنمية قدراته العقالنية إلى أقصى درجة ممكنة 
وأيضا  . هستطيع التخلص من المشكالت التي تعترييحتى ،  الى أقل درجة ممكنة يتفكيره الالعقالن

، غيير أنماط التفكير السلبي إلى أنماط تفكير ايجابية عقالنية تعليم الطالب وتدريبه على كيفية ت
 كيفية التغلب على المشاعر المزعجة لديه لكي ينجح في التعامل مع المشكالت من خالل هوتعليم
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 ومهارات التكيف المعرفية لضبط الجانب ،خاء للتحكم في الجانب الفسيولوجياستخدام أسلوب االستر
  .صورات المتعلق باألفكار والت

 ريشاردزوقد اتفقت الدراسة الحالية في بعض جزئيات أسلوبها مع بعض الدراسات مثل دراسة 
، ودراسة أماني عبد ) ٢٠٠٥( أحمد الغامدي ودراسة، )  ٢٠٠٤(ودراسة رضية شمسان ، )٢٠٠٤(

  ) .٢٠٠٨( سميرة دهراب ،  ودراسة ) ٢٠٠٦(المقصود عبد الوهاب 
 بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية على ذات داللة إحصائية وق  أنه وجدت فرويتبين من ذلك 

 انخفاض مستوى القلق االجتماعي بفضل البرنامج يؤكدمقياس القلق االجتماعي القبلي والبعدي مما 
  .اإلرشادي المطبق في الدراسة لدى المجموعة التجريبية 

  
  : الذي ينص على نتائج الفرض الثالث - ٣
المجموعة التجريبية في القلق درجات متوسطي رتب  بين ًة إحصائياتوجد فروق دالال "

  ".االجتماعي في القياسين البعدي والتتبعي

طالب المجموعة التجريبية درجات رتب قام الباحث بالمقارنة بين من هذا الفرض  تحققلل
على  )١٢ =ن(نفس المجموعة التجريبية في القياس التتبعي درجات رتب وفي القياس البعدي، 

اختبار رتب إشارات المجموعات المتزاوجة ويلكوكسون للكشف ، باستخدام مقياس القلق االجتماعي
  :التالي) ١٢(جدول يوضح   كما  وذلك،)Z(عن قيمة 

  )١٢(جدول 

  درجاترتب يبين الفرق بين متوسطي 
  المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي للقلق االجتماعي

  الفئة  المقياس
  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب

معادلة 

ويلكوكسون 

 Zقيمة 

مستوى 

  الداللة

  ٤٩.٠٠  ٨.١٧  بعدي
  القلق االجتماعي

  ٢٩.٠٠  ٤.٨٣  تتبعي
٠.٧٨  

غير دالة 
  ًإحصائيا

  ٢.٣٣ ≥ ٠.٠١، وعند مستوى داللة ١.٩٦ ≥ ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة ) Z(قيمة 
  

 بين متوسط رتب درجات فروق ذات داللة إحصائية توجد  الالسابق أنه )١٢(يتبين من جدول 
طالب المجموعة التجريبية الذين طبق الباحث عليهم البرنامج اإلرشادي في القياس البعدي ورتب 
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أي أن درجات المجموعة التجريبية في القلق .درجاتهم في القياس التتبعي للقلق االجتماعي
  .ها على القياس التتبعياالجتماعي على القياس البعدي متقاربة من درجات

مما سبق يتضح أن النتائج أوضحت عدم وجود فروق جوهرية بين متوسطات رتب درجات الطالب 
في المجموعة التجريبية على القياس البعدي، ومتوسطات رتب درجاتهم على القياس التتبعي للقلق 

  .االجتماعي
يضاف إليه ، م الذي استخدمه الباحث ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء األسلوب اإلرشادي المستخد
 المدرسة الثانوية جوارمل بمدرسة تقع بالعالقات الحميمة بين الباحث والمسترشدين كونه معلم مرشد يع

 تردد الباحث على مدرستهم مما ساعد في ب بسببعضهم البعض  األمر ساعد على التواصل بين وهذا
 ًاضافة إلى زيارة الباحث لبيوت المسترشدين خلقت جوتحقيق اندماجهم معا ليعيشوا كأسرة واحدة باإل

 استجابتهم لتعليمات الباحث إلىباإلضافة ، وخلق جو اخوي مريح بينهما ، من الثقة والطمأنينة بينهما 
  .وانجازهم للواجبات المنزلية التي ارتبطت بمفاهيم البرنامج وفنياته 

راد المجموعة التجريبية في أنشطة إذاعية كمساندة  بعض أفبإشراك قام الباحث دسبق فقما باإلضافة ل
ض القلق فثر البرنامج في خأ استمرار ؤكدمما ي ،ل ذلك ساعد في تحقيق الفرض الثالثك، نفسية لهم 

  .االجتماعي لدى المجموعة التجريبية بعد انتهاء تطبيق البرنامج ومتابعته بعد مدة شهر 
ودراسة  أماني  ،)٢٠٠٤(، ودراسة رضية شمسان ) ٢٠٠٤ (كدراسة بوالوتتفق هذه الدراسة مع نتائج 

وكذلك تتفق مع ما جاء في اإلطار النظري .)٢٠٠٨(ودراسة سميرة دهراب، ) ٢٠٠٦(عبد المقصود 
   .عن تأثير الدعم النفسي والمعنوي

  
  :الذي ينص على نتائج الفرض الرابع -٤
  ".عي ألفراد العينةفاعلية للبرنامج اإلرشادي في خفض القلق االجتماوجد ت"

من الفرض الرابع الذي يتعرض لمدى فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض القلق  تحققلل
  :ً، تبعا للمعادلة التالية η 2بحساب مربع معامل إيتا قام الباحث االجتماعي للطالب، 

t2 
t2 + df  =η 2  

 القبلي والبعدي للعينة على هي نتيجة اختبار الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين) ت(حيث أن 
  :مقياس القلق االجتماعي، وقد اعتمد الباحث مستويات حجم التأثير كما يلي

األداة   حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير  المستخدمة

η2 ٠.١٤  ٠.٠٦  ٠.٠١  
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   : التالي يبين ذلك)١٣ (والجدول
  )١٣(جدول 

  η2باستخدام مربع معامل إيتا وحجم تأثير البرنامج " ت"معامل ارتباط التوافق يبين 

  )Z(قيمة   المقياس
  مربع معامل

 )ηηηη2(إيتا 
  حجم التأثير

  كبير 0.700 3.06  القلق االجتماعي

  
 مربع معامل إيتا والذي يقيس حجم تأثير البرنامج في خفض يتبين من الجدول السابق أن

ما يشير إلى أن البرنامج كان كبير التأثير، م) ٠.٩٣٩(القلق االجتماعي لدى أفراد العينة بلغ 
  .. أفراد العينةلدىفاعل في خفض القلق االجتماعي 

 بواقع جلستان ف ونصشهرأن المجموعة التجريبية قد تلقت برنامجا عالجيا استغرق مدة بويمكن تفسير ذلك 
 الباحث  ممارسة أسبوعيا وفق البرنامج العالجي وفنياته وأنه قد حدث تحسن على المجموعة التجريبية الذي يرجع إلى

مدى االستفادة من البرنامج العالجي في إنشاء مسالك جديدة وإكساب أيضا  تؤكد هذه النتائج و،  العالجية تالفنيا
فراد المجموعة التجريبية وتعلم المهارات أسلوكيات تساهم في بناء القدرة على مواجهة الصعوبات التي تعترض طريق 

 البانو آنو) ١٩٩٤(ن محمود  دراسة أما:كل منة الحالية مع نتائج دراسات وتتفق نتائج الدراس ،االجتماعية
  ) ٢٠٠٦(أماني عبد المقصود و،)٢٠٠٤(رضية شمسان ، و) ٢٠٠(وأنتونيوناردي ) ١٩٩٨(

  

  :النتائج المتعلقة بتأثير البرنامج على تنمية تقدير الذات: ًثانيا

  :الذي ينص على نتائج الفرض الخامس - ٥
درجات المجموعة الضابطة ورتب درجات متوسطي رتب  بين ًالة إحصائياتوجد فروق د"

  ".المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الذات في القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية

طالب المجموعة درجات متوسط رتب قام الباحث بالمقارنة بين من هذا الفرض  تحققلل
  لمجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج اإلرشاديطالب ا درجات رتبو) ١٢ =ن(الضابطة 

وذلك ، )U(مان وتني ، باستخدام اختبار مقياس تقدير الذاتعلى في القياس البعدي ) ١٢ =ن(
  :التالي) ١٤(كما يبين جدول 
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  )١٤(جدول 

   درجاتمتوسطي رتبيبين الفرق بين 
  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تقدير الذات

  الفئة  المقياس
  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب
  مستوى الداللة Zقيمة   Uقيمة 

تقدير الذات  222.00 18.50  التجريبية

 78.00 6.50  الضابطة  األسري
  ٠.٠١دالة عند   ٤.١٩  ٠.٠٠

تقدير الذات  214.00 17.83  التجريبية

 86.00 7.17  الضابطة  المدرسي
  ٠.٠١دالة عند   ٣.٧١  ٨.٠٠

 الذات تقدير 179.50 14.96  التجريبية

 120.50 10.04  الضابطة  الرفاقي
١.٧١  ٤٢.٥٠  

غير دالة 
  ًإحصائيا

 190.00 15.83  التجريبية
  تقدير الذات العام

 110.00 9.17  الضابطة
  ٠.٠٥دالة عند   ٢.٣٢  ٣٢.٠٠

 216.50 18.04  التجريبية
  تقدير الذات ككل

 83.50 6.96  طةالضاب
  ٠.٠١دالة عند   ٣.٨٤  ٥.٥٠

  ٢٧.٠٠ ≤ ٠.٠١ ، وعند مستوى داللة ٣٧.٠٠ ≤ ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ١٢، ١٢ =ح.د(الجدولية ) U(قيمة 
  

 بين رتب درجات طالب  ذات داللة إحصائيةًبأن هناك فروقا السابق )١٤(يتبين من جدول
لضابطة في القياس البعدي المجموعة التجريبية الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي ودرجات المجموعة ا

لتقدير الذات بأبعاده األسري والمدرسي والعام ودرجته الكلية، فقد تراوحت قيمة مان وتني بين 
، كونها أقل من القيمة الحرجة ٠.٠٥داللة أقل من عند مستوى وهي قيم دالة ) ٣٢.٠٠ – ٠.٠٠(

 التجريبية، أي أن رتب  المجموعة، وكانت الفروق لصالح٠.٠٥الجدولية للداللة عند مستوى 
درجات المجموعة التجريبية في تقدير الذات أعلى من رتب درجات المجموعة الضابطة مما يؤكد 

  .ارتقاء مستوى تقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية
 بين رتب درجات طالب المجموعة التجريبية  ذات داللة إحصائيةًافروق النتائج تظهرفي حين لم 

وا البرنامج اإلرشادي ودرجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لتقدير الذات الذين تلق
ًوهي قيم غير دالة إحصائيا، كونها أعلى من القيمة ) ٤٢.٥٠(الرفاقي، فقد كانت قيمة مان وتني 

  ،٠.٠٥الحرجة الجدولية للداللة عند مستوى 
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 التي أكدت على مدى فاعلية العالج ،) ٢٠٠٨(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سميرة دهراب 
السلوكي المعرفي في عالج مجموعة من الطالب المراهقين وذلك بخفض مستوى القلق واالرتفاع 

  .بمفهوم الذات 

 الفرض بينت نتيجةفروق بين المجموعتين فيما يتعلق بتقدير الذات كما الم اعدانالباحث أن     ويرى 
وربما تأتي هذه ،  تأثير عميق على سلوكهم ونموهم لهين مع رفاقهمعالقات المراهقأن  يعود إلى إنما

فالعالقات الجيدة مع الرفاق . العالقات في المرتبة الثانية في أهميتها على حياتهم بعد الروابط األسرية
والعالقات الجيدة مع الرفاق تنبئ على النمو السوي في مرحلة . لها داللة على الكفاية االجتماعية لديهم

وأولئك الذين ال يعرفون ، فالمراهقين غير المرغوب فيهم من قبل الرفاق أو العدوانيين والمخربين. الرشد
 الذين نواليافعو. كيف يقيمون عالقات الصداقة يواجهون خطر تطوير مشاكل هـامة في مرحلة الرشد

 ت سلوكيايسلكونن وأل،  من المرجح أن يتسربوا من المدرسةرفاقهميعانون من العالقات السيئة مع 
 من إقامة عالقات أكثر من اليافعين الذين تمكنوا،  مشاكل عقلية أو سلوكية نيعانوهم إجرامية وألن

  .جيدة مع الرفاق
 
متوسطي رتب  بين ًتوجد فروق دالة إحصائيا: "الذي ينص على نتائج الفرض السادس - ٦

ياسين القبلي والبعدي، لصالح المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الذات في القدرجات 
  ".القياس البعدي

المجموعة التجريبية في القياس درجات متوسطي رتب قام الباحث بالمقارنة بين من هذا الفرض  تحققلل
على في القياس البعدي ) ١٢ =ن(نفس المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ودرجات القبلي، 

) Z(اختبار رتب إشارات المجموعات المتزاوجة ويلكوكسون للكشف عن قيمة م ، باستخدامقياس تقدير الذات
  :التالي) ١٥(جدول يوضح ، كما للكشف عن الفروق بين رتب درجات عينتين مرتبطتين للعينات الصغيرة
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  )١٥(دول ج

  طالبيبين الفرق بين متوسطي درجات 
   لتقدير الذاتالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

  الفئة  المقياس
  متوسط

  الرتب

  مجموع

  الرتب

معادلة 

ويلكوكسون 

 Zقيمة 

مستوى 

  الداللة

 222.000  18.50  قبلي
  تقدير الذات األسري

 78.00  6.50  بعدي
٣.٠٦  

دالة عند 
٠.٠١  

 201.00 12.82  قبلي
  تقدير الذات المدرسي

 66.00 6.00  بعدي
٢.٩٣  

دالة عند 
٠.٠١  

 3.50 3.50  قبلي
  ات الرفاقيتقدير الذ

 51.50 5.72  بعدي
٢.٤٥  

دالة عند 
٠.٠٥  

 0.00 0.00  قبلي
  تقدير الذات العام

 78.00 6.50  بعدي
٣.١٦  

دالة عند 
٠.٠١  

 0.00 0.00  قبلي
  تقدير الذات ككل

 78.00 6.50  بعدي
٣.٠٦  

دالة عند 
٠.٠١  

  ٢.٣٣ ≥ ٠.٠١ وعند مستوى داللة ،١.٩٦ ≥ ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة ) Z(قيمة 
  

 بين ٠.٠٥ عند مستوى أقل من  ذات داللة إحصائيةًبان هناك فروقا السابق )١٥ (يتبين من جدول
متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم البرنامج اإلرشادي في القياس 

 القياس البعدي، وكانت الفروق لصالح، القبلي ومتوسط درجاتهم في القياس البعدي لتقدير الذات
أي أن درجات المجموعة التجريبية في تقدير الذات على القياس البعدي أعلى من درجاتها على 
القياس القبلي مما يبين ارتقاء مستوى تقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق 

  .البرنامج
في كما . يخدام البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكويفسر الباحث هذه النتيجة في ضوء تأثير است

 (clark,beek&brown,1989)أشار كالرك وآخرون حين عالقة القلق االجتماعي بتقدير الذات 
 أن خبرات الطفولة المؤلمة والتي تتسم بعدم الشعور باألمن والتهديد تجعل الفرد يكون صورة إلى

وترديده لألفكار التي تتضمن توقعا ، انتقائيا وتخيله سلبية  إجمالية عن الذات تظهر في تركيزه 
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للمخاطر والتهديد وهذا التوقع المستمر للخطر يتدخل في تقييم الفرد للمواقف المثيرة للقلق تقييما 
وفي نفس الوقت يقلل من قدرته على ، فهو يبالغ في تقدير الخطر الكامن في الموقف ، موضوعيا 

 ولقد )(Clark,beackbrown,989:25 في حالة قلق مستمر مواجهة هذا الخطر مما يجعله
أن القلق يرتبط بتقدير  (Gresham,1989) ودراسة)(mayers,2000دراسة كل من  أوضحت
ومن ثم لديهم االستعدادات ، فاألفراد القلقون ال بد وأنهم يعانون من تقدير ذات سلبي ، الذات 

لديهم تقدير ذات ايجابي فتنمو لديهم االستعدادات أما األفراد الذين ، السلوكية لعدم التوافق 
فالعالقة بين تقدير الذات والقلق ، ثم فهم يتمتعون بتقدير ذات مرتفعومن ، السلوكية للتوافق 

 لذاته ً الحد الذي يدرك فيه الفرد تهديداإلىاالجتماعي عالقة عكسية ، بمعنى أنه كلما ارتفع القلق 
  . المستوى الطبيعي زاد تقدير الذات إلىنخفض القلق انخفض تقدير الذات ، وكلما ا

حيث ،  المستخدم بفنياته المتنوعة في زيادة درجة تقديرهم لذواتهم اإلرشاديوهذا ما يؤيده البرنامج 
 أقصى درجة إلى مساعدة الطالب على تنمية قدراته العقالنية إلىتضمن البرنامج فنيات تهدف 

 أقل درجة ممكنة حتى تستطيع التخلص من إلى الالعقالني والعمل على خفض تفكيره، ممكنة 
 إلىوأيضا تعليم الطالب وتدريبه على كيفية تغيير أنماط التفكير السلبي ، المشكالت التي تعتريه 

  . زيادة تقديرهم لذواتهم إلىأنماط تفكير ايجابية عقالنية عن ذواتهم مما أدى 
 اإلرشاد فاعلية برنامج التي أثبتت ) ٢٠٠٨(رة دهراب وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سمي   
 المنتقاة لخفض اضطراب القلق االجتماعي اإلرشادية الجماعي من خالل الفنيات معرفي السلوكيال

لدى الطالب في مواقف التفاعل االجتماعي وتحسين مفهوم الذات وتغيير القناعات السلبية وتعديل 
   .السلوك االجتماعي
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  : توصيات الدراسة
  :فإن الباحث يوصي بما يلي  نتائج الدراسة الحالية إليه     في ضوء ما توصلت 

 الحوار منذ ٕوادارةمهارات التحدث والمناقشة في بنائهم ألحث أولياء األمور على توفير فرص تعليم   -١
 .ًمستقبالاألبناء الصغر الختزال مواقف القلق االجتماعي بالتدريج بما ال يسمح بفرض ظهورها لدى 

 الثقة بالنفس والجرأة في المواقف االجتماعية التي يتعرضون أبنائهم إكساب على األمور أولياء  إرشاد -٢
 .  واالستماع لألبناء والتقرب منهملها 

واكتشاف مظاهر االنطواء االجتماعي  ، اآلخرين بالحديث مع  بعدم مشاركتهماألبناءمراقبة سلوكيات   -٣
 .ج هذه السلوكيات قبل تطورها  عالإلىللوصول 

  برامج تأهيل للمرشدين في المدارس لتزويدهم بالخبرات الالزمة في كيفية التعامل مع الطلبة إعداد -٤

  . ثقة بأنفسهم إلعطائهم ًالقلقين اجتماعيا
  . عقالنية ايجابية في المواقف االجتماعية المختلفة أفكار تبني إلى األمور والمربين أولياء إرشاد -٥
 الطالب باألنشطة الالمنهجية والرياضية مع المجتمع المحلي لكسر حاجز الخوف لديهم من  إشراك -٦

 .  اآلخرينمواجهة 

 فيثر ايجابي عليها أمن  لما له ًا اجتماعيًاتطبيق أسلوب معرفي سلوكي على الحاالت التي تظهر قلق -٧
 في المناسبات ٕواشراكه قبل الوالدين التأكيد على استقاللية الشاب وتقدير ذاته واحترامه وتقديره من

 .المجتمعية

 وكذلك مظاهره وأسبابه والجامعات مدارس طلبة اللدى  حجم شيوع القلق االجتماعي إلىهمية التعرف أ -٨
 لمساعدة الطلبة على تنمية الوعي بالذات وتطوير المهارات االجتماعية وتفعيل إرشادية برامج ٕواعداد
قيق النمو النفسي واالنفعالي للطالب وذلك من خالل التركيز على  في تحمدرسة والجامعةدور ال

دراسات تتناول المشاكل التي تعوق االندماج والتفاعل االجتماعي سواء من خالل المناهج الدراسية أو 
   . الوقائيةاإلرشاديةبتصميم البرامج 

   :الدراسات المقترحة
 الدراسة الحالية والتي يمكن أن تساعد األفراد إجراء عدد من الدراسات في مجال     يقترح الباحث 

  :ًالقلقين اجتماعيا في مختلف جوانب حياتهم ومنها 
فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في التغلب على القلق االجتماعي لدى طالب الجامعات  -١

  .الفلسطينية وأثره على تقدير الذات
  .مام بالبرامج المعرفية السلوكيةتكثيف البرامج اإلرشادية حول فترة المراهقة واالهت -٢
 .إجراء دراسات أخرى على ا�ناث؛ �ن الباحث كانت عينة دراسته على الذكور فقط ضرورة -٣
دراسة للعالقة بين القلق االجتماعي وبعض المتغيرات األخرى كالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى  -٤

 .عينة من المراهقين
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  :قائمة المراجع 
  القران الكريم*  
  السنة النبوية* 
 

  :المراجع العربية: أوال 
 .دار المعرفة الجامعية: سكندرية سيكولوجية الذات والتوافق ، اإل) : ١٩٨٧(إبراهيم أحمد أبو زيد  -١

دار الفجر : هرة سي السلوكي المعرفي الحديث ، القاالعالج النف) : ١٩٩٤( عبد الستار إبراهيم  -٢
  للنشر والتوزيع 

العالقة بين تقدير الذات وقلق المستقبل لدى الجالية العربية ): ٢٠٠٨( إبراهيم محمد بليكيالني -٣
  .أطروحة دكتوراه غير منشورة، المقيمة بمدينة أوسلو في النرويج

معرفي السلوكي في خفض حدة كل من اضطراب القلق فاعلية العالج ال): ٢٠٠٥( احمد الغامدي -٤
أطروحة دكتوراه غير ، واضطراب الرهاب االجتماعي لدى المرضى المترددين على العيادات النفسية

 .منشورة

 .دار الحكمة : اإلرشاد النفسي ، بيروت ، لبنان ) : ١٩٩٤(أحمد الزعبي  -٥

دار  : اإلسكندرية، " كراسة التعليمات " والسمة قائمة القلق الحالة ) : ١٩٨١(أحمد عبد الخالق  -٦
 .المعرفة الجامعية 

   .٨األنجلو المصرية ، ط: الطب النفسي المعاصر ، القاهرة ) : ١٩٨٩(أحمد عكاشة  -٧
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر : موسوعة علم النفس ، بيروت ) : ١٩٩٢(  أسعد رزوق -٨

 لدى ياد برنامج في اللعب الجماعي لتعديل السلوك الال توافقإعد) : ١٩٩٧(أسعد نصيف سعد  -٩
  .األحداث ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة ) : ٢٠٠٣( الحميدي محمد ضيدان الضيدان - ١٠
 .عمان ، جامعة قابوس، لة ماجستير غير منشورة رسا، المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض 

فاعلية العالج بالتحصين التدريجي والتدريب التوكيدي في عالج ) : ١٩٩٤(أمان أحمد محمود  - ١١
 النفسي ، اإلرشادمركز .  النفسي ، العدد الثاني ، السنة الثانية اإلرشادالمخاوف االجتماعية ، مجلة 
 .كلية التربة جامعة عين شمس 

دار الفكر : ، القاهرة " كراسة التعليمات" مقياس الخجل ) : ١٩٨٤(حسين عبد العزيز الدريني  - ١٢
  العربي 

  .٨عالم الكتب ، ط: الصحة النفسية والعالج النفسي ، القاهرة  : )١٩٧٩(حامد زهران  - ١٣

  .ب عالم الكت: ، القاهرة " الطفولة والمراهقة" علم نفس النمو ): ١٩٧٧(________ - ١٤
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  .عالم الكتب ، الطبعة الثالثة :  النفسي ، القاهرة واإلرشادالتوجيه ) : ١٩٩٨(________ - ١٥
دار : مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، القاهرة ) : ١٩٩٨(رجاء محمود أبو عالم  - ١٦

  النشر للجامعات 
 لتقنين مقياس القلق القلق االجتماعي ، دراسة ميدانية) : ٢٠٠١(سامر جميل رضوان  - ١٧

االجتماعي على عينات سورية ، مجلة مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر ، السنة العاشرة ، العدد 
  .قطر . التاسع عشر ، يناير 

كراسة تعليمات قائمة القلق الحالة ) : ١٩٨٤( سبيلبرجر وآخرون ، ترجمة أحمد عبد الخالق  - ١٨
  .ة الجامعية دار المعرف: اإلسكندرية . والسمة 

الخوف من التحدث أمام اآلخرين وعالقته بتقدير الذات ): ١٩٩٧( سعيد عبد اهللا إبراهيم دبيس- ١٩
دراسة استطالعية على عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة " وبعض المتغيرات الديموغرافية 

  .مكتبة زهراء الشرق:قاهرةالجزء الثالث، ال، العدد الواحد والعشرون، مجلة كلية التربية ، الرياض 
أطروحة ،  الجماعياإلرشاد باستخدام فنيات إرشاديفاعلية برنامج ): ٢٠٠٨( سميرة دهراب - ٢٠

  .الكويت،  غير منشورةدكتوراه
دار : ، القاهرة " محدداتها ، قياسها ، نظرياتها : سيكولوجية الشخصية ) : " ١٩٧٥(سيد غنيم  - ٢١

 .النهضة العربية 

العصابية ، دراسات  ومصدر الضبط وتقدير الذات وعالقتهما باالنبساط ) : ١٩٩١(ج صفوت فر - ٢٢
 .نفسية ، رابطة األخصائيين النفسيين 

األساليب اإلحصائية البارامترية والالبارامترية في تحليل ) : ١٩٩٣(صالح الدين محمود عالم  - ٢٣
 .لعربي دار الفكر ا: بيانات البحوث النفسية والتربوية ، القاهرة 

دراسات في سيكولوجية التكيف ، : المدخل الى الصحة النفسية ) : ١٩٧٩(صالح مخيمر  - ٢٤
 .مكتبة الخانجي : القاهرة 

  .مكتبة األنجلو المصرية : سيكولوجية الشخصية ، القاهرة) : ١٩٧٨(عادل عز الدين األشول  - ٢٥
 التعلم وأساليبتها بالقلق االجتماعي مخاوف االتصال الشفهي وعالق): ٢٠٠٢( عادل السيد البنا - ٢٦

مجلة مستقبل التربية العربية، ، لدى عينة من طالب اللغة االنجليزية بكلية التربية، دكتوراة غير منشورة
 .اإلسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، 

ئية بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدا) : ١٩٩٢(عبد الرحمن سليمان  - ٢٧
  .٢٤، دولة قطر ، القاهرة ، مجلة علم النفس ، العدد 

  .دار حراء: قدير الذات ، المنيا مقياس كوبر سميث لت) : ١٩٨٥(عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم  - ٢٨
  .دار النهضة العربية: مقدمة في الصحة النفسية ، القاهرة ) : ١٩٧٦(عبد السالم عبد الغفار  - ٢٩
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المخاوف االجتماعية لدى المراهقين والمراهقات، دراسة نفسية، ): ١٩٩٢( عبد المنعم طلعت - ٣٠
 . ٢،العدد٧مج

  ١دار الشروق ، ط: الدراسات النفسية عند علماء المسلمين ، القاهرة ) : ١٩٩٢(عثمان نجاتي  - ٣١

راسة  واألمن النفسي ، دةتقدير الذات في عالقته بالتنشئة الو الدي) : ١٩٨٩(عالء الدين كفافي  - ٣٢
  .في علية تقدير الذات ، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ، الكويت 

العالقة بين تقدير الذات ومركز التحكم واالنجاز األكاديمي في ): ١٩٩١( علي محمد الديب - ٣٣
ضوء حجم األسرة وترتيب الطفل في الميالد، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، القاهرة، الهيئة العامة 

  .صرية للكتابالم
قلق االختبار في عالقته ببعض المتغيرات المرتبطة بطالب ): ١٩٨٨( علي محمود شعيب - ٣٤  

مجلة دراسات تربوية تصدر عن رابطة التربية الحديثة، ، وطالبات الثانوية العامة بمدينة مكة المكرمة
 .المجلد الثاني، القاهرة

رتبطة بسلوك المراهقين العدوانيين وأثر اإلرشاد التغيرات النفسية الم) : ١٩٨٦(عصام فريد  - ٣٥
 . جامعة أسيوط – كلية التربية بسوهاج – غير منشورة دكتوراهالنفسي في تعديله ، 

  .١األنجلو المصرية ، ط: علم الصحة النفسية ، القاهرة ) : ١٩٩٩(غريب عبد الفتاح غريب  - ٣٦

" لذكاء وتقدير الذات في الطفولة والمراهقة ، مقارنة نمو ا) : ١٩٨٧(فاروق عبد الفتاح موسى  - ٣٧
  . جامعة الزقازيق- المجلد الثاني ، العدد الثالث ، مجلة كلية التربية" دراسة ميدانية على تالميذ المدارس

، دار وحي القلم، األطفالالقلق االجتماعي والعدوانية لدى ): ٢٠٠٢(فاطمة الشريف الكتاني - ٣٨
  .لبنان
العالقة بين حب االستطالع وتقدير الذات والقلق لدى ): ١٩٩٥(د عبد القادر فتحي عبد الحمي- ٣٩

المجلد العاشر، ، تالميذ المرحلة االبتدائية، مجلة دراسات تربوية تصدر عن رابطة التربية الحديثة
 .عالم الكتب: ،القاهرة٧٥الجزء

 . المسيرة دار: الشخصية في ضوء التحليل النفسي ، بيروت ) : ١٩٨٢(فيصل عباس  - ٤٠

 غير دكتوراهالقلق وعالقته بالشخصية في مرحلة المراهقة ، رسالة ) : ١٩٧٨(كمال مرسي  - ٤١
 . دار النهضة العربية : منشورة ، القاهرة 

 العملية إجراءالفروق في كل من حالة القلق ، وقلق الموت قبل ) : " ١٩٩١(مايسة النيال  - ٤٢
 . القاهرة -  يناير-ية مجلة دراسات نفس-"الجراحية وبعدها 

دراسة للمظاهر األساسية للقلق االجتماعي وعالقته  بمتغيري ) . ٢٠٠٠( عيد إبراهيممحمد  - ٤٣
مكتبة : ، القاهرة " التربية وعلم النفس " الجنس والتخصص لدى عينة من الشباب ، مجلة كلية التربية 

  .، الجزء الرابع زهراء الشرق ، العدد الرابع والعشرون 
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، الوجيز في فن ممارسة العالج النفسي السلوكي،دار النقاش للطباعة): ١٩٩٩( محمد الحجار- ٤٤
   .بيروت، لبنان

 .التوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق ، غزة ) : ١٩٩٨(محمد جواد محمد الخطيب  - ٤٥

  . رأفت مكتبة سعيد: أ سس علم النفس العام ، القاهرة ) : ١٩٧٢(محمود الزيادي  - ٤٦

المهارات االجتماعية والسلوك ) : ١٩٩٨(محمد السيد عبد الرحمن وهانم عبد المقصود  -  ٤٧
 في محمد .التوكيدي والقلق االجتماعي وعالقتها بالتوجيه نحو مساعدة اآلخرين لدى طالبات الجامعة 

دار قباء : اهرة  ، الق١٤٩- ١٩٩دراسات في الصحة النفسية ص ص) . ١٩٩٨(السيد عبد الرحمن 
 .للطباعة والنشر

المهارات االجتماعية ، : دراسات في الصحة النفسية ) :  " ١٩٩٨(محمد السيد عبد الرحمن  - ٤٨
 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة " االستقالل النفسي الهوية 

الشخصية لدى تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية و) : ١٩٨٦(محمود فتحي عكاشة  - ٤٩
 .عينة من أطفال اليمن ، مجلة كلية التربية بالمنصورة ، العدد السابع ، الجزء الرابع 

دراسة معملية لمستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالب ) : ١٩٨٧(محمد المرشدي موسى  - ٥٠
 .الجامعة ، مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة ، العدد التاسع 

تقدير الذات لدى الشيوخ والمسنين وعالقته ) : ١٩٩٨( المصطفى محجوب الصدق محمد - ٥١
 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم " دراسة ميدانية بالوالية الشمالية " باالكتئاب 

 .مكتبة األنجلو المصرية :  وصحته النفسية ، القاهرة اإلنسان) : ١٩٧٥( مصطفى فهمي - ٥٢

مكتبة : التوافق الشخصي واالجتماعي ، القاهرة ) : ١٩٧٩(لقطان مصطفى فهمي ومحمد علي ا- ٥٣
 .الخانجي 

دار سعاد : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، بيروت ) : ١٩٩٣(مصطفى كامل عبد الفتاح  - ٥٤
  .الصباح 

تقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا، ): ١٩٩٣( موسى عبد الخالق جبريل- ٥٥
 لة دراسات،السلسلة، العلوم اإلنسانية، الجامعة األردنية، عمانمج

االعتمادية والتقييم السلبي للذات والحياة لدى المكتئبين وغير ) : ١٩٩١(ممدوحة محمد سالمة  - ٥٦
  .٢ النفسيين ، جاألخصائيينالمكتئبين ، دراسات نفسية ، رابطة 

، دار الزهراء : السلوكي ، الرياض ، السعودية العالج االستعرافي  ) : ٢٠٠٠(ناصر المحارب  - ٥٧
  .جامعة الزقازيق

 لدى التوكيدي في عالج المرضى بالفوبيا االجتماعية بالتدري فاعلية :)٢٠٠٧( ناريمان الرفاعي - ٥٨
 . منشورة  غيردكتوراه أطروحة الثانوية والجامعية، المرحلة تطالبا
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تقدير الذات والقلق لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، العالقة بين ) : ١٩٨٧(نهى يوسف اللحامي  - ٥٩
 .بحوث المؤتمر الثالث لعلم النفس ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، القاهرة 

نظريات الشخصية ، ترجمة فرج أحمد فرج ، قدري حفني ، لطفي ، ) : ١٩٧٨(هول وليندزي  - ٦٠
  .الهيئة المصرية للنشر : فطيم ، القاهرة 

كلية ، رسالة ماجستير ،أثر برنامج عالجي قي خفض قلق التحدث  ) :٢٠٠٤ (األشقرفاء  هي- ٦١
  .٢٠٠٤، جامعة الملك سعود ، التربية 

عالقة تقدير الذات بالقلق االجتماعي لدى األطفال ضعاف ) : ٢٠٠٤(وحيد مصطفى كامل - ٦٢
  .٦٨- ٣١دراسات نفسية ، يناير ، ص . السمع 

-، معهد التربيةواإلرشادفي التوجيه لمنحى العقالني والمعرفي ا): ١٩٩٤(وصفي عصفور - ٦٣
  .عمان-  اليونسكو- ونروااأل
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  حق الدراسةمال
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   )١ (ملحق رقم 
  استمارة تقويم البرنامج اإلرشادي

  
  الورقة التقويمية 

 وأثره  بمحافظات غزة  طالب المرحلة الثانويةى القلق االجتماعي لدتخفيفبرنامج إرشادي مقترح ل
  . تقدير الذات ىعل
  

  ------------: يخ          التار           -------------------- :االسم 
  -------------------: اليوم 

  ------------------: الجلسة 
  

  : األسئلة التقويمية 
  ما هي أهم الموضوعات التي تشعر أنك استفدت منها في الجلسة ؟  - ١

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
  
  يتناسب وقت الجلسة مع مضمونها ؟ هل  - ٢

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
  
  راحة تجاهها في الجلسة ؟ عرت بالاذكر أهم المالحظات التي ش - ٣

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
  
  شعر بالراحة تجاهها في الجلسة ؟ اذكر أهم المالحظات التي لم ت - ٤
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
  
  
  ما هي المقترحات التي ترغب في طرحها ؟  - ٥

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
  ما رأيك في أداء المرشد خالل الجلسة ؟  - ٦

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
  ا ؟ هل أضافت لك الجلسة شيئا جديد - ٧

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________  
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  )٢(ملحق رقم 

  مقياس القلق االجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية
  

  
  

  : عزيزي الطالب 
  

أو ،  العبارات التي تدور حول تصرفاتك العادية في حياتك اليومية قد تنطبق أمامك مجموعة من

أمام الخانة التي تنطبق علي ) √( فأرجو منك وضع عالمة ، وقد ال تنطبق ، ينطبق بعضها عليك 

بأمانة )  تنطبق تماما – تنطبق كثيرا – بدرجة متوسطة – تنطبق بدرجة بسيطة –ال تنطبق ( حالتك 

  .مئن إلي أن ما تكتبه سيحاط بالسرية التامة وتستخدم في أغراض البحث العلمي واط، وصدق 

عنوانها فاعلية برنامج ) علم النفس ( فالهدف هو الحصول علي درجة الماجستير في التربية 

   طالب الثانوية وأثره علي تقدير الذات ىإرشادي مقترح للتخفيف من القلق االجتماعي لد

  

  

م                                                                                 على تعاونكًوشكرا
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  مقياس القلق االجتماعي
  
  

  ------: االسم 
  ------: السن 

  
  : تعليمات المقياس 

  .فيما يلي مجموعة من العبارات التي يصف الطالب بها أحوالهم في المواقف االجتماعية 
  :نك أن تقرأ كل عبارة وتحدد مدي انطباقها عليك علي النحو التالي والمطلوب م

  

   إطالقاَال تنطبق علي - ١

  بدرجة بسيطة َتنطبق علي - ٢

  بدرجة متوسطة َتنطبق علي - ٣

  كثيرا َتنطبق علي - ٤

  تماما َتنطبق علي - ٥

  
  .نرجو أن تجيب بدقة وتوضح ما تشعر به أنت في كل عبارة 

  
  وشكرا لحسن تعاونكم                                     

  

  المجموع  ٢  ١  البعد

        الدرجة
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  عنوان المقياس  م
التنطبق 

  إطالقا

  تنطبق
   بدرجة 
  بسيطة

  تنطبق
   بدرجة 
  متوسطة

  تنطبق تماما  تنطبق كثيرا

             لو كنت في اجتماع غير رسمي حتىأشعر غالبا أنني عصبي   ١
             مع مجموعة ال أعرفها من الناس عادة ما أشعر بعدم الراحة عندما أكون  ٢
            ال يزعجني عادة أن أتحدث إلي شخص من الجنس اآلخر  ٣
            أجد نفسي عصبيا إذا اضطررت للحديث مع المدرس   ٤
            عندما أكون في حفلة أشعر أنني قلق وغير مرتاح  ٥
            الناس  أقل خجال في مواقف التفاعل االجتماعي عن كثير من أننيأعتقد   ٦
            أكون عصبي عند إجرائي مقابلة ما بخصوص اختبار   ٧
            أتمني لو كنت أكثر ثقة في نفسي أثناء المواقف االجتماعية   ٨
            نادر ما أشعر بالقلق في المواقف االجتماعية  ٩

            عموما أنا شخص خجول   ١٠
  )التليفون ( اتف غالبا ما أشعر أنني عصبي إذا تحدثت معي في اله  ١١

   شخصا ال أعرفه جيدا 
          

            أكون عصبيا إذا تحدثت أمام شخص ما في موضع السلطة بالنسبة لي  ١٢

             لو كانوا يختلفون عني كثيرا حتىأشعر عادة بالطمأنينة نحو الناس اآلخرين   ١٣

            أكون عصبيا إذا تحدثت أمام مجموعة من الناس  ١٤

            ديث أمام جمهور أو حشد من الناس أتمتع بالح  ١٥

            تكاد تنتابني الرهبة عندما بتحتم علي مواجهة الجمهور  ١٦

عندما يكون من الضروري أن أتكلم أمام عدد من الناس فإنني أختبر قدرتي علي   ١٧
  قبل ذلك

          

            أشعر بالرهبة عندما أتحدث إلي مجموعة من المستمعين   ١٨

            م بسيطة في معدتي عندما يطلب مني أن أتكلم أو أخاطب اآلخرين أشعر بآال  ١٩

            أشعر بالتوتر واالرتباك إذا كنت في حفلة يقومون فيها بتصوير الحاضرين   ٢٠

            تختلط أفكاري عندما أتحدث إلي اآلخرين  ٢١
            عندما أتحدث أمام اآلخرين أكون قلق وأخشى أن أرتكب حماقة أو خطأ  ٢٢
  ا عندما يكون من المطلوب مني تقديم أو عرض موضوع ماًأكون عصبي  ٢٣

   مرتبط بالدراسة أو العمل 
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  )٣(ملحق رقم 
  مقياس تقدير الذات

  
في المكان ) √(ثم وضع ، تجد فيما يلي مجموعة من العبارات ويرجي منك قراءتها بعناية   - أ

  .ارة المناسب وذلك لتحديد مدي موافقتك علي كل عب
  

  : تقدير الذات العائلي  : المحور األول
  

سل
تسل

م ال
رق

  معارض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة  
  معارض

  بشدة

            .والدي فخوران بي   ١

            . من األسرة في المنزل إهمالأجد   ٢

  لدي الوالدين إحساس بأنه يمكن  ٣
   االعتماد علي

          

            .والداي يتخليان عني   ٤

  حاول والدي فهم وجهة نظري فيي  ٥
  . األعمال التي أقوم بها 

          

            .يتوقع والداي مني الكثير  ٦

            .أنا شخص مهم في أسرتي   ٧

  والداي يعتقدان بأنني سأكون شخصا  ٨
  . ناجحا في المستقبل 

          

            .أتمني لو كنت ولدت في أسرة أخري   ٩
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  :  المدرسي تقدير الذات : المحور الثاني
  

سل
سل

الت
م 

رق
  

  العبارة
  أوافق
   بشدة

  معارض  محايد   أوافق
  معارض
   بشدة

            .المعلمون يتوقعون مني الكثير   ١
  أنا جيد في فعل األشياء مثلي مثل   ٢

  .اآلخرين 
          

            .أشعر بأنني عديم الفائدة في المدرسة   ٣
            .أنا فخور بدرجاتي   ٤
  بة لي مما هي عليه المدرسة أكثر صعو  ٥

  .بالنسبة لطالب آخرين 
          

المعلمون عادة ما يكونوا سعداء من   ٦
  .الواجبات التي أقوم بأدائها ب

          

            .معظم المدرسين ال يفهمونني   ٧
            .أنا شخص مهم في الفصل   ٨

  يبدو أنني مهما بذلت من الجهد فأني ال   ٩
  .أحصل علي الدرجات التي أستحقها 

          

  أشعر أنني محظوظ بنوعية المعلمين   ١٠
  الذين درسوني منذ التحاقي بالمدرسة 

  . اآلن حتى
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  ) : جماعة األصدقاء ( تقدير الذات الرفاقي  : المحور الثالث
  

سل
تسل

م ال
رق

  

  العبارة
  أوافق
   بشدة

  معارض   محايد    أوافق  
  معارض

   بشدة

            .ن في نفس عمري لدي أصدقاء كثيرو  ١
            ل اآلخرين الذين هم في نفس عمري لست محبوبا مث  ٢
  ليست لدي عالقات كثيرة مثل اآلخرين الذين ممن   ٣

  .هم في نفس عمري 
          

            .األشخاص من نفس عمري غالبا ما يضايقوني   ٤
  بعض األصحاب يعتقدون أنني مرح كثيرا وأنه من  ٥

  .هم  الممتع أن أكون مع
          

            .عادة ما أتجنب زمالئي ألنني لست مثلهم   ٦
            .أشخاص آخرون يتمنون لو كانوا مثلي   ٧
   يكون عنديىأتمني لو كنت شخصا متخلفا حت  ٨

  . أصدقاء كثيرين 
          

  لو أن أصدقائي قرروا التصويت علي قادة  ٩
. المجموعة فسوف ينتخبونني ضمن المراكز القيادية 

          

  عندما يكون هناك مشكلة فلست الشخص الذي يلجأ  ١٠
  . إليه الرفاق للمساعدة 
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  تقدير الذات العام  : المحور الرابع
  

سل
تسل

م ال
رق

  

  معارض  محايد    أوافق    أوافق بشدة  العبارة
  معارض

   بشدة

          .أنا شخص ذو قيمة مثلي مثل بقية الناس   ١
   الشعور بأنني إنسان كثيرا ما يراودني  ٢

  .فاشل 
          

  لدي الكثير من الصفات التي تجعلني   ٣
  .أفخر بنفسي 

          

  لدي القدرة علي إنجاز األعمال بجودة  ٤
  . عالية 

          

            .ليس لدي ما يستحق أن أفخر به   ٥

            .فكرتي عن نفسي إيجابية بشكل عام   ٦
  أشعر أنني شخص غير نافع علي  ٧

  .ق  اإلطال
          

            .أتمني أن يكون لدي احترام أكبر لذاتي   ٨

            .أنا راض تماما عن ذاتي   ٩
            .أشعر أنني أقل قدرا من غيري   ١٠
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    )٤(  لحق رقم م
  

  )إعداد الباحث ( جلسات برنامج العالج المعرفي السلوكي 
  )الجلسات ( 

  التعارف والتمهيد: الجلسة األولي 

  
   .) والبسكويت والعصير الحلوى: ( المعززات - ١
 .إلقاء عبارات المديح والشكر للطالب عند ممارسته النشاط بنجاح: عزيزالت - ٢

  الهدف
   والعمل علي خلق جو يسوده الودبعضهمبالتعارف بين الباحث والطالب 

   والمحبة بين الباحث والطالب وتهيئتهم للتعرف إلي البرنامج من خالل التمهيد للبرنامج 

  األدوات
  االسم: بطاقات من الورق المقوي مكتوب عليها البيانات الخاصة بالطالب 

   ) ١(  المعززات - خاص بالمالحظات دفتر_  والعمر وعنوان السكن 
  

  الواجب البيتي_ ) ٢(التعزيز_ طريقة المناقشة   الفنيات المستخدمة

  اإلجراءات

  فيذكر اسمه ووظيفته ويتيح،  يبدأ الباحث بالترحيب بالمجموعة ويعرفهم علي نفسه -
  . لهم الفرصة في توجيه األسئلة واالستفسارات

  وأهمية هذا البرنامج اإلرشادي، التعارف بينه وبينهم  يوضح الباحث للطالب أهمية -
   وحاجة الطالب إليه والهدف المرجو تحقيقه منه والذي يتمثل بتنمية مهاراتهم ومساعدتهم

  . خفيف القلق االجتماعي بواسطة عدد من األنشطة يقوموا بها  معا   ت في
   جلسة وستعقد هذه )١٤(  يوضح الباحث للطالب ان البرنامج المقترح مكون من -

  . الجلسات في غرفة المرشد النفسي بالمدرسة 
   ينظمى يعطي الباحث الفرصة  للطالب لذكر مقترحات حول المطلوب من كل واحد حت-

  . العالقة بينهما خالل جلسات البرنامج 
  . يقوم الباحث بتسجيل هذه المقترحات علي السبورة -
  بالمالحظات لحفظ األنشطة التي يتم تنفيذها يوزع الباحث على المجموعة دفتر خاص -

  . خالل الجلسات وكذلك األنشطة البيتية 
  : نشاط بيتي 

  يطلب الباحث من كل طالب تسجيل مالحظاته وانطباعاته بصدق وحرية تامة 
  .عن مشاركته في الجلسة األولي تمهيدا للجلسة الثانية 
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 توقعات طالب المجموعة: الجلسة الثانية 

  

  الهدف
  . تحديد توقعاتهم حول المشاركة في البرنامج اإلرشادي -
  . تنمية روح العمل الجماعي عند الطالب -

  األدوات
  

   السبورة_ ورق مقوي كبير _ دفتر خاص بكل طالب 
  

  الفنيات المستخدمة
  

  .الواجب البيتي _ التعزيز _  طريقة المناقشة والحوار 
  

  اإلجراءات

  . الباحث بسؤال الطالب عن الواجب البيتييبدأ -
  . الباحث بالطالب ثم يوضح لهم الهدف من هذه الجلسةيرحب -
   تحتوي كل مجموعةحيثب يطلب الباحث تقسيمهم إلي ثالث مجموعات -

  .طالبة ربعأ على 
  دقيقة لكل مجموعة لكتابة توقعاتهم من البرنامج ثم مناقشتها مع ١٥ إعطاء -

  المجموعة من خالل قائد كل مجموعة  تختاره المجموعة يكون ناطقا باسمها 
  .حيث يتم استبداله كل جلسة 

   بعد انتهاء الوقت المحدد يطلب الباحث من المجموعة االنتهاء والتركيز-
  .لوهسج ا لمناقشة م

  . يعرض كل قائد مجموعة التوقعات التي تم إعدادها من قبل مجموعته -
   الورق المقوي وتقوم كل مجموعة بإلصاقه ى يسجل الطالب هذه التوقعات عل-

  .علي السبورة 
  .يثني الباحث على مشاركة المجموعات ويعززهم على ذلك-
  وب من نسختين  يتم االتفاق علي توقعات وقواعد وتكتب علي شكل عقد مكت-
  يحتفظ الباحث بالنسخة، بحيث يعطي نسخة لكل طالب ، عليه المشاركون يوقع  

  .  الثانية 
  : نشاط بيتي 

  .يطلب الباحث من كل طالب كتابة خمس مواقف مقلقة مر بها خالل حياته 
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  القلق االجتماعي: الجلسة الثالثة 
  

  الهدف
   مفهوم القلق االجتماعي إلىالتعرف  
 ف علي اآلثار السلبية للقلق االجتماعي التعر 

  .عرض أمثلة واقعية لخبرات المجموعة و كيف تعاملوا معها  

  األدوات
  

  . المعززات – خاص لكل طالب دفتر –السبورة 

  الفنيات المستخدمة
  

  . الواجب البيتي  - التعزيز– التكرار –طريقة المناقشة 

  اإلجراءات

        يوضح لهم الهدف منيسألهم الب ثم يبدأ الباحث الجلسة مرحبا بالط -
  ثم يلخص الجلسة السابقة ويناقش النشاط البيتي، هذه الجلسة              

  .للطالب حول إنجازهم لهذا النشاط    وتقديم تغذية راجعة                  
 .يناقش الباحث الطالب بمفهوم القلق االجتماعي  - 

 عوامل التي تؤثر علي صورة الفرد عن يسأل الباحث الطالب عن ال - 

 .المواقف المقلقة   

 يطلب الباحث منهم تحديد المواقف االجتماعية األكثر إثارة للخوف - 

  ويقوم بتسجيل أنواع المواقف من كل طالب علي حدة ويسجله علي  

 .السبورة   

  األفكار والمعتقدات السلبية التي تكون سببا الىيحاول الباحث التعرف  - 

 داخليا في إثارة الخوف والسلبية في األفكار مما يؤدي إلي القلق   

 .االجتماعي   

 الخوض في األسباب الكامنة وراء القلق االجتماعي وخاصة ما يحمله  - 

 .الطالب من أفكار عن الموقف   

 يعطي الباحث فرصة أكبر للطالب للتعبير عن أفكارهم - 

 .ا وردود أفعالهم اتجاهها  ومشاعرهم نحو األفكار المقلقة اجتماعي 

  .  يطلب الباحث من احد الطالب بتوزيع الحلوى على الطالب-     
  : نشاط بيتي 

  يطلب الباحث من كل طالب وصفا لمشكلة مر بها في حياته ويشرح كيف 
  .واجهها واستطاع أن يتغلب عليها 
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   األفكار السلبية وكيفية مواجهتهاإلىالتعرف : الجلسة الرابعة 
  

  لهدفا

   يحدد الطالب أهمية التعبير عن أفكارهم السلبية لحل مشاكلهم- 
   يعبر الطالب عن مشاعرهم – يذكر الطالب مزايا وفوائد التخلص من األفكار السلبية - 

  . خالل مرورهم بالحدث 
  

  األدوات
  

   المعززات- ورق مقوي كبير– CD اسطوانة –السبورة 
  

  الفنيات المستخدمة

  
  - التعزيز– الواجب البيتي – التغذية الراجعة – المحاضرة –المناقشة 

  . سلب الحساسية التدريجي 
  

  اإلجراءات

 . يسألهم عن الواجب البيتي- 

  .يحاول الباحث تعريض الطالب ألحداث موقفية تثير قلق غير طبيعي عندهم  ثم - 
 .يسألهم عن األفكار السلبية التي يمكن أن تتولد عن هذه المواقف  -  

 وأعد التفسير بشكل إيجابي لتحويل الفكرة السلبية " قف " طريقة  يعلم الطالب -   

 وذلك ليسهل التعامل مع الموقف االجتماعي الذي يتواجد فيه . ايجابية فكرة إلي      
 التخلص من السلوكيات االنهزامية عن  يدرب الطالب على ثم، الفرد                    

 .ضمني وهو التفاعل واالندماج مع اآلخرين   هدفى للوصول إلالذات 

   مهارة أساسية الستخدامها في العالج مستقبال وهي الضبط ىتدريب الطالب عل - 

 والتحكم الذاتي لسلب الحساسية التدريجي حتي يتم التخلص من التوتر والضيق  

 .المتعرض بالقلق االجتماعي  

 لرؤية مواقف مقلقة وكيف تم استخدام أمام الطالب CDعرض اسطوانة  - 

 . أسلوب سلب الحساسية من الموقف وكيفية التعامل في مثل هذه المواقف  

في نهاية الجلسة يطلب الباحث من الطالب تسجيل ما طرأ من تغير في المعتقدات  - 
  .والسلوك في المذكرة الخاصة به  

  : نشاط بيتي 
  .ال ظهور القلق االجتماعي  أسلوب االسترخاء في حىتدريب الطالب عل
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  .المواقف المسببة للقلق االجتماعي والتدريب علي عالجها  : الجلسة الخامسة 
  

  الهدف

 
  . األسس السلبية وراء سلوك القلق االجتماعي الىالتعرف  - 
 التخلص التدريجي من القلق االجتماعي من خالل التخيل  - 

  .الفعلي للموقف  

   المعززات– كراسات الطالب الخاصة –ة           السبور  األدوات

  الفنيات المستخدمة
  

  . الواجب البيتي – االسترخاء –المناقشة والحوار         

  اإلجراءات

 يبدأ الباحث بالترحيب بالطالب ويسألهم عن أداءهم للواجب البيتي ثم  - 

  .يقوم بتشجيع الطالب الذي قام بالتدريب علي النشاط ويمتدحه  
 باحث للطالب الهدف من هذه الجلسة ثم يعطي التوجيهات يوضح ال - 

 اللفظية الالزمة للسلم الهرمي بالمواقف التي تسبب القلق االجتماعي  

  الجلوس – السير في الشارع – رؤية الغرباء –التحدث مع الناس : مثل  

 . مع الضيوف  

 يحدد كل طالب من خالل الكتابة علي الورق المقوي الذي يوزعه - 

 إثارة القلق علىيهم الباحث المعتقدات واألفكار األكثر قدرة علي  عل 

 .  مهارة االسترخاء ى عل الطالبتعليم ثم،األقل  

  التخلص التدريجي  من القلق االجتماعي من خالل ىتدريب الطالب عل - 

 .التخيل الفعال للموقف  

 ماثم يناقش الباحث المواقف التي تثير القلق االجتماعي عند الفرد و 

  وسلوكيات تسبب في إثارة القلق وانفعاالت ينتج عنها من إحساسات  

 .االجتماعي  

 ثم يطلب الباحث من الطالب تسجيل األفكار التي يعتقدون أنها غير  - 

  اآلثار الوجدانية والتعرف على، ة والتي تؤثر عليهم عقالني 

 .والسلوكية الناتجة عنها ) االنفعالية (  

  .العصير للطالب تقديم البسكويت و- 
  : نشاط بيتي 

  يطلب الباحث من الطالب كتابة األحاديث الذاتية التي تدور في ذهن كل
  . طالب بهدف مناقشتها في الجلسة التالية 
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  .األحاديث الذاتية عند التعرض للموقف المقلق والتخلص منها : الجلسة السادسة 
  

  الهدف
  .الحديث المثبط للذات ٕ مهارة الحديث اإليجابي وابعاد ىالتدريب عل

  

  األدوات
  

   المعززات- السبورة– دفتر خاص بكل طالب –ورق مقوي كبير 
  

  الفنيات المستخدمة
  

  . التعزيز – الواجب البيتي – المحاضرة –المناقشة والحوار 
  

  اإلجراءات

ويناقشهم في النشاط البيتي موضحا بأنه ، يذكر الباحث الطالب بالجلسة السابقة  - 
  .م استثمار القضايا التي جمعوها وسجلوها خالل الجلسة الحالية سيت 
 يقسم الباحث الطالب إلي مجموعات من أربعة طالب ويطلب من كل -   

  مجموعة كتابة أفكار وأحاديث ذاتية تدور في عقله خالل التعرض أو بعد 

 . التعرض للموقف االجتماعي المقلق له  

 اولة استفادة كل طالب عنده رهبة في الكالم التعامل مع كل طالب علي حدة ومح - 

 .والتحدث مع اآلخرين  

 .استخدام أسلوب الحوار إلي جانب أسلوب تسجيل ما يدور بالرأس من افتراضات  - 

 يتم استخدام أسئلة لكشف الحقيقة من خالل حوار يدور بين الباحث والطالب مثل 

 رأيك ؟  ما المشكلة ؟ وماذا تعتقد أنت ؟ وما هو السبب في  

  إبعاد ىيقوم الباحث بتدريب الطالب علي مهارة الحديث اإليجابي للعمل عل - 

 .الداخلي المثبط للذات  الحديث  

  : نشاط بيتي         
    للفرد  يطلب الباحث من الطالب ذكر خمس مميزات تبعث علي الراحة والسرور        
  . في كراس النشاط  وتدوينها        
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  إبطال األفكار غير العقالنية واستبدالها بعقالنية: لجلسة السابعة والثامنة ا) ٨- ٧(
  

  الهدف
  .ٕمحاولة الطالب إقناع نفسه بنفسه بأفكار عقالنية وابطال األفكار الغير عقالنية     

  التعرف علي األفكار الالعقالنية التي تسبب القلق االجتماعي 

   المعززات–اسات الطالب  كر– ورق مقوي كبير –السبورة   األدوات

   الواجب البيتي–  إعادة البناء المعرفي – التغذية الراجعة –المناقشة والحوار الفنيات المستخدمة

  اإلجراءات

  عنالمرشد الجلسة بإتاحة الفرصة للطالب بالتعبير عن انطباعاتهميبدأ  -

 بة وفي  للطل الجلسة السابقة واالستفادة منها من خالل توفير فرص مناسبة  -

  .الحرية والموضوعية  جو من -
 .يناقش الباحث النشاط البيتي ويقدم تغذية راجعة مناسبة النجازهم  النشاط -

 أمام الحديث همعندما يطلب منهم التي تراود األفكارحول سأل الباحث الطالب  ي-
 الطالب في اإلذاعة المدرسية ؟ 

ألفكار التي ابورة والكشف عن الكشف عن األفكار الالعقالنية وتسجيلها علي الس-
  .ةفكاهيبصورة  يعتقد الطلبة أنها أكثر عقالنية حيث ما كتبوه والمقارنة بينهما

  . تقاوم المعتقدات الالعقالنية وتصحيحها حتىإجراء حوارات عقالنية  -
 إعطاء الطالب نماذج وتدريبات تساعد علي التخلص من المعتقدات -

 لحديث الذاتي الفعال الناقد ومن خاللوتنمية وتطوير إستراتيجية ا

 .كتابة العبارات الذاتية والتفسيرات التي تعكس كل اعتقاد و

 .مناقشة كل عبارة من العبارات والتفسيرات التي تعكس اعتقاد خاطئ  -

  تكوين حجج وعبارات أكثر عقالنية لتحدي ىمساعدة الطالب عل -

 .األفكار غير العقالنية 

   أن يعززواى حمل عبارات ذاتية موجبة وتدريبهم علىالب علتدريب الط -     
  من خالل الحوار الفعال والبحث الذاتي.أنفسهم وتنمية الثقة بأنفسهم      

   إعادة البناءمهارات فعالة لبناء معرفي مناسب يتم محاولة ىالتدريب علو     
  . مناسبة للموقف بتغيير األفكار غير العقالنية إلي إيجابية  الشخصىالمعرفي لد 

  : نشاط بيتي 
  اكتب خمس مواقف مررت بها أثناء الفصل الدراسي األول وما جاء بخاطرك 

  .من أفكار غير عقالنية وكيف يمكنك تغييرها إلي مواقف عقالنية 
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  :التفكير االنهزامي مع الذات والتخلص منه : الجلسة التاسعة والعاشرة ) ١٠- ٩( 
  

  الهدف
 

 ي كيفية التغلب علي التفكير االنهزامي من خالل إعادة تدريب الطالب عل 

  . تدريب الطالب علي فنية التوقف عن التفكير –الحوار المنطقي مع الذات  

   المعززات– كراسات الطالب –       السبورة   األدوات

  الفنيات المستخدمة
   التغذية –  التعزيز– المناقشة والحوار – المهارات االجتماعية ى      التدريب عل

  . الواجب المنزلي –الراجعة 

  اإلجراءات

 يبدأ المرشد الجلسة بمراجعة الواجب المنزلي الخاص بالجلسة السابقة  - 

  يوضح الطرق واإلجراءات التي تساعد علي إعادة تقييم أفكارهم           ثم 

 ومعتقداتهم بشأن ما يقلقهم وأن هذه األفكار تولد لدي الفرد القلق  

  .باألداء في المواقف المختلفة  تعلقالم 
 محاولة الباحث تدريب الطالب علي تقليل أو منع األفكار التلقائية التي - 

 . الضيق وتسبب التوتر ى تبعث عل 

 تدريب كل فرد من أفراد المجموعة العالجية علي اإلجابة علي مجموعة  - 

 لقائية من األسئلة التي يجب أن يطرحها علي نفسه بشأن األفكار الت 

 هل هذا صحيح أو حقيقي في الواقع ؟ :  المسببة للضغوط أو التوتر مثل  

 وهل أتعجل النتائج دائما ؟ وما الدليل علي ذلك ؟ وهل أبالغ في التأكيد  

  الجوانب السليمة للموقف ؟ وهل أهول من حجم المشكلة أي ىعل 

 ا ستحدثأجعلها تبدو أسوأ مما هي في الواقع ؟ وكيف أعرف أن مشكلة م 

 ؟ وماذا لوحدثت مشكلة ما ؟ هل سينتهي ) هل أنا قارئ للعقول  (  

 العالم ؟ وهل في صالحي أن أستمر في هذا التقييم ؟ وهل سأستفيد من  

 االستمرار في التفكير بهذه الطريقة التي أفكر بها ؟ وهل هناك طريقة  

  للنظر إلي الموقف ؟ىأخر 

  مهما كان األمر" بغي علي أن أفعل كذا ين" فإذا سمعت نفسك تفكر أو تقول  
  .مهما كان األمر " سيكون جميال إذا فعلت كذا "  أعد صياغة الفكرة بحيث تكون 

  :  نشاط بيتي 
  تسجيل األفكار التلقائية التي تسبب لهم التوتر والضيقبتكليف أفراد المجموعة 

  ومناقشة ذلك في  وكيفية تحدي هذه األفكار التلقائية بهدف تقليلها أو منعها 
  .الجلسة القادمة 
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  كيفية مواجهة المواقف المقلقة: الجلسة الحادية عشرة 
  

  الهدف
  . تغيير السلوكيات الناتجة عن القلق من الموقف ىتدريب الطالب عل 
  .مكافئة الذات عن القيام بخطوة سليمة  

  األدوات
  

  . المعززات – السبورة –كراسات الطالب    

  دمةالفنيات المستخ
  

  .  الواجب المنزلي – التعزيز – االسترخاء –طريقة المناقشة 
  

  اإلجراءات

 يبدأ الباحث هذه الجلسة بمراجعة الواجب المنزلي الخاص بالجلسة  

   االنهزاميةثم يطلب الباحث من الطالب تحديد أنماط السلوك ، السابقة  

  تلك الىرف  في الذات وذلك بعد التعانهزام التي تسبب ةوغير التوافقي 

 األنماط السلوكية من خالل هدم للسلوكيات التي يتوقعها الطالب وكتابتها  

  :  السبورة مثل ىعل 
 . االجتماعي من المواقف االجتماعية االنسحابسلوك  - 

 . وجود خوف شديد عند التحدث مع الجيران  - 

 : إعداد خطة محددة لمواجهة العادات التي كان يتبعها الطالب مثل  - 

  .إلقاء الصباح علي األهل والتبسم في وجوههم : عند االستيقاظ من النوم           
  .  الخروج من المنزل إلقاء السالم علي الجيران والتبسم في وجوههم ندوع          

 .العمل وفقا للخطة المحددة       

  يام  االسترخاء والتفكير الصحيح عند القاستخدام( مجاهدة النفس أي  -      
 . بتطبيق الخطة       

 .االستمتاع ومكافئة الذات عند القيام بخطط سليمة  -          

  التعامل مع تلك الخطة في المواقفيطلب الباحث من المسترشدين  -           
     ٕواعطائهم مهلة أسبوع لتسجيل ما يحدث معه أثناء تطبيق الخطة       الحقيقية 
  .ثم تقديم الحلوى والبسكويت للطالب.  اليومية كراسته في          وتسجيله
  : نشاط بيتي 

  يطلب الباحث من الطالب تعريض أنفسهم للمواقف التي تسبب لهم الضيق 
  . والتوتر والقلق أثناء التدريب في المواقف الحقيقية 
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  مهارات إيجابية للتعامل مع المواقف المقلقة:  الجلسة الثانية عشرة -١٢
  

  الهدف
  .تعليم الطالب أسلوب التعميم الفعال للمواقف التي تم تعلمها  
  . تعليم الطالب مهارات جيدة وجديدة لمواجهة المشكالت مستقبال  

  األدوات
  

   المعززات – السبورة –كراسات الطالب         

   الواجب البيتي – التعزيز – العالج البديل –المناقشة          الفنيات المستخدمة

  راءاتاإلج

  فعالية الواجب السابق في أداء ى مدإلىيتعرف الباحث من الطالب  - 

  .المهمة في دمج الطالب في المواقف االجتماعية  
 يشجع الطالب علي تعميم سلوكياتهم ومعارفهم الجديدة علي جميع  - 

 .المواقف التي يجب أن يتفاعل معها  

 ية للتعامل مع يتم مساعدة الطالب في تنمية مهارات لغوية إيجاب - 

 .الموقف االجتماعي  

  أي جوانب للمشكلة المتعلقة بالمواقف المختلفة والمقلقةىالتعرف عل - 

 . أو االعتقادات ومناقشتها  

 تدريب الطالب علي وضع أهداف جديدة لبناء الثقة بالنفس وشعور - 

 أفضل في الحياة والثقة بالقدرة علي حل مشكالتهم بأنفسهم من خالل  

 .ول باألنشطة السارة علي الطالب وهو يختار منها ما يناسبه عرض جد 

  ضع معدل القلق لكل بند في القائمة وابحث عن مدي تكراره في الفترة  

 .الماضية  

 .إعطاء تعليمات للطالب باستخدام القائمة كغرض أساسي يوميا  - 

 . الطالب أن يقدر الحالة المزاحية في نفس اليوم كواجب يومي ىيجب عل - 

 يقوم الباحث باختيار األنشطة التي ترتبط بصورة متكررة بالحالة - 

 . المزاجية الجيدة  

 إعطاء تعليمات للطالب بأن يقوم بالمشاركة في هذه األنشطة أسبوعين  - 

   األقلىعل 
  : نشاط بيتي 

  يطب الباحث من الطالب حضور مواقف اجتماعية مختلفة دون أن يكون لها
ً أثرا سلبيا  .ين أي مالحظات في مفكرتهم اليومية لمناقشتهم في الجلسة النهائية وتدو، ً
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  مهارة صنع القرار:  الجلسة الثالثة عشر -١٣

  الهدف
   قته بنفسه وبقدراته وبأهميته كفرد مهم في زيادة ثتدريب الطالب علي  - 

  .يمارس الطالب مهارة صنع القرار  أن -  .المجتمع  

  . المعززات – هدايا للمرضي –ب كراسات الطال        األدوات

  . الواجب البيتي – المناقشة –مهارة صنع القرار        الفنيات المستخدمة

  اإلجراءات

  .يرحب الباحث بالطالب ويناقشهم في النشاط البيتي  - 
 زميل لهم ليقود هذا النشاط عن طريق انتخابيطلب الباحث من الطالب  - 
 ب أنفسهم ويتم اختبار واحد منهمحيث يرشح بعض الطال ، االنتخاب 

. األصوات ى أعلىوالفائز هو من يحصل عل، عن طريق االنتخاب المباشر  
  يقومون بها معا اقتراحاتويطلب الباحث من كل مجموعة تقديم عدة  

 : لهم طالب فعالون في المجتمع مثل جعتساهم في مجتمعهم وت 

 .زيارة المريض في المستشفي  - 

 .شهداء زيارة أهالي  - 

 .الذهاب لبنك الدم والتبرع بالدم  - 

 . زيارة للموقوفين في سجن خان يونس وتقديم الدعم النفسي لهم  - 

 يتم عرض نتائج عمل الطالب من خالل قائد النشاط لكل مجموعة 

 . اثنين منها واختيار ورق مقوي كبير ى وتسجيل االقتراحات عل 

 وز علي أكبر عدد من األصوات يوضح قائد النشاط أن االقتراح الذي يح - 

 . ويمثل قرار المجموعة األهميعتبر االقتراح  

 يتفق قائد النشاط مع المجموعة علي آلية تنفيذ القرار وتوقيت هذا  - 

 . التنفيذ واألشخاص الذين يتم اختيارهم لمتابعة التنفيذ  

 ىًيقوم الباحث باستكمال النقاش مع المجموعة شاكرا الجميع عل - 

 اون في الوصول إلي هذا االقتراح مؤكدا علي أهمية العمل مع  التع 

 المجموعة في اتخاذ قرارات جماعية تلبي رغبات الجميع وبطريقة  

  .ديمقراطية تجعلهم فعالين ومهمين في المجتمع وتعطيهم ثقة بأنفسهم  
  : نشاط بيتي 

  .يطلب الباحث من كل طالب ذكر موقف تطلب صنع قرار ويوضح كيف تصرف
  
  



114 
 

  )تقييم البرنامج ( الجلسة الختامية : الجلسة الرابعة عشرة  - ١٤
  

  الهدف
  .يكتسب الطالب فاعلية تقييم أعمالهم  
  .تقييم الطالب البرنامج وممارسته خالل جلساته  

  األدوات
  

  .كراسات الطالب وأقالمهم – المعززات –استمارة تقييم البرنامج       
  

  الفنيات المستخدمة
  

   المعززات – والحوار المناقشة
  

  اإلجراءات

  يسأل الباحث الطالب على انجازهم للواجب البيتي - 

  مشاركتهم في البرنامج وفاعليتهم في تنفيذ ىيرحب الباحث بالطالب ويشكرهم عل - 

  .األنشطة خالل الجلسات  
 وذكر آرائهم، يناقش الباحث الطالب حول النقاط اإليجابية في البرنامج  - 

 .اتهم عن مشاركتهم في البرنامج  وانطباع 

 يناقش الباحث الطالب الصعوبات التي واجهتهم خالل مشاركتهم في البرنامج ؟ - 

  وكيف تغلبوا عليها ؟ 

 ً الطالب أداة التقييم التي أعدها مسبقا ويطلب منهم اإلجابة ىيوزع الباحث عل - 

 .  بنودها بموضوعية وصدق ىعل 

 ًآلية للتواصل معهم مستقبال من خالل االحتفاظ  ىيتفق الباحث مع الطالب عل - 

 يبدي استعداده لمساعدتهم في كل وقت ثم ينهي بعناوين وأرقام هواتف الطالب و 

ويشكرهم على حسن مشاركتهم ويوزع عليهم بعض من قطع الحلوى        البرنامج  
   .والعصائر            

  
  
  
  
  
  



115 
 

  )٥(ملحق رقم 
  ج اإلرشاديأسماء المحكمين للبرنام

  
 )رئيس قسم علم النفس بجامعة األزهر (أسامة حمدونة       . د - ١

 ).أستاذ مساعد في جامعة األمة  (        رامز العايدي. د - ٢

 ).أستاذ مساعد في جامعة األقصى ( يحيى النجار        . د - ٣

 ).أستاذ مساعد في جامعة األقصى ( عطاف أبو غالي    . د - ٤

 ).ستاذ مساعد في جامعة األقصى أ (  ياسره أبو هدروس .د - ٥

 ).مرشد نفسي في وزارة التربية والتعليم (  عبد اهللا الخطيب    . أ - ٦
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  )٦(لحق رقم م
   البرنامج اإلرشاديىصور تدريب الطالب عل
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 أثرهوًوضحا مفھوم القلق ا7جتماعي مالطHب أثناء مناقشتھم الباحث في توقعاتھم  من البرنامج 
  .عليھم 
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  .الطHب أثناء تسجيلھم اOفكار السلبية وتعرفھم إلى كيفية مواجھتھا 

 
  
  
  

  .مدير المدرسة والباحث أثناء تنفيذ جلسات البرنامج 
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  .إحدى الجلسات المرشد النفسي في المدرسة يشارك الطHب في 
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  .جيلھم اOحاديث الذاتية عند التعرض للموقف المقلق الطHب أثناء تس
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  .محاولتھم إبطال اOفكار غير العقHنية 7ستبدالھا بأخرى عقHنية  أثناءالطHب 
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  . من الذات يالتفكير ا7نھزامالطHب أثناء تدريبھم على كيفية التخلص من 
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  .أثناء تعاملھم مع المواقف المقلقة طHب  ال
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  .الطHب أثناء اقتراحھم بعض اOنشطة لصنع قرارھم بأنفسھم   
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  .البعض في كيفية ا7رتقاء بتقديرھم لذواتھم  استماعھم لبعضھم أثناءالطHب 
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  .ييم جلسات البرنامج اaرشادي  حده لتقىالباحث أثناء استماعه للطHب كل عل
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