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ملخص:
هدف البحث احلايل اإىل التحقق من فاعلية ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على فنيات 
املراهقني  من  عينة  لدي  الجتماعية  الفوبيا  حدة  خف�س  يف  ال�سلوكي  املعريف  العالج 

املوهوبني.
وتكونت عينة البحث من )11( مراهقااً من املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية 
يف مدار�س املتفوقني وف�سولهم بالقاهرة الكربى، اأعمارهم بني )13-17( عامااً، ولديهم 

ارتفاع مب�ستوى الفوبيا الجتماعية )طبقا للمقيا�س امل�ستخدم بالدرا�سة(.
للمراهقني املوهوبني بلغ قوامها  الربنامج من عينة  البحث لتطبيق  واختريت عينة 
)53( فردااً، مت تطبيق مقيا�س الفوبيا الجتماعية )اإعداد الباحث( عليهم. وا�ستخدم الباحث 

يف الدرا�سة احلالية املنهج التجريبي. 
وا�ستملت اأدوات الدرا�سة على:

الفوبيا . 1 حدة  خلف�س  ال�سلوكي  املعريف  العالج  فنيات  على  قائم  تدريبي  برنامج 
الجتماعية لدى املراهقني املوهوبني )اإعداد الباحث(.

مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني)اإعداد الباحث(.. 2
الفروق  دللة  لختبار  "ويلكوك�سون"  اختبار  اإح�سائيا  الباحث  ا�ستخدم  كما 

للمجموعات املرتبطة.
واأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطات رتب اأفراد العينة قبل 
تطبيق الربنامج، ومتو�سطات رتب نف�س الأفراد لفئة املراهقني املوهوبني بعد التطبيق على 

مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني يف اجتاه انخفا�س املتو�سط بعد تطبيق الربنامج.
اأفراد  رتب  متو�سطات  بني  اإح�سائيااً  دالة  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما 
فتة  بعد  الأفراد  نف�س  رتب  ومتو�سطات  الربنامج  تطبيق  بعد  البعدى  التطبيق  يف  العينة 

املتابعة على مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني. 
الفوبيا   – ال�سلوكي  املعريف  العالج   - التدريبي  الربنامج  املفتاحية:  الكلمات 

الجتماعية – مرحلة املراهقة - املوهبة 
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The Effectiveness of a Training Program Based on Cognitive 
Behavioral Treatment Technicality for Reduction of Social 

Phobia Among a Sample of Talented Teenagers

Abstract:

The aim of this paper is to verify the effectiveness of using a training 
program based on cognitive behavioral therapy for the reduction of the social 
phobia among a sample of talented teenagers.

The sample of the research consisted of (11) talented teenagers at the 
classes of Middle School and secondary schools in Greater Cairo, between 
the ages of (1317-) with high level of social phobia (according to the scale 
used in this study).

The research sample was chosen to implement the program on (53) 
talented teenagers with high social phobia. The experimental method is used 
in this research is prepared by the researcher.

The study tools included:
1. training program based on the techniques of cognitive behavioral therapy 

for the reduction of the social phobia of the talented teenagers. 

2. Social phobia scale for teenagers.

The researcher used a statistical “Wilcoxon Test” to test the significance 
of differences of associated groups.

The results showed the presence of statistically significant differences 
between the ranks averages of sample members before the application of the 
program, but the average differences of the same individuals is dropped after 
the application of the social phobia scale.

The results indicated that there were no differences between a function 
of statistical averages sample members arranged in dimensional application 
after the application of the program and after the period of follow-up to social 
phobia scale for teenagers.

Key words
Training program, Cognitive Behavioral Therapy (C.B.T) , social 

phobia, adolescence stage, giftedness.
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مقدمة:
النف�سية  لال�سطراب  العالج  طرق  اأف�سل  من  ال�سلوكي  املعريف  الإر�ساد  فنيات  تعد 
املرتبطة  الأفكار  تنظيم  واإعادة  الإدراكي  املجال  تنظيم  اإعادة  خالل  من  وال�سلوكية 
املعرفية  العمليات  على  اعتمادااً  املختلفة  البيئية  واملوؤثرات  الأحداث  بني  بالعالقات 
ال�سلوكي  املعريف  الإر�ساد  اأن  (بيك)  ويوؤكد  معا،  وال�سلوك  النفعالت  على  وتاأثرياتها 
اأ�سلوب لتعديل �سلوك الفرد من خالل التاأثري على عمليات التفكري،واأن ال�سطرابات النف�سية 
تنتج من ا�سطراب حالت التفكري، وقد ثبتت فاعلية الإر�ساد املعريف ال�سلوكي يف خف�س 
بالإ�سافة  هذا  القهري،  والو�سوا�س  والقلق  والتوتر،  الكتئاب،  مثل  النف�سية  ال�سطرابات 
وتعديلها  ال�سلبية  واملعارف  الأفكار  احلد من  يعمل على  ال�سلوكي  املعريف  العالج  اأن  اإىل 
وت�سحيحها، مما ي�ساعد على التخل�س من الأفكار الالمنطقية للفرد من خالل اإعادة البناء 
املعارف  خف�س  على  ي�ساعد  بدوره  وهذا  وظيفيا  املختلة  الجتاهات  وخف�س  املعريف 
اأعرا�س ال�سطرابات النف�سية، ومن هنا  والأفكار التلقائية ال�سالبة، مما يوؤدي اإىل خف�س 
اأ�ساليب متعددة، وهي جمموعة من الإجراءات التي  يعتمد الإر�ساد املعريف ال�سلوكي على 
تهدف اإىل تب�سري الفرد باأ�سباب ال�سطراب لديه، وتعليمه ال�ستاتيجيات الالزمة للتعامل 
مع هذا ال�سطراب، بحيث ي�سبح جزءااً من ذخريته ال�سلوكية على �سكل اأبنية معرفية ) عبد 
اجلواد، 2013(.ولتلك اخل�سائ�س التي يتميز بها الر�ساد املعريف ال�سلوكي، �سّمم الباحث 
الفوبيا الجتماعية  التدريبي امل�ستخدم بالدرا�سة احلالية خلف�س حدة  الربنامج  بت�سميم 
لدي عينة من املراهقني املوهوبني اعتمادااً علي فنيات الإر�ساد املعريف ال�سلوكي حيث يري 
الباحث مالءمة تلك الفنيات التامة خل�سائ�س الفئة العمرية لعينة الدرا�سة من املراهقني 
الوطن،  كنوز  من  املوهوبون  فالطالب  الجتماعية،  الفوبيا  يعانون  الذين  املوهوبني 
�ساأنها  الدول عال  ، فكم من  والتقدم  الإبداع  اهتمام مبنابع  والهتمام بهم ورعايتهم هو 
تنح�رش  ل  واملوهبة  الب�رشية،  املواهب  هذه  من  وا�ستفادت  فيها،  موهوبني  ظهور  ب�سبب 
والفنية  والريا�سية  والأدبية  العلمية  املجالت  لت�سمل  ذلك  تتعدى  بل  غريه،  دون  مبجال 
املوهوبون،  منها  يعاين  التي  ال�سلوكية  ال�سطرابات  بع�س  2012(.وهناك  )عطار،  كافة 
بع�س  يعانون من  فاأكث   )170( ذكائهم  م�ستوى  ي�سل  الذين  املوهوبني  الطالب  فبع�س 
ما  مرحلة  يف  عادة  امل�سكالت  تلك  وتبداأ  الجتماعية،  كالفوبيا  الجتماعية  ال�سعوبات 
قبل املدر�سة، نتيجة رف�س الآخرون؛ لأنهم ل يفهمونهم لتقدمهم على اأقرانهم يف الكفاية 
العقلية، فيبداأ رد الفعل املوؤدي اإىل ا�سطرابات يف ال�سخ�سية، فالطالب املوهوبون يجدون 
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 Bahram, et al,( الإبداعي  وجودهم  وبني  ال�سخ�سية  احلياة  بني  التوفيق  يف  �سعوبة 
اأن  على حقيقة  يعتمد  الذي  ال�سلوكي  املعريف  العالج  فنيات  دور  ياأتي  هنا  ومن   .)2104
النفعالت و�سلوك الفرد ناجتة عن الطريقة التي يفكر بها الإن�سان ويبني عليها اجتاهاته 
وفر�سياته، لذا يحظى العالج املعريف ال�سلوكي باهتمام متزايد خلف�س حدة ال�سطرابات 
ال�سلوكية كالفوبيا الجتماعية لدي بع�س الطالب املوهوبني، جلعلهم قادرين على التوا�سل 
مع  الجتماعية  عالقتهم  اإيقاع  وتنظيم  لديهم  النفعايل  التزان  درجة  ورفع  املجتمعي، 
الآخرين، وتعد الفوبيا الجتماعية من ال�سطرابات التي حتدث فى مرحلة املراهقة التي 
تعوق مهارات الفرد وقدراته نتيجة اخلوف امل�ستمر من املواقف الجتماعية اأو مواقف الأداء 
التى تت�سمن اإحراجااً اأو �سعورااً بالإحراج ويوؤدى التعر�س لتلك املواقف اإىل ا�ستجابة قلق 
فورية )بن لباد، 2014(، لذا قام الباحث بت�سميم برنامج تدريبي لتلك الفئة من املراهقني 
قائم على  تكنيك  اتباع  الجتماعية من خالل  الفوبيا  ا�سطراب  يعانون  الذين  املوهوبني 
فنيات الإر�ساد املعريف ال�سلوكي لتهيئة املوقف التدريبي ملتابعة عينة الدرا�سة ملدة زمنية 
حمددة و�سولاً لهدف حمدد، وهو خف�س حدة ا�سطراب الفوبيا الجتماعية لديهم، من خالل 
اأفراد  مل�ساعدة  التدريبي  بالربنامج  املت�سمنة  املنظمة  والأن�سطة  املهارات  من  جمموعة 
العينة على ال�ستب�سار ب�سلوكهم وم�سكالتهم وتدريبهم على حلها، واتخاذ القرارات الالزمة 
ب�ساأنها، حيث قام الباحث من خالل التفاعل مع عينة الدرا�سة بتطبيق اخلطوات املتتابعة 
للربنامج لتقدمي اخلدمات الإر�سادية، وتدريب عينة الدرا�سة وم�ساعدتهم للتغلب على �سلوك 
العمل  الذي روعي فيه  الباحث  الفوبيا الجتماعية لديهم طبقا للمخطط املحدد �سلفا من 
على توظيف طاقات عينة الدرا�سة واإمكاناتهم فيما يتفق مع ميولهم وحاجاتهم وقدراتهم 

وا�ستعداداتهم يف جو ي�سوده الأمن والطماأنينة وعالقة الود بني الباحث وبينهم.

مشكلة الدراسة:
تعليم  برامج  على  بظاللها  تلقي  اليوم  العامل  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التطورات  اإن 
املوهوبني  قدرات  من  لال�ستفادة  كبرية  حتديات  علينا  وتفر�س   ، املوهوبني  واكت�سافهم 
 Kiburm,( لتحقيق التنمية ال�ساملة، والو�سول اإىل امل�ستوى احل�ساري الذي ين�سده املجتمع
2015 ,(، لذا فاإن الهتمام باملوهوبني من خالل اإيجاد منظور ومنحى تدريبي واإر�سادي 
الفريدة  واحتياجاتهم  خ�سائ�سهم  عن  الناجتة  املوهوبني  م�سكالت  مع  للتعامل  جديد 
والك�سف عن املوهوبني، وتطوير طريقة جديدة  للتعرف  ا�ستحداث طريقة جديدة  ، وكذلك 
املوهبة  نف�س  علم  درا�سة  يف  ثورة  يحدث  اأن  ميكن   ، وتربيتهم  املوهوبني  الأفراد  لتعليم 
والثقافة  البيئة  لعامل  فاإن  اآخر  م�سكالتهم، ومن جانب  والتغلب على  املوهوبني،  وتعليم 
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الجتماعية دورااً حا�سمااً وموؤثرااً يف منو ال�ستعدادات اأو كبتها، فهي املحرك نحو الو�سول 
ال�سخ�سية، وله  انتقائيااً يف  الب�رشية، حيث يعد عامالاً  ال�سخ�سية  اأعلى امل�ستويات يف  اإىل 
دور اأ�سا�سي يف التبية الذاتية، )املطريي واآخرون، 2013(، وتتلخ�س م�سكلة الدرا�سة يف 
بع�س  لدى  النف�سية  ال�سطرابات  خلف�س  ال�سلوكي  املعريف  العالج  فنيات  من  ال�ستفادة 
املراهقني املوهوبني خا�سة ا�سطراب الفوبيا الجتماعية، من خالل مالحظة الباحث اأن 
والبتكار،  التفوق  نحو  املوهوبني  املراهقني  انطالق  يعوق  الجتماعية  الفوبيا  ا�سطراب 
ب�سكل  وا�ستثمارها  وقدراتهم،  املوهوبني  �سخ�سية  فى  القوة  نقاط  حتديد  اإىل  بالإ�سافة 
 ، ب�سكل خا�س  املوهوب  املراهق  ب�سكل عام، وعلى  املجتمع  بالفائدة على  يعود  ايجابي 
ومن متابعة الدرا�سات النف�سية اخلا�سة بالطالب املراهقني املوهوبني، ومن خالل الإطالع 
ال�سلوكي،  املعريف  العالج  وفنيات  برامج  تناولت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  على 
واأخرى تناولت م�سكالت الفوبيا الجتماعية لدى املراهقني، تو�سلت هذه الدرا�سات اإىل: 

بع�س . 1 اأن  نتيجة  املوهوبني،  الطالب  لدي  ال�سلوكية  ال�سطرابات  بع�س  وجود 
مكونات املجتمع ل يتقبل الطلبة املوهوبني، ول يتفهم �سلوكياتهم، كما اأن البع�س الآخر 
من هذه امل�سكالت يرجع اإىل اخل�سائ�س ال�سخ�سية لهوؤلء الطلبة، واأمناط تعلمهم، و�سدة 
ح�سا�سية النظام الع�سبي لديهم، مع وجود فجوة بني م�ستوى النمو العقلي والعاطفي لهم، 

حيث يتقدم النمو العقلي ب�رشعة اأكرب من النمو العاطفي ) اإبراهيم ، 2013(.
رغم كثة الدرا�سات املوؤكدة على وجود بع�س ال�سطرابات النف�سية لدى املراهقني . 2

املوهوبني، فاإن اخلدمات العالجية والإر�سادية املقدمة لهم والقائمة على فنيات العالج 
ل�سطرابات  فتتحول  امل�سكلة،  يعقد  ال�سطرابات  تلك  واإهمال  قليلة،  وال�سلوكي  املعريف 
نف�سية واجتماعية خطرية ي�سعب عالجها)جنيدي واآخرون، 2014(، ومع ندرة الدرا�سات 
الفوبيا  حدة  خلف�س  وال�سلوكي  املعريف  العالج  لفاعلية  املتناولة  والأجنبية  العربية 
على  الإجابة  يف  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  تتحدد  املوهوبني،  املراهقني  لدي  الجتماعية 
الت�ساوؤل الرئي�س الآتي: اإىل اأي مدى ي�سهم العالج املعريف وال�سلوكي يف خف�س 
حدة الفوبيا االجتماعية لدي املراهقني املوهوبني، وذلك بعد التطبيق وفرتة 

املتابعة، كما يقا�س مبقيا�س الفوبيا االجتماعية امل�ستخدم بالدرا�سة ؟
كما تتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة االإجابة على الت�ساوؤالت الفرعية 

االآتية:
اإيل اأى مدي ينت�رش ا�سطراب الفوبيا الجتماعية لدي بع�س املراهقني املوهوبني  ●

من خالل تطبيق مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني.



379

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )13( - نيسان 

على  ● والقائم  باإعداده  الباحث  قام  الذي  التدريبي  الربنامج  ي�سهم  مدى  اأي  اإىل 
فنيات العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�س حدة الفوبيا الجتماعية لدي عينة من املراهقني 
املوهوبني، كما يقا�س مبقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني امل�ستخدم فى الدرا�سة وذلك 

بالتطبيق البعدي ؟.
اإىل اأي مدى ي�سهم الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي  ●

املوهوبني  املراهقني  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لنف�س  الجتماعية  الفوبيا  حدة  خف�س  يف 
بعد فتة املتابعة فى �سلوك الفوبيا الجتماعية، كما يقا�س مبقيا�س الفوبيا الجتماعية 

للمراهقني امل�ستخدم فى الدرا�سة؟.

هدف الدراسة:
على  قائم  تدريبي  برنامج  ا�ستخدام  فاعلية  من  التحقق  اإىل  احلالية  الدرا�سة  تهدف 
فنيات العالج املعريف ال�سلوكي خلف�س حدة الفوبيا الجتماعية لدي عينة من املراهقني 
النتائج  خالل  من  التطبيق  لذلك  وال�سلبية  الإيجابية  النواحي  عن  الك�سف  مع  املوهوبني، 

املتتبة على تطبيق الربنامج التدريبي على عينة الدرا�سة لتحديد مدي الفائدة لهم.

أهمية الدراسة:
تعد مرحلة املراهقة من اأكث مراحل النمو ح�سا�سية ملا يرافقها من تغيريات ج�سمية 
التكوينية،  واأبعادها  الالحقة  النمو  مراحل  يف  اأثارها  لها  واجتماعية  وانفعالية  وعقلية 
وتوتر  قلق  فتة  باأنها  )اريك�سون(  ي�سفها  حيث  امل�سكالت  بع�س  املرحلة  هذه  وتتخلل 
وترد تكتنفها الأزمات النف�سية وتتخللها الحباطات وال�رشاعات ويلونها القلق واخلوف 
تدريبية  برامج  اإعداد  ينبغي  املوهوبني  املراهقني  منو  مطالب  ولتحقيق  والكتئاب، 
واإر�سادية مل�ساعدتهم للتقليل من حدة بع�س ال�سطرابات النفعالية لديهم، ليكونوا قادرين 
الجتماعية  الفوبيا  ا�سطراب  ويعد   ،)2012 )العاديل،  والجتماعي  النف�سي  التوافق  على 
املوهوبني،  بع�س  بالطبع  ومنهم  املراهقني،  بني  تكث  التي  النفعالية  ال�سطرابات  من 
فالفوبيا الجتماعية توؤثر يف حياة الأفراد حيث توؤدي اإىل م�سكالت يف احلياة الجتماعية 
اأنه  كما  الجتماعية،  باخلربات  التمتع  اأو  تكوين �سداقات معهم  اأو  بالآخرين  وعالقاتهم 
يرتبط بانفعالت �سلبية م�رشة بال�سحة النف�سية، ويخ�سى الأفراد ذوي املخاوف املر�سية 
We-(  للجتماعية من التقومي ال�سلبي، وي�سعرون بالتوتر اأن يدركهم الآخرون ب�سورة �سلبية

dekind et al , 2012( وتتفق وجهة نظر الدليل الإح�سائي الت�سخي�سي للجمعية الأمريكية 
فى  تتجلي   ، الجتماعية  املر�سية  للمخاوف  الت�سخي�سية  املعايري  اأن  على  النف�سي  للطب 
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اأن الفرد يدرك اأن خماوفه الجتماعية غري مربرة ومبالغ فيها اإل اأنه ل ي�ستطيع التخل�س 
الفرد  فيها  يكون  التي  املواقف  من  اأكث  اأو  واحد  مثابر  خوف  بوجود  ال�سعور  مع  منها، 
ال�سلوكي  املعريف  العالج  ويعمل   ،)Alison, 2014( الآخرين  جانب  من  للتفح�س  معر�سااً 
املختلفة  ال�سطرابات  مع  والتعامل  ال�سلوكي،  والعالج  املعريف  العالج  بني  الدمج  على 
تغيريات  اإحداث  من  ميكن  مما  و�سلوكيا(،  وانفعاليا،  )معرفيا،  الأبعاد  ثالثي  منظور  من 
انفعالية و�سلوكية وج�سمية لدي الفرد للتغلب على م�سكالته النف�سية النا�سئة عن حتريف 
املري�س،  م�سكلة  �سياغة  على  ال�سلوكي  املعريف  العالج  ويعتمد  )بركات،2014(،  الواقع 
على  والتعرف  للمري�س  النفعايل  الو�سع  ا�ستمرار  يف  ت�ساهم  التي  الأفكار  كتحديد 
ال�سلوكيات ال�سلبية، ثم التعرف الأ�سلوب املعريف الذي يف�رش من خالله املري�س احلوادث 
اإجراء تعديالت عليها  التي يتعر�س، ثم يقوم املعالج ب�سياغة امل�سكلة مع ال�ستمرار يف 
كلما ح�سل على معلومات جديدة )م�سطفي ،2013( فطريقة العالج املعريف ال�سلوكي تعلم 
من  لها،  ال�ستجابة  وكيفية  الفعالة  غري  والعتقادات  الأفكار  على  يتعرف  كيف  املري�س 
خالل ا�ستخدام فنيات متعددة لإحداث تغيريات يف التفكري، وال�سلوك، مع التكيز ب�سورة 
 Duncan , et( الفرد  الذي يعاين منه  النف�سي  ال�سطراب  اأعرا�س  التعامل مع  عامة على 
للتقليل  املعريف  ال�سلوكي  العالج  فاعلية  متعددة حول  درا�سات  اأجريت  وقد   ،)al , 2015
 ،)2014 من حدة ال�سطرابات النف�سية كالفوبيا والقلق الجتماعي، ومنها درا�سة)�سامل، 
 Van, et al, 2015( , )Boettcher, et al, 2014( , )McIndoo, et al,(  )2014 )وداد، 
2014(، وتتاز املجتمعات املتقدمة باأنها ا�ستطاعت تقدير املواهب والقدرات التي ميتلكها 
املتميزون من اأبنائها، وا�ستطاعت اأن تتيح لهم الفر�سة للتعبري عن مواهبهم وا�ستثمارها 
يف �سبيل التقدم، ولكن بع�س ال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية قد تعوق اإبراز هذه املواهب 
النف�سية  اأمناط ال�سطرابات  اأحد  الفوبيا الجتماعية  التفوق والبتكار، وتعد  وتنعها من 
وال�سلوكية التي يعاين منها بع�س طالب املدار�س املوهوبني فى مرحلة املراهقة، وحتدث 
الفوبيا الجتماعية نتيجة النق�س الوا�سح فى اخلربات احلياتية نتيجة عدم تعلمهم اياها 
تعد  والتى  املراهقني،  هوؤلء  لدي  العقالنية  غري  لالأفكار  اإ�سافة  املختلفة،  النمو  مبراحل 
اأحد الأ�سباب الرئي�سة فى وجود م�سكلة الرهاب الجتماعي لديهم، مما يوؤثر �سلبا على اأداء 
الفرد الوظيفي، وعلى تقدمه املهني، وقد يوؤدي لنتائج اأكادميية متوا�سعة )رتيب، 2010(، 
ومما �سبق ميكن حتديد اأهمية البحث بالك�سف عن مدى حدوث ا�سطراب الفوبيا الجتماعية 
العالج  ي�ستخدم فنيات  اإعداد برنامج تدريبي  لدى بع�س املراهقني املوهوبني، وبالتايل 
املعريف ال�سلوكي خلف�س حدة الفوبيا الجتماعية لديهم، وهذا اجلانب ينطوي على اأهمية 

كبرية �سواء من الناحية النظرية اأو التطبيقية.
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فمن اجلانب النظري ت�ستمد الدرا�سة احلالية اأهميتها من جمموعة من العتبارات النظرية 
كقوة  املوهوبني  باملراهقني  املتعلقة  الدرا�سات  يف  بالإمعان  للبحث  املتوقعة  للنتائج 
حمركة ومظاهر منو كامنة قد ي�ساعد التبويني واملعلمني واأولياء اأمور الطلبة املوهوبني 
يف فهم الإمكانات التطورية والنمو النفعايل ومكوناته عند اأبنائهم املوهوبني مبا ميكن 
هذ  ت�سهم  احلالية  فالدرا�سة  لذا   ، واإر�سادهم  املوهوبني  تعليم  جمال  يف  تطورااً  يحدث  اأن 
املوهوبني،  الطالب  لدى  النف�سية  ال�سطرابات  بع�س  واحلقائق عن  املعلومات  زيادة  يف 
وكيفية التغلب عليها ، كما تكمن يف الهتمام ب�رشيحة مهمة باملجتمع، وهم فئة املراهقني 
من  الجتماعية  العالقات  لهذه  ملا  وباأقرانهم  املحيط  باملجتمع  وعالقاتهم  املوهوبني 
من  يعاين  الذي  املوهوب  فاملراهق  والجتماعي،  النفعايل  منوهم  يف  اأ�سا�سية  اأهمية 
ق�سور اأو عجز يف مهاراته الجتماعية هو يف و�سع خطر من �سوء التوافق الالحق، املرتبط 
اجلوانب  على  ال�سوء  اإلقاء  خالل  ومن  التطبيقي  اجلانب  ومن  النف�سية،  ال�سحة  مب�سكالت 
فنيات  توظف  وعالجية  اإر�سادية  برامج  لت�سميم  اأ�سا�سااً  احلالية  الدرا�سة  تقدم  النظرية، 
العالج املعريف ال�سلوكي خلف�س حدة الفوبيا الجتماعية لدى الطالب املراهقني املوهوبني، 
اإبراز الأهمية التطبيقية للدرا�سة احلالية  وكيفية تقدمي اخلدمات املنا�سبة لهم، كما ميكن 
من خالل تقنني ا�ستخدام الربامج التدريبية القائمة على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي 
ي�سهم  النفعايل وجمالت تعليم املوهوبني، مما  النمو  للمراهقني املوهوبني يف جمالت 
يف تنمية عينة الدرا�سة نف�سيااً واجتماعيااً، ف�سالاً عن ال�ستفادة من نتائج البحث احلايل يف 
حال التحقق من فاعليته، وتوظيفه يف معاجلة عينات اأخرى. ، كما ميكن نتيجة لتطبيق 
الربنامج التدريبي اإ�سافة خربات حول ا�سطراب الفوبيا الجتماعية ت�سهم يف زيادة فهمه، 

من خالل الإطار النظري الذي ت�سمنه البحث احلايل.

مصطلحات الدراسة:

لإحداث  ◄ يهدف  خمطط  ن�ساط  هو   :Training Program التدريبي  الربنامج 
تغيريات فى الفرد اأو اجلماعة التى ندربها تتناول معلوماتهم واأدائهم ال�سلوكي واجتاهاتهم 
)القحطاين،  لديهم.  الذات  تقدير  م�ستوى  يرفع  مما  بواجباتهم،  للقيام  يجعلهم لئقني  مبا 
�سم  طريق  عن  بت�سميمه  الباحث  قام  خمطط  باأنه  اإجرائيا:  الباحث  ويعرفه   .)2014
املعريف  العالج  فنيات  على  ا�سا�سااً  والقائمة  املتابطة  التدريبية  الوحدات  من  جمموعة 
ال�سلوكي بغر�س التفاعل الإيجابي مع عينة من املراهقني املوهوبني خلف�س حدة الفوبيا 
الجتماعية لديهم، وذلك حتي ل ت�سبح ال�سطرابات النف�سية عائقا اأمام ا�ستفادة الطالب 
املوهوبني من موهبتهم فى �سبيل التفوق بالأ�سعدة كافة خا�سة الأكادميية والجتماعية.



د. محمد على حسن إبراهيم
فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي

في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

382

العالج املعريف ال�سلوكي Behavioral therapy cognitive (C.B.T): منهج  ◄
عالجي توجيهي بنائي مركب، حمدد الوقت، فعال يف عالج بع�س ال�سطرابات كالفوبيا 
والعدوان والقلق، وي�ستند نظريا على اأن �سلوك الفرد ووجدانه ي�سكالن الطريقة التي يتنباأ 
ال�سلوكي  املعريف  العالج  الباحث  ويعرف   .)2014، )�سامل  معارف خمتلفة  من  الفرد  بها 
الر�سادي  الربنامج  تطبيق  خالل  من  الباحث  اتخذها  التي  الجراءات  مبجموعة  اإجرائيااً 
على عينة الدرا�سة بهدف اإي�سال افراد العينة اإىل حالة ال�ستب�سار باأ�سباب ا�سطراب الفوبيا 
اأ�سباب  مع  للتعامل  الهامة  ال�ستاتيجيات  بع�س  تعليمهم  خالل  من  لديهم،  الجتماعية 
الفوبيا الجتماعية لت�سبح ذخرية �سلوكية لديهم قائمة على اأبنية معرفية، كى تنطلق بهم 

موهبتهم نحو اآفاق التفوق املرجوة. 
بع�س  ◄ من  وم�ستمر  مالحظ  خوف  هو   :Social phobia االجتماعية  الفوبيا 

والقلق  واخلوف  بالرتباك  امل�ساب  ي�سعر  حيث  الأداء،  كمواقف  الجتماعية  املواقف 
املحرج له يف اأثناء مقابلة اأ�سخا�س غري ماألوفني، اأو عندما يكون حتت تدقيق اأو فح�س من 
الآخرين، فالفوبيا الجتماعية خوف مر�سي من و�سع غري خميف بطبيعته، ول ي�ستند اإيل 
اأ�سا�س واقعي، حيث يعرف املري�س باأنه غري منطقي، ورغم هذا فان اخلوف يتملكه ويحكم 
�سلوكه، وي�ساحبه القلق والع�سابية وال�سلوك القهري )اأبو قورة ، 2012(. ويعرف الباحث 
الفوبيا الجتماعية اجرائيااً باأنها جمموعة املخاوف الجتماعية التي تعوق عينة الدرا�سة 
نتيجة  ال�سليمة  بال�سورة  موهبتهم  من  ال�ستفادة  من  املوهوبني  املراهقني  الطالب  من 
خماوفهم الجتماعية وخماوفهم من اإظهار موهبتهم اأمام الآخرين ب�سورة غري مربرة، مما 
يعوق ا�ستخدامهم ملوهبتهم فى اإطار التفوق التعليمي اأو البتكاري، اأو على �سعيد الأن�سطة 

املختلفة، نتيجة اخلواف الجتماعي غري املربر.
اإىل  ◄ الطفولة  من  انتقال  مرحلة  هي   :Adolescence Stage املراهقة  مرحلة 

الرجولة، وت�سمل جمموعة من التغريات التي حتدث يف منو الفرد اجل�سمي والعقلي والنف�سي 
اإىل  ت�سري  اإذااً  الن�سج، فاملراهقة  اإىل  الو�سول  اجلن�س حتى  البلوغ  وتبداأ من  والجتماعي، 
)احلميدي،  الإن�سان  حياة  يف  زائلة  عار�سة  حالة  ملجرد  ولي�س  الزمن،  من  طويلة  فتة 
املراهقني  من  الدرا�سة  عينة  باأنهم  اإجرائيااً  املراهقة  مرحلة  الباحث  ويعرف   .)2014
الكربى،  بالقاهرة  املتفوقني  وف�سول  مبدار�س  والثانوية  الإعدادية  باملرحلة  املوهوبني 

والذين ترواحت اأعمارهم ما بني )13-17( عامااً، 
اإمكانات بارزة  ◄ الذين ي�سخ�سون على امتالكهم  : هم   the talented املوهوبون 

"فكرية، اأو اإبداعية، اأو اأكادميية، اأو قيادية"، مع القدرة على املثابرة واللتزام، والدافعية 
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العالية، واملرونة، وال�ستقاللية يف التفكري...الخ، ك�سمات "�سخ�سية- عقلية" تيز املوهوب 
عن غريه، كما اأنهم ميتلكون قدرات خا�سة يف جمالت الفنون الب�رشية اأو الأدائية، مقارنة 
مع املجموعة العمرية التي ينتمون اإليها، وبذلك فاإنهم بحاجة اإىل خدمات ورعاية خا�سة 
2013(، ويعرف الباحث املوهبة اإجرائيااً بخ�سائ�س عينة  لتطوير هذه القدرات )حجاج، 
الدرا�سة من حيث الأداء املتميز فى جمالت عدة: كالر�سم وال�سعر وتطبيق جتارب الكيمياء 
والفيزياء وتالوة القراآن الكرمي ب�سوت مميز، مع ارتفاع ن�سبة الذكاء لديهم طبقا لختبارات 

الذكاء الفردية، والأداء العقلي املميز طبقا لتقارير املعلمني واأولياء الأمور.

اإلطار النظري, وأدبيات الدراسة:

العالج املعريف ال�سلوكي ظهر م�سطلح العالج املعريف ال�سلوكي يف الثلث الأخري من 
القرن الع�رشين، واأ�سبح يف وقت ق�سري العالج النف�سي الرئي�س يف معظم الدول املتقدمة، 
ال�سلوكي، والتعامل مع ال�سطرابات  الدمج بني العالج املعريف والعالج  حيث يعمل على 
اإحداث  من  ميكن  مما  و�سلوكيا(،  وانفعاليا،  )معرفيا،  الأبعاد  ثالثي  منظور  من  املختلفة 
تغيريات انفعالية و�سلوكية وج�سمية لدي الفرد للتغلب على م�سكالته النف�سية النا�سئة عن 
م�سكلة  �سياغة  على  ال�سلوكي  املعريف  العالج  ويعتمد  )بركات،2014(،  الواقع  حتريف 
الإطار املعريف، ويعتمد املعالج يف �سياغة م�سكلة املري�س على عوامل  املري�س، �سمن 
النفعايل  الو�سع  ا�ستمرار  يف  ت�ساهم  التي  للمري�س  احلالية  الأفكار  حتديد  مثل  متعددة 
للمري�س والتعرف على ال�سلوكيات غري املرغوب فيها، ثم يقوم املعالج ب�سياغة امل�سكلة مع 
ال�ستمرار يف اإجراء تعديالت عليها كلما ح�سل على معلومات جديدة )م�سطفي ،2013(، كما 
يعّلم العالج املعريف ال�سلوكي املري�س كيف يتعرف على الأفكار والعتقادات غري الفعالة 
التفكري،  يف  تغيريات  لإحداث  متعددة  فنيات  ا�ستخدام  خالل  من  لها،  ال�ستجابة  وكيفية 
وال�سلوك، مع التكيز ب�سورة عامة على التعامل مع اأعرا�س ال�سطراب النف�سي الذي يعاين 
منه املري�س اأكث من تركيزه على العوامل امل�سببة لهذه الأعرا�س )وداد،2014(. ويعتمد 
املعريف،  البناء  كاإعادة  والإجراءات  الفنيات  من  جمموعة  على  ال�سلوكي  املعريف  العالج 
وال�ستخاء، والتدريب على املهارات التوكيدية، ولعب الدور، والنمذجة، والتغذية الراجعة، 
والواجبات املنزلية، ومناق�سة الأ�سباب، والتخيل، ولعب الدور، واملراقبة الذاتية، والتباعد، 

.)Van Ballegooijen, et al, 2104( ،واإعادة التقييم املعريف
الفوبيا االجتماعية تعد املخاوف املر�سية حالة نف�سية مر�سية حتدث يف ما يقارب 
واحدااً من كل ع�رشة اأ�سخا�س، وتوؤدي اإىل خوف �سديد قد ي�سل الفرد اأحيانا، ويتكز اخلوف 
اأو التوتر  ال�سعور العادي باخلجل  اأكرب بكثري من  النا�س، وهذا اخلوف  ال�سعور مبراقبة  يف 
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ي�سطرون  قد  الجتماعي  اخلوف  من  يعانون  فالذين  التجمعات،  يف  عادة  يحدث  الذي 
وم�سريتهم  ال�سخ�سية  فعالقاتهم  لذا  املجهر،  حتت  ت�سعهم  اجتماعية  منا�سبة  اأي  لتجنب 
حالة  عادة  وتبداأ  ال�سديد،  والتدهور  للتاأثر  جميعها  معر�سة  العملية  وحياتهم  التعليمية 
اخلوف الجتماعي اأثناء فتة املراهقة واإذا مل تعالج فقد ت�ستمر طوال احلياة وقد تتفاقم اإىل 
 )Olivares, et al , 2103( حالت اأخرى كالكتئاب واخلوف من الأماكن العامة والوا�سعة
. وللفوبيا الجتماعية اأعرا�س كاحمرار الوجه، ورع�سة اليدين، والغثيان، والتعرق ال�سديد، 
احلالت  بع�س  ويف  اخلوف،  ت�سبب  التي  الجتماعية  للمنا�سبات  التعر�س  من  واخلوف 
جمرد التفكري يف تلك املنا�سبات يحدث القلق واخلوف، وقد يتجنب الفرد هذه املنا�سبات 
وحتدث   )Ng, et al, 2014( اأي�سااً  الجتماعية  للحياة  مدمرا  يكون  مما  نهائية  ب�سورة 
مت�ساوية  بن�سبة  �سواء  حد  علي  والن�ساء  الرجال  من  كل  عند  حالت الرهاب الجتماعي 
علي خالف العديد من حالت اخلواف الأخرى، وهي تيل اأي�سااً تدريجيااً اإيل الظهور عند 
الرا�سدين وال�سغار، وقد يكون  اخلواف الجتماعي من مواقف خا�سة جدااً مثل الأكل اأمام 
النا�س اأو احلديث اأمام جمع من النا�س اأو ح�سور بع�س املنا�سبات الجتماعية، ول �سك اأن 
خربات الطفولة لها دورها يف منو ال�سخ�سية وحدوث الرهاب الجتماعي، وميكن القول باأن 
اإعادة تعلم  العالج علي  ا�ستجابة اخلواف الجتماعي للمثريات هي عادات خاطئة ويقوم 

عادات جديدة اأكث تكيفااً باملواقف الجتماعية )عدوي، 2011(.
�رشيعة  تغريات  ي�ساحبها  انتقالية  مرحلة  املراهقة  تعد  املوهوبون:  املراهقون 
به،  املحيطني  على  للمراهق  والجتماعي  النفعايل  النمو  ويتوقف  ونف�سية،  ف�سيولوجية 
فما  والتكيف،  للتعلم  الأ�سا�سية  بالو�سائل  املراهق  تزويد  اأ�سا�سيااً يف  دورااً  يوؤدون  والذين 
يوجه  و  املراهق  يف  يوؤثر  واجتاهات  ثقافة  من  والأ�رشية  الجتماعية  البيئة  يف  يوجد 
واأ�ساليب  اإىل تربية خا�سة،  2013(. والطالب املوهوب يحتاج  )ال�سحت واآخرون،  �سلوكه 
حقه  من  فاإن  وبالتايل،  وتطويرها،  لقدراته  العنان  اإطالق  على  ت�ساعده  خا�سة،  درا�سية 
اأن  على  الباحثون  وب�سكل عام، يجمع  اخلا�سة،  التبوية  الحتياجات  يعترب من ذوي  اأن 
والجتماعية  والنفعالية  الإبداعية  واملوهبة  )الذكاء(،  العقلية  املوهبة  ت�سمل  املوهبة 
والنف�س حركية، وتتاز كمقدرة موروثة، اأما التفوق في�سمل التميز يف احلقول الأكادميية، 
والتقنية، والريا�سية، والفنية، والجتماعية ) الدلمي، 2014(، ولقد ظهرت اختالفات بني 
احلد عند  بلغ هذا  الذكاء  والعادي، فمن حيث  املوهوب  الفا�سل بني  احلد  الباحثني حول 
تريمان )140( فاأكث وعند هولنجورت )130( فاأكث، يف حني جنده عند وك�سلر تدنى اإىل 
م�ستويات-  بثالث  دنلوب  �سنفهم  اأنف�سهم  املوهوبني  م�ستوى  على  وحتى  فاأقل،   )120(
طبقا لختبار �ستانفورد بينيه – وهي فئة املمتازين، وتتاوح ن�سبة ذكائهم بني )120: 
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العباقرة وتبلغ  170(، وفئة   :  135( ن�سبة ذكائهم بني  وفئة املتفوقني وتتاوح   ،)135
ن�سبة ذكائهم )170( فما فوق، ولقد ظهر كثري من النقد للتعريفات ال�سيكومتية للموهوب 
ومنها اأن مقايي�س “ بينيه” اأو “وك�سلر” ل تقي�س قدرات املوهوب الأخرى كالقدرة الإبداعية 
 Hardesty, et( اخلا�سة، اأو ال�سمات العقلية وال�سخ�سية، بل تظهر فقط قدرته العقلية العامة
al, 2104(. ومييل بع�س املتفوقني واملوهوبني لتحقيق �سفة الكمال بو�سع معايري عـالية 
لت�رشفـاتهم للو�سول ملرتبة الإتقان لالأ�سياء، وي�سعون معايري عالية قد تكون يف بع�س 
الأحيان غري قابلة للتحقيق، فهم يقيمون ذاتهم على اأ�سا�س الو�سول اإىل الإجناز املرتفع، 
ونتيجة ل�سعور املتفوق واملوهوب بالن�سباط والتحكم الداخلي فهم ي�سعرون بامل�سوؤولية 
لتحقيق الأهداف ذات امل�ستوى العايل ) ياغي واآخرون، 2013(،ويظهر كثري من املوهوبني 
ميولاً وا�سعة مبجالت عدة ذات الطابع املجرد والتفكري املعقد، وقراءة الكتب واملجالت ذات 
العلمية والكونية،  العلوم والأدب والتاجم وال�سعر واحلقائق  العايل يف جمالت  امل�ستوى 
ويظهر بع�سهم ميالاً نحو التاأليف والتمثيل وكتابة ال�سعر والر�سم وت�سميم امل�ساريع ولديهم 
ميل نحو التفكري والبحث يف جمال الف�ساء والكون والكواكب، ومكونات الطبيعة، وهم اأقل 

ميالاً نحو الن�ساطات الجتماعية ) الطائي، 2013: 389(.

الدراسات السابقة )دراسات تناولت العالج السلوكي املعريف ومرحلة 
املراهقة(:

ال�سلوكي  العالج  ا�ستخدام  فعالية  لدرا�سة  هدفت  التي   (Van, et al, 2015) درا�سة 
املعريف حلالتني من املر�سى متعاطي املخدرات اإحداهما لذوي �سعف النتباه، والأخري 
لذوي ا�سطراب الن�ساط املفرط، من منطقة القوقاز كانت احلالة الأوىل لرجل )31( عاما، 
�رشكة  فى  من�سبه  فقده  بعد  م�سحة  داخل   ( املعريف  ال�سلوكي  العالج  برنامج  تطبيق  مت 
اأدى لتعاطيه الكحوليات واملخدرات واإ�سابته بق�سور �سديد فى  توظيف منذ عامني، مما 
النتباه) طبقا جلدول مقيا�س درجة تركيز النتباه(، وبعد �سنة واحدة من تطبيق الربنامج 
الثانية  واحلالة  للعالج،  نتيجة  التعاطي  من  وتعافى  النتباه،  م�ستوى  حت�سن  العالجي، 
كانت ملري�س )25( عامااً مبنطقة القوقاز، ولديه معدل مرتفع للن�ساط املفرط طبقا ملقي�س 
الدرا�سة والتقومي، وك�سف �سجل الأعرا�س للحالة يف مرحلة ما قبل املدر�سة ارتفاع م�ستوى 
ال�سلوكية يف املدر�سة  الن�ساط املفرط، مما �سبب امل�سكالت، وتتابعت امل�سكالت  ا�سطراب 
الثانوية اأي�سااً مما عر�س احلالة لتعليق من املدر�سة نتيجة تكرار �سلوكياته اخلطرية ، وبعد 
9 �سهور من تطبيق الربنامج العالجي، انخف�س م�ستوى الن�ساط الزائد وتعافى من التعاطي 
نتيجة للعالج ، وت�سري بيانات النتائج اإىل اأن اجلمع بني العالج املتكامل املعريف ال�سلوكي 
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كالقلق  وال�سلوكية  النف�سية  ال�سطرابات  من  التخل�س  لتعزيز  واعد  جيد  اأمر  هو   )cbt(
والكتئاب وانخفا�س تقدير الذات وانخفا�س جودة احلياة. 

درا�سة (Boettcher, et al, 2014) وهدفت الدرا�سة اإىل درا�سة فعالية العالج املعريف 
الإنتنت،  على  الذاتية  امل�ساعدة  با�ستخدام  الجتماعي  القلق  حدة  تخفيف  يف  ال�سلوكي 
ال�سلوكي  املعريف  العالج  برنامج  عليهم  )ن=128(، طبق  ع�سوائية  الدرا�سة  عينة  وكانت 
ومقيا�س ا�سطراب القلق الجتماعي، واعتمدت الدرا�سة املنهج التجريبي، وطبِّق الربنامج 
انخفا�س م�ستوى  ايجابي من خالل  اإىل حت�سن  النتائج  واأ�سارت  اأ�سهر،   4 العالجي خالل 

القلق الجتماعي لدي عينة الدرا�سة من خالل امل�ساعدة الذاتية بعد تطبيق الربنامج.
درا�سة )العازمي، 2014( والتي هدفت لدرا�سة اأثر برنامج معريف �سلوكي يف خف�س 
م�ستوى الكتئاب لدى عينة من مر�سى ال�سكري مبحافظة القريات، وتكونت عينة الدرا�سة 
حيث  لالكتئاب  بيك  ملقيا�س  طبقااً  الكتئاب  يعانون  ال�سكري  مر�سى  من  فردااً   )24( من 
لالكتئاب،  بيك  قائمة  على  الدرا�سة  اأدوات  وا�ستملت  فوق،  فما  درجة   )16( على  ح�سلوا 
احل�سابية  املتو�سطات  حل�ساب   SPSS برنامج  ا�ستخدام  ومت  الإر�سادي،  والربنامج 
والنحرافات املعيارية واختبار )ت( للبيانات املتابطة بني القيا�سيني البعدي والتتبعي، 
واأو�سحت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املتو�سطات احل�سابية للقيا�س القبلي 
ملقيا�س بيك لالكتئاب، تبعا للتغري باملجموعتني التجريبية وال�سابطة، مما ي�سري لتكافوؤ 
املجموعات، كما او�سحت النتائج انت�سار الكتئاب بني مر�سي ال�سكري، ووجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية لأثر الربنامج التدريبي املعريف ال�سلوكي فى تخفي�س الكتئاب لدي اأفراد 

املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج وكذلك فى التطبيق التتبعي.
معريف  اأ�رشي  اإر�ساد  برنامج  فعالية  لدرا�سة  وهدفت   )2014 )�سال،  درا�سة 
ا�سطراب  ذوي  لدى  الجتماعي  التفاعل  وحت�سني  الجتماعي  القلق  خلف�س  �سلوكي 
طيف  ا�سطراب  ذوي  من  وابنااً  اأبااً  من)12(  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التوحد،  طيف 
بني)69-50(،  ذكائهم  ن�سب  تراوحت  بالطائف،  الفكرية  التبية  مبعهد  التوحد 
الربنامج  على  الدرا�سة  اأدوات  وا�ستملت  عام،  بني)14-8(  ما  اأعمارهم  وتراوحت 
ومقيا�س  الجتماعي،  التفاعل  تقدير  ومقيا�س  الجتماعي،  القلق  ومقيا�س  الإر�سادي 
النتائج  واأو�سحت  الطفويل،  التوحد  ومقيا�س  التكيفي،  ال�سلوك  ومقيا�س  للذكاء،  بينيه 
التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود 
للذكاء،  بينيه  و�ستانفورد  الجتماعي،  التفاعل  وتقدير  الجتماعي،  القلق  مقايي�س  على 
بني  اإح�سائيااً  دالة  فروق  وجود  وعدم  والبعدي،  القبلي  بالقيا�سني  التكيفي  وال�سلوك 

الدرا�سة. مبقايي�س  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطات 
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درا�سة )اجلراح، 2014( وهدفت اإىل الك�سف عن م�ستوى الذكاء النفعايل لدى الطلبة 
املقبولني واملرفو�سني اجتماعيااً يف املدار�س التابعة ملنطقة اجلليل، ومعرفة الفروق يف 
م�ستوى الذكاء النفعايل تبعااً ملتغريات ت�سنيف الطالب، وجن�سه، وفئته العمرية، واُ�ستخدم 
مقيا�س الذكاء النفعايل لـ ) بار – اأون (، وتكونت عينة الدرا�سة من )103( طالباًا وطالبة 
متو�سطات  اأن  النتائج  واأظهرت  ع�رش،  الثاين  ال�سف  وحتى  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  بال�سف 
درجات الطلبة املقبولني واملرفو�سني اجتماعياًا على مقيا�س الذكاء الجتماعي ككل كانت 
الكلي عند م�ستوى  الذكاء النفعايل  اإح�سائيا يف م�ستوى  متو�سطة، مع وجود فروق دالة 
ا، كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة  )0.05( ل�سالح الطلبة املقبولني اجتماعياً
ا وجود  اإح�سائية على مقيا�س اأبعاد الذكاء النفعايل ل�سالح الإناث، واأظهرت النتائج اأي�ساً
للفئة  تعزى  (التكيف(  بعد  على   )0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 

العمرية ل�سالح الفئة العمرية الأوىل )11 – 14 ( �سنة .
درا�سة (Mcindoo, et al, 2014)، وهدفت لدرا�سة فاعلية العالج املعريف ال�سلوكي 
اأو�سحت  حيث  العربية،  الكلية  طلبة  من  عينة  لدي  والكتئاب  الجتماعي  الرهاب  لعالج 
امل�سار  على  �سلبااً  يوؤثرا  ال�سديد،  والكتئاب  الجتماعية،  الفوبيا  ا�سطرابات  اأن  الدرا�سة 
الدرا�سة من )19( طالبا وطالبة،  الجتماعي، واملهني، والتعليمي لالأفراد، وتكونت عينة 
طبق عليهم برنامج العالج املعريف ال�سلوكي، ومقيا�سي الرهاب الجتماعي وال�سطرابات 
املزاجية، وا�ستمارة ت�سخي�س الكتئاب ال�سديد، مع النتباه اإىل التاأثريات الثقافية لدي عينة 
اإىل انخفا�س  الدرا�سة وتاألف الربنامج العالجي من )14( جل�سة فردية، واأ�سارت النتائج 

م�ستوى »الرهاب الجتماعي، والقلق اجل�سدي، والكتئاب« طبقا ملقايي�س الدرا�سة. 
درا�سة (Andersson, et al, 2014): وهدفت لدرا�سة فعالية العالج املعريف ال�سلوكي 
ا�سطرابات  عالج  يف  فعالاً  كان  والذي  الإنتنت،  طريق  عن  القهري  الو�سوا�س  عالج  يف 
ال�سويد،  يف  الباحثون  واأجرى  الجتماعي،  القلق  وا�سطراب  اخلوف  ا�سطراب  مثل  نف�سية 
ال�سلوكي عن طريق الإنتنت، مع دعم  اأ�سابيع با�ستخدام العالج املعريف   10 جتربة ملدة 
املعالج، وتكونت عينة التجربة من )101( بالغ �ُسخ�سوا بالو�سوا�س القهري )متو�سط العمر 
بلغ 34 عامااً؛ ومتو�سط مدة املر�س 18 عامااً(، حيث تت اإعادة البناء املعريف، والتعري�س 
املعالج  وكان  فرد،  لكل  القهري  الو�سوا�س  لأعرا�س  خ�سي�سا  م�سممة  ال�ستجابة،  ومنع 
عن  عبارة  ال�سابط  العالج  كان  حيث  والدعم،  املنزلية  الواجبات  حول  مالحظات  يقدم 
عالج تدعيمي توجيهي من خالل التوا�سل باملري�س ب�سكل اأ�سبوعي ملناق�سة اأحداث حياته 
احلالية املوؤملة، واأو�سحت النتائج فعالية العالج املعريف ال�سلوكي عن طريق الإنتنت يف 

خف�س حدة الو�سوا�س القهري لعينة الدرا�سة بن�سبة 60% من املجموعة ال�سابطة.
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ال�سلوك  مظاهر  بني  العالقة  قيا�س  اإىل  الدرا�سة  هدفت  )امل�رشي،2014(،  درا�سة 
كل  وعالقة  جهة  من  املدركة  الذاتية  والكفاية  والكتئاب  القلق  وم�ستوى  الجتماعي 
الأ�سا�سي  التعليم  طالب  لدى  وال�سف  الدرا�سي  التح�سيل  وم�ستوى  اجلن�س  مبتغري  منها 
التعليم  مرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالبا   )1023( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الأردن.  يف 
الأ�سا�سي مبدينة اإربد، واُ�ستخدمت مقايي�س ال�سلوك الجتماعي والقلق والكتئاب والكفاية 
بني  ارتباطية  عالقة  ووجدت   ، الرتباطي  الو�سفي  املنهج  واُ�ستخدم  املدركة،  الذاتية 
املدركة  الذاتية  والكفاية  والكتئاب  القلق  الجتماعي وكل من متغريات  ال�سلوك  مظاهر 

عند م�ستوى )0.05( .
النفعايل  العقالين  العالج  فاعلية  لبيان  وهدفت  واآخرين،2012(،  )�ساهني  درا�سة 
ال�سلوكي ملعاجلة الرهاب الجتماعي، وتكونت عينة الدرا�سة من 45 طالبااً بال�سفوف من 
التا�سع اإىل الثاين ع�رش، طبق عليهم مقيا�سا الرهاب الجتماعي، وقلق التفاعل الجتماعي، 
واُ�ستخدم املنهج التجريبي، واأظهرت النتائج فاعلية العالج ال�سلوكي النفعايل والتدريب 

على املهارات الجتماعية يف تخفي�س الرهاب الجتماعي الجتماعي.
درا�سة )الغامدي، 2011(، والتي هدفت لدرا�سة التفكري العقالين والتفكري غري العقالين 
و مفهوم الذات لدى عينة من املراهقني املتفوقني درا�سيا و العاديني مبدينتي مكة املكرمة 
وجدة، واُ�ستخدم املنهج الو�سفي بالدرا�سة، و�سملت العينة )400( طالب باملرحلة الثانوية 
مبدينتي مكة املكرمة وجدة، وا�ستخدم الباحث مقايي�س الأفكار العقالنية وغري العقالنية، 
ومقيا�س مفهوم الذات لدى املراهقني، واُ�ستخدمت املعاجلة الإح�سائية للبيانات بو�ساطة 
التوزيع التكراري والن�سب املئوية، واختبار)ت(، ومعامل ارتباط بري�سون، وحتليل التباين 
اأحادي الجتاه، واأو�سحت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيااً بني التفكري ومفهوم 

الذات لدى املتفوقني من عينة الدرا�سة. 
درا�سة )املطريي،2010(، وهدفت لدرا�سة ال�سعور بامل�سكالت بيئية امل�سدر) توقعات 
الأهل، البيئة املحيطة، �سغوط الأخوة، �سغوط الأقران، املناهج والعالقة باملعلمني( بني 
اإىل املراهقة، واأجريت الدرا�سة على عينة من  املوهوبني والعاديني من الطفولة املتاأخرة 
اأعمارهم بني )17-10(  اإىل ال�سف الثاين ع�رش بلغ قوامه)425( طالبا،  ال�سف اخلام�س 
نفت العينة اإىل موهوبني وعاديني بناء على درجات التح�سيل الدرا�سي واختبار  عام، و�سُ
التباين  امل�سدر، و حتليل  بيئية  امل�سكالت  واُ�ستخدم مقيا�س حدة  املتتابعة،  امل�سفوفات 
امل�سدر  بيئية  امل�سكالت  �سعورا بحدة  اأكث  املوهوبون هم  اأن  النتائج  واأو�سحت  املتعدد، 

مقارنة بالعاديني.
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�سلوكي  معريف  برنامج  فعالية  لدرا�سة  وهدفت   ،)2007 واآخرون،  )اأباظة  درا�سة 
عينة  وتكونت  اجلامعة،  طالب  من  عينة  لدي  القهري  الو�سوا�س  ا�سطراب  حدة  لتخفيف 
الدرا�سة من )10( طالب باجلامعة من الفرقتني الثانية والثالثة بكلية التبية جامعة كفر 
ال�سيخ، اأعمارهم ما بني )18– 22( عاما، ومت تق�سيمهم بالت�ساوي ملجموعتني: �سابطة، 
وجتريبية، واأو�سحت النتائج فعالية الربنامج املعريف ال�سلوكي يف تخفيف حدة ا�سطراب 
الو�سوا�س  با�سطراب  اخلا�سة  العقالنية  غري  ال�سلبية  الأفكار  وتعديل  القهري  الو�سوا�س 
التجريبية خالل  ال�سلوكي لدى املجموعة  ا�ستمرت فعالية الربنامج املعريف  القهري، كما 

فتة املتابعة التي و�سلت لثالثة اأ�سهر.

دراسات تناولت مشكالت وخصائص املوهوبني واضطراب الفوبيا االجتماعية: 

الذكاء  م�ستوي  اإيل  امل�ستند  التعلم  اأثر  عن  للك�سفت  وهدفت  )الزغبي،2015(،  درا�سة 
لدى  الناقد(  التامل،التاأمل  الفهم،  العتيادي،  )العمل  التاأملي  التفكري  مهارات  تنمية  على 
الطالب املوهوبني، و�سملت عينة البحث )106( تالميذ وتلميذات بال�سف الثامن مبدار�س 
التعلم  مبادئ  على  قائم  تعليمي  برنامج  وا�ستخدم  بالزرقاء،  للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك 
امل�ستند اىل الدماغ لتدري�س وحدتني من مادة العلوم لل�سف الثامن، كما ا�ستخدم الباحث 
التاأملي بعد مواءمته للبيئة الأردنية، واأ�سارت النتائج  )Kember( للتفكري  مقيا�س كيمرب 
اإىل وجود فروق دالة اح�سائيا بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة فى جميع مهارات 

التفكري التاأملي با�ستثناء مهارة العمل العتيادي ل�سالح املجموعة التجريبية.
لدى  ال�سلوكية  ال�سطرابات  بني  العالقة  لدرا�سة  وهدفت   )2014 )ابراهيم،  درا�سة 
الطفال املوهوبني يف مرحلة ما قبل املدر�سة وبع�س املتغريات البيئية كاأ�ساليب املعاملة 
الدرا�سة، فى  اأ�سئلة  املوهوبني، وحتددت  الطفال نحو  ريا�س  الوالدية، واجتاهات معلمة 
ما  مرحلة  يف  املوهوبني  الأطفال  بني  ال�سلوكية  ال�سطرابات  انت�سار  ن�سبة  عن  الإجابة 
العالقة  ؟ وما  ال�سلوكية باختالف  انت�سار ال�سطرابات  قبل املدر�سة؟ وهل تختلف درجة 
توجد  وهل  املوهوبني؟  لالأطفال  الوالدية  املعاملة  واأ�ساليب  ال�سلوكية  ال�سطرابات  بني 
ريا�س  معلمة  واجتاهات  املوهوبني  الأطفال  لدى  ال�سلوكية  الإ�سطرابات  بني  عالقة 
الأطفال نحوهم، وهل يختلف البناء النف�سي وديناميات ال�سخ�سية لدى الأطفال املوهوبني 
باختالف م�ستوى الإ�سطرابات ال�سلوكية ؟ وتكونت عينة الدرا�سة من)34( طفل وطفلة من 
املوهوبني مبرحلة ما قبل املدر�سة بواقع )11( اإناث، )16( ذكور، واأو�سحت النتائج وجود 
فروق ذات دللة اح�سائية بني متو�سطات درجات عينة الدرا�سة على مقيا�س ال�سطرابات 
ال�سلوكية وذلك يف بعديها الجتماعية واحلركية يف اجتاه الذكور، بينما ل توجد فروق ذات 
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دللة اح�سائية بني متو�سطات درجات عينة الدرا�سة على مقيا�س الإ�سطرابات ال�سلوكية 
يف بعدها النفعايل،كما توجد عالقة ارتباطية �سالبة ودالة اإح�سائيااً عند م�ستوى )0.01( 
بني كل من اأ�ساليب املعاملة الوالدية، وكل من اأبعاد الإ�سطرابات ال�سلوكية (النفعالية – 

والجتماعية، واحلركية ) لدى الطفل املوهوب
الرهاب  خمزون  لتفريغ  طريقة  لتطوير  وهدفت   (Aderka, et al, 2013) درا�سة 
و�سملت  الجتماعي،  الرهاب  مقيا�س  با�ستخدام  ال�ستجابة،  نظرية  طريق  عن  الجتماعي 
عينة الدرا�سة )569( فردااً، يعانون من ا�سطراب القلق الجتماعي الذين �ساركوا يف جتارب 
قدر من  اأكرب  ل�سمان  املقيا�س  لتقنني عبارات  اأهمية  الأكث  العنا�رش  الت�سخي�س وحتديد 
الت�ساق الداخلي، وحتديد جمموعة اأكرب من الأعرا�س وهكذا، فاإن ال�سكل امل�سغر ملقيا�س 

املخاوف املر�سية هو مقيا�س موجز طبقااً للبيانات الإح�سائية املف�رشة للنتائج.
واآخرون،2013(، وهدفت لت�سخي�س م�سكالت املوهوبني من طالب  )اإبراهيم  درا�سة 
املرحلتني املتو�سطة والثانوية مبدار�س التعليم العام مبحافظة الزلفى: وتكونت عينة الدرا�سة 
والثانوية،  املتو�سطة  باملرحلتني  واملتفوقني  املوهوبني  من  وطالبات  طالب  من)308( 
وطبقت قائمة م�سكالت الطالب املوهوبني املتفوقني، وُحلِّلت البيانات اإح�سائيا با�ستخدام 
اختبار )ت( للمجموعات امل�ستقلة، واملتو�سطات والنحرافات املعيارية، واأو�سحت النتائج 
اأن امل�سكالت املهنية يليها النفعالية هي الأكث انت�سارااً بني اأفراد العينة، مع وجود فروق 
دالة اإح�سائيا بني متو�سطات درجات )الذكور والإناث( يف امل�سكالت التوافقية والنفعالية، 

والأ�رشية والدرجة الكلية باجتاه الإناث. 
�سحيااً  واملتفوقني  املوهوبني  لرعاية  هدفت  والتي   ،)2013  ، )املعا�سيدي  درا�سة 
واأكدت  العربية،  البلدان  يف  بهم  اخلا�سة  القانونية  الت�رشيعات  تفعيل  خالل  من  ونف�سيااً 
الوطن  التبوية واإيل فل�سفة تربوية عامة يف  الت�رشيعات  اإيل  الدرا�سة على احلاجة  نتائج 
يف  العلمية  اللقاءات  اإيل  واحلاجة   ، واجلامعي  العام  التعليم  من  الهدف  لتحقيق  العربي، 
ميدان املوهبة والإبداع، مع �رشورة اإيجاد القوانني اخلا�سة بالإبداع واملوهبة ، و�رشورة 

توحيد مناهج للموهوبني بالدول العربية كافة.
الطلبة املوهوبني مقارنة  اإىل خ�سائ�س  للتعرف  2012(، وهدفت   ، )طنو�س  درا�سة 
ا بال�سفوف العا�رش  بالعاديني تبعااً ملتغري اجلن�س، وتاألفت عينة الدرا�سة من )462( طالباً
اختبار  اُ�ستخدم  الطلبة املوهوبني،  لدى  ال�سخ�سية  ال�سمات  اإىل  الثاين ع�رش، وللتعرف  اإىل 
الطلبة  ان  النتائج  واأظهرت  عامالاً،   )16( على  موزعة  فقرة   )187( يت�سمن  والذي  كاتل 
املوهوبني يتميزون مب�ستوى ذكاء اأعلى ، واأكث ميالاً لل�سيطرة، واملغامرة، والتجديد ولديهم 
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عقلية مرنة، وميل اأعلى لل�سك عن نظرائهم العاديني، كما ا�سارت النتائج وجود فروق دالة 
املوهوبات  والطالبات  املوهوبني  الطالب  بني  تيز  التي  ال�سخ�سية  عوامل  يف  اح�سائيااً 
ال�سخ�سية وهذا  املوهوبات يف عوامل  الطالبات  لدى  اأعلى  احل�سابية كانت  فاملتو�سطات 

ا من الذكور املوهوبني. ي�سري اإىل اأن الإناث املوهوبات يتميزن باأنهن اكث مرونة، وقلقاً
درا�سة )ال�سليمان، 2012( وهدفت للتعرف اإىل م�سكالت الطالبات املتفوقات درا�سيااً، 
اأبعاد  مقيا�س  على  درجاتهن  متو�سطات  بني  اإح�سائيااً  دالة  فروق  هناك  كانت  ما  واإذا 
امل�سكالت)ال�سحية، والنفعالية، والتعليمية، والجتماعية، والأ�رشية، والتفيهية)، وكذلك 
التعرف اإىل العالقة بني امل�سكالت قيد الدرا�سة وم�ستوى التفوق الدرا�سي، وبع�س املتغريات 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت   ،( الأ�رشة  يف  امليالد  ترتيب  والأخوات،  الإخوة  (عدد  الأ�رشية 
التاكمية  معدلتهن  تزيد  ممن  �سعود،  امللك  بجامعة  املتفوقات  الطالبات  من   )158(
اجلامعية عن ،)3.75( منهن )32( متزوجة، )126( غري متزوجة، كان متو�سط اأعمارهن 
وجود  النتائج  واأظهرت  الباحثة،  اإعداد  من  للم�سكالت  مقيا�س  واُ�ستخدم  �سنة،   )21،4(
للم�سكالت:  املتفوقات  الطالبات  ا�ستجابات  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائيااً  دالة  فروق 
فروق  ووجود  والأ�رشية(،  والجتماعية،  وال�سحية،  والتفيهية،  والنفعالية،  )التعليمية، 
دالة اإح�سائيااً بني متو�سطات درجات ا�ستجابات الطالبات املتفوقات للم�سكالت التعليمية 
تبعااً للحالة الجتماعية )متزوجة، غري متزوجة)، وذلك ل�سالح الطالبات املتزوجات من 

املتفوقات.
درا�سة (Bayani, et al, 2012) وهدفت لدرا�سة العالقة بني القدرة على حل امل�سكالت 
الدرا�سة  واعتمدت  الطالب،  لدى  الجتماعية  والفوبيا  الكتئاب  وجود  وبني  الجتماعية 
اأخذ  بطريقة  الإ�سالمية،  اآزاد  بجامعة  طالبااً   )158( من  العينة  وتكونت  الو�سفي،  املنهج 
لالكتئاب،  بيك  ومقيا�س  الجتماعية،  امل�سكالت  ا�ستبانة  واُ�ستخدمت  الع�سوائية،  العينات 
بري�سون،  ارتباط  معامل  با�ستخدام  البيانات  وحلِّلت  الجتماعي،  الرهاب  ومقيا�س 
واختبار)ت(، وحتليل التباين، واأظهرت النتائج وجود عالقة دالة اإح�سائيااً بني القدرة على 
 )0.001( م�ستوى  عند  والكتئاب  الجتماعي  الرهاب  وبني  الجتماعية،  امل�سكالت  حل 
الذين لديهم قدرة عالية على حل امل�سكالت الجتماعية كانت لديهم م�ستويات  فالطالب 

اأقل على مقيا�سي الكتئاب والرهاب الجتماعي.
لدى  ال�سلوكية  ال�سطرابات  عن  للك�سف  وهدفت  واآخرون،2011(  )الزبيدي  درا�سة 
الدرا�سة  املوهوبني،واعتمدت  45 طالبااً مبدر�سة  الدرا�سة على  وا�ستملت عينة  املوهوبني، 
على املنهج التجريبي، وطبِّق مقيا�س ال�سطرابات ال�سلوكية، وكذلك مقيا�س فاعلية الذات، 
ارتباط  ومعامل  امل�ستقلة،  للمجموعات  )ت(  اختبار  با�ستخدام  اإح�سائيا  النتائج  وُحلِّلت 
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لدرجات  احل�سابي  الو�سط  اأن  النتائج  واأو�سحت  براون،   – �سبريمان  ومعادلة  بري�سون، 
للمقيا�س،  الفر�سي  املتو�سط احل�سابي  اأقل من  البحث  ال�سلوكية لأفراد  ال�سطرابات  اأبعاد 
يعني  وهذا  الدرا�سة،  عينة  من  بع�س  لدى  الجتماعية  بامل�ساركات  اخلا�س  البعد  ماعدا 
الن�سباط ال�سلوكي لعينة الدرا�سة، مع وجود بع�س امل�سكالت ال�سلوكية اخلا�س باملخاوف 

الجتماعية لدي عينة البحث. 
الأ�رشية، ونظام  العالقات  تاأثري  لدرا�سة  (Seokhee, et al, 2011) وهدفت  درا�سة 
التعزيز، وطبيعة التدخل ب�ساأن اإيجاد حلول مل�سكالت الأفراد املوهوبني، مت فح�س العالقات 
لعينة  الذاتية واخلارجية  والدوافع  املتفوقني،  الأ�رشة لأبنائها املوهوبني  لنظرة  التنبوؤية 
الدرا�سة، واملعتقدات حول الذكاء وعالقة ذلك كله مبمار�سات التفكري الإبداعي لعينة الدرا�سة 
يف الريا�سيات والعلوم، وتكونت عينة الدرا�سة من)733( طالبااً موهوبااً باملدار�س الكورية 
“من ال�سف الرابع حتى الثاين ع�رش”، واأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقات دالة اإح�سائيا بني 
التفكري الإبداعي يف الريا�سيات والعلوم وبني نظرة الأ�رشة الإيجابية لأبنائها املوهوبني 

من خالل تعزيز الثقة يف الدوافع الذاتية لدى الطالب يف حل الريا�سيات والعلوم. 
رعاية  يف  الأ�رشي  العالج  فاعلية  لدرا�سة  وهدفت   (moon, et al, 2003) درا�سة 
اإر�سادية للمراهقني املوهوبني واأ�رشهم، من خالل مناق�سة  املراهقني املوهوبني كطريقة 
الأ�رشي مع  للعالج  ت�سور  النف�سيني يف و�سع  امل�ست�سارين  ت�ساعد  اأن  التي ميكن  الأ�سئلة 
الربنامج  بتطبيق  املخت�س  من   )2( امل�سكلة؟  ما   )1( واملتفوقني:  املوهوبني  املراهقني 
تاريخ  على  وبناء  فعالية؟  الأكث  الأ�رشي  العالج  نهج  وما   )3( العالجي؟  الإر�سادي 
اأدبيات العالج النف�سي ونتائج الدرا�سة بخ�سو�س تقدمي امل�سورة لأ�رش ال�سباب املوهوبني 
واملتفوقني، بالإ�سافة اإىل اخلربة الإكلينيكية اخلا�سة بالعمل مع اأ�رش املراهقني املوهوبني 
واملتفوقني، اأكدت نتائج الدرا�سة فاعلية العالج الأ�رشي يف تخفيف حدة امل�سكالت والآثار 

املتتبة عليها لدي املراهقني املوهوبني واأ�رشهم م�ستقبالاً.

تعقيب ومناقشة الدراسات السابقة:
مما �سبق يت�سح اأن عدد العينة بالدرا�سات ال�سابقة تراوح بني)10-400( فردااً، يف 
حني بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة احلالية )11( مراهقا من املوهوبني باملرحلة الإعدادية 
حني  يف  �سنة،   )20 بني)7–  ال�سابقة  بالدرا�سات  العمرية  املرحلة  وتراوحت  والثانوية؛ 
عامااً،   )17 –  13( بني  ما  والعاديني  املوهوبني  من  املراهقني  احلالية  الدرا�سة  تناولت 
وتراوح عدد املجموعات يف الدرا�سات ال�سابقة بني جمموعة واحدة اإىل ثالث جمموعات، 
بينما ا�ستملت الدرا�سة احلالية على جمموعة واحدة، مت التطبيق القبلي والبعدى والتتبعي 
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اأ�سابيع، وبواقع �ساعة  عليها، وتراوح تطبيق الربامج يف الدرا�سات ال�سابقة بني )4 - 8( 
يوميااً، بينما ا�ستغرق تطبيق الربنامج يف الدرا�سة احلالية )10( جل�سات وبواقع �ساعتني 
على  احلالية  والدرا�سة  الدرا�سات  اأغلب  واتفقت  اأ�سابيع،   )5( التطبيق  وا�ستغرق  اأ�سبوعيااً، 
)الغامدي،  درا�سة  عدا  ما  الدرا�سة  من  لنوع  لهذا  ملالءمته  التجريبي  املنهج  ا�ستخدام 
اأوجه  من  التابعة  املوؤ�رشات  لتلك  ونتيجة  الو�سفي،  املنهج  ا�ستخدمت  التي   )2011
الت�سابه والختالف فيما بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية، فقد ا�ستعان الباحث بها 
لإجراءات البحث من حيث ا�ستخدام املنهج واختيار العينة واختيار فنيات العالج ال�سلوكي 
املعريف لتوظيفها يف برنامج ُيعد مبثابة دليل عمل للمخت�سني والعاملني يف هذا املجال 
الذي اأغفلته معظم الدرا�سات ال�سابقة، واتفقت الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية من حيث 
ال�سكل فقط واختلفت يف امل�سمون، وا�ستعر�س الباحث بع�س الدرا�سات التي تناولت حماور 
رئي�سة عدة متعلقة بفاعلية برامج العالج املعريف ال�سلوكي وعالقتها ببع�س ال�سطرابات 
النف�سية لدى املراهقني، وبع�س الربامج العالجية الإر�سادية يف تخفيف حدة ال�سطرابات 
ويرى  الجتماعي؛  الرهاب  با�سطراب  املتعلقة  الدرا�سات  بع�س  وكذلك   ، املوهوبني  لدي 
والنفعالية  الدافعية  للجوانب  تناولهم  يف  الباحثني  اهتمامات  يف  تباين  وجود  الباحث 
التميز  هذه  على  يتتب  وما  املوهوبني،  املراهقني  �سخ�سية  بجوانب  املرتبطة  والبيئية 
واملتفوقني  املوهوبني  �سمات  بتحديد  الدرا�سات  اهتمت بع�س  نف�سية، حيث  من م�سكالت 
لدرا�سة بع�س  واللتني هدفتا   )Aderka, et al, 2013( واآخرين،2013(،  كدرا�سة)اإبراهيم 
ودرا�سة  املوهوبني،  املراهقني  لدي  والتفوق  التميز  باأبعاد  املرتبطة  ال�سلوكية  امل�سكالت 
الأ�رشي يف رعاية املراهقني  العالج  )moon, et al, 2003( والتي هدفت لدرا�سة فاعلية 
كما  واأ�رشهم،  املوهوبني  للمراهقني  اإر�سادية  كطريقة  الأ�رشي  العالج  لأهمية  املوهوبني 
اأو�سحت بع�س الدرا�سات اأن مالمح امل�سكالت ال�سلوكية لدى املوهوبني واملتفوقني تتحدد 
اأم  ف�سيولوجية،  اأم  معرفية،  اأم  عقلية،  متغريات  كانت  �سواء  متعددة  متغريات  �سوء  يف 
 Seokhee,( انفعالية، اأم اجتماعية بيئية، والتي توؤثر يف جوانب ال�سخ�سية لديهم، كدرا�سة
et al, 2011( التي هدفت لدرا�سة تاأثري العالقات الأ�رشية، ونظام التعزيز، وطبيعة التدخل 
ب�ساأن اإيجاد احللول مل�سكالت الأفراد املوهوبني علميااً، ودرا�سة )الزبيدي واآخرين، 2011( 
والتي هدفت اإيل درا�سة الك�سف عن ال�سطرابات ال�سلوكية لدى املوهوبني، وي�سري الباحث 
يف  العمرية  الفئة  مثل  احلالية  الدرا�سة  وبني  الدرا�سات؛  هذه  بني  الختالفات  بع�س  اإىل 
بع�س الدرا�سات، وبع�س املتغريات الأ�رشية، واملنهج امل�ستخدم، واأي�سااً توجد بع�س اأوجه 
التفاق بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية يف انتقاء عينة الدرا�سة ،والتفاق اأي�سا يف 
جوانب �سخ�سية املوهوبني، التي ُدِر�سْت نتيجة العوامل املختلفة، وب�سورة عامه اأو�سحت 



د. محمد على حسن إبراهيم
فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي

في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

394

معظم نتائج الدرا�سات ال�سابقة فاعلية الربامج الإر�سادية العالجية يف عالج بع�س مظاهر 
هذه  من  ال�ستفادة  الباحث  ا�ستطاع  هنا  ومن  ؛  املوهوبني  لدى  ال�سلوكية  ال�سطرابات 
و�سع  مع  الدرا�سة،  عينة  حتديد  حيث  من  الراهنة  الدرا�سة  خالل  النطالق  يف  الدرا�سات 
برنامج اإر�سادي عالجي مالئم لأفراد عينة الدرا�سة يقوم على اأ�سا�س فنيات العالج املعريف 
ال�سلوكي وخال�سة القول اأن املجال بحاجة ملزيد من الدرا�سات يف جمال ا�ستخدام برامج 
العالج املعريف ال�سلوكي خلف�س حدة ال�سطرابات النف�سية وال�سلوكية كالفوبيا الجتماعية 

لدي املوهوبني.

فروض الدراسة:
العينة قبل تطبيق . 1 اأفراد  اإح�سائيا بني متو�سطات رتب درجات  دالة  توجد فروق 

الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي، ومتو�سطات رتب درجات 
 ، املوهوبني  للمراهقني  الجتماعية  الفوبيا  مقيا�س  علي  التطبيق  بعد  العينة  اأفراد  نف�س 

وذلك يف اجتاه انخفا�س املتو�سط بعد تطبيق الربنامج.
ل توجد فروق دالة اإح�سائيااً بني متو�سطات رتب درجات اأفراد العينة بعد تطبيق . 2

الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي، ومتو�سطات رتب درجات 
نف�س الأفراد بعد فتة املتابعة وذلك علي مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني املوهوبني. 

حدود الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من )11( مراهقااً من املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية 
مبدار�س وف�سول املتفوقني بالقاهرة الكربى، اأعمارهم ما بني )-13 17( عامااً،  تراوحت 
ارتفاع مب�ستوي  140( طبقااً لختبار �ستانفورد بينيه، ولديهم  ن�سبة ذكائهم بني )120: 
الفوبيا الجتماعية طبقا ملقيا�س الفوبيا الجتماعية امل�ستخدم بالدرا�سة، واختريت عينة 
الدرا�سة لتطبيق الربنامج من جمموعة ا�ستطالعية للمراهقني املوهوبني بلغ قوامها )53( 
فردا، ُطبِّق مقيا�س الفوبيا الجتماعية عليهم، واختري ذوو الدرجات الأعلى على املقيا�س، 
وتتبع الدرا�سة املنهج التجريبي، وا�ستخدم الباحث برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج 
املعريف ال�سلوكي خلف�س حدة الفوبيا الجتماعية لدي املراهقني املوهوبني )اإعداد الباحث(؛ 
ومقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني)اإعداد الباحث(؛ وا�ستخدم الباحث اإح�سائيا اختبار 

»ويلكوك�سون« لختبار دللة الفروق للمجموعات املرتبطة.
اإىل  املقيا�س  ويهدف   : الباحث(  )اإعداد  للمراهقني  االجتماعية  الفوبيا  مقيا�س 
اإعداد  وا�ستغرق  املوهوبني،  املراهقني  من  عينة  لدي  الجتماعية  الفوبيا  م�ستوى  تقومي 
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املقيا�س وحتديد عباراته و�سياغتها طبقا لتفاق ال�سادة املحكمني حوايل )3( �سهور طبقا 
للمراحل الآتية: اطلع الباحث يف اإعداده للمقيا�س على بع�س املفاهيم والآراء والدرا�سات 
ال�سابقة والأدبيات املتناولة ملفهوم الفوبيا الجتماعية، كما اطلع الباحث على جمموعة 
والقلق  للمتميزين،  للمراهقني  الذات  وتقدير  الجتماعي،  بالرهاب  اخلا�سة  املقايي�س  من 
الرهاب  مقيا�س  اأمثلتها  ومن  احلايل،  املقيا�س  بناء  يف  منها  لال�ستفادة  الجتماعي 
الجتماعي )ح�سني، 2010(،ومقيا�س القلق الجتماعي )ر�سوان، 2001(، ومقيا�س القلق 
 Le Blanc, et al,( ومقيا�س )Carter, et al, 2014( ومقيا�س ،)للمراهقني)الد�سوقي، 1997
2014( لقيا�س الفوبيا الجتماعية والقلق الجتماعي، وطبقا للتاث ال�سيكولوجي واأدبيات 
اأبعاد م�ساحبة  الباحث عبارات املقيا�س احلايل موؤ�س�سااً على خم�سة  اأعد  املقايي�س،  بناء 
والجتماعية،  والنفعالية،  اجل�سدية،  الف�سيولوجية  )املظاهر  وهي:  الجتماعية  للفوبيا 
وال�سلوكية، وتقدير الذات(، ثم �ساغ الباحث املقيا�س الأوىل يف )29( عبارة، موزعة على 
بن�سبة  املحكمون  ال�سادة  عليها  يتفق  مل  عبارات   )9( ُحذفت  ثم  اخلم�سة،  املقيا�س  اأبعاد 
%80، وهى الن�سبة التي راآها الباحث منا�سبة لالإبقاء على عبارات املقيا�س، وطبقا لذلك 
اأعد الباحث املقيا�س احلايل مكونااً من )20( عبارة موزعة علي )5( اأبعاد تثل يف جمملها 
مفردات  لتقي�س  الدائرية  بالطريقة  املقيا�س  عبارات  وُرتِّبت  الجتماعية،  الفوبيا  مفهوم 
الثالثي  املقيا�س  با�ستخدام  املقيا�س  على  ال�ستجابة  وتتم  باملقيا�س،  املت�سمنة  الأبعاد 

) نعم و ل و اأحيانا(.

توزيع عبارات املقياس على األبعاد املتضمنة:

املجموعتوزيع املفرداتاالأبعاد

14, 6, 11, 16املظاهر الف�سيولوجية اجل�سدية

24, 7, 12, 17املظاهر النفعالية

34, 8, 13, 18املظاهر الجتماعية

44, 9, 14, 19املظاهر ال�سلوكية

54, 10, 15, 20تقدير الذات

ت�سحيح املقيا�س تتم ال�ستجابة على املقيا�س وفق ميزان ثالثي )نعم،ل،اأحيانا(، 
وحت�سب درجتان للوزن)نعم(، و�سفر للوزن)ل(،ودرجة للوزن)اأحيانا(،وبذلك ت�سبح الدرجة 
م�ستوي  بارتفاع  للمقيا�س  العليا  الدرجة  وال�سغرى)0(،وت�سري  للمقيا�س)40(،  العظمى 
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الفوبيا الجتماعية،والدرجة الدنيا بانخفا�سها، مع مالحظة اأن العبارات التي حتمل اأرقام 
) 8، 9، 13، 18، 19 ( ت�سحح يف الجتاه العك�سي ، مبعني اأن يعطى املفحو�س درجتني اذا 

كانت اإجابتة ) ل( ، و�سفرااً اإذا كانت اإجابتة ) نعم(. ودرجة للوزن)اأحيانا(

الشروط السيكومرتية للمقياس

والثبات على عينة  ال�سدق  للمقيا�س من حيث  ال�سيكومتية  ال�رشوط  التحقق من  مت 
ا�ستطالعية قوامها )53( من املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية مبدار�س املتفوقني 

وف�سولهم بالقاهرة الكربى، وذلك على النحو الآتي:
Ú اأوالً: �سدق املقيا�س 

�سدق املحكمني:عر�س الباحث املقيا�س ب�سورته الأولية على ال�سادة املحكمني، . 1
ثم اأعاد الباحث �سياغة عبارات املقيا�س التي اأ�سار اإليها املحكمون، وقد اختريت العبارات 
عبارات   )9( ا�ستبعاد  ومت   ،)%100-%80( بن�سبة  املحكمني  تاأييد  على  ح�سلت  التي 
)20( عبارة  يتكون من  النهائية  املقيا�س يف �سورته  واأ�سبح  يتفق عليها املحكمون،  مل 

موزعة علي )5( اأبعاد، مبعدل )4( عبارات لكل بعد.
كل . 2 درجة  ارتباط  معامل  بح�ساب  الداخلي  الت�ساق  ح�ساب  مت  الداخلي:  الت�ساق 

عبارة بالبعد الذي ينتمي اإليه طبقا للجدول الآتي:
الجدول (1)

يوضح معامل ارتباط درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه (ن=53)

البعد (1) املظاهر 
الف�سيولوجية اجل�سدية

البعد (2)
املظاهر واالنفعالية

البعد (3)
املظاهر االجتماعية

البعد (4)
املظاهر ال�سلوكية

البعد (5)
تقدير الذات

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

10.68320.56730.65040.44250.518

60.36470.43780.42090.561100.401

110.602120.494130.547140.412150.578

160.461170.415180.366190.547200.773

ثم قام الباحث بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لكل بعد، والدرجة 
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الكلية للمقيا�س، طبقا للجدول التايل:
الجدول (2)

يوضح معامات االتساق الداخلي ألبعاد المقياس والدرجة الكلية له (ن=53)

معامل االرتباطاالأبعاد

0,471البعد الأول

0,413البعد الثاين

0,486البعد الثالث

0,491البعد الرابع

0,528البعد اخلام�س

ال�سدق التجريبي: مت ا�ستخدام مقيا�س الفوبيا الجتماعية، اإعداد )ح�سني واآخرون، . 3
اإىل  بالإ�سافة  ال�ستطالعية)ن=53(،  العينة  على  لتطبيقه  خارجي،  كمحك   )2010
املقيا�س احلايل، وبح�ساب معامل الرتباط بني الدرجة الكلية لأفراد العينة يف املقيا�سني 

بلغ )0.743(، وهى قيمة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0،01(. 
Ú :ثانياً: ثبات املقيا�س

ا�ستخدم الباحث الطرق الآتية حل�ساب ثبات مقيا�س الدرا�سة احلالية:
اإعادة الختبار: طبق الباحث املقيا�س على العينة ال�ستطالعية )ن=53(، مرتني . 1

اأفراد العينة على املقيا�س بالتطبيقني  بفا�سل زمني قدره )20( يومااً، ومت ر�سد درجات 
وح�ساب معامالت الرتباط بني درجات املقيا�س باأبعاده بالتطبيقني:

الجدول (3)
يوضح معامات االرتباط بين درجات أبعاد الفوبيا االجتماعية في التطبيقين (ن=53)

م�ستوي الداللةمعامل االرتباطاالأبعاد

0,8250,01املظاهر الف�سيولوجية اجل�سديةالبعد الأول

0,7510,01املظاهر والنفعاليةالبعد الثاين

07880,01املظاهر والجتماعيةالبعد الثالث

0,7630,01املظاهر وال�سلوكيةالبعد الرابع

0,7670,01تقدير الذاتالبعد اخلام�س



د. محمد على حسن إبراهيم
فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي

في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

398

م�ستوي الداللةمعامل االرتباطاالأبعاد

0,8720,01الدرجة الكلية للمقيا�س

التطبيقني دالة  اأن قيم معامالت الرتباط للمقيا�س يف  ال�سابق  ويت�سح من اجلدول 
اإح�سائيا عند م�ستوي 0.01 وبالتايل تعرب عن قيم ثبات ميكن العتماد عليها.

الجدول (4) 
يوضح معامات ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونباخ, والتجزئة النصفية

االأبعاد
ن=35

والتجزئة الن�سفيةاألفا كرونباخ

0,7230,708املظاهر الف�سيولوجية اجل�سدية

0,6760,651املظاهر والنفعالية

0,6590,670املظاهر والجتماعية

0,6250,635املظاهر وال�سلوكية

0,7090,689تقدير الذات

كرونباخ،  األفا  بطريقتي  املقيا�س  ثبات  معامالت  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  ويت�سح 
والتجزئة الن�سفية مرتفعة، اإذااً فاملقيا�س يتمتع بخ�سائ�س �سيكومتية عالية يف ال�سدق 

والثبات، وميكن اعتماده يف قيا�س م�ستوى الفوبيا الجتماعية.
برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي خلف�س حدة الفوبيا 

االجتماعية لدى عينة من املراهقني املوهوبني .
من  الدرا�سة  عينة  لدى  الجتماعية  الفوبيا  حدة  خف�س  للربنامج  العام  الهدف 

املراهقني املوهوبني، اعتمادااً على الأ�سا�س النظري للعالج املعريف ال�سلوكي.
اأهمية الربنامج تنبع اأهمية الربنامج من اأهمية اخل�سائ�س املتميزة لأ�سلوب العالج 
املراهقني  من  كثري  منها  يعانى  والتي  النف�سية  للم�سكالت  بالن�سبة  ال�سلوكي  املعريف 
املوهوبني، حيث ي�سهم الربنامج يف ال�ستفادة من جوانب القوة لدى عينة الدرا�سة للم�ساعدة 

خلف�س حدة الفوبيا الجتماعية لديهم.
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والتدريب  وال�ستخاء،  املعريف،  البناء  اإعادة  الربنامج  يف  امل�ستخدمة  الفنيات 
املنزلية،  والواجبات  الراجعة،  والتغذية  والنمذجة،  الدور،  التوكيدية، ولعب  املهارات  على 
التقومي  واإعادة  والتباعد،  الذاتية،  واملراقبة  الدور،  ولعب  والتخيل،  الأ�سباب،  ومناق�سة 

املعريف، والعالج البديل(.
الفئة امل�ستهدفة: ُطبِّق برنامج الدرا�سة على )11( مراهقا من املوهوبني املتفوقني 
اأعمارهم  الكربى،  بالقاهرة  املتفوقني  وف�سول  مبدار�س  والثانوية  الإعدادية  باملرحلة 
الفوبيا  الجتماعية طبقااً ملقيا�س  الفوبيا  ارتفاع مب�ستوي  ولديهم  )13-17( عامااً،  بني 

الجتماعية امل�ستخدم بالدرا�سة.
ال�سادة املحكمني  )13( من  الربنامج على  الربنامج: مت عر�س  التحقق من �سحة 
املتخ�س�سني يف جمال التبية اخلا�سة وال�سحة النف�سية، وذلك للتحقق من مدى مالءمة 
الربنامج للهدف الذي و�سع من اأجله، وفى �سوء اآراء ال�سادة املحكمني اأ�سبح الربنامج يف 
اأ�سبوعيا  اأ�سابيع بواقع جل�ستني  النهائية مكونااً من )10( جل�سات،على مدى )5(  �سورته 

تقريبااً، مدة اجلل�سة حواىل )�ساعة(، طبقا للجدول الآتي: 
الجدول(5)

يوضح “ ملخص” الجلسات العاجية والخطوات التنفيذية للبرنامج

رقم
الفنياتحمتوى اجلل�سةاأهداف اجلل�سةاجلل�سة

و االأ�ساليب
نوع

االإر�ساد
زمن

اجلل�سة

1

تكوين عالقة ايجابية بني 
الباحث وعينة الدرا�سة، تقدمي 

�رشح مب�سط عن العالج املعريف 
ال�سلوكي واأهميته والتفاق على 

مواعيد اجلل�سات

قام الباحث بتقدمي نف�سه لأفراد 
العينة مع احلر�س على تكوين جو 

من املودة والألفة معهم ،
�ساعةجماعياحلوار واملناق�سة

2

تكوين اجتاه ايجابي نحو 
الربنامج، مع تعريف اأفراد العينة 

بطبيعة الرهاب الجتماعي 
واأ�سبابه واأعرا�سه

قام الباحث وتطبيق مقيا�س 
الفوبيا الجتماعية وبت�سجيل 

امل�سكالت التي يعانى منها اأفراد 
عينة الدرا�سة

املحا�رشة، 
واملناق�سة ومراقبة 

الذات
�ساعةجماعي
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رقم
الفنياتحمتوى اجلل�سةاأهداف اجلل�سةاجلل�سة

و االأ�ساليب
نوع

االإر�ساد
زمن

اجلل�سة

3

التعريف بدور فنية ال�ستخاء 
يف خف�س التوتر والقلق، مع 

التدريب على ترينات ال�ستخاء 
، ومراجعة الواجب املنزيل

التحقق من ردود فعل 
عينة الدرا�سة جتاه اجلل�سة 

ال�سابقة، وف�سح املجال لذكر 
وا�ستف�ساراتهم، ومناق�سة الواجب 
املنزيل وكيفية ممار�سة ترينات 

ال�ستخاء، وتلخي�س ما دار 
باجلل�سات ، ثم يكلف بعد ذلك 

بواجب منزيل

الواجب املنزيل 
والتدريب 

على ترينات 
ال�ستخاء

�ساعةجماعي

4

مراجعة الواجبات املنزلية 
 ممار�سة التدريب على ال�ستخاء .

  �رشح فنية التخيل .

�رشح الباحث مدى معاناة كل 
اإن�سان من امل�سكالت التي يقابلها 

يف حياته، مع تو�سيح فنية 
التحكم الذاتي، وتكليف عينة 

الدرا�سة مبمار�ستها

 فنية التخيل.
�ساعةجماعي احلوار واملناق�سة

5
مراجعة الواجب املنزيل . التدريب 

 على فنية ال�ستخاء .
 مع �رشح فنية احلوار الذاتي

يطلب الباحث من اأفراد عينة 
الدرا�سة احلوار مع النف�س، حيث 

اأو�سح الباحث اأن احلديث مع 
النف�س قبل مواجهة الآخرين 

يخفف من التوتر والقلق.

الواجب املنزيل 
 واملناق�سة واحلوار 

 وممار�سة 
ال�ستخاء واحلوار 

الذاتي

�ساعةجماعي

6

مناق�سة الواجب املنزيل، 
وممار�سة التدريب على 

ال�ستخاء،مع �رشح فنية 
التعري�س، واملناق�سة واحلوار

قام الباحث مبناق�سة امل�سكالت 
املتعددة لأفراد العينة للبحث 

جماعيااً عن حل للم�سكلة وتبادل 
و الآراء حولها.

 الواجب املنزيل .
فنية التخيل 
وال�ستخاء 

والتعري�س

�ساعةجماعي

7
التدريب على اإعادة البناء 

املعريف

مراجعة الواجب املنزيل ال�سابق، 
مع التدريب على اأ�سلوب اإعادة 

البناء املعريف

الواجبات املنزلية، 
ومناق�سة الأ�سباب، 

والتخيل
�ساعةجماعي

8
التعرف اإىل مواطن ال�سعف 

والقوة يف �سخ�سية اأفراد العينة؛

دخول اأفراد العينة يف املواقف 
التي يخافون منها. )فنية 

التعري�س(

لعب الدور، 
واملراقبة الذاتية، 

والتباعد
�ساعةجماعي

9

 مناق�سة الواجب املنزيل.
ممار�سة تارين ال�ستخاء 

وتعري�س العينة ملواقف 
اجتماعية حية

ممار�سة تارين ال�ستخاء 
وربطها باملواقف الجتماعية، 

وهل ي�سعرون بالرتياح بعد 
املمار�سة؟

واإعادة التقييم 
املعريف، والعالج 

البديل
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رقم
الفنياتحمتوى اجلل�سةاأهداف اجلل�سةاجلل�سة

و االأ�ساليب
نوع

االإر�ساد
زمن

اجلل�سة

10

مراجعة الربنامج العالجي، 
مع تطبيق مقيا�س الفوبيا 

الجتماعية على اأفراد العينة مرة 
اأخرى عقب انتهاء الربنامج، وبعد 

مرور �سهرين لتتبع اأثر الربنامج 
امل�ستخدم بالدرا�سة.

اإجراء القيا�س البعدى، والتفاق 
مع اأفراد عينة الدرا�سة على اإجراء 

القيا�س التتبعى بعد �سهرين 
للتاأكد من مدى ا�ستفادتهم من 

اإجراء الربنامج املعد �سلفااً.

تطبيق مقيا�س 
�ساعةجماعيالفوبيا الجتماعية

خطوات الدراسة:
باملرحلة . 1 املوهوبني  للمراهقني  عينة  على  الجتماعية  الفوبيا  مقيا�س  تطبيق 

الإعدادية والثانوية مبدار�س املتفوقني وف�سولهم بالقاهرة الكربى، بلغ قوامها )53( فردااً.
بالفوبيا . 2 ال�سعور  مرتفعي  املوهوبني  من  مراهقا   )11( الدرا�سة  عينة  اختيار 

الجتماعية طبقااً ملقيا�س الفوبيا الجتماعية امل�ستخدم يف الدرا�سة. 
تطبيق الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي على اأفراد . 3
العينة. 
تطبيق . 4 بعد  اأخرى  مرة  العينة  اأفراد  على  الجتماعية  الفوبيا  مقيا�س  تطبيق 

الربنامج التدريبي عليهم مبا�رشة، وذلك يف اجلل�سة الأخرية ملعرفة اأثر الربنامج امل�ستخدم 
يف الدرا�سة.

تطبيق مقيا�س الفوبيا الجتماعية على اأفراد العينة مرة اأخرى بعد مرور �سهرين . 5
على الأقل، وذلك لتتبع اأثر الربنامج امل�ستخدم يف الدرا�سة. 

دللة . 6 لختبار  »ويلكوك�سون«  اختبار  با�ستخدام  للبيانات  الإح�سائية  املعاجلة 
الفروق للمجموعات املرتبطة وذلك للخروج بالنتائج وتف�سريها.

نتائج الدراسة وتفسريها:
)النتائج املتعلقة بالفر�س االأول( ◄

الذي ين�س على وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطات رتب درجات اأفراد العينة 
قبل تطبيق الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي، ومتو�سطات رتب 
درجات نف�س اأفراد العينة بعد التطبيق يف مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني املوهوبني 
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، وذلك يف اجتاه انخفا�س املتو�سط بعد تطبيق الربنامج ، وللتحقق من هذا الفر�س ا�ستخدم 
الباحث اختبار »Wilcoxon” للمجموعات املرتبطة.

الجدول(6)
 يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي

لمستوي الفوبيا االجتماعية باستخدام اختبار ويلكوكسون

م�ستوي الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدد )ن(الرتباالأبعاد

املظاهر الف�سيولوجية 
اجل�سدية

�سفر�سفر�سفرالرتب ال�سالبة
3,38-0,001

116,0566,55الرتب املوجبة

املظاهر النفعالية
�سفر�سفر�سفرالرتب ال�سالبة

2,97-0,001
116,672,6الرتب املوجبة

املظاهر والجتماعية
�سفر�سفر�سفرالرتب ال�سالبة

3,75-0,001
115,661,6الرتب املوجبة

املظاهر وال�سلوكية
�سفر�سفر�سفرالرتب ال�سالبة

2,84-0,001
115,762,7الرتب املوجبة

تقدير الذات
�سفر�سفر�سفرالرتب ال�سالبة

2,72-0,001
116,268,2الرتب املوجبة

الدرجة الكلية
�سفر�سفر�سفرالرتب ال�سالبة

3,97-0,001
116,0366,33الرتب املوجبة

بني   )0،01( م�ستوي  عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
فنيات  على  القائم  التدريبي  الربنامج  تطبيق  قبل  العينة  اأفراد  درجات  رتب  متو�سطات 
على  التطبيق  بعد  اأنف�سهم  الأفراد  درجات  رتب  ومتو�سطات  ال�سلوكي،  املعريف  العالج 
مقيا�س الفوبيا الجتماعية للمراهقني يف اجتاه ارتفاع املتو�سط بعد تطبيق الربنامج، كما 
يت�سح من اجلدول وجود فروق دالة اإح�سائيااً بني متو�سطات رتب درجات اأفراد العينة يف 
وكاأبعاد  ناحية؛  من  كلية  كدرجة  الجتماعية  الفوبيا  مل�ستوي  والبعدي  القبلي  القيا�سني 
البعدي، مما  القيا�س  اإيجابية ل�سالح  الفروق  اأخرى، وهذه  للفوبيا الجتماعية من ناحية 
يوؤكد �سحة الفر�س الأول للبحث، ويف�رش الباحث تلك النتيجة بجدوى الربنامج التدريبي 
ال�سلوكي يف توفري اخلربات واملمار�سات خلف�س حدة  العالج املعريف  القائم على فنيات 
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الفوبيا الجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني، با�ستاتيجيات خمتلفة، �ساعدت 
على اإحداث تغريات اإيجابية لأفراد العينة من خالل اأن�سطة حمببة لهم جتعلهم ي�ستمتعون 
مبا لديهم من قدرات �سخ�سية، والتي اأمكن توظيفها يف اإقامة عالقات اجتماعية اإيجابية 
يف ظل مناخ من ال�ستقرار النف�سي، ويتفق ذلك مع درا�سة )اأباظة، 2007( ، )�سامل، 2014(، 
An-(  ،)2014 )وداد،   ،)2013 م�سطفي،   (  ،)2013 اجلواد،  عبد   (  ،)2014 �ساهني،    

dersson, 2012(, )Bayani, et al, 2012( , )Boettcher, et al, 2013( والذين اأو�سحوا 

الفاعلية الإيجابية لفنيات العالج املعريف ال�سلوكي لتخفي�س حدة ال�سطرابات النفعالية 
وال�سلوكية لدي املراهقني، مما �ساعد فى حت�سني احلالة الوجدانية، وارتفاع تقدير الذات، 
وحت�سني الأداء ال�سلوكي وتخفيف الجهاد النف�سي، الناجت عن ردود الفعل النفعالية، وذلك 

بت�سحيح املفاهيم اخلاطئة، واإبدالها اأاخري �سحيحة تتنا�سب مع الواقع.
دالة  ◄ فروق  توجد  ل  اأنه:  على  ين�س  الذي  الثاين  بالفر�س  املتعلقة  النتائج 

القائم  التدريبي  الربنامج  بعد تطبيق  العينة  اأفراد  اإح�سائيااً بني متو�سطات رتب درجات 
فتة  بعد  الأفراد  نف�س  درجات  رتب  ومتو�سطات  ال�سلوكي،  املعريف  العالج  فنيات  على 
الفر�س  للمراهقني املوهوبني، وللتحقق من هذا  الفوبيا الجتماعية  املتابعة يف مقيا�س 
جلدول)7(  طبقا  املرتبطة،  للمجموعات   Wilcoxon ويلكوك�سون  اختبار  الباحث  ا�ستخدم 
الذي يو�سح الفروق بني متو�سطات رتب درجات اأفراد العينة يف القيا�سني البعدي والتتبعي 

مل�ستوي الفوبيا الجتماعية با�ستخدام اختبار ويلكوك�سون

م�ستوي الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدد )ن(الرتباالأبعاد

املظاهر الف�سيولوجية 
اجل�سدية

66,0036,00الرتب ال�سالبة

غري دالة0,360 35,1715,51الرتب املوجبة

1الرتب املتعادلة

املظاهر النفعالية 
53,5017,50الرتب ال�سالبة

غري دالة0,816 34,1212,36الرتب املوجبة

3الرتب املتعادلة

املظاهر الجتماعية 
43,7114,28الرتب ال�سالبة

غري دالة0,247 33,079,21الرتب املوجبة

4الرتب املتعادلة
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م�ستوي الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتو�سط الرتبالعدد )ن(الرتباالأبعاد

املظاهر وال�سلوكية
43,6414,64الرتب ال�سالبة

غري دالة0,427 42,098,36الرتب املوجبة

3الرتب املتعادلة

تقدير الذات
43,7615,04الرتب ال�سالبة

غري دالة0,544 44,8214,46الرتب املوجبة

3الرتب املتعادلة

الدرجة الكلية

75,739,9الرتب ال�سالبة

غري دالة0,714 44,1224,68الرتب املوجبة

�سفرالرتب املتعادلة

رتب  متو�سطات  بني  اإح�سائيااً  دالة  فروق  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  من  ويت�سح 
املعريف  العالج  فنيات  على  القائم  التدريبي  الربنامج  تطبيق  بعد  العينة  اأفراد  درجات 
الفوبيا  املتابعة، وذلك علي مقيا�س  بعد فتة  اأنف�سهم  الأفراد  ال�سلوكي، ومتو�سطات رتب 
رتب  متو�سطات  اإح�سائيااً بني  دالة  فروق  عدم وجود  يت�سح  كما  للمراهقني،  الجتماعية 
الجتماعية كدرجة  الفوبيا  والتتبعي مل�ستوي  البعدي،  القيا�سني  العينة يف  اأفراد  درجات 
اأخرى، مما يوؤكد �سحة  كلية من ناحية؛ وكاأبعاد مل�ستوى الفوبيا الجتماعية من ناحية 
للمهارات  الدرا�سة  عينة  ممار�سة  ا�ستمرار  يف  ذلك  الباحث  ويف�رش  للبحث،  الثاين  الفر�س 

وال�سلوكيات التي تدربوا عليها اأثناء تنفيذ الربنامج.

تعليق عام على نتائج الدراسة:
يوظف  تدريبي  برنامج  فاعلية  بيان  ملحاولة  احلالية  الدرا�سة  يف  الباحث  اجته   
فنيات العالج ال�سلوكي املعريف لتخفيف حدة الفوبيا الجتماعية لدى عينة من املراهقني 
للو�سول لهدف نهائي  للمراهقني،  الفوبيا الجتماعية  املوهوبني بالعتماد علي مقيا�س 
حتي  املوهوبني  املراهقني  من  الدرا�سة  عينة  لدي  الجتماعية  الفوبيا  حدة  خف�س  وهو 
تو�سلت  وقد  منها،  وال�ستفادة  قدراتهم  اإبراز  اأمام  عائقا  الجتماعية  الفوبيا  تكون  ل 
الدرا�سة للعديد من النتائج التي توؤكد على اأن امل�سكالت ال�سلوكية والنف�سية لدي املراهقني 
املوهوبني عملية متعددة الأبعاد تتطلب التعرف اإىل م�سكالت تلك الفئة يف مرحلة مبكرة 
منه  تنطلق  الذي  الأ�سا�س  هو  الدقيق  فالت�سخي�س  لذا  لهم،  املتكاملة  الرعاية  تقدمي  مع 
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اأ�ساليب الرعاية املختلفة التي تقدَّم للمراهقني املوهوبني، وحتديد اأ�ساليب التدخل املنا�سبة 
التي تعمل على اإ�سباع حاجاتهم املختلفة وتنمية مهاراتهم، واحلد من امل�سكالت التي قد 
تواجههم، كما ت�ساعدهم على التوا�سل والندماج مع الآخرين ؛ وبالتايل احلد من الفوبيا 
نتائج  من  ويت�سح  ورعايتها،  وتطويرها  وقدراتهم  مواهبهم  وتنمية  لديهم،  الجتماعية 
الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطات رتب درجات اأفراد العينة يف القيا�سني 
للفوبيا  وكاأبعاد  ناحية؛  من  كلية  كدرجة  الجتماعية  الفوبيا  مل�ستوي  والبعدي  القبلي 
الجتماعية من ناحية اأخري، وهذه الفروق ايجابية ل�سالح القيا�س البعدي، ويرى الباحث 
طبقا لتلك النتيجة جدوى برنامج العالج املعريف ال�سلوكي يف توفري اخلربات واملمار�سات 
فت عرب فنيات الربنامج خلف�س حدة الفوبيا الجتماعية لدى عينة من املراهقني  التي ُوظِّ
لأفراد  اإيجابية  تغريات  اإحداث  على  �ساعد  مما  خمتلفة،  وا�ستاتيجيات  بطرق  املوهوبني، 
قدرات  لديهم من  ي�ستمتعون مبا  لهم جتعلهم  اأن�سطة حمببة  اأنف�سهم من خالل  العينة عن 
�سخ�سية اأمكن توظيفها لإقامة عالقات اجتماعية اإيجابية ويتفق ذلك مع درا�سات )اإبراهيم 
واآخرون،Aderka, et al 2013(،)2013(،)اخلراب�سة،moon, et al, 2003(، )2010( التي 
اأكدت على اأهمية الربامج الإر�سادية والعالجية القائمة على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي 
اأن مرحلة  النف�س على  الباحثون وعلماء  اتفق  ال�سلوكية، ولقد  ال�سطرابات  لتخفيف حدة 
املراهقة من مراحل النمو املهمة يف حياة الفرد، ويف تكوين �سخ�سية الفرد، فاإذا كانت تلك 
اخلربات مواتية �سب املراهق �سويااً مع نف�سه ومع املجتمع، واإن كانت خربات موؤملة فاإنها 
الفوبيا  العديد من ال�سطرابات النفعالية وال�سلوكية لدي املراهقني ومنها  توؤدي لظهور 
مواجهتها،  ي�سعب  ومب�ساعر  التوتر،  من  بحالة  املراهقني  بع�س  مير  ،حيث  الجتماعية 
امل�سكالت  من  الخ  والنطواء،  والقلق  مثل:الكتئاب  نف�سية  ا�سطرابات  حدوث  ي�ساحبها 
مت�سابهة  الجتماعية  الفوبيا  امل�سببة ل�سطراب  الأحداث  اأن  كما  النف�سية،  وال�سطرابات 
لدى  الن�سحابي  بال�سلوك  الفوبيا الجتماعية  �سلوك  ارتباط  ب�سكل كبري بني اجلن�سني مع 
املعريف  العالج  فاعلية  على   )2007 قورة،  )اأبو  اأكد  كما   ،)Olivares, 2014( اجلن�سيني، 
اأ�ساليب  اأن  الباحث  ويرى   ، املراهقني  الجتماعية من  الفوبيا  ال�سلوكي يف عالج مر�سى 
التن�سئة الوالدية لها دور كبري فى حدوث الفوبيا الجتماعية لدى ابنائهم املراهقني، وهو 
ما يتفق مع درا�سة )ابراهيم، 2013( والتي تناولت التاأكيد علي حدوث ا�سطراب الفوبيا 
وحدوث  الوالدية  املعاملة  اأ�ساليب  بني  العالقة  درا�سة  منظور  من  للمراهقني  الجتماعية 
الفوبيا الجتماعية لدى بع�س املراهقني ، حيث اأ�سارت النتائج اإىل التاأثري البالغ للعالقات 
واأهمية  املراهقني،  ابنائهم  لدى  الجتماعية  الفوبيا  اأو  بالنف�س  الثقة  على  �سواء  الوالدية 



د. محمد على حسن إبراهيم
فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي

في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

406

تطوير ال�سلوك التكيفي للمراهق املوهوب اإيجابااً لإ�سباع حاجته اإىل التفوق وتقدير الذات، 
ومن ثم جتنب �سعور املراهق بالتوتر واخلوف الجتماعي، وهو ما اأكد عليه علماء النف�س 
من اأهمية التخطيط لل�سلوك اليجابي لبناء عالقات اجتماعية اإيجابية مع النا�س، ويتفق 
ذلك مع درا�سة )الدلمي، 2014( ب�رشورة التدعيم لل�سلوك الإيجابي للمراهقني من خالل 
املعريف  العالج  نظرية  فى �سوء   )Van, 2014( درا�سة  مع  ذلك  ويتفق  والتدريب،  التعليم 
اأهمية الإ�سباع ال�سوي للحاجات النف�سية للمراهقني املوهوبني  اإىل  اأ�سار  ال�سلوكي، والذى 
لفئة  الأ�سا�سية  الحتياجات  لتحديد  ال�سلوكي  املعريف  العالج  نهج  ا�ستخدام  خالل  من 
م�ساعدتهم  خالل  من  الجتماعية،  الفوبيا  ا�سطراب  يعانون  الذين  املوهوبني  املراهقني 
لل�سعي اإىل اكت�ساف ما يريدونه حقااً، وعما اإذا كان ما يقومون به حاليااً من ت�رشفات هو 
يف الواقع قريب لتحقيق اأهدافهم فى احلياة ، اأم اأن ت�رشفاتهم احلالية قد تبعدهم عن هذا 
الهدف مما يوؤدى لزيادة ا�سطراب الفوبيا لديهم ؟ وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية التي ت�سري 
اإىل فاعلية ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�س 
حدة ال�سطرابت ال�سلوكية والنف�سية ومنها ا�سطراب الفوبيا الجتماعية، مع درا�سات عديدة 
منها درا�سة: )Van, et al, 2015( ) املناحي، McIndoo, et al, 2014( ، )2015(،، ) �سامل، 
2014(، )وداد ، Boettcher, et al, 2014( ، )2014(، بينما تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية 
مع درا�ستي ) فراج، 2001 ( و )طنو�س، 2012 ( اللتني ا�سارتا اإىل عدم معاناة املوهوبني 

من املراهقني من ال�سطرابات النفعالية مقارنة بالعاديني. 

توصيات الدراسة:
ا�ستنادا لنتائج البحث احلايل يقدم الباحث بع�س التو�سيات واأهمها: 

التو�سيات البحثية: ♦
عدم الف�سل بني م�سطلحي املوهبة والتفوق م�ستقبالاً، فهما وجهان لعملة واحدة، . 1

حيث راأي الباحث من خالل الحتكاك بعينة الدرا�سة مواهب فى الر�سم والفيزياء والكيمياء 
والأ�سوات، ميكن اأن ت�سل باأ�سحابها اإىل م�ستويات عالية من التفوق ب�رشط حتريرهم من 
اإىل  مبوهبته  املراهق  الطالب  و�سول  اأمام  حائال  تقف  التي  الجتماعية،  الفوبيا  اأوا�رش 

مرحلة التفوق.
املوهوبني، . 2 الطالب  لدي  النف�سية  امل�سكالت  لعالج  اأولوية  تكون هناك  اأن  ينبغي 

موهبتهم  من  ال�ستفادة  من  ليتمكنوا  لديهم،  النفعايل  ال�سطراب  عنا�رش  على  للتغلب 
وجعلها و�سيلة للتفوق الذاتي وخدمة املجتمع.
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توجيه الدرا�سات امل�ستقبلية لفح�س النمو النفعايل للمراهقني املوهوبني الذين . 3
يعانون من م�سكالت �سلوكية ملعرفة نوع العالقة بني النمو املعريف والنفعايل، وهل هي 

عالقة طردية اأم عك�سية؟
ينبغي اأن ت�ستهدف البحوث امل�ستقبلية ا�ستخدام مزيج من اأ�ساليب التقومي املختلفة، . 4

جلعل التقومي اأكث دقة للحالت النفعالية لدي الطالب املراهقني املوهوبني.
 �رشورة اإعداد برامج اإر�سادية وعالجية خمططة ومنظمة تراعي حاجات الطالب . 5

املوهوبني خا�سة من هم فى �سن املراهقة، بحيث تكون تلك الربامج موجهة ب�سكل اأ�سا�سي 
لتدريب هذه الفئة على معاجلة م�سكالتهم النفعالية، بعيدااً عن الطرق التقليدية التى تعجز 

عن حل م�سكالتهم.
باملراهقني . 6 اخلا�سة  اخلدمات  تقدمي  عند  واملدر�سة  الأ�رشة  بني  التعاون  اأهمية 

املوهوبني، وعقد لقاءات دورية بني الأ�رشة واإدارة املدر�سة لتحقيق التكامل فى دوريهما 
فى هذا ال�سدد. 

يجب ت�سجيع املوهوبني على ا�ستغالل قدراتهم، مع العمل على �رشورة م�ساركتهم . 7
يف اأكرب عدد ممكن من الأن�سطة، وتوفري الفر�س املنا�سبة لهم للم�ساركة يف اأن�سطة بديلة 

منا�سبة لقدراتهم.
التو�سيات التطبيقية: ♦
ا�ستخدام برامج تربوية نف�سية خمتلفة ت�سهم فى تنمية املهارات الجتماعية لدي . 1

املراهقني املوهوبني.
والكفاءات . 2 اجلهود  جتميع  مع  املوهوبني،  ورعاية  توجيه  ومدار�س  مراكز  زيادة 

للعمل معا ب�سكل علمي مدرو�س ل�سقل املواهب وتنميتها بال�سكل املالئم، من خالل تدريب 
املعلمني على كيفية التعامل مع الطلبة املوهوبني، وحل م�سكالتهم، وال�ستفادة من الربامج 

التبوية العالجية والإر�سادية على امل�ستوي التطبيقي. 
كيفية . 3 والأخ�سائيون  املعلمون  ليتعلم  املدار�س  داخل  تدريبية  دورات  تنظيم 

ال�ستفادة من برامج املوهبة والتفوق، لإخراج الطاقات الكامنة لدي الطالب املوهوبني فى 
�سبيل تكينهم اجتماعيا، مع اإر�ساد وتدريب الوالدين على مثل هذه الربامج ل�ستخدامها مع 

ابنائهم فى املنزل.
بغر�س . 4 موؤترات  لعقد  واأهلية«  »حكومية  امل�سئولة  اجلهات  خمتلف  مع  التن�سيق 
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و�سائل  دور  تعزيز  مع  املوهوبني،  الهتمام  م�ستوى  لرفع  م�ستقبلية  وخطط  برامج  و�سع 
الإعالم، والوزارات بهذا اخل�سو�س.

تكثيف امل�سابقات الأدبية والعلمية والريا�سية والفنية، وتقدمي منح لهوؤلء الطلبة . 5
املوهوبني ت�سجعهم على �سقل مواهبهم، مع زيادة عدد ح�س�س الفن والريا�سة يف املدار�س 

باإ�رشاف مدر�سني متخ�س�سني موؤهلني. 
مع . 6 التعامل  مبهارات  املتعلقة  باحلقائق  باملوهوبني  املحيط  املجتمع  توعية 

املوهوبني ، �سواء يف البيت اأم املدر�سة اأم املراكز املتخ�س�سة، مع ترتيب الأولويات التي 
ت�سب يف م�سلحة املوهوب من خالل تنظيم حياته الجتماعية والنفعالية واحلر�س على 
مرحلة  اإىل  تو�سله  باأعمال  بالقيام  اإجهاده  اأو  عليه  ال�سغط  دون  له،  �سليمة  بيئة  توفري 
الإحباط كمنعه من اللعب مع اأقرانه، اأو اإرغامه على بع�س الدرو�س الإ�سافية، وغريها من 

ال�سلوكيات التي توؤدي اإىل ردة فعل عك�سية على منو القدرات اخلا�سة للموهوب.
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