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Abstract: 

 Objective: This study aimed to measure the effectiveness of two counseling 

programs in reducing the degree of social phobia for a sample of high basic level 

students in Dura schools. Methods: The social phobia scale was applied to the 

study sample which consisted of (407) students, the final sample of the study 

consisting of (30) students was selected and randomly assigned into three study 

groups, each consisting of (10)   students. The first experimental group  was given 

a technological counseling program (virtual reality technology); the second 

experimental group was given a cognitive behavioral counseling program, while 

the third group (control group) did not receive any counseling program. Results: 

There were statistically significant differences between the pretest and posttest 

scores for the first experimental group and the second experimental group in the 

favor of posttest, which confirms the effectiveness of the technological counseling 

treatment and the effectiveness of the cognitive behavioral therapy treatment. And 

there were statistically significant differences between the first experimental 

group (technological counseling treatment) and the second experimental group 

(cognitive behavioral treatment) in the favor of the technological treatment in 

reducing the symptoms of social phobia. Conclusion: The effectiveness of 

exposure therapy to virtual reality, as well as the effectiveness of a therapeutic 

cognitive-behavioral intervention in reducing symptoms of social phobia. 

 Keywords: Social Phobia, Technological Counseling Program, Cognitive 

Behavioral Counseling, Virtual Reality. 
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َنٍة ِمن َطَلَبِة  هـاِب االْجتِماعيِّ لَـَدى َعيِّ يِن في خْفِض درجِة الرُّ ُة َبْرناَمَجيِن إِْرشاِديَّ فـاِعلِيَّ

ِة اْلُعْليا في َمــداِرِس ُدْورا  اْلَمـْرَحلَِة األَسـاِسـيَّ

  *نبيل جبرين الُجندي

  **جبارة عبد تالحمة

ص:   ُملخَّ

 هاب الدراسة إلى ا هدفت: هدف الدراسة لكشف عن فاعليَّة برنامجين إرشاديَّين في خفض درجة الرُّ

اُس تمَّ تطبيُق مقي :المنهجيةاالجتماعي لدى عيِّنة من طلبة المرحلة األساسيَّة العليا في مدارس دورا. 

نْت من ) راسِة التي تكوَّ هاِب االجتماعي على عيِّنِة الدِّ َنْت عيِّنةُ 704الرُّ راسِة  ( طالٍب وطالبٍة. وتكوَّ الدِّ

كوِر تمَّ تقسيمهم00النِّهائيَِّة من ) اً إِلى ثالِث مجموعاتٍ  ( طالباً من الذُّ ِن ِن تجريبيَّتي: مْجموعتيعشوائيَّ

نتْ  ومجموعٍة ضابطٍة، ب،00ُكلُّ مجموعٍة من ) تكوَّ تلقَّت المجموعُة التَّجريبيَُّة األُولى برنامجاً  ( ُطالَّ

اً ) اً تكنولوجيَّ انيةُ  ،تكنولوجيا الواقع االفتراضي(إِْرشاديَّ ُة الثَّ رنامجاً معرفيَّاً ب وتلقَّت المجموعُة التَّْجريبيَّ

اً، ابطُة( أَيَّ برنامٍج إِْرشادي   ُسلوكيَّ الثُة )المجموعُة الضَّ انات . أدخلت البيفي حين لم تتلقَّ المجموعُة الثَّ

وجود فروق ذات داللة إِحصائيَّة : لنتائجا(. 22، )نسخة SPSSوحللت بواسطة البرنامج اإلحصائي 

وهذا  ،ة األُولى ولصالح القياس البعديلدرجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّ بين القياسّين القبلي والبعدي 

ض للواقع االفتراضي، ووجود فروق ذات داللة  ُد فعاليَّة العالج بالتَّعرُّ اسّين إِحصائيَّة بين القيما ُيؤكِّ

ُد فعاليَّة وهذا ما يُ  الثَّانية ولصالح القياس البعدي، لدرجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّةدي القبلي والبع ؤكِّ

لوكي. كذلك وجود فروق ذات داللة إِحصائيَّة   بين المجموعة التَّجريبيَّةالتَّدخل العالجي المعرفي السُّ

ض للواقع االفتراضي( وبين ا انية األُولى )مجموعة العالج بالتَّعرُّ موعة )مجلمجموعة التَّجريبيَّة الثَّ

لوكي( وجاءت الفروق لصالِح المجموعة التَّجريبيَّة األُولى ق ،العالج المعرفي السُّ د تفوُّ  وهذا ما ُيؤكِّ

هاب االجتماعي.  لوكي في خفض أَعراض الرُّ البرنامج التكنولوجي على البرنامج المعرفي السُّ

لوكيفعاليَّة العالج بالتَّ : الخالصة ض للواقع االفتراضي، وكذلك فعاليَّة التَّدخل العالجي المعرفي السُّ  عرُّ

هاب االجتماعي.  في خفض أعراض الرُّ

  هاب االجتماعي، برنامج تكنولوجي، برنامج معرفي سلوكي،: المصطلحات األساسية الواقع  الرُّ

 االْفتراضي.
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مة:ال   ُمقدِّ

ضمَن أَطواِر حياتهم  الُعليا )مرحلة الُمراهقة( بأَخطِر المراحلِ  َيُمرُّ طلبُة المرحلِة األَساسيِّةِ 

وجيَِّة كالجْسميَِّة والفسيول في مظاهِر النُّموِّ الُمختلفة، نظراً لما تتَّسُم به هذه المرحلة من تغيُّراتٍ  الُمختلفة،

لبة من خصوصيَّة كبيرة؛ إذ ونظراً لما يتمتَُّع به هؤالء الطَّ  ،(2000 )الخطيب، والعقليَّة واالجتماعيَّة

ُن تغييراٍت وصعوباتٍ  شد، تتضمَّ فولِة إِلى الرُّ ون بفترٍة انتقاليَّة من الطُّ وفيها  تكيُّفه،ُتعيُق تفاعَل الفرِد و يمرُّ

الُب  ُض الطَّ دٍة داخليٍة وخارجيٍة،ُمْشكالليتعرَّ ثتُه وما اْستحد ِجُع إِلى طبيعِة المرحلِة ذاتها،منها ما ير ٍت ُمتعدِّ

لبة الُمراهقيَن من تغيُّراٍت يشعروَن بها وال يجدو ى ما أَو إِل َن منفذاً إلِشباِعها أو تحقيقها،في نفوس الطَّ

نُه من الُمجتمع من عدِم فهٍم وتقديٍر وتفاعٍل إيجابي . حيُث يكوُن الفرُد في هذه (2002 )أبو دلو، يْلَقّوْ

نُه من تقديِم انط فاعالت االجتماعيَّة الُمختلفة،أَثناء التَّ  المرحلِة حريصاً على ظهوٍر اجتماعي  ُمالئمٍ  باٍع ُيمكِّ

هاِب االجتماعي  راِب الرُّ لبَة ُعرضًة لإِلصابِة باضطِّ إيجابي  عن ذاتِه لآلخرين؛ األَمر الذي يجعُل الطَّ

(Social Phopia،؛ 2002 ( )غزو وسمور Ahghar, 2014  ؛  دبابش،2000حجازي، ؛ 

2000.)  

هاب اُيعدُّ و ي إِلى شلِّ حركةِ الفرد، وإِلى الشُّع الجتماعي حالٌة مرضيٌَّة ُمزعجٌة،الرُّ وِر الُمستمر ُتؤدِّ

عات بمراقبة النَّاس له،  وهذا الخوف أَكبر بكثير من الشُّعور العادي بالخجل الذي يحدث عادًة في التَّجمُّ

ون لتغيير نمط سلوكهم،راب انون من هذا االضطراد الذين ُيع. وبالتَّالي فإِنَّ األَف(2000 )بيل، رُّ  قد يضطَّ

 ،شاهين وجراداتيَّة تضعهم أَمام أَنظار اآلخرين )وإِلى تْكييِف حياتهم من خالل َتَجنُِّب أَيَّة ُمناسبة اجتماع

َث عبُد العظيم ) (.2002 هاب االجتماعي ُيظهرون استثار2002فيما تحدَّ ة ( عن أَنَّ األَفراد ذوي الرُّ

لبي من اآلخرين، ونقِص إِلى جانِب الخوِف م رتفعة في المواقِف االْجتماعيَّة،فيزيولوجيَّة مُ  قييم السَّ ن التَّ

يهم في الموقف االجتماعي ويكوُن سلوك التجنُّب هو االستراتيجيَّة الُمالئمة لد المهارات االْجتماعيَّة،

 .الُمخيف

هاب االجتماعي عند الُمصاب بأَنَّ مظاهَر  كثير من علماء النَّفسويرى  راب كثيرة الرُّ هذا االضطِّ

عة، ِث أَمام أَشخاٍص ُغرباء، فقد يخاُف المرُء من وُمتنوِّ ض للنَّ  التحدُّ ْخرية أَو خوفاً من أَن يتعرَّ قد أَو السُّ

ٍة للجهاِز العصبيِّ  االستهزاء، ي إِلى استثارٍة قويَّ إِراديِّ  وهذا الخوف الشَّديد ُيؤدِّ ي إِلى زيادِة  ،الالَّ ا ُيؤدِّ ممَّ

اٍت كب بيعي،إِفراز هرمون األَدرينالين بكميَّ ل الطَّ ي إِلى ظهوِر أَعراٍض بدنيٍَّة عند  يرٍة تفوُق الُمَعدَّ وهذا ُيؤدِّ

مام ومن أَشهِر هذه المواقف إلقاء كلمة أَ  ،(0222 )باترسون، اإلِنسان الخجوِل في ُمعظِم المواقف العصبيَّة
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ث أَ  الجمهور، مام مجموعة من النَّاس الُغرباء، ومقابلة مسؤول ذو منصب، والقيام بعمٍل ما أَمام والتحدُّ

ة وتناو النَّاس، عام في األَماكن العامَّ  ؛ ديبرا ورتشارد،2002؛ عبد العظيم، 2002)الحمد وآخرون، ل الطَّ

مة الُمميّ وتتمثَُّل  .(2002 هاب االجتماعي في الخوف غيالسِّ ْقييم ازة للرُّ لبي للسُّ ر الواقعي من التَّ لوك من لسَّ

ه اإلدراكي للمواقف االجتماعيَّة ل قبل اآلخرين، اً،والتَّشوُّ رب اجتماعيَّ شعر والذي غالباً ما ي دى الفرد الُمضطَّ

ر أَنَّ اآلخرين ليس لهم أَيُّ اهتماٍم سوى  أَنظار اآلخرين بدرجة كبيرة، حطأَنَّه م ده تقاتقييمه وانْ ويتصوَّ

خرية منه )رضوان  (.2000 ،والسُّ

ي  هاب االجتماعي في كثيٍر من األَحياِن إِلى الَحيلولِة دوَن ُمزوُتؤدِّ اولة الُمصاب اإلِصابَة بالرُّ

راب ال لحياته بشكٍل طبيعي، فاعَل االجتماعيَّ مع اآلخرين،حيُث يتجنَُّب الُمصاُب بهذا االضطِّ بتعُد عن وي تَّ

فاعِل مع اآلخرين،الح الُمشاركِة في ي به في النِّها ياِة والتَّ ا ُيؤدِّ ِة، فيتأَثَُّر تحصيممَّ لُه ية إِلى الُعْزلِة االجتماعيَّ

واِج، ي به في النِّهايِة إِلى اإلِصاب العلمي، وُيواجُه ُصعوباٍت في الزَّ  كما ،ِة باالْكتئاِب وأَمراِض القْلبِ قْد ُتؤدِّ

هاَب االجتماعيَّ َيِجدوَن ُصعوبًة بشكٍل دال  في الوظائِف األَكاديميَّ  أَنَّ كثيراً من األَفراِد الذين  ةِ ُيعانوِن الرُّ

 (.Rosenthal, 2009) والمهنيَِّة واالْجتماعيَّةِ 

هاب ا2002وُتشيُر عبد العال )  رابات المرضيَّة الجتماعي من أَكثر أَنواع االضط( إِلى أَنَّ الرُّ

اً في التَّصنيف الدولي انتشاراً في العالم بعد اال هاب موقعاً هامَّ كتِئاب وإِدمان الُكحوليَّات. كما يحتلُّ هذا الرُّ

رابات النَّفسية )  International Classification of Diseases, Tenthالعاشر لالضطِّ

Edition. ICD-10( ة العالميَّة حَّ مة الصِّ ادر عن ُمنظَّ  World Health Organization( الصَّ

WHO, 1992 ليل التَّشخيصي واإلِحصائي رابات القلق التي وردت في الدَّ (. كما ُيصنَّف ضمن اضطِّ

( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-Vالخامس )

بِّ النَّْفسي ) ادر عن الجمعيَّة األَمريكيَّة للطِّ  (.APA, 2013الصَّ

د هعلى ( 2000بيك ) وأكَّ ورة الكاريكاتوريَّة لتلك األَفضليَّة التي يضعها أَنَّ الرُّ اب االجتماعي هو الصُّ

ا ومن هذ ان االجتماعي وقلَّة الشَّعبيَّة،وكراهة الخجل واالستهج لُمعاصر للجاذبيَّة االجتماعيَّة،الُمجتمع ا

هاب االجتماعي منها: ة مظاهر معرفيَّة للرُّ َد بيك عدَّ لبيَّة الخوُف من التَّق الُمنطلق حدَّ ييماِت االجتماعيَّة السَّ

لوك َمْوِضَع ُمالحظة أَو مراقبة، ووالتي ُتثيُر في الشَّخص مشاعر أَليمة  ،الحرُج من أَي موقف يكوُن فيه السُّ

وأَنَّ أَداءه الهابط سوف  ، أَو الذي وضعه لنفسه،الشُّعوُر بتدنِّي األداء عن الُمستوى الذي وضعه اآلخرونو

 اً.ُيقيَُّم سلبيَّ 

هاب االجتماعي في اآلتي:ُيمكُن أَن تتجلَّى و  واألَخذ  القُدرة على التَّفاعل االجتماعي،عدم  مظاهر الرُّ

والشُّعور بالغيرة من  بالنَّقص عندما ينُظُر إِلى غيره،الشُّعور ، (2000)العزاوي،  والعطاء مع اآلخرين
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أَو عرقلة ُمشاركته ألَقرانه في  اآلخرين،، وعدم اندماج الفرد مع (Antony & Rowa, 2008) أَقرانه

ي إِلى ُخمول ظاهري وتجنُّب التَّواصل معهم ا ُيؤدِّ ، كذلك (NIMH, 2005) نشاطاتهم وتفاعالتهم ممَّ

سلوك التَّجنُّب )الُهروب( من ، و(Rachman, 1998) الشُّعور بعدم االرتياح في المواقف االجتماعيَّة

 .(Debora & Turner, 1998) المواقف االجتماعيَّة

راسة وتسلِّطُ   ُتستخدُم من خالل تكنولوجيا ثالثيِة األَبعادِ  َء على طريقٍة جديدٍة للتَّعريِض،الضو هذه الدِّ

وُيشيُر  (،Virtual Reality VRوهَي التَّعريُض من خالِل الواقِع االْفتراضيِّ ) ،(2002 ،)إسماعيل

ِة،كنولوجيا قد اْسُتْخِدمْت َبفاعليَّةٍ في عالِج ب( إِلى أَنَّ هذه الت2000عطيَُّة ) راباِت النَّْفسيَّ يرى و عِض االضطِّ

 اِج الواقِع ولكننَّ الواقَع االفتراضيَّ يبدو ُمالئماً في هذا العالِج ألَنَّه يسمُح بإِعادِة إِنت( أ2002الجهني )

ارات الواقع االفتبشكٍل آمن،  ب ن والحمايِة،باألَما راضي ُتشعرألَنَّ نظَّ م ب وبالتالي ُتدرِّ  مخاوفلاعلى التَّحكُّ

  .فعالاألوبردوِد 

راساُت في هذا المجاِل قليلةوتبقى ا اعل معها للفرد التَّفلصعوبِة إِنشاِء مشاهَد ثالثيَّة األَبعاد ُتتيُح  لدِّ

الي يبقى الُحكُم على نتاِئِج هذه التقنيَّة ُمرتبطاً بم وُمحاكاتها، تقبليَّة ذات راسات المسا ُتطلعنا عليه الدِّ وبالتَّ

ابقة في تركيزها عل العالقة، راسات السَّ راسة الحاليَّة مع العديد من الدِّ هاب ى خفض ُمستوى اوتتشابُه الدِّ لرُّ

هما يِن أَحدإاِلَّ أَنَّها تختلُف عنها من حيث إِنَّها هدفت إِلى التَّحقُّق من فعاليَّة برنامجيَِّن إِرشاديَّ  االجتماعي،

ض للواقع االفتراضي ثالثي األَبعاد  لتَّخفيف لتكنولوجي يستنُد إِلى النَّظريَّة الُسلوكيَّة ويستخدمُ العالج بالتعرُّ

هاب االجتماعي، والبرنامج اآلخر معرفي سلوكي، والُمقارنُة بين فعاليَّة هذين البرنامجّيْن  من الرُّ

راسة  هاب االجتماعي،لتَّْخفيف من الرُّ اإلِْرشاديَّين في ا وهذا ما التفت إِليهِ قليلٌ من الباحثين. ولذا ُتعدُّ هذه الدِّ

ابقة. راسات السَّ ًة للدِّ  إِضافًة نوعيَّ

ابق،  ابقة التي تناول بعضها فاعليَّة برنامج  وبُمراجعة األدب السَّ راسات السَّ وجد الباحثان عدداً من الدِّ

هاب االجتماعي، قع االفتراضيتكنولوجي يعتمد على تقنيَّة الوا عض كما تناول الب في خفض درجة الرُّ

ه راسات فاعليَّة برنامج معرفي سلوكي في خفض درجة الرُّ نةاآلخر من الدِّ  ؛اب االجتماعي لدى أفراد العيَّ

)Chemin ,Lauer ,Roy ,Légeron ,Bouchard ,Klinger , وآخرون دراسة كلينجرهدفت فقد

), 2005Nugues  &  ف على فاعليَّة برنامج واقع افتراضي )تلاإلى (  مقابل عالج معرفي VRTعرُّ

نت العيِّنة من ) (،CBTسلوكي ) موعة لمج( فرداً تمَّ توزيعها على مجموعتين تجريبيَّتين كاآلتي: ا02وتكوَّ

انية وتمَّ VRT( فرداً خضعت للعالج باستخدام )01التَّجريبيَّة األولى وحجمها ) (. والمجموعة التَّجريبيَّة الثَّ

ن  (.CBT( خضعت للعالج بواسطة )01التَّعامل معها على أساس أنها مجموعة ضابطة وحجمها ) وتكوَّ

م في نظارة الواقع برنامج الواقع االفتراضي من صور ثالثيَّة األبعاد يتم ت حريكها عبر مصدر تحكُّ

ور أربعة مواقف اجتماعيَّة: األداء، العالقة العاطفية، التدقيق في وجوه الناس،  االفتراضي وُتحاكي هذه الصُّ

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
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ن البرنامجان من )وتك  الحزم، تائج إِلى فاعلية البرنامجيِّن  بشكل كبير  ( اسبوعاً،02وَّ وقد أَشارت النَّ

اً وس تراضي لكنَّ العالج بالواقع االف ،ريرياً في خفض الرهاب االجتماعي وكانت الفروق بينها تافهةإحصائيَّ

هاب االجتماعي.  بدا أكثر فاعليَّة في خفض القلق النَّاتج عن الرُّ

ف إِلى فاعليَّة  Calafell, & Maldonado, 2014)دراسة كاالفيل وآخرون بدورها هدفت  إِلى التَّعرُّ

نة من )وذلك عل في تطوير المهارات االجتماعيَّة، االفتراضي برنامج الواقع مت  ( فرداً،27ى عيِّنة ُمكوَّ قُسِّ

نُة إِلى مجموعتين، نة من )إِحداه العيِّ نة من ) ( فرداً،02ما ضابطة ُمكوَّ ( فرداً 02واألُخرى تجريبيَّة ُمكوَّ

ض للواقع االفتر يُث دريب على المهارات االجتماعيَّة، حاضي للتَّ ُطبِّق عليها برنامج يستخدم العالج بالتَّعرُّ

ن البرنامج ) تائُج فاعليَّة البرنامج ( جلسات،1تضمَّ ا كم في تطوير المهارات االجتماعيَّة، وأَوضحت النَّ

طات درجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة في القياسّين  بيَّنت النَّتائج وجود فروق ذات داللة إِحصائيَّة في ُمتوسِّ

تائج وجود فروق ذات  هاب االجتماعي ولصالح القياس الَبْعدي، كما بيَّنت النَّ القبلي والبعدي على مقياس الرُّ

هاب االجتماعي  راسة في القياس البعدي على مقياس الرُّ داللة إِحصائيَّة في متوسطات درجات أَفراد عيِّنة الدِّ

  ولصالح المجموعة التَّجريبيَّة. ابطة(،عة التجريبية، المجموعة الضُتعزى للمجموعة )المجمو

الَكْشف عن فاعليَّة برنامج عالجي معرفي ُسلوكي في خفض  (2002 ،دراسة )الطروانةفيما حاولت 

ْفسيَّة في ا هاب االْجتماعي لدى عيِّنة من ُمراجعي العيادات النَّ راب الرُّ يَّة الَملَكيَّة،اضطِّ بِّ نت و لخدمات الطِّ تكوَّ

عين على مْجموعتين ُمتكافئتين هما: عيِّنة تْجريبيَّة عددها )00راسة من )عيِّنة الدِّ  وعيِّنة  ،(01( فرداً ُموزَّ

رة،( تمَّ اْختيارهم بطريقِة ال01ضابطة عددها ) راسة من الَمْرضى  عيِّنة العشوائيَّة الُمَتيسِّ ن ُمْجتمع الدِّ وتكوَّ

بِّيَّة ال راسة التي اْسُتْخِدمت000َملكيَّة والبالغ عددهم )الُمراجعين لُمْستشفيات الخدمات الطِّ ا أَداة الدِّ  ؛( فرد. أَمَّ

ل للبيئة األُْردنيَّة والذي اْشتمَل على ) هاب االْجتماعي الُمعدَّ راب الرُّ ( 02َفَتمثَّلت في تطوير مقياس اضطِّ

عة على ثالثة أَْبعاد والتَّْصحيح حسب طريقة ليكرت. ولإِلجابة على راسة تمَّ اْستخ فقرة ُموزَّ دام أَْسئلة الدِّ

-Tكما تمَّ اْستْخدام اْختبار ) ط الحسابي واالْنحراف المْعياري،عدد من اإلْحصاءات الوْصفيَّة كالمتوسِّ 

Test) ثُّ وتْحليل التَّباين الُمصاحب ال( نائي ذو التَّْصميم العامليTow Way Manova،)  وقد أَْظهرت

راسة وجود فروق ألد هاب االْجتماعي الَبْعدي، نتائج الدِّ ابطة على مقياس الرُّ اء المْجموعتين التَّْجريبيَّة والضَّ

لوكي، ولصالح المْجموعة التَّْجريبيَّة. عدم وجود فروق في أَداء و تْبعاً لُمتغيِّْر البرنامج المعرفي السُّ

ابطة على مقي هاب االْجتماعي البَ الَمْجموعتين التَّْجريبيَّة والضَّ  تبعاً لُمتغيِّر الجنس.  ْعدي،اس الرُّ

ا   هدفت الدراسة إِلى الكشف عن فعالية برنامجين إرشاديين في فقد ( 2002دراسة غزو وسمور )أمَّ

هاب االجتماعي لدى عيِّنة من طلبة ا راب الرُّ نة األُولى في جامعة اليرموك،خفض أعراض اضطِّ  لسَّ

راسة من ) نت عيِّنة الدِّ راسة ( طالباً وطا120وتكوَّ رة. ولتحقيق أَهداف الدِّ ريقة الُمتيسِّ لبًة تمَّ اختيارهم بالطَّ

هاب ا ن من )فقد اْسُتْخِدم مقياس ليبوتز للرُّ لبة على هذا  وبناًء على ( فقرة،01الجتماعي الُمكوَّ درجات الطَّ
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راسة ُمشاركة في البرامج اإلِرشاديَّة،ورغبتهم في ال المقياس، نت من ) تمَّ اختيار عيِّنة الدِّ ( 02التي تكوَّ

اً إِلى ثالث مجموعات: مجم (،من الذكور 07 ،من اإلناث 22طالباً )  وعتين تجريبيَّتينتمَّ تقسيمهم عشوائيَّ

نت كل مجموعة من )حيث ت ومجموعة ضابطة، تلقَّت المجموعة التَّجريبيَّة األولى برنامج  ( طالباً،02كوَّ

ين تلقَّت المجموعة التَّجريبيَّة الثانية برنامج تقليل الحساسيَّة التَّدريب على المهارات االجتماعيَّة، في ح

 التَّدريجي.

ً من التَّ  راسة أَنَّ ُكالَّ وتقليل الحساسيَّة التَّدريجي كانا  دريب على المهارات االجتماعيَّة،وأَظهرت نتائج الدِّ

هاب االجتماعي. وك انت الفروق ذات داللة إِحصائيَّة أَكثر فاعليَّة من عدم المعالجة في خفض أَعراض الرُّ

(α=0.01،) جين اإلِرشاديَّين باختالف الجنس، والتَّفاعل بين الجنس ولم تختلف فاعليَّة أي من البرنام

كما أَظهرت النَّتائج استمرار فعاليَّة كل من  ينهما فروق ذات داللة إِحصائيَّة،ولم يوجد ب والمجموعة،

بعد ثالثة أَسابيع من االنتهاء من تطبيق البرنامج وبشكل دال  ياس الُمتابعة،إلِرشاديَّين على قالبرنامجين ا

اً   .إِحصائيَّ

هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في التخفيف  دراسة )2002علي ) كذلك أجرى

ينة ع واختارت الباحثة لتحسين التواصل االجتماعي لديهم، من الرهاب االجتماعي عند الطفل الكفيف

( طالباً وطالبة من األطفال المكفوفين، وقامت بتقسيم العينة إلى مجموعتين: المجموعة 00مكونة من )

( في كل مجموعة، وقامت الباحثة بإعداد مقياس الرهاب 01التجريبية، والمجموعة الضابطة بواقع )

رهاب االجتماعي، وقد تم االجتماعي، ومقياس التواصل االجتماعي، وبرنامج إرشادي للتخفيف من حدة ال

وجود فروق بين درجات المجموعة التجريبية  ( جلسة، وتوصلت الدراسة إلى07تطبيق البرنامج خالل )

على مقياس الرهاب االجتماعي ومقياس التواصل االجتماعي قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه لصالح 

موعة الضابطة على مقياس الرهاب التطبيق البعدي، ووجود فروق بين المجموعة التجريبية والمج

االجتماعي ومقياس التواصل االجتماعي بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، وال توجد فروق 

في درجات المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج والمتابعة في مقياس الرهاب االجتماعي والتواصل 

  االجتماعي والدرجة الكلية.

 (Gebara, Barros, Lotufo, & Gertsenchtein, 2016)جيبارا وآخرون  بها قام دراسةوفي 

ض للواقع االفتراضي باستخدام صور ُثالثيَّة األَبعاد لعالج فقد  هدفت إِلى التَّحقُّق من فاعلية العالج بالتَّعرُّ

راسة من ) نت عيِّنة الدِّ هاب االجتماعي، وتكوَّ كور و)00( فرداً )20الرُّ ( من اإلِناث ممَّن 00( من الذُّ

صوا وفق  ض لمواقف اجتماع02وتألَّف العالج من ) ،DSM-IVُشخِّ يَّة عبر صور ( جلسة من التَّعرُّ

وجود فروق ذات داللة إِحصائيَّة دقيقة، وأَظهرت النِّتائج ( 10حيث استغرقت ُكل جلسة )ُثالثيَّة األبعاد، 
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طات درجا( α  =0.01)عند ُمستوى الداللة  ت أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة في القياسّين القبلي في ُمتوسِّ

هاب االجتماعي،والبع تحسينات في خفض القلق  وكذلك ولصالح القياس الَبْعدي. دي على مقياس الرُّ

( أَشهر من نهاية 2واستمرت التَّحسينات بعد ُمتابعة ) يع المقاييس واألدوات الُمستخدمة،االجتماعي في جم

طات درجات أَفراد  ( α  =0.01)فروق ذات داللة إِحصائيَّة  عدم وجود ىإضافة إل العالج. في ُمتوسِّ

هاب االْجتماعي. تبُّعي على مقياس الرُّ  المجموعة التَّجريبيَّة على القياسّين البعدي والتَّ

ابقة: راسات السَّ دد صورة شاملة ألَهم  تعقيب على الدِّ ابقة في هذا الصَّ راسات السَّ  الطرقلقد أَعطت الدِّ

هاوتصميماتها التَّجريبيَّة التي كان لها  اً في بناء البرامج العالجيَّة،الُمثبتة علميَّ  ب دوٌر في عالج الرُّ

 والتي يمكُن تلخيصها على النَّحو اآلتي: االجتماعي،

راسة: ابقة إلى فحص فاعليَّة برنامج تكنولوجي يقوم من حيث الهدف من الدِّ راسات السَّ  هدفت بعض الدِّ

هاب االجتماعي كما في دراسة )  ,Gebara et alعلى تقنيَّة الواقع االفتراضي في خفض درجة الرُّ

كما هدفت دراسات أخرى إلى فحص فاعليَّة برنامج  (،Calafell & al, 2014ودراسة  ) (،2016

هاب االجتماعي لدى أفراد العيِّنة كما في   )  2002دراسة علي )معرفي سلوكي في خفض درجة الرُّ

وتناولت دراسات أخرى مقارنة فاعليَّة  ،(2002) الطروانةودراسة ( 2002ودراسة غزو وسمور )

 ,Klinger & et al) ينوآخر كيلنجركما في دراسة  ،برنامج واقع افتراضي مع برنامج معرفي سلوكي

2005). 

راسة: راسات  من حيث عيِّنة الدِّ ل المجموعة  ( فرداً،24-27التَّجريبيَّة بين )تراوحت عيِّنات الدِّ حيث تتشكَّ

( فرداً. كما اختلفت 00وهذا ُمتناسب مع عيِّنة الباحث التي يبلغ حجمها ) ( فرداً،01-00لواحدة غالباً بين )ا

راسات السَّ  إلى مراجعي  (،2002زو وسمور )غكما في دراسة  ،ةابقة فمن طلبة الجامعنوعية العينة في الدِّ

 Klinger)دراسة كيلنجر وآخرون إلى أفراد عاديين كما في  (،2002ات كما في دراسة الطراونة )العياد

& et al, 2005)، .)راسة الحالية )طلبة المرحلة األساسيَّة الُعليا  وهذه العيِّنات تختلف مع عيِّنة الدِّ

ة في هذمن حيث األَدوات:   راسات من إِعداد الباحثين،كانت المقاييس والبرامج الُمعدَّ نت  ه الدِّ حيُث تضمَّ

هاب االجت بعة في بحث الرُّ  نوتصميم برامج عالجيَّة تتضمَّ  ،ماعي،صورة شاملة ألَهم الُطرائق العلمية الُمتَّ

ض للواقع االفتراضي، وإِعادة البناء المعرفي،ات العالجيَّة مثل العالأَنواع ُمختلفة من التَّقني  ج بالتَّعرُّ

ُن مقارنًة بين أُسلوبين من ال دريب على المهارات االجتماعيَّة،والتَّ  مثل  عالجوقد كانت في ُمعظمها تتضمَّ

 (Klinger & et al, 2005).وآخرون  كيلنجرودراسة  (،2002وسمور )دراسة غزو 

تائج: ابقة فاعلية البرنامج أو البرامج الُمع من حيث النَّ راسات السَّ هاب أَظهرت الدِّ ة في عالج الرُّ دَّ

ابطة لصالح المجموعة التَّجريبيَّة  ي،االجتماع وأَظهرت فروقاً بين المجموعة التَّجريبيَّة والمجموعة الضَّ

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
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هاب االجتماعي ، ودراسة (Klinger & et al, 2005)كيلنجر وآخرون كما في دراسة  ،في عالج الرُّ

ودراسة كاالفيل   (،2002زو وسمور )غ دراسة، و)2002 ،عليودراسة ) (،2002)الطروانة، 

ابقة وجود فروق بين  (.  Calafell & Maldonaldo, 2014ومالدونادو ) كما أَظهرت الِدراسات السَّ

هاب االجتماعي والعالج المعر ض للواقع االفتراضي في عالج الرُّ لوكي لصالح االعالج بالتَّعرُّ لعالج في السُّ

ض للواقع االفتراضي  (Klinger & et al, 2005).كيلنجر وآخرون  كما في دراسة ،بالتَّعرُّ

راسة: هدف ُة إِلى الكشف عن مدى  الدِّ راسُة الحاليَّ  ،يتكنولوجاألول  ينإِرشادي ينفاعليَّة برنامجتهدُف الدِّ

انِ  واآلخر معرفي سلوكي هاب االجتماعي لدى عيِّنة من طلبة المرحلة  ُمعدَّ راسة في عالج الرُّ لهذه الدِّ

 األَساسيَّة الُعليا في مدارس دورا. 

راسة: راَسة في ما يأْتي: أهميَّة الدِّ  تكمُن أّهميَُّة هذه الدِّ

راسة األُولى في فلسطين . ُتَعدُّ هذه 0 التي تستخدُم برنامجاً إِرشاديَّاً  – انفي حدود علم الباحث –الدِّ

اً   .تكنولوجيَّ

هاب االجتماعي.2  راب الرُّ ض للواقع االفتراضي ثالثي األَبعاد في خفض اضطِّ  . يقوم على مبدأ التعرُّ

راسة اإلِسهام في توعية الُمرشدين بأَهميَّ . 0 ة تعديل سلوك المراهقين ومعالجتهم باستخدام ُتحاول هذه الدِّ

هاب  راب الرُّ أُسلوب العالج بالتعرض للواقع االفتراضي. كما تكشف عن األَفراد الذين ُيعانون من اضطِّ

وإِكسابهم المهارات الاّلزمة لخلق عالقات  هم على إِعادة توافقهم االجتماعي،االجتماعي وُمساعدت

 اجتماعيَّة سليمة.

هاب  . تزّودِ 7 ن إِرشاديِّين لعالج الرُّ ائيِّين النفسيِّين بأَداة قياس، وبرنامَجّيْ راسة المرشدين واألَخصَّ الدِّ

 االجتماعي.

راسة:  ُمْصطلحات الدِّ

هاب االجتماعي:. 0 التي قد يتعرَّض  ف االجتماعيَّة أو مواقف األَداء،هو الخوف الُمستمر من المواق الرُّ

ص والتَّ لها الفرد للتف ف بطريقةٍ ُمخزي ْقييم من قبل اآلخرين،حُّ و أَن تظهر أَ  ةٍ وُمْحرجة،فيخاف من أَن يتصرَّ

ٍق واْحمرارٍ   التي قد تأخذ شكل نوبة هلع، ُمرتبطة بالموقف، ،لوجهل عليه أَعراض القلق من توتٍُّر وتعرُّ

 ,APAير معقول ) ويدرُك الفرد أَنَّ خوفه زائٌد وغ اناته من الخزي والحرج واالرتباك،تتسبب في مع

2013  (Ali & Kareem, 2016; .  ًا ُف إِجرائيَّ لبوُيعرَّ رجة الُمرتفعة التي يحصُل عليها الطَّ لى بة عالدَّ

هاب االجتماعي راسة مقياس الرُّ  .الُمعدُّ لهذه الدِّ

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
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م يستنُد على مبادئ وفنِّيات ُمحدَّ  . برنامج إِرشادي معرفي سلوكي:2 ط وُمنظَّ  دة تتعلَّقُ هو برنامج ُمخطَّ

لوكيَّة عند الفرد،بالجوانب الم ُن هذا البرنامج مجموعة من األَنشطة والممارسات اليوميَّة  عرفيَّة والسُّ ويتضمَّ

هاب االجتماعي )علوي وزغبوش،بقصد التَّخلُّص من مشاعر الضيق والتَّوتُّر الناتجة عن  (. 2002 الرُّ

ُن البر ُف إِجرائيَّاً  جلسة بواقع ساعة للجلسة الواحدة. 00من  راسةنامج الُمستخدم في هذه الدِّ ويتكوَّ وُيعرَّ

َن  دخِل العالجي الُمراد قياس أَثره،بالتَّ  اً، وتنظيم حديث الذات،والذي يجمُع بّيْ  إِعادة صياغة األَفكار معرفيَّ

ض الجزئي والُكلِّي كأُسلوبٍ  الج بالتخيُّل كأَساليب معرفيَّة،والع هاب  سلوكي لتخفيض والعالج بالتعرُّ الرُّ

لبة.  االجتماعي لدى عينة من الطَّ

تْكنولوجيا  وهي الفرد أَْكثر تفاُعالً مع الصور، يكوُن فيها بيئة حاسوبيَّة تفاعليَّة، . الواقع االفتراضي:3

مة ُتوفِّر ُعروضاً با ة خاصواألْيدي ال تتمثَّل في البصر والسمع نوراميَّة تْرتبط بثالثة أَْبعاد،ُمتقدِّ

يَّة،ويقوُم الحاسوب بُمحاكاة البيئات الحق بالُمْستْخدمين، ي هذا فيْشعُر الُمْستخِدُم باالْنغماس ف يقيَّة ُمحاكاة مادِّ

ن الفرد الُمرور بالخبرة من خاللها،يستطيع حيث  العالم االْفتراضي. ها كما لو اتكما ُيمكنه التَّعامل مع ُمكوِّ

يَّة، ٍج من زو معبة فرد هذه البيئة من خالل شاشات للعرض تكوُن في الغالب ُمركَّ ويرى ال كانت بيئة مادِّ

ارات، ة تحتوي على ُمستشعرات للحركة مثل قفَّازات البيانات النَّظَّ ) ,Hwibin  وتقوم أَجهزة إِدخال خاصَّ

2019)Hun, Seung, Jung, Jae, & Sung, -Tae. 

راسة:  ُحدود الدِّ

لبة الصفوف الثامن والتَّاسع طلب. الُحدود البشريَّة: 1 ة المرحلة األَساسيَّة الُعليا في مدارس دورا هم طَّ

ت مدارس دورا التَّا ل  من األَوَّ  للفصل بعة لمديريَّة تربية جنوب الخليل،والعاشر الُمسجلين رسميَّاً في ِسجالَّ

راسي   .  2004/2001العام الدِّ

دت الدراسة  . الُحدود الَمكانيَّة:2 اً بمدارس دورا التابعة لُمديريَّة جنوب الخليل التابعة لوزارة ُحدِّ مكانيَّ

 التربية والتعليم العالي الفلسطينيَّة.

مانيَّة: 3 ينة ا. الُحدود الزَّ هاب االجتماعي على العِّ وُطبَِّق  (، 24/1/2004لُكلِّيَّة بتاريخ ) ُطبَِّق مقياس الرُّ

 (.1/00/2004( إِلى )0/2/2004البرنامجين اإْلْرشاديِّين من )

راسة: دات الدِّ  ُمحدِّ

ن. 0 نبينما  جلسات، 2 منالبرنامج اإلِرشادي التكنولوجي  تكوَّ لوكي  تكوَّ البرنامج اإلرشادي المعرفي السُّ

 منهما قد تختلُف إِذا ما اختلف عدد الجلسات. بمعنى أَنَّ فاعليَّة كل   جلسة، 00 من
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دت نتائج 2 راسة . تحدَّ راسة، والبرامج اإلِرشاديَّة،هذه الدِّ نته من بأَدوات الدِّ مهاراٍت وأَنشطة،  وما تضمَّ

راسة. ودالالت صدقها وثباتها،  ومدى ُمناسبتها ألَفراد عيِّنة الدِّ

راَسِة وأْسئلتها: راسيَّة، انطالقاً من الواقع الذي ُيعاني منه الطلبة ُمْشِكلَُة الدِّ الذي و في ُمختلف مراحلهم الدِّ

لب  ظهوروالذي يتجلَّى في  اندماجهم مع اآلخرين في المجتمع، يقُ ُيع عالماِت الخوف على الّطلبة أَثناء الطَّ

ث عن أَنفسهم أَمام أَقرانهم،منهم التَّ  أَو الُمشاركة في فعاليَّات اليوم  لُمشاركة في اإلِذاعة المدرسيَّة،أَو ا حدُّ

يَن والباحثيَن في الُمساعدة والتَّْخفيف من اآل وُمحاولةُ  .األَنشطة الالمنهجيَّةفتوح، أَوالم ْلبيَّة ثار الالُمهتمِّ سَّ

هاب االجتماعي لدى طلبة المرحلة  لهذه الظاهرة، راسة التي تتعامُل مع الرُّ فقد انبثقت الحاجة لمثل هذه الدِّ

عالقاتهم و سلباً في توافقهم النَّفسي،ؤثُر والذي ُيعدُّ من أَبرِز العوامِل التي تُ  ساسيِّة الُعليا في مدارس دورا،األَ 

ؤال الرئيسي اآلتي: راَسِة في السُّ ُد ُمشكلُة الدِّ  االجتماعيَّة. وبذلك تتحدَّ

ُة َبْرَناَمجين َنةٍ من َطلََبةِ الَمْرَحلَةِ األََساِسيَِّة  خفض درجةفي  ينإِْرَشاِدي   ما َفاِعلِيَّ َهاِب االْجتَِماعيِّ لََدى عيِّ الرُّ

 ا في مدارِس َدورا؟الُعلي

راسة تمَّ صياغة الفرضيَّات اآلتية: سؤالولإِلجابة على   الدِّ

طات درجات أَفراد ف (α ≥ 0.00)ال توجُد فروٌق ذات داللة إِحصائيَّة عند ُمستوى الداللة  .0 ي ُمتوسِّ

ضت للبرنامج التكنولوجي( المجموعة التَّجريبيَّة األُولى الَبْعدي على و في القياسّين الَقْبلي )التي تعرَّ

هاب االجتماعي.  مقياس الرُّ

طات درجات أَفراد  (α ≥ 0.00)ال توجُد فروٌق ذات داللة إِحصائيَّة عند ُمْستوى الداللة  .2 في ُمتوسِّ

تبُّعي  فيالمجموعة التَّجريبيَّة األُولى  هاب االْجتماعي. علىالقياسّين الَبْعدي والتَّ  مقياس الرُّ

طات درجات أَفراد  (α ≥ 0.00)إِحصائيَّة عند ُمْستوى الداللة ال توجُد فروٌق ذات داللة  .0 في ُمتوسِّ

لوكي( المجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية ضت للبرنامج المعرفي السُّ لي والَبْعدي القياسّين الَقبْ  في )التي تعرَّ

هاب االجتماعي.  على مقياس الرُّ

طات درجات أَفراد  (α ≥ 0.00)اللة ال توجُد فروٌق ذات داللة إِحصائيَّة عند ُمْستوى الد .7 في ُمتوسِّ

تبُّعي  فيالمجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية  هاب االجتماعي. علىالقياسّين الَبْعدي والتَّ  مقياس الرُّ

اللة  .1 طات درجات أَفراد  (α ≥ 0.00)ال توجُد فروٌق ذات داللة إِحصائيَّة عند مستوى الدِّ في متوسِّ

راسة في القي هاب االجتماعي ُتعزى للمجموعة )المجموعة التَّْجريبيَّة عيِّنة الدِّ اس الَبْعدي على مقياِس الرُّ

 المجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية( والتَّفاعل بينهما. ،األُولى

طات درجات أَفراد المجموعة الضابطة  (α ≥ 0.00)ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّة  .2  فيفي ُمتوسِّ

هاب االجتماعي".القياسّين القبلي والب  عدي على مقياس الرُّ
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 الطريقة واإلجراءات:

راسة: راسة المنهج التَّجريبي منهج الدِّ م العيِّنة إلى ،ذو التَّصميم شبه التَّجريبي تتبع الدِّ ثالث  الذي ُيقسِّ

تخضع للُمعالجة باستخدام  أولى ومجموعة تجريبيَّة ، مجموعة ضابطة ال تخضع للُمعالجة،مجموعات

ض للواقع االفتراضي مجبرنا الجة باستخدام تخضع للمعومجموعة تجريبيَّة ثالثة  ،تكنولوجي قائم على التَّعرُّ

راسة على النحو اآلتي:  برنامج معرفي سلوكي  ويمكن تلخيص تصميم الدِّ

 (: 1) رقم جدولال

راسة  التَّصميم الُمستخدم في الدِّ

O3 O2 X1 O1 G1 R 

O3 O2 X2 O1 G2 R 

- O2 - O1 G3 R 

R ًا  .: ترمز إلى اختيار المجموعة عشوائيَّ

G1: األولى. المجموعة التَّجريبيَّة 

G2: انية  .المجموعة التَّجريبيَّة الثَّ

G3: ابطة  .المجموعة الضَّ

O1 هاب االجتماعي: القياس القبلي )مقياس  .(الرُّ

O2.القياس البعدي : 

O3القياس بعد المتابعة :. 

X1الواقع االفتراضي : المعالجة باستخدام. 

X2المعالجة باستخدام برنامج معرفي سلوكي :. 

راسة:  راسة منُمجتمع الدِّ ن ُمجتمع الدِّ لبة  جميع تكوَّ طلبة المرحلة األَساسيَّة الُعليا في مدارس دورا )طَّ

ت مدارس دورا التَّابعة لمدير ية جنوب يَّة تربالصفوف الثامن والتَّاسع والعاشر( الُمسجلين رسميَّاً في ِسجالَّ

راللفصل األَوَّ  ،الخليل     ( طالباً.2040حوالي ) . والبالغ عددهم2004/2001سي ل  من العام الدِّ
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راسة:  نة الدِّ لية من )عيِّ راسة األوَّ نت عيِّنة الدِّ تمَّ اختيارهم بطريقة قصديَّة ممَّن يدرسون  ،طالب( 704تكوَّ

ار تمَّ اختيار الباحثان مجموعة من المدارس القريبة ومن ثمَّ حيث اخت ،انفي مدارس قريبة لعمل الباحث

هاب االجتماعيوقد ُطبِّق عليهم مقياس  ،في هذه المدارس المرحلة األساسّية العلياطالب  ن من  الرُّ الُمكوَّ

ن ( طالباً،00) اختير وبعد تصحيح المقياس ألفراد العيِّنة األوليَّة  ( فقرة،70) ى أعلى حصلوا عل ممَّ

رجات على مقياس  هاب االجتماعيالدَّ غب ،الرُّ راسة،ولديهم الرَّ ( 2جدول )و ة في الُمشاركة في هذه الدِّ

ح توزيع أفراد العيِّنة على ثالث مجموعات.  ُيوضِّ

 (2الجدول رقم )

ط الحسابي الستجابات أفراد كل مجمو ،توزيع أفراد العيِّنة على المجموعات الثالث  عة علىوالُمتوسِّ
هاب االجتماعي  القياس القبلي للرُّ

اسم 
 المجموعة

البرنامج الذي خضعت له 
 المجموعة

عدد أفراد 
 العينة

نة  ط الحسابي ألفراد العيِّ الُمتوسِّ
 على القياس القبلي

 012.04 00 بدون معالجة الضابطة

 020.21 00 برنامج الواقع االفتراضي 0التَّجريبية 

 012.00 00 رفي سلوكيبرنامج مع 2التجريبية 

د من تجانس المجموعات الثالو       أكُّ هاب قبل تطبيق البرنامج العالجي تمَّ التَّ ث على مقياس الرُّ

راسة،التَّْجريبي يتطلَّب تحقيق  شبه ذلك أَنَّ اْعتماد المنهج االْجتماعي، للتَّحقُّق و التَّكافؤ بين مجموعات الدِّ

 ُيبيُِّن ذلك: (0)جدول ار تحليل التَّباين األُحادي. وخدم اْختبد استُ من تكافؤ المجموعات الثالث فق

 (: 3) رقم جدولال

طات استجابات أَفراد العيِّنة حسب المجموعة  نتائج تحليل التَّباين األُحادي لُمقارنة ُمتوسِّ

باُين  مْصدر التَّ
مجموع 

 الُمربَّعات

ط  ُمتوسِّ

 الُمربَّعات

درجات 

يَّة  الُحرِّ
 يمة فق

ُمْستوى 

اللة  الدِّ

 2 0.00 0.20 بين المْجموعات

 24 0.72 2.02 داخل المْجموعات 0.07 0.00

 22  2.14 المجموع

طات الحسابيَّة الْستِجابات 0جدول )اليتَّضُح من  ( أَنَّهُ ال توجُد فروٍق ذات داللة إْحصائيَّة بين الُمتوسِّ

ابطة،لثالث الّتجريبيَّ أَْفراِد المجموعات ا اللة اإلِْحصائيَّة 0.00حيُث بلغت قيمة ف ) تين والضَّ ( وقيمة الدِّ

ا ُيشيُر إِلى تكافؤ المْجموعات0.07) اً. ممَّ هاب االْجتماعي، ( وهي غير دالَّة إِْحصائيَّ يُر وُيش الّثالث في الرُّ

هاب االْجتماعي لدى أَْفراد العيِّنة سيكونُ   نتيجًة للبرنامج التَّْجريبي. ذلك إِلى أَنَّ تغيُّر قيم الرُّ
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راسة:   أَدوات الدِّ

هاب االجتماعي:  مقياس الرُّ

ر الباحثانخطوات إِعداد المقياس:  هاب بهدف استخدامه  ؛هذا المقياس طوَّ أَداة موضوعيَّة في تشخيص الرُّ

االختبارات  باالستعانة ببنودبتطوير المقياس  انوقد قام الباحث واستخدامه في البحوث النَّفسيَّة،االجتماعي، 

ابقة ذات ال هاب االجتماعينوالمقاييس السَّ  مثل: عالقة بتشخيص الرُّ

 (.0220ترجمة بدر األَنصاري ) (،0212جل االجتماعي جونز وراسيل )مقياس الخ 

  ُّ(.2007ترجمة مجدي محمد الدسوقي ) (،0227هاب االجتماعي رولين وووي )مقياس الر 

 (.0221تماعي حسن المالح )الخوف االج انةاستب 

 ( راب القلق االجتماعي محمد إِبراهيم عيد  (.2000مقياس اضطِّ

 ترجمة أَماني عبد  (،2000شباب كاترين كونور وآخرون )مقياس القلق االجتماعي للمراهقين وال

 (.2004المقصود )

هاب االجتماعي:  الخصائص السيكومتريَّة لمقياس الرُّ

هاب االجت  ماعيصدق مقياس الرُّ

اهري(:أ ن من ) قام الباحثان . صدق الُمحّكمين )الصدق الظَّ هاب االجتماعي الُمكوَّ ( 70بعرض مقياس الرُّ

ائي اجتما ائي نفسي،وأَخصَّ  جموعة من األَساتذة في علم النفس، واإلرشاد النَّفسي،فقرة على م  ،عيوأَخصَّ

قرات اد الفباستبعمن حيث مدى وضوحها ومالءمتها،  هاُثمَّ الُحكم علي لب منهم قراءة فقرات المقياس،طُ  وقد

ياغة،أَو إِد غير الُمالئمة، أَو إِضافة فقرات جديدة بما يخدم المقياس ويزيُد من  خال تعديالت تصحيحيَّة للصِّ

 قيمته.

 أَكثر إلِبقاء الفقرة في المقياس،( ف%20وفي ضور آراء الُمحكمين اعتمد الباحث على نسبة اتِّفاق ) 

دة وهي الفقرة رقم )واع  ( والتي تقول "7تماداً على ذلك تمَّ حذف فقرة واحدة لم تحَظ بنسبة االتِّفاق الُمحدَّ

ياغة،1خمس ) وتعديل ال  أُحبُّ االختبارات الشفهية"، ما هو ُمبيَّن في على نحو  ( فقرات من حيث الصِّ

 :(7جدول )
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 (4رقم ) جدولال

ح الفقرا هاب االجتماعي في ضوء آراء الُمحّكمينُيوضِّ لة من مقياس الرُّ  ت الُمعدَّ

 الفقرة بعد التَّعديل الفقرة قبل التَّعديل الفقرة

6 
أَشعُر بالتوتِر واالرتباِك إذا كنُت في حفلٍة 

 يقومون فيها بتصوير الحاضرين

أَشعُر بالتوتِر واالرتباِك إذا كنُت في حفلٍة 

 مصورة

11 
الرتياح عندما أكوُن مع ال أَشعُر با

 اآلخرين

أشعر بعدم االرتياح عندما أَكون مع 

 اآلخرين

 أُحبُّ االشتراك في رحالت جماعيِّةال  22
االشتراك في ختلق األعذار ألتجنب أ

 رحالت جماعيِّة

ُل في المراحيض العامة ال 44  ب التبول في المراحيض العامةتجنَّ أ أّتبوَّ

41 
ُر كأَنَّ جميع من في قاعات االنتظار أَشع

 فيها ُيراقبني

عندما أكون في قاعات االنتظار أَشعُر كأَنَّ 

 الجميع ُيراقبني

ناً مُ  وعلى ضوء هذه الُمعطيات أَصبح المقياس المبنيَّة على توجيهات المحّكمين،وبعد التَّعديالت  كوَّ

 .( فقرة70من )

مييزي: دق التَّ دق التَّمي ب. الصِّ هاب االوللتَّحقُّق من الصِّ ي جتماعيزي لُكل فقرة من فقرات مقياس الرُّ

رجة الُكلِّيَّة له، َق الباحثان والدَّ نة من ) طبَّ ( طالباً من طلبة المرحلة 10المقياس على عيِّنة استطالعيَّة ُمكوَّ

رجات التي حصل  ليا من خارج العيِّنة األَصليَّة،األَساسيَّة العُ  اً لبة ترتيباً تنعليها الطَّ ُثمَّ ُرتِّبت الدَّ ُثمَّ  ،ازليَّ

فتّين،تمَّت الُمقارن تائج أّن المقياس  ة بين المجموعتين الُمتطرِّ ين لديه قُدرة تمييزيَّة بوقد أوضحت النَّ

هاب االجتماعي، الحاصلين على درجاٍت ُمرتفعة وبين الحاصلين على درجاتٍ  ا يُ  ُمنخفضة في الرُّ ؤكِّد ممَّ

 صدق المقياس.

اخليج. صدق اال اخلي لمقياس القلق  :تِّساق الدَّ قام الباحثان بتقدير صدق المقياس بحساب االتِّساق الدَّ

راسة من خالل تقدير ُمعامل ارتباط ُكل فقر رجة الُكلِّية للمقياس،االجتماعي موضوع الدِّ  تبيَّن حيثُ  ة مع الدَّ

رجة الُكلِّيَّة للمقياس )أنَّ جميع فقرات مقياس القلق االجتماعي حقَّقت ارتباطات دالَّة  ( عند 200-70مع الدَّ

ن من ) اللة اإلِحصائيَّة. وبذلك يبقى المقياس في صورته النِّهائيَّة يتكوَّ ( فقرة تشترك جميعها 70ُمستوى الدِّ

هاب االجتماعي لدى أَفراد العيِّنة.   في قياس الرُّ

هاب االجتماعي:  ثبات مقياس الرُّ

 ( فقرة،20جات الفقرات الفرديَّة )بحساب ُمعامل االْرتباط بين در انوقد قام الباحث جزئة النِّصفيَّة:أ. التَّ 

(. وبعد 0.12وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين النصفين ) ( فقرة،20جات الفقرات الزوجيَّة )ودر
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اً. والنتائج موضَّ  (،0.22أصبحت قيمة ُمعامل الثبات )التعديل  جدول حة في وهي قيمة مقبولة إحصائيَّ

(1:) 

 :(5رقم )جدول ال

هاب االجتماعي بطريقة التَّجزئة النِّصفيَّة  نتائج ُمعامل ثبات مقياس الرُّ

ُمؤشِّرات                     

ة  إحصائيَّ

 الُمتغيِّرات

 ُمعامل االرتباط المحسوب )ر(
درجات 

 الُحريَّة

)ر( 

 الُمجدولة

الداللة 

 بعد التَّعديل لقبل التَّعدي حصائيَّةاإل

 الفقرات الفرديَّة
0.12 0.22 71 0.04 0.00 

ّوجيَّة  الفقرات الزَّ

 

هاب االجتماع انقام الباحث ب. حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: تخدام ي باسبحساب ثبات مقياس الرُّ

بدرجة تيجة تمتُّع المقياس (. ويتَّضح من هذه النَّ 0.200ألفا ُتساوي )وكانت قيمة  ُمعادلة ألفا كرونباخ،

بات، ة البيانات التي يتمُّ الحصول عليها يناألَمر الذي ُيطمئن الباحث عالية من الثَّ الحية وُتظهر ص ،لصحَّ

 المقياس للتَّطبيق على أَفراد العيِّنة.

هاب االجتماعي في صورته النِّهائيَّة طريقة تصحيح المقياس:  ن مقياس الرُّ يتمُّ  ( فقرة،70من )يتكوَّ

درجات(، أحياناً )درجتان(، أَبداً  0درجات(، ُمحايد )  7درجات(، غالباً ) 1صحيحها كاآلتي: دائماً )ت

( وأّعلى 70وذلك على جميع فقرات القياس. وبذلك تكون أّدنى درجة نظريَّة للمقياس هي ) )درجة واحدة(،

هاب االج وقام الباحثان (.200درجة هي ) تماعي والذي تراوحت درجاته بين بتحديد مدى مقياس الرُّ

مدى ُكل ُمستوى  سيمه إِلى ثالث ُمستويات متساوية،تمَّ تق (،020(، فكانت قيمة المدى هي )70-200)

ل بين )وعليه تكون درجات المُ  ( درجة،10ُيساوي ) ا الُمستوى الثَّان ( درجة،20-70ستوى األَوَّ ي فقد أَمَّ

َد بين ) الث بين )بينما ا ( درجة،074-27ُحدِّ  ( درجة.200-071نحصرت درجات الُمستوى الثَّ

د من ُمالءمة البرنام)التكنولوجي, والمعرفي السلوكي(: تحكيم البرنامج العالجي  أَكُّ لتَّطبيق ج لبغرض التَّ

ين على أَفراد العيِّنة، ليَّة على األَساتذة والُمختصِّ ة إِجراءاته فقد تمَّ عرضه في صورته األَوَّ مجال ي ف وصحَّ

ور تَّعديالت المطلوبة على البرنامج،وقُد أُجريت ال ،علم النَّفس واإلرشاد النَّفسي ة ومن ُثمَّ تمَّ إِعداد الصُّ

هاب االجتماعي.النِّهائيَّة للبرنامج المعرف لوكي للرُّ  ي السُّ
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راسة األَساسيَّة:  إِجراءات الدِّ

راسة األساسيَّة في الُخطوات   اآلتية:تمثَّلت إِجراءات الدِّ

 ن من ) طبَّق الباحثان هاب االجتماعي والُمكوَّ راب الرُّ نة من 70مقياس اضطِّ ( فقرة على عيِّنة ُمكوَّ

راسي ا ،( طالباً وطالبة من طلبة المرحلة األَساسيَّة الُعليا في مدارس دورا704) ل ألَومن الفصل الدِّ

راسي  ( 24/1/2004وذلك من ) ناثاً،إِ ( 207و) ،( طالباً 020منهم ) 2004/2001للعام الدِّ

 (.21/1/2004إِلى)

 د من رغبتهم في المشاركة والمواصلة وااللتزام  ة أَفراد المجموعة التَّجريبيَّةالحصول على موافق أَكُّ والتَّ

 بالتَّعليمات.

 ،راس تمَّ االتفاق على توقيت الجلسات  يوعلى نظام الجلسات وأسلوب العمل وفق ما ُيالئم التَّوقيت الدِّ

 ألَفراد العيِّنة.

 ( نة 0/2/2004بدء تطبيق البرنامج العالجي التكنولوجي في ( على المجموعة التَّجريبيَّة األولى الُمكوَّ

اً، (2من ) ة ُكل جلسة ) جلسات بواقع جلستين أُسبوعيَّ  ،وقام بهذا التَّطبيق الباحث األول ( دقيقة20ُمدَّ

لوكي على نة من ) والبرنامج العالجي المعرفي السُّ جلسة بواقع  (00المجموعة التَّجريبيَّة الثانية الُمكوَّ

اً، 0 ة ُكل جلسة  جلسات أُسبوعيَّ  دقيقة. 20 - 10ُمدَّ

 ي ف ي مدرسة ذكور ُخرسا الثَّانويَّةالبرنامج التِّْكنولوجي في قاعة التِّْكنولوجيا ف طبَّق الباحث األول

لوكي في قاعة مكتبةطبَّق الباحث الثَّ فيما  تربية جنوب الخليل. درسة ذكور م اني البرنامج المعرفي السُّ

 في تربية جنوب الخليل.ُخرسا الثَّانويَّة 

 َق الباحثان هاب االجتماعي على المجموعتين التجريبيَّة األولى والثانية  طبَّ في نهاية الجلسات مقياس الرُّ

هاب اال وفي نفس ُطبِّقت استمارة تقييم البرنامج، كما (،)تطبيق بعدي جتماعي اليوم تمَّ تطبيق مقياس الرُّ

 (.1/00/2004على العيِّنة الضابطة )القياس البعدي( وكان ذلك بتاريخ )

 ة ُمتابعة دامت شهراً واحداً وذلك بتاريخ ) انطبَّق الباحث تبعي بعد ُمدَّ ( 0/02/2004جلسة القياس التَّ

 موعة التَّجريبيَّة الثَّانية.( للمج1/02/2004و ) جموعة التَّجريبيَّة األولى،للم

 ( اً باستخدام برنامج  (.SPSS, 22.0تمَّ تفريغ النَّتائج وتحليلها إِحصائيَّ

راسة،لمعالجة البيانات الُمتَ  األَساليب اإلِحصائيَّة الُمستخدمة: ل عليها بعد تطبيق الدِّ خدام تمَّ است حصَّ

 ،ان وتنياختبار م اختبار ولكوكسن، حراف المعياري،توسط الحسابي، االناألساليب اإلحصائيَّة اآلتية: الم

 (.2nمربع إيتا )
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تائج وتفسيرها:  تحليل النَّ

ئيس وهو:  راسة الرَّ هاِب لإلجابة على سؤال الدِّ ين في خفِض درجة الرُّ ُة َبْرناَمجين إْرشاديَّ ما فاِعلِيَّ

نٍة من َطلََبِة الَمْرَحلَِة األَساِسيَّ  راسة ِة اْلُعْليا في َمداِرِس ُدْورا؟االْجتِماعيِّ لََدى عيِّ   ،تمَّ اختبار فرضيَّات الدِّ

ِة هذه الفرضيَّات،وللتَّح طات الحسابيَّة،قاَم الباحُث با قُِّق من ِصحَّ ريَّة واالنحرافات المعيا ستخراِج الُمتوسِّ

راسة هاب االجتماعي، تبعاً لُمتغيِّر  لدرجات أَفراد عيِّنة الدِّ تائج كما المجموعة،على مقياس الرُّ  وجاءت النَّ

 (:2في جدول )

 (: 6الجدول رقم )

طات ا هاب لحسابيَّة واالنحرافات المعياريالُمتوسِّ راسة على مقياس الرُّ ة لدرجات أَفراد عيِّنة الدِّ
 لُمتغيِّر المجموعة جتماعي تبعاً اال

 العدد المجموعة

 

 القياس القبلي

 

 القياس البعدي

ط  الُمتوسِّ

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

ط  الُمتوسِّ

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.20 002.01 4.20 020.21 00 )برنامج تكنولوجي( 0تجريبيَّة 

 7.20 004.22 2.20 012.00 00 ) معرفي سلوكي( 2تجريبيَّة 

طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة لدر2جدول )ُيبيُِّن   اً للُمتوسِّ جات أَفراد ( تبايناً ظاهريَّ

هاب االجتماعي.  المجموعتين على مقياس الرُّ

ها:  حليلهاتو نتائج الفرضيَّة األولىعرض . 1 "ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّة عند ُمستوى والتي نصُّ

طات درجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة األُولى في القياسّين القبلي والبعدي  (𝛂 ≥ 0.00)الداللة  في ُمتوسِّ

هاب االجتماعي" ة الفرضيَّة .على مقياس الرُّ بالُمقارنة بين ُمتوسِّطي  انقام الباحث ،وللتَّحقُّق من صحَّ

ودرجات نفس المجموعة التَّجريبيَّة بعد تطبيق  في القياس القبلي، األولى درجات المجموعة التَّجريبيَّة

هاب افي القياس البعدي على مقياس  التكنولوجيالبرنامج  ب إشارات توتمَّ استخدام اختبار ر ،الجتماعيالرُّ

ح ذلك.4جدول )و (،Zالمجموعات الُمتزاوجة )ويلكوكسون( للكشف عن قيمة )  ( ُيوضِّ

 

 



19 
 

 (: 7) الجدول رقم

الفرق بين ُمتوسِّطي ُرتب درجات أفراد المجموعة التَّجريبيَّة األولى في القياسين القبلي والبعدي على 
هاب االجتم  اعيمقياس الرُّ

 الفئة المقياس
ط  ُمتوسِّ

 تبرُّ ال

مجموع 

تب  الرُّ

 ُمعادلة ويلكوكسون

 Zقيمة 
 ُمستوى الّداللة

هاب  الرُّ

 االجتماعي

 200.00 00.10 موجبة

7.07 0.00 

 0.00 0.00 سالبة

طات ُرتب  0.00( أَنه توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند ُمستوى 4جدول )يتبيَّن من   بين ُمتوسِّ

ي، وُرتب في القياس القبل ات أفراد المجموعة التَّجريبيَّة األولى الذين ُطبِّق عليهم البرنامج التكنولوجيدرج

ط رتب درجات المجموعة  كانت الفروق لصالح القياس البعدي،و درجاتهم في القياس البعدي، أي أنَّ ُمتوسِّ

هاب االجتماعي على القياس البعدي أدنى ا ُيبيُِّن تدنِّي التَّجريبيَّة في الرُّ  من درجاتها على القياس القبلي ممَّ

هاب االجتماعي لدى أفراد المجموعة التَّجريبيَّة األولى بعد تطبيق البرنامج  وهذا ما ُيؤكِّدُ  ،ُمستوى الرُّ

ض للواقع االفتراضي،فعاليَّة العال ض اآلمن لمواقف اجتماعيَّ  ج بالتَّعرُّ نه من التَّعرُّ ارات بر ة عوما يتضمَّ نظَّ

اآلمن  يإِضافًة إِلى جاذبيَّة هذه التِّكنولوجيا وقُدرتها على توفير جو من التَّفاعل اإلِيجاب الواقع االفتراضي،

عن  نه،ته عحيُث يشعُر الفرد بالتَّواجد الفعلي في العالم االفتراضي ومسؤوليَّ  مع المواقف االجتماعيَّة،

 االفتراضية.طريق تحقيق االنغماس الُكلِّي في بيئته 

(  قُدرة البرنامج اإلِرشادي التِّكنولوجي الُمتمثِّل Calafell & al, 2014ويعزو كاالفيل وآخرون )

ض للواقع االفتراضي  هاب االجتماعي إِلى التَّفاعل الُمتمثِّل بقُدرة الفرد على  علىبالتَّعرُّ خفض درجة الرُّ

أْثير على العالم االف أْثير الُمتبادل بين البيئة االفتراضيَّة والُمس عامل معه،تراضي وإِمكانيَّة التَّ التَّ  ةتخدمأَي التَّ

ده الُمستخدم،ولكن با كما هو األَمر في الواقع الحقيقي، وُتعدُّ عمليَّة الُمحاكاة عن طريق  ألُسلوب الذي ُيحدِّ

ة للفرد حيث ُتعطى الفرصب لتَّدريب الحقيقي على أرض الواقع،استخدام النِّظام االفتراضي بديالً ُممتازاً ل

هاب دون التَّورط بأَيَّة إِحراجات أَو نقد أَو  ر للمواقف االجتماعية التي ُتثير الرُّ ض الُمتكرِّ الُمستخدم بالتَّعرُّ

 ُسخرية من الُمحيط.

ض لمشاهد ثالثيَّة األبعاد ُتحاكي 2000وُيضيُف عطية ) ( أَنَّ اإلِحساس باألَمان خالل التَّعرُّ

ا ُيساعد الفرد على ضبط توتُّراته المواقف ا الجتماعيَّة الحقيقيَّة ُيعطي ثقًة للفرد وتقديراً أَفضَل للذات ممَّ
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خول إِلى مواقف  ومرن، لهخول في الموقف بشْكٍل سوانفعاالته والدُّ  ةً في الدُّ ا ُيعطي الُمستخدم ُجرأّةً وقوَّ ممَّ

شابهة على أَرض الواقع.  اجتماعيَّة مُّ

فُق هذ  (، Calafell & al, 2014ه النَّتيجة مع دراسة ُكل  من: دراسة كاالفيل وآخرون )وتتَّ

 ,Klinger & et al)دراسة كيلنجر وآخرون و  (Gebara et al, 2016ودراسة جيبارا وآخرون )

2005). 

ها:  وتحليلها نتائج الفرضيَّة الثَّانيةعرض . 2  (𝛂 ≥ 0.00)"ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّة والتي نصُّ

تبُّعي" طات درجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة األُولى على القياسّين البعدي والتَّ ن قُّق موللتَّح .في ُمتوسِّ

ة الفرضيَّة، ط ُرتب درجات المجموعة التَّجريبيَّةبالُمقارنة بين ُمت قام الباحثان صحَّ لقياس األولى في ا وسِّ

هاب  تبُّعي على مقياس الرُّ ط ُرتب درجات نفس المجموعة التَّجريبيَّة في القياس التَّ البعدي، وُمتوسِّ

حيث تمَّ استخدام اختبار ُرتب إشارات المجموعات الُمتزاوجة )ويلكوكسون( للكشف عن قيمة  ،االجتماعي

(Z،)  ( 1وجدول)  .ُيبيُّن ذلك 

 (: 2الجدول رقم )

طي ُرتب درجات  تبُّعي ع األولى المجموعة التَّجريبيَّة أفرادالفرق بين ُمتوسِّ لى في القياسين البعدي والتَّ
هاب االجتماعي  مقياس الرُّ

 الرتب االداء المقياس
ط  ُمتوسِّ

 تبالرُّ 
مجموع 
تب  الرُّ

 ُمعادلة ويلكوكسون
 Zقيمة 

ُمستوى 
 لّداللةا

هاب  الرُّ
 االجتماعي

 70.40 7.04 سالبة بعدي
 غير دالة 0.41

 21,00 2.10 موجبة تتبعي

ح          ط ُرتب درجات أفراد المجموعة 1جدول )يوضِّ ( أنَّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بين ُمتوسِّ

ط ُرتب درجاتهم في عليهم البرنامج التكنبَّق التَّجريبيَّة األولى الذين طُ  ولوجي في القياس البعدي وُمتوسِّ

هاب االجتماعي تبُّعي على مقياس الرُّ هاب االجتماعي  ،القياس التَّ أي أنَّ درجات المجموعة التَّجريبيَّة في الرُّ

رجة المعياريَّة لل قياس معلى القياس البعدي ُمتقاربة من درجاتها على القياس التَّتبُّعي. حيث بلغت قيمة الدَّ

ا يعني عدم 0.01( في حالة االختبار ذي الطرفين عند ُمستوى )0.22( وهي قيمة أقل من )-0.41) ( ممَّ

 داللة الفروق. 

ض للواقع االفتراضي قد زاد من ثقة الفرد بنفسه  ي ُمواجهة فوُيمكُن تفسير هذه النَّتيجة بأَنَّ برنامج التَّعرُّ

لدى  وأَصبح ذه المواقف في الحياة الحقيقيَّة،هارات التَّعامل مع مثل هوأَصبح لديه  م المواقف االجتماعيَّة،

ارة الواقع االفتراضي والحصول  ض للواقع االفتراضي في أَيِّ لحظة بمجرد امتالك نظَّ الفرد إِمكانيَّة التعرُّ

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
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احة واالطمئنان في المواقف اال ختلفة. جتماعيَّة المُ على مشاهد ُثالثيَّة األبعاد. وأَصبح لدى الفرد شعور بالرَّ

ن يودراسة جيبارا وآخر (،Calafell et al, 201ن )يوتتَّفق هذه النَّتيجة مع دراسة كاالفيل وآخر

(Gebara et al, 2016.) 

ها: . 3 الثة والتي نصُّ   (𝛂 ≥ 0.00)"ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّة عرض وتحليل نتائج الفرضيَّة الثَّ

طات درجات  انية في ُمتوسِّ هاب  فيأَفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثَّ القياسّين القبلي والبعدي على مقياس الرُّ

ة الفرضيَّةاالجتماعي".  موعة المج أفراد بالُمقارنة بين ُمتوسِّطي درجات انقام الباحث ،وللتَّحقُّق من صحَّ

 شاديجريبيَّة بعد تطبيق البرنامج اإلرودرجات نفس المجموعة التَّ  في القياس القبلي، الثانية  التَّجريبيَّة

هاب االجتماعي المعرفي السلوكي وتمَّ استخدام اختبار ُرتب إشارات  ،في القياس البعدي على مقياس الرُّ

ح ذلك.2جدول )و (،Zالمجموعات الُمتزاوجة )ويلكوكسون( للكشف عن قيمة )  ( ُيوضِّ

 (: 1)جدول رقم 

طي ُرتب درج ات أفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثانية في القياسين القبلي والبعدي على الفرق بين ُمتوسِّ
هاب االجتماعي  مقياس الرُّ

 الفئة المقياس
ط  ُمتوسِّ

 تبالرُّ 

مجموع 

تب  الرُّ

 ُمعادلة ويلكوكسون

 Zقيمة 
 ُمستوى الّداللة

هاب  الرُّ

 االجتماعي

 022.00 2.21 موجبة

0.12 0.00 

 0.00 0.00 سالبة

طات ُرتب درجات  0.00( أَنه توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند ُمستوى 2جدول )ن من يتبيَّ   بين ُمتوسِّ

وُرتب  لي،في القياس القب أفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثانية الذين ُطبِّق عليهم البرنامج المعرفي السلوكي

ط رتب درجات المجموعة  ي،كانت الفروق لصالح القياس البعدو م في القياس البعدي،درجاته أي أنَّ ُمتوسِّ

ا ُيبيُِّن  هاب االجتماعي على القياس البعدي أدنى من درجاتها على القياس القبلي ممَّ التَّجريبيَّة الثانية في الرُّ

هاب االجتماعي لدى أفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثانية بعد تطبيق البرنامج،  تدنِّي ُمستوى الرُّ

لوكي،ُد فعاليَّة التَّ وهذا ما ُيؤكِّ  نه من تقنيوم دخل العالجي المعرفي السُّ يُث ح،ٍ ةاٍت عالجيا يتضمَّ

ى ذلك هاب االجتماعي، أَدَّ راسِة. إِلى تخفيِف الرُّ  كما يقيُسه المقياُس الُمَعدُّ في هذه الدِّ

لوكي،امج اإلِرشادي المعروتمَّ تفسير هذه النَّتيجة في ضوء تأْثيِر استخدام البرن َن ح في السُّ يُث تضمَّ

ِة المعرفيَّ  اٍت تهدُف إِلى ُمساعدِة الفرِد على تنمَيِة قُدراِتِه العقالنيَّ يَّ  ة،ِة إِلى أَقصى َدَرَجٍة ُمْمكنالبرنامُج فنِّ

ْلبي إِلى أََقلِّ در َخلُّ  َجةٍ ُمْمكنٍة،والعمِل على خْفِض َتْفكيرهِ السَّ  تي تْعتريه،الِت الَص من الُمْشكحتَّى يستطيَع التَّ
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ْلبي إِ  أيضاً  تعليِم الفرِد وتدريِبهِ و فيَِّة تغييِر أَْنماِط التَّفكيِر السَّ وتدريِبِه على  يَّة،لى أَْنماِط تْفكيٍر إِيجابعلى َكّيْ

ِة التَّغلُّبِ  فيَّ لوِب ِل استْخداِم أُسْ لكي ينجَح في التَّعاُمِل مَع الُمْشكالِت من خال هعلى الَمشاعِر الُمْزعجِة لدي كّيْ

ِم في الجانِب الفسيولوجي،االسترخاِء لل وإِْكسابِه مهاراِت التَّكيُِّف الَمْعِرفيَِّة لضْبِط الجانِب الُمَتعلِِّق  تَّحكُّ

راِت.  باألَفكاِر والتََّصوُّ

راسِة مع نتائج دراساتٍ  َفَقت نتيجُة هذه الدِّ ودراسة (، 2000سابقٍة مثل دراسة دبابش ) وقِد اتَّ

 (. 2002ودراسة غزو وسمور ) (،2002(، ودراسة علي )2002الطروانة )

ابعةعرض . 4 ها:  وتحليلها نتائج الفرضيَّة الرَّ                   "ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّةوالتي نصُّ

(𝛂 ≥ 0.00)   َّانية على القياسّين البعدي والت طات درجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثَّ بُّعي تفي ُمتوسِّ

هاب االجتماعي" ة الفرضيَّة .على مقياس الرُّ ط ُرتب قام الباحثان ،وللتَّحقُّق من صحَّ  بالُمقارنة بين ُمتوسِّ

ط ُرتب درجات نفس المجموعة التَّجريبيَّة  في القياس البعدي، درجات المجموعة التَّجريبيَّة الثانية وُمتوسِّ

ها تبُّعي على مقياس الرُّ حيث تمَّ استخدام اختبار ُرتب إشارات المجموعات  ،ب االجتماعيفي القياس التَّ

 ُيبيُّن ذلك.  (00)جدول و  (،Zالُمتزاوجة )ويلكوكسون( للكشف عن قيمة )

 (: 14جدول رقم )

تبُّعي على  الفرق بين ُمتوسِّطي ُرتب درجات أفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثانية في القياسين البعدي والتَّ
هاب االجتماعيمقي  اس الرُّ

 الرتب االداء المقياس
ط  ُمتوسِّ

 تبالرُّ 
مجموع 
تب  الرُّ

 ُمعادلة ويلكوكسون

 Zقيمة 

ُمستوى 
 الّداللة

هاب  الرُّ
 االجتماعي

 00.40 0.04 سالبة بعدي

 غير دالة 0.17

 21,00 2.10 موجبة تتبعي

ح          ط ُرتب درجات أفراد ( أنَّه ال توجد فروق ذات داللة إح00جدول )يوضِّ صائيَّة بين ُمتوسِّ

ط ُرتب المجموعة التَّجريبيَّة األولى الذين طبَّق  عليهم البرنامج التكنولوجي في القياس البعدي وُمتوسِّ

هاب االجتماعي تبُّعي على مقياس الرُّ أي أنَّ درجات المجموعة التَّجريبيَّة في  ،درجاتهم في القياس التَّ

هاب اال رجة الرُّ تبُّعي. حيث بلغت قيمة الدَّ جتماعي على القياس البعدي ُمتقاربة من درجاتها على القياس التَّ

( في حالة االختبار ذي الطرفين عند ُمستوى 0.22( وهي قيمة أقل من )-0.17المعياريَّة للمقياس )

ا يعني عدم داللة الفروق. 0.01)  ( ممَّ
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ل العالجي تمَّ الُمحافظة عليها حتَّى بعَد يعني أَنَّ الَمكاسَب العالجيَّ  وهذا  ضت عن التَّدخُّ ة التي تمخَّ

ال للعالج قد 7) ( أَسابيع من انتهاء عمليَّة التَّطبيق، وُيْستخلُص من هذه النَّتيجة أَنَّ األَثر اإلِيجابي والفعَّ

ة )اْستمرَّ حتَّى بعد التَّوقُّف عن الجلسا عرفي ك أَنَّ من خصائص العالج المذل ؛( أَسابيع7ت العالجيَّة لمدَّ

لوكي  وُتعزى هذه النَّتيجة أَيضاً إِلى لمكاسب العالجيَّة لفتراٍت أَطول،والحفاظ على ا منع االنتكاسة، السُّ

راسِة هو عالٌج تعليميٌّ ُيْكِسُب الفرد آليَّات التَّعامل مع  لوكي الُمستخدم في هذه الدِّ كون العالج المعرفي السُّ

وكذلك يزيُد هذا العالج من كفاءِة الفرد في حلِّ ُمْشكالته  اعيَّة التي ُتثيُر لديه المخاوف،ف االجتمالمواق

فُق نتيجُة هذه إلى اوُيغيُِّر نظرته  يات التي َتْفرضها عليه الظروف. وتتَّ لحياِة فتزيُد قُْدرته على ُمواجهة التَّحدِّ

راسة مع نتائج دراساتٍ  (، ودراسة علي 2002(، ودراسة الطروانة )2000بش )سابقٍة مثل دراسة دبا الدِّ

 (. 2002ودراسة غزو وسمور ) (،2002)

ها:  عرض وتحليل نتائج الفرضيَّة الخامسة. 5 "ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّة عند ُمستوى والتي نصُّ

اللة  راسة في القياس ا  (𝛂 ≥ 0.00)الدِّ طات درجات أَفراد عيِّنة الدِّ هاب في ُمتوسِّ لبعدي على مقياس الرُّ

فاعل بينهما2تجريبيَّة  ,1اعي ُتعزى للمجموعة )تجريبيَّة االجتم ة الفرضيَّة ". وللتَّح( والتَّ قُّق من صحَّ

ط ُرتب درجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة األولى التي تلقَّت  الخامسة، قام الباحثان بالُمقارنة بين ُمتوسِّ

اً  ط ُرتب درجات أفراد المجموعة  (،00=باستخدام الواقع االفتراضي )نبرنامجاً تكنولوجيَّ وُمتوسِّ

اً )ن اً سلوكيَّ وذلك باستخدام اختبار  ( في القياس البعدي،00=التَّجريبيَّة الثَّانية التي تلقَّت برنامجاً معرفيَّ

 (:00جدول )وذلك كما ُيبيِّن  بين درجات عيِّنتين ُمستقلَّتين، مان وتني للكشف عن الفروق

 (11جدول رقم )

هاب االجتماعي  متوسطا ُرتب درجات المجموعة التَّجريبيَّة األولى والمجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية في الرُّ

 الفئة المقياس
ط  ُمتوسِّ

 الُرتب

مجموع 

تب  الرُّ
 Zقيمة  U قيمة

ُمستوى 

 الّداللة

هاب  الرُّ

 االجتماعي

 التَّجريبيَّة األولى: البرنامج

 التِّكنولوجي
1.02 10.20 

0.00 7.02 

0.00 

دالة عند 

0.00 
التَّجريبيَّة الثَّانية: البرنامج 

 المعرفي السلوكي
01.00 010.00 

ط ُرتب درجات أفراد المجموعة التَّجريبيَّة 00جدول )يتبيَُّن من  ( وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة بين ُمتوسِّ

ض للواقع االفتراضي(األولى )مجموعة العالج بالتَّ  ط ُرتب درجات أَفراد المجموعة التَّجريبيَّة  ،عرُّ وُمتوسِّ

هاب االجتماعي انية )مجموعة العالج المعرفي السلوكي(  في القياس البعدي للرُّ ان فقد كانت قيمة م ؛الثَّ

داللة عند دوليَّة للكونها أقل من القيمة الحرجة الج ؛(0.00)وهي قيمة دالة عند ُمستوى ( 0.00)وتني 
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 أي أنَّ  ،وقد جاءت الفروق لصالح المجموعة التَّجريبيَّة األولى )البرنامج التكنولوجي( ،0.00ُمستوى 

ط ُرتب درجات  هاب االجتماعي أدنى من ُمتوسِّ ط ُرتب درجات المجموعة التَّجريبيَّة األولى في الرُّ ُمتوسِّ

ح تدنِّ   التَّجريبيَّة الثانية،المجموعة  ا ُيوضِّ هاب االجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبيَّة ممَّ ي ُمستوى الرُّ

 األولى بعد تطبيق البرنامج بشكل أكبر مقارنة مع المجموعة الثانية.

تمَّ إيجاد بإِيجاد  راسة،لكشف عن مدى فاعليَّة البرنامج اإلِرشادي على درجات أَفراد عيِّنة الدِّ لو

 :(02على نحو ما ُيبيِّنه جدول )وكانت النَّتائج  ألَثر،لقياس حجم ا n)2مربع إِيتا )

 (: 12جدول رقم )

 حجم تأثير البرنامج على درجات أَفراد العيِّنة

 حجم األَثر 2n المجموعة

 كبير 0.122 لبرنامج التكنولوجيا

البرنامج المعرفي 

لوكي  السُّ
 كبير 0.102

تَّجريبيَّة األُولى كان موعة ال( أَنَّ حجم األَثر للبرنامج التكنولوجي على المج02جدول )ُيبيِّنُّ 

راسة يرجعُ %12.2وهذا يعني أَنَّ ) (،0.122) لبرنامج التكنولوجي ا إلى ( من التَّباين في أَداء عيِّنة الدِّ

ُم بها. وُيبيِّنُّ جدول )إلى  ( يرجعُ %00.1بينما ) ( أَنَّ حجم األَثر للبرنامج 02عوامل أُخرى غير ُمتحّكً

لوكي على المجمو باين %10.2وهذا يعني أَنَّ ) (،0.102جريبيَّة الثَّانية كان )عة التَّ المعرفي السُّ ( من التَّ

راسة يرجعُ  لوكي بينما )ا إلى في أَداء عيِّنة الدِّ عوامل أُخرى  إلى ( يرجعُ %01.0لبرنامج المعرفي السُّ

 ُم بها.غير ُمتحكَّ 

ق البرنامج العالجي التكنولوجي إِلى ما تضّمن كذلك و جاذبيَّة لألَفراد، ه البرنامج منوُيعزى تفوَّ

يث ح ها عبر تقنيَّة الواقع االفتراضي،التَّفاعل اآلمن مع المواقف االجتماعيَّة الُمصطنعة التي يتم عرض

يخشى الكثيرون مواجهة المواقف االجتماعيَّة التي ُتسبب لهم القلق والتَّوتُّر خوفاً من انتقاد اآلخرين 

التَّدريجي  وتقليل الحساسيَّة ُعالً آمناً وُمتعة في الُمشاهدة،تراضي ُيوفُِّر لهم تفاوُسخريتهم، لكنَّ هذا الواقع االف

اً. ات عديدة إِلى أَن يتم التَّخلص من الخوف نهائيَّ رب إِعادة المشهد مرَّ  ألنَّه ُيمكُن للفرد الُمضطَّ

راسة مع  حيُث  ،(Klinger & et al, 2005)ن يدراسة كيلنجر وآخروتتَّفق نتيجة هذه الدِّ

ناً أَكبر من المجموعة التي ُعولجت  أظهرت المجموعة التي تلقَّت العالج بالتَّعرض للواقع االفتراضي تحسُّ

لوكي، ات وكان الفرق داالً على بأسلوب العالج المعرفي السُّ قدير الذَّ  لوظيفيَّة،ي للتَّجنُّب والحالة امقاييس التَّ

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2005.8.76
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ض للواقع االفتراضي انخفاضاً في القلق أَثناء ممارسة العالج  وكذلك أَظهر األَفراد الذين عولجوا بالتَّعرُّ

اً سلوكيَّاً.  أَكبر من الذين عولجوا معرفيَّ

ادسة. عرض 6 ها: وتحليلها نتائج الفرضيَّة السَّ  ≤ 𝛂)"ال توجد فروق ذات داللة إِحصائيَّة  والتي نصُّ

طات درجات أَفراد المجموعة الضابطة  (0.00 هاب  فيفي ُمتوسِّ القياسّين القبلي والبعدي على مقياس الرُّ

ة الفرضيَّة  .االجتماعي" ابطة فيبين ُمتوسِّطي درجات المج قارن الباحثانوللتَّحقُّق من صحَّ  موعة الضَّ

رجات نفسها لقبلي،القياس ا لق عدي على مقياس قبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي في القياس الب والدَّ

ياضيَّات،  (،Zاختبار ُرتب إشارات المجموعات الُمتزاوجة )ويلكوكسون( للكشف عن قيمة ) واستخدم الرِّ

ح ذلك.00جدول )و  ( ُيوضِّ

 (13جدول رقم )

ابطة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس ي ُرتب أفراد ُطالالفرق بين ُمتوسِّط ب المجموعة الضَّ
هاب االجتماعي  الرُّ

 الرتب األداة المقياس
ط  ُمتوسِّ

 تبالرُّ 

مجموع 

تب  الرُّ

 ُمعادلة ويلكوكسون

 Zقيمة 

ُمستوى 

 الّداللة

هاب  الرُّ

 االجتماعي

 02.40 0.24 سالبة قبلي
 غير دالة 0.02

 72.40 7.24 موجبة بعدي

طات ُرتب درجات توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة  ( أَنه ال00جدول )يتبيَّن من           أفرادبين ُمتوسِّ

ابطة الذين لم ُيطبَّق عليهم الب ي القياس درجاتهم فوُرتب  رنامج اإلرشادي في القياس القبلي،المجموعة الضَّ

ن عبر الزمن، ة لموهذا يعني أن أفراد هذه المجموع البعدي، وذلك أنهم لم يخضعوا  يحصلوا على أي تحسُّ

رجة المعياريَّة للمقياس  للبرنامج العالجي على غرار نظرائهم في المجموعة التَّجريبيَّة. حيث بلغت قيمة الدَّ

ا يعني عدم 0.01( في حالة االختبار ذي الطرفين عند ُمستوى )0.22( وهي قيمة أقل من )-0.02) ( ممَّ

 لة الفروق.دال

راسة: ِصياُت الدِّ  َتّوْ

لت إِل راسة الحاليَّة من نتائج،في ضوء ما توصَّ  تمَّ وضع التَّوصيات اآلتية: يه الدِّ

ائيِّين النَّفسيِّين على ضرورة استخدام البرنامج التكنولوجي )0 الواقع العالج ب. حث الُمرشدين واالخصَّ

هاب االجتماعي كما دلَّت الدراسة الحاليَّة.من أَثر إيجابي في التَّ  لما له ؛االفتراضي(  خفيف من أعراض الرُّ
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ِث والُمناقشِة وإِدارِة الحواِر ُمْنُذ 2 َحدُّ . حث أَولياء األُمور على توفيِر فَُرِص تعليٍم ألَْبناِئِهم في مهارات التَّ

َغِر الختزاِل مواقِف القلِق االجتماعي بالتَّْدريج بما ال يسمُح بفْرِض   ظهورها لدى األَْبناء ُمْستْقبالً. الصِّ

ْفِس والُجْرأَِة في المواقف االجتماعيَّة التي  .0 توعية أَولياء األُمور بضرورِة إِْكساِب أَبنائهم الثِّقة بالنَّ

ب منهم. ضون لها واالستماِع لألَْبناِء والتََّقرُّ  يّتعرَّ

منهجيَّة والرياضيَّ  .7 لبةِ باألَْنشطة الالَّ ة مع المجتمع المحلِّي لكسِر حاجز الخوف لديهم ضرورة إِشراك الطَّ

 من ُمواجهة اآلخرين.

لبة على االنخراط بالمجتمع،  .1 ضرورة تصميم مناهج التربية والتَّعليم وفق أُسس تربويَّة نفسيَّة تشّجع الطَّ

ر والُمحلِّل، وذلك لمُ  نمية ساعدته على تواالنتقال به من دور الُمتلقِّي إِلى دور الُمتفاعل النَّشط والُمفسِّ

 لكي يسهل عليه االندماج بالمجتمع.الوعي بذاته وتطوير مهاراته االجتماعيَّة 
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