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فن ى ػػػػػػد فػػػػػػد   كى ل كى ْي   ػػػػػػدن فىػػػػػػ ْي كً ٍ َّى ـن فىٍ ػػػػػػ ى َيريعي  ىٍف  ىفىػػػػػػ بلِيػػػػػػْل ك ىٍوػػػػػػ ػػػػػػؿن كى َى كى ًَّػػػػػػدي ا ٍَ فػػػػػػد اِ؛ًػػػػػػٍدً هلل  ى
سى افد.ًإفٍ  َى ْي فد َّيزاًف  ل كيىٍك ى ى  َّاـً هذع اِدٍّراسىًةل داً يان ًإيناعي  ىٍف يىفى ى؛نؿى ًَّ ٍّد هذا اِ َّؿى

فنػػػػػرٍت ِػػػػد اِظثػػػػػركؼى اًَِّااِينػػػػػةى   ًَ فى ػػػػػاِ  ًِ ػػػػاًا ىفد اِفػػػػػد كى ًر كاِان ػػػػاً  ؛ىٍ ػػػػػدى ا ٍَ زيػػػػػًؿ اِوثػػػػػ ـي ً؛كى  ىفى ىػػػػدن
ًر ًإِػػػػ   يٍسػػػػفاذمى  ٍَ زٍيػػػػًؿ اِوثػػػػ ـي ً؛كى ػػػػبث كاِسنػػػػبلـل ََّػػػػا  ىفى ىػػػػدن َي ًْ اِ ػػػػًة فػػػػد ؛ىيػػػػتو سػػػػادى فيػػػػ ٍكػػػراً  هػػػػذًع اِدٍّراسى إًلً

َي  ى ٍّػػػػد ا الـــدُّْكتور نبيــــل الُجْنـــدي ػػػزاعي ا سػػػاِىًةل فىكى ًْ اِ ىػػػػيٍّـً   ػػػ  سيػػػطكًر هػػػػذع اِرٍّ فى د ؛ًٍِوػػػراًف ػػػرن ِنػػػػذم وى

زا .  ٍيرى اِكى  خى

 ََّا ك ىٍوَر اَِّيٍَّفَ يف اِذيف قاَّكا ؛َّي اقوة هذع اِدٍّراسة كهـ

ٍس د  كض     )َّيٍَّفَ ان خاركينان( َي  األيٍسفاذ اِدَفكر:  

فكر: َّيََّند  كٍ          ٍَ  كة        )َّيٍَّفَ ان داخ ينان(اِدث

 اِ؛اَث
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 الُمْحتوٍات قائمة

ٍفَة اَِّك كع  اِصن
 ب اكازة اِرساِة

 ج إهدا 
 د وَر كف دير

 ق قااَّة اََِّفكيات
 ز قااَّة اِكداكؿ
 ح قااَّة اَِّبلَؽ

 ط اَِّي خنص ؛اِ ثغة اِ ر؛ينة
 ؾ اَِّي خنص ؛اِ ثغة اإًل ك يزينة

 1 كخ فينفها اِدٍّراسة َّيوَ ةاِفٍصؿي األىكؿ: 
 2 َّي دٍَّّة اِدٍّراسة
 6 َّيٍوَ ةي اِدٍّراسة
 8  ىهداؼي اِدٍّراسة
 9  هَّينةه اِدٍّراسة

 10 اِفنٍ ريفات اإًلٍكرااينة كاِ نظرينة ِ َّيصطى ىَات
 11 َدكدي اِدٍّراسة 

 12 َّيَدٍّدات اِدٍّراسة
 13 اإًلطار اِ نظرم كاِدٍّراسات اِسنا؛ ةاِفٍصؿي اِانا د: 

 14 اِرثهاب االكفَّا د
ككيا اِكاقع االففرا د  30 فَ ِك
د  36 اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 48 اِدٍّراسات اِسنا؛ ة
 59 اِفصؿي اِاناِث: اِطنري ة كاإًلٍكرا ات

 60 اَِّ هج اَِّنٍسفخدـ فد اِدٍّراسة
 61  يٍّ ةي اِدٍّراسة

 63 َّيفغيٍّراتي اِدٍّراسة
 64  ىدكات اِدٍّراسةً 

 74 اِفصؿ اِرنا؛ع:  فااج اِدٍّراسة
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 86 اِفصؿ اِخاَّس: َّي اقوة كففسير  فااج اِدٍّراسة
 85 َّي اقوة كففسير  فااج اِدٍّراسة

 96 فكصيات اِدٍّراسة
ة  97 اِدٍّراسات اَِّيٍ فَر

 98 اَِّراكع
 112 َّبلَؽي اِدٍّراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز 
 

 

 قاِئَمُة الجداول

 الصفحة موضوع الجدول
 61 (: اِفنٍصَّيـ اَِّيٍسفخدـ فد اِدٍّراسة1:3كدكؿ )
َي ٍّينة ؛يف اِذثَكر كاإل اث2:3كدكؿ )  62 (: ف سيـ اِ يٍّ ة اِ
 63 اَِّكَّك ة فااج فَ يؿ اِفن؛ايف األيَادم َِّي ار ة َّيفكسٍّطات اسفكا؛ات  ىفراد اِ يٍّ ة َسب (: 3:3كدكؿ )
ٌََّيف4:3كدكؿ )  66 (: اِف رات اَِّي دنِة َّف َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د فد  ك  آرا  اَِّيَ
َي ٍّينة َِّ ياس اِ  ؽ االكفَّا د5:3كدكؿ )  َيؿ ف رة كاِدنركة اِ  68 (: َّي اَّبلت االرف؛اط ؛يف دركة 
 70 ؛طري ة اِفنكزاة اِ ٍّصفينة(:  فااج َّي اَّؿ ا؛ات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د 6:3كدكؿ )
(: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د كاِ؛ دم 1:4كدكؿ )

 76 ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك 
يف اِ ياسٌيف اِ؛ دم كاِفنف؛ث د (: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛2:4كدكؿ )

 77 ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك .
(: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د كاِ؛ دم 3:4كدكؿ )

 78 ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية.

اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ؛ دم كاِفنف؛ث د (: 4:4كدكؿ )

 79 ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية.

راسة (: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاَِّيفكسٍّطات اَِّي دنِة ِدركات  ىفراد  يٍّ ة اِدٍّ 5:4كدكؿ )

 80     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ف؛ ان َِّيفغيٍّر اَِّكَّك ة.

 80 (: اَِّي ار ات اِ؛ دية ؛طري ة وفيْ ألىار اَِّكَّك ة.6:4كدكؿ )
 81 (: َكـ فأا؛ر اِ؛ر اَّج     دركات  ىفراد اِ يٍّ ة7:4كدكؿ )
"ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د كاِ؛ دم  (: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار8:4كدكؿ )

 82 ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِ ا؛طة.
(:  فااج اخف؛ار "ت" ِدالِة اِفركؽ ؛يف َّيفكسٍّط دركات َّ ياس اِرثهاب االٍكفَّا د َسب َّيفغيٍّر 9:4كدكؿ )

 82 اِك س

َيٍ ينة10:4كدكؿ )  84 (: َّيٍسفكيات اِرثهاب االٍكفَّا د ِدل  ىٍفراد اِ يٍّ ة اِ
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 قائمُة الَمالِحق

ْفحة عىوان الُمْلَحق رقم الُمْلَحق  رقم الصَّ

هاب االجتًاعي 1  113 استًارج تحكيى يقياس انرُّ

هاب االجتًاعي في صىرته انُِّهائيَّح 2  116 يقياس انرُّ

 119 وصف انثرَايج انتِّْكُىنىجي 3

هىكي 4  126 وصف انثرَايج انًعرفي انسُّ

 145 انيىييَّحسجم األَفكار  5

 146 قائًح انتَّْشىيهاخ انًْعرفيَّح نثيك 6

 147 جذول تعذيم األَْفكار 7

 148 استًارج انتَّىاصم تيٍ انجهساخ. 8

 149 تًريُاخ االْسترخاء. 9

ييزي نفقراخ انًقياس 11 ًْ  152 َتائج انصذق انتَّ

ًُحكًيٍ نهًقياس وانثرَايج 11  154 قائًح ان
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 ُمَمخَُّص الدِّراَسةِ 

ٌيًف ًإٍرواًدينٌيًف فد خفض دركة اِرثهاًب االٍكًفَّا د ِد  ٍف فىاً ً ينًة ؛ىٍر اَّىكى َىٍوًؼ  ى ل هىدىفىٍت هًذًع اِدٍّراسةي ًإِ  اِ

ٍرَى ىًة األىساًسيًًّة اٍِ يٍ يا فد َّىدىاًرًس ديٍكرا.  ـن  كقد يٍّ ىةو َّف طى ى؛ىًة اَِّى   يٍّ ةً      االكفَّا د هابً اِرث  َّ ياسي  فط؛يؽي  ف

كفَكن ىٍت  يٍّ ةي اِدٍّراسًة اِ ٍّهااينًة َّف  (.ًإ اث َُِ ذَكرل ٩َُ) طاِبو كطاِ؛ةو ( ٠ََ) َّف فَكن تٍ  اِفد اِدٍّراسةً 

ـن ف سيَّهـ  وكااينان ًإِ  ابلًث َّكَّك اتو : ٍَّكَّك فيًف فكري؛ينفيًف كَّكَّك ةو  ا؛طةو 30) ل ( طاِ؛ان َّف اِذثَكًر ف

َيؿث َّكَّك ةو َّف ) ككينانل كف  نت 10فَكن ٍت  بل ف  نت اَِّكَّك ةي اِفنكري؛ينةي األيِك  ؛ر اَّكان ًإٍروادينان فَ ِك ( طيبلن

ا؛ط ينانل فد َيف ِـ فف ؽن اَِّكَّك ةي اِاناِاةي )اَِّكَّك ةي اِ ن  ىمن ةي( اَِّكَّك ةي اِفنٍكري؛ينةي اِانا يةي ؛ر اَّكان َّ رفينان سي َك

.  ؛ر اَّجو ًإٍروادمٍّ

ًاٍيس اآلفد: ُمْشِكَمُة الدِّراَسِة: ًَ ىةي اِدٍّراٌسًة فد اِفنساؤؿ اِرن  فىفىَّىاىؿي َّيٍو

الرُّىاِب االْجِتماعيِّ َلَدى عيِّنٍة من َطَمَبِة الَمْرَحَمِة اأَلساِسيَِّة ما فاِعِميَُّة َبْرناَمجين إرشاديَّين في خفض درجة 

 داِرِس ُدْورا؟اْلُعْميا في مَ 

صااينان ؛اسفخداـ ؛ر اَّج ) ٍَ ا ت اِ نفااج ََّا ي د:SPSS 17.0كقد فَّنت َّي اِكة اِ؛يا ات ًإ  (ل َك

 %(.13.25؛ غت  س؛ةي اٍ ًفواًر اِرثهاًب االكفَّا دٍّ ِدل  يٍّ ًة اِدٍّراسًة َّف اِك سيف )  .1

ن َّف اِ؛ر اَّج 2 َيبلن ار فا  ينة َّف .  ىظهرت  فااج اِدٍّراسة  ىفن  ٍَ دل َا ا  ى ككدل كاِ؛ر اَّج اَِّ رفد اِسث َك اِفَ ِك

  دـ اَِّي اِكة فد خفض  ى راض اِرثهاب االٍكفَّا د.

د فد خفض  ى راض اِرثهاب االكفَّا د.3 ككد     اِ؛ر اَّج اَِّ رفد اِسث َك  . ففكثؽ اِ؛ر اَّج اِفَ ِك

َيؿ َّف ا4 ِ؛ر اَّكيف اإلٍرواديينف     قياس اَِّيفا؛ ةل اِذم قاـ ؛ْ اِ؛اَث .  ىٍظهرت اِ نفااج اٍسفَّرار فا  ينة 

 ؛فٍط؛ي ْ ؛ د  ر؛ ة  سا؛يع َّف اٍ فها  اِ؛ر اَّج.



 ي 
 

د فد  بلج  كقد  كصت اِدٍّراسة ؛ ركرة اسفخداـ اِ بلج ؛اِكاقع االففرا دل كاِ بلج اَِّ رفد اِس َك

 ؼ َّف   راض اِرثهاب االكفَّا د.اِرثهاب االكفَّا د َِّا ِهَّا َّف  ىار إيكا؛د فد اِفنخفي

دل اِكاقع االٍففرا د.الكممات المفتاحيَّة ككدل ؛ر اَّج َّ رفد س َك  : اِرثهاب االكفَّا دل ؛ر اَّج فَ ِك
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                                             Abstract 

The Effectiveness of  Two Counseling  Programs in  Reducing the 

Degree of Social Phobia for a Sample of  High Basic Level Students in 

Dura Schools 

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. The social phobia scale was applied to the study sample which consisted of 

(400) students (190 males, 210 females), 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; the second experimental group was given a cognitive behavioral 

counseling program, while the third group (control group) did not receive any 

counseling program. 

The Study Problem: 

The problem of the study involves examining the following main question: 

What are the two counseling programs effective in reducing the degree of social 

phobia for a sample of high basic level students in Dura schools? 

 The data were processed statistically using (SPSS 17.0), and the results were as 

follows: 

1. The prevalence of social phobia in the study sample of both sexes was (13.25%). 

2. Results of the study indicated that both training programs were more   effective in 

reducing social phobia. 

3. The technological program outweighs the behavioral cognitive program in 

reducing social phobia. 



 ل 
 

4. Four weeks after the programs follow up data indicated that the sampled students 

in the experimental group retained their gains due to the participation in the 

counseling programs. 

The study recommended the use of virtual reality therapy and      cognitive 

behavioral therapy in the treatment of social phobia because of their positive effect in 

alleviating the symptoms of social phobia. 

Key Words: Social Phobia, Technological Counseling Program, Cognitive 

Behavioral Counseling,  Virtual Reality. 
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ل  الفصل اأَلوَّ

 ِة وخْمفيَّتياالدَِّراَســ ُمْشكمةُ 

  َّي دٍَّّةي اِدٍّراسىة 

  َّيوَ ةي اِدٍّراسىًة كفساؤالفها كفر ينافها 

  ىهداؼي اِدٍّراسىة  

  ىهَّينةي اِدٍّراسىة  

  اِف ريفاتي اإًلكرااينة كاِ نظرينة ِ َّيصط َات 

  َدكد اِدٍّراسة 

  َّيَدٍّدات اِدٍّراسة 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

لُ ــالَفصْ   ُل اأَلوَّ

 ةِ ــالدِّراسّ  خْمفيَّةُ 

 ِة:ــالدِّراسَ  ةُ ــُمّقدِّمَ 

ػػػرث ط ؛ػػػةي اََِّر ػػػًة األىساسػػػيًٍّة اِ ي يػػػا )ََّر ػػػة اَِّيراه ػػػة( ؛ػػػأىخطًر اَِّراَػػػًؿ  ػػػَّفى  ىطػػػكاًر              يىَّي

َيافهـ اَِّيخف فةل  ظران َِّا ففنسـي ؛ْ هػذع اََِّر ػة َّػف فغيثػراتو فػد َّظػاهًر اِ ثَّػكٍّ اَِّيخف فػةل َاِكٍسػَّينًة 

ككينًة كاِ   ينػػػة كاالكفَّا ينػػػةل ك  ظػػػران َِّػػػا يفَّفنػػػعي ؛ػػػْ هػػػؤال  اِطن ؛ػػػة َّػػػف خصكصػػػينة َ؛يػػػرةهلل إذ كاِفسػػػيِك

ًة ًإِ  اِرثودل فف َّنفي فغييراتو كصػ ك؛اتو في يػؽي ففا ػؿى اِفػرًد كفَيثفػْل  كف ؛ففرةو ا ف اِينة َّف اِطثفِك يَّرث

ِػػ  ط؛ي ػػًة اََِّر ػػًة كفيهػػا يف ػػرنضي اِطناِػػبي ًإِػػ  َّيٍوػػَبلتو َّيف ػػدٍّدةو داخ يػػةو كخاركيػػةول َّ هػػا َّػػا يرًكػػعي إً 

ْي فد  فكس اِطن ؛ة اَِّيراه يفى َّف فغيثراتو يو ركفى ؛ها كال يكدكفى َّ فذان إًلوػ؛اً ها  ذافهال كَّا اٍسفَداف

ْي َّػف اَِّيكفَّػع َّػف  ػدـً فهػـو كف ػديرو كففا ػؿو إيكػا؛د. َيػثي يَػكفي اِفػردي   ك فَ ي هال  ىك ًإِ  َّا يٍ  ىكٌٍ 

ْي فد هذع اََِّر ًة َريصػان   ػ  ظهػ ٍَّ ػ كرو اكفَّػا دٍّ َّيبلاػـو  ىا ػا  اِفنفػا بلت االكفَّا ينػة اَِّيخف فػةل ييَّ

ًْ ِآلخػريفهلل األىَّػر اِػذم يك ػؿي اِطن ؛ػةى  ير ػةن ِئًلصػا؛ًة ؛ا ػطٍّراًب  َّف ف ديـً ا ط؛اعو إيكا؛دٍّ  ف ذاف

َكػػازمل ؛  Ahghar, 2014 هلل 2016( )غػػزك كسػَّكرل Social Phopiaاِرثهػاًب االكفَّػا د )

  (.2011د؛ا؛شل  هلل 2013

( ًإِ   ىفن اِرثهاب االكفَّا د َاِةه َّر ينةه َّيز كةهل فيؤدٍّم 2012كٌ وارى واهيف ككرادات ) 

ِ  اِوث كًر اَِّيسفَّر ؛َّراق؛ة اِ ناس ِْل كهذا اِخكؼ  ىَ؛ر ؛َاير َّف اِوث كر  ًة اِفردل كاً  ًإِ  وؿٍّ ََر

َّث ات. ك؛اِفناِد فًِفن األىفراد اِذيف يي ا كف َّف هذا اِ ادم ؛اِخكؿ اِذم يَدث  ادةن فد اِفنك
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ييًؼ َيافهـ َّف خبلؿ فىكى ثًب  ىينة َّي اس؛ة  ٍَ ِ  ف هـل كاً  كف ِفغيير  َّط س َك اال طٍّراب قد ي طنرث

 اكفَّا ينة ف  هـ  ىَّاـ  ى ظار اآلخريف.

االكفَّا د ييظهركف اسفاارة  (  ف  ىفن األىفراد ذكم اِرثهاب2009فيَّا فَدنثى  ؛دي اِ ظيـ ) 

ككينة َّيرفف ة فد اَِّكاقًؼ االٍكفَّا ينةل ًإِ  كا ًب اِخكًؼ َّف اِفن ييـ اِسن ؛د َّف اآلخريفل  فيزيِك

ك  ًص اَِّهارات االٍكفَّا ينةل كيَكفي س كؾ اِفك ثب هك االسفرافيكينة اَِّيبلاَّة ِديهـ فد اَِّكقؼ 

 االكفَّا د اَِّيخيؼ.

ات األخيرة  َّكنان َّ طنردان فد  دًد اِدٍّراساًت اَِّ هكينة ِ رثهاب االكفَّا دل كقد وهدت اِس ك  

فا فْ )غزك   فيكةن ِفزايد َدنة اَِّيفىط ن؛ات االكفَّا ينةل كاٍرف؛اًط هذع اَِّيفىط ن؛ات ؛َّكاقؼ ف ييـ اِفرد َك

ذ ًإدراكْ َفاةو (ل َيثي  ىص؛ح اِرثهاب االكفَّا د َّك عى اهفَّاـ اِ؛اَايف َّ 2016كسَّكرل 

فوخيصينةو َّيسف  ةو  َّف اِطنٍ؛ ة اِاناِاة َّف دِيؿ اال طٍّرا؛ات اِ نٍفسينة اِفنوخيصد كاإًلَصااد 

ادر س ة )  American Psychiatrist(  ف را؛طة اِطبٍّ اِ نفسد األَّريَينة ) 1980اِصن

Association APA ة َكؿ ط؛ي ة هذا اال طٍّراب (ل َيث فزايدت األى؛َاث اِكصفينة كاِفنكري؛ين

(. فيَّا ا ف؛ر ر كاف 2011كس؛ؿ  بلكْل َّي فَّديف فد ذِؾ      يطرو  ظرينة َّيخف فة )كردةل 

(  ىفن اِريهاب االكفَّا د َّف ٌ َار األىَّراض فٍأايران      بلقة اِفرد ؛اِكَّا ةل َيثي ييَّاٍّؿي 2001)

ٌ َاريها ويك ان فد َّراَؿ  َّكٍّ اإًل ساف اَِّيخف فة.    %( َّف اال طٍّرا؛ات اِ يصا؛ينة ك 40-30َكاِد )

كقد  ىظهرت اِدٍّراسات  ؛ر اِ  كد اَِّا ية  ىفن هذا اال طٍّراب  ىَاير خيطكرةن ََّّنا َاف َّيفكقن ان 

(Debora & Turner, 1998( ل فيَّا  ىوار   فك د ك رككا)Antony & Rowa, 2008  ًِإ )

دة األىَّريَينة.  ىفن اِرثهاب االكفَّا د هك  ااِث  ىَار اال طٍّرا؛ات اِ نفسية ا فواران فد اِكاليات اَِّيفَن
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( ًإِ   ىفن اِرثهاب االكفَّا د 2004كفيويري اِ؛َكثث اِ نفسينة ٍَسبى َّا  ىوار ًإِيها فايد ) 

دة األىَّر  %( َّف َّكَّكع 13.3يَينة )َّي فوره  ىَار ََّّنا يي ف دل ًإذ ف؛ غي ً سىبي ا فوارع فد اِكاليات اَِّفَن

ة ؛اِرثهاب االكفَّا دل فيَّا فَدنثى  يد ) َناف كفؽى اَِّ ايير اِفنوخيصينة اِخاصن (  ىفن هذا 2000اِسث

رة  ىك اَِّيراه ة اِذم  ادةن َّا يَكفي َّيزًَّ ان.  ة اَِّيفأىخٍّ  اِرثهاب غاِ؛ان َّا ي؛د ي فد اِطثفِك

(  ىفن َّظاهرى 2002هلل دي؛را كرفواردل 2009 ظيـل هلل  ؛د ا2016ِكيرل )اََِّد كآخركفل  

اِرثهاب االكفَّا د   د اَِّيصاب ؛هذا اال طٍّراب َايرة كَّيف كٍّ ةل ف د يخاؼي اَِّر ي َّف اِفَدثًث  ىَّاـ 

 ىوخاصو غير؛ا ل خكفان َّف  ىف يف رنض ِ  ن د  ىك اِسثٍخرية  ىك االسفهزا ل كهذا اِخكؼ اِونديد ييؤدٍّم 

ل ََّّنا ييؤدٍّم ًإِ  زيادًة ًإفراز هرَّكف األىدري اِيف ؛ََّيناتو ًإِ  ا ًإرادمٍّ سفاارةو قكينةو ِ كهاًز اِ ص؛دٍّ اِبلن

َ؛يرةو ففكؽي اَِّي ىدنؿ اِطن؛ي دل كهذا ييؤدٍّم ًإِ  ظهكًر  ى راضو ؛د ينةو   د اإًل ساف اِخككًؿ فد َّي ظـً 

اقؼ إِ ا  َ َّة  ىَّاـ اِكَّهكرل كاِفَدثث  ىَّاـ َّكَّك ة َّف اَِّكاقؼ اِ ص؛ينةل كَّف  ىوهًر هذع اَِّك 

اِ ناس اِغير؛ا ل كَّ ا؛ ة َّسؤكؿ ذك َّ صبل كاِ ياـ ؛ َّؿو َّا  ىَّاـ اِ ناسل كف اكؿ اِطن اـ فد األىَّاَف 

(  ىفن اِسٍَّّة اَِّيَّينزة ِ رثهاب االكفَّا د ففَّانؿي فد اِخكؼ غير 2001اِ اَّنة. فيَّا يرل ر كاف )

ِكاق د َّف اِفنٍ ييـ اِسن ؛د ِ سث كؾ َّف ق؛ؿ اآلخريفل كاِفنوكثع اإلدراَد ِ َّكاقؼ االكفَّا ينة ِدل ا

اِفرد اَِّي طنرب اكفَّا ينانل كاِذم غاِ؛ان َّا يو ر  ى نْ ََّطث  ى ظار اآلخريف ؛دركة َ؛يرةل كيفصكنر 

 دع كاِسثخرية َّ ْ.  ىفن اآلخريف ِيس ِهـ  ىمث اهفَّاـو سكل ف ييَّْ كاٍ ف ا

( ًإِ   ىفن اِرثهاب االكفَّا د َّف  ىَار  ى كاع اال طٍّرا؛ات 2006كفيويري  ؛د اِ اؿ ) 

ينات. ََّا يَفؿث هذا اِرثهاب َّكق ان هاَّنان فد  َيَِك دَّاف اِ اَِّر ينة ا فواران فد اِ اِـ ؛ د االًَفااب كاً 

د اِ اور ِبل طٍّرا؛ات اِ نفس  International Classification ofية )اِفنص يؼ اِدِك

Diseases, Tenth Edition. ICD-10( ة اِ اَِّينة َن ادر  ف َّي ظنَّة اِصٍّ  World( اِصن
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Health Organization WHO, 1992 ََّا ييص نؼ  َّف ا طٍّرا؛ات اِ  ؽ اِفد كردت فد .)

 Diagnostic and Statistical Manual of Mentalاِدنِيؿ اِفنوخيصد كاإًلَصااد اِخاَّس )

Disorders DSM-V( ادر  ف اِكَّ ينة األىَّريَينة ِ طٍّبٍّ اِ نٍفسد  (. APA, 2013( اِصن

( ًإِ   ىفن اإًلصا؛ةى ؛اِرثهاب االكفَّا د فيؤدٍّم فد Rosenthal, 2009كييويري ركس ااؿ ) 

ة اَِّيصاب َِياف ًة دكفى َّيزاِك ي ِك َى ياًف ًإِ  اِ ْ ؛وَؿو ط؛ي دل َيثي يفك نبي اَِّيصابي َايرو َّف األَى

ًة فد اَِياًة كاِفنفا ًؿ َّع  ؛هذا اال طٍّراب اِفنفا ؿى االكفَّا دن َّع اآلخريفل كي؛ف دي  ف اَِّيواَر

ْي  اآلخريفل ََّّنا ييؤدٍّم ؛ْ فد اِ ٍّهاية ًإِ  اِ يٍزًِة االكفَّا ينًةل فيفأىانري فَصي يْ اِ  َّدل كييكاك

فااًب ك ىَّراًض اِ ٍ ًب.صي ك؛اتو فد اِ ٍَ كاًجل قٍد فيؤدٍّم ؛ْ فد اِ ٍّهايًة ًإِ  اإًلصا؛ًة ؛اال َندى ؛يؾ  زن َيثي  ى

Beak (2000 ٍّىفن َايران َّف األىفراًد اِذيف يي ا كًف اِرثهابى االكفَّا دن يىًكدكفى صي ك؛ةن ؛وَؿو داؿ  )

اديَّينًة كاَِّه ينًة   كاالٍكفَّا ينًة.فد اِكظااًؼ األَى

كفد هذع اِدٍّراسةل ييس ٍّطي اِ؛اَثي اِ ك ى     طري ةو كديدةو ِ فن ريًضل فيسفخدـي َّف خبلؿ  

ككيا ابلايًة األى؛ اًدل كهدى اِفن ريضي َّف خبلًؿ اِكاقًع االٍففرا دٍّ ) (ل Virtual Reality VRفَ ِك

ككيا ق2010كييويري  طينةي ) د اٍسفيٍخًدٍَّت ؛ىفا  ينةو فد  بلًج ؛ ًض اال طٍّرا؛اًت ( ًإِ   ىفن هذع اِفَ ِك

ينةي ف كـي     اِفنٍ ريًض ِ َّايراًت اَِّيخيفًةل فًِفن اِكاقعى  اِ نٍفسينًةل فًِذا َا ت اِ بلكاتي اَِّ رفينةي كاِسث َك

َف ؛وَؿو آَّف .    االففرا دن ي؛دك َّيبلاَّان فد هذا اِ بلًج ألى نْ يسَّحي ؛ًِ ادًة ًإ فاًج اِكاقًع   ِك

(  ىفن اِكاقع االففرا د يخ ؽي ؛ياةن ؛يا ينة )كرافيؾ( َّف خبلِها يو ري 2010كيرل  طينة )

ككيا     فَرًة خ ًؽ  ْي َّكككده كسَّينان فد اِكاقع اَِدٌٍ كيففا ؿ َّ ْل َيثي ف كـي هذع اِفٍَّ ِك اِفرد  ى ن

فد اِ؛ياًة اِكاق ينًةل كفيَّاٍّؿي ؛ياةن آَّ ةن ِ فرد يسفطيعي فيها  ؛ياًة َّيَّاا ةو كَّي اظرةو ِ َّكاقًؼ اِفد فَدثي 

 ًإ ادة َّي ايوة اَِّكقؼ اَِّيخيًؼ  دنة َّرنات.
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؛را  فد َّكاؿ اِطٍّبٍّ اِ نفسد  ىفن هذع اِف  ينة فيسا دي فد  بلًج  ك؛ات اِرثهاب ؛وَؿو  كيرل خي

يس     اِفرد سكل اِسنيطرة      ى صا؛ْ  فد ؛داية اِ بلج ِدخكًؿ اِ اِـ االففرا د فد رايسدل ِك

َر ةو فسفغرؽ َّيدنةن زَّ ينةن ؛سيطةل ََّا فخفصري هذع اِف  ينةي     اِطن؛يًب  ىخذ اِفرد خارج اِ يادة 

كف ري ْ ِ َّكاقًؼ اِفد يخاؼي َّ ها ككهان ِككْل كفزيدي َّف ا ًة اِفرد ؛ فسْل كفيسا دي اَِّيصا؛يفى 

    اَِديًث  ىَّاـ اِ اَّنةل ألىفن  ظنارات اِكاقع االففرا د فيو رهـ ؛األىَّاف  ؛اِرثهاب االكفَّا د

َثـ ؛َّخاكفهـ ك؛ردكًد  ىف اِهـ )اِكزيرة  تل  ؛هـ     اِفَن  (. 2016كاََِّايًةل ك؛اِفاِد فيدرٍّ

حي ِ فرد كف؛   اِدٍّراساتي فد هذا اَِّكاًؿ ق ي ةن ِص ك؛ًة ًإ واً  َّواهدى ابلاينة األى؛ اد فيفي

َـي      فاًاًج هذع اِف  ينة َّيرف؛طان ؛َّا فيط   ا   يْ  َي اِفنفا ؿ َّ ها كَّيَاَافهال ك؛اِفناِد ي؛   اِ

ْي اِدٍّراسة اَِاِينة َّع اِ ديد َّف اِدٍّراسات اِسنا؛ ة فد  اِدٍّراسات اَِّسف ؛ ينة ذات اِ بلقةل كففوا؛

يزها     خفض َّيسفكل اِرثهاب االكفَّا د ل ًإالن  ى نها فخف ؼي   ها َّف َيث ًإ نها هدفت ًإِ  فَر

ينة كيسفخدـي  ككد يسف دي ًإِ  اِ نظرينة اِسي َك اِفَن ثؽ َّف ف اِينة ؛ر اَّكينًف ًإروادينيًف  ىَدهَّا فَ ِك

اآلخر اِ بلج ؛اِف رثض ِ كاقع االففرا د ابلاد األى؛ اد ِ فنخفيؼ َّف اِرثهاب االكفَّا دل كاِ؛ر اَّج 

دل كاَِّي ار ةي ؛يف ف اِينة هذيف اِ؛ر اَّكيٌٍف اإًلٍروادينيف فد اِفنٍخفيؼ َّف اِرثهاب  َّ رفد س َك

ذا في دث هذع اِدٍّراسة ًإ افةن  ك ينةن ِ دٍّراسات  ًْ ق يؿه َّف اِ؛اَايف. ِك االكفَّا دل كهذا َّا اِففت ًإِي

 اِسنا؛ ة. 

 ُمْشِكَمُة الدِّراَسِة:

ب فد َّدرسفْل َيثي  ؛د ى ًإَساسي  اِ؛اًَث ؛َّوَ ًة اِدٍّراسًة اَِاِينًة َّف خبلؿ  َّ ْ َّف اِطثبلن

دثث  ف  ى فسهـ  ىَّاـ  الَظى اِ؛اَثي ظهكرى  بلَّاًت اِخكؼ     اٌِط ؛ة  ىا ا  اِطن ب َّ هـ اِفَن

ة فد ف اِينات اِيكـ ة فد اإًلذا ة اَِّدرسينةل  ىك اَِّيواَر اَِّففكحل  ىك األى وطة   ىقرا هـل  ىك اَِّيواَر
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اِبلَّ هكينةل ف د َاف يظهري   يهـ اِف رثؽ اِوديدي كاََّراري اِككْل كارف اشي اِيديفل كاِ؛ ض يرفضي 

ةى  هاايٍّان خكفان َّف اِفنٍ ييـ اِسن ؛د َّف اآلخريف.  اَِديثى كاَِّواَر

ِدٍّراسينةل كاِذم يي يؽي كا طبلقان َّف هذا اِكاقع اِذم يي ا د َّ ْ اِط ؛ة فد َّيخف ؼ َّراَ هـ ا

ةي اَِّيهفٍَّّيفى كاِ؛اَايفى فد اَِّيسا دة كاِفنٍخفيؼ َّف اآلاار  ا دَّاكهـ َّع اآلخريف فد اَِّكفَّعل كَّيَاِك

ٍ ؛ينة ِهذع اِظاهرةل ف د ا ؛ا ت اَِاكة َِّاؿ هذع اِدٍّراسة اِفد فف اَّؿي َّع اِرثهاب االكفَّا د ِدل  اِسن

ِ ي يا فد َّدارس دكرال كاِذم يي دث َّف  ى؛رًز اِ كاًَّؿ اِفد فيؤاري س ؛ان فد ط ؛ة اََِّر ة األىساسيٍّة ا

 فكاف هـ اِ نفسدل ك بلقافهـ االكفَّا ينة. ك؛ذِؾ ففَدندي َّيوَ ةي اِدٍّراسىًة فد اِسثؤاؿ اِرايسد اآلفد:

الرَُّىاِب االْجِتَماعيِّ َلَدى عيَِّنٍة من َطَمَبِة  ما َفاِعِميَُّة َبْرَناَمٍج ِإْرَشاِديٍّ ِتْكُنوُلوِجيِّ في اْلَتْخِفْيِف ِمنَ 

 الَمْرَحَمِة اأَلَساِسيَِّة الُعميا في مدارِس َدورا؟

 كيففرع  ف اِسيؤاؿ اِرايس اِسهؤاؿ اِفر د اآلفد:

الُعميا في مدارِس  َساِسيَّةِ اْنِتشاِر الرَُّىاِب االْجِتَماعيِّ َلَدى عيَِّنٍة من َطَمَبِة الَمْرَحَمِة األَ  مْستوىُ ما 

 ورا؟دُ 

ئًلكا؛ة      ٍسا ة اِدٍّراسة فـن صياغة اِفر ينات اآلفية:  ِك

αذات دالِة ًإَصااينة   د َّيسفكل اِدالِة ) فركؽه  ال فككدي  .1 ( فد َّيفكسٍّطات دركات      

 .هاب االكفَّا ددم     َّ ياس اِرث  ٍ  د كاِ؛ى ؛ٍ  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك  فد اِ ياسٌيف اِ ى 

α)   د َّيٍسفكل اِدالِة ذات دالِة ًإَصااينة فركؽه  ال فككدي  .2 ( فد َّيفكسٍّطات دركات      

  اِ ياسٌيف اِ؛ىٍ دم كاِفنف؛ث د     َّ ياس اِرثهاب  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك    

 .االٍكفَّا د
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αاِدالِة )ال فككدي فركؽه ذات دالِة ًإَصااينة   د َّيٍسفكل  .3 ( فد َّيفكسٍّطات دركات      

  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية     اِ ياسٌيف اِ ىٍ؛ د كاِ؛ىٍ دم     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د.

α)   د َّيٍسفكل اِدالِة ذات دالِة ًإَصااينة فركؽه  ال فككدي  .4 ( فد َّيفكسٍّطات دركات      

    َّ ياس اِرثهاب  دم كاِفنف؛ث د ٍ ِانا ية     اِ ياسٌيف اِ؛ى  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة ا

 .االكفَّا د

αال فككدي فركؽه ذات دالِة ًإَصااينة   د َّسفكل اِدٍّالِة )  .5 فد َّفكسٍّطات دركات  (     

 ىفراد  يٍّ ة اِدٍّراسة فد اِ ياس اِ؛ىٍ دم     َّ ياًس اِرثهاب االكفَّا د في زل ِ َّكَّك ة 

ككد  –ة اِفنٍكري؛ينة األيِك  )اَِّكَّك  ٍَ ِك  –ل اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية -اِ؛ر اَّج اإًلٍروادم اِفٍّ

د( كاِفنفا ؿ ؛ي هَّا.  اِ؛ر اَّج اإًلٍروادم اَِّىٍ رفد اِسث َك

α)   د َّيٍسفكل اِدالِة ذات دالِة ًإَصااينة فركؽه  ال فككدي  .6 ( فد َّيفكسٍّطات دركات      

 .دم     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ى  د كاِ؛ى ؛ٍ اَِّكَّك ة اِ ا؛طة     اِ ياسٌيف اِ ى  ىفراد 

α. ال فككدي فركؽه ذات دالِة ًإَصااينة   د َّيسفكل اِدٍّالِة ) 7 ( فد َّيسفكل اِرثهاب       

 .االكفَّا د ِدل ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد َّدارس دكرا في زل ًإِ  َّيفغيٍّر اِك س

  َأىداُف الدِّراَسة:

 فهدؼي اِدٍّراسةي اَِاِينةي ًإِ :

ككد َّي دٍّ ِهذع اِدٍّراسة فد  بلج اِرثهاب  .1 اَِوؼ  ف َّدل فا  ينة ؛ر اَّج ًإروادم فَ ِك

 االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد َّدارس دكرا.

د َّي دٍّ ِهذع اِدٍّراسة فد  بلج اِرثهاب  اَِوؼ  ف َّدل فا  ينة ؛ر اَّج ًإروادم َّ رفد .2 س َك

 االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد َّدارس دكرا.
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اَِوؼ  ف اِرثهاب االكفَّا د كفَديد َّسفكيافْ ِدل  يٍّ ة َّف ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا  .3

 رثهاب االكفَّا د َسب َّيفغيٍّر اِك س.فد َّدارس دكرال كفَديد اِفركؽ ؛ي هـ     َّ ياس اِ

د فد اِفنخفيؼ َّف  .4 ككد ك؛ر اَّج َّ رفد س َك اَِوؼ  ف اِفرؽ فد اِفا  ينة ؛يف ؛ر اَّج فَ ِك

   راض اِرثهاب االٍكفَّا د.

 َأىميَُّة الدِّراَسة:

ْل  ظران َِّا ال طٍّراب اِ رثهاب فٍأفد  ىهَّينة هذع اِدٍّراسة َّف  ىهَّينة اَِّك كع اِذم فف اِك

صي د.  االكفَّا د َّف فٍأايرو س ؛دٍّ     َياة اِطن ؛ةل كفكاف هـ اِ نفسد كاالكفَّا د كاَِّه د كاِفَن

ََّا ف ؛عي  ىهَّينة هذع اِدٍّراسة َّف خبلؿ اِ يٍّ ة اَِّيسفهدفة اِفد ففَكنفي َّف ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة 

َّيكفَّع اَِّيسف ؛ يةل ك ىَّادي ف دثـ األيَّنة كازدهارهال األىَّر اِ ي يا فد َّدارس دكرال كاِذيفى يي ىدثكفى اركة اِ

اايٍّيفل ِدراسًة َّيوَبلفهـ ك ىساِيب  بلكهال  اِذم يسفد د ر ايةن ك  ايةن َّف ق؛ؿ اِ؛اَايف كاألىخصن

رل فييسا دهـ ذِؾ     ف َ يؽ ؛َّا ييفيحي ِهذع اِفاًة َياةن فا  ةن خاِيةن َّف اِ  ؽ كاِفنكفثر غير اَِّي؛رن

َّيسفكياتو  ىف ؿ اكفَّا ينان كا ف اِينان ك ىَاديَّينان. ََّا ف؛َثي هذع اِدٍّراسة فد َّسفكل ا فوار اِرثهاب 

 االكفَّا د فد ََّر ة اَِّيراه ة كهد ََّر ة يََّفي  ف يَدث فيها اِرثهاب ؛أى    دركة َّيََّ ة.

 كفََّفي ٌ هَّينةي هذع اِدٍّراسىة فد َّا يٍأفد:

اِفد فسفخدـي ؛ر اَّكان ًإروادينان  –فد َدكد   ـ اِ؛اَث  –في ىدث هذع اِدٍّراسة األيِك  فد ف سطيف  .1

ككينان ي ـك     َّ؛د  اِف رثض ِ كاقع االففرا د ابلاد األى؛ اد فد خفض ا طٍّراب اِرثهاب  فَ ِك

 االكفَّا د.

اكؿ هذع اِدٍّراسة .2 ة ف ديؿ س كؾ اَِّراه يف كَّ اِكفهـ اإًلسهاـ فد فك ية اَِّيروديف ؛أىهَّين  فَي

فَوؼ  ف األىفراد اِذيف يي ا كف َّف ََّا  ؛اسفخداـ  يس كب اِ بلج ؛اِف رض ِ كاقع االففرا د.
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َسا؛هـ اَِّهارات  ا طٍّراب اِرثهاب االكفَّا د كَّيسا دفهـ     ًإ ادة فكاف هـ االكفَّا دل كاً 

 اِبٌلزَّة ِخ ؽ  بلقات اكفَّا ينة س يَّة.

يٌٍف ًإرواديٍّيف ِ بلج اِرثهاب فزٌكًد  .3 اايٍّيف اِ فسيٍّيف ؛أىداة قياسل ك؛ر اَّكى اِدٍّراسة اَِّروديف كاألىخصن

 االكفَّا د.

 لمُمصطمحات: والنَّظريَّةُ  اإِلجرائيَّةُ  التعريفاتُ 

هك اِخكؼ اَِّيسفَّر َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ينة  ك َّكاقؼ األىدا ل اِفد قد  الرُّىاب االجتماعي:. 1

َثص كاِفنٍ ييـ َّف ق؛ؿ اآلخريفل فيخاؼ َّف  ىف يفصرنؼ ؛طري ةو َّيخزيةو يف  رنض ِها اِفرد ِ فف

َّرار اِككْ اِفد قد فأخذ وَؿ  ك؛ة  ٍَ ركةل  ىك  ىف فظهر   يْ  ى راض اِ  ؽ َّف فكفثرو كف رثؽو كا ٍَ كَّي

رؾي اِفرد  ىفن خكفْ زااده ه عل َّيرف؛طة ؛اَِّكقؼل ففس؛ب فد َّ ا افْ َّف اِخزم كاَِرج كاالرف؛اؾل كيد

 . ;APA, 2013  (Ali & Kareem, 2016كغير َّ  كؿ ) 

كيي رنؼي ًإكرااينان فد هذع اِدٍّراسة  ف طريؽ اِدنركة اَِّيرفف ة اِفد يَصؿي   يها اِطن ؛ة     

 ل كاَِّيسفخدـ فد هذع اِدٍّراسة.-َّف ًإ داد اِ؛اَث  -َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د 

 : هك َّا  ى دنع اِ؛اَث كط؛ن ْ فد هذع اِدٍّراسة كهَّا:يناالرشاديَّ  ينج. البرنام2

هك ؛ر اَّج َّيخطنط كَّي ظنـ  يسف دي     ف ينة اِف رثضل كيسفخدـي  برنامج ِإرشادي تكنولوجي: . 

اَد  ٍَّفي اِفرد َّف اِدثخكؿ ًإِ  ؛ياة اصط ا ينةل فَي ككيا اِكاقع االففرا دل اِفد فيَّ اِ؛ر اَّجي فَ ِك

ة َّكاقؼ اكفَّا ينة اٍففرا ينةل ؛َيث ي دَّجي اِفرد فد هذا اِ اِـ االففرا د َّف خبلؿ  ركض ايبلاين 

أى نها َ ي ينةل كيفـث  ر ها     واوة اَِاسكبل  ك واوة  األى؛ ادل كيففا ؿي َّع َّيَكٍّ افهال َك
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. كيهدؼي اِ؛ر اَّجي اِذم يفَكنفي (Keller et al, 2017; Gebara et al, 2016)اِهافؼ اِذَد 

 ِرثهاب االٍكفَّا د.كٍ سات ؛كاقع فس يف دقي ة ِ ك سة اِكاَدةل ًإِ  اِفنخفيؼ َّف  ى راض ا 9َّف 

كيي رنؼي  ًإكرااينان فد هذع اِدٍّراسة  ؛اِفندخؿ اِ بلكد اَِّيراد قياس  ىارعل كهك اِف رثض َِّكاقؼ 

اكفَّا ينة اففرا ينة َّيوا؛هة فَّاَّان َِّكاقؼ َ ي يةل في رضي  ؛ر ف  ينة  اِكاقع االففرا د ؛اسفخداـ 

 َّف ًإ داد اِ؛اَث. ظنارات ايبلاينة األى؛ اد. كاِ؛ر اَّج 

هك ؛ر اَّج َّيخطنط كَّي ظنـ يسف دي     َّ؛ادئ كف ٍّيات َّيَدندة  :ب. برنامج ِإرشادي معرفي سموكي

ينة   د اِفردل كيف َّنفي هذا اِ؛ر اَّج َّكَّك ة َّف األى وطة  فف  نؽي ؛اِككا ب اَِّ رفينة كاِسث َك

يؽ كاِفنكفثر اِ افكة  ف اِرثهاب االكفَّا د كاََِّّارسات اِيكَّينة ؛ صد اِفنخ ثص َّف َّوا ر اِ 

في هذا اِ؛ر اَّج اَِّيسفخدـ فد هذع اِدٍّراسةل كهك َّف ًإ داد 2009)  كم كزغ؛كشل  (. كيفَكن

 ك سة ؛كاقع سا ة كاَدة ِ ك سة اِكاَدة. 13اِ؛اَثل َّف 

؛يٌٍفى ًإ ادة صياغة األىفَار كيي رنؼي ًإكرااينان ؛اِفندخًؿ اِ بلكد اَِّيراد قياس  ىارعل كاِذم يكَّعي 

َي ٍّد  َّ رفينانل كف ظيـ َديث اِذاتل كاِ بلج ؛اِفخيثؿ َأىساِيب َّ رفينةل كاِ بلج ؛اِف رثض اِكزاد كاِ

د ِفخفيض اِرثهاب االكفَّا د ِدل  ي ة َّف اِطن ؛ة.  َأيس كبو س َك

 ُحدود الدِّراسة:

 . الُحدود البشريَّة: 1

ألىساسينة اِ ي يا فد َّدارس دكرا هـ طن ؛ة اِصفكؼ اِااَّف كاِفناسع كاِ اور ط ؛ة اََِّر ة ا . 

ت َّدارس دكرا اِفنا؛ ة َِّديرينة فر؛ية ك كب اِخ يؿل ِ فصؿ األىكنؿ  َّف  اَِّيسك يف رسَّينان فد ًسكبلن

 ـ.  2017/2018اِ اـ اِدٍّراسد 
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ف ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد َّدارس ( طاِب كطاِ؛ة 400َّب. فَكن ت  ىيٍّ ة اِدٍّراسة َّف )

( طاِ؛ان َّف اِذثَكر ََّّنف َص كا      ى    اِدنركات     َّ ياس اِرثهاب 30دكرال  يخفير َّ هـ )

االكفَّا دل كيزٍّ كا  وكااينان ك؛اِفنساكم     ابلث َّكَّك اتل َّكَّك ة فكري؛ينة  يِك ل َّكَّك ة 

 ؛طة. فكري؛ينة اا يةل كَّكَّك ة  ا

دٍّدت اِدراسة ََّا ينان ؛َّدارس دكرا اِفا؛ ة َِّيديرينة ك كب اِخ يؿ اِفا؛ ة ِكزارة  . الُحدود الَمكانيَّة:2 َي

 اِفر؛ية كاِف  يـ اِ اِد اِف سطي ينة.

َي ٍّينة ؛فاريخ ) . الُحدود الزَّمانيَّة: 3  (ل 27/8/2017طي؛ٍّؽى َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د     اِ ٍّي ة اِ

 (.5/11/2017( ًإِ  )3/9/2017كطي؛ٍّؽى اِ؛ر اَّكيف اإٍلٍرواديٍّيف َّف )

ككدل . الُحدود الموضوعيَّة: 4 اقفصرت اِدٍّراسة     َّ رفة َّدل فا  ينة ؛ر اَّج ًإروادم فَ ِك

د ِ فخفيؼ َّف اِرثهاب االكفَّا دل كاَِّي ار ة ؛يف اِ؛ر اَّكيفل  كَّدل فا  ينة ؛ر اَّج َّ رفد س َك

ذِؾ َّ   رفة  سب ا فوار اِرثهاب االكفَّا د ِدل ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد َّدارس دكرا.َك

 ُمحدِّدات الدِّراسة:

ككد     1 ك ساتل ؛ي َّا اقفصر اِ؛ر اَّج اإلروادم  9. اقفصر اِ؛ر اَّج اإًلروادم اِفَ ِك

د      خف ؼي ًإذا َّا اخف ؼ  دد ك سةل ؛َّ     ىفن فا  ينة َؿٌّ َّ هَّا قد ف 13اَِّ رفد اِسث َك

 اِك سات.

. فَدندت  فااج هذع اِدٍّراسة ؛أىدكات اِدٍّراسةل كاِ؛راَّج اإًلروادينةل كَّا ف َّن فْ َّف َّهاراتو 2

 ك ى وطةل كدالالت صدقها كا؛افهال كَّدل َّي اس؛فها ألىفراد  يٍّ ة اِدٍّراسة.
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 الفصل الثاني                                       

 اإِلطاُر النَّظري والدِّراساُت السَّابقة  

 ُمَقدَِّمة:

يف اكؿ اِ؛اَثي فد هذا اِفصؿ اَِّفهكـ األىساسد ِ دٍّراسة اَِاِينةل كاِذم يفَّانؿي فد اِرثهاب  

َّيَكٍّ افْل ك ى َّاطْل كف ريفافْل كَّيسفكيافْل كفوخيصْل كاِ نظرينات اَِّيفسٍّرة ِْل كآاارع. االكفَّا دل 

ككيا اِكاقع االففرا دل كاِ بلج اَِّ رفد  ََّا سيف رنض اِ؛اَث ًإِ  اِ بلج ؛اسفخداـ فَ ِك

ـي اِ؛اَث هذا اِفصؿ ؛ف اكؿ اِدٍّراسات اِسنا؛ ة ذات اِ بلقة. د. كيخف  اِسث َك

 اًل: اإلطار النَّظريَأوَّ 

ل: الرُّىاب االجتماعي   Social Phobiaالِمْحَور اأَلوَّ

 . بداية دراسة الرُّىاب االجتماعي:1

ِـ يرد اِرثهاب االكفَّا د فد اِدِي يٌٍف اإًلَصااينيٌٍف اِفنوخيصينيٌٍف ِؤلىَّراض اِ   ينة األىكنؿ  

(DSM-1, 1952( كاِاا د )DSM-2, 1968 اِ نذيًف فيٍصدرهَّا را؛طة اِطٍّب اِ نفسد األىَّريَينة )

. ًإالن American Psychiatric Association of Mental Disordersِبل طٍّرا؛ات اِ   ينة 

 ىفن اِ؛اَايف يذَركف  ىفن االهفَّاـ ؛دراسة اِرثهاب االكفَّا د ؛د ى   دَّا  ورى كاطسكف كفري د 

Watson & Friend يؽ كاِفنك ثب االكفَّا د اسف؛يا  Social avoidance and هَّا ِ ياس اِ ٍّ

distress ( ل ك؛ د ذِؾ ظهرت اِ ديد َّف االسف؛يا ات األيخرل اِفد ف يس اِرثهاب 1969 اـ)

 (.2004االكفَّا د كاَِّفاهيـ اَِّيفنص ة ؛ْ َاِخكؿ كاالرف؛اؾ كغيرع )اَِفا دل 
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َفن اهفَّاـ  ي َّا  اِ نفس ؛هذا ا  ِ نكع َّف اِرثهابل كدراسفهـ ِْل كفهَّهـ ِط؛ي فْ ك ى را ْل ِك

ـن ًإدراكْ ألىكنؿ َّىرنة َفاةو فوخيصينةو َّيسف  نةو  َّف اِطن؛ ة اِاناِاة َّف اِدنِيؿ  فطكنر َّ ذي  ىٍف ف

ادرة  ف را؛طة DSM-3, 1980اإًلَصااد كاِفنوخيصد اِاناِث ) ( ِبل طٍّرا؛ات اِ   ينة اِصن

ب اِ نفسد األىَّريَينة. كَّي ذى ذِؾ اِفناريخ  ىص؛حى يي ظري ًإِ  اِرثهاب االكفَّا د      ى نْ َاِة اِطٍّ 

فف  نؽي ؛َّخاكؼ ففنصؿ ؛َّكقؼو اكفَّا دٍّ كاَد  ىك  ىَارل َيثي َوفت اِ؛َكث  ىفن اِرثهاب االكفَّا د 

 (.2002كه ان قاسيان )دي؛را كرفواردل َّيوَ ة صَينة  فسينة وديدةل ييََّفي  ىٍف فيس؛ٍّب   فان ك 

َّ االن ؛  كاف  M. R. Liebowitz & al  ىوىرى ـ. ر. ِي؛كيفز كآخركف  1985كفد  اـ  

"ل Neglected Anxiety Disorder"اِخكؼ االكفَّا د:  ظرة  اَّنة ًإِ  ا طٍّراب اِ  ؽ اَِّهَّؿ 

اِ  ؽ االكفَّا د ففزايدي ؛وَؿو سريع كَّ ذي ذِؾ اِكقت ؛د ىت اِدٍّراسات  ف اِرثهاب االكفَّا د ك 

 (.2006)اِ؛ ا  كآخركفل 

( ًإِ   ىفن اِرثهاب االكفَّا د قد كيصؼى ألىكنؿ َّرنة فد اِكاليات 2004كييويري اِدسكقد ) 

دة األىَّريَينة     يد ؛يرد   اـ  Janetـل كفد فر سا     يد كا يْ 1879 اـ  Beardاَِّيفَن

س ككي در ل كفـن فصؿ هذا اال1903  طٍّراب فيَّا ؛ د  ف اَِّخاكؼ األيخرل ؛كاسطة َّاَر

Marks & Gelder  ل َيثي اوفَّ ت َفا؛ات هؤال  اَِّيؤٍّفيف      ى كاع َّف اَِّخاكؼ 1970 اـ

دثث  ىَّاـ َ كر  ي اس آخريف. ؿ كاِوثرب كاَِّيصافَةل كاالََّرار خكبلنل كاِفَن  فف  نؽي ؛األَى

 عي:. مفيوم الرُّىاب االجتما2

فد اِ ثغة اِيك ا ينةل كاِرثهاب فد  Fearفد اِ ثغة: ٍَّأخكذ َّف َ َّة اِخكؼ  Phobiaاِرثهاب  

َّكسك ة   ـ اِ نفس هك خكؼه اا؛ته كغيري َّ ط د َّف َّك كعو  ىك  واطو  ىك َّكقؼو َّي ينف )رزكؽل 

1992.) 
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د ؛أى نْ خكؼه غير ( اِرثهاب االٍكفَّا Gebara et al, 2016كيي رٍّؼي كي؛ارا كآخركف )

ط؛ي د )َّر د( دااـ كَّيبلـز ِ فرد َّف ود  غير َّيخيؼ فد  ىٍص ْل كهذا اِخكؼ ال يٍسف دي ًإِ  

ْي غيري ٍَّ ط دل كَّع ذِؾ فهك   ىساسو كاق دل كال ييٍََّفي اِسنيٌٍطرة   يْ َّف ًق؛ىؿ اِفرد رغـ ًإٍدراَْ  ى ن

ْل كهك وي كره وديد ؛اِ َنـ فد س َك ار يٍ فريْ كيفَ ٍَ خكؼ َّف َّكقؼو ال يياير اِخكؼ  فسْ ِدل  ى

دةل كاِخكؿ َّف  ٍفسْل كيفنهـي ذافْ ؛اِك؛ف ك  ؼ اِاٍّ ة  اِ ناسل كهذا َّا يٍك ؿ اِفرد يو ر ؛اَِك

 ؛اِ نٍفس.

ريـه ) ( ؛أى نْ  ؛ارة  ف َّخاكؼ َّصَك؛ة ؛اِفنكفثر Ali & Kareem, 2016كيي رٍّفْ   دٌّ َك

ينة َِّكقؼو اٍكفَّا دل كاال طٍّراب   د َّيكاك هة  ي اس غير؛ا ل يفخ ن ْ اسفكا؛ة اٍ ف اِينة كٍَّ رفينة س َك

يؽ اِذم يٍ فهد ؛االٍ سَاب  كييدرؾي اِفردي  ى نْ خكؼه غيري َّي؛ررل فييؤدٍّم ؛ْ ًإِ  االٍ ز اج كاِ ٍّ

 يككد َّ ها ا طٍّراب ككهرم كاِفنك ثبل كهك  ؛ارة  ف ا طٍّرا؛ات كظيفينة  ك   نة  ٍفسينة اٍَِّ وأل كال

 فد ًإٍدراؾ اِفرد ِ كاقع.

ْي  هكار ) في ْي Ahghar, 2014كيي ىرٍّ ينةل كاٍ ف اِينة َِّكقؼو ( ؛أى ن اسفكا؛ة َّ رفينةل كس َك

يؽ االكفَّا دل كاِفنك ثب االكفَّا دل كاِخكؼ َّف  اكفَّا دٍّ َّي ينف ِدل اِفردل يف َّنفي َّوا ر اِ ٍّ

ككينة َّاؿ:  اِف ييـ اِسن ؛د ِْ َّف ق؛ؿ اآلخريفل كفكاهؿ َّكاطف اِ كنة ِدٌيْل كظهكر   راض فسيِك

اََّرار اِككْل كسر ة  ر؛ات اِ  بل كاِدكخةل كاِ رؽ اِغزيرل كارفكاؼ اِيدٌيف كاِ دَّيفل كاِوث كر 

 .؛اِغاياف

ِبل طٍّرا؛ات كيي ىرنؼي اِرثهاب االكفَّا د ط؛ ان ِ دنِيؿ اِفنٍوخيصد اإًلَصااد اِخاَّس   

ادر  ف اِكَّ ينة األىَّريَينة ِ طٍّبٍّ اِ نفسد )DSM-Vاِ   ينة ) ( ؛أى نْ: "اِخكؼ اَِّ َكظ APA( كاِصن

كاَِّيسفَّر َّف َّكقؼو كاَدو  ىك  ىَار َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل كاِفد ييَفَّؿ  ىف يف رنض فيها اِفرد 
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 نْ سكؼ يفصرنؼ ؛طري ة َّيَركةل  ىك  ىف فظهر   يْ ِ فندقيؽ َّف ق؛ؿ اآلخريفل َيثي يخاؼي اِفرد  ى 

كف  ى نهـ ِـ يَظىكا ؛اِرٍّ ا   ى راض اِ  ؽ ؛َيث يراها اآلخركف كيفسٍّرك ها ؛وَؿو س ؛دل كييدَر

كاالسفَساف َّف اآلخريفل ؛ؿ يي ايوكف اِذؿن كاِخزم كاالرف؛اؾ فد هذع اَِّكاقؼل ك فيكة ِذِؾ فهـ 

 (.APA, 2013: P202َّا ينة" )يفك ن؛كف اَِّكاقؼ االكف

ْي ياسرع ك ؛ك هدركس )  في ( ؛أى نْ َاِةه َّر ينةه َّيٍز كةهل فيؤدٍّم ؛اِفرد إِ  اِ ٍكزل 2012كيي ىرٍّ

ينافْ  دثث  ىَّاَّهـل كيٍفوؿي فد  ىداً  َّسؤِك ًؿ َّعى اآلخريفل  ىك اِفَن فييٍصً؛حي غير قادرو     اِفنفا ي

ٍ ؛د َّف اِدٍّراسينة كاَِّه ينةل كي رفضي االٍ غَّاسى فد اَِّكاقًؼ االٍكفَّا ينة اَِّيٍخف فةل خكفان َّف اِفن ييـ اِسن

 ق؛ؿ اآلخريف.

ْي ؛بل َك كآخركف ) في ( ؛أى نْ ق ؽه وديده كارف؛اؾه فد اَِّكاقؼ Blanco el at,2013كيي ىرٍّ

اآلخركف ًإِيهـ ك ىٍف ييٍطً  كا االٍكفَّا ينةل َيثي يي ا د اَِّيصا؛كف ؛ْ َّف خكؼو وديدو َّف  ىٍف ي ظرى 

راكان ِهـل كييٍََّفي ِهذا  ٍَ َاَّان كفٍ ييَّات سٍ ؛ينةل كاِخكؼ َّف  ىٍف فيس؛ٍّب  ىٍ َّاِهـ كفصرثفافهـ ًإ ٍَ   يهـ  ى

ْي يفىدىخنؿ فد األىدا  اًَِّه د  ىك اِدراسدل  ىك األىٍ وطة اَِيافينة  اِخكؼ  ىٍف يَكف وديدان ِدركًة  ى ن

 األيٍخرل.

ْي اَِّويخد ) في ِ  2009فيَّا يي رٍّ ة اِفرد كا  ْي َاِةه َّىرىً ينةه َّيٍز كةهل فيؤدٍّم ًإِ  و ىؿو ََِر ( ؛ٌأ ن

كف  اِوث كر ً؛َّيراق؛ة اآلخريف ِْل كاألىٍفراد اِذيف يي ا كف َّف ا طٍّراب اِرثهاب االٍكفَّا د قد ي طنرث

ـى  ىٍ ييف اآلخريف.ِفَيثؼ َيافهـ َّف خبلًؿ فك ثًب  مٍّ َّي اس؛ةو اٍكف  َّا ينةو ف  هـ  ىَّا

ْي 2009كيي رٍّفْ  ؛د اِ ظيـ ) َّسفَّره كَّ َكظهل كق ؽه وديده يظهري ِدل األفراًد  خكؼه ( ؛أى ن

َّ افو كفدقيؽو  فد َّكاقًؼ اِفنفا ًؿ االكفَّا دٍّ كاألداً  اِ اـل َيث يَكفي س كَيهيـ َّك عى َّبلَظةو كا 

ل كاََِـ كاِفن ييـ اِسن ؛د َّف اآلخريف ِ  نظًر فيْ َّف اآلخريفل سكا    َاف ذِؾ كاق يًّا  ك َّفخيبلن
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يؽل كيو ركف ؛اِخزم  ذا فِ نهـ يي ا كفى اَِدر كاِ ٍّ   يهـ فد  ا اً  هذع اَِّكاقؼ االكفَّا ينةهلل ِك

كاالرف؛اؾ فيهال ففظهري   يهـ   راضه كسَّيةه َّاؿ: اِ رؽل كاََّرار اِككْل كاِصث ك؛ة فد اَِديثل 

فن اِونخص ذك اِ  ؽ االكفَّا د يفك نب اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل كيرففع َّسفكل ك  اَِّ ارؼ اِسن ؛يةل كا 

اِ  ؽ ِديْل كاِخكؼ كاِفك ثب يف ار اف ؛وَؿو داؿٍّ َّع اِكظااؼ االكفَّا ينة كاألسرينة كاٍَِّه ينة 

 .كاألَاديَّينة ِ فرد

االٍكفَّا د هك اِخكؼ اِونديد كاَِّيٍسفَّر فد  ( فيرل  ىفن اِرثهاب2009 ىَّنا  ى؛ك دِك ) 

دثث  راج َيفى اِفَن ٍَ دثي ِدل اِفرد االٍرف؛اؾ كاِوث كر ؛اإًل ٍَ اَِّكاقؼ االٍكفَّا ينة اِفد فيايري اِخكؿل في

 ىَّاـ اآلخريف  ىك َّي ا؛ ة وخص  ىك َّيَّارسة  ىٍ َّاؿ  ادينة َف اكؿ اِطن اـ كاِونراب  ىَّاـ اآلخريف  ىك 

 الٍكفَّا ات اِ اَّنةل فيٍو يري اِفردي ؛دكاـ اَِّيراق؛ة َّف ق؛ؿ اآلخريف.فد ا

د اِ اور ِبل طٍّرا؛ات اِ نفسينة )  ادر  ف َّي ظنَّة ICD-10ََّا يي رٍّفْ اِفنص يؼ اِدِك ( اِصن

ة اِ اَِّينة ) َن اًت اِفردWHOاِصٍّ ل ( ؛أى نْ "خكؼه َّف اَِّيبلَظة كاِفندقيؽ َّف ق؛ؿ اآلخريف ِس َك

دثث  ىَّاـ اِ ناسل كهذا ييؤدٍّم ؛اِفرد ًإِ  فك ثب اَِّكاقؼ االكفَّا ينة ) ؿ كاِفَن  :WHO, 1992َاألَى

P22.)   

ََّّنا س؛ؽىل يرل اِ؛اَثي  ىفن اِرٌّهاب االكفَّا د هك  ؛ارة  ف خكؼو َّر دٍّ َّي؛اِغو فيْ كغير  

كاألىدا  اِ اـل ََّّنا يفكِندي ِدل اِفرد َّ  كؿل يظهري ِدل األىفراد فد َّكاقؼ اِفنفا ؿ االكفَّا د 

اَِّيصاب ؛هذا اال طٍّراب ك ده َّيفًرطه ؛اِذاتل كا وغاؿه زااده ؛ف ييَّات اآلخريفل َّع فكقثعو يغ بي   يْ 

ككينة فيويري ًإِ  اِ نواط اِزنااد ِ كهاز اِ ص؛د اِبلًإرادمل كهك  اِطنا؛عي اِسن ؛دل ييصاَ؛ْ فغيثرات فسيِك

ينات اِفنك ثب ِ َّكاقؼ اَِّيايرًة ِ رثهاًب االكفَّا د.َّا ييؤ   دٍّم ؛دكرع ًإِ  سي َك
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 . مظاىر الرُّىاب االجتماعي:  3

كرة اَِاريَافكرينة ِف ؾ األىف  ينة اِفد 2000ا ف؛ر ؛يؾ )   (  ىفن اِرثهاب االكفَّا د هك اِصث

را هة اِخكؿ كاالسفهكاف االكفَّا د كق نة ي  ها اَِّيكفَّع اَِّي اصر ِ كاذ؛ينة االكفَّا ينةل َك

 اِون ؛ينةل كَّف هذا اَِّي ط ؽ َدندى ؛يؾ  دنة َّظاهر َّ رفينة ِ رثهاب االكفَّا د َّ ها:

 .اِخكؼي َّف اِفن ييَّاًت االكفَّا ينة اِسن ؛ينة كاِفد فيايري فد اِونخص َّوا ر  ىِيَّة 

  َّيبلَظة  ىك َّراق؛ة. اَِرجي َّف  ىم َّكقؼ يَكفي فيْ اِسث كؾ َّىٍكً عى 

  اِوث كري ؛فد ٍّد األدا   ف اَِّيسفكل اِذم ك  ْ اآلخركفل  ىك اِذم ك  ْ ِ فسْل ك ىفن  ىدا ع

ـي س ؛ينان.  اِها؛ط سكؼ يي ين

 (  ىفن َّظاهر اِرثهاب االكفَّا د ييََّفي  ىف ففك ن  فد اآلفد:2010كذَر اِ زاكم ) 

  االكفَّا دل كاألىخذ كاِ طا  َّع اآلخريف. دـ اِ يدرة     اِفنفا ؿ 

 .ْ اِوث كر ؛اِ ن ص   دَّا ي ظيري ًإِ  غيرعل كاِوث كر ؛اِغيرة َّف  ىقرا 

  فْ ألىقرا ْ فد  واطافهـ كففا بلفهـ ََّّنا ييؤدٍّم  دـ ا دَّاج اِفرد َّع اآلخريفل  ىك  رق ة َّيواَر

 ًإِ  خيَّكؿ ظاهرم كفك ثب اِفنكاصؿ َّ هـ.

 دـ االرفياح فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينة.اِوث كر ؛  

 .س كؾ اِفنك ثب )اِهيركب( َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ينة 

 .صي ك؛ة اِفن ؛ير  ف اِذات فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينة 

 .ك كح اال ََّاش   د إقاَّة  بلقة  ىك اَفَاؾ ؛اِغير؛ا  ِدركةو فيؤاٍّري     دكرع االكفَّا د 
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( ًإِ  كككد َّظاهر كا َة ِ رثهاب االكفَّا د 2009)؛ي َّا  ىوارت اِخفاكد كاِواكم 

ككينةل كقد َصرفها فد  فخف ؼي َّف وخصو آلخر َسب  ىساِيب ف وافْ كاسف دادافْ كَّيَكٍّ افْ اِ؛يِك

 ابلاة َّظاهر:

 . المظير السُّموكي: 1

دثث كاَِبل ْ  دنة  ى راض فوَّؿ: س كؾ اِهرب َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل ق نة اِفَن ـ ِك

يؽ   د اال طٍّرار  ؛َ كر اِغير؛ا ل اِفنردثد فد اِفنطكثع ألىدا  َّهاـ فردينة  ىك اكفَّا ينةل َّوا ر اِ ٍّ

ِ َديث فد اَِّي اس؛ات االكفَّا ينةل اِخكؼ َّف ٌ ف يَكفى َّيبلَظان َّف ق؛ؿ اآلخريفل كاِفن  اـ فد 

 اَِبلـ.

 . المظير الفسيولوجي: 2

: زيادة اِ ن؛ضل َّواَؿ فد اَِّ دة )َسك  اِه ـ كيفك ن  فد  ى راض كسدين  ة فوَّؿي

كاال ففاخ(ل رطك؛ة ك رؽ زااد فد اِيديًٌٍف كاَِفنيفل كفاؼ فد اِفـ كاَِ ؽل االرف اش اِبلًإرادمل 

ا طٍّرا؛ات اِفن فس )َسر ة اِفن فثسل اِ هكاف(ل   ص اَِيكينة كاِ نواط كاَِّياا؛رةل كفكفثر اِ  بلت 

 .كاالرهاؽ

 . المظير المعرفي:3

كيفَّانؿي فد  ىفَارو ف ييَّينة ِف دير اِذناتل اِ  ؽ اِدااـ َّف ارفَاب األىخطا ل اِفنفَير اَِّيسفَّر  

ر ِ َّكاقؼ االكفَّا ينة اَِّيايرة ِ   ؽ كَّا ي ف دع اآلخركف   ْل اَّفبلؾ خياؿ س ؛دل كاال ف؛اع  كاَِّيفَرٍّ

 اِزااد َّف ق؛ؿ اِفرد ؛ فسْ.
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 كَّات التَّشخيصيَّة لمرُّىاب االجتماعي:. المح4

ؿي فص يؼو ِ رثهاب االكفَّا د ؛ظهكر اِطن؛ ة اِاناِاة ِ دنِيؿ اِفنوخيصد كاإًلَصااد  كا   ىكن

(DSM III( ادر  ف اِكَّ ينة األىَّريَينة ِ طٍّبٍّ اِ نفسد ل َيثي  رنؼ 1980( س ة APA( اِصن

ًص اآلخريف )كردةل اِرثهاب االكفَّا د ؛أى نْ اَِّكق َث ؼ اِذم يف رنضي فيْ اِونخصي َِّيبلَظة كفف

2011.) 

( DSM III-Rايـن افنسعى هذا اَِّفهكـ ؛ظهكًر اِ يسخة اَِّي دنِة َّف اِدِيؿ اِفوخيصد اِااِث )

 ِيوَّؿى األىفراد اِذيف ِديهـ َّخاكؼى فَّفدث َِّدل  ىكسع َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل ايـن كا ت اِ ثسخةي 

كاِذم صاغى ف ريفان  ىوَّؿ ِ رثهاب  1994( س ة DSM IVاِرنا؛ ةي َّف اِدِيؿ اِفنوخيصد )

االكفَّا دل َيثي ا ف؛رع خكفان َّف اِخزم  ىك االرف؛اؾ فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينة  ىك َّكاقؼ األدا  

َثًص َّف ق؛ؿ اآلخريف ) ؛د ا  (.2009ِ ظيـل  ىَّاـ  ىوخاصو غير َّأِكفيفل ؛َيث يَكفي  ير ةن ِ فنف

 ,APA)   ةفسػػػين اِ ن  را؛اتِبل ػػػطٍّ  اِخػػػاَّس كاإلَصػػػااد وخيصػػػداِفن  ِيؿي اِػػػدن  دي َػػػدٍّ كيي              

َن  َّف َّكَّك ة (202-203 :2013  اِ  ػؽ فوػخيص   ػد َّرا افهػا يكػب اِفد ةوخيصين اِفن  اتاََِّ

 : كهد االكفَّا د

ظ َّسفَّر خكؼ .1 َى  اَِّكاقؼ  ك األدا ل َّكاقؼ َّف َّكَّك ة  ك كاَدل َّكقؼ فد كَّيبل

 اآلخريفل َّف فيْ ظرِ  ن  كفدقيؽ إَّ اف ََّؿن  اِفرد يَكف خبلِها َّف كاِفد االكفَّا يةل

ا  . ِْ س؛ة؛اِ ٍّ  َّأِكفيف غير اآلخركف هؤال  َاف إذا خصكصن

 يأخذ كقد اِفردل ِدل اِ  ؽ ياير  ف وأ ْ كَّف َّخيفنال االكفَّا د ِ َّكقؼ اِف ريض يَكف  ف .2

 . ه ع  ك؛ة وَؿ

 . َّ  كؿ كغير فيْ َّفرطنا خكفْ  فن  اِفرد يدرؾ  ف .3
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رب  كق ؽ  يؽ كككد َّع اَِّخيفةل ةاالكفَّا ين  اَِّكاقؼ  ك األدا  َّكاقؼ اِفرد بيفك ن   ف .4  َك

 . كَّسفَّر وديد  فسد

 االكفَّا د اِك ع يَّا ْ اِذم اِف  د هديداِفن  َّع سؽَّفن  غير اِ  ؽ  ك اِخكؼ يَكف  ف .5

 . اِا افد االكفَّا د  اِسياؽ  ك اَِاِدل

 . فأَار  وهر ةسفن  َِّدة اِفرد ِدل َّسفَّر بكاِفك ث  كاِ  ؽ اِخكؼ يَكف  ف .6

 َّع االكفَّا د اَِّكقؼ  ك األدا  َّكاقؼ فد كاَِدر اِ  ؽ عكفكقث  باِفك ث  يف ارض  ف .7

 يككد ك ف اآلخريفل َّع كاِ بلقة ةلاالكفَّا ين  األ وطة كَّع ةلكاَِّه ين  ةاألَاديَّين  اِكظااؼ

 . اِخكؼ هذا كككد َكؿ َّ َكظ ك يؽ َرب

ا باِفك ث   ك اِخكؼ يَكف  الن  يكب .8 ككين  اِفأايرات  ف  افكن  ؛دلاِطٍّ  ِبلسفخداـ اَِّ؛اورة ةاِفسيِك

 . اَِّخدرات  ك ِ   اقير ئيٍّ اِسن  االسفخداـ  ك

 ة فسيٍّ  را؛اتال طٍّ    راض كككد َاِة فد  ف ؿ ؛وَؿ بكاِفك ث  اِ  ؽ  ك اِخكؼ ري ييفسن  ال .9

 . اِكسـ عفوكث  رابكا طٍّ  اِه عل رابا طٍّ : َّاؿ  خرل

  ك اَِبلـل فد ك كةاِ ن : َّاؿ ة اَّن  ةين ط؛ٍّ  َاِة  ك آخر فسد ٍّ  رابا طٍّ  كككد َاِة فد . 11

 قاصرنا يَكف ال  ك اإلَكاـ اِخكؼ فِفن  اِ؛دا ةل  ك اِ ص؛دل ةهين اِون  ف داف  ك اِر اشل  ؿاِون 

 . االكفَّا د فأايرع    

(  ىفن ا طٍّراب اِرثهاب االكفَّا د يَفؿث َّكق ان هاَّنان فد فص يؼ 2008كفرل ؛ كا؛د )

د اِ اور ِبل طٍّرا؛ات اِ نفسينة ) دة اَِّ ركؼ ؛اِفنص يؼ اِدِك ادر  ف ICD-10األيَّـ اَِّيفَن ( اِصن

يث ي ع ا طٍّراب اِرثهاب االكفَّا د  َّف ل 1992َ(  اـ WHOَّي ظنَّة اِصٍَّة اِ اَِّينة )

ينة ؛أى نْ ا طٍّرابه ي؛د ي غاِ؛ان فد ََّر ة  فاة "ا طٍّرا؛ات اِ  ؽ اِرٌّها؛د"ل كيفَدندي فد هذع اِكاي ة اِدنِك
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زي َكؿ اِخكؼ َّف  ظرة اآلخريفل كييؤدٍّم ًإِ  فك ثب اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل كغاِ؛ان  اَِّيراه ةل كيفََّر

 اِرثهاب االكفَّا د ؛ا خفاض َّيسفكل ف دير اِذنات كاِخكؼ َّف اِ ن د. َّا يرف؛ط

 الرُّىاب االجتماعي وعالقتو بالخجل: -5

(  ىفن اِرثهاب االكفَّا د هك اِخكؿ فد صكرفْ اِ صكلل كاِخكؿ 2010ي ف؛ري و ؛اف )

ذِؾ فًِفن اِرثهاب االكفَّا د هك اِخكؿ اَِّر د غير  خ؛رة سكينة يي ايوْ اٌِ اس فد َيافهـل ِك

ؿه فد اِسنكمل كهذا اِفرؽ ًإِ  َدٍّ َ؛يرو اخفبلؼه فد اِدنركًة  ىَار َّ ْ اخفبلؼه فد اِ نكعل ف ه اؾ فداخي

كا ب اَِّ رفينة فد  ْه َ؛يره فد األى راًض اِكسَّينًة كاِ نفسينًةل ك؛ ض اِكن يٍّة كفوا؛ اِخصااص اِسث َك

ٍ ًب ًإيكادي ََّؾٍّ دقيؽو ييفرنؽي      ىساسْ ؛ي هَّال ًإذ َّف اَِّيًََّف  َبل اال طٍّرا؛يفل َيثي َّف اِصن

دث ؛وَؿو َ؛يرو َّف اِ يٍدرًة     َّيَّارسًة َيافْ اِيىكَّينة.     ا ف؛اري اَِّيوَ ة رهابه اكفَّا دٌّ ًإذا َي  َا ت فى

 الرُّىاب االجتماعي وعالقتو بالقمق االجتماعي: -6

( ًإِ  كككًد اخفبلفاتو ؛يف اِرثهاب االكفَّا د كاِ  ؽ 2009يوير  ؛د اِ ظيـ )

ؿه َّي فدؿه  ٍَ َّف اِرثهاب االكفَّا دل ك ىفن االكفَّا دل ف َصري فد  ىفن اِ  ؽ االكفَّا د هك و

ينة اَِّيَّيٍّزة ؛ي هَّا ف؛دك فد  ىفن اِرثهاب االكفَّا د  ى ـث ك ىوَّؿل كيفط نبي كككد رغ؛ةو قكينةو فد  اِخاصٍّ

فك ثًب اَِّكاقًؼ االكفَّا ينًةل ك؛ ا ن     ذِؾ فًِفن كَّيع األىفراد اِذيف يي ا كف َّف اِرثهاب االكفَّا د 

َيؿث األىوخاص ذكم اِ  ؽ االكفَّا د يَكف ِديهـ ريها؛ان يي ايوكف اِ  َف ِيس   ؽ االكفَّا دل ِك

 اكفَّا ينان.
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ادر  ف )DSM IVَِفن اِدنِيؿ اإًلَصااد كاِفنوخيصد اِرنا؛ع ) ( APA, 1994( اِصن

 في اعتبارِ  عمى ىذا الدَّليلِ  الباحثُ  وقد اعتمدَ يك ؿي اِ  ؽى االكفَّا د َّيرادفان ِ رثهاب االكفَّا د. 

 .  مرُّىاب االجتماعيُمرادفًا ل تماعيِّ االجْ  القمقِ 

 . النَّظريَّات الُمفسِّرة لمرُّىاب االجتماعي:7

ِ د طكنر  ي َّا  اِ نفس اِ ديد َّف اِ نظرينات اِفد فيفسٍّري  يوك  كفطكثر اِرثهاب االكفَّا د  

ًْ كفَ ي ها َِّ رفة اَفَّاالت َدكاْل كاِ؛َث فد  ىس؛ا؛ْ كَّيَكٍّ افْ كاِفنََّيص فد  َّيخف ؼ ككا ؛

ََّا ينة  بلكْ كاِفنخفيؼ َّف  ى را ْ.  ك ىس؛ا؛ْ كاً 

كَّف َّي ط ؽ االخفبلؼ فد كيكهات اِ نظر َكؿ َّفهـك اِرثهاب االكفَّا دل سي رض  

ت ففسير هذا اِرثهاب اِ؛اَثي  ىهـن   .اِ نظرينات اِفد َاِك

 نظريَّة التَّحميل النَّفسي: .1

 ىفن اِ  ؽ يظهري  ىصبلن َردٍّ ف ؿو َِاِةو َّف َاالت اِخطر اِفد فيكاكْ  Fruedا ف؛ر فركيد  

َ نها ًإذا  ادت ًإِ  اِفرد  اِونخصل فًِذا ا فهت هذع اَِاِة ا خف ت  ىك فبلوت  ى راضي اِ  ؽل ِك

 (.2000ظهرت ٌ  راض اِ  ًؽ َّرنةن  يخرل )اِو اكمل 

كييٍ فى؛ري فركيد َّف  ىكااًؿ اِذيف فَدناكا  ف اِ  ؽل َيثي يرل  ىفن اِ  ؽ َّا هك ًإالن اسفكا؛ة  

بي ؛اسفاارًة  ددو َّف األىكهزة اِدناخ ينة اِفد فخ عي  َى َّة يَّرث ؛ها اِفرد كفيصا ا ف اِينة  ىك خ؛رة َّيِؤ

هاًز اِفن في  ل كقد ر ىل فركيد فد اِ  ؽ ًإوارةى ًإ ذارو ِؤلى ا َفن  ِ كهاًز اِ ص؛د اَِّيسف ؿ َاِ  ًب كاِكٍّ سدٍّ

؛كفةو  ىك ًخٍ؛راتو  يٍدكا ينةل  ىك  ٍَ ففنخذ  ىساِيب كقااينة  دن َّا ييهدٍّدهال كغاِ؛ان َّا يَكفي َّصدريها رغ؛اتو َّ
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وي كرل فف كـي األى ا ؛ َّؿو َّا فيدافعي فيْ  ف  فسه َيً؛فٍت فد اِبلن ا ََّّنا ييهدٍّديهال فيفراَـي  زى اتو كٍ سينة 

 (. 1976اِ  ؽي ًإِ   ىف فيص؛حى األى ا صري ة ن ِبل هيار اِ ص؛د ) ؛د اِغفنارل 

اغطة َّف 1975كييويري فهَّد )  ( ًإِ   ىفن  ظرينة اِفَن يؿ اِ نفسد فرل  ىفن  ىَداث اَِياة اِ ن

را ات اِ نفسينة  اِدناخ ينة ِ فردل  ىَار َّف فٍأاير اَِّيؤاٍّرات اِخاركينة األىٍس؛اب اِهاَّنة فد فَكيف اِصٍّ

اِفد يكاكهها اِفرد فد  بلقافْ َّع ؛يافْ اَِّيَيطة ؛ْل فًَِساس اِفرد ؛َّوا ر اِ  ؽ يََّفي فد 

غر.  األىصؿ َّف اَِكافز اِ يدكا ينة كاِرنغ؛ات اِك سينة اَِّىَ؛كفة َّي ذ اِصٍّ

طفاؿ  ادةن َّا يو يركف ؛  فهـ ك كزهـ ًإذا َّا قار كا  ىفن األى  Adlerفد َيف يرل  ىدِر  

 ى فسهـ ؛اَِ؛ارل فيو ر اِفردي فد اَِّيسف ؛ًؿ ؛اِ ن ًص اِذم ييَاكؿي ف كي ْ  ف طريًؽ َسًب كَيبٍّ 

َ نْ يو ري ؛اِ  ؽ ًإذا َّا فوًؿ فد فَكيف اِصداقات كاِ بلقات االٍكفَّا ينةل  اآلخريف كصداقفهـل ِك

    اِفٍأايرات اِان افينة فد اِسث كؾ َّيففر ان  ىفن اِونخصينة اكفَّا ينة ؛فطرفهال ك ىفن  ََّا رَنز  دِر

اِوث كر ؛اِ ن ص يفكسنط اِدناف ينة اإًل سا ينةل كقد  ىك ح  دِر  ىفن اِوث كر ؛اِ  ؽ ي وأي   د وي كر اِفرًد 

ة )؛يؿل ؛اِ ن ًص االكفَّا د  ىك اِ   د  ك اِ  كمل كاِذم  قد ييصابي ؛ْ اِونخص فد ََّر ة اِطثفِك

2011(. 

(  ىفن اِسث كؾ اإًل سا د اِسنكم ييٍسفىَّدث َّف اِوث كر ؛األىَّاف 2009كيرل اَِّويخد ) 

كاِطنٍَّأ ي ةل ك ىفن  ىساس اِ  ؽ يركعي ًإِ   دـ قيدرة اِفرد     اِكصكًؿ ًإِ  َاِة اِطنٍَّأ ي ة فد  بلقفْ 

ل كهذا ييؤدٍّم ًإِ  فَكيف  ظرة  دااينة ِ  اِـ ؛ا ف؛ارع  دكنان َّيهدٍّدان ِْل يؤٍَّدي  ؛د اِ ظيـ َّع كاِديٌٍْ

بٍّ كاالَفراـ كاألىَّاف فد س كافْ األيِك  يَّيؿي ًإِ  ًإظهار 2009) َي (  ىفن اِطٍّفؿ اِذم ال يو ري ؛اِ

ة ك َك األىوخاص اآلخريف   ًْ خاصن َيرع كاًِ دا   َك كاِديٌٍ اَّنةل ََّا  ى نْ يفكقنع األذل كاِ نرر َّف اِ
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َندت كردة ) (     ٌ فن خ؛رات األىطفاؿ اَِّيف كٍّ ة في ًفجي  ى َّاطان َّيخف فة َّف 2011اآلخريفل ََّا  ى

را اتل اِفد قد فيؤدٍّم إِ  اإًلَساس ؛اِ يِزة كاِ ن ؼ.  اِونخصينات كاِصٍّ

 النَّظريَّة السُّموكيَّة: .2

ينة ف ف؛ري اِسث كؾ اإًل سا د َّا هك ًإالن َّكَّك ة َّف 2013)فرل  كردة   (  ىفن اِ نظرينة اِسث َك

اِ ادات كاَِّهارات َاف قد ف  نَّها اِفردي كاَفس؛ها  ىا ا  َّراَؿ َيافْ اَِّيخف فةل ك ىفن اال طٍّراب 

 اال ف اِد اِذم ييصيبي اِفرد ال يخرجي  ف كاَدو َّف اِ كاَّؿ اآلفية:

  فد اَفساب  ىك ف  ثـ س كؾو كديد.اِفوؿ 

 .ينة غير َّي اس؛ة  ىك َّر ينة  ف  ثـ  ىساِيب س َك

 .َّيكاكهة اِفرد َِّكاقؼ َّيف اق ة ال يسفطيعي َّ ها افٍّخاذ قرارو َّي اسب 

 .ر؛ط اسفكا؛ات اِفرد ؛َّ ؛ٍّهاتو كديدةو السفاارة االسفكا؛ة 

ينة ( ًإِ   ىفن اال طٍّرا؛ات اِسث 2012كييويري هكفاف ) ينة كاِ يصا؛ينة َسب اِ نظرينة اِسث َك  َك

يثكف ؛ودنة  ـث ف  ثَّْ َّف خبلؿ اِفنوريطل َيثي رَنزى اَِّي اِككفى اِسث َك هد  ؛ارة  ف س كؾو َّيَفسبو يف

    اَِّر   اِذيف يي ا كف َّف اِرثهابل كاِذيف اَفس؛كا َّخاكؼى  ىك  ىوَاالن َّف اِ  ؽل َيث يففرضي 

فسبي  ف طريؽ االوفراط اَِبلسيَد اِذم يرف؛طي فيْ َّيايره هؤال  ا يثكف  ىفن هذع اَِّىخاكؼ فَي ِسث َك

  َّيَايده ؛َّيايرو َّيٍؤِـ  ىك غير سار.

دل َّ ها االوراط اَِّي ادل كاِذم يي دث َسران   كفككدي  دنةي َّداخؿى رايسة فد اِ بلج اِسث َك

ْو كاسفكا؛ةو َّي ين  (. ك     َكو  ىَار 2010 ة َدثى ِهَّا اوراط ف  يدم )اَِكي ةل ِ را؛طًة ؛يف َّي ؛ٍّ

يثكف  ىفن اِسث كؾ اِوناذ ي َّك  ف طريؽ االوفراطل ك؛اسفخداـ َّ؛ادئ  فَديدان ي ف دي اَِّي اِككف اِسث َك
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د  ىفن االوفراط اَِبلسيَد كاال وفراط االوفراط يََّفي  ىف ي فج اِوٍّفا ل َيثي يففرضي اَِّي اِج اِسث َك

 (.2004االكرااد يسفطي اف فغيير س كؾو غير َّرغكب ًإِ  س كؾ َّرغكب  ىَار )فايدل 

ِ   ؽ كاِخكؼ ؛أى نهَّا  Dollard & Meller( ففسير دكالرد كَّي ر 1992كييكردي ؛افرسكف ) 

ل َيثي يذه؛اف ًإِ  داف اف َّيف  نَّاف اا كينافل ك ىفن اِ  ؽ ي وأي ِدل اِطٍّفًؿ  فيكةى اَفسا؛ْ َّف اِكاِديٌٍفً 

  ىفن اِكاِديًٌٍف ؛ًََِّا هَّا ك ب  ىك ًإ؛ اد اِ  ًؽ  ف  ى؛ ااهَّا.

(  ىفن ردكد  ىف اؿ َّر   اِرثهاب االكفَّا د  َك اِ  ؽ اِكسَّد 2005كيرل اَِّاِحي ) 

ينة ذِؾ ؛اِفن  ثـ اَِّيس؛ىؽ كا د     االسفكا؛ة اِطن؛ي د هد ردكده َّيفطرٍّفةل كفيفسٍّري اِ نظرينة اِسث َك ِفن كث

اَِّيفطرٍّفة فكاع اِ  ؽل كفؤٍَّدي اِ نظرينة      ىفن اسفكا؛فد اِخكؼ كاِ  ؽ ِ َّيايرات االكفَّا ينة هد 

د     ًإ ادة ف  ثـ  اداتو كديدةو  ىَار فكاف ان فد   ادات خاطاة كغير َّيبلاَّةل كي كـ اِ بلج اِسث َك

 ييًر َّا يس؛ؽي اِسث كؾى  فسْل كاِ نفااج اِفد ف يْ.اَِّكاقؼ االكفَّا ينة َّف خبلؿ فغ

( ًإِ   ىفن اِرثهاب االكفَّا د هك اسفكا؛ة فَيثفينة ف فجي  ف اِفن رثض 2008كفيويري ؛ كا؛د ) 

َّة فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل ََّا  ى ْ ييَفسبي ََّيَصٍّ ةو ِآلاار اَِّيفرفٍّ؛ة   ْ  ىك  ر ِخ؛رةو َّيِؤ اَِّيفَرٍّ

ح َيؼ ييََّفي ِ فرد اَفساب س كؾو  ف ط ريؽ اِ نَّذكةل ك  يْ فًِفن  ظرينة اِفن  ثـ ؛اَِّيبلَظًة فك ٍّ

َّر د  ىك سكم ؛َّيبلَظة س كؾ اآلخريفل  ىك َّا ييسَّن  ؛اِ نَّذكةل ك؛هذا يََّفي ِهذع اِ نظرينة  ىف 

ـى طري ةن  بلكينةن ييََّفي اال فَّاد   يها فد ف  ثـ س كؾو   كديدو  ىك اإلقبلؿ َّف س كؾ َّر د.في دٍّ
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 النَّظريَّة الَمعِرفيَّة: .3

فرل اَِّىدرسة اَِّ رفينة  ىفن اِ ناس يَفس؛كف َّخزك ان َ؛يران َّف اَِّ ارؼ كاَِّ  كَّات كاَِّفاهيـ  

َاـ كاِفنصرثؼ  كرا  األَى ِ فن اًَّؿ َّع ظركؼ َيافهـل كفيسفخدـي هذع اَِّ رفة َّف خبلؿ اَِّيبلَظة كاً 

 (.2012؛وَؿو  ىقرب َّا يَكف ِ  اِـ اِكاق د ) هكفافل 

(  ىفن اَِّ ارؼ ِدل اِفرد فيؤاٍّري فد ا ف االفْ 2007ك؛ ا ن     ذِؾل يرل  ؛د اِ ظيـ ) 

ْ ؛طرقفيف هَّا:  كس َك

  ككينة ََّفكل اَِّ ارؼ: َيثي يؤاٍّري هذا اَِّيَفكل فد اال ف االت كاِسث كؾل كاِككا ب اِفيسيِك

ْل كففسيرات اِفرد ِ فردل  آلخريف ِك  اِـ َّف َِك كذِؾ َّف خبلؿ ف ديرات اِفرد ِذافْ ِك

 ِؤلىَداثل فَّابلن ِك ا ف د اِفرد  ى نْ وخصه فاوؿه فًِ نْ سيو ري ؛االَفااب.

  َّي اِكة اَِّ ارؼ: كف  د اِ َّ يات اَِّ رفيةل كفؤاٍّري فد خ؛رات اِفرد  ف اِ اِـل كذِؾ َّف

 فد فَكف ِديْ فد اِفنغيير ؛يف  ىساِيب اَِّي اِكة اَِّيخف فة.خبلؿ دركة اَِّيرك ة اِ

(  ىفن اِفرد   دَّا ي كـي ؛اِ را ة اِذافية كاِف ييـ اِذنافد ِ َّكاقؼ 2009كييك ٍّحي   كم )

َنفي ؛ها َّف ًإدراؾ اِ اِـ اِدناخ د كاِخاركدل فًِ نْ قد  اَِيافينة َّف خبلؿ اِ َّ ينات اِذه ينة اِفد يفَّ

فريها  ىك ي فرم كز ن َّ ها خ ؿه  ىك فَريؼل ييؤدٍّم ًإِ  ؛ٍ كرة  ىفَار كفصكثرات َّيوكنهة  ف اِ نفس  ىك ي 

 ف اآلخر  ىك  ف اِ اِىـ اَِّيَيطل كهذع األىفَار اَِّيوكنهة فَكفي س؛؛ان فد  ٍوأىًة اِ ديد َّف اَِّواَؿ 

ريؼ اِيكَّينة راك ةه ؛األىساس ًإِ  اِ نفسينة كصي ك؛ات اِفنكافؽل كاِكاقع  ىفن َّظاهر اِ فنوكيْ كاِفَن

ادرة  ف  ات اِصن اِ را ات كاِفٍأكيبلت اِخاطاة كسك  فهـ اِرثَّكز كاِ بلَّات اِخاركينة كاِسث َك

اآلخريفل كهذا َّا قد ييؤدٍّم ًإِ  ًإوراطاتو كف  ثَّاتو َّيوكنهةل ي كـي اِفردي ؛ًِس اطها     َّكاقؼ 

 كسياقاتو كديدة.
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(  ىفن اِ نَّكذج اَِّ رفد يففرضي  ىفن اَِاالت اَِّر ينة اَِّيخف فة ففَّينزي 2006كييؤٍَّدي ِيهد )

ياًع كاِفراغل  ىَّنا  ؛َّخطنطاتو َّ رفينة َّيَدندةل فَّابلن االَفااب يرف؛طي ؛اَِّيخطنًط اِسن ؛د ِ فوًؿ كاِ ن

ذِ ؾ ففَّينزي اِ؛ارا كيا ؛َّك ك اتو فف  نؽي ؛اِري؛ة كاِخكؼ اِ  ؽ فيفَّينزي ؛اِفنهديد كاِفنككثًس كاِغ بل َك

 َّف اِسنيطرة كَّيؤاَّرات اآلخريف.

(  ىفن اال طٍّرا؛ات َاِ  ًؽ كاالَفااب َا طٍّرا؛اتو فد اِفنفَيرل ف فيجي 2008كي ف؛ري فايد )

َّبلَّح ؛ارزة  يخرلل  َي َّا ييرٍَّزي اِفردي      كاحو س ؛ينةو َّف اَِّكاقؼل فد َيف يفكاهؿي  ىك ييهَّؿي 

ك؛هذع اِطنري ة يف دي اِفردي اَِّك ك ينةل كييوكٍّع اَِ ي ةل فف  ؼي قيدرة اِفرد     ف َّيف اسفكا؛ات 

ينة َّيفكاف ة.  سي َك

( ٌ فن ًإدراؾ اِونخص َِادثو َّا      ى نْ َّهدٍّده ِ َّكاؿ اِونخصدل 2009كيرل اََِّكرم ) 

 ف اِينة وديدة  ىك َّر ينةل ًإذ ييََّفي َّابلن  ىف فيص؛ح اَِّكاقؼ االكفَّا ينة سييؤدٍّم ًإِ  ظهكر اسفكا؛ةو ا

اَِّ رك ة ؛فكقث اتو س ؛ينة  ف ف ييَّات اآلخريفل َّكاقؼى فهديدو يسفكيب ِها اِفردي اسفكا؛ةى خكؼو 

 َّر ينة.

ِ  اَِ َّات كقد  ىظهرت اِدٍّراسات  ىفن َّر   اِرثهاب االكفَّا د يي طكف اهفَّاَّان  ىَ؛ر إً 

فى األكقات اِفد  كٌٍ اِفد فََّؿي فهديدان اكفَّا ينانل كف ؛يرات ككْ س ؛ينةل فهـ يرٍَّزكف     اِفوؿل كال يرى

كف ؛فكقثع اِفوؿل كهذا يي  د ؛ظبلِْ      ىينة خ؛رة  ييؤدثكف فيها اكفَّا ينان ؛صكرةو كيٍّدةل ألى نهـ َّوغِك

 (.2011ًإيكا؛ينة )؛يؿل 

(  ىفن اِفرد اَِّيصاب ؛ا طٍّراب ؛اِرثهاب االكفَّا د يَّيؿي ًإِ  2009ِ ظيـ )كيرل  ؛د ا

اال َياز اِسن ؛د فد فَ ي ْ ِ َّ  كَّات االكفَّا ينةل ك؛طري ةو سياة اِفنفَيرل ك؛س؛ب ا وغاؿ اِفرد 

ة ؛ كاح فد  ؛ذافْ فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل ي  ؼ ا ف؛اهْ ِآلخريفل كف ؿث قيدرفْ     اَِّيواَر
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( ًإِ   ىفن اِفرد   دَّا يف رنضي َِّكقؼو اكفَّا د فًِفن ذِؾ Veale, 2003اِفنفا ؿ. كييوير فييؿ )

يي وٍّط اففرا افْ فيَّا يخيصث اِف ييـ اِسن ؛د َّف اآلخريفل كهك َّا ييَّاٍّؿي اِخطر االكفَّا د اَِّيٍدرىؾل 

كىران    ينة كاِفردي ف؛ ان ِذِؾ ييرٍَّزي ا ف؛اهْ     ذافْ َّيراق؛ان إً  يناها ََّك كعو اكفَّا دل ََّّنا ييكٍّدي صي

 كَّوا ر كسَّينة س ؛ينة فيسهـي فد اسفَّرار اِرثهاب االكفَّا د ِديْ.

 الِمْحَور الثَّاني: تكنولوجيا الواقع االفتراضي 

 . مفيوم الواقع االفتراضي:1

 Jaron دث كاركف ال ير )فف دند كفف؛ايف َّيصط َات اِكاقع االففرا د كَّيرادفافْ َيث يي 

Lanier هك كا ع َّيصط ح اِكاقع االففرا دل كاِذم ييويري ًإِ  اففراض ود  َّا كاقعل فَّا )

ذِؾ يي رضي     واوات اََِّ؛يكفرل ك راع ؛اسفخداـ األىكهزة اَِّادينة  ففرضي  ى نْ كاقعل كيرف؛طي 

ِئًلوارة  ان هك  ىَار اَِّيصط َات اسفخداَّ( Virtual Realityكَّيصط ح ) ؛ َّ ينة اِفنخيثؿ اِ؛صرمل

ككيا اِكاقع االففرا د ) كفؿل   (.2010ًإِ  فَ ِك

( اِكاقع االٍففرا د ؛أى نْ ؛ياة َاسك؛ينة  (Keller et al, 2017كيي رٍّؼ َي ر كآخركف

ككيا َّيف دٍَّّة فيكفٍّر  ي  ٍَ ِك ار ففا يبلن َّع اِصكرل كهد ف ٍَ رك ان ؛ا كراَّينة ففا  ينةل يَكفي فيها اِفرد  ى

فٍرف؛ط ؛ابلاة  ىٍ؛ ادل ففَّانؿ فد اِ؛صر كاِسَّع كاألٍيدم اِخاصة ؛اَِّيٍسفٍخدَّيفل كي كـي اَِاسكب 

ـي ؛االٍ غَّاس فد هذا اِ اِـ االٍففرا د. ؛َّيَاَاة اِ؛ياات اَِ ي ينة َّيَاَاة َّادٍّينةل فيٍو ري اَِّيٍسفخًد

َّيَاَاة ايبلاينة األى؛ ادل يسفطيع اِفرد اَِّيركر ؛اِخ؛رة َّف ( ؛أى نْ ؛ياة 2013كفي رٍّفْ اَِازَّد ) 

خبلِهال ََّا ييََّ ْ اِفن اَّؿ َّع َّيَكٍّ افها ََّا ِك َا ت ؛ياة َّادٍّينةل كيرل اِفرد هذع اِ؛ياة َّف خبلؿ 

ة فَفك  م واوات ِ  رض فَكفي فد اِغاِب َّيرَن؛ة     زكجو َّف اِ نظناراتل كف كـ  ىكهزة ًإدخاؿ خاصن

ة َّاؿ قفنازات اِ؛يا ات.      َّيسفو رات ِ ََر
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ككيا ف  يـ كَّ  كَّات َّيف دٍَّّة فيكفٍّر ؛ياة ف  ثـ َّيكسنَّة 2010)  طيةكقد  رنفْ   ( ؛أى نْ "فَ ِك

ٍَّفي اَِّيف  ٍّـ َّف اال غَّاس فيها كاِفنفا ؿ  اَيْل فيَّ َّيكِندة ؛اََِّ؛يكفر ؛دي ة  ف اِكاقع اَِ ي د كفَي

َثـ فيها ؛كسااؿ خاركينة فر؛ط َكاسْ ؛اََِّ؛يكفر".َّ هال كاِفن  َ 

د )  (  رنؼ اِكاقع االففرا د ؛أى نْ "ف ؾ Sutherland(  ىفن سيزرال د )2007كقد  ىوار َّفِك

ٍَّف اِفرد َّف اِفنككثؿ داخؿ واوة اَِاسكبل كدخكؿ األى؛ اد اِابلاة ِْل َّيسفخدَّان  ككيا اِفد فيَّ اِفَ ِك

دةل َّاؿ واوة  رض َّيرَن؛ة  ؿ اِرٍ سل ككهاز ًإدخاؿ يدكمل ؛َيث يو ري اِفرد ؛أى نْ  ىفَاران َّيَدن 

(  ىف  ى درسكف 2009) َّصطف ي غَّس داخؿ َّا يراعل كيسفطيع اِفنفا ؿ َّ ْ". فيَّا  ىوار 

(Anderson كىرين ة ؛اِغة (  رنفْ ؛أى نْ اَِّيَاَاة اِرثسكَّينة ِ كاقع اِفيزيااد اِطن؛ي دل  ؛ر ؛ياة صث

اِفن  يدل ذات  ى؛ ادو فراغينةل ف ـك فط؛ي افْ     خ ؽ ؛ياات ايبلاينة األى؛ ادل ؛اسفخداـ اِرثسكَّات 

ـث ًإ واؤها ؛كاسطة اَِاسكب.  اََِّ؛يكفرينةل ك ىكهزة اَِّيَاَاةل يف

ٍَّف اَِّيس  ككيا فيَّ فخدـ َّف َّف خبلؿ َّا س؛ؽل يي رٍّؼ اِ؛اَث اِكاقع االففرا د ؛أى نْ: فَ ِك

اَد اِ اِىـ اَِ ي د ِؤلىويا  كاَِّكاقؼل ؛َيث ي دَّجي  اِدثخكؿ ًإِ  ؛ياةو اصط ا ينة اففرا ينةل فَي

ـث  اَِّيسفخدـ فد هذا اِ اِـ االففرا د كيففا ؿ َّ ْ َّف خبلؿ صكر ك ركض ايبلاينة األى؛ ادل يف

ة ؛اَِاسكب  ى   ك اِهافؼ اِذَد.َّيواهدفها كَّيَاَافها َّف خبلؿ  ظناراتو خاصة َّكصِك

ر تكنولوجيا العالم االفتراضي:      2  . نْشَأة وتطوُّ

ف كدي ؛دايات اِكاقع االففرا د ًإِ  اِابلاي ينات َّف اِ رف اَِّا د َي َّا َاكؿ اِ ي َّا   ىف  

ِ طنيراف  ييصٍََّّّكا َّيَاَيان آِيان َا ت َّيهَّنفْ  ىف ييكفٍّر  ىا ا  اِفندريب     اِطنيراف ظيركفان َّيوا؛هة

اَِ ي دل كارف؛طت  وأىة اِكاقع االففرا د َي ذاؾ ؛اسفخداـ طاارات كهَّينة َّيطا؛ ة ف ري؛ان ِ طناارات 

اتل   (.2006اَِ ي ينة َّع ؛ ا  اَِّيفدرٍّب     األىرض )؛َر
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ـن   ًإ وا   كيي دث اِكاقع االففرا د اَّرة  ى؛َاث اِطنيراف  ىا ا  اَِرب اِ اَِّينة اِانا ية َيثي ف

ينة )َسفل   (.2011َّىٍ َّبلن ِفطكير  َّ ينات اَِّيَاَاة اِككٍّ

ـن فطكير   اِة  اسال َيثى ف ـن فط؛يؽ آِيات اِكاقع االففرا د فد َك كَّع ؛داية اِفس ي ينات ف

بلفهـ اِفن  يَّينة ) كفؿل  كناد اِف ا   ىا ا  َر  (.2010َّيَاَاة اإًلكرا ات اِفد ي ـك ؛ها ري

(  ىفن ؛داية اِكاقع االففرا د كا ت َّف اَِّيَاَاة اََِّ؛يكفرينة َيث 2009َّا يؿ )كيرل ًإس 

ي رضي اََِّ؛يكفر ف  يدان ِ َّؿو كاق د فففا ؿي فيْ اَِّيَكٍّ ات َّع ؛  ها اِ؛ ض ؛ فس اإًلكرا ات اِفد 

ـث ؛ًِيكاد فَدث فد اِكاقعل كقد فطكنرت اَِّيَاَاة اََِّ؛يكفرينة ًإِ  اَِّيَاَاة االففرا ينة اِ فد فهف

 فصكثرو كديدو ِف فيذ اِفنكارب ؛اسفخداـ ؛رَّكينات في فٍّذي األىدا  آِيان ؛أيس كبو ففا  د.

ككيا اَِاسكب هـ  ىكنؿ َّف َاكؿ ف ديـ ؛يااتو 2007َِفن خَّيس )  ( ِـ ي ف؛ر َّيطكٍّرم فَ ِك

اَد اِكاقعل ؛ؿ س؛ هـ ًإِ  ذِؾ َّيطكٍّرك ي؛ينة فَي ص ا ة اِسٍّي َّا )اِسي سكراَّا(ل ايـن فبل  اصط ا ينة فَر

ٍََّّّت "َّيَاَيات اِطنيراف  اِية 1966ذِؾ ا؛فَار كسي ة ِفدريب اِطنيناريف  اـ ) (ل َيث صي

ككيا"ل كفد  اـ ) َنب     اِرن س ي ـك 1969اِفٍَّ ِك َنف سيزرال د َّف فطكير كهاز  رض ييرى ( فَّ

َنف َّ سنَّةل ك؛ذِؾ فَّ يد صكر َّيكى  ف فصَّيـ  ىكنؿ  رضو َّراد ايبلاد األى؛ اد.؛فِك

 . الفكرة اأَلساسيَّة لمواقع االفتراضي:3

ف كـي فَرة اِكاقع االففرا د     ًإََّا ينة  ىف يخففد اإًل ساف كهك كاِسه ََّا ْل كيذهب ًإِ   

اِ  ؿ   اِـو آخرل  اِـ خياِد ففَ نؽ فيْ  ىَبلَّْل كاَِّ صكد ه ا ِيس اخففا  اِكسدل ؛ؿ اخففا 

رل كَّف  اف اَِّيفىفكٍّ ؿ ؛داخ ْل َّاؿ ٌ ف فرل  فسؾ داخؿ فكنهة اِ؛َر ـث ًإ واؤعل كاٌِفككث كح فد  اِـ يف كاِرث

فينة  كٌٍ ؛اؿ اِصن ؾ اََِّـ ففطايرل  ىك  ىف فكد  فسؾ ففككنؿ داخؿ اِكهاز اِفن فسدل كفف  نؿي ؛يف األَى َِك

 (.2009)ًإسَّا يؿل 
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 ن ا  يدرؾي األىويا  فد اِ اِىـ اَِ ي د َّف خبلؿ اَِكاس اِخَّسل (  ى 2007كفرل اِ ؛ا د ) 

كه اؾ  ىويا  ال  سفطيعي ًإدراؾ  ى؛ ادها اِانبلاةل ؛ي َّا فد ؛ياة اِكاقع االففرا د ييََّفي ا؛ًفَارها 

يب اِدناخ د ِئًل ساف. يب اِذنرٍّم ِ   اصرل كاِفنَر  َأىويا  ايبلاينة األى؛ اد َّاؿ اِفنَر

 مراحل الواقع االفتراضي: .4

ح سَّرة )  ( َّراَؿ اِكاقع االففرا د َاآلفد:2011ييك ٍّ

د (: Realityالواقع ) .1 كهك ؛ياة ال فف َّنف ًإالن  ىكساَّان َ ي ينةل كهك يوَّؿ اِ نظرة اَِّي؛اورة ألَى

 َّواهد اِ اِـ اِكاق د  ىك ِ رض فيديك ف  يدم ِ فس اَِّوهد اِكاق د.

د ؛أىكساـ  ىك َّواهد (: Augmented Realityاكم )الواقع الحقيقي الح .2 كهك ؛ياة كاق ينة فيزكن

يب هذع اَِّواهد ؛صرينانل  ىك  ف طريؽ  ـث فَر اففرا ينة َّي فكة ؛كاسطة اَِاسب اآلِدل كيف

 َّواهد فيديك اففرا ينة داخؿ اِ؛ياة اَِ ي ينة.

ـث      وفَّؿكي (:Augmented Virtualityالواقع االفتراضي الحاكم ) .3 ؛يااتو اففرا ينةل يف

ًإ افة ؛ ض اَِّواهد اَِ ي ينة ِهال سكا  َا ت هذع اَِّواهد  ىكساَّان َ ي ينة  ىك ِ طات فيديك 

 ِ؛ياة َ ي ينة.

كهك ؛ياة ال فف َّنفي ًإالن  ىكساَّان اففرا ينةل كاِفد (: Virtual Realityالواقع االفتراضي ) .4

  ؿل كيَكفي قادران     اِفنفا ؿ َّع  اِىـ اصط ا د فَّاَّان.ي غَّس فيها اَِّيسفخدـي ؛اَِاَّ

 

 . خصائص الواقع االفتراضي:5

ككيا اِكاقع االففرا دل كهد َاآلفد:  اسفخ ص اِ؛اَث خصااص رايسينة ِفَ ِك
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كف  د فكاكد اَِّيسفخدـ َكز و َّف  ظاـ اِكاقع االففرا دل َيثي يَكف  (:Presenceالتَّواجد ) .أ 

َّيسفغرقان فيْل كيَّ َْ اِوث كر ؛اِكككد اِف  د فد اََِّاف اَِ ي د ِ خ؛رةل فهذع اِسٍَّّة ف َسي 

ة  اِوث كر ؛أىفن اَِّيسفخدـ ال يسفطيع اِفنفريؽ ؛ي ها ك؛يف اِخ؛رة اَِ ي ينةل كيخففد ًإَساسْ ؛َّيواَر

 (.2009اآلِة فد اَِّكقؼ )َّصطف ل 

ييكفٍّري اِكاقع االففرا د ِ َّيسفخدـ اِفيرصة َد ييبلَظى كييسافرى فد  (:Navigationاإِلبحار ) .ب 

اِ؛ياة االففرا ينة دكف  ىف يفَرنؾ َّف ََّا ْل ََّا فَّ َْ اِوث كر ؛أى نْ يفَرنؾ كيفككنؿ فد َؿٍّ 

َّيخف فة َّاؿ اِسنير     األىقداـ  ىك اِفَن يؽ َّاؿ ََّافو داخؿ هذع اِ؛ياات ؛أىساِيب كطرؽ 

 (.2009اِطثيكر )اَِّكسكمل 

َيثي ييََّف فغيير َّ اييس اِ؛ياات االففرا ينةل كفغيير اَِكـ اِ ٍّس؛د  (:Scaleالمقياس ) .ج 

ِ َّيسفخدـ ؛َّا يف اسب َّع اِ اِـ االففرا دل َيث يسَّح ِهـ  ىف ييص؛َكا ؛ فس اَِكـ اِذم 

غيرة َّاؿ اِذرنة )زيفكفل ف؛دك   يْ ا  (.2004ألنويا  اَِ؛يرة َّاؿ اِ ثككـ  ىك ؛َكـ األىويا  اِصن

كهد في ؛ٍّري  ف  ى نْ ؛ًٍََِّاف اَِّيسفخدـ فغيير اِ ث طة  ىك اِزاكية  (:View Pointنقطة الرؤية ) .د 

 (.2002 اِفد يرل اِ؛ياة َّف خبلِهال كفَريؾ  ي يْ َّف  ىمٍّ ََّافو ك؛أىمٍّ زاكية )اَِصرمل

يثؼ َّع  (:Interactionالتَّفاُعميَّة ) .ه  كيي صدي ؛ها قيدرة اَِّيسفخدـ     اِفنفا ؿ كاِفن اَّؿ كاِفَن

ًؿل كفَريؾ كف ديؿ اَِّكاد كاَِاا ات االففرا ينة ؛األىيدم  ىك  فاَة َرية اِفنككث اِ؛ياة االففرا ينةل كاً 

ذِؾ اِ يدرة     فَكي ة اِ يفل  ىك اِصكتل َك ََّاؿ  ىويا  ًإ افينة  ىك غير َّيَفَّ ةل ؛ََر ف كاً 

َ نها فف دنل  كاً  ادة اِفنوَيؿل كال ف فصري اِفنفا  ينة     اِ َّ ينات اِفد ي كـي ؛ها اَِّيسفخدـل ِك

 (.2010ذِؾ ًإِ  اسفكا؛ة اِ ٍّظاـ َِّا ي كـي ؛ْ اَِّيسفخدـ ) كفؿل 
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ـث َّيَاَاة اِخ؛ (:Simulationالُمحاكاة ) .و  رة اَِ ي ينة فد اِ؛ياة اَِّيصط  ةل َيثي َيثي يف

ؿ اَِّيوَبلت كاِفن اَّؿ َّع اَِّكاقؼ اَِّيخف فة فد  ك   يفط نبي َّف اَِّيسفخدـ افٍّخاذ اِ رارات َك

 (.2007اَِّي طيات كاِظثركؼ اِفد فيفيَها هذع اِ؛ياة اَِّيصط  ة )اِ ؛ا دل 

يست ص ا ينةل  (:Immersionاالستغراق )ز.  كهك وي كر اَِّيسفخدـ ؛أى نْ فد ؛ياةو َ ي ينةو ِك

َيثي يو ري ؛أى نْ َّيَاطه ًإَاطةن َاَّ ةن ؛َّيَكٍّ ات هذع اِ؛ياةل ك؛اِفناِد فهك داخؿ هذع اِ؛ياة يففا ؿي 

ف دي ؛أى نْ يف اَّؿي َّع َأىَد َّيَكٍّ افهال ايـن يي ايشي اِخ؛رة اِفى  يَّينة االففرا ينة ؛صكرةو فاَّنةل فك  ْ ي 

 (. 2007كاقعو َ ي دٍّ ال فخيث د )دكال دل 

 (:2006. ِإيجابيَّات الواقع االفتراضي )الجيني, 6

يفْ   ْل  ف طريؽ فَ يؽ  .أ  وي كر اَِّيسفخًدـ ؛اِفنكاكد اِف  د فد اِ اِـ االففرا د كَّسؤِك

َي ٍّد فد ؛يافْ االففرا ينة.  اال غَّاس اِ

 ىم ؛ياة فد اِ ٍّظاـ َّهَّا َا ت خياِينة  ىك ص ؛ة اِفَن يؽ فد اِكاقع  ىك َفن  ًإََّا ينة خ ؽ  .ب 

 َّيسفَي ة.

في دث  َّ ينة اَِّيَاَاة  ف طريؽ اسفخداـ اِكاقع االففرا د ؛ديبلن َّيَّفازان ِ فندريب اَِ ي د      .ج 

رار دكف اِفن  كرثط ؛أىينة غراَّاتو َّادٍّينة  ىك  ىرض اِكاقعل فيَصؿ اَِّيفدرٍّب     فيرصة اِفن  ثـ كاِفٍَّ

 خساار َّيَفَّ ة فد َاِة َدكث  ىم خطأ فد اِفنكر؛ة  ىك اِفندريب. 

فك ثب األىخطار اَِّيفكقنع َدكاها فد اِ اِـ اَِ ي د كذِؾ فد فكر؛ة اَِاالت اََِّفكفة  .د 

طنااراتل  ىك ًإكرا  اِ َّ يات ؛اَِّخاطرل َاَِاالت اَِّيف  ٍّ ة َّابلن ؛اَِّيفا بلت اٌِ ككينةل  ىك قيادة اِ

 اِكراَينة اِخطيرةل  ىك ريهاب األىَّاَف اِ اِية.
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ِ  اال خراط فد  .ه  ًإفن اإًلَساس ؛األىَّاف ييؤدٍّم ًإِ  فوكيع اَِّيسفخدَّيف ِفكر؛ة  َّاذج َّيٍخف فةل كاً 

 اَِّكاقؼ االففرا ينة دكف خكؼ َّف اِ فااج.

 (: ابقالمرجع السَّ . سمبيَّات الواقع االفتراضي )7

 ََّدكدينة اسفخداـ اِ ٍّظاـ     فاات َّي ين ة فد اِكقت اَِاِدل كذِؾ ِفَ ففْ اَِّيرفف ة. .أ 

 دـ فٍأاير اِ ٍّظاـ     كَّيع َكاس اإًل سافل فاِفٍأاير ف ط     َكاس اِ؛صر كاِسَّع كاِ نَّسل  .ب 

َي ٍّد فد  اِ؛ياة االففرا ينة. ؛اِرنغـ َّف  ى نها َافية َفن  اآلف ِفَ يؽ دركة َّف اال غَّاس اِ

 بعض أساليب العالج النَّفسي الِمْحَور الثَّالث:

 العالج المعرفي السُّموكي أواًل:

 ُمقدِّمة:

دل ف ريفْل َّ؛اداْل خصااصْل ك بلقفْ ؛ بلج   كر اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك ٍَ يف اكؿي هذا اًَِّ

 اِرثهاب االكفَّا دل كاِفٍّ  ينات اَِّيسفخدَّة فد اِ بلج.

س   د  ىَد األىساِيب اِ بلكينة اَِدياةل َيثي ا ف؛رع َكفرَك كييَّاٍّؿي اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

(Cottraux et al, 2009 سف االسفرافيكينات اِ بلكينة اِفد فَفكم  ظرينة فَاَّي ينة (  َّكذكان ألَى

اَّؿ ؛يف فيناراتو َّيف كٍّ ة فد اِ بل  ج اِ نفسد.فد فغيير اِسث كؾل ف كـي     اِفَن

 . تعريف العالج المعرفي السُّموكي ونشَأتو:1

َثرل   ييويري َّيصط ح "َّ رفد" ًإِ  اِ نواط اِ   د اَِّيفنصؿ ؛اِفنفَير كَّا يرف؛ط ؛ْ َّف فذ

َـ كك د ِ  اِـ اِخاركدل كفداكؿ اَِّ  كَّات كفخطيط  ى وطة اِ  ؿ اِ؛ورمل  دراؾ كاسفدالؿل َك كاً 
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    األىفَارل كاَِّي ف داتل كاِفد يظؿث َايره َّ ها خصكصينة ذافينة ) ؛د  كيوفَّؿ اِسث كؾ اَِّ رفد

 (.2006اِخاِؽل 

دٍّدي ؛ي ية 1994كيرل َّ يَة )  (  ىفن َِؿٍّ َّ نا  ىفَارع اِاا؛فةل كَّ  كَّافْ اَِّيخفز ةل اِفد فيرود كفَي

ْ اِكا ب اِف ظيَّد اِ؛ي ياف اَِّ رفد      ى ن  ((Maykenboum ففَيرعل َيث َدند َّايَ ؛اكـ

ْ اسفرافيكينة كَّسار كاخفيار األىفَارل فهك ؛َّاا؛ة َّيوغٍّؿ ف فيذم  ِ فنفَيرل كاِذم ي؛دك  ى نْ يي ظٍّـي كييككٍّ

 ييَّسؾ ؛َّيخطط اِفنفَير كييَدٍّدي كقت َّي اط ة  ىك ف ديؿ  ىك اسفَّرار اِفَرة.

 ينة َّيكرندةل في ظٍّـ اَِّ  كَّاتل (  ىفن اِ؛ي ياف اَِّ رفد هد خططه   2009كيرل َّصطف  ) 

ها دكره َ؛يره فد فككيْ س كؾ اإًل سافل فهد فيَّاٍّؿي  ى َّاطان َّف اِفنفَير اا؛فةل كطكي ة األىَّدل ََّا  ِك

فيَّاٍّؿي ف ييَّات اِفرد  ف خ؛رافْ اِسنا؛ ةل كهد  َّ ينة  ىًظـ َِّ  كَّات قديَّة ِها  بلقة ؛اَِّكقؼ 

 اِكة اَِّ  كَّات اِكديدة اَِّيف  ٍّ ة ؛اَِّكقؼل َيثي ف فت اال ف؛اع ًإِ  هذع اَِاِدل كفيسهٍّؿ  َّ ية َّي 

ة ؛َّكقؼو َّي ينفل ك؛ ا ن     ذِؾ  دٍّد  ك ان َّي ين ان َّف اِفنصكثرات اِخاصن اَِّ  كَّات اخفيارينانل  ىك فَي

ةل ك ى  دٍّد اِطنري ة اِفد َّف خبلِها اخفيار اَِّ  كَّات اَِّيدَر ـث فخزي ها فاَِّيخطنطات فَي ي ان يف

َثرها كاسفد ااها.  كَّي اِكفها كفذ

( ًإِ   ىفن هذع اَِّيخطنطات ال في؛   دااَّان     َّي طياتو 2009كييوير   كم كزغ؛كش ) 

كاق ينة  ىك َّ ط ينةل ؛ؿ في؛    ىَيا ان      ىفَارو ال   بل ينة فيؤدٍّم ًإِ  قرا ةو َّيوكٍّهةو ِ كاقعل ك؛اِفناِد 

 م ًإِ  صي ك؛اتو فد فكافًؽ اِفرًد َّع ذافْل كَّع َّيَيطْ  فيكةن إًلٍس اطافْ اِذنافينة   يهَّا.فيؤدٍّ 

(  ىفن هذع اِفوكيهات ففطكنر ًإِ   ىفَارو ف  ااينةل فَكفي غير ًإرادينةل كَّف 2008كيرل فايد ) 

يس ألىم َدث اِصن ب اِفنخ ثص َّ هال كف  ااينة َّف َيث  ىفن األىفَار فسفكيبي َِّي  ايراتو داخ ينةل ِك

ف ؛يافهـ قاسية كَّيظ َّةل  خاركد كاق دل ك فيكةن ِذِؾ ي ف صكف األىفراد َّف قدر  ى فسهـل كقد يركن
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شل ك؛اِفناِد مي  ََّف  ىف يو ركا ؛اِ كز كاِيأسل كيسفكي؛كا ِ  اِـ ؛أىف يص؛َكا  كَّيسف ؛ هـ ََّك

 هاَّديف كَّي سَ؛يف.

  كككد ابلاة   اصر َّيفرا؛طة ييساهـي ففا  ها فد فطكير ( ًإ2012ِ) هكفافكييويري  

 اِسث كؾل كاالسفكا؛ة ِ  اِـ اَِّيَيط ؛ ا:

 اَِّكقؼ  ىك اِخ؛رة اَِّيرف؛طة ؛اَِاِة اِ نفسينة. .1

 اِكا ب اِككدا د كاَِاِة اال ف اِينة َّك كع اِونَكل )؛َّاذا  ىو ري اآلف(. .2

 ك يفسٍّرع(. اِ؛ ا  اَِّ رفد ِ خ؛رة )َيؼ  يدرؾي اَِّكقؼ .3

( فد كاَّ ة ؛ س فا يا فد  كااؿ Iron Beckكفأسنس اِ بلج اَِّ رفد ؛كاسطة آركف ؛يؾ )

ْه  ىساسان ًإِ   ز َكؿ اَِا ر َِّرض االَفاابل كهك َّيككن اِسفي ينات َ بلجو َّي ظنـ كَّيخفصر كَّيفََّر

د كاِسث كؾ اَِّيفرفٍّب   يْل كَّ ذي ذِؾ اَِاِينة َّع ًإ ادة فوَيؿ اِفنفَير اِسن ؛ فرداِفن اَّؿ َّع َّواَؿ اِ

اِفناريخ  كح ؛يؾ كآخركف فد فَييؼ هذا اِ بلج كف دي ْ َِّي اِكة َّكَّك ة َّف اال طٍّرا؛ات 

 (.2012ل هكفافاِ نفسينة اَِّيخف فة ؛طري ةو َّيدهوة )

 

 

 

 . ُمسمَّمات العالج المعرفي السُّموكي: 2

َيري   كم كزغ؛كش ) د:(  ى؛رز 2009يذ  َّيس نَّات اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك
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اَِّصادر األىساسينة ِؤلىدا  هد األى؛ ية اَِّ رفينة اِفد ف كـ ؛فوَيؿ اَِّ ا دل كاِفد فيسَّن   .1

اَِّخطكطات اَِّ رفينةل كيي صدي ؛اَِّ ا د ف دير اِونخص ِسياؽو َّي ينف ك بلقة هذا اِسٍّياؽ 

 ؛اِذنات.

 كَّات اَِّ رفينة كاَِّ ظكَّات األيخرل.هي اؾ فٍأايره َّيف؛ادؿ ؛يف اَِّ ظ .2

ِدل اِ ناس اسف داده ِفَكيف  ىخطا  َّ رفينة َّيَدندة )اِفوكيْ اَِّ رفد(ل كفيسَّن  هذع االسف دادات  .3

 ِهذع األىخطا  "اِهواوة اَِّ رفينة".

د كككد  بلقة  بلكينة كيٍّدة ؛يٌٍف اَِّي اِج كاِفردل فك  .4  يْ ياؽي يفط نبي اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

ذِؾ     االَفراـ  ؛اَِّي اِجل كيفط نب ذِؾ قيٍدرة اَِّي اِج     اِفن اطًؼ َّع اِفرد كاالهفَّاـ ؛ْل َك

ادؽ ِْ كَيسف االسفَّاع.  اِصن

ة اٌِ وطة كاِ َّؿ َفريؽو يوفرؾي فد  .5 د      ىهَّينة اِفن اكف كاَِّيواَر ييودٍّدي اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 كفد ًإ داد اِكاك؛ات اَِّ ِزينة اِفد ي كـي ؛ها اِفرد ؛يف اِك سات. ك ع كداكؿ  َّؿ ِ ك ساتل

ـٌ اِرككع ًإِ  اَِّا د  .6 د     اَِا رل كفد ؛ ض اَِاالت يف ييرٍَّزي اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

فد َاًِة رغ؛ة اِفرد اِونديدةل كخاصة   دَّا يو ري اَِّي اِج ؛أىفن ه اؾ َاكة ِفهـ اٌَِيفينة اِفد 

 ؛ها األىفَار غير اِف ناِة ِدل اِفرد.فطكنرت 

ـث َايران  .7 د  بلجه ف  يَّد يهدؼي ًإِ  ك ؿ اِفرد َّي اِكان ِ فسْل ََّا  ى ْ يهف اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 ؛فزكيد اِفرد ؛اَِّيهَّنات اِنبلزَّة َِّ ع اال فَاسة ؛ د اِ بلج.
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 . خصائص العالج المعرفي السُّموكي: 3

د ؛خصااص  َّ ينة َّيَدندة ََّا ي د:اِ بلج يفَّينز    اَِّ رفد اِسث َك

 صياغة الُمشكمة: .1

كيي صدي ؛ها فهـ اَِاِة كصياغفهال كيي صدي ؛ها َّكَّك ة اِفركض اِ اَّ ة اِفد فدكري َكؿ  

َن ت اَِّي ا اة  ىك  َّ ت     اسفَّرار اَِّيوَبلت اِفد في ا د َّ ها  اآلِيات اِ نفسينة األىساسينة اِفد و

ـث فكظيؼ هذع اِفركض اِ اَّ ة  ىك فهـ اَِاِة َّف ق؛ؿ اَِّي اِكيف اِ نفسيٍّيف ِفككيْ اِ بلج  اَِاِةل كيف

ياغة اَِّ رفينة  د اِككهة اِصنَيَة  ىك ف دي ْ   د اِ ثزكـ. كي ؛اؽ  َّكذج اِفهـ كاِصٍّ اَِّ رفد اِسث َك

ينة ِ َاِة َّف  ىفن َّيوَبلت األىفراد كا طٍّرا؛ افهـ اال ف اِينة َّا هد ًإالن  فاج ف ويط كفف يؿ اِسث َك

 (.2007اَِّي ف دات األىساسينة ؛كاسطة  ىَداث اَِياة اَِّيايرة ِ  ثغكط )يكسؼل 

ياغة اَِّ رفينة ِ َّيوَ ة ف؛د ي ؛كَّ ة خطكات َّ ها:2006كيرل ِيهد )  (  ىفن اِصٍّ

 د ـي اسفَّرارها.رصد  ىفَار اِفرد اَِّيرف؛طة ؛اَِّيوَ ة اَِاِينة كاِفد ف .أ 

ككينة ذات اِ بلقة ؛اَِّيوَ ة. .ب  كر اِذه ينة كاال ف االتل كاِككا ب اِفيسيِك  فَديد اَِّ رفينات كاِصث

فَديد دكر اِ كاَّؿ اَِّريس؛ة كاَِّيفكرةل كاِفد فد ـي اَِّي ف دات اَِّيوكنهةل كفي؛ د     اِسث كؾ  .ج 

 اَِّي طنرب.

 األىساسينة  ؛ر اِزَّف.ففسيرات اِفرد َِّكاقؼ اَِياة ك ىَدااها  .د 

 . العالقة مع الُمعالج:2

د  بلقة ف اك ينةل َيثي ييَّارسي   في دث اِ بلقة ؛يف اَِّي اِج كاِفرد فد اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

اَِّي اِج دكران  وطان ف ناالن فد  َّ ينة اِ بلجل ي؛د ي ؛اِفن  يـ اِ نفسد كرفع َّيسفكل ك د اِفرد ؛أىفَارع 
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ل سكا  داخؿ اِك سة  ىك خاركهال اآلِينة  اِفٍّ  ااينة ذات اِ بلقة ؛َّوَ فْل كفَصها كاخف؛ارها َفركضو

ٍَّ ط ينةل كيسفخدـي فد ذِؾ كاك؛اتو َّيَدندة  ََّا ي كـ اَِّي اِج ؛ف  يـ اِفرد َيؼ يفَدنل َّي ف دافْ اِبلن

ٍَّؿي َّيهَّنات  ىساسينة ي كـ ؛ها اِفرد كفيَّاٍّؿي كز  ان َّيهَّنان َّف ًإسهاَّْ فد اِ َّؿ اِ بلكد ؛دقنةل فيو

 (.2009)  كمل 

كي َّؿي اَِّي اِج     فوكيع اِفرد     اال خراط فد  واطاتو َّف وٍأ ها  ىف فط ؽ َّوا ر  

اَِفا ةل كاِسثركرل كف؛ د َّكَّك ة َّف اِف زيزات اإًليكا؛ينة اِذافينة اَِّيرف؛طة ؛هذع اِ نواطات )؛يرَّافل 

2004.) 

(  ركرة  ىف يَكف اَِّي اِج َسناسان َِاكات اِفردل ك ىف يفنصؼى 2007اِ ظيـ ) كيرل  ؛د 

؛اِدؼ  كاِفن اكف كاِفن ؛ؿل ك ىف ييَسف ًإوراؾ اِفرد فد َؿٍّ َّيوَ فْل كهك َّا ييسهـي فد  يوك   بلقةو 

 ف اك ينة  اكَة.

 . بناء الجمسات:3

ِ ك سات يفـث َّف خبلؿ كدكؿ  ى َّاؿو ييفنفؽي   يْ (  ىفن اِفنخطيط 2008يرل ؛اَِّر كآخركف ) 

ْو  هدل كهك ي َّؿي ؛َّاا؛ة َّيككٍّ ؛يف اَِّي اِج كاِفردل كهذا اِكدكؿ يسَّحي ؛اسفخداـو  ىَّاؿو ِ كقت كاِكث

ل كَّيبلاـو ِرصد اِفن دثـ اِ بلكدل كيَفكم اِكدكؿ     األىفَار  ِ فردل ََّا يَّيد ا ؛ًِطاًر  َّؿو َّيَدندو

 اآلفية:

 فَص َّزاج اِفرد. .أ 

 َّيراك ة َّككزة ِؤليس؛كع اَِّي   د ؛يف اِك سات. .ب 

 ك ع كدكؿ  ى َّاؿ ِ ك سة اَِاِينة. .ج 

 ف  ٍّد اِ اادل كاِرن؛ط ؛يف اِك سة اَِاِينة كاِك سات اِسنا؛ ة. .د 
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 َّي اقوة ؛ كد كدكؿ األى َّاؿ. .ه 

 االفٍّفاؽ     اِكاكب اَِّ ِزد. .و 

 ف خيص اِك سة ؛ غة اِفرد. .ز 

 َّف ق؛ؿ اِفرد  هاية اِك سة. ف ييـ اِك سة .ح 

و نحو اليدف:4  . العالج الُموجَّ

( ًإِ   ىفن فَديد األىهداؼ كف ريرها يفـث  ادةن ؛وَؿو ف اك د ؛يف اَِّي اِج 2006يويري ِيهد ) 

ياغة كاِ؛ ا ل  د  ف قااَّة اَِّيوَبلت َّيَََّة اِصٍّ كاِفردل َيثي ف ؛اؽي  ىهداؼ اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 ىفن ق ؽ اِفرد  اكـه  ف  كزو فد اسف دادافْ كَّهارافْل فًِفن خطنة  -َّابلن –فرض اَِّي اِج فًِذا اف

 بلكْ ال ؛يدن  ىف فف َّنفى ؛ ا ى َّهارات اَِّكاكهة كاِفن رثض اَِّي؛اور ك دـ اِفنك ثب كاِهركب فد هذا 

ذا اففرضى اَِّي اِج فر ان ؛ديبلن ؛أىفن ق ؽ اِفرد  اكـه   ف ف ويط ا ف اد  ىساسد ال فَيثفد اَِّكاؿل كاً 

َّ َّك ْ " ى نْ  اكزه  ف  ىدا  َّيهَّنة َّف اَِّهاـ"ل فبل ؛يدن  ىف فف َّنف خطفْ اِ بلكينة ًإ ادة اِ؛ ا  

 اَِّ رفد ِهذا اَِّي ف د اَِّيوكنع".

 . رصد وتعديل التَّفكير غير المنطقي:5

( َّا هك ًإالن اخفبلؿه فد اِفنفَير 2007يـ )ًإفن اال طٍّراب اِ نفسد كٍفؽى َّا يراع  ؛د اِ ظ 

يف َّنفي  َّ ينات َّ رفينة َّيخف نة فيؤدٍّم ًإِ  رؤيةو َّيَرنفةو  ف اِذنات كاِ اِـ كاَِّيسف ؛ؿل ََّا فيؤدٍّم ًإِ  

ينة. كا فَّادان     هذا اِفنصكثر يويري ِيهد ) ( ًإِ  2006ا ف االتو غير سارنة كصي ك؛اتو سث َك

ة اسفخداـ ف ٍّيات َّيَدندة ِفَص كفَدٍّم اِففَير غير اَِّيسا دل ك ىف يَفسب اِفرد َّهارة  ركر 

(  ىف 2009اسفخداـ األىدِنة كاِ؛راهيف ِدَض كفف يد ففَيرع غير اِكاق د. كيرل   كم كزغ؛كش )

يفينانل كاِفد يي ا د ي ـك اَِّي اِج فد  ىا ا  اِك سات ؛اِ ًَّؿ     فَرة َّي ين ة َّف األىفَار اَِّيخف نة كظ
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َّ ها اِفردل كف  يَّْ َيؼ يسفخدـ اِف ٍّينات اَِّ رفينة ِف ديؿ اِفنفَير اِسن ؛دل ك ىف فَكف هذع اِف ٍّينات 

 كيز ان َّف َيافْ اِيكَّينة.

 َأن يكون ُمعالجًا لنفسو: لفرد. تعميم ا6

ينة     ف  يـ اِفرد َيؼ يَكف ف ناالن داخؿ اِك سة كخاركهال كذِؾ    فيرٍَّزي هذع اِخاصٍّ

؛ ياَّْ ؛اَِّهاـ كاِكاك؛ات اَِّ ِزينة اَِّيَك ة ًإِيْل َيث يَثث اَِّ اِجي اِفرد     ف كيـ َّيساهَّفْ فد 

ًإِ  اِفنفَير اِسن ؛دل كَّف اىـن  َّيوَ فْ اَِاِينةل كاسفَواؼ  ى َّاط اال ف اد اَِاَّ ة ِديْل كاِفد فيؤدٍّم

يف  نـ اِفرد اِ يدرة     ًإدارة ا ف االفْل كيَفسب اَِّهارات اِبٌلزَّة َِّ ع  كدة اال طٍّراب ؛ د َدكث 

سثف )فايدل   (.2008اِفَن

د يي ف؛ري  بلكان ف  يَّينان ييسا دي     ف  ثـ 2010كيرل اِسكاط )  (  ىفن اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

ـث اِ بلج َّف  فا ة فد اِفن اَّؿ َّع اِصث ك؛ات اَِّيسف ؛ ينةل َيثي يهف  يس كب َياة  ىَار ًإيكا؛ينة َك

اِ؛داية ؛ف ديؿ األىفَار اِبلفَيثفينة اِفد ييسٍَّّيها ؛يؾ األىفَار اِف  ااينةل كييسٍَّّيها  ِيس األىفَار 

ين  َبلؿ ََّا ها  ىفَار  ىَار َّ  ِك  ة كَّ ط ينة فيسهـي ؛وَؿو داؿ     فكافؽ اِفرد. اِبل  بل ينة ل كاً 

 

 

 . العالج المعرفي السُّموكي لمرُّىاب االجتماعي: 4 

د يي ف؛ري َّف  ىَار األىساِيب اِ بلكينة 2012يرل هكفاف )  (  ىفن اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 َّاذج اِفنفَير اِسن ؛د اسفخداَّان كفاادةن ِ بلج ا طٍّراب اِرثهاب االكفَّا دل َيثي يوفَّؿي     

يف  ينات غير اَِّرغك؛ة َِسر داارة اِخكؿل كاِخكؼ اَِّيزَّفل كذِؾ ألىفن األىفراد اِخكِك كاِسث َك
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ة فد اَِّكاقؼ  كاِ   يف اكفَّا ينان يَكف ِديهـ دااَّان  ىفَار س ؛ينة  ف  ى فسهـل ك ف اآلخريف خاصن

 اِفد فف َّنف ففا بلتو اكفَّا ينة.

ة اِ نفسينة كهذا َّا   َن د ِ صٍّ َندع اَِّ هد اِدِك  National Institute of Mental Health) ى

NIMH, 2005)  د َّفيده كدان فد  بلج ا طٍّراب ل   دَّا ٌ ك ح  ىفن اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 اِرثهاب االكفَّا د.

 . التَّقنيَّات الُمستخدمة في عالج الرُّىاب االجتماعي:6

ؿ اِوناَّؿ ِئًل فاج اِ نفسد اِفَرم فد َّكاؿ  بلج اِرثهاب االكفَّا د كفََّيص ًإفن اِفَن ي 

  فااكْ قد فَّخنضى   ْ َّكَّك ة َّف اِفن  ينات اِفد  ىا؛فت ف اِيفها  ىهَّثها:

 (Social Skills Trainingأ. التَّدريب عمى الميارات االجتماعيَّة )

ينة كاَِّ رفينة اِفد يف  نَّها اِفرد  في ف؛ري اَِّهاراتي االكفَّا ينة َّكَّك ة َّف  األى َّاط اِسث َك

 فيكة اِخ؛رات اِفد يَفس؛ها َّف اَِّكاقؼ اِفد يَّرث ؛ها  ىا ا  اِفنفا ؿ االكفَّا د َّع   اصر ؛يافْل 

كاِفد ييكظٍّفها ََِّاية  فسْ َّف اِفن رثض ِ  ثغكط اِ نفسينة اِفد قد ف وأ  ف فو ْ فد فَ يؽ اِفنكافؽ 

 (.2016ِسن يـ  ىا ا  هذا اِفنفا ؿ )غزك كسَّكرل ا

دَِّاف )  (  ىفن 2008( ََّا كرد فد دراسة فايد )Baker & Edelmanكيذَري ؛اَير كا 

اَِّيَاكالت األيِك  ِ بلج اِفك؛يا االكفَّا ينة قد ا فَّدت ؛دركةو َ؛يرةو     اِفندريب     اَِّهارات 

ها َّر   اِفك؛يا االكفَّا ينة هد االكفَّا ينةل كذِؾ ا فَّادان     اففر  اضو  ىفن اِصث ك؛ات اِفد ييدَر

صي ك؛ات فف  نؽي ؛كككد   ص فد َّهارافهـ اِ نفظينة كغير اِ نفظينةل ك  ؼ اِ درة     اِفنفا ؿ َّع 

بلرؾ ) َندع سفك؛ا َك ( فد  ىفن Stopa & Clark, 1993اآلخريف ؛طري ةو َّي اس؛ةو كف ناِة. كهذا َّا  
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زينة فد اِرثهاب االكفَّا د ففَّانؿي فد  ىفن اَِّر   ؛هذا اال طٍّراب يَك كف  ىَار ق  ان ا َِّيوَ ة اََِّر

 كقيصكران فد اَِّهارة االكفَّا ينة اَِّط ك؛ة فد اِكاقع.

 ب. تقميل الحساسيَّة التدريجي:

ب ؛اف كؼ (  ىفن هذا اإًلكرا   يسفيَّدن ؛ ا ن     فكار 2008يرل اِدَادَة كس يَّاف ) 

(Pavlov فد اإًلوراط اَِبلسيَد كاِ؛َكث اِفد  يكريت ِ َوؼ  ف اِ بلقات ؛يف اَِّيايرات )

؛د ) ( 1950( فد  ىكاخر  اـ )Wolpeكاالسفكا؛ات اِورطينة كغير اِورطٌيةل ًإذ طكنر ِك

كرا      اسفرافيكينة ف  يؿ اَِساسينة اِفدريكدل كذِؾ ؛هدؼ خفض َّيسفكل اِ  ؽل كي فَّدي هذا اال

؛د ) ؿ ِك (  إِ   ىفن  ى راض اِ  ؽ ف خفضي  ىك ف وطي Wolpeَّ؛ادئ االوراط اَِّي ادل َيث فكصن

؛دركة كيٍّدة  ف طريؽ اِفنخيثؿل ايـن يي ىرنضي اَِّيسفرود َّي؛اورة ك؛وَؿو فدريكد السفكا؛ة االسفرخا  

 اِ   دل كهذع اِ َّ ينة فيسَّن  ؛ف  يؿ اَِساسينة اِفدريكد.

( هذع اِ َّ ية اِ بلكية فد  ىفن اَِّي اِج ي عي اِفرد فد َاِة اسفرخا و 2005كيي خٍّصي زراد ) 

ـي ِْ اَِّيايرات اَِّكككدة     َّدرنج اِ  ؽل  ىك يط ب َّف اِفرد فخيثؿ هذع اَِّيايرات َيث  ل ايـن يي دٍّ فاٍـّ

؛فخيث ْل فًِفن َّا يسفاير اِفرد َّف ق ؽ  ىك خكؼ ي َّف اَِّي اِج دااَّان  ى نْ ًإذا قدنـ اَِّياير  ىك قاـ اِفرد 

يَكف  ى  ؼ قكة َّف اسفكا؛ة االسفرخا  اِفد اخفارها اَِّي اِجل َيثي ي كـي اَِّي اِج ؛ َّ ٌية َؼ 

فدريكد ِ   ؽ اِ ن يؼل كي؛د  اَِّي اِج ؛أىقؿ اَِّيايرات ودنةنل كي فهد ؛أىَارها ودنةل كاِفرد فد َاِة 

 اسفرخا .

يي دث اسفخداـ ف  يؿ اَِساسينة اِفندريكد  ىَد  ى كع اِطثرؽ اَِّيسفخدَّة َّف ق؛ؿ ك َّكَّان  

يٍّيفل كقد ا؛فت ف اِينفْ فد فخفيؼ َدنة ا طٍّرا؛ات اِ  ؽ كاَِّخاكؼ )اِدَادَة  اَِّي اِكيف اِسث َك

 (.2008كس يَّافل 
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 ج. العالج بالتَّعريض:

اَِاد ؛أىفن ق  هـ يَكف دااَّان فد َّيسفكل َّيرففعل ًإالن  ي ف دي  ىَار اَِّيصا؛يف ؛اِ  ؽ اَِّيزَّف  ىك 

 ىفن اِ  ؽ يَدثي  ادةن فد َّككاتل فًِذا  ىي ف اِفرد  ىفن اِ  ؽ ِْ ؛داية كقَّنة ايـن ي؛د  فد اِفن اقص فًِفن 

يصَّد فد اِفرد ييص؛حي  ىقدر     اِفن اَّؿ َّع اِ  ؽ ؛ كاحو  ىَ؛رل فَّابلن قد يف ينف     اِفرد  ىف 

 (.1994َّكقؼ اكفَّا د ًإِ   ىف فَّر َّككة اِ  ؽ كف فهدل كفيسَّن  هذع اِطنري ة اِفن ريض )َّ يَةل 

كفد َاِة اسفخداـ اِفن ريض اَِّيدا د كاِفن ريض اِفنخيث د َّ ان فد اِك سات اِ بلكينةل  

ؿ هكفاف ) َِّيدا دل كَّف  اَية  يخرل ال ييف نؿ ( اِ؛د  ؛اِفن ريض اِفنخيث د ايـن اِفن ريض ا2012ييف ٍّ

ة َّ ها:   دَّا ي كز اِفرد  ف فَديد األىفَار اَِّيايرة  اسفخداـ اِفن ريض اِفنخيث د فد َاالت خاصن

َثر.  ِ   ؽل ك ىي ان   دَّا يي ا د اِفرد َّف ا طٍّرا؛اتو فد اِ يدرة     اِفنخيثؿ  ىك اِفنذ

ت اِفن ريض اَِّي؛اور ِ َّكاقؼ اَِّيايرة ِ رثهاب االكفَّا د (  ىفن  َّ ينا2011كيرل اِخطيب ) 

دل ذِؾ  ى نها فَدث     ابلاة صي د: ق؛ؿ اِفندخبلت اَِّ رفينة  فيَّاٍّؿي ق ب اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

ك ىا ااها ك؛ دهال كيفـث فصَّيـ ك؛ ا  اِكاكب اَِّ ِزد اِذم يف ينف     اِفرد ًإكراؤع ؛ د اِك سات 

ـن فطكيرع خبلؿ ف  يـ اِفرد ك سات اِفن ريض.؛وَؿو    ىساسدل ا طبلقان َّف اَِّكقؼ اِذم ف

د  بلجه ي ـث فأِيفة َّف اس ة َّف   كٌََّّا س؛ؽل ييََّفي  ىف  سفخ ص  ىفن اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

ينة اِفد فد ـ  كاح األىفراد ََّّنف يي ا كف ا طٍّرا ؛ات  فسينة ِ فنغ ثب االسفرافيكينات اَِّ رفينةل كاِسث َك

َن كف َّيسف ؛بلن      صي ك؛افهـل كفطكير َّهارافهـل ؛َيث ي كَكف فد َؿٍّ َّواَ هـ اَِاِينةل كيفَّ

َّف َّيكاكهة  ىم فَدٍّيات فكاكههـل كيف َّنف اِكا ب اَِّ رفد  ىساِيب َّ رفينة ِف ديؿ اِفنفَير اَِّيخفؿ 

دي َّي  َّارسةن  َّ ينةنل كف ري ان ِ َّكاقؼ اِفد فايري ق  ان َ؛يران ِدل كظيفينانل كيف َّنفي اِكا بي اِسث َك

 اِفرد.
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 د. العالج باإلفاضة:

َن  َّف كؿ ى  إفن  َف لGrafits  كراففس ؛اإلفا ة ؛اِ بلج رف      اِطري ة ؛هذع اِ َّؿ ؛د  ِك

     اَِّف اِج إرغاـ     ؛اإلفا ة اَِّ اِكة طري ة كفوفَّؿ ل1959 س ة Maleson َّاِيسكف يد

 رفع     اِ بلج يوفَّؿ ََّا اِ  ؽل ِْ فس؛ب اِفد  ك فخيفْل اِفد اَِّكاقؼ  ك اَِّايرات َّكاكهة

     َّسا دفْ ؛هدؼ َّةَّ ظن  فكري؛ية ظركؼ فد َََّّف َد  قص  إِ  اَِّف اِج ِدل اِ  ؽ َّسفكل

ان  ؛كصفْ اِخكؼ َّع  اَّؿاِفن  فد ظرماِ ن  اإلطار كيفَّاؿ اِخكؼل فكاكز  يَفس؛ْ َّف  َّان  س َك

 (.1992)؛افرسكفل  ؛دك ث اِفن  ـ  ث اِفن  قكا يف كفؽ اإل ساف

 ؛اِكاقع إَّا ِككْل ككهان  َّخاكفْ َّكاكهة َّف اَِّسفرود فََّيف إِ  ؛اإلفا ة اِ بلج كيهدؼ

َّا  ِطري ة َّخاِفة اِطري ة كهذعل َََّّف َد  قص  إِ  اِ  ؽ َِّايرات ف ري ْ طريؽ  ف ؛اِخياؿ كا 

؛د   د اِ بلج  (.2000)اِو اكمل  (اِفدريكد اَِساسية ف  يؿ) كِك

 :باإلفاضة المعالجة أساليب

اف اِسفي ات  كاخر فد اِطري ة هذع ظهرت: ؿخيث ؛اِفن  اإلفا ة.1  فكَّاس هك ك  ها َّف  كؿ َك

 اِ اَّ يف  ظرية     اإلكرا  هذا فطكير فد ا فَّد ك Tomas Stampfel 1971 سفاَّ؛فؿ

 :هَّا اففرا يف     ف كـ اِفد ك( َِّكر)

 .اَِبلسيَد االوفراط قكا يف كفؽ اِ  ؽ َفسبيي - 

 .اِ  ؽ َّسفكل ف  يؿ طريؽ  ف ؛دكرع يف زز اِذم ك ؛دك ث اِفن  اِس كؾى  اِ  ؽي  دي كًِ يي -ب

 اِخكؼ     ف؛ ث اِفد اَِّكاقؼ ؿفخيث  اَِّف اِج َّف يط ب األس كب هذا     كا فَّادان 

 ؛ َس كذِؾ طكي ة زَّ ية ِففرة ِ   ؽ األقص  اَِد     ي؛ ث اِذم ؛اَِّكقؼ ؛اِ؛د  كذِؾ ِديْ
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 إاارة األقؿ اَِّكاقؼ َّف فدريكيان  ؛اَِّسفرود ؛اال ف اؿ ي ادم اِذم اِفدريكد اَِساسية ف  يؿ  س كب

 اَِّسفكل فد اَِّخيؼ اَِّاير ف ديـ فد اَِّ اِج  ك اَِّرود دكر ه ا كيأفد .إاارة األَار اَِّكاقؼ إِ 

 إ ادة هك اَِّ اِج  ك اَِّرود   د اِفخيؿ طريؽ  ف ؛اإلفا ة اَِّ اِكة َّف كاِهدؼ اِفخي د

 (.1994)َّ يَةل  كسَّد اِـ  ك َرَّاف  ك   اب  م ؛غياب اَِّخيؼ اَِّكقؼ

 : ؛اِكاقع اإلفا ة.2

 َّف َرَّا ْ ك َّ؛اور ؛وَؿ اَِّخيفة اَِّكاقؼ َّكاكهة     اَِّف اِج إرغاـ     كيوفَّؿ

ية اال طرا؛ات َّف اَِاير َّ اِكة إََّا ية اِدراسات  ك َت كقد فك ؛هال فرص  ؛اسفخداـ اِس َك

 )اَِّركع اِسنا؛ؽ(. االكفَّا د كاال طكا  كاِ  ؽ َاِخكؼ اِطري ة هذع

 ثانيًا: الدِّراسات السَّابقة

 (2014دراسة )َأْسعد والشمري, . 1

اَِّػدارس  هدفت اِدٍّراسةي ًإِ  اِفن رثؼ     اِ  ػؽ االٍكفَّػا د كاَِفػا ة االٍكفَّا ينػة ِػدل ط ؛ػة

اِانا كينة كاِفركؽ فيهػا فٍ؛ ػان َِّيفغيٍّػرات اِكػ س كاالٍخفصػاص كاَِّدي ػة اِفػد ي ػيشي فيهػا اِطناِػبل َيػثي 

ـن اٍخفيارهـ ؛صػكرةو  وػكااينةو َّػف )440؛ غت  يٍّ ةي اِدٍّراسًة ) ( َّدرسػة فػد خَّػس 12( طاِ؛ان كطاِ؛ةن ف

(ل كَّ يػػاس اَِفػػا ة Leary 1983ٍكفَّػػا د ِػػػػً )َّيَافظػػاتل كط؛نػػؽى اِ؛اَػػث   ػػيهـ َّ يػػاس اِ  ػػؽ اال

(ل ك؛اٍسفخداـً َّر؛نػع َػام كَّي اَّػؿ اٍرف؛ػاط ؛يرسػكف كفَ يػؿ Sarason et al, 1985االٍكفَّا ينة ِػػػً )

ػػػػط ؛ػػػػاِ  ؽ  ػػػػ ت اِدٍّراسػػػػةي ًإِػػػػ   ىفن اِ يٍّ ػػػػة ِػػػػديها ويػػػػ كر َّيفكسٍّ ػػػػادم كَّي اَّػػػػؿ وػػػػيفيْ. فكصن اِفن؛ػػػػايف األَي

صاِح اِذثَكر.االٍكفَّا د َّع ككك  صااينة فيْ ف؛ ان ِ ك س ِك ٍَ  د فركؽ ذات دالِة ًإ

 (2014دراسة )األوسي وفاضل, . 2
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هػدفت اِدٍّراسػة ًإِػ  َّ رفػة َّيسػفكل اِ  ػؽ االٍكفَّػا د ِػدل ط ؛ػة اََِّر ػة اإًل دادينػة كاِفن ػرثؼ 

ػذِؾ ًإِػ  َّ رفػة  َّيٍسػفكل اِ  ػؽ االٍج فَّػا د     َّيٍسػفكل اِ  ػؽ االٍكفَّػا د ِػدل اِػذثَكر كاإًل ػاثل َك

 ِدل ط ؛ة اِفرع اِ  َّد كاَِّي ار ة ؛ي هـ ك؛يف اِفرع األد؛د.

ػػز َّيَافظػػة 356كفَكن ػػت  يٍّ ػػةي اِدٍّراسػػًة َّػػف ) ( طاِ؛ػػان كطاِ؛ػػةن َّػػف ط ؛ػػة اإلٍ دادينػػة فػػد ََّر

ـى االٍخف؛ار اِفنااد ِ يٍّ فيف َّيٍسف  نفٌيف كَّي ار ة اِ يـ  فَى ٍّ ة َّف األىكساط اَِسا؛ينة دياِ ل َيثي اسفيخًد اَِّي

 (.1997؛اَِّيٍسفكل اِفر دل كقد ا فَّدت اِدٍّراسةي     َّ ياس اِ  ؽ االٍكفَّا د اَِّي ىدث َّف كَّاؿ )

ك ىٍظهػػرت  فػػااجي اِدٍّراسػػًة  ىفن اِ  ػػؽ االٍكفَّػػا د َّككػػكده ِػػدل اِػػذثَكر كاإًل ػػاث ؛ػػدركاتو َّيٍخف فػػة 

؛ػر َّػف ط ؛ػة اِفػرع ِصاِح اِذثَكرل ََّا ؛ين ت اِ ن  ٍَ فااجي  ىفن اِ  ؽ االٍكفَّا د ِدل ط ؛ة اِفرع األد؛ػد  

 %. 13اِ ٍ َّد. ك وارت اِدٍّراسة ًإِ   ىفن  س؛ة اٍ فوار اِرثهاب االٍكفَّا د ِدل اِ يٍّ ة َكاِد 

 (4102دراسة )حسن وعمي, . 3

قفػػػْ ؛فٍ ػػػدير اِػػػذنات ِػػػدل هػػػدفت اِدٍّراسػػػةي ًإِػػػ  اِفن ػػػرثؼ   ػػػ  َّك ػػػكع اِ  ػػػؽ االٍكفَّػػػا د ك بل

ػػػػػٍ هج اِكٍصػػػػػفد ؛أيٍسػػػػػ كب ٍَّسػػػػػح اِ بلقػػػػػات  َي ٍّينػػػػػة اِفر؛يػػػػػة اِريا ػػػػػينةل كاٍسػػػػػفٍخدـ اِ؛اَاػػػػػاف اَِّى طاِ؛ػػػػػات 

ـن اٍخفيػػار  يٍّ ػػة اِدٍّراسػػة  اػػر اَِّ ػػاهج َّيبلاَّػػة ِط؛ي ػػة َّيٍوػػَ ة اِدٍّراسػػةل كقػػد فػػ ٍَ االٍرف؛اطينػػة ٌَِك ػػْ َّػػف  ى

ٍَّدينػػة كهػػفن طاِ؛ػػ َي ٍّينػػة اِفر؛يػػة اِريا ػػينة ِكاَّ ػػة اَِّيا نػػ  كاِ؛ػػاِغ  ػػددهفن )؛طري ػػةو  ى ( طاِ؛ػػةل 136ات 

ً عى فد األصػؿ َّػف ًق؛ىػؿ سػاَّر  َيثي اٍسفٍخدـ اِ؛اَااف َّ ياس اِ  ؽ االٍكفَّا د كهك َّ ياس َّي  نف كي

ف اَِّ ياس َّف )2001كَّيؿ ر كاف )  ( ف رةل كَّ ياس فٍ دير اِذنات اِ نفسينة.28( كيفَكن

صػػااينان ؛اٍسػػفٍخداـ اِكسػػط اَِسػػا؛د كاالٍ َػػراؼ اٍَِّ يػػارم كَّي اَّػػؿ االٍرف؛ػػاط  ٍَ كػػت اِ؛يا ػػات ًإ ك يِك

 اِ؛سيطل كفكصن ت اِدٍّراسة ًإِ  اِ نفااج اآلفية:
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 .َي ٍّينة اِفر؛ية اِريا ينة  ظهكر َّيٍسفكل  اؿٍّ ِ   ؽ االٍكفَّا د     طاِ؛ات 

  ٍسينة ؛يف اِ  ؽ االك ٍَ  فَّا د كفٍ دير اِذنات ِدل اِطناِ؛ات.ظهكر  بلقة  

 (:Calafell & al, 2014دراسة كاالفيل وآخرون ). 4

هدفت هذع اِدٍّراسة ًإِ  اِفن رثؼ ًإِ  فا  ينة ؛ر اَّج اِكاقع االففرا د فد فطكير اَِّهارات 

انل قيسٍَّّت اِ يٍّ ةي ًإِ  َّكَّك فيفل ًإَداهَّا فرد( 24االكفَّا ينةل كذِؾ      يٍّ ة َّيَكن ة َّف )

ان طي؛ٍّؽ   يها ؛ر اَّج يسفخدـ فرد( 12انل كاأليخرل فكري؛ينة َّيَكن ة َّف )فرد( 12 ا؛طة َّيَكن ة َّف )

( 8اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د ِ فندريب     اَِّهارات االكفَّا ينةل َيثي ف َّنف اِ؛ر اَّج )

ت اِ نفااجي فا  ينة اِ؛ر اَّج فد فطكير اَِّهارات االكفَّا ينةل ََّا ؛ين ت اِ نفااج كككد ك ساتل ك ىك َ

فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة فد َّيفكسٍّطات دركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة فد اِ ياسٌيف اِ ؛ د 

صاِح اِ ياس اِ؛ىٍ دمل ََّا ؛ين ت اِ نفااج كككد فركؽ  كاِ؛ دم     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ِك

ذات دالِة ًإَصااينة فد َّفكسطات دركات  ىفراد  يٍّ ة اِدٍّراسة فد اِ ياس اِ؛ دم     َّ ياس 

صاِح اَِّكَّك ة  اِرثهاب االكفَّا د في زل ِ َّكَّك ة )اَِّكَّك ة اِفكري؛يةل اَِّكَّك ة اِ ا؛طة(ل ِك

 اِفنكري؛ينة.

 (4102دراسة )محمد, . 5

اِفن رثؼ ًإِ  َّيٍسفكل اِ  ؽ االٍكفَّا د ِدل َّيدرا  اَِّػدارس اِانا كينػةل كَّي ار فػْ  هدفت اِدٍّراسة ًإِ 

؛َّيٍسفكل اِذنَا  االٍسفرافيكد ِديهـل ََّا هدفت اِدٍّراسة ًإِ  َّ رفة اِفركؽ فػد اِ  ػؽ االٍكفَّػا د ف؛ ػان 

 َِّيفغيٍّر اِك س.

  ػ   يٍّ ػة  -َّػف ًإٍ ػداد اِ؛اَػث–الٍكفَّػا د كط؛نؽى اِ؛اَثي َّ ياسد اِذنَا  االٍسفرافيكد كاِ  ػؽ ا

ػػػدرا  اَِّػػػدارس اِانا كينػػػة فػػػد َّيَافظػػػة صػػػبلح اِػػػدٍّيف ؛ غػػػت ) ـن اٍخفيػػػارهـ 120َّػػػف َّي ػػػديرة فػػػ ػػػديران كَّي ( َّي
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صػااينان 60( َّيديران ك)60؛طري ة ط؛ ينة  ٍوكااينة ؛كاقع ) ٍَ ( َّيػديرةنل ك؛ ػد كَّػع اٍَِّ  كَّػات كَّي اِكفهػا ًإ

 اسة ًإِ  اِ نفااج اآلفية:فكصن ت اِدٍّر 

 .فَّفثع َّيدرا  اَِّدارس اِانا كينة ؛َّيٍسفكل َّيٍ خفض َّف اِ  ؽ االٍكفَّا د 

  صػػاِح صػػااينة فػػد َّيٍسػػفكل اِ  ػػؽ االٍكفَّػػا د ؛َسػػب َّيفغيٍّػػر اِكػػ س ِك ٍَ فككػػد فػػركؽ ذات دالِػػة ًإ

 اِذثَكر.

 (:Gebara & al, 2016دراسة جيبارا وآخرون ). 6

هدفت اِدٍّراسة ًإِ  اِفَن ثؽ َّف فا  ية اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د ؛اسفخداـ صكر   

( َّف اِذثَكر 11( فردان )21ايبلاينة األى؛ اد ِ بلج اِرثهاب االكفَّا دل كفَكن ت  يٍّ ة اِدٍّراسة َّف )

( ك سة َّف اِفن رثض 12ل كفأِنؼ اِ بلج َّف )DSM-IV( َّف اإًل اث ََّّنف ويخٍّصكا كفؽ 10ك)

َيؿ ك سة ) ( دقي ةل ك ىظهرت 50َِّكاقؼ اكفَّا ينة  ؛ر صكر ايبلاينة األ؛ ادل َيث اسفغرقت 

 اِ ٍّفااج َّا ي د:

  فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة   د َّيسفكل اِدالِة )كككدα ( فد َّيفكسٍّطات دركات  ىفراد      

صاِح كاِ؛ اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة فد اِ ياسٌيف اِ ؛ د  دم     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا دل ِك

 اِ ياس اِ؛ىٍ دم.

  فَسي ات فد خفض اِ  ؽ االكفَّا د فد كَّيع اَِّ اييس كاألدكات اَِّيسفخدَّةل كاسفَّرت

سي ات ؛ د َّيفا؛ ة )  (  ىوهر َّف  هاية اِ بلج.6اِفَن

αال فككػػػػد فػػػػركؽ ذات دالِػػػػة ًإَصػػػػااينة ) ػػػػطات دركػػػػات  ىفػػػػ      راد اَِّكَّك ػػػػة ( فػػػػد َّيفكسٍّ

 .  اِ ياسٌيف اِ؛ دم كاِفنف؛ث د     َّ ياس اِرثهاب االٍكفَّا داِفنكري؛ينة   
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 (4102دراسة )الحمد وآخرون, . 7

يثؼ االٍكفَّػػا د  هػػدفت اِدٍّراسػػة ًإِػػ  اٍَِوػػؼ  ػػٍف َّيٍسػػفكل اِرثهػػاب االٍكفَّػػا د ك بلقفػػْ ؛ػػاِفَن

ككيال كاَّ ػة ِدل اِطن ؛ة اِسث كديٍّيف فد اِكاَّ ات  ٍَ ِك األيٍرد ينة )اِكاَّ ة األيٍرد ينةل كاَّ ة اِ  كـ كاِفٍّ

ـن اٍخفيػػػارهـ 180اِيرَّػػػكؾ(ل  ػػػَّف ََّر ػػػة اِ؛َػػػاِكريكسل كقػػػٍد فَكن ػػػت  يٍّ ػػػة اِدٍّراسػػػة َّػػػف ) ( طاِ؛ػػػان فػػػ

يثػؼ ؛طري ة  وكااينة َّف َّيٍكفَّع اِدٍّراسةل كاٍسفخدـ اِ؛اَثي َّ يػاس اِرثهػاب االٍكفَّػا دل كَّ يػاس  اِفَن

ػػ ت اِدٍّراسػػةي فػػد  فااكهػػا ًإِػػ  فػػد ٍّد َّيٍسػػفكل اِرثهػػاب االٍكفَّػػا د ِػػدل  اِ نٍفسػػد االٍكفَّػػا دل كقػػٍد فكصن

يثؼ اِ نٍفسػػػد كاالٍكفَّػػػا دل ك ىفن ه ػػػاؾ  بلقػػػػة   يٍّ ػػػة اِدٍّراسػػػةل ك ىفن اِطٍّ ؛ػػػة ِػػػديهـ وػػػ كر َّيٍرففػػػػع ؛ػػػاِفَن

صااينان ؛ػيف اِرث  ٍَ سينة داِنة ًإ ٍَ يثػؼ اِ نٍفسػد كاالٍكفَّػا د ِػدل اِطن ؛ػة اِسثػ كديٍّيف   هػاب االكفَّػا د كاِفَن

 فد اِكاَّ ات األيٍرد ينة.

 :)4102) دراسة عمي . 8

د فد اِفخفيؼ َّف اِرهاب  هدفت   إِ  َّ رفة فا  ية ؛ر اَّج إروادم َّ رفد س َك

االكفَّا د   د اِطفؿ اَِفيؼ ِفَسيف اِفكاصؿ االكفَّا د ِديهـل كاخفارت اِ؛اَاة  ي ة ََّك ة 

( طاِ؛ان كطاِ؛ة َّف األطفاؿ اََِّفكفيفل كقاَّت ؛ف سيـ اِ ي ة إِ  َّكَّك فيف: اَِّكَّك ة 30َّف )

َّ ياس اِرهاب  ؛ِ داد( فد َؿ َّكَّك ةل كقاَّت اِ؛اَاة 15 ة اِ ا؛طة ؛كاقع )اِفكري؛يةل كاَِّكَّك 

االكفَّا دل كَّ ياس اِفكاصؿ االكفَّا دل ك؛ر اَّج إروادم ِ فخفيؼ َّف َدة اِرهاب االكفَّا دل 

 :( ك سةل كفكص ت اِدراسة إِ 14كقد فـ فط؛يؽ اِ؛ر اَّج خبلؿ )

َّ ياس اِرهاب االكفَّا د كَّ ياس كككد فركؽ ؛يف دركات اَِّكَّك ة اِفكري؛ية     

كككد فركؽ ؛يف ك اِفكاصؿ االكفَّا د ق؛ؿ فط؛يؽ اِ؛ر اَّج ك؛ د فط؛ي ْ ِصاِح اِفط؛يؽ اِ؛ دمل 

اَِّكَّك ة اِفكري؛ية كاَِّكَّك ة اِ ا؛طة     َّ ياس اِرهاب االكفَّا د كَّ ياس اِفكاصؿ 
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كد فركؽ فد دركات اَِّكَّك ة ال فك ك االكفَّا د ؛ د فط؛يؽ اِ؛ر اَّج ِصاِح اَِّكَّك ة اِفكري؛يةل 

اِفكري؛ية ؛ د فط؛يؽ اِ؛ر اَّج كاَِّفا؛ ة فد َّ ياس اِرهاب االكفَّا د كاِفكاصؿ االكفَّا د كاِدركة 

 .اَِ ية

 (Ali & Kareem, 2016) عمي وكريم. دراسة 9

ير  َي ٍّينة اِفنفرد فد كاَّ ة هِك هدفت اِدٍّراسة ًإِ  ف ييـ َّيٍسفكل اِرثهاب االٍكفَّا د ِدل ط ؛ة 

فَّاِينة )هادفة  ٍَ َي ٍّينة اِفنفرد      يٍّ ة غير ا اِطٍّ؛ٍّينة فد َّدي ة  ىٍر؛يؿل َيثي  يٍكريت دراسة كٍصفيٍّة فد 

 17اسفخداـ َّ ياس ِ رثهاب االٍكفَّا د َّيَكنف َّف طاِ؛انل َيث فـن  296غر ينة( َّيَكن ة َّف  –

صااد ) ٍَ َي ٍّ ت اِ نفااج ؛اٍسفٍخداـ اِ؛ر اَّج اإل صا  SPSS V.22 )ف رةل ايـن  ٍَ ـن اٍسف َّاؿ اإًل ل كف

صا  االٍسفدالِد  ٍَ ذِؾ اإًل ٍَرارات كاِ ٍّسىب اًَِّاىكينة ِ رثهاب االٍكفَّا دل َك اِكٍصفد َّف خبلؿ ف ييـ اِفٍّ

 .ANOVAم وَّؿ اٍخف؛ار َّير؛نٍع َام كَّي اَّؿ االٍخفبلؼ اِذ

ب َا كا َّا ؛يف  س ةل ل كَّفكسٍّطد  22-17كقٍد ؛ين ت  فااج اِدٍّراسة  ىفن  َّر غاِ؛ينة اِطثبلن

َي ٍّينة  ب  اَِاِة االٍقفصادينةل كهـ َّف اَِّ اطؽ اِريفينةل ك؛ين ت اِ نفااج  ىفن  َار َّف  صؼ  دد طيبلن

صااينة  اِية ؛يف اِفن  ٍَ فرد ِديهـ ريهاب اٍكفَّا دل ََّا  ىٍظهرت اِدٍّراسة كككد  بلقة ذات دالِة ًإ

اديَّينة كَّيٍسفكل اِرثهاب االٍكفَّا دل ََّا ؛ين ت اِدٍّراسة كككد فركؽ ذات دالِة إَصااينة  اََِّر ة األَى

صاِح اإل اث. ك   ىكصت اِدٍّراسة ؛ ركرة ًإٍ داد فد َّفكسٍّطات دركات  فراد اِ يٍّ ة ف زل ِ ك س ِك

َي ٍّينة اِفنفرد فد كاَّ ة  ؛ر اَّج ف  يَّد فٍدري؛د ِ فنخفيؼ َّف  ى راض اِرثهاب االٍكفَّا د ِدل ط ؛ة 

ير اِطٍّ؛ٍّينة فد َّدي ة  ىٍر؛يؿ.    هِك

 (:4102دراسة غزو وسمور ). 10
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  راض ا طٍّراب  هدفت اِدراسة ًإِ  اَِوؼ  ف ف اِية ؛ر اَّكيف إروادييف فد خفض 

اِرثهاب االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف ط ؛ة اِسن ة األيِك  فد كاَّ ة اِيرَّكؾل كفَكن ت  يٍّ ة اِدٍّراسة َّف 

ـن اخفيارهـ ؛اِطنري ة اَِّيفيسٍّرة.523)  ( طاِ؛ان كطاِ؛ةن ف

فَ يؽ  ىهداؼ اِدٍّراسة اسفخدـ اِ؛اَااف َّ ياس ِي؛كفز ِ رثهاب االكفَّا د اَِّيَكن   ف َّف ِك

ة فد اِ؛راَّج 18) ( ف رةل ك؛ ا ن     دركات اِطن ؛ة     هذا اَِّ ياسل كرغ؛فهـ فد اَِّيواَر

ـن اخفيار  يٍّ ة اِدٍّراسة اِفد فَكن ت َّف ) ـن ف سيَّهـ  14ًإ ااانل  22( طاِ؛ان )36اإًلروادينةل ف ذَكران(ل ف

َّك ة  ا؛طةل َيث فَكن ت َؿ َّكَّك ة  وكااينان ًإِ  ابلث َّكَّك ات: َّكَّك فيف فكري؛ينفيف كَّك

( طاِ؛انل ف  نت اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األِك  ؛ر اَّج اِفندريب     اَِّهارات االكفَّا ينةل فد 12َّف )

 َيف ف  نت اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِاا ية ؛ر اَّج ف  يؿ اَِساسينة اِفندريكد.

ن َّف اِ  َيبلن فندريب     اَِّهارات االكفَّا ينةل كف  يؿ اَِساسينة ك ىظهرت  فااج اِدٍّراسة  ىفن 

ا ت  اِفندريكد َا ا  ىَار فا  ينة َّف  دـ اَِّ اِكة فد خفض  ى راض اِرثهاب االكفَّا د. َك

ـ فخف ؼ فا  ينة  م َّف اِ؛ر اَّكيف اإًلروادينيف α=0.05اِفركؽ ذات دالِة ًإَصااينة ) (ل ِك

ـ يككد ؛ي هَّا فركؽ ذات دالِة ًإَصااينةل ؛اخفبلؼ اِك سل كاِفنفا ؿ ؛ي ف اِك س كاَِّكَّك ةل ِك

ََّا  ىظهرت اِ نفااج اسفَّرار ف اِينة َؿ َّف اِ؛ر اَّكيف اإًلروادينيف     قياس اَِّيفا؛ ةل ؛ د ابلاة 

 . ىسا؛يع َّف اال فها  َّف فط؛يؽ اِ؛ر اَّج ك؛وَؿ داؿ ًإَصااينان 

 (4102دراسة )الطروانة, . 11

د فد خفض ا طٍّراب  َىٍوؼ  ف فا  ينة ؛ر اَّج  بلكد َّ رفد سي َك هدفت اِدٍّراسة ًإِ  اِ

اِرثهاب االٍكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف َّيراك د اِ يادات اِ نٍفسينة فد اِخدَّات اِطٍّ؛ٍّينة اَِّى ىَينةل كفَكن ت 

( 15ف هَّا:  يٍّ ة فٍكري؛ينة  ددها )( فردان َّيكزن يف     ٍَّكَّك فيف َّيفَافافي30 يٍّ ة اِدٍّراسة َّف )
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ـن اٍخفيارهـ ؛طري ًة اِ يٍّ ة اِ وكااينة اَِّيفىيسٍّرةل كفَكنف َّيٍكفَّع اِدٍّراسة 15ك يٍّ ة  ا؛طة  ددها ) ( ف

 ( فرد.100َّف اَِّىٍر   اَِّيراك يف َِّيٍسفوفيات اِخدَّات اِطٍّ؛ٍّينة اَِّى َينة كاِ؛اِغ  ددهـ )

اسة اِفد اٍسفيٍخًدَّت فىفىَّان ت فد فطكير َّ ياس ا طٍّراب اِرثهاب االٍكفَّا د  ىَّنا  ىداة اِدٍّر 

( ف رة َّيكزن ة     ابلاة  ىٍ؛ اد كاِفنٍصَيح َسب 39اَِّي دنؿ ِ ؛ياة األيٍرد ينة كاِذم اٍوفَّؿى     )

صا ات اِ ٍَ ـن اٍسفخداـ  دد َّف اإل ئًلكا؛ة      ىٍسا ة اِدٍّراسة ف كٍصفينة َاَِّفكسٍّط طري ة ِيَرت. ِك

ـن اٍسفٍخداـ اٍخف؛ار ) ٍَ يؿ اِفن؛ايف اَِّيصاَب T-Testاَِسا؛د كاالٍ َراؼ اٍَِّ يارمل ََّا ف ( كف

  (ل كقد  ىٍظهرت  فااج اِدٍّراسة َّا ي د:Tow Way Manovaاِاي ااد ذك اِفنٍصَّيـ اِ اَّ د )

ا؛طة     .1 َّ ياس اِرثهاب االٍكفَّا د اِ؛ىٍ دمل  كككد فركؽ ألدا  اٍَِّكَّك فيف اِفنٍكري؛ينة كاِ ن

صاِح اٍَِّكَّك ة اِفنٍكري؛ينة. دل ِك  فٍ؛ ان َِّيفغيٍٍّر اِ؛ر اَّج اَِّ رفد اِسث َك

ا؛طة     َّ ياس اِرثهاب االٍكفَّا د  .2  دـ كككد فركؽ فد  ىدا  اَِّىٍكَّك فيف اِفنٍكري؛ينة كاِ ن

 اِ؛ىٍ دمل ف؛ ان َِّيفغيٍّر اِك س.

؛يف اِ ياسٌيف اِ؛ىٍ دم كاَِّيفا؛ ة ِدل  ىٍفراد اَِّىٍكَّك ة اِفنٍكري؛ينة     َّ ياس  .  دـ كككد فرؽ3

 اِرثهاب االٍكفَّا دل ف؛ ان َِّيفغيٍّر اِ ياس. 

 

 (Keller et al, 2017دراسة كيِمر وآخرون ). 12

(  َّ ا؛ؿ  بلج VRTهدفت هذع اِدٍّراسة ِ فن رثؼ     فا  ينة ؛ر اَّج كاقع اففرا د )

د )َّ ـن فكزي ها     َّكَّك فيف فكري؛ينفيف 21(ل كفَكن ت اِ يٍّ ة َّف )CBT رفد س َك ( فردان ف

 َاآلفد:
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كَّها )  (.VRT( فردان خ  ت ِ  بلج )13 . اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األِك  َك

كَّها )  (.CBT( خ  ت ِ  بلج )8ب. اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية َك

كقد  ىوارت اِ نفااج ًإِ  فا  ية اِ؛ر اَّكيٍّف فد خفض اِرهاب االكفَّا د كخاصة رهاب 

دثث  ىَّاـ اِ اَّنةل َِفن اِ بلج ؛اِكاقع االففرا د ؛دا  َار فا  ينة فد خفض اِ  ؽ اِ نافج  ف  اِفَن

 اِرثهاب االكفَّا د. 

 تعقيب عمى الدِّراسات السَّابقة:

دد صكرة واَّ ة ألىهـ اِطرؽ اَِّيا؛فة   َّينان فد  ِ د  ى طت اِدٍّراسات  اِسنا؛ ة فد هذا اِصن

؛ ا  اِ؛راَّج اِ بلكينةل كفصَّيَّافها اِفنكري؛ينة اِفد َاف ِها دكره فد  بلج اِرثهاب االكفَّا دل 

 كاِفد يََّفي ف خيصها     اِ نَك اآلفد:

 من حيث عيِّنة الدِّراسة:

ت  يٍّ ات اِدٍّراسات  َنؿ اَِّكَّك ة اِكاَدة 67-24اِفنكري؛ينة ؛يف ) فراَك ( فردانل َيث ففو

( فردان. ََّا 30( فردانل كهذا َّيف اسب َّع  يٍّ ة اِ؛اَث اِفد ي؛ غ َكَّها )15-10غاِ؛ان ؛يف )

اخف فت  ك ية اِ ي ة فد اِدٍّراسات اِسنا؛ ة فَّف ط ؛ة اِكاَّ ة ََّا فد دراسة  زك كسَّكر 

(ل إِ   فراد  ادييف ََّا فد 2016 يادات ََّا فد دراسة اِطراك ة )(ل إِ  َّراك د ا2016ِ)

(ل كهذع اِ يٍّ ات فخف ؼ َّع  يٍّ ة اِدٍّراسة اَِاِية )ط ؛ة اََِّر ة األساسينة 2017دراسة َي ر )

 اِ ي يا(.
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 من حيث اأَلدوات:  

َيثي ف َّن ت صكرة  َا ت اَِّ اييس كاِ؛راَّج اَِّي دنة فد هذع اِدٍّراسات َّف ًإ داد اِ؛اَايفل 

واَّ ة ألىهـ اِطيرااؽ اِ  َّية اَِّيفن؛ ة فد ؛َث اِرثهاب االكفَّا دل كفصَّيـ ؛راَّج  بلكينة فف َّنف 

 ى كاع َّيخف فة َّف اِفن  ينات اِ بلكينة َّاؿ اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا دل كاً  ادة اِ؛ ا  اَِّ رفدل 

ةل كقد َا ت فد َّي ظَّها فف َّنفي َّ ار ةن ؛يف  يس ك؛يف َّف اِ بلج كاِفندريب     اَِّهارات االكفَّا ين 

 (.Keller et al, 2017(ل كدراسة َيً ر كآخركف )2016َّاؿ دراسة غزك كسَّكر )

 من حيث النَّتائج:

 ىظهرت اِدٍّراسات اِسنا؛ ة فا  ية اِ؛ر اَّج  ك اِ؛راَّج اَِّي دنة فد  بلج اِرثهاب االكفَّا دل 

ا؛طة ِصاِح اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة فد  بلج  ك ىظهرت فركقان ؛يف اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة كاَِّكَّك ة اِ ن

اِ؛ر اَّكيف اإًلروادييف اَِّيسفخدَّيف اِرثهاب االكفَّا د. كهذا َّا يفكافؽ َّع هذع اِدٍّراسة فد فا  ينة 

(ل 2016ل كدراسة )اِطركا ةل (Keller et al, 2017دراسة َيً ر كآخركف )فد اِدٍّراسة ََّا فد 

 Calafell) َّاِدك ادك(ل  كدراسة َاالفيؿ ك 2016دراسة  زك كسَّكر )ل ك )2016ل   دكدراسة )

& Maldonaldo, 2014  .) 

كككد فركؽ ؛يف اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د فد  بلج   ىظهرت اًِدراسات اِسنا؛ ةََّا 

د ِصاِح اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د ََّا فد  اِرثهاب االكفَّا د كاِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 ل كهذا َّا فكافؽ َّع دراسة اِ؛اَث. (Keller et al, 2017َيً ر كآخركف ) دراسة
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 الفصل الثَّالث
 واإِلْجــراءات الطَّـريــقة
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 الثَّالثُ  الفصلُ 
 واإِلْجراءات الطَّريقةُ 

 تمييد:

ككد  ككيا اِكاقع االففرا د  –يف اكؿي اِ؛اَثي فد هذع اِدٍّراسة فا  ينة ؛ر اَّج فَ ِك  -فَ ِك

فد اِفنخفيؼ َّف اِرثهاب االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف ط ؛ة اََِّر ة األساسينة اِ  يا فد َّدارس دكرال 

د َّف ؛ ا  اِ؛اَثل كقد فـن صياغةي  دنة  كَّي ار ة ف اِينة هذا اِ؛ر اَّج ؛؛ر اَّج آخر َّ رفد س َك

ِ؛ر اَّكيف ؛اال فَّاد     اِككا ب اِ نظرية ِ َّوَ ة كَّا  سا ة كفركض فيَّا يخصث فا  ينة هذيف ا

َّن ة  كا  فيها َّف دراسات سا؛ ةل ِك فَن ؽ َّف هذع اِفركض قاـ اِ؛اَث ؛ دٍّة إٍكرا ات َّ هكينة َّيفى ى

ـن ؛ها اخفيار اِ يٍّ ة  فد هذا اِفصؿ ؛داية َّف فَديد اَِّ هج اَِّسفخدـل ايـن اٌَِيفينة اِفد ف

َِّ ياس اَِّيسفخدـ فد قياس اِرثهاب االكفَّا دل كخصااصْ اِسىيٌٍَكَّفرينةل ككصؼ كخصااصهال كا

ـن ؛ اؤها ِهذع اِدٍّراسةل ايـن األيس كب االَصااد اَِّيفن؛ع فد َّي اِكة اِ؛يا ات.  اِ؛راَّج اإًلروادينة اِفد ف

 . المنيج الُمستخدم في الدِّراسة:1

فَّاٍّؿ فد اِفَن ثؽ َّف ف اِينة ؛ر اَّكيف إروادينيف َّي ىٌديف ِفَ يؽ اِهدؼ األىساسد ِ دٍّراسة اَِّي  

ِ بلج اِرثهاب االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف ط ؛ة اَِّدارس فد اََِّر ة األساسينة اِ ي يال ف د ا فَّد 

ككدل كاِ؛ر اَّج اَِّ رفد  -اِ؛اَث     اَِّ هج اِفنكري؛د ِ ياس فا  ينة اِ؛ر اَّكيف  اِ؛ر اَّج اِفٍَّ ِك

داِسث   .- َك
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ؿي  ٍَ  يي؛يٍّفي اِفنٍصَّيـ اَِّيٍسفىخدـ فد هذع اِدٍّراسة: اِفناِدكاِون

 (: اِفنصَّيـ اَِّيسفخدـ فد اِدٍّراسة1:3كدكؿ )                           

O3 O2 X O1 G1 R 

O3 O2 X O1 G2 R 
- O2 - O1 G3 R 

هذع اِدٍّراسة كهك  يس كب اَِّكَّك ات اَِّيفَافاةل ( اِفنصَّيـ اِفنكري؛د اَِّيسفخدـ فد 1:3يي؛يٍّفي كدكؿ )

ـن فكزيع  ىفراد اِ يٍّ ة  وكااينان     ابلث َّكَّك ات:  َيثي ف

 .اَِّكَّك ة اِ ا؛طة: ال فف ؽن  م َّي اِكة 

  ككد َّف اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األِك : في دـ ِها اَِّ اِكة ؛اسفخداـ اِ؛ر اَّج اإلروادم اِفٍَّ ِك

 ِ كاقع االففرا د ؛اسفخداـ  ظنارات ايبلاينة األى؛ اد. خبلؿ اِفن رثض

  د اَِّي دث َّف ـي ِها اَِّي اِكة ؛اسفخداـ اِ؛ر اَّج اَِّ رفد اِسث َك اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية: في دن

 ق؛ؿ اِ؛اَث ِهذع اِدٍّراسة.

 . عيِّنة الدِّراسة:2

 اآلفية:َّرنت  َّ ينة اخفيار  يٍّ ة اِدٍّراسة ؛اِخطكات 

كاَِّيَكنف َّف  –َّف ًإ داد اِ؛اَث  –قاـ اِ؛اَث ؛فط؛يؽ َّ ياس ا طٍّراب اِرثهاب االكفَّا د  .  

( طاِ؛ان كطاِ؛ةن َّف ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد 407( ف رة      يٍّ ة َّيَكن ة َّف )40)

ؿ ِ  اـ اِدٍّراسد  ( طاِ؛ان ل 193 هـ )ـ 2017/2018ََّّدارس دكرال َّف اِفصؿ اِدٍّراسد األىكن

 ( ًإ ااان.214ك)
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ـن ًإِغا  ) .ب  ( 400( اسف؛ا ات ؛س؛ب  دـ اسفيفااها ِوركط اِ يٍّ ةل ِييص؛ح اِ دد اإًلكَّاِد )7ف

 %(.52.5( ًإ اث ؛ س؛ة )210%(ل ك)47.5( ذَكر ؛ س؛ة )190طاِ؛ان كطاِ؛ةنل َّ هـ )

َي ٍّينة ؛يف اِذثَكر كاإل اث(: ف سيـ ا2:3كدكؿ )                                        ِ يٍّ ة اِ

 المجموع ِإناث ذكور 

 400 210 190 العدد

 %100 52.5 47.5 النِّسبة المئويَّة %

 

ـن اسفخراج اِطن ؛ة اِذثَكر اِذيف َص كا      ى    اِدنركات     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د  ج. ف

ة فد اِ؛ر اَّج اِ بلكدل َِّ رفة ( طاِ؛انل ايـن 39(ل فَاف  ددهـ )40-200)  يرضى   يهـ اَِّيواَر

ة فد ك سات اِ؛ر اَّج اإلروادم.  َّدل اسف دادهـ ِ َّيواَر

ـن اسف؛ اد ) ة فد اِ؛ر اَّجل ك؛هذا  نص؛َت 3د. ف ( طيبلب ألىس؛اب ف كد ًإِ   دـ اِرنغ؛ة فد اَِّيواَر

 ( طاِ؛ان.36اِ يٍّ ة )

( طاِ؛ان ََّّنف َص كا 30ج فد صكرفها اِ ٍّهااينة كاَِّيَكن ة َّف )ق. قاـ اِ؛اَث ؛اخفيار  يٍّ ة اِ؛ر اَّ

 ( طيبٌلب     قااَّة االَفياط فد َاؿ ا فذر  َد اِطن ؛ة ِس؛ب َّا.6     ى    اِدنركاتل كف؛ٌ   )

ـن فكزيع  يٍّ ة اِدٍّراسة اَِّيدا ينة اَِّيَكن ة َّف ) طة )فخصيص ( طاِ؛ان ؛اِطنري ة اِ وكااينة اِ؛نسي30ك. ف

  وكااد ؛اسفخداـ اِ ير ة(     ابلث َّكَّك ات:

 ( طيبلب.10َّكَّك ة فكري؛ينة  ِك  قكاَّها ) -  

 ( طيبلب.10َّكَّك ة فكري؛ينة اا ية قكاَّها ) - ب
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 ( طيبلب.10َّكَّك ة  ا؛طة قكاَّها ) - ت

َثد َّف فكا س اَِّكَّك ات اِابلث     َّ ياس  ـن اِفنأ اِرثهاب ز. ق؛ؿ فط؛يؽ اِ؛ر اَّج اِ بلكد ف

افؤ ؛يف َّكَّك ات اِدٍّراسةل  االٍكفَّا دل ذِؾ  ىفن اٍ فَّاد اَِّ هج اِفنٍكري؛د يفط نب فَ يؽ اِفَن

ادم. كاِكدكؿ  ِك فَن ثؽ َّف فَافؤ اَِّكَّك ات اِابلث ف د اسفخدـ اِ؛اَثي اٍخف؛ار فَ يؿ اِفن؛ايف األَي

 اِفناِد يي؛يٍّفي ذِؾ:

ادم َِّي ار ة َّيفكسٍّطات اسفكا؛ات  ىفراد اِ يٍّ ة َسب اَِّكَّك ة(:  فااج فَ ي 3:3كدكؿ )        ؿ اِفن؛ايف األَي

 مجموع الُمربَّعات مْصدر التَّباُين
ُمتوسِّط 

 الُمربَّعات
يَّة  ُمْستوى الدِّاللة قيمة ف درجات الُحرِّ

 2 0.13 0.21 بين المْجموعات

 27 0.42 2.36 داخل المْجموعات 0.34 1.13

 29  2.57 المجموع

صااينة ؛يف اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة 3:3يفن حي َّف كدكؿ ) ٍَ ْي ال فككدي فركؽو ذات دالِة إ (  ى ن
ا؛طةل َيثي ؛ غت قيَّة ؼ ) ( كقيَّة 1.13الٍسًفكا؛ات  ىٍفراًد اَِّكَّك ات اِابلث اٌِفكري؛ينفيف كاِ ن

صااينة ) ٍَ صااينان. ََّّنا ييويري ًإِ  فَافؤ اٍَِّكَّك ات اٌِابلث فد ( كهد غير داِنة 0.34اِدٍّالِة اإًل ٍَ ًإ
اِرثهاب االٍكفَّا دل كييويري ذِؾ ًإِ   ىفن فغيثر قيـ اِرثهاب االٍكفَّا د ِدل  ىٍفراد اِ يٍّ ة سيَكفي  فيكةن 

 ِ ؛ر اَّج اِفنٍكري؛د.

 . ُمتغيِّرات الدِّراسة:3

 اَِّيفغيٍّرات اِفاِية:فوَّؿ اِدٍّراسة اَِاِينة     

ككد اِذم طث؛ٍّؽ     اَِّكَّك ة  المتغير الُمستقل:*  اَِّيفَّاٍّؿ ه ا ؛اِ؛ر اَّج اإلروادم اِفٍَّ ِك

د كاِذم طي؛ٍّؽى     اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِاا ية.  اِفنكري؛ينة األِك ل كاِ؛ر اَّج اَِّ رفد اِسث َك
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سثف اِذم يٍطر       فراد اِ يٍّ ة اِفنكري؛ينة ؛ف ؿ اِفندخثؿ كيفَّانؿي فد َّ دار ا الُمتغيِّر التابع:*  ِفَن

 اِ بلكدل ََّا فيظهرع  فااج َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د.

 . َأدوات الدِّراسة:4

ـن اال فَّاد     األىدكات اِفناِية:  َسب َّا ف ف يْ  ىهداؼ اِدٍّراسة كَّيفط ن؛ات فَ ي هال ف

  (.2االكفَّا د )ًإ داد اِ؛اَث(ل اَِّي َؽ رقـ )َّ ياس اِرثهاب 

  ككد _ اِف رنض ِ كاقع االففرا د ِ بلج اِرثهاب االكفَّا د )ًإ داد اِ؛اَث(ل  –؛ر اَّج فَ ِك

 (.3اَِّي َؽ رقـ )

  د ِ بلج اِرثهاب االكفَّا د )ًإ داد اِ؛اَث(ل اَِّي َؽ رقـ ) –؛ر اَّج َّ رفد  (.4س َك

 مقياس الرُّىاب االجتماعي:

 خطوات ِإعداد المقياس:

طكنر اِ؛اَثي هذا اَِّ ياس ؛هدؼ اسفخداَّْ َأىداة َّك ك ينة فد فوخيص اِرثهاب  

االكفَّا دل كاسفخداَّْ فد اِ؛َكث اِ نفسينةل كقد قاـ اِ؛اَث ؛فطكير اَِّ ياس ؛االسف ا ة ؛؛ كد 

 دل َّاؿ:االخف؛ارات كاَِّ اييس اِسنا؛ ة ذات اِ بلقة ؛فوخيص اِرثهاب االكفَّا 

 ( 1993(ل فركَّة ؛در األى صارم )1982َّ ياس اِخكؿ االكفَّا د كك ز كراسيؿ.) 

 ( يف كككم  (.2004(ل فركَّة َّكدم َََّّد اِدسكقد )1994َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د رِك

 ( 1995اسف؛ياف اِخكؼ االكفَّا د َسف اَِّاِح.) 

 ( 2000َّ ياس ا طٍّراب اِ  ؽ االكفَّا د َََّّد ًإ؛راهيـ  يد.) 
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  َّ( ل فركَّة  ىَّا د 2000ياس اِ  ؽ االكفَّا د ِ َّراه يف كاِو؛اب َافريف َك كر كآخركف)

 (.2007 ؛د اَِّ صكد )

 الخصائص السيكومتريَّة لمقياس الرُّىاب االجتماعي:

 صدق مقياس الرُّىاب االجتماعي: -

ً عى ِ ياسْ )َّكي  دل َّ     ىف يَكف اَِّ ياس صادقان هك  ىف ي يس هذا االخف؛ار َّا كي

2010.) 

رصان َّف اِ؛اَث     َّيبل َّة َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ِ ؛ياة اِف سطي ينةل ِك يٍّ ة   َك

َثد َّف صدقْ ؛ دة طيرؽ: ـن اِفٌأ  اِدٍّراسةل ف د ف

 صدق الُمحّكمين )الصدق الظَّاىري(:. 1

َّيك نح فد ( ف رة ََّا هك 41قاـ اِ؛اَثي ؛ رض َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د اَِّيَكنف َّف ) 

َيـ فد اَِّي َؽ رقـ ) (     َّكَّك ة َّف األىسافذة فد   ـ اِ فسل كاإلرواد اِ نفسدل 1اسفَّارة اِفَن

ااد اكفَّا دل اَِّي َؽ رقـ ) ااد  فسدل ك ىخصن  (.10ك ىخصن

ها   َـ   يها َّف َيث َّدل ك َك َي َيثي طي ب َّ هـ قرا ة ف رات اَِّ ياسل ايـن اِ

ياغةل  ىك ًإ افة كَّبل َّفهال ؛اسف؛ اد اِ ف رات غير اَِّيبلاَّةل  ىك ًإدخاؿ ف ديبلت فصَيَينة ِ صٍّ

 ف رات كديدة ؛َّا يخدـ اَِّ ياس كيزيدي َّف قيَّفْ.

%( فأىَار إًل؛ ا  اِف رة فد 90كفد  كر آرا  اَِّيَََّيف ا فَّد اِ؛اَث      س؛ة افٍّفاؽ ) 

؛ س؛ة االفٍّفاؽ اَِّيَدندة كهد اِف رة رقـ  اَِّ ياسل كا فَّادان     ذِؾ فـن َذؼ ف رة كاَدة ِـ فَظى 
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ياغةل ََّا 5"ل كف ديؿ خَّس )اِوفهية االخف؛ارات  يَبث   ال ( كاِفد ف كؿ "4) ( ف رات َّف َيث اِصٍّ

 هك َّي؛ينف فد اِكدكؿ اآلفد:

ح اِف رات اَِّي دنِة َّف َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د فد  ك  آرا4:3كدكؿ )                ٌََّيف(: ييك ٍّ    اَِّيَ

 الفقرة بعد التَّعديل الفقرة قبل التَّعديل رقم الفقرة

6 
 ىو ري ؛اِفكفًر كاالرف؛اًؾ إذا َ تي فد َف ةو ي كَّكف 

 فيها ؛فصكير اَِا ريف
 مصورة حفلة   في كنت   إذا واالرتباك   بالتوتر   أَشعر  

 االرتياح عندما أَكون مع اآلخرينأشعر بعدم  ال  ىو ري ؛االرفياح   دَّا  َكفي َّع اآلخريف 19

بلت فد االوفراؾ  يَبث   ال 28  جماعيِّة رحالت في االشتراكاختلق األعذار ألتجنب   كَّا يٍّة َر

ؿي   ال 40  اِ اَّة اَِّراَيض فد اِف؛كؿ افك ب اِ اَّة اَِّراَيض فد ٌ ف؛كن

 ييراق؛ د فيها َّف كَّيع َأىفن   ىو ري  اال فظار قا ات فد 41
 اِكَّيع َأىفن   ىو ري  اال فظار قا ات فد  َكف   دَّا

 ييراق؛ د

ٌََّيفل ك     ك  هذع اَِّي طيات  ىص؛ح  ك؛ د اِفن ديبلت اَِّ؛ ينة     فككيهات اََِّ

 (.2( ف رةل َّيٍ َؽ رقـ )40اَِّ ياس َّيَكن ان َّف  ىر؛ يف )

دق التَّمييزي:  ب. الصِّ

دؽل كهك قيدرة اَِّ ياس     اِفنَّييز ؛يف طرفد   ف كـ هذع اِطنري ة      ىَد َّفاهيـ اِصٍّ

اِخاصينة اِفد ي يسهال َيثي ييط؛نؽ اَِّ ياس     َّكَّك ة َّف اَِّفَكصيفل ايـن فيرفنب اِدنركات اِفد 

ب ) َى طرفد اِفنرفيبل ايـن  %( َّف اَِّفَكصيف َّف27َص كا   يها ف اِزينان  ىك فصا دينانل ايـن ييس

يي ارف ؛يف اَِّكَّك فيف اَِّيف اق فيف اِ نفيف ف  اف     طرفد اِخاصينةل َّف َيث دركافهَّا   يهال 

ًإَداهَّا ييط ؽ   يها َّكَّك ة  ي يا َّف َيث ارففاع دركافهَّا     اِخاصينةل كاِانا ية ييط ؽ   يها 

ة. كييسف َّؿ  يس ك؛ان ًإَصااينان َّيبلاَّان كهك َّكَّك ة دي يا َّف َيث ا خفاض دركافها     اِخاصين 
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َي نَّا َاف قادران      اخف؛ار )ت( ِدالِة اِفركؽ ؛يف َّيفكسٍّطٌيف َسا؛ينٌيفل كيَكفي اَِّ ياسي صادقان 

ففٌيف )َّ َّريةل  ن ؛يف اَِّكَّك فٌيف اَِّيفطرٍّ  (.2009اِفنَّييز فَّييزان داالن

دؽ اِفنَّييزم ِ  َي ٍّينة ِك فَن ثؽ َّف اِصٍّ َيؿ ف رة َّف ف رات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د كاِدنركة اِ

( طاِ؛ان َّف ط ؛ة اََِّر ة 50ِْل ف د ط؛نؽى اِ؛اَثي اَِّ ياس      يٍّ ة اسفطبل ينة َّيَكن ة َّف )

فٍّ؛ت اِدنركات اِفد َصؿ   يها اِطن ؛ة  فرفي؛ان ف اِزينانل األىساسينة اِ ي يا َّف خارج اِ يٍّ ة األىص ينةل ايـن ري

ح فد َّي َؽ ) ففٌيفل كقد َا ت اِ نفااج ََّا هك َّيك ن ( 10ايـن فَّنت اَِّي ار ة ؛يف اَِّكَّك فيف اَِّيفطرٍّ

 ََّا ي د:

ل 17ل 16ل 15ل 14ل 13ل 12ل 11ل 10ل 8ل 4ل 3ل 2ل 1قيـ )ت( اََِّسك؛ة ِ ف رات: ) -

ل 38ل 36ل 35ل 34ل 33ل 32ل 31ل 28ل 27ل 26ل 25ل 24ل 23ل 22ل 21ل 20ل 19ل 18

؛ ا    يها.0.01( َا ت داِنة   د َّيسفكل اِدٍّالِة )40ل 39  (ل إوذاى هد ََّّيزة كيفـ اإلو

( َا ت داِنة   د َّيسفكل اِدالِة 37ل 30ل 29ل 9ل 7ل 6ل 5قيـ )ت( اََِّسك؛ة ِ ف رات ) -

 (ل ًإذان هد ََّّيزة كيفـ اإًل؛ ا    يها.0.05)

َي ٍّية ِ َّ ياس َا ت داِنة   د َّيسفكل اِدٍّالِة )قيَّة )ت( اََِّسك؛ة ِ  - (ل ك  يْ فًِفن 0.01دنركة اِ

اَِّ ياس ِديْ قيدرة فَّييزينة ؛يف اَِاص يف     دركاتو َّيرفف ة ك؛يف اَِاص يف     دركاتو 

 َّي خف ة فد اِرثهاب االكفَّا دل ََّّنا ييؤٍَّد صدؽ اَِّ ياس.
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 ج. صدق االتِّساق الدَّاخمي:

اـ اِ؛اَث ؛ف دير صدؽ اَِّ ياس ؛َساب االفٍّساؽ اِدناخ د َِّ ياس اِ  ؽ االكفَّا د ق 

َي ٍّية ِ َّ ياس ََّا هك َّيك نح  َيؿ ف رة َّع اِدنركة اِ َّك كع اِدٍّراسة َّف خبلؿ ف دير َّي اَّؿ ارف؛اط 

 فد اِكدكؿ اآلفد:

َي 5:3كدكؿ )  َيؿ ف رة كاِدنركة اِ   ٍّينة َِّ ياس اِ  ؽ االكفَّا د(: َّي اَّبلت االرف؛اط ؛يف دركة 

ُمعامل  رقم الفقرة

 االرتباط

ُمستوى 

 الدِّاللة

ُمعامل  رقم الفقرة

 االرتباط

ُمستوى 

 الدِّاللة

ُمعامل  رقم الفقرة

 االرتباط

ُمستوى 

 0.05 0.357 29 0.01 0.492 15 0.01 0.678 1 الدِّاللة

2 0.762 0.01 16 0.582 0.01 30 0.368 0.05 

3 0.721 0.01 17 0.352 0.05 31 0.577 0.01 

4 0.494 0.01 18 0.435 0.01 32 0.470 0.01 

5 0.313 0.05 19 0.535 0.01 33 0.657 0.01 

6 0.310 0.05 20 0.621 0.01 34 0.531 0.01 

7 0.334 0.05 21 0.536 0.01 35 0.524 0.01 

8 0.479 0.01 22 0.398 0.01 36 0.413 0.01 

9 0.318 0.05 23 0.530 0.01 37 0.371 0.05 

10 0.679 0.01 24 0.567 0.01 38 0.710 0.01 

11 0.583 0.01 25 0.734 0.01 39 0.633 0.01 

12 0.568 0.01 26 0.612 0.01 40 0.610 0.01 

ينة   د  0.01 0.610 27 0.01 0.709 13 =  0.05قيَّة ر اِكدِك

 0.01 0.476 28 0.01 0.490 14 0.375=  0.01ل ك  د 0.289

َي ٍّينة  0.528 اِدركة اِ
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( اِسنا؛ؽ  ىفن كَّيع ف رات َّ ياس اِ  ؽ االكفَّا د َ ن ت ارف؛اطات 4:3يف؛ينف َّف كدكؿ )

َي ٍّينة ِ َّ ياس ) (   د َّيسفكل اِدٍّالِة اإًلَصااينة. ك؛ذِؾ ي؛   اَِّ ياس 200-40داِنة َّع اِدنركة اِ

هاب االكفَّا د ِدل  ىفراد ( ف رة فوفرؾ كَّي ها فد قياس اِرث 40فد صكرفْ اِ ٍّهااينة يفَكنف َّف )

 اِ يٍّ ة. 

 ثبات مقياس الرُّىاب االجتماعي: -

د ؛ْ  ىف يَكف     دركة  اِية َّف اِدٍّقنة 2010يرل َّكيد )  (  ىفن ا؛ات االخف؛ار يي صى

د ا ؛ْ َّف ؛يا ات  ف اِسث كؾ اَِّفَكصل كقياسْ قياسان َّيفنًس ان فد  كاإلف اف كاالفٍّساؽ فيَّا ييزكٍّ

َثد َّف ا؛ات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د قاـ اِ؛اَث ؛َساب اِا؛ات  ظركؼو  َّيخف فة كَّيف؛اي ة. ِك فنأى

 ؛طري فٌيف:

 أ. التَّجزئة النِّصفيَّة:

كف  د هذع اِطنري ة فكزاة االخف؛ار اِكاَد ًإِ   صفيف َّيفساكيٌيفل يوَّؿ اِ ٍّصؼ األىٌكؿ   

ٌككينةل ايـن ييَسب َّي اَّؿ االرف؛اط )؛يرسكف غاِ؛ان اِف رات اِفردينةل كاِ ٍّصؼ اِانا  د اِف رات اِزن

Pearson ؛يف اِ ٍّصفٌيفل كاِذم ييوير ًإِ  اِدنركة اِفد ففطا؛ؽ فيها دركات  صفد االخف؛ارل )

 (.2002)َّراد كهادمل 

ف رات ( ف رةل كدركات ا20ِكقد قاـ اِ؛اَث ؛َساب َّي اَّؿ االٍرف؛اط ؛يف دركات اِف رات اِفردينة )

(. ك؛ د اِف ديؿ 0.89( ف رةل كقد ؛ غت قيَّة َّ اَّؿ ارف؛اط ؛يرسكف ؛يف اِ صفيف )20اِزككينة )

ة إَصااينان. كاِ فااج َّك نَة فد اِكدكؿ 0.92 ص؛َت قيَّة َّي اَّؿ اِا؛ات ) (ل كهد قيَّة َّ ؛ِك

 اآلفد:



69 
 

  د ؛طري ة اِفنكزاة اِ ٍّصفينة(:  فااج َّي اَّؿ ا؛ات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا6:3كدكؿ )               

 ُمؤشِّرات إحصائيَّة                    

 الُمتغيِّرات

درجات  ُمعامل االرتباط المحسوب )ر(

 الُحريَّة

)ر( 

 الُمجدولة

الداللة 

 بعد التَّعديل قبل التَّعديل اإِلحصائيَّة

 الفقرات الفرديَّة
0.89 0.92 48 0.37 0.01 

ّوجيَّةالفقرات   الزَّ

 

 ب. حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:

َّف  ىهـ َّ اييس االفٍّساؽ اِدناخ د ِبلخف؛ار (  ىفن َّي اَّؿ  ىِفا َرك ؛اخ 2009يرل َّ َّرية ) 

 اَِّيَكنف َّف دركات َّيرَن؛ةل َيثي ير؛ط َّي اَّؿ َرك ؛اخ ا؛ات االخف؛ار ؛ا؛ات ف رافْ.

كقد قاـ اِ؛اَث ؛َساب ا؛ات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ؛اسفخداـ َّي ادِة  ِفا َرك ؛اخل  

ا ت قيَّة  (. كيفن ح َّف هذع اِ نفيكة فَّفثع اَِّ ياس ؛دركة  اِية َّف اِان؛اتل 0.903 ِفا فيساكم )َك

ـث اَِصكؿ   يها كفيظهر صبلَ ة اِ؛يا ات اِفد يف َن ية اَِّ ياس األىَّر اِذم ييطَّاف اِ؛اَث ِص

 ِ فنط؛يؽ      ىفراد اِ يٍّ ة.

 طريقة تصحيح المقياس:

( ف رةل يفـث 40( َّف )2يفَكنف َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د فد صكرفْ اِ ٍّهااينة )َّي َؽ رقـ  

دركات(ل  َيا ان )دركفاف(ل  3دركات(ل َّيَايد )  4دركات(ل غاِ؛ان ) 5فصَيَها َاآلفد: دااَّان )

اَدة(ل كذِؾ     كَّيع ف رات اِ ياس. ك؛ذِؾ فَكف ٌ د   دركة  ظرينة ِ َّ ياس هد  ى؛دان )دركة ك 

 (.200( كٌ     دركة هد )40)
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ت دركافْ ؛يف ) -40كقاـ اِ؛اَثي ؛فَديد َّدل َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د كاِذم فراَك

ـن ف سيَّْ ًإِ  ابلث َّيسفكيات َّفساكيةل َّدل160(ل فَا ت قيَّة اَِّدل هد )200 َيؿ َّيسفكل  (ل ف

( دركةل  ىَّنا اَِّيسفكل اِانا د 93-40( دركةل ك  يْ فَكف دركات اَِّيسفكل األىكنؿ ؛يف )53ييساكم )

دٍّدى ؛يف ) َي  ( دركة.200-148( دركةل ؛ي َّا ا َصرت دركات اَِّيسفكل اِاناِث ؛يف )147-94ف د 

 :)التكنولوجي, والمعرفي السموكي( تحكيم البرنامج العالجي

ـن  ؛غرض  ة ًإكرا افْ ف د ف َن َثد َّف َّيبل َّة اِ؛ر اَّج ِ فنط؛يؽ      ىفراد اِ يٍّ ةل كص اِفنأى

يف اَِّيَََّيف اِكاردة  سَّاؤهـ فد اَِّي َؽ رقـ  ِينة     األىسافذة كاَِّيخفصٍّ  ر ْ فد صكرفْ األىكن

ـن ًإ 11) كرة اِ ٍّهااينة ِ ؛ر اَّج (ل كقيد  يكريت اِفن ديبلت اَِّط ك؛ة     اِ؛ر اَّجل كَّف ايـن ف داد اِصث

د ِ رثهاب االكفَّا د.  اَِّ رفد اِسث َك

 إجراءات تطبيق البرنامج:

ـن فط؛يؽ اِ؛ر اَّج كفؽ اِخطكات اآلفية:  ف

  ة كاَِّكاص ة َثد َّف رغ؛فهـ فد اَِّواَر اَِصكؿ     َّكاف ة  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينةل كاِفنأى

 كاالِفزاـ ؛اِفن  يَّات.

  ـن االففاؽ     فكقيت اِك ساتل ك     ظاـ اِك سات ك س كب اِ َّؿ كفؽ َّا ييبلاـ ف

 اِفنكقيت اِدٍّراسد ألىفراد اِ يٍّ ة.

  د فد قا ة ََّف؛ة َّدرسة ذَكر خيرسا اِانا كينة  فد فر؛ية ـن فط؛يؽ اِ؛ر اَّج اَِّ رفد اِسث َك ف

 ك كب اِخ يؿ.

  ككيا) ََّاف يفكفنر فيْ كهاز ٍَ ِك ككد فد قا ة اِفٍّ ٍَ ِك ـن فط؛يؽ اِ؛ر اَّج اِفٍّ  Smartف

Boardفد َّدرسة ذَكر خيرسا اِانا كينة  فد فر؛ية ك كب اِخ يؿ ) 
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 اأَلساليب الُمستخدمة في تقييم البرنامج:

 .اِ ياس اِ ؛ د: فط؛يؽ َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ق؛ؿ ؛د  اِ؛ر اَّج 

 اس اِ؛ دم: فط؛يؽ َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ؛ د اال فها  َّف فط؛يؽ اِ؛ر اَّج.اِ ي 

  ة  ىفراد اَِّكَّك ةل كَّيفا؛ ة إكرا  اِكاك؛ات اِف كيـ خبلؿ اِ؛ر اَّج: فسكيؿ َّيبلَظات  ف َّيواَر

َيؿ ك سة. سثف فد   اَِّ ِزينةل كاً  طا  َّيؤوٍّرات اِفَن

  ْ َّف خبلؿ فط؛يؽ كففريغ اسفَّارة اِف ييـ اَِّي دنة ِذِؾ.ف ييـ اِ؛ر اَّج ؛ د اال فها  َّف فط؛ي 

 ِإجراءات الدِّراسة اأَلساسيَّة:

 فَّان ت ًإكرا ات اِدٍّراسة األساسينة فد اِخيطكات اآلفية:

 ف رة( 40) َّف كاَِّيَكنف – اِ؛اَث ًإ داد َّف – االكفَّا د اِرثهاب ا طٍّراب طي؛ٍّؽ َّ ياس     

 َّفل دكرا َّدارس فد اِ ي يا األىساسينة اََِّر ة ط ؛ة َّف كطاِ؛ة طاِ؛ان ( 407) َّف َّيَكن ة  يٍّ ة

ل ًإ ااان ( 214)كل  طاِ؛ان ( 193) َّ هـ ـ2017/2018 اِدٍّراسد ِ  اـ األىكؿ اِدٍّراسد اِفصؿ

 (.28/8/2017( ًإِ )27/8/2017كذِؾ َّف )

 ( ككد فد َّكَّك ة اِفنكري؛ينة األِك  (     ا3/9/2017ِ؛د  فط؛يؽ اِ؛ر اَّج اِ بلكد اِفَ ِك

َيؿ ك سة )9اَِّيَكن ة َّف ) ( دقي ةل كاِ؛ر اَّج 90( ك سات ؛كاقع ك سفيف  يس؛ك ينانل َّيدنة 

د     اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِاا ية اَِّيَكن ة َّف )  3( ك سة ؛كاقع 13اِ بلكد اَِّ رفد اِسث َك

َيؿ ك سة   ة.دقي  60 - 50ك سات  يس؛ك ينانل َّيدنة 

   ط؛نؽى اِ؛اَثي فد  هاية اِك سات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د     اَِّكَّك فيف اِفكري؛ينة األِك

ـن فط؛يؽ َّ ياس  كاِاا ية )فط؛يؽ ؛ دم(ل ََّا طي؛ٍّ ت اسفَّارة ف ييـ اِ؛ر اَّجل كفد  فس اِيكـ ف

اف ذِؾ ؛فاريخ   (.5/11/2017)اِرثهاب االكفَّا د     اِ يٍّ ة اِ ا؛طة )اِ ياس اِ؛ دم( َك
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  ط؛نؽ اِ؛اَث ك سة اِ ياس اِفنف؛ د ؛ د َّيدنة َّيفا؛ ة داَّت وهران كاَدان كذِؾ ؛فاريخ

 ( ِ َّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية.5/12/2017( ِ َّكَّك ة اِفنكري؛ينة األِك ل ك )3/12/2017)

 ( ـن ففريغ اِ نفااج كفَ ي ها ًإَصااينان ؛اسفخداـ ؛ر اَّج  (.SPSS, 17.0ف

 ط. اأَلساليب اإِلحصائيَّة الُمستخدمة:

ـن اسفخداـ األساِيب اإلَصااينة   صنؿ   يها ؛ د فط؛يؽ اِدٍّراسةل ف َِّ اِكة اِ؛يا ات اَِّيفَى

ِدالِة اِفركؽ  اخف؛ار "ت"اآلفية: اَِّفكسط اَِسا؛دل اال َراؼ اَِّ يارمل َّ اَّؿ ارف؛اط ؛يرسكفل 

 (.2 َّر؛ع إيفا )ويفيْل ؛ دينة ؛طري ة اَِّ ار ات اِ؛يف اَِّيفكسٍّطاتل 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 الفصل الرَّابع

 تحميُل النََّتاِئج
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 الفصل الرَّابع

 تحميُل النََّتاِئج

 تمييد:

ـث َاِينان اِفنطرثؽ ًإِ    ؛ دَّا فـن  ٍرض اإًلكرا ات اَِّ هكينة ِ دٍّراسًة فد اِفصؿ اِسنا؛ؽل سيف

ـن  ؿ ًإِيها َّف اخف؛ار فرى ينات اِدٍّراسًة ؛اسفخداـ األىساِيب اإلَصااينة  رض اِ نفااج اِفد ف اِفنكصث

ـث اِ رضي َسب فرفيب اِفرى يناتل  اَِّي فَّدةل كذِؾ فد كداكؿ ايـن فَ يؿ اِ؛يا ات اِكاردة فيهال كيىف

ٍَّ  ا َّف اِفنفسير اِ  َّد صنؿ   يها قرا ة َّيبلاَّة فيَّ  ِ  نفااج. كقرا ة اِ نفااج اَِّيفَن

 :الرَّئيسأوَّاًل: عرض وتحميل نتائج تساؤل الدِّراسة 

 " :ْ الرُّىاِب االْجِتماعيِّ َلَدى  خفِض درجةفي ما فاِعِميَُّة َبْرناَمجين إْرشاديَّين  كاِذم  صث

 عيِّنٍة من َطَمَبِة الَمْرَحَمِة اأَلساِسيَِّة اْلُعْميا في َمداِرِس ُدْورا؟

ـن اخف؛ار فر ينات اِدٍّراسة ََّا ي د:    ئًلكا؛ة     هذا اِفنساؤؿل ف  ِك

 :األولى. عرض وتحميل نتائج الفرضيَّة 1

ها:  𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة عند ُمستوى الداللة )كاِفد  صث ( في      

القياسّين القبمي والبعدي عمى مقياس ُمتوسِّطات درجات َأفراد المجموعة التَّجريبيَّة اأُلولى في 

 .الرُّىاب االجتماعي"
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ـن اسفخراج اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد  ة اِفر ينة ف َن ِك فَن ثؽ َّف ص

؛ياف اِفركؽ اإًلَصااينة ؛يف اَِّي  فكسٍّطات اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك  فد اِ ياسيف اِ ؛ د كاِ؛ دمل ِك

ـن اسفخداـ اخف؛ار "ت" ِ ؛يا ات اَِّيفرا؛طةل كاِكدكؿ اِفاِد يي؛يثف ذِؾ.  اَِسا؛ينة ؛يف اِ ياسيف ف

(: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د كاِ؛ دم ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة 1:4كدكؿ )

 اِفنكري؛ينة األيِك .

 العدد ياسالق
الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
يَّة قيمة "ت"  درجات الُحرِّ

الداللة 

 اإِلحصائيَّة

 7.23 60.25 10 القبمي
5.315 9 0.000 

 3.60 32.15 10 البعدي

دكًؿ ) α( كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )1:4يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د      

صاِح اِ ياس اِ؛ دمل  ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك ( 32.15( كاِ؛ دم )60.25) ِك

 ك؛ذِؾ فًِفن اِفر ينة اِانا ية ِـ ففَ نؽ.

 . عرض وتحميل نتائج الفرضيَّة الثَّانية:2

ها:  𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )كاِفد  صث ( في ُمتوسِّطات درجات َأفراد      

 .المجموعة التَّجريبيَّة اأُلولى عمى القياسّين البعدي والتَّتبُّعي"

ـن اسفخراج اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد  ة اِفر ينة ف َن ِك فَن ثؽ َّف ص

؛ياف اِفركؽ اإًلَصااينة ؛يف اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك  فد اِ ياسيف اِ؛  دم كاِفنف؛ث دل ِك

ـن اسفخداـ اخف؛ار "ت" ِ ؛يا ات اَِّيفرا؛طةل كاِكدكؿ اِفاِد يي؛يثف  اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة ؛يف اِ ياسيف ف

  ذِؾ.
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ف؛ث د ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة (: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ؛ دم كاِفن 2:4كدكؿ )

 اِفنكري؛ينة األيِك .

 العدد القياس
الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

درجات 

يَّة  الُحرِّ

الداللة 

 اإِلحصائيَّة

 3.60 32.15 10 البعدي
0.602 9 0.551 

 3.48 31.85 10 التَّتبُّعي

دكًؿ ) αفركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )(  دـ كككد 5:2يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف اِ؛ دم      

ل ك؛ذِؾ فًِفن اِفر ينة اِاناِاة ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك ( 31.85( كاِفنف؛ث د )32.15)

 قد فَ ن ت.

 :الثَّالثة. عرض وتحميل نتائج الفرضيَّة 3

ها:  𝛂ِإحصائيَّة )"ال توجد فروق ذات داللة كاِفد  صث ( في ُمتوسِّطات درجات َأفراد      

 المجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية عمى القياسّين القبمي والبعدي عمى مقياس الرُّىاب االجتماعي".

ـن اسفخراج اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد  ة اِفر ينة ف َن ِك فَن ثؽ َّف ص

؛ياف اِفركؽ اإًلَصااينة ؛يف اَِّيفكسٍّطات اَِّكَّك   ة اِفنكري؛ينة اِانا ية فد اِ ياسيف اِ ؛ د كاِ؛ دمل ِك

ـن اسفخداـ اخف؛ار "ت" ِ ؛يا ات اَِّيفرا؛طةل كاِكدكؿ اِفاِد يي؛يثف ذِؾ.   اَِسا؛ينة ؛يف اِ ياسيف ف
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ة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د كاِ؛ دم ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة (: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارين 3:4كدكؿ )

 اِفنكري؛ينة اِانا ية.

 العدد القياس
الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

درجات 

يَّة  الُحرِّ

الداللة 

 اإِلحصائيَّة

 6.63 59.00 10 القبمي
4.315 9 0.001 

 4.93 37.92 10 البعدي

دكًؿ ) α( كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )3:4يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د      

صاِح اِ ياس اِ؛ دمل  ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية( 37.92( كاِ؛ دم )59.00) ِك

 ك؛ذِؾ فًِفن اِفر ينة اِرنا؛ ة ِـ ففَ نؽ.

 :الرَّابعة. عرض وتحميل نتائج الفرضيَّة 4

ها:  𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )كاِفد  صث ( في ُمتوسِّطات درجات َأفراد      

 .المجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية عمى القياسّين البعدي والتَّتبُّعي عمى مقياس الرُّىاب االجتماعي"

ـن اسفخراج اَِّيفكسٍّطات  ة اِفر ينة ف َن اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد ِك فَن ثؽ َّف ص

؛ياف اِفركؽ اإًلَصااينة ؛يف  اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية فد اِ ياسيف اِ؛ دم كاِفنف؛ث دل ِك

ـن اسفخداـ اخف؛ار "ت" ِ ؛يا ات اَِّيفرا؛طةل كاِكدكؿ اِفاِد يي؛يثف  اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة ؛يف اِ ياسيف ف

 ذِؾ.
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(: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ؛ دم كاِفنف؛ث د ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة 4:4كدكؿ )

 اِفنكري؛ينة اِانا ية

 العدد القياس
الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

درجات 

يَّة  الُحرِّ

الداللة 

 اإِلحصائيَّة

 4.93 37.92 10 البعدي
1.315 9 0.151 

 4.38 36.85 10 التَّتبُّعي

دكًؿ ) α(  دـ كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )4:4يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف      

ل ك؛ذِؾ فًِفن ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية( 36.85( كاِفنف؛ث د )37.92اِ؛ دم )

 اِفر ينة اِخاَّسة قد فَ ن ت.

 :الخامسةعرض وتحميل نتائج الفرضيَّة . 5

ها:  𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة عند ُمستوى الدِّاللة )كاِفد  صث       )

في ُمتوسِّطات درجات َأفراد عيِّنة الدِّراسة في القياس البعدي عمى مقياس الرُّىاب االجتماعي 

 .والتَّفاعل بينيما ("2, تجريبيَّة 1)تجريبيَّة  ُتعزى لممجموعة

ـى اِ؛اَثي ؛اسفخراًج اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينةل كاال َرافات   ًة هذع اِفر ينةل قا َن ِك فَن ثًؽ َّف ًص

اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد  يٍّ ة اِدٍّراسة     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا دل ف؛ ان َِّيفغيٍّر اَِّكَّك ةل 

 اِ نفااج ََّا ي د:ككا ت 
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(: اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد  يٍّ ة اِدٍّراسة     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د ف؛ ان 5:4كدكؿ )

 َِّيفغيٍّر اَِّكَّك ة.

 العدد المجموعة

 
 القياس القبمي

 
 القياس البعدي

الُمتوسِّط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الُمتوسِّط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ككد( 1فكري؛ينة   3.60 32.15 7.23 60.25 10 )؛ر اَّج فَ ِك

د( 2فكري؛ينة   4.93 37.92 6.63 59.00 10 ) َّ رفد س َك

( ف؛اي ان ظاهرينان ِ َّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد 5:4يي؛يٍّفي كدكؿ ) 

 اَِّكَّك فيف     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د.

α* داِة   د َّيسفكل اِدالِة )(: اَِّي ار ات اِ؛ دية ؛طري ة وفيْ ألىار اَِّكَّك ة.           6:4كدكؿ )               ). 

 2تجريبيَّة  1تجريبيَّة  الُمتوسِّط الحسابي 

   32.15 1تجريبيَّة 

  *5.67 37.92 2تجريبيَّة 

α( كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )6:4َّف كدكؿ )يف؛ينفي  ( ؛يف اَِّكَّك ة      

اِفنكري؛ينة األيِك  )َّكَّك ة اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د( َيث ؛ غ اَِّفكسٍّط اَِسا؛د ِها 

د( ؛َّفكسط ( ك؛يف اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية 32.15) )َّكَّك ة اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 (ل ككا ت اِفركؽ ِصاًِح اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك . 37.92)

كَّف  ىكؿ اَِوؼ  ف َّدل فا  ينة اِ؛ر اَّج اإًلروادم     دركات  ىفراد  يٍّ ة اِدٍّراسةل قاـ  

ا ت اِ نفااج ََّا ي د: n2)اِ؛اَثي ؛ًِيكاد َّر؛ع ًإيفا )  ِ ياس َكـ األىارل َك
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 (: َكـ فأاير اِ؛ر اَّج     دركات  ىفراد اِ يٍّ ة7:4كدكؿ )                             

 حجم اأَلثر n2 المجموعة

 َ؛ير 0.892 البرنامج التكنولوجي

 َ؛ير 0.819 البرنامج المعرفي السُّموكي

ككد     اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك  7:4يي؛يٍّفث كدكؿ ) (  ىفن َكـ األىار ِ ؛ر اَّج اِفَ ِك

%( َّف اِفن؛ايف فد  ىدا   يٍّ ة اِدٍّراسة يركعي ِ ؛ر اَّج 89.2(ل كهذا ي  د  ىفن )0.892َاف )

ككد ؛ي َّا ) ـي ؛ها. 10.8اِفَ ِك ًَّ  %( يركعي ِ كاَّؿ  يخرل غير َّيفَ

د(  ىفن َكـ األىار ِ ؛ر اَّج 3:4كدكؿ ) يي؛يٍّفث      اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة  اَِّ رفد اِسث َك

%( َّف اِفن؛ايف فد  ىدا   يٍّ ة اِدٍّراسة يركعي ِ ؛ر اَّج 81.9(ل كهذا ي  د  ىفن )0.819َاف ) اِانا ية

د ـي ؛ها.18.1؛ي َّا ) اَِّ رفد اِسث َك ًَّ  %( يركعي ِ كاَّؿ  يخرل غير َّيفَ

 :السَّادسة. عرض وتحميل نتائج الفرضيَّة 6

ها:  𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )كاِفد  صث ( في ُمتوسِّطات درجات َأفراد      

 .المجموعة الضابطة عمى القياسّين القبمي والبعدي عمى مقياس الرُّىاب االجتماعي"

ـن اسفخراج اَِّيفك  ة اِفر ينة ف َن سٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة ِدركات  ىفراد ِك فَن ثؽ َّف ص

؛ياف اِفركؽ اإًلَصااينة ؛يف اَِّيفكسٍّطات  اَِّكَّك ة اِ ا؛طة فد اِ ياسيف اِ ؛ د كاِ؛ دمل ِك

ـن اسفخداـ اخف؛ار "ت" ِ ؛يا ات اَِّيفرا؛طةل كاِكدكؿ اِفاِد يي؛يثف ذِؾ.  اَِسا؛ينة ؛يف اِ ياسيف ف
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َِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كاال َرافات اَِّ يارينة كاخف؛ار "ت" ؛يف اِ ياسٌيف اِ ؛ د كاِ؛ دم ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة (: ا8:4كدكؿ )

 اِ ا؛طة.

الُمتوسِّط  العدد القياس
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

يَّة  الُحرِّ
الداللة 
 اإِلحصائيَّة

 6.63 59.07 10 القبمي
0.589 9 0.533 

 3.99 57.81 10 البعدي

دكًؿ ) α(  دـ كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )8:4يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف      

( ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِ ا؛طةل ك؛ذِؾ فًِفن اِفر ينة 57.81( كاِ؛ دم )59.07اِ ؛ د )

 اِسنادسة قد فَ ن ت.

 :السَّابعة.  عرض وتحميل نتائج الفرضيَّة 7

ها:  "ال توجد فروق ذات داللة احصائيَّة في ُمستوى الرُّىاب االجتماعي كاِفد َاف  صث

 .لدى طمبة المرحمة اأّلساسيَّة الُعميا في مدارس دورا ُتعزى ِإلى ُمتغيِّر الجنس"

ًة هذع اِفر ينةل قاـ اِ؛اَث ؛اسفخراج اَِّيفكسٍّطات اَِسا؛ينة كا  َن ال َرافات ِك فَن ثًؽ َّف ص

َيؿٍّ َّف اِذثَكر كاإًل اثل كذِؾ َِساب قيَّة "ت". كاِ نفااج َّيك نَةه ََّا يأفد:   اَِّ يارينة ِ

 (:  فااج اخف؛ار "ت" ِدالِة اِفركؽ ؛يف َّيفكسٍّط دركات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د َسب َّيفغيٍّر اِك س.9:4كدكؿ )

 ُمؤشِّرات ِإحصائيَّة        

 

 ُمتغيِّرات

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

"ت" 

 المحسوبة

درجة 

يَّة  الُحرِّ

 "ت"

 المجدولة

الداللة 

 اإلحصائيَّة

 07.59 57.78 (190ن= )ُذكور 
02.93 398 02.49 

داِنة   د 

 10.83 66.43 (210ن= )ِإناث   0.01
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اِرثهاب االكفَّا د قيدٍّرى  (  ىفن َّيفكسٍّط دركات اِذثَكر     َّ ياس9:4يىفن حي َّف كدكؿ )

( 66.43(ل  ىَّنا َّيفكسٍّط دركات اإًل اث ف د قيدٍّرى ؛ػػ: )07.59( ؛ا َراؼ َّ يارم قدرع )57.78؛ػػ: )

ا ت  فيكة قيَّة "ت" اََِّسك؛ة هد )10.83؛ا َراؼ َّ يارم قدرع ) (  ىَ؛ر َّف قيَّة 02.93(ل َك

ة ) ينة )02.49"ت" اَِّكدِك رٍّ َي (ل كهذا 0.01قيَّة داِنة   د َّيسفكل دالِة ) (ل كهد398( ؛دركة 

ي  د  ىفن اِرثهاب االكفَّا د  ى      د اإًل اث َّ ْ   د اِذثَكرل كهذع اِ نفااج فدؿث     كككد فركؽ 

ذات دالِة ًإَصااينة فد َّيسفكل اِرثهاب االكفَّا د ِدل ط ؛ة اََِّر ة األىساسينة اِ ي يا فد َّدارس 

صاِح اإًل اثل ك؛ذِؾ فيرفض اِفر ينة اِااَّ ة. دكرا في زل ِ ك س  ِك

 :الفرعي السُّؤالعرض وتحميل نتائج ثانيًا: 

اْنتشار الرُّىاب االْجتماعي لدى عيِّنة من طمبة المْرحمة اأّلساسيَّة الُعْميا  مستوى"ما كاِذم  ىٌصْ: 

 في مدارس دورا؟

ئًلكا؛ًة     هذا اِسثؤاؿ قاـ اِ؛اَثي ؛فَديد َّدل  َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د كاِذم  ِك

ت دركافْ ؛يف ) ـن ف سيَّْ ًإِ  ابلث َّيسفكيات 160(ل فَا ت قيَّة اَِّدل هد )200-40فراَك (ل ف

َيؿ َّيسفكل ييساكم ) ( 93-40( دركةل ك  يْ فَكف دركات اَِّيسفكل األىكنؿ ؛يف )53َّفساكيةل َّدل 

دٍّدى ؛يف ) َي ( دركةل ؛ي َّا ا َصرت دركات اَِّيسفكل اِاناِث 147-94دركةل  ىَّنا اَِّيسفكل اِانا د ف د 

 ( دركة.200-148؛يف )

كقاـ اِ؛اَثي ؛فكزيع  ىفراد اِ يٍّ ة ف؛ ان ِدركافهـ     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا د )اِدنركة  

َي ٍّينة(     اَِّسفكيات اِابلاةل ََّا هك َّيك نح فد اِكدكؿ اآلفد:  اِ
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َي ٍّينة(: َّيسفكيات اِرث 10:4كدكؿ )  هاب االكفَّا د ِدل  ىفراد اِ يٍّ ة اِ

 النِّسبة المئويَّة الُمتوسِّط الحسابي العدد ُمستويات الرُّىاب االجتماعي

 33.75 73.08 135 (93-40ُمنخفض )

 53.00 128.65 212 (147-94ُمتوسِّط )

 13.25 168.34 53 (200-148ُمرتفع )

 100 123.35 400 (200-40المجموع )

 

 ( َّا ي د:10:4يفنً حي َّف خبلؿ كدكؿ )

 ( فردانل 135؛ غى  دد األىفراد اِذيف ف ع دركافهـ  َّف اَِّيسفكل اَِّي خفض ِ رثهاب االكفَّا د )

ٍَّ كف  س؛ة )  %(.33.75كهـ ييو

 ( فردانل 212؛ غى  دد األىفراد اِذيف ف ع دركافهـ  َّف اَِّيسفكل اَِّيفىكسٍّط ِ رثهاب االكفَّا د )

 %(.53.00ٍَّ كف  س؛ة )كهـ ييو

 ( فردانل كهـ 53؛ غى  دد األىفراد اِذيف ف ع دركافهـ  َّف اَِّيسفكل اَِّيرففع ِ رثهاب االكفَّا د )

ٍَّ كف  س؛ة )  %(.13.25ييو

  (.13.25ا فوار اِرثهاب االكفَّا د ِدل  يٍّ ة اِدٍّراسة َّف اِك سيف ) َّسفكل ؛ غ% 
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 الفصل الخامس

 
ُ
 وتفسري

ُ
ناقشة

ُ
راسةم

ِّ
 نتائج الد

 , وذلك من خاللالرئيس: ُمناقشة وتْفسير نتائج التَّساؤل أوالً 

 . ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة اأُلولى.1

 . ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة الثَّانية.2

 . ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة الثَّالثة.3

 . ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة الرَّابعة.4

 ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة الخامسة. .5

 . ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة السَّادسة.6

 السابعة. . ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة 7

 ثانيًا: مناقشة وتفسير نتائج السؤال الفرعي.
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 الفصل الخامس

 ُمناقشُة وتفسيُر نتائج الدِّراسة

 تمييد:

اِدٍّراسًة فد اِفصؿ اِسنا؛ًؽل يف اكؿي اِ؛اَثي فد هذا اِفصؿ َّي اقوة ؛ دَّا فـن  رض  فااج  

ـن اِفنكصثؿ ًإِيْ َّف  فااج   فااج فساؤالت اِدٍّراسة كفر ينافها ؛اِفنرفيب َّيسفخدَّان فد ذِؾ َّا ف

ؿ ًإيْ َّف  نفااج ف ـن اِفنكصث د هذع اِدٍّراسةل ايـن اِدٍّراسات اِسنا؛ ة سكا  َّا افنفؽ َّ ها  ىك اخف ؼ َّع َّا ف

ـي ففسيراتو   َّينةو َسب اِككا ب اِ نظرينة كاإلطار اِ اـ اَِّيف؛ ن  فد هذع اِدٍّراسةل كفد األىخير  ف دي

ات فيَّا يخصث ًإ وا   ـي اِ؛اَثي خيبلصة  اَّنةن ِ دٍّراسًة َّيفى ٍَّّ ةن ؛ ض اِفنكصيات كاَِّي فَر سيي دٍّ

 ؛َكث َّيسف ؛ ية.

 كذِؾ َّف خبلؿ: :سؤال الدِّراسة الرَّئيسشُة وتفسيُر نتائج . ُمناقأوالً 

 :األولىنتائج الفرضيَّة  ُمناقشة وتفسير. 1

𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة عند ُمستوى الداللة )كاِفد ف صث    :   

القبمي والبعدي ( في ُمتوسِّطات درجات َأفراد المجموعة التَّجريبيَّة اأُلولى في القياسّين     

 .عمى مقياس الرُّىاب االجتماعي"

دكًؿ رقـ )  α( كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة )1:4يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف      

صاِح اِ ياس اِ؛ دم. كهذا َّا ييؤٍَّدي  ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك اِ ؛ د كاِ؛ دم  ِك

ض ِ كاقع االففرا دل كَّا يف َّن ْ َّف اِفن رثض اآلَّف َِّكاقؼ اكفَّا ينة  ؛ر ف اِينة اِ بلج ؛اِفن رث 
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ككيا كقيدرفها     فكفير كك َّف اِفنفا ؿ   ظنارات اِكاقع االففرا دل ًإ افةن ًإِ  كاذ؛ينة هذع اِفٍَّ ِك

اِ اِـ االففرا د  اإًليكا؛د اآلَّف َّع اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل َيثي يو ري اِفرد ؛اِفنكاكد اِف  د فد

َي ٍّد فد ؛يافْ االففرا ية. ينفْ   ْل  ف طريؽ فَ يؽ اال غَّاس اِ  كَّسؤِك

ككد Calafell & al, 2014كي زك َاالفيؿ كآخركف )  (  قيدرة اِ؛ر اَّج اإًلروادم اِفٍَّ ِك

اَِّيفَّاٍّؿ ؛ يدرة  اَِّيفَّاٍّؿ ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د فد خفض دركة اِرثهاب االكفَّا د ًإِ  اِفنفا ؿ

ََّا ينة اِفن اَّؿ َّ ْل  ىم اِفنٍأاير اَِّيف؛ادؿ ؛يف اِ؛ياة  اِفرد     اِفنٍأاير     اِ اِـ االففرا د كاً 

َف ؛األيس كب اِذم ييَدٍّدع اَِّيسفخدـ ل  االففرا ينة كاَِّيسفخدـ ََّا هك األىَّر فد اِكاقع اَِ ي دل ِك

اسفخداـ اِ ٍّظاـ االففرا د ؛ديبلن َّيَّفازان ِ فندريب اَِ ي د     كفي دث  َّ ينة اَِّيَاَاة  ف طريؽ 

ر ِ َّكاقؼ االكفَّا ية اِفد   رض اِكاقعل ؛َيث في ط  اِفرصة ِ فرد اَِّيسفخدـ ؛اِفن رثض اَِّيفَرٍّ

 فياير اِرثهاب دكف اِفنكرط ؛أىينة ًإَراكات  ىك   د  ىك سيخرية َّف اَِّيَيط.

 ىفن اإًلَساس ؛األىَّاف خبلؿ اِفن رثض َِّواهد ابلاينة األ؛ اد  (2006كيي يؼي اِكه د ) 

اَد اَِّكاقؼ االكفَّا ينة اَِ ي ينة يي طد ا ةن ِ فرد كف ديران  ىف ؿى ِ ذات ََّّنا ييسا د اِفرد      فَي

رٌ ةن  ؿو س س كَّرفل ََّّنا يي طد اَِّيسفخدـ كي ٍَ كقكنةن   ؛ط فكفثرافْ كا ف االفْ كاِدثخكؿ فد اَِّكقؼ ؛و

 فد اِدثخكؿ ًإِ  َّكاقؼ اكفَّا ينة َّثوا؛هة      ىرض اِكاقع.

َيؿٍّ َّف: دراسة َاالفيؿ كآخركف )  (ل  Calafell & al, 2014كففنفؽي هذع اِ نفيكة َّع دراسة 

 ,Keller et al(ل  كدراسة َيً ر كآخركف )Gebara et al, 2016كدراسة كي؛ارا كآخركف )

2017 .) 
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 :الثَّانية. ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة 2

ٍت    :  𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )كاِفد  ىصن ( في ُمتوسِّطات      

 .درجات َأفراد المجموعة التَّجريبيَّة اأُلولى عمى القياسّين البعدي والتَّتبُّعي"

دكًؿ ) αًإَصااينة )(  دـ كككد فركؽ ذات دالِة 2:4يىفى؛ينفي َّف كى ( ؛يف اِ ياسٌيف      
ل كييََّفي ففسير هذع اِ نفيكة ؛أىفن ؛ر اَّج ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك اِ؛ دم كاِفنف؛ث د 

اِفن رثض ِ كاقع االففرا د قد زاد َّف ا ة اِفرد ؛ فسْ فد َّيكاكهة اَِّكاقؼ االكفَّا ينةل ك ىص؛ح ِديْ  
َّؿ َّع َّاؿ هذع اَِّكاقؼ فد اَِياة اَِ ي ينةل ك ىص؛ح ِدل اِفرد ًإََّا ينة اِف رثض ِ كاقع َّهارات اِفن ا

االففرا د فد  ىمٍّ َِظة ؛َّكرد اَّفبلؾ  ظنارة اِكاقع االففرا د كاَِصكؿ     َّواهد ايبلاينة 
َّيخف فة. كففنفؽ هذع األ؛ اد. ك ىص؛ح ِدل اِفرد و كر ؛اِرناَة كاالطَّا اف فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينة اِ

اِ نفيكة َّع َّي ظـ اِدٍّراسات اِفد ط؛ن ت قياس َِّيفا؛ ة  ىار اِ؛راَّج اإًلروادينة اَِّيخف فة فد اِفنخفيؼ 
(ل كدراسة Calafell et al, 201كآخركف )َّف  ى راض اِرثهاب االكفَّا د ََّا فد دراسة َاالفيؿ 

 (.Gebara et al, 2016كي؛ارا كآخركف )
 

 

 :الثَّالثة. ُمناقشة وتفسير الفرضيَّة 3
  

𝛂"ال توجُد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )كاِفد  صنت    :  ( في ُمتوسِّطات درجاِت      
 .َأفراِد المجموعِة التَّجريبيَِّة الثَّانَيِة عمى القياسيِّْن الَقْبمي والَبْعدي عمى مقياِس الرُّىاِب االجتماعي"

α( كككد فركؽو ذات دالِةو ًإَصااينةو )3:4كدكًؿ رقـ )يف؛ينفي َّف   ( ؛يفى اِ ياسٍيًف      

صاًِح اِ ياًس اِ؛ىٍ دمل كهذا َّا ييؤٍَّدي  اِ ىٍ؛ د كاِ؛ىٍ دم ِدركاًت  ىفراًد اَِّكَّك ًة اِفنكري؛ينة اِانا يةل ِك

دل كَّا يف َّن ْ َّف ف  ينا تو  بلكينةول َيثي  ىدنل ذِؾ ًإِ  ف اِينة اِفندخؿ اِ بلكد اَِّ رفد اِسث َك

 فخفيًؼ اِرثهاب االكفَّا دل ََّا ي يسيْ اَِّ ياسي اَِّي ىدث فد هذع اِدٍّراسًة.
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دل   كييفسٍّري اِ؛اَثي هذع اِ نفيكة فد  ك  فٍأايًر اسفخداـ اِ؛ر اَّج اإًلروادم اَِّ رفد اِسث َك

ًْ اِ  بل ينًة اَِّ رفينًة ًإِ  َيثي ف َّنفى اِ؛ر اَّجي ف ٍّيناتو فهدؼي ًإِ  َّيسا د ًة اِفرًد     ف َّيىًة قيدراًف

ةو َّيٍََّ ةول َفن  يسفطيعى  ٍ ؛د ًإِ   ىقىؿٍّ دركى ةو َّيٍََّ ةل كاِ ًَّؿ     خٍفًض فىٍفَيرًع اِسن  ىقص  دىرىكى

يٌٍفين  َى      ًْ ل ك ىيٌٍ ان ف  يـً اِفرًد كفدريً؛ ًْ ًة فغييًر  ىٍ َّاًط اِفنفَيًر اِفنخى ثصى َّف اَِّيٍوَبلًت اِفد فٍ فري

ًْ َِد ي كحى  ًْ     َيٌٍفينًة اِفنغ ثًب     اَِّىوا ًر اَِّيٍز كًة ِديٌٍ ٍ ؛د ًإِ   ىٍ َّاًط فٍفَيرو ًإيكا؛ينةل كفدريً؛ اِسن

َثـً فد اِكا ًب اِفسيِك ككدل فد اِفن اَّيًؿ َّعى اَِّيٍوَبلًت َّف خبلًؿ اسفٍخداـً  يٍس كًب االسفرخاً  ِ فَن

كثراًت. ٍ ًرفينًة ِ ٍ؛ًط اِكا ًب اَِّيفى  ًٍّؽ ؛األىفَاًر كاِفنصى يثًؼ اَِّى ًْ َّهاراًت اِفَن سا؛ ٍَ  كاً 

(ل كدراسة 2011كقًد افنفى ىت  فيكةي هذع اِدٍّراسًة َّع  فااج دراساتو سا؛ ةو َّاؿ دراسة د؛ا؛ش ) 

كدراسة غزك كسَّكر (ل 2016(ل كدراسة   د )2016(ل كدراسة اِطركا ة )2011كردة )

(2016 .) 

 :الرَّابعة. ُمناقشة وتفسير الفرضيَّة 4

𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )كاِفد  صنت    :   ( في ُمتوسِّطات      

درجات َأفراد المجموعة التَّجريبيَّة الثَّانية عمى القياسّين البعدي والتَّتبُّعي عمى مقياس الرُّىاب 

 .  االجتماعي"

( يىفى؛ينفي  دـ كككد فركؽ ذات دالِة 4:4ك؛اِرككع ًإِ  اِ نفااج اَِّك نًَة فد كدكؿ رقـ )

αًإَصااينة ) ل ِدركات  ىفراد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية( ؛يف اِ ياسٌيف اِ؛ دم كاِفنف؛ث د      

ـن اَِّيَافظة   يها َفن  ؛ دى  ؿ اِ بلكد ف ََّّنا ي  د  ىفن اَِّىَاسبى اِ بلكينة اِفد فَّخن ت  ف اِفندخث

(  ىسا؛يع َّف ا فها   َّ ينة اِفنط؛يؽل كيىٍسفخ صي اِ؛اَثي َّف هذع اِ نفيكة  ىفن األىار اإًليكا؛د 4)

(  ىسا؛يعل ذِؾ  ىفن َّف 4 ف اِك سات اِ بلكينة َِّدنة ) كاِف ناؿ ِ  بلج قد اٍسفَّرن َفن  ؛ د اِفنكقثؼ
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د هك َّ ع اال فَاسةل كاَِفاظ     اََِّاسب اِ بلكينة ِففراتو  خصااص اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

د اَِّيسفخدـ فد هذع   ىطكؿل كي زك اِ؛اَث هذع اِ نفيكة  ىي ان ًإِ  َكف اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

ًسبي اِفرد آِينات اِفن اَّؿ َّع اَِّكاقؼ االكفَّا ينة اِفد فيايري ِديْ اِدٍّراسًة هك  بلجه  ٍَ ف  يَّدٌّ يي

ذِؾ يزيدي هذا اِ بلج َّف َفا ًة اِفرد فد َؿٍّ َّيٍوَبلفْ كييغيٍّري  ظرفْ ِ َياًة ففزيدي قيٍدرفْ  اَِّخاكؼل َك

دٍّيات اِفد فىٍفر ها   يْ اِظركؼ.      َّيكاكهة اِفَن

(ل كدراسة 2011هذع اِدٍّراسة َّع  فااج دراساتو سا؛ ةو َّاؿ دراسة د؛ا؛ش ) كففنفؽي  فيكةي  

(ل كدراسة غزك كسَّكر 2016(ل كدراسة   د )2016(ل كدراسة اِطركا ة )2011كردة )

(2016 .) 

 :اأُلولىالفرضيَّة  نتائجَ . ُمناقشُة وتفسير 5

𝛂توى الدِّاللة )"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة عند ُمسكاِفد ف صث    :   

( في ُمتوسِّطات درجات َأفراد عيِّنة الدِّراسة في القياس البعدي عمى مقياس الرُّىاب     

 .والتَّفاعل بينيما ("2, تجريبيَّة 1االجتماعي ُتعزى لممجموعة )تجريبيَّة 

 ( كككد فركؽ ذات دالِة ًإَصااينة6:4( ككدكؿ )5:4كيف؛ينفي َّف خبلًؿ كدكًؿ رقـ )

(α ككد       اِ بلج  –( ؛يفى اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك  )َّكَّك ة اِ؛ر اَّج اإًلروادم اِفٍَّ ِك

د(ل  ؛اِفن رثًض ِ كاقع االففرا د( ك؛يفى اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة اِانا ية )َّكَّك ة اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 كقد كا ت اِفركؽي ِصاًِح اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك .

ككد ًإِ  َّا ف ٌَّ ْ اِ؛ر اَّج َّف كاذ؛ينة  كي زك اِ؛اَث ففكنؽ اِ؛ر اَّج اِ بلكد اِفَ ِك

ذِؾ اِفنفا ؿ اآلَّف َّع اَِّكاقؼ االكفَّا ينة اَِّيصط  ة اِفد يفـ  ر ها  ؛ر ف  ينة  ِؤلىفرادل َك
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اِ  ؽ كاِفنكفثر اِكاقع االففرا دل َيث يخو  اَِايركف َّكاكهة اَِّكاقؼ االكفَّا ينة اِفد فيس؛ب ِهـ 

خكفان َّف ا ف اد اآلخريف كسيخريفهـل َِفن هذا اِكاقع االففرا د ييكفٍّري ِهـ ففا يبلن آَّ ان كَّيف ة فد 

اَِّيواهدةل كف  يؿ اَِساسينة اِفندريكد أل نْ ييََّفي ِ فرد اَِّي طنرب ًإ ادة اَِّوهد َّرنات  ديدة ًإِ  

 . ىف يفـ اِفنخ ص َّف اِخكؼ  هااينان 

َيثي  ظهرت  (Keller et al, 2017َّع دراسة َيً ر كآخركف )كففنفؽ  فيكة هذع اِدٍّراسة 

كت  اَِّكَّك ة اِفد ف  نت اِ بلج ؛اِفن رض ِ كاقع االففرا د فَسث ان  ىَ؛ر َّف اَِّكَّك ة اِفد  يِك

اف اِفرؽ داالن     َّ اييس اِفن دير  دل َك اِذنافد ِ فنك ثب كاَِاِة ؛أس كب اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

ككا ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د ا خفا ان فد اِ  ؽ  ىا ا   اِكظيفينةل ذِؾ  ىظهر األىفراد اِذيف  ِك َك

ينان. ككا َّ رفينان س َك  ََّّارسة اِ بلج  ىَ؛ر َّف اِذيف  ِك

 :السَّادسة. ُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة 6

𝛂"ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائيَّة )   : ف صث اِفر ينة اِسنادسة  ( في      

ُمتوسِّطات درجات َأفراد المجموعة الضابطة عمى القياسّين القبمي والبعدي عمى مقياس الرُّىاب 

 .االجتماعي"

(  ى نْ ال فككدي فركؽ ؛يف اِ ياسد 8:4كيفن حي َّف خبلًؿ اِ نفااج اَِّىٍ رك ة فد كدكؿ رقـ )

ا؛طةل ََّا  ى نْ ال فككدي فركؽ ؛يف اِ ياسيف اِ؛ دم كاِفنف؛ د  اِ ؛ د  كاِ؛ دم ِدل اَِّكَّك ة اِ ن

ِدل  فس اَِّكَّك ةل كهذا ي  د  ىفن  ىفراد هذع اَِّكَّك ة ِـ يَص كا      ىٌم فَسثف  ؛ر اِزَّف 

يعل ذِؾ  ى نهـ ِـ يخ  كا (  ىسا؛4سكا  ؛ د َّيدنة اِ؛ر اَّج اِ بلكدل  ىك ؛ دى ففرة اَِّيفا؛ ة اِفد داَّت )

 ِ ؛ر اَّج اِ بلكد     غرار  ظرااهـ فد اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة األيِك  كاِانا ية.
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ؿو ف  ااد كدكف خ كع  ٍَ راب ال يَكفي اِوٍّفا ي َّ ْ ؛و كفيؤٍَّدي هذع اِ نفيكة  ىفن هذع اال ٍّ

ا؛طة ِـ يٍطر      يهـ  ىمث فَسثفو  ؛ر اِزَّفل َك هـ ِـ اَِّر   ِ  بلجل ًإذ  ىفن  ىفراد اَِّكَّك ًة اِ ن

سثف اِذم طر ى     اَِّكَّك ة اِفنكري؛ينة  يخ  كا ألىمٍّ ؛ر اَّجو  بلكدل ك؛ذِؾ فًِفن اِ؛اَث ي زك اِفَن

ٍدفةو  ىك وفا  ف  ااينانل ؛ؿ يركعي ًإِ  اِ؛ر اَّج اَِّي ىدٍّ كاَِّيط؛نًؽ فد هذع اِدٍّراسة.  ِـ يَف ََّضى صي

(ل كدراسة د؛ا؛ش 2011 فيكةي هذع اِدٍّراسة َّع  فااج دراساتو سا؛ ةو َّاؿ دراسة كردة ) كففنفؽي 

(ل 2016(ل كدراسة )اِطركا ةل Calafell & al, 2014(ل كدراسة َاالفيؿ كآخركف )2011)

 .(2016(ل كدراسة غزك كسَّكر )2016كدراسة   د )

 :الثَّامنةُمناقشة وتفسير نتائج الفرضيَّة  .7

𝛂)ال توجد فروق ذات داللة احصائيَّة "كاِفد ف يصٌّ    :   في ُمستوى  (     

 .الرُّىاب االجتماعي لدى طمبة المرحمة اأّلساسيَّة الُعميا في مدارس دورا ُتعزى ِإلى ُمتغيِّر الجنس"

َكًر كاإًل اًث فد (  ىفن هي اؾى فركقان داِنة ًإَصااينان ؛يف اِذث 9:4يفى؛ينفي َّف خبلًؿ كدكًؿ رقـ ) 

صاِح اإًل اثل  ىٌم  ىفن اِرثهاب االكفَّا د  ىَاري  َّيفكسًٍّط دركافهـ     َّ ياس اِرثهاب االكفَّا دل ِك

 ا فواران ؛يفى اإًل اًث   ْ   د اِذثَكر.

ؿي   يها فد اِدٍّراسة اَِاِينة ًإِ  االخفبلًؼ فد اِفن   صن  واًة كييرًكعي اِ؛اَثي هذع اِ نفيكة اَِّيفَى

ذِؾ اخفبلؼي اَِّ اَّ ًة  االكفَّا ينة   د اَِّكفَّع اِ ر؛د اَِّيَافظ كَّ ْ اَِّيكفَّع اِف سطي دل َك

(  ىفن اإًلطار 2011اِكاِدينة ِ ك سيف اَِّي ؛ىا ة َّف ا افة اَِّيكفَّع اِ ر؛د كقيَّْ ك ادافْل كفرل كردة )

ْ اَِّي غ ًؽ     اِ بلقات َّع اِ اِـ اِخاركدل اِ اـ ِفر؛ية اإًل اث فسكدع األىساِيب اََِّااينة كاِفنككي
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يًد اِذناتل كهك َّا يك ؿي اإًل اث  ىَارى  كهد اِ؛ذكر األيِك  ِ خكًؼ كاإًلَكاـل كفك ثب اِ ن د كفد ٍّد فَك

 اسف دادان الَفساب اَِّخاكؼ االكفَّا ينة َّ ْ   د اِذثَكر.

جى     دكر اِفن َّيط اِك سد فد ( َي َّا  رن 2009كهذا َّا  ىوارى ًإِيْ  ؛د اِ ظيـ ) 

ـث ف واة  ككينة ؛يف اِك سيفل َيث يف اَِّيكفَّع اِ ر؛د فد خ ؽ اِفركؽ اِكظيفينة كاَِّه ينة كاِسيَِك

اِذثَكر      ىٍف يَك كا  ىَارى قكنةن كوكا ةن ك يدكا ينةل فبل يفساََّكف فد اِ يدكاف اِذم ي عي   يهـل كال 

ًؿ َّع اآلخريفل كفَكفي اإًل اثي  ىَارى هيدك ن كاسفَا ةن  ييفرٍّطكفى فد اِفن ؛يرً   ف ا ف االفهـ  ا ا  اِفنفا ي

فٍّـي   يهفن  دـ اِفن رثض ِ  ديًد َّف اَِّيايراًت  َى ذِؾ فًِفن ف واةى اإًل اًث في كخي ك ان كسى ؛ينةنل َك

ًؼ االكفَّا ينًة اَِّيف كٍّ ىًة اِفد يف رنضي ِها االكفَّا ينًةل ََّّنا يي  ٍّؿي َّف خ؛رًفًهفن فد االَفَاًؾ ؛اِـ كاق

 اِذثَكر.  

(  ىفن االسفكا؛ة اِ اطفية 2008( اَِّيوار ًإِيْ فد )؛ كا؛دل Miller, 1995كييؤٍَّدي َّي ر ) 

َّ هـ ِئًل اث  ىَاري فأىاثران ؛اإًلوارات اِخاركينة كاَِّكقفينة   ها ِدل اِذثَكرل كردكد  ىف اؿ اإًل اث  ىقكل 

  ىي انل ك ىفن اإًل اث  ىَاري خكبلن كَّي ا اة َّف اَِّخاكؼ االكفَّا ينة َّف اِذثَكر.

(ل كدراسة 2000(ل كدراسة  يد )Kessler, 1988كففنفؽي هذع اِ نفيكة َّعل كدراسة َس ر ) 

ريـ )2009(ل كدراسة َّ َّرية )2011كردة )  (.2016(ل كدراسة   د َك

َندت      دـ فد َيف ِـ ففنفؽ  فيكة اِ  دٍّراسة اَِاِينة َّع  فااج ؛ ض اِدٍّراسات اِفد  ى

(ل Beidel, 1995كككد فركؽ فد اِرثهاب االكفَّا د ؛يف اِذثَكر كاإًل اث َّاؿ دراسة ؛ايدؿ )

 (.2013(ل كدراسة َكازم )2010كدراسة اِه؛اص )
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َندت     كككد فركؽ  ََّا ِـ ففنفؽ  فيكة اِدٍّراسة اَِاِينة َّع  فااج ؛ ض اِدٍّراسات  اِفد  ى

(ل 2015    َّ ياس اِرثهاب االٍكفَّا د ؛يف اٌِذَكر كاإًل اث ِصاِح اِذثَكر َّاؿ دراسة َََّّد )

 .(2014(ل كدراسة األكسد كفا ؿ )2014كدراسة  س د كاِوَّرم )

 :الفرعي التساؤل. ُمناقشُة وتفسيُر نتائج ثانياً 

نْسبة اْنتشار الرُّىاب االْجتماعي لدى عيِّنة من طمبة "ما ي صث اِفنساؤؿ األىكنؿ    :  

 .المرحمة اأَلساسيَّة الُعْميا في مدارس دورا؟"

(ل في؛يٍّفي اَِّي اِكةي اإًلَصااينةي ِ ؛يا ات  ىفن 10:4كَّف خبلًؿ اِ نفااًج اَِّى رك ًة فد كدكؿ ) 

ة ؛فكزيع َّيسفكيات اِرثهاب االكفَّا َي ٍّينة َا ت َاآلفد:اًِ سب اًَِّاكينة اِخاصن   د ِدل  يٍّ ة اِدٍّراسة اِ

 %(.33.75 . قيدٍّرت  س؛ةي اِنذيف ِديهـ ريهاب اكفَّا د َّي خفض ؛ػػػً )

 %(.53.00ب. قيدٍّرت  س؛ةي اِنذيف ِديهـ ريهاب اكفَّا د َّيفكسٍّط ؛ػػػً )

 %(.13.25ج. قيدٍّرت  س؛ةي اِنذيف ِديهـ ريهاب اكفَّا د َّيرففع ؛ػػػ )

ل كي زك اِ؛اَثي ذِؾ ًإِ  َّا ك   ًَفي ا ف؛ار َّيسفكل اِرثهاب االكفَّا د ِدل  ىفراد اِ يٍّ ة  اؿو ييَّ

ْي األيسرةي َّف قييكدو     اِطن ؛ًةل خاصنةن  ييكاكهْ اِطن ؛ة َّف  ىَداثو فد َيافهـل قد فىفىَّانؿي فيَّا ففًر ي

ركًب كاِ يدكاف كاَِكاكز فد ًظؿٍّ اِظثركًؼ اِصن ؛ًة اِفد فىَّيرث ؛ها َّيدفي ف  َي سطيف َّف ظركًؼ اِ

اِ سَرينة َّف كا ًب االَفبلؿ اإًلسرااي دل َذِؾ ف رثض ؛ ض اِطن ؛ًة ِ   اًب اِ؛د د كاِ نفظد فد 

 اٍَِّدرسًةل ََّّنا  ىف دى اِطن ؛ة ؛  ان َّف اِاٍّ ة ؛اِ نفس كف دير اِذنات اإًليكا؛د.

اِرثهاب االكفَّا د   د اِطن ؛ة ًإِ  ٌَيؼى ي ظري اِطن ؛ة َذِؾ ي زك اِ؛اَثي ارففاع َّيسفكل  

ًإِ  ذكافهـ فد ًظؿٍّ ََّر ًة اَِّيراه ًة كَّا ييراف ها َّف فغيثراتو كسَّينة ك فسينة قد في  د ؛ظبلِها     
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 ( ًإِ  اِ بلقة اِسن ؛ينة ؛يف2013َّيسفكل ف دير اِذنات ِدل اِطناِبل َيثي  ىوارت دراسةي َكازم )

ذِؾ قد ف فجي هذع اِونخصينة اٌِفك ث؛ينة  َّيسفكل اِرثهاب االكفَّا د كَّيسفكل ف دير اِذنات ِدل اِفردل َك

َّ ط ينة كطري ة ففسيرع ِؤلىَداث اَِيافينة ََّّنا ييؤدٍّم ًإِ   َّكٍّ وخصينةو  َّف طري ة ففَيًر اِطناِب اِبلن

َّا دل كفيٍؤًاري اال سَابى َّف اَِّكاقًؼ االكفَّا ينًة ؛دالن َّف ق  ةو اكفَّا ينان ففك نبي اِفنفا ؿى االكف

ًة فيها.  اَِّيواَر

ًَفي ففسيري كككدع   ْي ييَّ ل فًِ ن ٍَّرو ٍَؿو َّي؛ى ك؛ا ف؛ار  ىفن ؛داية ظهكر اِرثهاب االكفَّا د فَكفي ؛و

اَِاير ؛وأف اِ بلقات   د اِطن ؛ة ؛اِ كاَّؿ كاِخ؛رات األيسرينةل َيثي  ىفن األىطفاؿ يف  نَّكف 

دكف خكنافيفل  االكفَّا ينة َّعى اآلخريف  ف طريؽ آ؛ااهـل كَّ ظـ اَِّخاكؼ َّيَفس؛ةل كاألىطفاؿ ال ييِك

؛ؿ ًإ نهـ يف  نَّكف اِخكؼ َّف اِ؛ياًة اَِّيَيطًة كَّف األىفراد اِنذيف ي يوكف َّ هـ كال ًسيىَّا اِكاِديفل فًِذا 

ينان فًِفن  ىطفاِهـ يَفس؛كف هذا اِرثهاب االكفَّا د كاِفنك ثب َّف خبلًؿ َاف اآل؛ا ي  ى فسهـ ق  يف اكفَّا 

%( َّف 6.15( َي َّا  ىكردى  ىفن َكاِد )2009 َّ ينة اِ نٍَّذكةل كهذا َّا  ىوارى ًإٌِيْ  ؛د اِ ظيـ )

 ينة  يٍّ ًة األوخاص ذكم اِرثهاب االكفَّا د ي زكف اَفساب اَِّخاكؼ االكفَّا ينة ِديهـ ًإِ   َّ

 اِ نَّذكة كاِفن  يد.

كا؛ًط اِ اهرًة 2011كفرل كردة )  َثـً كك ًع اِ ن (  ىفن األيسر اِفد ف َّدي  ًإِ   يس كب اِفَن

َىيافو َّيسف ؿٍّ فد االفٍّصاًؿ األيسرم فَّ ع ًإََّا ينة فَكي ْ ِ بلقاتو  َى فْ      اِطٍٍّفًؿل ك    َّيواَر

ْي َّف اِوث كًر ؛اِاٍّ ىًة كفٍ ديًر اكفَّا ينة ففا ي ينة داخؿ اِ؛يتل  رَّي ٍَ فن  َّعى األىقرافل كهك األىٍَّري اِذم ي َك

ـي  ى؛ اًاها اال فَّادينة كف ِزهـ  ف ًإََّا ينة َّيكاكهة  اِذناتل ك؛اَِّاؿ فًِفن األيسر اََِّااينة اِفد في  ٍّ

االكفَّا ينةل كهذا ييؤدٍّم ًإِ  فك ثب اَِّكاقؼ ؛صفةو َّيسف  نة فًِ نها فَكؿ دكف ف  ثـ  طفاِها ِ َفا ًة 

 األىطفاؿ ِ َّكاقؼ االكفَّا ينة ٌََّّا ييسا دي     ظهكر  ى راض اِرثهاب االكفَّا د.
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كففنفؽي هذع اِ نفيكة اَِّيفكصنؿي ًإِيها فد اِدٍّراسة اَِاِينة َّع  فااج ؛ ض اِدٍّراسات اِسنا؛ ةل  

دة األىَّريَينة اِفد  ىكراها َيثي  ىك َت  فااج هياة اَِّسح اِ كَّد ف َس ر كآخركف د اِكاليات اَِّيفَن

(Kessler et al, 1988) ( َنا ينة اِ اَّنة في ا د َّف 13.3كككد  س؛ة ف؛ غ %( َّف اِ يٍّ ة اِسث

 اِرثهاب االكفَّا د.

اِذم ييويري ًإِ   (Rachman, 1998دراسة ريوَّاف )َذِؾى ففنفؽي  فيكة هذع اِدٍّراسة َّع  

َنافل ك ىفن  ىَار َّف )10فن  س؛ة ا فوار اِرثهاب االكفَّا د فيَّاٍّؿي  ىٍزيىد َّف ) ى  %( 20%( َّف  دد اِسث

َناف قد يو يركف  ىك يي ا كف َّف َّخاكؼ غير َّي؛ررة َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ينة.  َّف  دد اِسث

 ىَّنا     اَِّيسفكل اِ ر؛دل ف د  ىوارت ؛ ضي اِدٍّراساًت ًإِ   ىفن  س؛ة ا فوار اِرثهاب  

%( ََّا فد دراسة 15االكفَّا د ؛أى كا ْ اَِّيخف فة فد ؛ ض األىقطار اِ ر؛ينة قد فصؿي ًإِ  )

ريـ )2009َّ َّرية ) ذِؾ ففنفؽ  فيكة هذع اِدٍّراسة َّع دراسة   د َك َسف  (ل كدراسة2016(ل َك

(ل كفخف ؼي  فيكة هذع اِدٍّراسة َّع دراسة اََِّد 2014(ل كدراسة األكسد كفا ؿ )2014ك  د )

 (. 2016كآخركف )

ِصياُت الدِّراسة:  َتوّْ

 فد  ك  َّا فكصن ت ًإِيْ اِدٍّراسة اَِاِينة َّف  فااجل فًِفن اِ؛اَثى ييكصد ؛َّا ي د:

اايٍّيف اِ نفسيٍّيف1 ككد ) اِ بلج  . َث اَِّيروديف كاالخصن      ركرة اسفخداـ اِ؛ر اَّج اِفَ ِك

د فد  بلج اِرثهاب االكفَّا د َِّا ِهَّا َّف  ؛اِكاقع االففرا د (ل كاسفخداـ اِ بلج اَِّ رفد اِس َك

  ىار إيكا؛د فد اِفنخفيؼ َّف   راض اِرثهاب االكفَّا د ََّا دِنت اِدراسة اَِاِينة.
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يا  األيَّكر     فكفيًر في . 2 دارًة اَِكاًر َث  ىِك دثًث كاَِّي اقوًة كاً  َى رىًص ف  يـو ألىٍ؛ اًاًهـ فد َّهارات اِفن

غىًر الخفزاًؿ َّكاقًؼ اِ  ًؽ االكفَّا د ؛اِفنٍدريج ؛َّا ال يسَّحي ؛فٍرًض ظهكرها ِدل األىٍ؛ ا   ٍ ذي اِصٍّ َّي

 َّيٍسفٍ ؛بلن.

ساًب  ى؛ ااهـ اِاٍّ ة ؛اِ ن  .3 ٍَ يا  األيَّكر ؛ ركرًة ًإ ٍر ىًة فد اَِّكاقؼ االكفَّا ينة اِفد فك ية  ىِك ٍفًس كاِكي

 يٌف رن كف ِها كاالسفَّاًع ِؤلىٍ؛ اً  كاِفن ىرثب َّ هـ.

َّ هكينة كاِريا ينة َّع اَِّكفَّع اََِّ ٍّد َِسًر َاكز اِخكؼ  .4  ركرة ًإوراؾ اِطن ؛ًة ؛األىٍ وطة اِبلن

 ِديهـ َّف َّيكاكهة اآلخريف.

كاِفن  يـ كفؽ  يسس فر؛كينة  فسينة فوٌكع اِطن ؛ة     اال خراط  ركرة فصَّيـ َّ اهج اِفر؛ية  .5

؛اَِّكفَّعل كاال ف اؿ ؛ْ َّف دكر اَِّيف  ٍّد ًإِ  دكر اَِّيففا ؿ اِ نوط كاَِّيفسٍّر كاَِّيَ ٍّؿل كذِؾ 

َِّيسا دفْ     ف َّية اِك د ؛ذافْ كفطكير َّهارافْ االكفَّا ينة َِد يسهؿ   يْ اال دَّاج 

 ؛اَِّكفَّع.

 لدِّراساُت الُمْقَتَرحة:ا 

ة: ٍ فَر ـي اِ؛اَثي َّكَّك ةن َّف اِدٍّراسات اَِّي َّاالن ِ فااًج هذع اِدٍّراسىًة يي ىدٍّ ٍَ  كاسف

 .ًإٍكرا  دراسات َّيَّاا ة     فاة اإًل اث َّيرفف ات اِرثهاب االكفَّا د 

 كغيرهـ. ًإٍكرا  َّسح  اـ ِ ياس َّدل اٍ ًفوار ا ٍّطراب اِرثهاب االكفَّا د ؛يف اِطن ؛ة 

  .ب  ًإٍكرا  دراسات      يٍّ اتو  يخرل غير فاة اِطثبلن

 

 



97 
 

 

 

راجِع
َ
 امل

ُ
ة
َ
 قائِم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 المراجع

 َأوَّاًل: المراجع العربيَّة:

ة الىَّْفسََّة(. 2119أتى دنى, جًال. )  . عًاٌ: دارانًسيرج.الصحَّ

اِ اهرة: ل َّيفركـ(. َّيراد  يس ) العالج المعرفي السموكي الُمعاصر(. 2012. )إس كدل هكفاف

 دار اِفكر.

(. اِ  ؽ االٍكفَّا د ك بلقفْ ؛اَِفا ة االٍكفَّا ينة ِدل ط ؛ة 2014 ىٍس دل صاَب كيسل اِوَّرم. )

 .401-364ل 18ع مجمَّة آداب الفراىيدي, جامعة سامراء,. اَِّدارس اِانا كينة

. اِ اهرة:  اِـ ن التَّْطبيق ِإلى االحتراف والجودةالتَّعميم اإِلْلكتروني م(. 2009ًإٍسَّا يؿل اِغريب. )

 اَِفب.

(. قياس اِ  ؽ االٍكفَّا د ِدل ط ؛ة اََِّر ة اإًلٍ دادينة. 2014األكسدل   د كفا ؿل إيَّاف. )

 .129-106ل 59ع جامعة ديالى, ,مجمَّة الفْتح

)َاَّد اِف دل َّيفركـ(. اَِكيت: دار  نظريَّات اإِلْرشاد والعالج النَّْفسي(. 1992؛افرسكفل س.ق. )

 اِ  ـ.

كركيفل ب كركدؿل ب. ) )َََّّكد  العالج المعرفي السُّموكي المختصر(. 2008؛اَِّرل س َك

 َّصطف ل َّيفركـ(. اِ اهرة: دار ًإيفراؾ.

اتل َّطاع. ) مجمَّة جامعة دمشق, (. اِكاقع االففرا د: فرصْل َّخاطرعل فطكرع. 2006؛َر

 .432-407(ل 2)22



99 
 

(. اِ  ؽ االكفَّا د ك بلقفْ ؛اِففَير 2006 ا ل َياة ك ؛د اِخاِؽل  ىََّد كَّرادل صبلح. )اِ؛

 .311-291(ل 2)16مجمَّة دراسات نفسيَّة, اِس ؛د اِف  ااد ِدل طيبٌلب َّف كاَّ ة اَِكيت. 

الُمراىقات الرُّىاب االجتماعي وعالقتو ببعض الُمَتغيِّرات النَّْفسيَّة لدى (. 2008؛ كا؛دل ًإيَّاف. )

 . رساِة دَفكراة غير َّ وكرةل كاَّ ة  يف وَّسل اِ اهرة.السُّعوديَّات

)َََّّد  كيب ككَّ ة سيدل  قواعد التَّْشخيص والعالج النَّْفسي(. 2004؛يرَّافل ؛يرؿ. ) 

 َّيفركَّاف(. اِ اهرة: دار ًإيفراؾ.

؛يركت:  َّيفركـ(. َّصطف ل ادؿ ) العالج المعرفي واالضطِّرابات االنفعاليَّة(. 2000ل آركف. )؛يؾ

 دار اِ ه ة اِ ر؛ينة.

اديَّينة  الفوبيا (.2011؛يؿل آرار. ) ) ؛د اََِيـ اِخزاَّدل َّيفركـ(. َّصر اِكديدة: اِدنار األَى

 ِ   كـ.

د كاِرثهاب ؛ف  ينة اِكاقع االففرا د. ) َث (. فاريخ االطٍّبلع 15/3/2016اِكزيرة  ت.  بلج اِفك

(23/8/2017 .)http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2016/3/15// 

. اِرياض: اِدار ِ  ور الواقع االفتراضي وتقنيَّاتو في تعميم الُمْستقبل(. 2006اِكه دل فهد. )

 كاِفكزيع.

 . رساِة دَفكراةالتصميم الداخمي بتفعيل تقنيَّة الواقع االفتراضيتعميم (. 2013اَِازَّدل  ككل. )

 ل كاَّ ة  يـ اِ رلل اََِّّ َة اِ ر؛ينة اِسث كدينة.غير َّ وكرة

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2016/3/15/


111 
 

عقالنيَّة لدى طمبة المرحمة (. 2013َكازمل  بل . ) القمق االجتماعي وعالقتو باألفكار الالَّ

. رساِة َّاكسفير غير َّ وكرةل اِكاَّ ة غزَّةاإِلعداديَّة بالمدارس الحكوميَّة في ُمحافظات 

 اإًلسبلَّينةل غزنةل ف سطيف.

(. اِ  ؽ االٍكفَّا د ك بلقفْ ؛فٍ دير اِذنات ِدل طاِ؛ات اِفر؛ية 2014َسفل  كراس ك  دل د يا. )

 .108-91ل 3(ل ج2)14مجمَّة القادسيَّة لعموم التربية الرياضيَّة, جامعة الُمثنَّى, اِريا ينة. 

(. َّ ايير فصَّيـ ك؛ ا  ؛ياة ف  ثـ اففرا ينة ايبلاينة األىٍ؛ اد  َّف اِ كاِـ 2011ل َّركة. )َسف

 .486-467ل 12ع دراسات وبحوث,-تكنولوجيا التربية. Virtual Worldsاالففرا ينة اَِاِية 

َّد. ) ٍَ ب كاَِّ  َّيف ف2002اَِصرمل  ى د ؛ ض (.  ىٍ َّاط اِكاقع االففرا د كخصااصْ كآرا  اِطبلث

 . 46-3(ل 1)12تكنولوجيا التَّعميم: سمسمة دراسات وبحوث, ؛راَّكْ اَِّفاَة  ؛ر اإًل فر ت. 

َّيداتل َََّّكد. ) (. َّيٍسفكل اِرثهاب االٍكفَّا د ك بلقفْ 2016اََِّدل  ايؼ كاِ كه دل خاِد َك

يثؼ اِ نٍفسد كاالٍكفَّا د ِدل اِطن ؛ة اِسث كديٍّيف فد اِكاَّ ات األيٍرد يٍّة.  العموم -دراساتياِفَن

  .1886-1871 (ل5)43التربويَّة, 

ساِيب اِفنٍفَير كاألىٍفَار اِبلن ٍ بل ينة ِدل ط ؛ة كاَّ ة (. اِ بلقة ؛يف  ى 2009اََِّكرمل فراس. )

 .59-35(ل 3)10مجمَّة العموم التربويَّة, جامعة دمشق, . اِيرَّكؾ

. اِ اهرة: دار القمق واالسترخاء العضمي, المفاىيم والنَّظريَّات والعالج(. 2010اَِكي ةل  ىَّااؿ. )

 ًإيفراؾ. 

 .  َّاف: دار اِفَر.سُّموك اإِلْنسانيتعديل ال(. 2011اِخطيبل كَّاؿ. )
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(.  ىار اِفر؛ينة اِ َّ ينة فد خفض اِ  ؽ االكفَّا د ِدل 2009اِخفاكدل زي ب كاِواكمل زي ب. )

 .18-1ل 69ع مجمَّة الجمعيَّة العراقيَّة لمعموم التربويَّة والنَّْفسيَّة,ط ؛ة كاَّ ة اِ؛صرة. 

. اِ اهرة: دار اِسنَاب التَّْعميمي وتكنولوجيا الوسائط الُمتعدِّدةالكمبيوتر (. 2007خَّيسل َََّّد. )

 ِ  نور كاِفنكزيع.

ْي اِف  يـ االففرا د اِكاَّ د2012اِخ اؽل س ا . ) دٍّيات اِفد فيكاك قات كاِفَن اِفكر؛ة  -(. اَِّي كٍّ

داريَّة, اَِّاِيزينة كاِ ر؛ينة.   .220-191ل 11عَأبحاث اقتصاديَّة واِ 

(. فعاليَّة برنامج ِإرشادي ُمقترح لمتخفيف من القمق االجتماعي لدى طمبة 2011  د. ) د؛ا؛شل

ل غزنةل . رساِة َّاكسفير غير َّ وكرةل كاَّ ة األىزهرالمرحمة الثانويَّة وَأثره عمى تقدير الذات

 ف سطيف.

(. ف اِية اسرافيكينة ف  يؿ اَِساسينة اِفنٍدريكد فد خفض 2008اِدَادَةل ؛اسـ كس يَّافل س اد. )

مجمَّة دراسات ق ؽ االَّفَاف كفَسيف َّسفكل اِفنكافؽ اِ نفسد ِدل طبلب كاَّ ة اِسث طاف قا؛كس. 

 . 41-1(ل 1)7عربيَّة في عمم النَّفس, 

 . اِ اهرة: األ ك ك َّصرينة.اب االجتماعيمقياس الرُّى(. 2004اِدسكقدل َّكدم. )

(. فعاليَّة برنامج قائم عمى تكنولوجيا الواقع االفتراضي لتنمية مفاىيم 2007دكال دل َََّّد. )

ل الثَّانوي الصناعي ب الصف اأَلوَّ . رساِة البعد الثَّالث وحل الُمْشكالت الرياضيَّة لدى ُطالَّ

 صر.َّاكسفير غير َّ وكرةل كاَّ ة اِ اهرةل َّ

)َََّّد  كيبل َّيفٍرًكـ(.  الرُّىاب والقمق االجتماعي(. 2002دي؛رال هكب كرفواردل هيَّ؛رج. )

 اِ اهرة: ََّف؛ة األ ك ك اَِّصرينة.
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 . ؛يركت: اَِّيؤسنسة اِ ر؛ينة ِ دٍّراسات كاِ نور.موسوعة عمم النَّْفس(. 1992رزكؽل  ىٍس د. )

سة َّيدا ينة ِف  يف َّ ياس اِ  ؽ االكفَّا د     (. اِ  ؽ االكفَّا د: درا2001ر كافل ساَّر. )

 .77-47ل 19عمجمَّة مركز البحوث التربويَّة, يٍّ ات سكرينة. 

العالج النَّفسي السُّموكي لحاالت القمق والتَّوتُّر النَّْفسي والوسواس القيري (. 2005زرادل فيصؿ. )

 . ؛يركت: دار اِ  ـ ِ َّبلييف.بطريقة الكف بالنَّقيض

 . اِ اهرة:  اِـ اَِفب.تكنولوجيا التَّْعميم في عصر المعمومات واالتِّصال(. 2004زيفكفل ََّاؿ. )

 ) زنت و بلفل َّيفركـ(. اَِكيت: س س ة  اِـ اَِّ رفة. القمق(. 1989سفيهافل ديفيد. )

ة َّاكسفيرل . رساِتْأثير تقنيَّات الُمْستقبل عمى تصميم البيئة التَّْعميميَّة(. 2011سَّرةل َّدَت. )

 كاَّ ة اَِّ صكرةل َّصر.

فاعميَّة برنامج ِإْرشادي سموكي معرفي في تحسين ُمستوى النُّضج (. 2010اِسكاطل كصؿ اَ. )

ل الثَّانوي بمحافظة الطَّائف ب الصَّف اأَلوَّ . الميني وتنمية ميارة اتِّخاذ القرار الميني لدى ُطالَّ

 اِ رلل اِرٍّياض.رساِة َّاكسفير غير َّ وكرةل كاَّ ة  يـ 

فكاف د 2009اِسيدل  فيف. ) د فد خدَّة اِفرد ِف ديؿ اِسث كؾ اِبلن (. َّيَّارسة اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 .748-659ل 26مجمَّة ُكمِّيَّة اآلداب بجامعة حموان, عِؤلىٍطفاؿ اَِّي رن يف ِبل َراؼ. 

د (. َّي ار ة اِ بلج 2012واهيفل فر سيس ككراداتل  ؛د اَِريـ. ) اِ  بل د اال ف اِد اِسث َك

ة جامعة النَّجاح لأَلبحاث . مجمَّ ؛اِفدريًب     اَِّهاراًت االكفَّا ينة فد َّي اِكة اِرثهاب االكفَّا د

 .166-132(ل 6)26)العموم اإِلنسانيَّة(, 



113 
 

. اً الخجل وعالقتو بتْقدير الذَّات ومستوى الطُّموح لدى الُمعاقين بصريَّ (. 2010و ؛افل  ؛د ر؛ْ. )

 اِكاَّ ة اإًلٍسبلَّينةل غزنة. رساِة َّاكسفير غير َّ وكرةل

 . اِ اهرة: دار غريب ِ طٍّ؛ا ًة كاِ نٍور.نظريَّات اإِلْرشاد والعالج النَّْفسي(. 2000اِو اكمل َََّّد. )

ٍفض ا طٍّراب اِرثهاب 2016اِطراك ةل َسيف. ) د فد خى (. فا  ينة ؛ر اَّج  بلكد َّىٍ رفد سي َك

مجمَّة ُكمِّيَّة  .َّا د ِدل  يٍّ ة َّف َّيراك د اِ يادات اِ نٍفسينة فد اِخدَّات اِطٍّ؛ٍّينة اَِّى ىَيٍّةاالٍكف

 .964-925(ل 94)22التربية اأَلساسيَّة, 

َّد. ) ٍَ  . اَِكيت: دار اقر .الصدمة النَّْفسيَّة(. 2006 ؛د اِخاِؽل  ى

ذ انسيِّذ. ) ًَّ حًٍ, ُيح األَمزاض الىفسََّة والعقلََّة: األَسباب, األَعزاض, علم (. 2111عثذ انرُّ

 : دار قثاء نهطثاعح وانَُّشر. اِ اهرة. التشخَص, العالج

(. اِ  ؽ االكفَّا د ِدل  َايا َّيواغ؛ة األىقراف فد اِ؛ياة اَِّدرسينة. 2006 ؛د اِ اؿل ففَينة. )

 .92-45 ل(68)16, , جامعة بنيامجمة ُكمِّيَّة التربية

 . اإًلسَ درينة: دار اِكفا .العالج النَّفسي المعرفي(. 2007 ؛د اِ ظيـل طْ. )

.  َّاف: دار اِفَر ِ  نور استراتيجيَّات ِإدارة الخجل والقمق االجتماعي(. 2009 ؛د اِ ظيـل طْ. )

 كاِفنكزيع.

ة النَّْفسيَّة(. 1976 ؛د اِغفنارل  ؛د اِسنبلـ. ) حَّ  اهرة: دار اِ نٍه ة اِ ر؛ينة.. اِ ُمقدِّمة في الصِّ

دة اِ نٍفسينة ك بلقفهَّا ؛َّيَّارسة األىٍِ اب 2010اِ زاكمل ساَّد. ) (. اِ  ؽ االكفَّا د كاِوث كر ؛اَِك

(ل 2)2. الكتاب السَّنوي لمركز َأْبحاث الطُّفولة واأُلمومة, اِريا ينة ِدل طاِ؛ات كاَّ ة دياِ 

12-36. 
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ة اسفخداـ اِ بلج ؛اِفن رثض ِ كاقع االففرا د فد اِفنٍخفيؼ َّف (. فا  ين 2010 طيةل  ىٍورؼ. )

ب اِكاَّ ة.  ل ورقة ُمقدَّمة لمُمؤتمر الثَّاني لعمم الّنفساِرثهاب االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف طيبلن

 اِ اهرة.

.  َّاف:  اِـ اَِفاب العالج النَّفسي المعرفي(. 2009  كمل ًإسَّا يؿ كزغ؛كشل ؛  يسد. )

 اَِديث.

 . ًإٍر؛د:  اِـ اَِفب اَِديث.العالج النَّْفسي المعرفي(. 2009  كمل ًإٍسَّا يؿ. )

عند  يلمتخفيف من حدة الرىاب االجتماع  يسموك يمعرف يبرنامج إرشاد (.2016. )  دل د ا 

  يف كاَّ ةغير َّ وكرةل  َّاكسفير . رساِةلديو يالطفل الكفيف لتحسين التواصل االجتماع

 .وَّس

(. دراسة اَِّظاهر األساسينة ِ   ؽ االكفَّا د ك بلقفْ ؛َّفغيرم اِك س 2000 يدل َََّّد. )

 .79-3ل (4)24مجمَّة ُكمِّيَّة التربية, كاِفنخصثص ِدل  يٍّ ة َّف اِون؛اب. 

(. فا  ية ؛ر اَّكيف ًإروادييف فد خفض ا طراب اِرثهاب 2016ل  ىََّد كسَّكرل قاسـ. )غزك

ة في العموم . المجمة اأُلردنيَّ  ة َّف ط ؛ة اِس ة األيِك  فد كاَّ ة اِيرَّكؾاالكفَّا د ِدل  يٍّ 

 .69-59ل (1)12ة, التربويَّ 

ينة. اإًلسَ درينة: .عمم النَّْفس المرضي(. 2004فايدل َسيف. )  َكرس اِدنِك

 َّيؤسنسة طيٌٍ؛ة.. اِ اهرة: العالج النَّْفسي ُأصولو, َأْخالقيَّاتو, تْطبيقاتو(. 2008فايدل َسيف. )

تو النَّْفسيَّة(. 1975فهَّدل َّيصطف . )  . اِ اهرةل ََّف؛ة األى ك ك َّصرينة.اإِلْنسان وصحَّ



115 
 

فاعميَّة برنامج قائم عمى الواقع االفتراضي في تنمية القدرة عمى (. 2007اِ ؛ا دل  ككاف. )

في اليندسة الكيربيَّة لدى  التَّْفكير البصري والتَّخيُّل البصري وفيم بعض العمميَّات والمفاىيم

 . رساِة دَفكراة غير َّ وكرةل كاَّ ة اإًلٍسَ درينة.طالب التعميم الصناعي

ة الىَّفسََّة(. 1981انقىصي, عثذ انعزيز. ) حَّ  . انقاهرج: يكتثح اإِلَجهى انًصريَّح. أُسس الصِّ

العالقة بينيما ودور ُكل  القمق االجتماعي والعدوانيَّة لدى اأَلْطفال:(. 2004اَِفا دل فاطَّة. )

د اِ  ـ.منيما في الرَّْفض االجتماعي  . ؛يركت: دار َك

)كَّ ة يكسؼل َََّّد  العالج النَّْفسي المعرفي في االضطِّرابات النَّْفسيَّة(: 2006ِيهدل رك؛رت. )

 اِص؛كةل َّيفركَّاف(. اِ اهرة: دار ًإيفراؾ.

 اَِّ ار. . كدة: دارالخوف االجتماعي(. 2005اَِّاِحل َساف. )

دل فاَّر. ) َأثر الواقع االفتراضي وعروض الفيديو التَّْعميميَّة كِإْحدى َأدوات التَّْعميم (. 2007َّفِك

ب تكنولوجيا التَّعميم . رساِة َّاكسفير غير َّ وكرةل كاَّ ة االلكتروني عمى السِّعة العقميَّة لدى ُطالَّ

 ط طال َّصر.

  َّاف: دار صفا . ) َّاذج(. النَّْفسيَّةاالختبارات (. 2010َّكيدل سكسف. )

(. اِذَا  االٍسفرافيكد ك بلقفْ ؛اِ  ؽ االٍكفَّا د ِدل َّيدرا  اَِّدارس 2015َََّّدل  د اف. )

 .325-256(ل 40)11. مجمَّة ُسرَّ من رأى, اِانا كينة

ِة الىَّْفسََّة(. 1987يخيًر, صالح. ) حَّ  . انقاهرج: يكتثح اإِلَجهى انًصريَّح. المذخُل إِلي الصِّ

جراءاتيا(. 2002َّرادل صبلح كهادمل فكزية. ) . اَِكيت: طرائق البحث العممي تصميماتيا واِ 

 اَِفاب اَِديث.
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ٍَساب ؛ ض اَِّهارات االكفَّا ينة ِفخفيؼ َدنة 2006َّرسدل ك ي ة. ) (. ف اِينة ؛ر اَّج فدري؛د إًل

 .263-213(ل 51)16المجمَّة المصريَّة لمدِّراسات النَّْفسيَّة, طناِ؛ات. اِ ثغكط اِ نٍفسينة ِدل اِ

قلق الُمْستقبل وعالقته بكل مه فاعلََّة الذَّات وُمْستوى الطُّموح لذى (. 2119انًشيخي, غانة. )

 . رسانح دكتىراج غير يُشىرج, جايعح أو انقري, انسعىديَّح.عَِّىة مه طاُّلب جامعة الطَّائف

. اِ اهرة: اَِّ وكرات اِ  َّية ِكاَّ ة تكنولوجيا الواقع االفتراضي(. 2009َّصطف ل  ىََّد. )

 َ كاف.

 . اِ اهرة: دار ًإيفراؾ.العالج المعرفي السُّموكي لالكتئاب(. 2009َّصطف ل َََّّكد. )

-13ل 21عمجمَّة شبكة العموم النَّْفسيَّة العربيَّة,(. اِ  ؽ االكفَّا د. 2009َّ َّريةل ؛وير. )

149. 

 . اَِّ صكرة: اََِّف؛ة اِ صرينة.مدخل لدراسة القياس النفسي(. 2009َّ َّريةل ؛وير. )

 . اِ اهرة: دار اِ ور.العالج السُّموكي وتعديل السُّموك(. 1994َّ يَةل ِكيس. )

 . ِي؛يا: كاَّ ة اَِّرقب.الواقع االفتراضي لمعمارة والعمران(. 2009اَِّكسكمل هاوـ. )

(. اِرثهاب االكفَّا د ِدل اِط ؛ة اِكاَّ يٍّيف: 2001اَِّكَّ دل فكناز ككراداتل  ؛د اََِيـ. )

 .88-71(ل 1)4المجمَُّة اأُلردنيَّة لمعموم االجتماعيَّة, اال فوار كاِ كاَّؿ اِديَّغرافينة. 

َِّ اهج ِ  نٍور .  َّناف: دار االواقع االفتراضي واستخداماتيا التَّْعميميَّة(. 2010 كفؿل خاِد. )

 كاِفنكزيع.

.  َّناف: دار اَِّ اهج ِ  نٍور ِإْنتاج برمجيَّات الواقع االفتراضي التَّْعميميَّة(. 2010 كفؿل خاِد. )

 كاِفنكزيع.
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(. اِفندفثؽ اِ نٍفسد كاِ  ؽ االكفَّا د ِدل  يٍّ ة َّف اَِّيراه يف َّيٍسفخدَّد 2010اِه؛اصل سيد. )

, جامعة عين المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز اإِلْرشاد النَّْفسياينة. اإًلٍ فٍر ت: دراسة ؛ ا

 .169-117ل شمس

سموكي في عالج الرُّىاب االجتماعي لدى عيِّنة -ثر برنامج معرفيأ (.2011كردةل ؛ َسي د. )

 دَفكراة غير َّ وكرةل كاَّ ة قاصدم َّر؛اح كرق ةل اِكزاار. رساِة. من طمبة الجامعة

د كاسفرافيكينة اِف رثض )2013. )؛ َسي دكردةل  ؿي اِسث َك ( فد  بلج اِ  ؽ ET(. اِفندخٌٍ

  .86-71 ل10ع, , جامعة ورقمةمجمَّة العموم اإِلنسانيَّة واالجتماعيَّةاالكفَّا د. 

ٍَّ د فد خفض َّيٍسفكل اِرثهاب 2012ياسرعل َََّّد ك ى؛ك هدركسل َََّّد. ) (. ؛ر اَّج ًإٍروادم كى

دكدينة ؛ طاع غزنة.  االٍكفَّا د َي ريف َّف اَِرب اإًلٍسرااي ينة فد اَِّ اطؽ اِ ِدل األىٍطفاؿ اَِّيفى رٍّ

 .92-72(ل 1)12مجمَّة الزرقاء لمبحوث والدِّراسات اإِلْنسانيَّة , 

د. 2007يكسؼل كَّ ة. ) مجمَّة دراسات عربيَّة في عمم (. ََّّارسة اِ بلج اَِّ رفد اِسث َك

 .29-1(ل 4)6النَّفس, 
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 املالحق

 عىوان الُمْلَحق رقم الُمْلَحق

هاب االجتًاعياستًارج تحكيى يقياس  1  انرُّ

هاب االجتًاعي في صىرته انُِّهائيَّح 2  يقياس انرُّ

 وصف انثرَايج انتِّْكُىنىجي 3

هىكي 4  وصف انثرَايج انًعرفي انسُّ

 سجم األَفكار انيىييَّح 5

 قائًح انتَّْشىيهاخ انًْعرفيَّح نثيك 6

 جذول تعذيم األَْفكار 7

 استًارج انتَّىاصم تيٍ انجهساخ. 8

 تًريُاخ االْسترخاء. 9

ييزي نفقراخ انًقياس 11 ًْ ْذق انتَّ  َتائج انصِّ

ًُحكًيٍ نهًقياس وانثرَايج 11  قائًح ان
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 (1ُمْمحق )

يـ َّف اَِر  ؛سـ اَ اَِر

 كاَّ ة اِخ يؿ

 

 ـ2017/2018اِس ة اِكاَّ ية 
 فبلََّة : اك؛ارة  ؛داِ؛اَث ية اِدراسات اِ  يا َ 

 21519096اِرقـ اِكاَّ د:  كاِفر؛كماإلرواد اِ فسد 
هاب االجتماعي

ُّ
 استمارة حتكيم مقياس الر

 __________________________.االسـ كاِ ن ب: ___ 

 __________________.___ اِكاَّ ة: __________________.  اِدركة اِ  َّية: __ 

 ؛ د اِفَية اِطي؛ةهللهللهلل    يسفاذم اِفا ؿ:      

إل كاز رساِة ِ يؿ وهادة اَِّاكسفير فد اإلرواد اِ فسد كاِفر؛كم فد إطار اِفَ ير 

ككد ِ فخفيؼ َّف اِرثهاب االكفَّا د ِدل  ي ة َّف ط ؛ة  ؛  كاف: "فا  ية ؛ر اَّج إروادم فَ ِك

 اََِّر ة األساسية اِ  يا فد َّدارس دكرا".

ـي إِ  َ رفَـ ؛ف رات َّ ياس اِرثهاب االكفَّا دل كاَِّيَكنف َّف ) ( ف رةل كهك 41 ف دن

َّ ياس قاـ ؛؛ ااْ اِ؛اَث اك؛ارة  ؛د اك؛ارة فبلََّةل كقد   دن ؛ كدع َّف  دة َّ اييس َّاؿ َّ ياس 

 ,Raulin & Wee(ل كَّ ياس اِرثهاب االكفَّا د )1993اِرثهاب االكفَّا د )َسف اَِّاِحل 

اَِّوَبلت  ( كقاـ ؛ف ري؛ْ كف  ي ْ اِدَفكر َّكدم َََّّد اِدسكقدل كَّ ياس اِفكفر كفك ب1994

 فري دز (ل كقد   ٌدعي اِ؛اَث ِي اسب اِ؛ياة اِ ر؛ية كاِف سطي ية. –االكفَّا ية ) كاطسكف 

؛دا  آرااَـ فد َّدل: ك كح ف رافْ.             ك  يْ  ركك َّف َ رفَـ اِفَـر ؛فََيـ هذا اَِّ ياس كا 

  اَّةل كاِف سطي ية خاصة.ة اِ ر؛ية َّبل َّفها ِ ؛يا             قياس اِف رة َّا كيً  ت ِ ياسْ.
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 اِف رة اِرقـ

َّدل َّبل َّة اِف رة 
ِ ياس َّا كيً  ت 

 ِ ياسْ

 

 ال ف يس ف يس

 ىو ري ؛اِفكفر   دَّا  ىقكـي ؛ َّؿو  ىَّاـ كَّهكرو َّف  1
    اِ ناس

     ىو ري ؛اِفكفًر   دَّا  فكاذبي اَِديثى َّعى اِ ناس  2
 سأؿ وخصان  ف   كاف  ىَكفي َّيفردٍّدان   دَّا  يريدي  ف  3

 ََّاف َّا
   

    ال  يَبث االخف؛ارات اِوفهية 4
     ىفىَّىفنعي ؛اَِديًث  َّاـ كَّهكرو َّف اِ اس 5
 ىو ري ؛اِفكفًر كاالرف؛اًؾ إذا َ تي فد َف ةو ي كَّكف  6

 فيها ؛فصكير اَِا ريف.
   

دة 8      سفَّفعي ؛اَِك
كرة َّيَفظة ؛اِ اسل  ىو ري  9 َي د  ؛رغ؛ةو َّي َةو    د دخِك

 فد اَِّيغادرة فكران 
   

     ؛ف دي  ف اآلخريف قدر اإلََّاف. 10
     ىف ؿي هكايافد اَِّيف  ة ؛َّفردم 11
فهـ فد اِ ياـ  فرد يخ؛ري اآلخريف ؛أى ٍّد  12 ألفك ب َّواَر

 ؛؛ ض اَِّهاـ.
   

ْ َّع اآلخريف. 13      يف ؿي ف اكؿ اِط اـ ؛َّفردم  ف ف اِك
    دااَّان ؛كككدم َّع اآلخريف سفَّفعي  14
 ىكدي ص ك؛ة فد إقاَّة  بلقات اكفَّا ية كاي ة َّع  15

 اآلخريف
   

     يغادر االكفَّا ات كاالَففاالت دكف كداع  ىصدقااد 16
     ىو ري ؛األَّاف   دَّا  ىَكف ؛َّفردم 17
  دَّا  ىك سي فد ََّافو َّيزدَـ  ىو ري ؛اِرغ؛ة فد  18

يؿ.  اَِر
   

     ىو ري ؛االرفياح   دَّا  َكفي َّع اآلخريف.ال  19
     يَبث ق ا  كقت فراغد َّع اآلخريف  20
     و ر ؛اِفكفر   دَّا  فَدث  َّاـ اآلخريف 21
     فك ب اِذهاب إِ  اَِفبلت كاَِّ اس؛ات اِ اَّة. 22
     خاؼ َّف اِفَدث َّع اِغر؛ا  23
      ك ب اِفَدث إِ   م وخص ِْ س طة. 24
ْي وخصه اَِديثى إِدن   25  و ري ؛اِ يؽ   دَّا ييككٍّ

 َّ؛اورة  ىَّاـ َّكَّك ة َّف اِ ناس
   

    و ري ؛أىفن يدامى فرفكفاف   دَّا  ىقكـي ؛ف ديـ ود   26
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 ِ  يكؼ
     ىو ري ؛ يؽو وديد   دَّا ييراق؛ د  ىَده ك ى ا  ى َّؿ 27
بلت كَّا يٍّة 28  ال  يَبث االوفراؾ فد َر

 
   

 ىوفرم  ويا  فَت إَِاح اِ؛ااع َف  ِك ِـ فَف  29
 َّي اس؛ة ِد

   

     ىف انري فد َّويفد   دَّا  يَس  ىفن  ىَدان ييراق؛ د 30
    يص ب   دن فَكيف صداقات كديدة 31
يََّىرث ككهد   دا  ىفَدنثي فد اكفَّاعو  اـ  ىك  ىَّاـ  32

  ىوخاصو ال  ى رفيهـ
   

فكران   دَّا  ىف اكؿ اِط اـ َّع اآلخريف  ىو ري ؛اِو؛ع  33
 اِغر؛ا 

   

 ىو ر  ىفن  رقد يفص؛ب   دَّا  ىفَدنثي إِ  َّكَّك ة  34
 َّف اِ ناس

   

 يَسث ؛ارف؛اؾو وديد إذا فَررت  ظرات وخص َّا  35
  َكم

   

 ى؛َثي  ف  ى ذارو ألىفك ب َ كر اَِّ اس؛ات  36
 االكفَّا ية 

   

    اِط ب َّف اَِّ  ـ اِذهاب إِ  اََِّناـ ىفردد َايران ق؛ؿ  37
     ىو ري ؛اِفكفر   دَّا  ي يدي ؛ ا ة اوفريفها َّف ََّؿ 38
    ٌ و ري ؛اِخكؿ   دَّا  ىفَدنثي َّع اِك س اآلخر 39
ؿي فد اَِّراَيض اِ اَّة 40     ال ٌ ف؛كن
فد قا ات اال فظار  ىو ري َأىفن كَّيع َّف فيها  41

 ييراق؛ د
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 (4ُملحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الخميل

 

 قسم عمم النَّفس

 اإِلْرشاد النَّْفسي والتربوي كمية الدراسات العميا

 

 :بيانات عامَّة

 الجنس:              ذكر             ُأْنثى     

 ___________________________.الصف: 

 .   __________________________ المدرسة:

 التَّْعميمات:

  زيزم اِطناِب...   زيزفد اِطناِ؛ة:

  يكرم فط؛يؽ هذا اَِّ ياس ؛غرض   َّد ؛َتل ِذا  ركك ٌ ٍف فَكفى صادقان كصريَان فد
 اسفكا؛افؾ.

  فيَّا ي د َّكَّك ة َّف اِ ؛اراتل ال فككد  ؛ارات صَيَة ك يٍخرل خاطاةل قـ ؛ را فها كيدانل
( فد اِخا ة اِفد فراها في ؛ٍّري ؛صٍدؽو  ف َّوا رؾل كفصرثفافؾ  فنهنـ َّ  اهال ك ع  بلَّة )كف

 فد َّكاقؼ اَِياة اَِّيٍخف فة.
  ـٍ ؛اإًلكا؛ًة     كَّيع األىٍسا ة كال ففرؾ  ىم سؤاؿ ألىٌف ًإكا؛فؾ في يؼ اَِاير ًإِ  هذا ركا نل قي

 اِ؛َث.
 ِ فنك يح ًإِيؾ اَِّااؿ اآلفد:

 أبداً  أحياناً  ُمحايد غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
        ىو ري ؛اِفكفر   دَّا  ىقكـي ؛ َّؿو  ىَّاـ كَّهكرو َّف اِ ناس  1
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 أبداً  أحياناً  ُمحايد غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
       ىو ري ؛اِفكفر   دَّا  ىقكـي ؛ َّؿو  ىَّاـ كَّهكرو َّف اِ ناس  1
       ىو ري ؛اِفكفًر   دَّا  فكاذبي اَِديثى َّعى اِ ناس  2
       ىَكفي َّيفردٍّدان   دَّا  يريدي  ف  سأؿ وخصان  ف   كاف ََّاف َّا 3
يؽ   دَّا  ىفَدنثي  َّاـ كَّهكرو َّف اِ اس 4        ىٍو ري ؛اِ ٍّ
       ىو ري ؛اِفنكفثًر كاالرف؛اًؾ إذا َ تي فد َف ةو َّيصكنرة 5
ْي فد اِف فكف 6        ىو ري ؛اِفكفًر   دَّا  ىردث     وخصو ال  ى رف
دة. 7        سفَّفعي ؛اَِك
ةو فد  8 َن كرة َّيَفظة ؛اِ اسل  ىو ري ؛رغ؛ةو َّي  َي د    د دخِك

 اَِّيغادرة فكران 
     

       ؛ف دي  ف اآلخريف قدر اإلََّاف. 9
       ىف ؿي هكايافد اَِّيف  ة ؛َّفردم 10
فهـ فد اِ ياـ  11  يخ؛ري اآلخريف ؛أى ٍّد فرد َِد  فك ب َّواَر

 ؛؛ ض اَِّهاـ.
     

ْ َّع اآلخريف. 12        يف ؿي ف اكؿ اِط اـ ؛َّفردم  ف ف اِك
       سفَّفعي دااَّان ؛كككدم ؛ يدان  ف اآلخريف.  13
       ىكدي ص ك؛ة فد إقاَّة  بلقات اكفَّا ية كاي ة َّع اآلخريف 14
      االكفَّا ات كاالَففاالت دكف كداع  ىصدقااد  يغادر 15
       ىو ري ؛األَّاف   دَّا  ىَكف ؛َّفردم 16
يؿ. 17         دَّا  ىك سي فد ََّافو َّيزدَـ  ىو ري ؛اِرغ؛ة فد اَِر
       ىو ري ؛ دـ ؛االرفياح   دَّا  َكفي َّع اآلخريف. 18
       يَبث  دـ ق ا  كقت فراغد َّع اآلخريف  19
       و ر ؛اِفكفر   دَّا  فَدث  َّاـ اآلخريف 20
       فك ب اِذهاب إِ  اَِفبلت كاَِّ اس؛ات اِ اَّة. 21
       خاؼ َّف اِفَدث َّع اِغر؛ا  22
   ك ب اِفَدث إِ   م وخص ِْ س طة. 23

 
     

ْي وخصه اَِديثى إِدن َّ؛اورة  ىَّاـ   24  و ري ؛اِ يؽ   دَّا ييككٍّ
 َّكَّك ة َّف اِ ناس
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       و ري ؛أىفن يدام فرفكفاف   دَّا  ىقكـي ؛ف ديـ ود  ِ  يكؼ 25
       ىو ري ؛ يؽو وديد   دَّا ييراق؛ د  ىَده ك ى ا  ى َّؿ 26
َّا ينة ىٍخف ؽي األىٍ ذارى َِد  ىفىكى نبى  27 بلتو كى       االٍوفراؾى فد ًرٍَ
       ىوفرم  ويا  فَت إَِاح اِ؛ااع َف  ِك ِـ فَف َّي اس؛ة ِد 28
       ىف انري فد َّويفد   دَّا  يَس  ىفن  ىَدان ييراق؛ د 29
      يص ب   دن فَكيف صداقات كديدة 30
 ىَّاـ  ىوخاصو يََّىرث ككهد   دا  ىفَدنثي فد اكفَّاعو  اـ  ىك  31

 ال  ى رفيهـ
     

       ىو ري ؛اِو؛ع فكران   دَّا  ىف اكؿ اِط اـ َّع اآلخريف اِغر؛ا  32

 ىو ر  ىفن  رقد يفص؛ب   دَّا  ىفَدنثي إِ  َّكَّك ة َّف  33
 اِ ناس

     

       يَسث ؛ارف؛اؾو وديد إذا فَررت  ظرات وخص َّا  َكم 34

       ى؛َثي  ف  ى ذارو ألىفك ب َ كر اَِّ اس؛ات االكفَّا ية  35
       ىفردد َايران ق؛ؿ اِط ب َّف اَِّ  ـ اِذهاب إِ  اََِّناـ 36
       ىو ري ؛اِفكفر   دَّا  ي يدي ؛ ا ة اوفريفها َّف ََّؿ 37
      ٌ و ري ؛اِخكؿ   دَّا  ىفَدنثي َّع اِك س اآلخر 38
ؿى فد اَِّراَيض اِ اَّنة. ىفىكى نبي  39       اِفى؛ىكث
َىأىفن اِكَّيع ييراقي؛ي د 40         دَّا  ىَكفي فد قا اًت االٍ ًفظاًر  ىٍو يري 
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 (3ممحق رقم )

 الوصف التَّْفصيمي لجمسات البرنامج التِّْكنولوجي )التَّعرُّض لمواقع االفتراضي(

 الجمسة األولى: 

 كفف َّنف:

إيكا؛ية ؛يف اِ؛اَث ك   ا  اَِّكَّك ةل ك؛يف األ  ا    فسهـل فف َّف ؛ ا   بلقة  .1

 اِف ارؼ كاال دَّاج.

 اِف ريؼ ؛ط؛ي ة االرواد اِكَّ د. .2

 اِف ريؼ ؛أهداؼ اِ؛ر اَّج كَّا يََّف  ف ييَ ؽ ألفراد اَِّكَّك ة َّف ََّاسب  بلكية. .3

 االففاؽ     َّ ايير ك خبلقيات اإلرواد اِكَّا د. .4

 ك   ا  اَِّكَّك ة فد اِ؛ر اَّج. فك يح دكر َؿ َّف اِ؛اَث .5

 فَديد فكق ات األ  ا  كَّ اقوفها. .6

االففاؽ     اِفأَيد      هَّية اال  ؛اط فد َ كر َّكا يد اِك سات ََّا هد ََّددة. ك  .7

 كَّدة اِ؛ر اَّج ك دد ك سافْ. ََّاف كَّكا يد اِك سات.

 دقي ة. 90-60 :جمسةالزمن 

 .  ورات, Power Point رة اَِّي؛سطةل  رض كاَِكارل اََِّااَِّ اقوة الفنيات الُمستخدمة: 

 َّ اطع فيديك.                     
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 ُمحتوى الجمسة واالجراءات الُمتَّبعة:

ي؛ية  .1 فد هذع اِك سة اِفَّهيدية يسف ؛ؿ اِ؛اَث    ا  اَِّكَّك ة اسف ؛االن طي؛انل ي يْ َ َّة فَر

ة فد هذا اِ؛ر اَّجل َيث يي يـ  فف َّف اِوَر اِخاِص ألفراد اَِّكَّك ة     ق؛كؿ اَِّواَر

اِ؛اَث  بلقة كيدة َّع َؿ فردل ألف هذع اِ بلقة فهدؼي إِ  األِفة كاِف ؛ؿ كاِا ة اَِّيف؛ادِة ؛يف 

اِ؛اَث كاِ  ك. ايـن يي دـ اِ؛اَث  فسْ ألفراد اَِّكَّك ة َّع ؛ ض اَِديث اِكدم اِ اـ  ف 

 ف اِريا ة  ك اِفف  ك  م األَداث اِراه ة فد َّكاؿ اهفَّاَّات  فراد اِكَّا ة َاَِديث 

َّكاؿ يدخؿ فد اهفَّاَّات اَِّكَّك ة. كيط ب اِ؛اَث َّف  فراد اَِّكَّك ة ف ديـ   فسهـ ؛االسـ 

فة كاَِّكدة.  كاِ  ب كاِ َّر كاِهكاية اِفد ييَّارسها ِخ ؽ كك َّف األِي

ان َّي؛سطان  ف َّاهية اإلرواد ؛وَؿ  اـل كاإلرواد اِكَّ د ؛وَؿ خاص  .2 ي طد اِ؛اَثي وَر

 افْ كف سففْ.ك هد

ان َّي؛سطان  ف اِ؛ر اَّج كََّفكيافْل َيثي ييك حي ألفراد اَِّكَّك ة  ف اِهدؼ  .3 يي طد اِ؛اَث وَر

اِ اـ كاألساسد ِ ؛ر اَّج هك َّيسا دفهـ     فَسيف قدرفهـ     َّكاكهة اَِّكاقؼ االكفَّا ية 

َِّيدركة فد هذا اِفد فيس؛ب ق  ان كفكفران ِهـل كذِؾ َّف خبلؿ َّكَّك ة َّف اِف يات كاَِّهارات ا

اِ؛ر اَّجل كذِؾ َّف  كؿ ف ديؿ صكرة اِذات  ا ا  َّكاقؼ اِففا ؿ االكفَّا دل كفخفيض 

 اِفكق ات اِس ؛ية اَِّيف   ة ؛ف ييَّات اآلخريف.

دي اِ؛اَث     سرية اَِّ  كَّات اِوخصية َِؿ فردل كيط بي َّ هـ  دـ اِفَدث َّع اآلخريف  .4 ييَؤ

د  اِ؛اَث      ركرة اَفراـ َّوا ر َؿ فرد ِ فرد َكؿ َّا يكرم داخؿ اِك ساتل ََّا يَؤ

 اآلخرل ََّّا يسَّح ؛فَّاسؾ اِكَّا ة كيسا د  فرادها      اِ َّك اَِّ رفد كاِ فسد كاِ بلكد.

ْه ِهـل يسفَّع كييصغد  .5 يورح اِ؛اَث ألفراد اَِّكَّك ة دكرع فد هذا اِ؛ر اَّجل ك  ْ َّييسٍّره كَّكك

ََّا يورح ِهـ دكر َؿ فرد داخؿ اِكَّا ة كهك  كيفهـ كييبلَظ كييراقب كييفسر كيورح كيك ح.
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اَِّاا؛رة فد َؿ َّوَ فْل كاِف اكف كاإلسهاـ فد فف يؿ اَِّكَّك ةل كَّيسا دة اآلخريف ِ َصكؿ 

      َسف اِ فااج.

يففحي اِ؛اَث َّكاالن ِ   اش ِيسفَّع إِ  فكق ات  فراد اَِّكَّك ة َكؿ اِ؛ر اَّج اِ بلكدل  .6

 َّ ها ل كييسكؿ  ية اقفراَات فَكف َّ اس؛ة ككاق ية.كييَاكؿ فصَيح األفَار اِخاطاة 

ك ساتل كَّدة اِك سة سفكف ًإِ  فس كف  9ييك ح اِ؛اَث َّيدة اِ؛ر اَّج ك دد ك سافْ اِ؛اِغة  .7

د اِ؛اَث      هَّية َ كر  دقي ةل ك فن اِ  ا  يَكف ؛كاقع ك سفيف فد االس؛كعل ََّا يَؤ

 اِك سات كاالِفزاـ ؛َّكا يدها.

 : الجمسة الثانية

 كفف َّف:

 فك يح َّفهـك اِرهاب االكفَّا دل ك س؛ا؛ْ ك  را ْل كا فوارع. .1

 ف ريؼ اِفرد ؛اآلاار اِ فسية اَِّصاَ؛ة َّف كرنا  هذا اال راب. .2

يؼ اِف اَّؿ           .3 ف ديـ ورح َاؼو  ف ف  ية اِكاقع االففرا دل كاِ ظارات ابلاية األ؛ ادل َك

 َّ هال  كدكرها فد  بلج اِرهاب االكفَّا د.

ورح ف ية اِف رنض ِ َّكاقؼ االكفَّا ينة اِفد فياير اِرثهابل كدكر هذا اِفن رثض فد فخفيؼ     .4

 دركة اِخكؼ االكفَّا د.

, Power Point ورااح َّراق؛ة اِذات. لاَِّ اقوة كاَِكار لاََِّا رة اَِّ؛سطة تخدمة:الفنيات المس

 .َّ اطع فيديك, ؛ركوكرات

 سفكف دقي ة. زمن الجمسة:

 محتوى الجمسة واالجراءات المتبعة:
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ذا َاف ه اؾ  فد ؛داية اِك سة يفَ ؽ اِ؛اَث َّف ردكد ف ؿ اَِّكَّك ة فكاع اِك سة اِسا؛ ة كا 

 يرغب اِفرد َّ اقوفها. فساؤالت  ك ق ايا

ات . 1 ربل ي ؼ  َّاـ طََّك يسفَّع اِ؛اَث إِ  اإلكا؛اتل اـ يورح َّا يس؛؛ْ اِرهاب َّف  يؽ َك

اِفرد اِدراسية كاالكفَّا يةل كيو ر اِفرد ؛اِ كز كف داف اِا ة ؛اِ فسل كه ا يَاكؿ اِ؛اَث ف زيز 

 هذا اال راب.رغ؛ة ا  ا  اَِّكَّك ة فد اِكصكؿ إِ  اِ بلجل كاِخركج َّف سيطرة 

ي كـ اِ؛اَث ؛ورح َّككز  ف ط؛ي ة اِرهاب ؛صفة  اَّةل ك ف اِرهاب االكفَّا د ؛صفة . 2

ية ك س؛اب  وكاْل ايـن ييورؾ اِ؛اَثي    ا   خاصةل َّف َيث   را ْ كََّك افْ اال ف اِية كاِس َك

اِفد يوَك َّ ها اَِّكَّك ة ؛ِ طا   َّا ة كاق ية َّف خبلؿ َّكاقؼ اَِياة اِيكَّيةل كَّ اقوة األ راض 

اِفرد َاؿ ف ر ْ ِ َّكقؼ اَِّاير ِ   ؽل كاِ؛َث فد األفَار اِف  ااية اِفد َا ت فَدث ِْ ق؛ؿ 

ك ا ا  ك؛ د َّكقؼ اِخكؼ اِذم  ا   َّ ْل كي طد اِ؛اَث اِفرصة أل  ا  اَِّكَّك ة ِكصؼ 

 ف ؛ير  ف ردكد  ف اِهـ كَّوا رهـ فكاع َّكاقؼ اَِياة اِفد ذَركهال كهك َّا يوكع َؿ كاَد  ِ

َّ ا افْ كاالسفَّاع إِ  َّ ا اة اآلخريفل كهد ؛داية كيدة ِفَريؾ اِففا ؿ االكفَّا د داخؿ 

 اَِّكَّك ة.

ها هذا اَِّرض     صَة اإل ساف . 3 يفطرؽ اِ؛اَث إِ  اآلاار اِ فسية كاالكفَّا ية اِفد يفَر

اارة اِداف ية ِديْ  َك اِ بلج فرداِ فسيةل اـ يَاكؿ اِ؛اَث فوكيع اِ اِ فسد َف  يفََّف اِ؛اَث  كا 

؛داؿ األفَار اِخاطاة اِفد ٌَك ها اِفرد  ف  فسْ ك ف اآلخريف ؛أفَار إيكا؛ية.  َّف َّسا دفْ كا 

يفية اسفخداَّهال كدكرها فد َّكاؿ . 4 ان َّفصبلن  ف ف  ية اِكاقع االففرا د َك ي دٍّـ اِ؛اَث وَر

َّا د ؛وَؿ خاصل كذِؾ َّف خبلؿ اِطب كاِطب اِ فسد ك بلج اِفك؛يا ؛وَؿ  اـ كاِرهاب االكف

َّواهدة َّ اطع فيديك ففَدث  ف هذا اَِّك كع. ََّا ي رض اِ؛اَث  َّاـ اَِّكَّك ة َّكَّك ة َّف 
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اِ ظارات ابلاية األ؛ اد اَِّسفخدَّة فد َّواهدة اِكاقع االففرا دل كي رض اِ؛اَث َّواهد ابلاية 

  َك هذع اِف  ية. األ؛ اد َّسفخدَّة فد اِفرفيْ كاِ  ـك كاِف كف كذِؾ ِكذب اِفرد 

فد اَِّكقؼ اِذم يخاؼ َّ ْ كهد  ف يدخؿ اَِّ ففع . ي كـ اِ؛اَث ؛ورح ف ية اِف رضل "5

د ِهـ  هَّية هذع اِف ية فد  بلج اِرهاب االكفَّا دل اـ يك ح اِ؛اَث طري ة كيفك ؛ْ "ل كيَؤ

طريؽ اإلغراؽ َيث اِف ريضل ك  ْ يََّف  ف يَكف فدريكيان ا؛فدا ن َّف  قؿ اَِّكاقؼ إاارة ِ   ؽل  ك ؛

اِدخكؿ فد َّكقؼ  فرديفـ اِف رض ِ َّكقؼ األَار إاارة دف ة كاَدة. كيط ب اِ؛اَث َّف اِ

اكفَّا د خبلؿ َيافْ اِيكَّية ك ف ي؛   ؛ْ ألطكؿ ففرة َََّّ ةل ك ف يسيطر     ا ف االفْ اِس ؛ية 

ية ؛وَؿ َّ؛ سط كاِفد ف ف؛ر ف ية ك ف يسف؛دِها ؛ا ف االت  إيكا؛ية. كيورح اِ؛اَث اِ ظرية اِس َك

اِف رض َّف  هـ ف يافها.  كيوكع اِ؛اَث  فراد اَِّكَّك ة     االسفَّرار فد اَِّزيد َّف اِف رض 

 ِ َّكاقؼ االكفَّا ية اَِّايرة ِ   ؽ ك دـ اِفك ب  ك اال سَاب َّف اَِّكقؼ. 

 الجمسة الثَّالثة: 

 كفف َّنف:

 اد كطري ة اِففا ؿ َّ ْ ق؛ؿ ي كـ اِ؛اَث ؛ِ طا  كصؼ َّخفصر ِ َّوهد األكؿ ابلاد األ؛ .1

 اِدخكؿ فد اَِّوهد َّ؛اورة.

ابلاد األ؛ اد  ؛ر اَِّوهد يفـ ف ريض َؿ فرد َّف  فراد اَِّكَّك ة ِ كاقع اِكاقع االففرا د . 2

يف اِسير كهك:  األىكنؿ اِذهاب فد  يزهة     األقداـ فد اِونارع. َيثي يط ب اِ؛اَث َّف اَِّيواَر

 كييخ؛رهـ  ى نهـ سيَك كف َّك ع َّيبلَظة كَّيراق؛ة َّف ق؛ؿ اَِّارة.فد اِونارع اِ اـل 

 ؛ د ذِؾ يفـ ف ريض اِفرد َِّوهد اسفرخا  كف زثع  ؛ر  ظارات اِكاقع االففرا د. .3
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 الجمسة الرابعة:

 كفف َّف:

 اِف رثض ِ َّوهد اِاا د: اِذهاب ًإِ  َّط ـ كف اكؿ اِط اـ فيْل َيث يَّف ئ اَِّط ـ ؛اِز؛كف.

 الجمسة الخامسة:

 كفف َّنف:

اِف رثض ِ َّوهد اِااِث: َ كر َّ؛اراة َرة قدـل كاََِّكث ؛يف اِكَّاهير اَِّيوكٍّ ة طكاؿ ففرة 

 اَِّ؛اراة.

 الجمسة السادسة: 

 كفف َّنف:

يب ؛هـل كف ديـ اِ يافة ِهـ.  اِف رثض ِ َّوهد اِرا؛ع: اسف ؛اؿ اِ يكؼ فد اِ؛يتل كاِفَر

 الجمسة السابعة:

 ف:كفف َّن 

اِف رثض ِ َّوهد اِخاَّس: اِفَدثث  َّاـ اِ اَّةل َيث ي كـ اَِّيوارؾ ؛ًِِ ا  َ َّة  َّاـ كَّع غفير َّف 

 اِ ناس.
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 الجمسة الثامنة:

 كفف َّنف:

اِفن رثض ِ َّوهد اِسادس: َّ ا؛ ة ِك ة ََّك ة َّف  دنة  فراد َّف  ىكؿ اَِصكؿ     كظيفةل كي ـك 

 اِ ك ة.اَِّيوارؾ ؛اِرد      سا ة    ا  

 الجمسة التَّاسعة: 

ككد.  .1  َّراك ة كف خيص اِ؛ر اَّج االروادم اِفَ ِك

 االسفَّاع إِ   م َّبلَظات كاإلكا؛ة     األسا ة. .2

فهـ فد هذا اِ؛ر اَّج ك    َ كرهـ  .3 ف ديـ اِوَر كاِا ا  أل  ا  اَِّكَّك ة     َّواَر

 كاِفزاَّهـ ؛اِكقت.

  ىفراد اَِّكَّك ة َ ياس ؛ىٍ دم.. فط؛يؽ َّ ياس اِرثهاب االٍكفَّا د     4

وتحديد جمسة . ؛ د ذِؾ يففؽ اِ؛اَث َّع    ا  اِكَّا ة     كسااؿ االفصاؿ كاِفكاصؿ 5

 المتابعة بعد شير من اآلن. 
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 (4ممحق رقم )                                       

 المعرفي السُّموكيالوصف التَّْفصيمي لجمسات البرنامج 

  األولىالجمسة 

 أىداف الجمسة:

؛ ا   بلقة إيكا؛ية ؛يف اِ؛اَث ك   ا  اَِّكَّك ةل ك؛يف األ  ا    فسهـل فف َّف  .1

 اِف ارؼ كاال دَّاج.

 اِف ريؼ ؛ط؛ي ة االرواد اِكَّ د. .2

د اِكَّ د ك هَّيفْ. .3  ف ديـ ورح َّ؛سط  ف اِ بلج اَِّ رفد اِس َك

 فدريب    ا  اَِّكَّك ة     اِ َّكذج اَِّ رفد. .4

 ؛أهداؼ اِ؛ر اَّج كَّا يََّف  ف ييَ ؽ ألفراد اَِّكَّك ة َّف ََّاسب  بلكية.اِف ريؼ  .5

 االففاؽ     َّ ايير ك خبلقيات اإلرواد اِكَّا د. .6

 فك يح دكر َؿ َّف اِ؛اَث ك   ا  اَِّكَّك ة فد اِ؛ر اَّج. .7

 فَديد فكق ات األ  ا  كَّ اقوفها. .8

 اِفأَيد      هَّية  دا  اِكاك؛ات اَِّ ِزية. .9

 هَّية اال  ؛اط فد َ كر َّكا يد اِك سات ََّا هد ََّددة. كاالففاؽ     اِفأَيد     . 10

 ََّاف كَّكا يد اِك سات. كَّدة اِ؛ر اَّج ك دد ك سافْ.

 إ طا   فراد اَِّكَّك ة كاك؛ان َّ ِزيان.. 11

 سفكف دقي ة. :جمسةكل زمن 

 كاَِكارل اََِّا رة اَِّي؛سطة.اَِّ اقوة الفنيات الُمستخدمة: 

 واالجراءات الُمتَّبعة:ُمحتوى الجمسة 
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ي؛ية  .1 فد هذع اِك سة اِفَّهيدية يسف ؛ؿ اِ؛اَث    ا  اَِّكَّك ة اسف ؛االن طي؛انل ي يْ َ َّة فَر

ة فد هذا اِ؛ر اَّجل َيث يي يـ  فف َّف اِوَر اِخاِص ألفراد اَِّكَّك ة     ق؛كؿ اَِّواَر

ف ؛ؿ كاِا ة اَِّيف؛ادِة ؛يف اِ؛اَث  بلقة كيدة َّع َؿ فردل ألف هذع اِ بلقة فهدؼي إِ  األِفة كاِ

اِ؛اَث كاِ  ك. ايـن يي دـ اِ؛اَث  فسْ ألفراد اَِّكَّك ة َّع ؛ ض اَِديث اِكدم اِ اـ  ف 

األَداث اِراه ة فد َّكاؿ اهفَّاَّات  فراد اِكَّا ة َاَِديث  ف اِريا ة  ك اِفف  ك  م 

ديـ   فسهـ ؛االسـ َّكاؿ يدخؿ فد اهفَّاَّات اَِّكَّك ة. كيط ب اِ؛اَث َّف  فراد اَِّكَّك ة ف 

فة كاَِّكدة.  كاِ  ب كاِ َّر كاِهكاية اِفد ييَّارسها ِخ ؽ كك َّف األِي

ان َّي؛سطان  ف َّاهية اإلرواد ؛وَؿ  اـل كاإلرواد اِكَّ د ؛وَؿ خاص  .2 ي طد اِ؛اَثي وَر

 ك هدافْ كف سففْ.

دل ؛َيث يك ح  فن اِ بل .3 ج ي كـ اِ؛اَث ؛ورح اَِّ؛ادئ األساسية ِ  بلج اَِّ رفد اِس َك

د ِْ  هَّية َ؛يرة َِّسا دفْ فد اِفغ ب     اِرهاب االكفَّا د. ايـن اِف ريج  اَِّ رفد اِس َك

    األفَار اِف  ااية اِفد فأفد فكأة كقد ال يو ر ؛ها إال إذا رَنز ا ف؛اهْ إِيهال كذِؾ َّف 

 خبلؿ س س ة َّف اإلكرا ات كاأل وطة كاِفدري؛ات     ذِؾ. 

ان َّي؛س .4 طان  ف اِ؛ر اَّج كََّفكيافْل َيثي ييك حي ألفراد اَِّكَّك ة  ف اِهدؼ يي طد اِ؛اَث وَر

اِ اـ كاألساسد ِ ؛ر اَّج هك َّيسا دفهـ     فَسيف قدرفهـ     َّكاكهة اَِّكاقؼ االكفَّا ية 

اِفد فيس؛ب ق  ان كفكفران ِهـل كذِؾ َّف خبلؿ َّكَّك ة َّف اِف يات كاَِّهارات اَِّيدركة فد هذا 

ف ديؿ صكرة اِذات  ا ا  َّكاقؼ اِففا ؿ االكفَّا دل كفخفيض  اِ؛ر اَّجل كذِؾ َّف  كؿ

 اِفكق ات اِس ؛ية اَِّيف   ة ؛ف ييَّات اآلخريف.
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دي اِ؛اَث     سرية اَِّ  كَّات اِوخصية َِؿ فردل كيط بي َّ هـ  دـ اِفَدث َّع اآلخريف  .5 ييَؤ

د اِ؛اَث      ركرة اَفراـ َّوا ر َؿ فرد ِ فرد  َكؿ َّا يكرم داخؿ اِك ساتل ََّا يَؤ

 اآلخرل ََّّا يسَّح ؛فَّاسؾ اِكَّا ة كيسا د  فرادها      اِ َّك اَِّ رفد كاِ فسد كاِ بلكد.

ْه ِهـل يسفَّع كييصغد  .6 يورح اِ؛اَث ألفراد اَِّكَّك ة دكرع فد هذا اِ؛ر اَّجل ك  ْ َّييسٍّره كَّكك

ة كهك كيفهـ كييبلَظ كييراقب كييفسر كيورح كيك ح. ََّا يورح ِهـ دكر َؿ فرد داخؿ اِكَّا 

اَِّاا؛رة فد َؿ َّوَ فْل كاِف اكف كاإلسهاـ فد فف يؿ اَِّكَّك ةل كَّيسا دة اآلخريف ِ َصكؿ 

      َسف اِ فااج.

يففحي اِ؛اَث َّكاالن ِ   اش ِيسفَّع إِ  فكق ات  فراد اَِّكَّك ة َكؿ اِ؛ر اَّج اِ بلكدل  .7

 ؛ة ككاق ية.كييَاكؿ فصَيح األفَار اِخاطاة َّ ها ل كييسكؿ  ية اقفراَات فَكف َّ اس

د  .8 يؼ يي فذل كيَؤ يورح اِ؛اَث ألفراد اَِّكَّك ة ؛وَؿ َّي؛سط َّا هك اِكاكب اَِّ ِزدل كاهَّيفْ َك

      هَّية  دااْ فد اِكقت اَِّ اسب. 

ك سةل كَّدة اِك سة سفكف دقي ةل ك فن  13ييك ح اِ؛اَث َّيدة اِ؛ر اَّج ك دد ك سافْ اِ؛اِغة  .9

د اِ؛اَث      هَّية َ كر اِك سات اِ  ا  يَكف ؛كاقع ابلث ك سات فد االس ؛كعل ََّا يَؤ

 كاالِفزاـ ؛َّكا يدها.

ـي اِ؛اَث هذع اِك سة ؛كاكب َّ ِزد كهك: . 10 تكميف كل فرد بتسجيل بعض المواقف  خيران يخفف

 .االجتماعية اليومية التي ُتسبب لو التوتر والقمق, وترتيبيا من حيث الشدة والتكرار

 

 

 

 



128 
 

 الجمسة الثانية

 الجمسة:أىداف 

 َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد اِسا؛ؽ. .1

 فك يح َّفهـك اِرهاب االكفَّا دل ك س؛ا؛ْ ك  را ْل كا فوارع. .2

 ف ريؼ اِفرد ؛اآلاار اِ فسية اَِّصاَ؛ة َّف كرنا  هذا اال راب. .3

د ِ رهاب االكفَّا د ؛األَّا ة. .4  فك يح   اصر اِ َّكذج اَِّ رفد اِس َك

 ا طا  اِكاكب اَِّ ِزد. .5

 َّراق؛ة اِذات. لاَِّ اقوة كاَِكار لاََِّا رة اَِّ؛سطة المستخدمة:الفنيات 

 سفكف دقي ة. زمن الجمسة:

 محتوى الجمسة واالجراءات المتبعة:

ذا َاف ه اؾ  فد ؛داية اِك سة يفَ ؽ اِ؛اَث َّف ردكد ف ؿ اَِّكَّك ة فكاع اِك سة اِسا؛ ة كا 

 فساؤالت  ك ق ايا يرغب اِفرد َّ اقوفها.

اَِّ ِزد يسأؿ اِ؛اَث    ا  اَِّكَّك ة َكؿ   كاع اَِّكاقؼ اِفد يو ركف َِّ اقوة اِكاكب  .1

فيها ؛اِرهاب االكفَّا دل كَّا هد األويا  اِفد ي ؼ هذا اال راب دكف فَ ي ها فد َياة 

 اِفرد.

ات  ربل ي ؼ  َّاـ طََّك يسفَّع اِ؛اَث إِ  اإلكا؛اتل اـ يورح َّا يس؛؛ْ اِرهاب َّف  يؽ َك

يةل كيو ر اِفرد ؛اِ كز كف داف اِا ة ؛اِ فسل كه ا يَاكؿ اِ؛اَث ف زيز اِفرد اِدراسية كاالكفَّا 

 رغ؛ة ا  ا  اَِّكَّك ة فد اِكصكؿ إِ  اِ بلجل كاِخركج َّف سيطرة هذا اال راب.

ي كـ اِ؛اَث ؛ورح َّككز  ف ط؛ي ة اِرهاب ؛صفة  اَّةل ك ف اِرهاب االكفَّا د ؛صفة  .2

يؼ ففسرع اِ ظرية خاصةل َّف َيث   را ْ كََّك افْ اال ف اِية ك  ية ك س؛اب  وكاْل َك اِس َك
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يةل ايـن ييورؾ اِ؛اَثي    ا  اَِّكَّك ة ؛ِ طا   َّا ة كاق ية َّف خبلؿ َّكاقؼ  اَِّ رفية اِس َك

اَِياة اِيكَّيةل كَّ اقوة األ راض اِفد يوَك َّ ها اِفرد َاؿ ف ر ْ ِ َّكقؼ اَِّاير ِ   ؽل 

ِْ ق؛ؿ ك ا ا  ك؛ د َّكقؼ اِخكؼ اِذم  ا    كاِ؛َث فد األفَار اِف  ااية اِفد َا ت فَدث

َّ ْل كي طد اِ؛اَث اِفرصة أل  ا  اَِّكَّك ة ِكصؼ ردكد  ف اِهـ كَّوا رهـ فكاع َّا 

َّكاقؼ اَِياة اِفد ذَركهال كهك َّا يوكع َؿ كاَد  ِ ف ؛ير  ف َّ ا افْ كاالسفَّاع إِ  َّ ا اة 

 ؿ اَِّكَّك ة.اآلخريفل كهد ؛داية كيدة ِفَريؾ اِففا ؿ االكفَّا د داخ

ها هذا اَِّرض     صَة اإل ساف  .3 يفطرؽ اِ؛اَث إِ  اآلاار اِ فسية كاالكفَّا ية اِفد يفَر

اارة اِداف ية ِديْ  َك اِ بلج اِ فسد َف  يفََّف  اِ فسيةل اـ يَاكؿ اِ؛اَث فوكيع اِفرد كا 

اآلخريف  اِ؛اَث َّف َّسا دفْ فد كاست ؛داؿ األفَار اِخاطاة اِفد ٌَك ها اِفرد  ف  فسْ ك ف

 ؛أفَار إيكا؛ية.

د ِففسير اِرهاب االكفَّا د. كيورح اَِّخطط  .4 ي ـك اِ؛اَث ؛ورح اِ َّكذج اَِّ رفد اِس َك

 كيط ب َّف اِكَّيع فسكي ْ كك ع  َّا ة كاق ية ِ فدرب     اسفخداَّْ.

أخذ موقف من المواقف التي مروا ييَ ٍّؼي اِ؛اَث    ا  اَِّكَّك ة ؛اِكاكب اَِّ ِزد اآلفد:  .5

ل كذِؾ ِ فأَد َّف اِفهـ ومحاولة تحميمو وفق النموذج المعرفي السموكي سالف الذكربيا 

 اِكيد آلِية فطكر اِ  ؽ االكفَّا د كفؽ اِ َّكذج اَِّف؛   فد هذا اِ؛ر اَّج.

 الجمسة الثالثة

 أىداف الجمسة:

 َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد اِسا؛ؽ. .1

 فك يح اِ بلقة اَِ؛يرة ؛يف ففَير اَِّ ففع كا طرا؛ْ. .2
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فَديد اِفوكهات اَِّ رفية اَِّف َّ ة فد األفَار اِف  ااية َّف خبلؿ فهـ قااَّة اِفوكيهات  .3

 اَِّ رفية ِ؛يؾ.

 فدريب    ا  اَِّكَّك ة     اسفخداـ سكؿ األفَار كف ديـ  َّا ة     اِس؛كرة. .4

 ف ريؼ اَِّ ففع ؛اِدكر اِذم ف ـك ؛ْ ف ية االسفرخا  فد خفض اِفكفر كاِ  ؽ. .5

 فَّري ات االسفرخا . فدريب اَِّ ففع     .6

 ا طا  كاكب َّ ِزد. .7

 سفكف دقي ة. زمن الجمسة:

 اَِّ اقوة كاَِكارل ف ية االسفرخا . ف ية اسفخداـ سكؿ األفَار. الفنيات المستخدمة:

 محتوى الجمسة واإلجراءات الُمتبعة:

َّف  ييراكع اِ؛اَث اِكاكب اَِّ ِزد َّع  فراد اَِّكَّك ةل َّع ف ديـ اِوَر كاِفوكيع َِّا ؛ذِكع .1

 كهد. ََّا ي ـك اِ؛اَث ؛فصَيح األفَار اِخاطاة اِكاردة فد فهـ اِ َّكذج.

يط ب اِ؛اَث َّف  فراد اَِّكَّك ة  ف يَّا كا َّكقفان َدث ِهـ خبلؿ األياـ اَِّا يةل كو ركا  .2

 خبلِْ ؛اِرهاب االكفَّا دل اـ يسأؿ اِ؛اَث األسا ة اِفاِية َِؿ فرد فد اَِّكَّك ة:

 فد ف ؾ اِ َظة؟َّا اِذم َ ت فيفَر ؛ْ   

 َّا اِذم كاؿ ؛خاطرؾ؟  

 َّا هد اَِ َّات اِفد رددفها داخ يان؟  

االكا؛ة     هذع األسا ة فَوؼ  ف  َّط ففَير اِفرد َكؿ  فسْ  ك اَِّكقؼ  ك اآلخريف 

 فد ف ؾ اِ َظة.
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يسفَّع اِ؛اَث إِ  َاير َّف اإلكا؛ات اِفد قدَّها    ا  اَِّكَّك ةل كيك ؿ َؿ كاَد ير؛ط 

ِففَير اِكارد إِ  ذه ْ فد ف ؾ اِ َظة ك؛يف ط؛ي ة األ راض اِفد فسار ت ؛اِظهكر ؛يف  كع ا

 كزادت َّف خكفْ االكفَّا د.

كف َّاؿ: .3  يَفب اِ؛اَث     اِس؛كرة  ؛ ض االفَار اِف  ااية اِفد يذَرها اَِّواَر

 إذا  خطأت فسيَفوؼ اآلخركف   فد. ) اسف فاج ف سفد ( -

  ؛دان. ) ف َّيـ ورطد (يكب  ف  ال يز ؿ األخركف َّ د  -

 دااَّان  فوؿ فد اَّفَاف اِريا يات. ) ف َّيـ ( -

؛ د ذِؾ ي كـ اِ؛اَث ؛اسفخراج اِفوكيهات اَِّ رفية اَِّف َّ ة فد األفَار اِف  ااية َّاؿ اِف َّيـ 

كاالسف فاج اِف سفد كاِف خيـ. ي كـ اِ؛اَث ؛رسـ سكؿ رصد األفَار     اِس؛كرة  كيفـ َّ ؤع َّف 

  ة.األَّا ة اِسا؛

 اِ فيكة اِففَير اِ؛ديؿ اال ف االت اِففَير اِف  ااد اَِّكقؼ

     

 

يورح اِ؛اَث ألفراد اَِّكَّك ة ف ية االسفرخا  ؛طري ة َّ؛سطةل كَّا هك اِدكر اِذم فؤديْ هذع  .4

اِفَّري اتل ََّا يك ح اِ؛اَث اِ بلقة ؛يف اِفكفر كاِ  ؽ اِذم يَدث ِئل ساف ك؛يف فَّاريف 

االسفرخا . فاإل ساف   دَّا يَكف ق  ان كَّفكفران فَكف   صا؛ْ ك  بلت كسَّْ َّودكدة 

ذا اِفكفر اَِاصؿ فد األ صاب كاِ  بلت يي  ؼ َّف قدرة اِفرد     اِفكازف كَّفكفرةل كه

كاِفكافؽ كاِ واطل اـ ي كـ اِ؛اَث ؛ورح فَّري ات االسفرخا ل ََّا يكصد اِ؛اَث    ا  

 اَِّكَّك ة ؛أف فَكف  كساَّهـ فد َاِة فراخد  ا ا  االسفرخا . 
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هد َّرف ة فد  هاية اِ؛ر اَّج. َّف  ي؛د  اِ؛اَث ؛فدريب اِفرد     فَّري ات االسفرخا  ََّا .5

 اِفَّريف األكؿ إِ  اِفَّريف اِرا؛ع.

فخففـ هذع اِك سة ؛ف خيص َّا دار فيهال كيَكف اِف خيص َّف ق؛ؿ اَِّ ففعل ََّا يسففيد اَِّ ففع 

 َّف اِف خيص اِذم ي كـ ؛ْ فد اِكر ة كاِفَدث ؛دالن َّف اال طكا  كق ة اَِديث.

تسجيل موقف واحد أو موقفين عانى فييم َّف َؿ َّ ففع اِكاكب اَِّ ِزد: * يط ب اِ؛اَث   .6

من الرىاب االجتماعي, ورصد األفكار التمقائية التي حدثت لو من خالل استخدام جدول رصد 

 . األفكار التمقائية

 .ََّّارسة فَّاريف االسفرخا  ؛يف اَِيف كاآلخر َيف اِو كر ؛اِ  ؽ كاِفكفر 

 

 الجمسة الرابعة

 أىداف الجمسة:

 اِكاك؛ات اَِّ ِزية.َّراك ة  .1

 ََّّارسة اِفدريب     االسفرخا . .2

 اِف رؼ     اِصكرة اَِّفخي ة  ف اِذات كفأايرها فد اال طراب. .3

ورح ف ية اِفخيؿ اَِّككْ ِف ديؿ ََّفكل اِصكر اِذه ية اَِّوكهة ِ َّ  كَّات اِفد ي يها اِفرد  .4

  ف ذافْ.

 اِ ياـ ؛فكر؛ة اِفخيؿ ؛وَؿ كَّا دل ك؛ف  يَّات َّف اِ؛اَث. .5

  طا  اِكاكب اَِّ ِزد.إ .6

 سفكف دقي ة. مدة الجمسة:

 اَِّ اقوة كاَِكارل ف ية اِفخيؿ اَِّككْل ف ية االسفرخا . الفنيات المستخدمة:
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 محتوى الجمسة واالجراءات الُمتبعة:

ي اقش اِ؛اَث َّع اَِّكَّك ة اِكاكب اَِّ ِزدل كيسفَّع إِ  آرااهـ َكؿ اِك سة اِسا؛ ةل كي ؛ْ  .1

اِ؛اَث إِ   ركرة اِر؛ط ؛يف ففَير اِفرد كو كرعل كفَص  ك ية اِففَير كَّدل   بل يفْ. 

كَّف خبلؿ َّ اقوة اَِّ ففع ِ َّكاقؼ كاال ف اؿ اِذم يَدث ِْ كَّا هد األ راض اَِّصاَ؛ة 

يز     األفَار اِخاطاة كاِبل  بل ية اِفد ِبل ف اؿ َك يفية َّكاكهة ف ؾ اَِّكاقؼ. فـ اِفَر

يفية دَ ها كاسف؛داِها ؛أفَار   بل ية َّ ط ية.   فس؛ب هذع اال ف االت َك

ي كـ اِ؛اَث ؛فدريب    ا  اَِّكَّك ة     فَّري ات االسفرخا ل كفوَّؿ هذع اِفَّري ات َّف  .2

كيك ح اِ؛اَث  بلقة هذع اِفَّري ات اِ   ية ؛اِرهاب  اِفَّريف اِخاَّس إِ  اِفَّريف اِ اور.

االكفَّا دل ك  ها فسا د فد خفض اِفكفر كاِ  ؽ اِذم يَدث ِ فرد َاؿ ف ر ْ َِّكقؼ 

 اكفَّا د.

يفَدث اِ؛اَث  ف   صر هاـ فد فهـ ك بلج اال طرابل كهك اِصكرة اِذه ية اِفد  .3

 كف َّف اِرهاب االكفَّا د  ادة َّا سيوَ ها َؿ فرد  ف  فسْل َيث  ف األفراد اِذيف يي ا

فَكف ِديهـ صكرة    ية س ؛ية  ف اِذات ك ف  دااهال ك؛ ا      هذع اِصكرة اِ   ية يَكف 

ِديهـ ا ف ادات غير   بل ية كغير دقي ة  ف اِذات ك ف اآلخريف َذِؾل كهك األَّر اِذم 

 يؤدم إِ  اِو كر ؛اِ  ؽ كفد د َّسفكل االدا  االكفَّا د ِديهـ.

كـ اِ؛اَث ؛ورح َّ؛سط  ف ف ية اِفخيؿل كَّا دكر هذع اِف ية فد خفض اِرهاب االكفَّا د. ي  .4

 كيف كد اِفرد َّف خبلؿ هذع اِف ية      ؛ط   صا؛ْ كاِسيطرة     ا ف االفْ.

ق؛ؿ اِ؛د  ؛ََّّارسة ف ية اِفخيؿل يط ب اِ؛اَث َّف اِكَّيع  خذ   فاسان  َّي ةل كهاداة فسا د  .5

  . اـ يط ب اِ؛اَث َّف  فراد اَِّكَّك ة اِك كس ؛وَؿ  كيد كَّريح     اِهدك  كاالسفرخا

غبلؽ اِ ي يف ِ َظاتل كاِ؛د  ؛فخيؿ َّكقؼ َّف اَِّكاقؼ االكفَّا ية اِفد كاكهْ اِفرد  كا 
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ك ايوْ ؛  ؽل كاالَففاظ ؛هذع اِصكرة ق يبلن َِّراق؛ة اِذات ؛وَؿ كيد كاإلكا؛ة     األسا ة 

  اآلفية:

 كدؾ فد اَِّكقؼ؟ َيؼ ظهرت   يؾ  بلَّات اِفكفر كاِ  ؽ؟ هؿ ِؾ َيؼ َ ت ف؛دك  ا ا  كك

ؾ؟ ... اـ ي؛د    ف ف طد ففسيران َِاِفؾ؟ هؿ ِؾ  ف فَ ؿ َّاذا يدكر فد ذهف اآلخريف َِك

 اِ؛اَث ؛فف يد َؿ اَِّ ف دات اِبل  بل ية  ف اِذات ك ف اآلخريف.

 َّات َّفكاِية ؛هدك  اـ يأخذ يط ب اِ؛اَث َّف اِكَّيع اِ كدة إِ   فس اَِّوهد َّع إ طا  ف  ي

اِ؛اَث ؛أيديهـ  َك ف ديؿ اِصكرة اَِّوكهة  ف اِذات َف  يفـ إ ادة فوَي ها خطكة خطكة 

؛هدك  كسبلسةل َّع زرع ؛ذكر اِا ة ؛اِ فس ِديهـ َّع اَساس َّبلاـ ؛اِراَة كاِهدك  كا خفاض 

 كا ح ألم اَساس ؛اِ  ؽ كاِفكفر.

  يصؿ اِفرد إِ  فغيير َّ ف دافْ اِبلَّ ط ية َكؿ  يفـ اِفدرب     هذا َّوهد اِفخيؿ َف

    اَِّكقؼ كاِدخكؿ فد اَِّكقؼ االكفَّا د ؛دكف ق ؽ  ك فكفر.

فد  هاية اِك سة ي كـ اِ؛اَث ؛ف خيص َّا دار فد اِك سةل كي طد فرصة أل  ا  اَِّكَّك ة  .6

؛دا  آرااهـ َكؿ اِك سةل اـ يط ب َّ هـ كاك؛ان َّ ِزيان يف َّف  تدرب عمى الِطرح  سا فهـ كا 

 .تمرينات االسترخاء, وكذلك التدرب عمى ميارة التخيل

 الجمسة الخامسة

 أىداف الجمسة:

 َّراك ة اِكاكب اَِّ ِزد. .1

 ََّّارسة ؛ ض فَّري ات االسفرخا . .2

 ورح ف ية اَِكار اِذافد اإليكا؛د. .3

 ف  ـ اسفخداـ اِكَّؿ اِذافية اإليكا؛ية ِرفع دركة اِا ة ؛اِ فس كف دير اِذات. .4
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 .اَِّ ِزداِكاكب  .5

 .سفكف دقي ة مدة الجمسة:

 اِف يات اَِّسفخدَّة: اَِكار كاَِّ اقوةل ف ية االسفرخا ل ف ية اَِكار اِذافد اإليكا؛د.

 محتوى الجمسة واإلجراءات الُمتبعة:

َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزدل كَّفا؛ ة َّدل فط؛يؽ  فراد اَِّكَّك ة ِفَّري ات االسفرخا ل كاإلكا؛ة  .1

َكؿ اِك سة اِسا؛ ة كَّكا يع فهَّهـل ايـن َّ اقوة سكؿ اَِّراق؛ة اِذافية     فساؤالت اَِّكَّك ة 

يؼ ف اَّؿ َّ هال كهؿ ظهرت   يْ   راض اِ  ؽ   د  كَّا هد اَِّكاقؼ اِفد َدات ِْل َك

 َّكاكهة ف ؾ اَِّكاقؼل كَّا هد األفَار اِفد َ رت ؛؛اِْ   د َّكاكهة اَِّكقؼ.

َّف  كؿ اِدخكؿ فد ََّّارسة ؛ ض  يط ب اِ؛اَث َّف  فراد اَِّكَّك ة  خذ  فس  َّيؽ .2

 فَّري ات االسفرخا .

ي كـ اِ؛اَث ؛ورح ف ية اَِكار اِذافد كَّا هك اِدكر اِذم ف كـ ؛ْ هذع اِف يةل َيث يك ح  .3

اِ؛اَث  ف اَِديث َّع اِ فس ق؛ؿ َّكاكهة اآلخريف ييخفؼ َّف اِفكفر كاِ  ؽل كيدرب اِفرد     

 َّكاكهة اَِّكاقؼ االكفَّا ية اَِّايرة ِ   ؽ.

فدريب اِفرد  ؿ اسفخداـ كَّؿ ذافية إيكا؛ية فَكف سه ة كقصيرة كفيسهـ فد ا ة اِفرد فد  .4

 فسْل َيث ي؛د  اِفدريب ؛ف  ـ اِك د ؛األفَار اِس ؛ية اـ اسف؛داِها ؛أخرل إيكا؛ية ف اِة 

 ككاق ية.

   فد  هاية اِك سة يط ب اِ؛اَث َّف اَِّ ففع  ف يي خص َّا دار فد اِك سةل كذِؾ ِف كيدع   .5

استخدام عبارات إيجابية اَِديث كاِكر ةل ؛ د ذِؾ ييَ ٍّؼ    ا  اَِّكَّك ة ؛كاكب َّ ِزد كهك 

 ُمنتقاة في المواقف االجتماعية ومالحظة المشاعر المرتبطة بيا.

 الجمسة السادسة
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 أىداف الجمسة:

 َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد. .1

 ََّّارسة اِفدريب     االسفرخا . .2

 ورح ف ية اِفَدث ؛؛ط . .3

 فدريب اِكَّا ة     ََّّارسة ف ية اِفَدث ؛؛ط . .4

 سفكف دقي ة. زمن الجمسة:

 اَِكار كاَِّ اقوةل ف ية االسفرخا ل ف ية اِفَدث ؛؛ط . الفنيات الُمستخدمة:

 محتوى الجمسة واإلجراءات المتبعة:

رصة فد ؛داية اِك سة يي اقش اِ؛اَث آرا   فراد اَِّكَّك ة َكؿ اِك سات اِسا؛ ةل كي دـ ِهـ اِف .1

هال ؛ د ذِؾ يفـ َّراك ة اِكاكب اَِّ ِزد َكؿ اسفخداـ  ؛ارات إيكا؛ية فد  السففسارافهـ َِك

اَِّكاقؼ االكفَّا ية كي اقوهـ َكؿ  هَّية َّاؿ هذع اِ ؛ارات فد فخفيؼ اِفكفر كاِ  ؽ كزيادة 

 اِا ة ؛اِ فس.

كرا  ؛ ض ا .2 ِفَّري ات اِفد ؛ د َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد يفـ فدريب اِفرد     االسفرخا ل كا 

 فخفؼ فكفرع.

ل اِف ية. ي كـ اِ؛اَث ؛ورح ف ية اِفَدث ؛؛ط ل كيورح ألفراد اِكَّا ة طري ة اِفدرب     هذع 3

ف  دَّا ي رر اِفرد اِفَدث ؛؛ط  فِ ْ يفَكؿ َّف اِفَدث ؛طري ة ط؛ي ية إِ  طري ة اِفَدث ؛؛ط  

اِفرد َّف ففَيرع ق يبلنل فيَكف  َار فَََّان فِف دَّاغْ ي طر ألف يي؛طٍّ  ذافْ ق يبلن ل   دها سىيي؛طئ 

يؼ ِها  ف  يزان فيَّا ي كؿ. اـ ي كـ اِ؛اَث ؛ورح َّ افع اسفخداـ هذع اِف  يةل َك ؛َبلَّْل ك َار فَر

 ؛ة ِ َديث فد اَِّكاقؼ االكفَّا ية.فدرب اِفرد     اِهدك  كف  يؿ اال ف االت اِس ؛ية اَِّصاَ
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كَّف ؛ي ها   ها فسفطيع اِفََـ فد  اِكَّا ة     فكااد اسفخداـ هذع اِف ية . ييط ع اِ؛اَث  فراد 4

َّسفكل ق ؽ اِفردل ف؛ ا  اِفرد فد ك  ية اِفَدث ؛؛ط ل ِف يَكف ه اؾ فرصان َ؛يرة ِفسريع  خ 

األدري اِيف اِذم يظهر اِفكفر كاِ  ؽ االكفَّا د. َذِؾ فِف اِ  بلت ي ؿ فص ؛ها كفسفرخد  

 فخداـ ف  ية اِفَدث ؛؛ط .َّية السَ فيكة َف

ال ف ـ ؛فط؛ي ها فد َيافؾ  اِف يةفد  س؛ك ؾ األكؿ َّف اِفدرب     هذع  . اِكاكب اَِّ ِزد:5

 اِ اَّة.

يدان.  َّف اَِّهـ كدان فد اِ؛داية  ف ففدرب     هذع اِف ية ك  ت َك

 َّف اَِّهـ كدان  ف فيدخؿ هذع اِف ية إِ  داخؿ   َّاؽ    ؾ.

دقااؽل كيََّ ؾ  ف ف ر  َّا فوا ل  10فدرب     هذع اِف ية َؿ يكـ ك؛صكت َّسَّكع َِّدة 

َف َّف اَِّفيد اف ف ر  وياان إيكا؛يان.   ِك

 الجمسة السابعة

 أىداف الجمسة:

 َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد. .1

 ََّّارسة اِفدريب     االسفرخا . .2

 ورح ف ية اِف ريض .3

 سفكف دقي ة زمن الجمسة:

 اَِكار كاَِّ اقوةل ف ية االسفرخا ل ف ية اِف ريض. الُمستخدمة:الفنيات 
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 محتوى الجمسة واإلجراءات المتبعة:

فد ؛داية اِك سة يي اقش اِ؛اَث آرا   فراد اَِّكَّك ة َكؿ اِك سات اِسا؛ ةل كي دـ ِهـ اِفرصة  .1

هال ؛ د ذِؾ يفـ َّراك ة اِكاكب اَِّ ِزد َكؿ اسفخداـ  ؛ارات إيكا؛ية فد  السففسارافهـ َِك

اَِّكاقؼ االكفَّا ية كي اقوهـ َكؿ  هَّية َّاؿ هذع اِ ؛ارات فد فخفيؼ اِفكفر كاِ  ؽ كزيادة 

 اِا ة ؛اِ فس.

كرا  ؛ ض اِفَّري ات اِفد  .2 ؛ د َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد يفـ فدريب اِفرد     االسفرخا ل كا 

 فخفؼ فكفرع.

دخؿ اَِّ ففع فد اَِّكقؼ اِذم يخاؼ ي كـ اِ؛اَث ؛ورح ف ية اِف ريض ِ َّكَّك ةل " كهد  ف ي .3

د ِهـ  هَّية هذع اِف ية فد  بلج اِرهاب االكفَّا دل اـ يك ح اِ؛اَث  َّ ْ كيفك ؛ْ "ل كيَؤ

طري ة اِف ريضل ك  ْ يََّف  ف يَكف فدريكيان ا؛فدا ن َّف  قؿ اَِّكاقؼ إاارة ِ   ؽل  ك ؛طريؽ 

. كيط ب اِ؛اَث َّف اِفرد اِدخكؿ اإلغراؽ َيث يفـ اِف ريض ِ َّكقؼ األَار إاارة دف ة كاَدة

فد َّكقؼ اكفَّا د ك ف ي؛   ؛ْ ألطكؿ ففرة َََّّ ةل ك ف يسيطر     ا ف االفْ ك فَارع اِف  ااية 

اِس ؛ية ك ف يسف؛دِها ؛أفَار إيكا؛ية. كيوكع اِ؛اَث  فراد اَِّكَّك ة     االسفَّرار فد اَِّزيد 

 اِفك ب  ك اال سَاب َّف اَِّكقؼ.َّف اِف رض ِ َّكاقؼ االكفَّا ية اَِّايرة ِ   ؽ ك دـ 

تخيل الدخول في مواقف اجتماعية حية, وتدوين األفكار التمقائية اِكاكب اَِّ ِزد:  .4

 واالنفعاالت في سجل األفكار التمقائية والبديمة.
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 الجمستان الثامنة والتاسعة

 أىداف الجمستين:

 َّ اقوة اِكاكب اَِّ ِزد. .1

 ََّّارسة اِفدريب     االسفرخا . .2

 اِف رض. ف ية .3

 سفكف دقي ة. مدة كل جمسة:

 اَِّ اقوة كاَِكارل االسفرخا ل اِف ريض. الفنيات الُمستخدمة:

 محتوى الجمسات واإلجراءات المتبعة:

فد ؛داية اِك سة يفَ ؽ اِ؛اَث َّف ردكد ف ؿ  فراد اَِّكَّك ة فكاع اِك سات اِسا؛ ةل كففح  .1

ف  سا ة. ؛ د ذِؾ يفـ َّراك ة اِكاكب اَِّكاؿ  َّاَّهـ ِبلسففسار  ف َّا يدكر فد  ذها هـ َّ

 اَِّ ِزد. 

اـ يسأؿ اِ؛اَث اَِّ ففع َكؿ األفَار اِفد فخطر ؛؛اِْ سكا    د اِففَير ق؛ؿ دخكؿ اَِّكاكهة  .2

 ك  ا ا  اَِّكاكهةل  ك ؛ د اَِّكاكهة ِ َّكقؼ االكفَّا د اِذم يخاؼ َّ ْ. ك؛َّسا دة اِ؛اَث 

؛ية َاِخكؼ كظهكر   راض اِ  ؽ كاِف رؽ يَاكؿ اَِّ ففع اِسيطرة     هذع األفَار اِس 

 كارف اش األيدمل كاسف؛داؿ األفَار اِس ؛ية اَِّس؛؛ة ِهذع األ راض ؛أفَار   بل ية إيكا؛ية.

ي كـ اِ؛اَث ؛ رض َّككز ِف ية اِف ريض كذِؾ ِفهياة اِفرد ِ دخكؿ فد َّكاقؼ اكفَّا ية  .3

ِفخيؿ ِ َّكقؼ اِذم يخاؼ َّ ْ َّاؿ يفك ؛ها اَِّ ففعل َيث ي ـك اَِّ ففع  كالن ؛ََّّارسة ف ية ا

اِفَدث  َّاـ َّكَّك ة َّف اِ اس كيصؼ َاِة اِ  ؽ كاأل راض اِفد يو ر ؛ها َّف  كؿ 

فخفيفها كدَض األفَار اِبل  بل يةل كيفـ فدري؛ْ     اِفخيؿ َف  ي  ؼ اِ  ؽ ِديْ فَّهيدان 

َف فدريكيان.  ِبل ف اؿ إِ  اِف ريض اَِّيدا د اِف  د ِك
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 االسفرخا  ؛يف َؿ َّكقؼ يفخي ْ اَِّ ففع كاَِّكقؼ اِذم ي يْ. ََّّارسة فَّري ات .4

فد  هاية اِك سة ي ـك اَِّ ففع ؛ف خيص َّا دار فد اِك سةل اـ فَي نؼ اَِّكَّك ة ؛كاكب َّ ِزد  .5

 يتخيل فيو المنتفع مواقف اجتماعية من أجل التييؤ لتعريضو لمواقف حية.

 

 12, 11, 10الجمسات 

 أىداف الجمسات:

 اِكاكب اَِّ ِزد.َّ اقوة  .1

 ََّّارسة فَّاريف االسفرخا  .2

َساب  فراد اَِّكَّك ة َّزيدان َّف اِسيطرة     األفَار  .3 اِف اَّؿ َّع األفَار اِس ؛ية اَِّيف؛ يةل كا 

 كاَِّوا ر اِفد فؤدم إِ  اِ  ؽ فد اَِّكاقؼ االكفَّا ية.

 ف ريض اَِّ ففع َِّكاقؼ اكفَّا ية َية. .4

 فس كف دقي ة. زمن كل جمسة:

 اَِّ اقوة كاَِكارل االسفرخا ل ف ية  ؛ط اَِّوا رل ف ية اِف ريض. خدمة:الفنيات المست

 محتوى الجمسة واإلجراءات الُمتبعة:

االطبلع     اِكاكب اَِّ ِزدل كف ييـ ك ع َؿ َّ ففعل كَّا ؛ د ِديْ َّف  فَار  ك َّوا ر  .1

فد س ؛يةل َيث ي كـ اِ؛اَث ؛سؤاؿ َؿ فرد     َدا  ف َّدل اِفَسفل كَّا هد األَّكر اِ

 فزاؿ َّيوكوةل  ك ِـ يسفطع اِسيطرة   يها.

 ََّّارسة ؛ ض فَّاريف االسفرخا  ِ فخ ص َّف اِ  ؽ كاِفكفر " ففريغ  فسد ". .2

إكرا  فَّريف فخيؿ ِفَسيف اِصكرة كاِفأَد َّف  ف اِكَّيع قد  دنؿ إِ  َدو َ؛ير صكرفْ  ف  .3

  فسْل كسكنؿ ر  ن َّبلاَّان  ف  دااْ االكفَّا د.
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ية يفـ إكراؤها فد اِكاقع اَِد خارج اِك سةل يفـ َّف خبلِها اإل داد اَِّس؛ؽ  .4 ِفكارب س َك

 اسفخداـ اَِّهارات اَِّ رفية اِفد ف  َّها فد اِك سات.

يط ب اِ؛اَث َّف َؿ طاِب اِدخكؿ فد َّكاقؼ اكفَّا ية ؛سيطة َؿ يـك َّاؿ زيارة  قار؛ْل  .5

ل كطرح اِسبلـ فد اِوارحل زيارة فردل اِذهاب ِ صبلة فد اَِّسكدل كاِفَدث َّع صاَب اِ؛ اِة

 كغيرها َّف اَِّكاقؼ.

يففؽ اِ؛اَث َّع ؛ ض اِزَّبل  ِفوَيؿ َّكقؼ اكفَّا دل كيفـ اخفيار ََّاف غير ََّاف  .6

يب ؛هـ كاِف ريؼ ؛ فسْل اـ  اِك سةل كَّف اـ يدخؿ اَِّ ففع     هؤال  األوخاص كي كـ ؛اِفَر

كار َكؿ َّكا يع  اَّةل كيسفَّر اَِديث َ ف  يو ر اِ؛اَث ؛ا خفاض يدكر ؛ي هـ   اش َك

 َّسفكل اِ  ؽ كاِفكفر   د اَِّ ففع.

خ ؽ َّكاقؼ اكفَّا ية كديدة ك؛أوخاص كددل َيث ي ف د ؛هـ اَِّ ففع كيدكر ؛ي هـ  َاديثل  .7

 كيَكف اِدكر األَ؛ر َِديث اَِّ ففع.

يفـ َّ اقوة هذع اَِّكاقؼ َّع اَِّ ففع ؛ د َّكاكهفْ ِ َّكقؼ ِيفـ اِف رؼ      هـ َّا دار فد  .8

 ْ َّف  فَار س ؛ية كاِ َّؿ     فغييرها.ذه 

 خذ  فراد اَِّكَّك ة إِ  اَِّيداف َيث َّكاقؼ اكفَّا ية َية َّاؿ زيارة َّسؤكؿ  ك َّؤسسة  .9

 كفرؾ اَِّكاؿ ألفراد اَِّكَّك ة إلكرا  َّ ا؛بلت َّع اِ اس .

فد  هاية َؿ ك سة يفـ ف خيص َّا دار فيهال كَّا هد فكااد اِف رض َِّكاقؼ َيافية َيةل  كيفـ 

؛يرةل ك ف يسكؿ َ ث اِطاِب     اِدخكؿ فد َّكاقؼ اكفَّا ية َك كر َّ اس؛ات صغيرة َك

َّبلَظافْ     ف ؾ اَِّكاقؼ كَّ اقوفها َّع اِ؛اَثل كَّا هد اَِّكاقؼ اِ؛دي ة اِفد اسفخدَّها فد 

 َّ اِكة األفَار اِس ؛ية. 
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 الجمسة الثالثة عشر  واألخيرة

 أىداف الجمسة:

 االروادم اِ بلكد.َّراك ة كف خيص اِ؛ر اَّج  .1

 االسفَّاع إِ   م َّبلَظات كاإلكا؛ة     األسا ة. .2

ف ييـ    ا  اَِّكَّك ة ِ ؛ر اَّج اإلروادم ؛َّؿ  االسفَّارة اِخاصة ؛ذِؾل كاالسفَّاع إِ   .3

 ا ط؛ا ات اِطبلب كَّي ان.

فهـ فد هذا اِ؛ر اَّج ك    َ كرهـ  .4 ف ديـ اِوَر كاِا ا  أل  ا  اَِّكَّك ة     َّواَر

 ؛اِكقت.كاِفزاَّهـ 

 ف ديـ اِ صيَة كاَِّوكرة ألفراد اَِّكَّك ة َكؿ ََّر ة اَِّفا؛ ة. .5

 .اِ؛ دم االكفَّا د اِرهاب َّ ياس فط؛يؽ .6

 فس كف دقي ة.  مدة الجمسة:

 اَِّ اقوة كاَِكارل االصغا . الفنيات المستخدمة:

 محتوى الجمسة واإلجراءات المتبعة:

 كهذع هد اِك سة األخيرة ؛يف اِ؛اَث ك   ا  اَِّكَّك ةل 

ـن  .1 كفد هذع اِك سة ي ـك اِ؛اَث ؛ف خيص َّا دار فد اِك سات اِسا؛ ةل كَّا هد اِف يات اِفد ف

يفية االسففادة َّ ها َّسف ؛بلن. ها َك  اسفخداَّها كوَر

 كاسففسارافْليط ع اِ؛اَث     َّبلَظات اِكَّا ة كي كـ ؛اِرد      سا ة اَِّ ففع  .2

يط ب اِ؛اَث َّف األ  ا  ف ييـ اِ؛ر اَّج َّف َيث َّبلاَّة األ وطة اَِّسفخدَّة فد اِ؛ر اَّجل  .3

كاِكقت اَِّخصص ِ ك ساتل كَّدل َّبلاَّة اِكاك؛ات اَِّ ِزية ِؤلهداؼ اِفد ك  ت ِها.) 

 َّرفؽ اسفَّارة ف ييـ اِ؛ر اَّج (.
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 ي دـ اِ؛اَث ؛اقة وَر كف دير ك رفاف أل  ا  اِكَّا ة. .4

؛ د ذِؾ يففؽ  .اِكَّا ة    ا      اِ؛ دم االكفَّا د اِرهاب َّ ياس ؛فط؛يؽ اِ؛اَث  كـي .5

وتحديد جمسة المتابعة بعد شير اِ؛اَث َّع    ا  اِكَّا ة     كسااؿ االفصاؿ كاِفكاصؿ 

 من اآلن. 
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 (5ممحق )

 تسجيل مذكرات يومية عن المواقف االجتماعية التي تسبب الرىاب

 المواقف االجتماعية
 درجة القمق

 مالحظات
 خفيف متوسط شديد
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 (6ممحق )

 قائمة التشوييات المعرفية لبيك

 َّ  اها اِفوكيهات اَِّ رفية اِرقـ

ؿي اِفرد إِ  اسف فاج َّي ينف دكف كككد االسف فاج اِف سفد 1  دِيؿ َاؼو   يْ. فكىصث

اِفكصؿ إِ   فيكة َّا اسف ادان إِ    صر كاَد ف ط َّف   اصر اَِّكقؼل  اِفكريد اال ف ااد 2

  ٌم  ف اِفرد ي؛ د اسف فاكافْ     اِ  اصر اِس ؛ية كيفكاهؿ اإليكا؛ية.

اِفكصؿ إِ  اسف فاكات َ ية      ساس َدث كاَد ف طل كقد يَكف فافهانل  اِف َّيـ اِزااد 3

 اِ فز إِ  ف َّيـ غير َّ ط د ؛ ا      كاق ة كاَدة.  م

اِففَير فد اَِؿ  ك ال ود ل اَِّيؿ ِ ففَير فد صكرة َّط  ة َّاؿ اِ كاح  اِففَير اَِّيسف طب 4

 اَِاَّؿ  ك اِفوؿ اَِاَّؿ.

اِوخص ة  ك اِفَّايؿ  5

 اِوخصد

ففسير األَداث َّف ككهة  ظر اِفردل ففيفسنر األَداث       ها ف ط؛ؽ  

   يهـل كفَؿ ككهات اِ ظر اِذافية هذع ََّؿ األََاـ اَِّك ك ية.

َّيؿ اِفرد إِ  اِف خيـ َّف  هَّية األَداث اِس ؛ية كاِف  يؿ َّف اِككا ب  اِف خيـ كاِفهكيؿ 6

 اإليكا؛ية اِفد ي طكم   يها اَِّكقؼ.

 إسا ة ففسير األَداث كاِكقااع ؛وَؿ يؤدم إِ  اِف  يؿ َّف وأف اِذات  ذات كا ف ادهاِـك اِ 7

اِفرد يفسر األَداث فد  ك  اَِيفية اِفد ي ؛غد  ف فَكف   يها ؛دالن َّف  ف ؛يرات ي ؛غد  ف 8

يز ؛؛ساطة     َّا هد   يْ  ك َّاذا فَكف.  اِفَر

اآلخركف  َك ال كهذا يف َّف ا ف اد اِفرد   ْ فَرة إ  ا   رؼي َّا يفَر ؛ْ  قرا ة األفَار 9

 ي رؼ َّا يفَر فيْ اِ اس  َكعل دكف كككد دِيؿ َاؼ  ف هذا اِففَير.

آلخريف َّاؿ   ا وخص غير َّرغكب  اِ  ك ة ) اِفسَّية ( 10  ف ي سب اِفرد اِسَّات اِس ؛ية ِ فسْ ِك

 فيْ.
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 (7ممحق )

 جدول تعديل األفكار

 النتيجة التفكير البديل االنفعاالت التفكير التمقائي الموقف

َ ف د اَِّ  ـ 

ة غدا  ؛اَِّواَر

 ؛ِذا ة َّدرسية 

ِف  سفطيع 

اِكقكؼ كاِفَدث 

  َّاـ اِط ؛ة.

سي ظركف إٌِد 

 ؛ يف اِسخرية 

و كر ؛اإلَ؛اط 

 كاِخكؼ اِوديد

يكب اف ال 

  خكؿل 

  د اا؛ات 

كككدم  َّاـ 

اِط ؛ة كف ديـ 

إذا ة كيدةل   ا 

  سفطيع.   ا  قدر

و كر ؛االرفياح 

كاََِّاسة كاِا ة 

 ؛اِ فس.
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 (8ممحق )

 استمارة التواصل بين الجمسات

 َّا  هـ َّا فَدا ا   ْ فد اِك سة اِسا؛ ة؟ َّاذا ف  َّت؟ .1

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 . هؿ ه اؾ  م ود   اي ؾ فد اِك سة اِسا؛ ة؟2

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

ْ؟ .3  هؿ ه اؾ ود  َّفردد فد قِك

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ؾ؟ َيؼ َا ت َاِفؾ اَِّزاكية؟َيؼ َاف  س؛ك  .4

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 َّا اَِّواَؿ اِهاَّة اِفد فكد اَِديث   ها فد هذع اِك سة؟ .5

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 (9ممحق )

 تمرينات االسترخاء

 التمرين األول: تدريبات التنفس:

   ِاِو كر خذ  ىفىسان  َّي ان )وهي ان( ك َ؛سْ َِّدة اا ية كاَدة. اِوهيؽ اَِاَّؿ يؤدم إ

 ؛اِفكفر.

 ( ا ا  اِ د ف اِزيان َّف ابلاة إِ  كاَد  )(. اِزفير يؤدم 1ل 2ل 3 ط ؽ اِ فس فدريك؛ان )زفيران

زاِة َاِة اِفكفر.  إِ  اِو كر ؛االسفرخا  كا 

 .َاكؿ  ف فسفَّفع ؛َاِة االسفرخا  اِفد فَكف   يها ؛ د إطبلؽ اِ فس 

 .ٍر اِ َّ ية اِسا؛ ة ابلث َّرنات  َرٍّ

 الثاني: تدريبات الذراعين:التمرين 

   َِؿ ا ف؛اهؾ إ ْ ـن  غَّض  ي يؾ )َِظة صَّت(ل ككٍّ اسفرًخ إِ   قص  دركة َََّّ ةل ا

 ذرا ؾ اِيَّيف  كالن.

  اق؛ض َفؾ اِيَّيف ؛ودة َّع ود ذرا ؾ إِ   قص  دركة )َِظة صَّت(. الَظ  ف

   بلت يدؾ اِيَّ   ك  بلت َّ دَّة اِذراع اِيَّ   ف  ؛ض كففكفر.

    هذا اِفكفر اِوديد اِ افج  ف هذا اِ واط.رٍَّز   

   ِاففح يدؾ اِيَّ   ك رخها فدريكيان ) ا ا  اِ د ف اِزيان َّف خَّسة إِ  كاَد(ل َف  يصبل إ

 َاِة اسفرخا  فاـ.

 .ر هذا اِفَّريف ابلث َّرات َف  ففََّف َّف  ؛ط هذع اِ  بلت ؛وَؿ كيد  َرٍّ

 .ر هذع اِ َّ ية َّع اِيد اِيسرل  َرٍّ

 ثالث: تدريبات الرجمين:التمرين ال
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 .اسفرًخ إِ   قص  دركة َََّّ ة 

  افرد ساقيؾ ك ؛ دهَّا  ف ؛  هَّا ؛ در َّا فسفطيعل افردهَّا َف  فبلَظ اِفكفر فد َّ ط ة

 اِفخذ.

 .االف اسفرخ ك ع ساقيؾ يسفرخياف 

 .اكذب قدَّؾ اِيَّ   ؛افكاهؾ إِ   قص  دركة َََّّ ةل َّع ود َاَّؿ ِرك ؾ 

 َ ف  فو ر ؛اِفكفر كاإلكهاد..َافظ     ك ع اِود هذا 

 . ارخ   بلت رك ؾ اِيَّ   فدريكيان َف  فصؿ إِ  َاِة االسفرخا 

 .ر  فس اِفَّريف َّع رك ؾ اِيسرل  َرٍّ

 التمرين الرابع: عضالت الكتفين:

 .ارفع َففؾ إِ   قص    طة فسفطي ها ؛افكاع األذ يف 

  يز     َاِة  اِود اِ   د كاِفكفر.َافظ     هذا اِك ع َِّدة  ور اكاف َّع اِفَر

 . ارخ   بلت اَِففيف فدريكيان َِيف اِكصكؿ إِ  َِظة االسفرخا 

 التمرين الخامس: عضالت الوجو:

 .َاكؿ  ف فود   بلت ك؛هفؾ  ف طريؽ اِ ظر إِ       ؛أقص  َّا فسفطيع 

 َاكؿ  ف فف رؼ     ََّاف اِود فد هذع األا ا ل هؿ فو ر ؛اِفكفر فد َّ ط ة اِك؛هة؟ 

    بلت ك؛هفؾ فدريكيان َف  فصؿ إِ  َاِة االسفرخا .ارخ 

 التمرين السادس: عضالت العينين:

 .غ ؽ  ي يؾ ؛ََِاـ وديد َف  فو ر ؛كككد فكفر يَيط ؛اِ  بلت اََِّيطة ؛اِ ي يف  

 ز اهفَّاَّؾ     َّ ط ة اِ ي يفل هؿ فو ر ؛اِفكفر فد َّ ط ة اِ ي يف؟  َاكؿ  ف فَر

  إِ  َاِة االسفرخا .اففح  ي يؾ فدريكيان ِ كصكؿ 
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 التمرين السابع: عضالت الفكين:

 .ط؛ؽ فَيؾ ؛ََِاـ ََّا ِك   ؾ ف ضث     ود  ؛ كة  

 ل هؿ فو ر ؛اِفكفر فد َّ ط ة اِفَيف؟  َافظ     هذا اِك ع َِّدة  ور اكافو

 . َنٌيؾ فدريكيان ِ كصكؿ إِ  َاِة االسفرخا   رًخ   بلت ف

 التمرين الثامن: عضمة الرقبة:

 ر سؾ إِ  اِخ ؼ ؛ودةل ََّا ِك   نؾ فريدي  ف فواهد خ فؾ ؛وَؿ َّ  كبل َّع ادفع ؛

 اََِّافظة     اسف اَّة اِظهر.

 ل هؿ فو ر ؛اِفكفر فد َّ ط ة اِرق؛ة؟  َافظ     هذا اِك ع َِّدة  ور اكافو

 .اركع إِ  اِك ع اِ ادم فدريكيان 

  ة اِسا؛ ة ِ رق؛ة فد االفكاهات األخرل:  َّاـل ر اََِر  يَّيفل يسار.َىرٍّ

 التمرين التاسع: عضالت الصدر:

 .َاكؿ  ف فيط؛ؽ َففيؾ إِ  األَّاـ َأ نؾ فريدي  ف يفبلَّسا فد َّ فصؼ اِصدر 

 ل هؿ فو ر ؛اِفكفر فد َّ ط ة اِصدر؟  َافظ     هذا اِك ع َِّدة  ور اكافو

 .اركع إِ  اِك ع اِ ادم فدريكيان 

 .اسفَّفع ؛َاِة االسفرخا  اِفد فو ر ؛ها اآلف 

 تمرين العاشر: عضالت الظير:ال

 .َاكؿ  ف فكذب َك يؾ إِ  اِخ ؼ ؛ كة َأ ؾ فريدهَّا  ف يفبلَّسا كرا  ظهرؾ 

 َافظ     هذا اِك ع َِّدة  ور اكاف. هؿ فو ر ؛اِفكفر فد َّ ط ة اِظهر؟ 

 .اركع إِ  اِك ع اِ ادم فدريكيان 

 الَظ اِفرؽ ؛يف َاِفد اِود كاِفكفرل هؿ يككد فرؽ؟ 



151 
 

 (01ُملحق رقم )                                

دق التَّمييزي لمفقرات ولمدَّرجة الُكمِّيَّة لمقياس الرُّىاب االجتماعي  نتائج الصِّ

 رقم

 الفقرة

 المجموعة الُعميا المجموعة الُدنيا
 قيمة

 )ت(

 ُمستوى

 الداللة
الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الُمتوسِّط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 0.36 0.48 1.29 0.73 3.91 0.01 

2 0.20 0.41 0.86 0.67 3.15 0.01 

3 0.34 0.48 0.65 0.43 3.32 0.01 

4 0.56 0.50 1.60 0.75 4.29 0.01 

5 0.13 0.35 0.58 0.65 2.26 0.05 

6 0.13 0.52 0.79 0.90 2.41 0.05 

7 0.06 0.25 0.58 0.65 2.77 0.05 

8 0.01 0.02 0.86 0.78 4.26 0.01 

9 0.06 0.25 0.72 0.83 2.87 0.05 

10 0.00 0.00 1.08 0.92 4.47 0.01 

11 0.41 0.50 1.36 0.49 4.96 0.01 

12 0.49 0.50 1.36 0.64 3.81 0.01 

13 0.20 0.41 1.15 0.67 4.50 0.01 

14 0.34 0.48 1.29 0.73 4.04 0.01 

15 0.13 0.35 1.08 0.74 4.36 0.01 

16 0.41 0.50 1.29 0.73 3.70 0.01 

17 0.49 0.50 1.08 0.26 3.56 0.01 

18 0.57 0.51 0.78 0.57 3.03 0.01 

19 0.41 0.50 1.21 0.42 4.31 0.01 
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20 0.20 0.41 0.78 0.57 2.97 0.01 

21 0.34 0.48 1.28 0.72 3.84 0.01 

22 0.20 0.41 1.22 0.70 4.47 0.01 

23 0.00 0.00 0.93 0.61 5.44 0.01 

24 0.41 0.50 1.35 0.73 3.74 0.01 

25 0.71 0.61 0.93 0.61 3.92 0.01 

26 0.20 0.41 0.86 0.67 3.15 0.01 

27 0.34 0.48 0.65 0.43 3.32 0.01 

28 0.56 0.50 1.60 0.75 4.29 0.01 

29 0.13 0.35 0.58 0.65 2.26 0.05 

30 0.23 0.52 0.89 0.95 2.49 0.05 

31 0.33 0.46 1.39 0.83 4.14 0.01 

32 0.15 0.38 1.18 0.84 4.46 0.01 

33 0.43 0.56 1.39 0.83 3.80 0.01 

34 0.47 0.53 1.18 0.36 3.76 0.01 

35 0.59 0.53 0.88 0.67 3.13 0.01 

36 0.11 0.12 0.86 0.58 4.86 0.01 

37 0.09 0.35 0.75 0.83 2.87 0.05 

38 0.05 0.10 1.18 0.98 4.57 0.01 

39 0.43 0.80 1.36 0.59 4.92 0.01 

40 0.47 0.54 1.36 0.84 3.85 0.01 

الدرجة 

 الُكمِّيَّة
9.45 3.48 40.85 5.47 14,57 0.01 
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 (00ُمْلحق رقم )

هاب االجتماعٌ  والبزوامج اإِلْرشادً  قائمة الُمحكمَه لمقَاس الزُّ

 الجامعة التَّخصُّص العْمميَّةالدَّرجة  االسم الرقم

س د  كض 1 ة   ـ اِ نفس  يٍسفاذ دَفكر َي  اِ دس اَِّففَك

 كاَّ ة اِخ يؿ   ـ اِ نٍفس دَفكر ًإٍ؛راهيـ اَِّصرم 2

  خصااد  فسد َّاكسفير كااؿ رافب  ى؛ك دٌية 3
ة ك كب  َن ص

 اِخ يؿ

ااينة اكفَّا ينة َّاكسفير ف ي ة اِ سكد 4   ىخصن
ة ك كب  َن ص

 اِخ يؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


