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 اإلهداء
 

 إلى سيدي القائل، من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة
 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 دعموني... إلى من أناروا الدرب لي وشجعوني و  إلى أصحاب الفكر المستنير
 

 أساتذتي وقدوتي
 
 عرفتها في حياتي إلى أغلى الحبايب امرأةإلى من كان دعاؤها سرُّ نجاحي إلى أعظم 
 

 والدتي
 

 إلى من يسطر معي خطوط الحياة ... إلى رفيق دربي وشريك حياتي
 

 زوجي
 إلى الشموع التي أنارت حياتي ... والزهور التي استنشق عطرها

 
 أوالدي

 إلى أختي وأخي
 ى أقاربي وصديقاتيإل

 الباحثة                                                                                   
                                                                                 

                                                                                    



  

 و

 تقديرالشكر و ال
الحمد لله رّب العالمين والّصالة والّسالم على أشرف الخلق والمرسلين؛ سييدنا محميد وعليى  ليه      

هيذ  الرسيالة أن أتقيدم بالشيكر والعرفيان إليى كيل شيخص  طيب لي بعد أّن أنهيتوصحبه أجمعين، ي
بالذكر األسيتاذ اليدكتور محميد أحميد شياهين ساندني وساعدني ودعمني إلتمام هذ  الرسالة، وأخص 

للحظية عين تقيديم التوجييه  ىفليم يتيوان الذي كان مشرفًا على رسالتي وداعمًا ومساندًا لي بكل طاقته،
جابية عين كيل التسياؤالت حولهيا، أدعيو واإل المتواضعة والمتابعة في جميع مراحل إنجاز هذ  الرسالة

جيزاك  وهامًة علمية تلمع في سماء العليم، عافية وأن يظل قامةً الله العلي القدير أن يمد  بالصحة وال
 لك. اً الله كل الخير وشكر 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضياء هيئية المناقشية اليذين تارميوا بقبيول مناقشية هيذ  الرسيالة،      
ور مجييدي مناقشيياد داخليييًا، والييدكتمحمييد شيياهين رئيسييًا، والييدكتور باسييم شييل   رالييدكتو األسييتاذ  وهييم:

رشياداتام سياهمت فيي رفيع شيهن هيذ  الدراسية إقول لهم: وأالجيوسي مناقشًا خارجيًا،  ن مالحظاتام وا 
ثرائها، فهدعو الله أن يحفظكم ينبوعًا للعلم والمعرفة  .وا 

 ةوال يفوتني أن أتقيدم بالشيكر والعرفيان إليى هيذا الصيرم العلميي الشيامخ جامعية القيدس المفتوحي     
األسيتاذ الييدكتور يييونس عميرو، وعمييادة الدراسيات العليييا والبحيي  العلميي، علييى تييوفير ممثلية برئيسييها 

 التسهيالت كافة للوصول إلى هذ  اللحظة من إنجاز هذ  الدراسة.
والشيييكر كيييل شيييكر إليييى زوجيييي األسيييتاذ يوسييي  أحميييد علييييان لميييا قدميييه ليييي مييين دعيييم ومسييياندة      

في سبيل تحقيق هدفي وحلميي وهيو الحصيول عليى وتشجيع، كان له األثر األابر في المضي قدمًا 
هيييذ  الدرجييية العلميييية، كميييا وأتقيييدم بالشيييكر والعرفيييان ألوالدي محميييد ورنيييد ولييييان وعمييير وكيييريم عليييى 

إليى مساندتهم لي وتوفير الجو المناسب إلنهاء رسالتي، وأخيرًا وليس  خرًا أشكر من ساندني ووق  
 لعمل المتواضع.جانبي ولو بكلمة تشجيع إلى أن أنجزت هذا ا
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 ملخص
سلوكي في تحسين المهارات -هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية برنامج إرشادي معرفي 

االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس، باستخدام المنهج شبه 

( عام، ممن سجلوا 01-05بين )ما تتراوم أعمارهم  ،( طالبًا وطالبة03) ضمتالتجريبي، على عينة 

مرتفعة على مقياس الشعور بالخجل، درجات على مقياس المهارات االجتماعية و درجات منخفضة 

قسموا مناصفة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة. استخدم مقياسي المهارات 

االجتماعية والشعور بالخجل لجمع البيانات، وصمم ألغراض الدراسة برنامجًا إرشاديًا يستند إلى 

( جلسة، 03لسلوكية، ُطبق على المجموعة التجريبية، في جلسات بلغ عددها )ا-النظرية المعرفية

، وذلك في الفصل الثاني من العام ( دقيقة63 أو 53بواقع جلستين أسبوعيًا، مدة كل منها )

نتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ال. أظهرت 3300/3333

قياسي المهارات االجتماعية والشعور بالخجل لصالح المجموعة التجريبية، القياس البعدي على م

وكانت الفروق دالة أيضًا بين القياسين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية لصالح القياس 

 البعدي، في حين لم تظهر فروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية

، مما يشير إلى االجتماعية، ولصالح القياس التتبعي على مقياس الشعور بالخجل هاراتلمقياس الم

 الشعور بالخجل لدى الطلبة،خفض و  تحسين المهارات االجتماعيةفاعلية البرنامج اإلرشادي في 

واستمرارية فاعليته بعد فترة تتبع مدتها ستة أسابيع. كما بينت النتائج أن حجم األثر للبرنامج 

 الشعور بالخجل. في خفض( 958.المهارات االجتماعية، و ) حسينتفي ( 941.)بلغ رشادي قد اإل

 .المراهقين السلوكي، المهارات االجتماعية، الشعور بالخجل، الطلبة-الكلمات المفتاحية: اإلرشاد المعرفي
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Abstract 

The study aims to investigate the effectiveness of a cognitive-behavioral counseling 

program in improving social skills and reducing feeling of shyness among adolescent 

students in Jerusalem. The study uses the quasi-experimental approach, on a sample of 

30 male and female students, aged 15-17 years, who got lower social skills and higher 

feeling shyness scores. The sample is divided equally into two groups (experimental and 

control) and two scales are used: social skills scale and feeling shyness scale which are 

developed to collect  the data, while a counseling program based on the cognitive-

behavioral theory is designed to be applied on the experimental group, in 12 sessions, 

two sessions per week, each of 50 or 60 minutes duration. The results show that there 

are statistically significant differences between the experimental and control groups in 

the post-measurement of social skills and feeling shyness in favor of the experimental 

group. The differences are also significant between the pre and post measurements on 

the experimental group in favor of the post measurement, while there are no significant 

differences between the post and follow-up measurements among the members of the 

experimental group on social skills scale, and in favor of follow-up measurements on 

the shyness scale, which indicates the effectiveness of the implemented counseling 

program in improving social skills and reducing feelings of shyness, and its continued 

effectiveness after a six-week tracking period. The results also show that the effect of 

the counseling program amounted to .941 in improving social skills, and .958 in 

reducing feelings of shyness. 

Key Word: Cognitive Behavioral Counseling, Social Skills, Shyness, Adolescence 

Students.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة    1.1 

وتعتمد حياته على التفاعل بينه وبين المحيطين به من  ،ائن اجتماعي بطبعهاإلنسان ك

الذي فالتفاعل االجتماعي يشكل أساس شخصية الفرد  جنسه،بناء أ منليها إالجماعات التي ينتمي 

 ساساً أالتفاعل االجتماعي  يعدو  النفسية.لرغباته وحاجاته الفيزيولوجية و  شباعاً إيحقق  هخالل من

شخصية الفرد تنمو وتتطور في جوانبها المختلفة داخل ، فافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرينلتحقيق تو 

حدا  والفرد بطبيعة الحال يتعرض للعديد من األ ،طار االجتماعي والثقافي الذي ينشه فيهاإل

بهنها من  والتربويون صون صختخاصة في مرحلة المراهقة التي يصفها المفيه، وبتؤثر التي اليومية 

، وبوتيرة متسارعة، ذ تحد  فيها معظم التغيرات الجسدية والنفسيةإ ؛هم وأخطر مراحل الحياةأ 

عالقاته وتفاعالته مع نفسه ومع أن يكون موفقًا في  والنمو السليم فيها يتطلب من المراهق

ال أصبحاآلخرين  ،ويعاني من قصور في المهارات االجتماعية ،ومنعزالً  مضطرباً  شخصاً  ، وا 

 القادمة.                               حياتهمراحل على  ، وانعكاس ذلكعليه سمة الخجل وتغلب

لما لها  ،العمر حتى نهايةفي حياة الفرد منذ الطفولة  بارزاً  المهارات االجتماعية مكاناً تحتل 

د التفاعل ويعتم ،همية بالغة في تفاعل الفرد وتوافقه وتواصله مع األفراد اآلخرين في المجتمعأ من 

مكانات الفرد ومهاراته اللفظية وغير اللفظية في التواصل مع إعلى  ساسيةأاالجتماعي للفرد بصورة 

لى كونها من العناصر المهمة التي تحدد إكما يعزى االهتمام بالمهارات االجتماعية  .اآلخرين

ي تعد في حالة اتصافها طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين به في السياقات المختلفة الت

 (.                              2003، بالافاءة من ركائز التوافق النفسي على المستوى الشخصي والمجتمعي )شوقي
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توضح فهي  ،النفسية للفرد للصحةقويًا  ومؤشراً  ،مهماً  نفسياً  وتعد المهارات االجتماعية متغيراً 

 عىمن النشاط يس اً متناسق اً نظامتمثل هي ، و جتماعية عاليةما لدى الفرد من قدرة تعبيرية وكفاية ا

ويقوم بنشاط اجتماعي يتطلب  ،تحقيق هدف معين عندما يتفاعل مع اآلخرينخالله إلى الفرد من 

فيحقق  ،يفعله هو ليصحح مسار نشاطه االجتماعي وبين مامنه مهارات ليوائم بين ما يقوم به 

                                                                                                       (.        2001، المواءمة )المطوع

ويدخل السلوك االجتماعي والمهارات االجتماعية في كل مظهر من مظاهر حياة الفرد بحي  

خالل مراحل وبشكل خاص  ،يؤثر في تايفه وسعادته ونجاحه وفاعليته في مراحل حياته المختلفة

 ومدى قدرتهعلى تاوين عالقات اجتماعية تحدد درجة شعبيته بين أقرانه  فقدرته المدرسية،تعلمه 

وترتبط درااه لفاعليتها. إوهو ما ينعكس بشكل كبير على ذاته وعلى  ،فادة واالستفادة منهمعلى اإل

 والتعاط  معهم، ،رينمثل: تقديم المساعدة لآلخ ،شكال السلوكأاالجتماعية بعدد من  المهارات

 (.                                                        2009، )الحايك فيهاوحسن التواصل والتعبير عن المشاعر كما تؤثر 

ي قصور أن أ ،(2001، العدل) ودراسة ،(Carter, 2004)ترى بعض الدراسات كدراسة كارتر 

، وانعكاس ذلك على تقدير الفرد لذاته ولقدراته في المهارات االجتماعية ينتج عنه ضع  في

التي يمر بها المراهق مشكلة  أهم المشكالت النفسيةمن ولعل  .تفاعالته مع أقرانه وشعور  بالخجل

تؤثر على نمط العالقات السائدة  واالضطرابية التيفهي من الظواهر النفسية  االجتماعي،الخجل 

   (.2015واالنطواء )عواد، فسية فتصيبهم بالوحدة الن ،بين المراهقين

( أن عجز المهارات Conte, Andrews, Loomer, and Hutton, 1995ويرى كونت و خرون )

االجتماعية منتشر أاثر بين األطفال الذين يعانون من عجز التواصل اللغوي، والمظاهر المعرفية 

 .، ومنها الخجلالمتصلة بالمهارات االجتماعية
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الخجول للتعامل مع مواق  فيها اتصال بهشخاص  خرين أو عندما يكون موضع يضطر قد و 

يعاني من عجز في و  ،فتنتابه مشاعر نقص القيمة ونقص التقدير الذاتي ،مالحظة من اآلخرين

والحزم في المواق  والدفاع عن حقوقه الخاصة.  ها،التعبير عن الذات وتنقصه القدرة على تهايد

 أقران  بعد  عن مواق  الترويح والتعرف على  :مثل ،مجموعة من المشكالت وقد يسبب له ذلك

وفقدانه لبعض مصالحه لعدم قدرته على اتخاذ  ،في االختبارات الشفهية تحصيلهوتدني  ،جدد

، فالخجل له بعدان، يتمثالن في سلوكين رئيسين، موق  حازم تجا  بعض التصرفات من اآلخرين

وصعوبات في التعبير عن الذات في هذ   ،م في المواق  االجتماعيةالشعور بعدم االرتياهما: 

 (.                2016، أبو أسعدالمواق  )

وفي مراجعة لألدب، نجد االهتمام بدراسة معدالت انتشار الخجل في مسح قام به زيمباردو 

"Zimbardo ( من %50) أن توصل إلى ، فقدواإلعدادية االبتدائية" على عينات من أطفال المدارس

( من المراهقين والراشدين %40يعانون من الخجل، وأن حوالي ) من اإلنا ( %60الذكور، و )

وصفوا أنفسهم بهنهم يتسمون بالخجل، وليست لديهم القدرة على تاوين عالقات متفاعلة مع غيرهم 

   (.2010من األفراد في نفس أعمارهم )متولي، 

 عديدة سنوات فيمراجعة العديد من الدراسات خالل  من( Chęć, 2019وتاش  دراسة شيك )

 وكذلك ،(المزاجية ذلك في بما)البيولوجية  العوامل من بكل يتهثر الخجل أن العلمي البح  من

 وبالتالي نسبيًا، مستقرة صفة شخصيةيعتبر  حالياً  الخجل وأوضحت الدراسة أن. البيئية العوامل

اضطراب(، كما بينت النتائج ) االجتماعي الرهاب أو ،(ةحال) االجتماعي القلق عن تمييزها يجب

 الخيار هو النفسي والقلق، وأن اإلرشاد الخجل اضطرابات بين وكمية نوعية اختالفات أن هناك

-المعرفي واإلرشاد السلوكي، اإلرشاد: الشعبية، ويشمل من الطرق  للخجل، أاثر جيد وفاعل لعالج

 .االجتماعية المهارات لىع والتدريب األدوار، ولعب السلوكي،
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ويستند إلى  ،رشاديالسلوكي من أحد  التصورات في المجال اإل-رشاد المعرفيويعتبر اإل

ترى السلوكية -فالنظرية المعرفيةأهمية العمليات العقلية في تنمية السلوك واإلبقاء عليه وتعديله. 

ا هناك عوامل معرفية لدى الفرد إنم ،عن تفاعل بين المثيرات البيئية بهن سلوك الفرد ليس ناتجاً 

وأساليب  تربيتهأنماط و  ،وخبراته ،ومفهومه عن ذاته ،ثقافته :مثل ،مسؤولة عن سلوكاتهال هي

وعلى مدى تفاعل حديثه الداخلي مع  ،عقالنية أم غير عقالنية أاانت وطرق تفكير  سواءً  ،تنشئته

  .(2014، بو أسعدوطرق ااتسابه لتعلم السلوك الخاطئ )أ ،بناءاته المعرفية

 أساسياً  دوراً  تلعب والمشاعر األفكار أن هو السلوكي-اإلرشاد المعرفي في األساس المفهوم

 تحطم في التفكير في الوقت من الاثير يقضي الذي الشخص المثال: سبيل السلوك، فعلى في

 من والهدف .لذلك نتيجة الجوي  السفر يتجنب األخرى، الجوية والاوار  المدرج وحواد  الطائرة

 جوانب من جانب كل في التحكم يمكنهم ال بينما األفراد أنه تعليم هو السلوكي-اإلرشاد المعرفي

بيئتهم           في معها والتعامل لألشياء تفسيرهم كيفية في التحكم فإنه يمكنهم حولهم، من العالم

(Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, Fang, 2012(.                                                                          

أسلوب إرشادي يتضمن مجموعة من االستراتيجيات  هو السلوكي-المعرفي فاألسلوب

 ،والتوقعات السيئة ،فكار السلبيةواأل ،ر أنماط المعتقدات القديمةيلى تغيإاإلرشادية التي تهدف 

ة مواجهة األمور الصعبة عن طريق التحكم بذاته )عبد حي  يتعلم الفرد كيفي ؛واستبدالها بهخرى 

 (.                                                                          2006، الوهاب

وبهنه ال يحسن التصرف في  ،من الخوف من الفشل أمام اآلخرين بشكل عام ويعاني المراهق

وينشه لديه صراع نفسي داخلي يتجلى  ،لى العزلةإيل كما يعاني من الم ،المناسبات االجتماعية

هله أ بعدم االستقرار وشدة القلق والتبرم من الحياة وقد ينقطع عن المدرسة أو ينطوي وينسحب عن 

                                                                                          (.                                  2012، جل حياته الخاصة المستقبلية )العاسميأوربما لن يقبل لنفسه أي مهنة من  ،وأصدقائه
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يستهدف سلوكي –رشادي معرفيإومن هنا تهتي هذ  الدراسة في محاولة لتطوير برنامج 

ومساعدتهم  ،ويعانون من الخجل ونقص المهارات االجتماعية ،الذين هم في مرحلة المراهقةالطلبة 

وبالتالي  ،جل نموهم وتطويرهم ودمجهم في الحياة االجتماعيةأتخطي تلك المشكالت من  على

 منتجين وناجحين في مختل  جوانب الحياة.  فراداً أيكونوا  كي تحسين مستوى قدراتهم واستعداداتهم

                                                                                                                  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  2.1

الباحثة لوجود نقص لدى بعض الطلبة في المهارات  مالحظةبدأت مشكلة الدراسة من خالل 

ظهر يي ذاالجتماعية وقصور في عمليات التواصل اللفظية وغير اللفظي، باإلضافة إلى الخجل ال

العزلة واالنطواء وتجنب األنشطة المدرسية منعًا عليهم وبشكل واضح، وتجعلهم يميلون إلى 

 لشعورهم باإلحراج، أو وضع أنفسهم موضعًا للسخرية واالستهزاء من قبل زمالئهم وأقرانهم. 

( أنه يجب االهتمام بظاهرة الخجل الشديد ومحاولة إيجاد الحلول 3303الخصاونة )ويوضح 

التواصل تجنب  :ت التي يسببها الخجلالمناسبة له خاصة بالنسبة للمراهقين، فمن المشكال

بصورة طبيعية، وضع   تفاعلون بصداقات، والغيرة أو الحسد عندما يجد الطفل أقرانه ي واالرتباط

يؤكد و  .ةخارج األسر  الفرد اجتماعياً  وا عاقة وظيفةالمهارات االجتماعية  نقص فيو ، الثقة بالنفس

فرد ناجحًا في التعليم، فإنه من الضروري أن أنه لاي يكون ال (Smithikrai, 2007)سم  إاراي 

الدراسة  سعتومن هنا،  يكون لديه مزيج من الخصائص الشخصية والقدرات المعرفية السوية.

سلوكي بهدف رفع مستوى المهارات االجتماعية وخفض -تطوير برنامج إرشادي معرفيإلى الحالية 

 راسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:جاءت هذ  الد، فالشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين

سلوكي في تحسين مستوى المهارات االجتماعية وخفض –فاعلية برنامج إرشادي معرفي ما

 الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس؟ 
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 وقد تفرع عن السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:

اد المجموعة التجريبية وأفراد هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات أفر السؤال األول: 

الخجل بعد تطبيق الشعور بالمجموعة الضابطة على كل من مقياسي المهارات االجتماعية و 

 البرنامج اإلرشادي؟ 

هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على كل السؤال الثاني: 

 ل قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟الخجالشعور بمن مقياسي المهارات االجتماعية و 

كل على هل توجد فروق جوهرية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية السؤال الثالث: 

الخجل في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور ستة الشعور بمن مقياسي المهارات االجتماعية و 

 أسابيع من تطبيق البرنامج اإلرشادي؟ 

تحسين المهارات االجتماعية وخفض ما حجم أثر البرنامج اإلرشادي المطبق في  :السؤال الرابع

  الطلبة المراهقين في القدس؟لدى  الشعور بالخجل

 

 فرضيات الدراسة  3.1

 تية:اآلالصفرية  فقد صيغت الفرضيات الدراسة،لإلجابة عن أسئلة 

بين متوسطات  (α≤05.) الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال: الفرضية األولى

بعد المهارات االجتماعية درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس 

 تطبيق البرنامج اإلرشادي.

بين متوسطات  (α≤05.) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: الفرضية الثانية

بعد الخجل الشعور بية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس درجات أفراد المجموعة التجريب

  تطبيق البرنامج اإلرشادي.
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بين متوسطات  (α≤05.) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: الفرضية الثالثة

قبل وبعد تطبيق البرنامج المهارات االجتماعية درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

 شادي.اإلر 

بين متوسطات  (α≤05.) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: الفرضية الرابعة

 قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.الخجل الشعور بدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

ين ب (α≤05.) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الخامسة

في القياسين البعدي  المهارات االجتماعيةمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

 ( أسابيع.6ر )بعد مرو  والتتبعي

بين  (α≤05.) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية السادسة

في القياسين البعدي  الخجلالشعور بتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس م

 ( أسابيع.6ر )بعد مرو  والتتبعي

 

  أهداف الدراسة 4.1

 الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: سعت

سلوكي في تحسين مستوى المهارات االجتماعية –رشادي معرفيإاختبار فاعلية برنامج  .0

 وخفض الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس.

ة فاعلية البرنامج اإلرشادي المطبق في تحسين مستوى المهارات التحقق من استمراري .3

 االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس.

الاش  عن حجم األثر للبرنامج المطبق في تحسين المهارات االجتماعية وخفض الشعور  .0

 الطلبة المراهقين في القدس. ىبالخجل لد
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ن للبيئة الفلسطينية وفاعل في تحسين المهارات االجتماعية وخفض تطوير برنامج إرشادي مقن .4

 الشعور بالخجل، يمكن استخدامه من قبل المتخصصين والمرشدين في الحاالت المشابهة.

 

 أهمية الدراسة 5.1

همية الدراسة من موضوعها والمتعلق في تحسين المهارات االجتماعية وخفض الشعور أ تامن 

 يناألخذ بعين االعتبار أن هذ  الدراسة تركز على الجانب معمراهقين، بالخجل لدى الطلبة ال

النظري والتطبيقي، ويمكن أن تحدد أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية على النحو 

 اآلتي:

 األهمية النظرية:

رات في قلة الدراسات التي جمعت بين متغيري الدراسة، وهما: المهااألهمية النظرية  تتمثل

 ،-على حد علم الباحثة-في مدينة القدس  االجتماعية، والشعور بالخجل، وبخاصة لدى المراهقين

تجمع بين تحسين المهارات  السلوكية–لى النظرية المعرفيةإرشادية مستندة إوقلة وجود برامج 

طة وافتقار مدينة القدس لألنش ،االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى المراهقين من الجنسين

وذلك لسيطرة ، ن تحسن من المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجلأمكن يوالفعاليات التي 

افتقار إلى  ، باإلضافةأو غيرهما ،اجتماعي وأي نشاط  ترفيهي أاالحتالل على المدينة وقمع 

البيئة الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس للدراسات التي تعالج مشكالت واضطرابات مماثلة 

للخجل، أو نقص المهارات االجتماعية، وفي إطار تطبيقي لبرامج إرشادية، يستخدم المنهج 

            رشادي. لى مثل هذ  الدراسة وهذا البرنامج اإلإومن هنا جاءت الحاجة  .التجريبي
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                   :                                                                      األهمية التطبيقية

 تتمثل أهمية الدراسة التطبيقية فيما يلي:  

  مستوى المهارات  تحسين في فاعلو سلوكي مناسب –رشادي معرفيإرنامج بالعمل على تطوير

 .، وتقنينه لبيئة مدينة القدس وأطفالهاالمراهقينبالخجل لدى الطلبة  وخفض الشعوراالجتماعية 

 نشطة األ ببعضفي فلسطين والتربوي رشاد النفسي جال اإلتزويد المرشدين والعاملين في م

وذلك للتعامل مع الطلبة  ،السلوكي–المعرفي وأساليب البرنامجبفنيات  والمهارات المتعلقة

الشعور  ة وارتفاع في مستوى المهارات االجتماعيفي الذين يعانون من نقص  ،المراهقين

 بالخجل.   

 التي من  ،ة في مجال اإلرشاد مقننة للبيئة الفلسطينيةتوفير أدوات قياس للمتغيرات النفسي

 لها من الفلسطينية، لمافي البيئة  الحقاً  في توظيفها المرشدين والمتخصصين ن تساعدأالممكن 

 .ة منهاالعربي حتى خصوصية تختل  عن جميع البيئات األخرى 

 

                                                              حدود الدراسة ومحدداتها 6.1  

 اآلتي:النحو  وتعميماتها علىن تحدد نتائج الدراسة أيمكن 

السلوكي في تحسين المهارات االجتماعية –: البرنامج اإلرشادي المعرفيالموضوعيةالحدود 

 الطلبة المراهقين في القدس. وخفض الشعور بالخجل لدى

ة الذكور واإلنا  المراهقين في مدينة القدس، الذين عينة الدراسة من الطلب ت: تاونالحدود البشرية

 ( عامًا.01-05تتراوم أعمارهم ما بين )

 : مدرسة الزهراء الشاملة في مدينة القدس.الحدود المكانية

 م.  2020/2019هذ  الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  طبقت: الحدود الزمانية
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 كومترية، وهي:يألدوات المستخدمة وخصائصها السكما تتحدد نتائج الدراسة با     

 .مقياس المهارات االجتماعية 

 .مقياس الشعور بالخجل 

 السلوكي الذي طور لألغراض الدراسة.–البرنامج االرشادي المعرفي 

باإلضافة إلى خصوصية ، هاهذ  الدراسة على المفاهيم والمصطلحات الواردة في تقتصر ا قدو 

في ظل جائحة ، تح المدارس جزئيًا الحقًا إلغالقها لفترة شهور متتابعةبعد فالفترة التي أجريت 

(، وانعكاس ذلك على طبيعة إجراءات COVID- 19بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد )كورونا 

 الدراسة.

 
 جرائية للمصطلحاتالتعريفات اإل 7.1

ات الالية المعرفية التي هي السلوك: "تعرف المهارات االجتماعية بهنهاالمهارات االجتماعية: 

بين السلوكات غير اللفظية، والسلوكات ما يستخدمها الفرد في تفاعالته مع اآلخرين، والتي تتراوم 

 (.104: 2007أبو حطب، )اللفظية المعقدة" 

وتعرف المهارات االجتماعية إجرائيًا بهنها: مجموعة من المهارات اللفظية وغير اللفظية، التي تعمل 

التواصل بين األفراد والمحيطين بهم، ويمثل مجموع الدرجات التي يحصل عليها  على تحسين

 الطالب بعد استجابته على فقرات مقياس المهارات االجتماعية المطور ألغراض الدراسة الحالية.

الخجل بهنه: "حالة زائدة في الفردية تتسم باالنشغال الزائد بالذات الشعور بيعرف الخجل: الشعور ب

 :بهنه (2010) (. وتعرفه السبعاوي Cameron, 2009: 300ة االهتمام بالتقويم االجتماعي" )وزياد

فيهمل  واالنطواء،لى الوحدة إحالة نفسية للشخص الذي يتحاشى أن يكون في جماعة ويميل 
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على غير استعداد لتاوين عالقات  وهو عادة ،االهتمامات فردية ويلجه إلىاهتمامات اآلخرين 

                                                                                                                        إنسانية.

جابته على فقرات ستبعد ا الطالبالدرجة التي يحصل عليها إجرائيًا ب الشعور بالخجل عرفيو 

                                                                                                                   بالخجل المطور ألغراض الدراسة الحالية.مقياس الشعور 

رشاد النفسي برنامج يعمل وفق نظريات اإل" يعرف البرنامج اإلرشادي بهنه: اإلرشادي:البرنامج 

ويعمل البرنامج  التوافق،وء لى سإ والتي تؤدي مشكالتهم،في فهم  وتبصير األفرادعلى مساعدة 

بحي   ،خرينسعادة مع اآللهم الفراد في حل هذ  المشكالت بما يحقق رشادي على تبصير األاإل

 (. 81: 2003 )عارف، "مستوى من التوافق والرضا والصحة النفسية أفضللى إيصل الفرد 

 والخدمات اإلرشادية والجلسات، ،نشطةمجموعة من األ :بهنه إجرائياً  البرنامج اإلرشادي عرفيو 

-خاصة النظرية المعرفيةبرشادية و لى النظريات اإلإلها والمستندة  والمتنوعة، المخططالمختلفة 

لمهارات إلى االطلبة الذين يفتقدون  ساليب اإلرشادية معاألو فنيات ال إذ ستستخدم ؛السلوكية

جل زيادة أ من هماتسلوكم و أفكارهوذلك بهدف تعديل  ولديهم درجة مرتفعة من الخجل،االجتماعية 

                                                                                       لديهم.الخجل  وخفض درجةمهاراتهم االجتماعية 

شكل من أشكال اإلرشاد " :السلوكي على أنه-يعرف اإلرشاد المعرفيالسلوكي: –رشاد المعرفياإل 

لذلك تاون األولوية الرئيسة في اإلرشاد المعرفي  م عند إساءة تهويل الواقع،النفسي الذي يستخد

 (.35: 3338، )السواط" الخاطئةواألفكار تصحيح التصورات 

منظومة من يتضمن اإلرشاد الذي ذلك على أنه:  إجرائياً  السلوكي–رشاد المعرفياإلويعرف 

تؤدي  ،شكل منظم وفق جلسات معدة مسبقاً التي تطبق ب والسلوكية، لمعرفيةا اإلرشاديةت االمهار 

قود ذلك إلى التفكير يو  تصحيح المفاهيم الخاطئة واإلشارات الذاتية المغلوطة لدى األفراد،إلى 
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 ،الزائدة وغير المناسبة أو تغييرها االنفعاليةاالستجابات اإليجابي والمعقول من خالل التخلص من 

القلق لدة الطلبة خفض درجة هارات االجتماعية و تحسين مستوى الم أن تؤدي إلىمكن يوالتي 

                                                                                          المراهقين في المرحلة الثانوية.  

 واالحباط وتسودها المعاناةزمات النفسية هي فترة عواص  وتوتر وشدة تاتنفها األ مرحلة المراهقة:

ولان قد يتخللها  عادية،يصفها البعض اآلخر بهنها مرحلة نمو  والصراع وصعوبات التوافق،

ضغوط من  وفي المجتمعسرة والمدرسة ما يتعرض له الشباب في األ ومشكالت يسببهااضطرابات 

  (.2005، )زهران

الدراسية المتوسطة  المرحلة تتزامن معمرحلة عمرية انتقالية  :بهنها إجرائياً  مرحلة المراهقةوتعرف 

تجعله ينسحب من العالم الذي يحيط به  ونفسية للمراهق،بتغيرات جسمية  والثانوية، وهي تتميز

                                                                                                       وأصعبها.هذ  المرحلة بههم المراحل  واستقالليته، وتتص ليبح  عن هويته 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري  1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

  اإلطار النظري   1.2

ليوميية للفيرد تعتبر المهارات االجتماعية من العناصر المهمة، والتيي تحيدد طبيعية التفياعالت ا

مييع المحيطيييين بيييه، وفييي المواقييي  والظيييروف المختلفيية، فهيييي تسييياعد  علييى التفاعيييل واالنسيييجام ميييع 

دارتهيا بشيكل جييد؛ مين  اآلخرين، وهي بالتالي ضرورة ملحة للقدرة على بناء العالقات االجتماعيية وا 

 أجل الوصول إلى التوافق النفسي واالجتماعي.

 

 المهارات االجتماعية 1.1.2

 تعريف المهارات االجتماعية 1.1.1.2

يرجع أصل المهارات إلى الفعل "مهر"، واالسم فيه "ماهر" أي حاذق، بيارع، ويقيال فيالن مهير 

في العلم أي كان حاذقًا عالمًا به متقنًا له، ويرجع الفعل "مهر" إلى نوع من الخييل كيان يضيرب بهيا 

 (.:14 2004 ،أبو هاشمالمثل في السرعة )

( فييي المييورد تعنييي: حييذق، براعيية". ويعرفهييا الغييزاوي skill( أن مهييارة )2000كييي )وذكيير البعلب

نسان على القيام بهنشيطة تسيتند إليى قاعيدة معرفيية صيلبة، تيدعمها الخبيرة ( باعتبارها قدرة اإل2001)

( فييي المييورد أن اجتميياعي 3333واالسييتعدادات الخاصيية. أمييا كلميية اجتميياعي، فقييد ذكيير البعلبكييي )

(social)، .ذو صلة بالناس وعالقات بعضهم ببعض 
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وتعرف المهارة بهنها: "ذلك الشيء الذي تعلم الفرد أن يؤديه عن فهم بسهولة ويسر ودقة، وقد 

 (.03: 3338حلو، أبو يؤدى بصورة بدنية أو عقلية" )

: 3335( المشار إليه لدى )المحمدي، Rinn and Markel, 1979وعرف كل من رين وماركل )

علييييى أنهييييا: "ذخيييييرة للسييييلوكات اللفظييييية وغييييير اللفظييييية التييييي تييييؤثر فييييي ارات االجتماعييييية المهيييي( 10

استجابات اآلخيرين، وتعميل كيليية ييؤثر بهيا األفيراد فيي بيئيتهم عين طرييق ااتسياب النتيائج المرغوبية 

أو إزالتهيييا أو تجنبهيييا وميييدى نجاحهيييا فيييي ااتسييياب النتيييائج  االجتمييياعيوغيييير المرغوبييية فيييي المحييييط 

 بة أو الهروب منها دون إلحاق األذى باآلخرين".المرغو 

( المشيييار إلييييه ليييدى )المطييييوع، Ian and Constance, 1992ويعيييرف إييييان وكونسيييتانس )

( المهييييارات االجتماعييييية بهنهييييا:" قييييدرة الشييييخص علييييى أن يييييهتي بسييييلوكات تحظييييى بقبييييول 05:3330

ويكون الشخص مياهرًا  ،اآلخريناآلخرين، واالبتعاد عن السلوكات التي تالقى بعدم االستحسان من 

 جتماعية المحيطة به".ما دام قادرًا على استثارة ردود فعل إيجابية من البيئة اال

القيدرة عليى  :( المهارات االجتماعية بهنهياCombs and Slaby, 1997وعرف كومبس وسالبي )

ت قيميية، وفييي الوقييت التفاعييل مييع اآلخييرين فييي البيئيية االجتماعييية بطييرق تعييد مقبوليية اجتماعيييًا أو ذا

 ذاته تعد ذات فائدة للفرد ولمن يتعامل معه، وذات فائدة لآلخرين عمومًا.

هن المهييارات االجتماعييية عبييارة عيين: "مجموعيية ميين السييلوكات بيي( 2006:13وأشييار أبييو معييال )

التي تجعل الفرد فعااًل كجزء من جماعية أابير، وتشيتمل هيذ  السيلوكات عليى التواصيل ميع اآلخيرين 

ظهار االهتمام بالطرف اآلخر، والتعاط  معه".والت  فهم، وا 

فالمهارات االجتماعية: "هي قدرة الفيرد عليى أن يعبير بصيورة لفظيية وغيير لفظيية عين مشياعر  

ويييدرك فييي الوقييت نفسييه الرسييائل اللفظييية وغييير اللفظييية الصييادرة  هو رائييه وأفكييار  لآلخييرين، وأن ينتبيي
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يه سلوكه حييالهم، وأن يتصيرف بصيورة مالءمية فيي مواقي  عنهم، ويفسرها على نحو يسهم في توج

 (.52 :2007التفاعل االجتماعي معهم" )شوقي، 

( المهارات االجتماعية بهنها: "مجموعية مين السيلوكات التيي Moos, 2000:370ويعرف موس )

ز تمَّ تعلمها، وتستخدم من أجل تحقيق العديد من األهداف المتنوعة، والحصول على مصادر للتعزي

 في أثناء موق  بينشخصي".

( بهنهييا: "تلييك العناصيير ميين السييلوك التييي تييدعم عالقييات الفييرد مييع 2009:14ويعرفهييا محمييد )

 اآلخرين وتمثل أهمية بالغة لاي يحافظ الفرد على التفاعل االجتماعي مع اآلخرين".

ت سييلوكية وتييرى الباحثيية أن التعريفييات السييابقة لمفهييوم المهييارات االجتماعييية، تضييمنت تعريفييا

جتماعيًا سويًا عليه أن يدرك الصواب والخطه ونتائج السيلوك اومعرفية، فاإلنسان حتى يسلك سلوكًا 

على الفرد والمجتمع. وبالتالي فإن الباحثة ترى أنيه يمكين تعريي  المهيارات االجتماعيية، بهنهيا: قيدرة 

فظيييي، وقدرتيييه عليييى الفيييرد عليييى التواصيييل والتفاعيييل والتخاطيييب ميييع اآلخيييرين بشيييكل لفظيييي وغيييير ل

التواصل البصري وفهيم لغية الجسيد، وتفسيير الرسيائل التيي يتلقاهيا مين اآلخيرين، وقدرتيه كيذلك عليى 

 إصدار االستجابات المناسبة في المواق  المختلفة.

 

 النظريات المفسرة للمهارات االجتماعية  2.1.1.2

 اعية، ومن تلك النظريات:فسرت مجموعة من النظريات ااتساب األفراد للمهارات االجتم     

 النظرية السلوكية: -أوالً 

يرى أصحاب هذ  النظرية بهن السلوك اإلنساني عبارة عن مجموعة من العادات التيي يتعلمهيا      

الفييرد ويكتسييبها أثنيياء مراحييل نمييو  المختلفيية، ويييتحكم فييي تاوينهييا قييوانين العقييل، وهييي: قييوى الايي ، 

موعة االستجابات الشرطية، ويعزون ذلك إليى العواميل البيئيية التيي تسيران مج انوقوى االستثارة اللت
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يتعرض لها الفرد، وتتمحور أفكيار هيذ  النظريية حيول عملييات اليتعلم عنيد ااتسياب اليتعلم الجدييد أو 

إطفائييه أو إعادتييه، ولييذا فييإن هييذ  النظرييية تنظيير إلييى السييلوك اإلنسيياني باعتبييار  سييلوكًا مكتسييبًا عيين 

ن سلوك الفرد قابل للتعديل أو التغيير بإيجاد ظيروف وأجيواء تعليميية معينية )وهبية، طريق التعلم، وأ

2010.) 

ووفقيييًا للنظريييية السيييلوكية، فيييإن المهيييارات االجتماعيييية هيييي عبيييارة عييين مجموعييية مييين السيييلوكات      

تماعيية والعادات يقوم الفرد بااتسابها وتعلمها خالل مراحل نمو  المختلفة، عبر أساليب التنشئة االج

ومن خالل قوى الا  وقوى االستثارة اللتان تتحكمان في استمرار تلك المهارات عن طريق تعزيزهيا 

 (.2011وتارارها، أو ك  تلك المهارات إذا كانت غير مرغوبة )أبو منصور، 

 نظرية التعلم االجتماعي: -ثانياً 

لمييييياء الييييذين اهتميييييوا بيييييالتعلم م العهيييييرائيييييد هييييذ  النظريييييية، فهيييييو ميييين أ " Bandura"يعتبيييير بانيييييدورا      

االجتميياعي، وبالتحديييد الييتعلم بالمالحظيية سييلوك اآلخيييرين والمحاايياة، فيشييير بانييدورا إلييى ان اليييتعلم 

 (:284-283: 2003يحد  بالمالحظة من خالل أربع عمليات تتم على النحو اآلتي )كامل، 

يستوعب المعلومات التي من ثم و  ،وفيها يالحظ الفرد المتعلم وينتبه لسلوك النموذج :هاالنتباعملية 

 يعرضها النموذج.

: وهيييي بمجيييرد أن ينتبيييه المسترشيييد للمعلوميييات األساسيييية الخاصييية بالسيييلوك اليييذي عمليةةةة االحتفةةةا 

يصبح قادرًا على أن يفهم جوانب هيذ  المعلوميات، فإنيه يكيون حينئيذ قيادرًا عليى تيذكر الميادة  ةنمذج

 ل حفظ المادة في صورة سمعية وبصرية.التي استقبلتها حواسه، ويتم ذلك من خال

ييتم فيي هيذ  العملييات اسيترجاع السيلوك المحفيوذ فيي اليذاارة، غيير أنيه  :استرجاع السلوك الحركةي

عقدة مثل ركوب الدراجات، فإن مشاهدة السلوك وحفظيه فيي اليذاارة مفي بعض السلوكات الحركية ال
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رد المهييارات الحركييية المناسييبة والقييدرة علييى ال تاونييان كييافيتين ألدائييه، بييل يجييب أن تاييون لييدى الفيي

 حفظ التوازن المطلوبين ألداء السلوك.

وفيهيا البيد مين وجيود باعي  مناسيب حتيى يمكين أداء االسيتجابة المتعلمية، وتايون عملية الدافعيةة: 

 ظاهرة.

وميين وعملييية الييتعلم ال تعتمييد فقييط علييى العوامييل الداخلييية، بييل أيضييًا علييى المثيييرات الخارجييية،      

ضيييمنها الثقافييية الفرعيييية الموجيييودة فيييي الوسيييط اليييذي يعيييي  فييييه الفيييرد، ويضيييي  بانيييدورا أنَّ السيييلوك 

 (.3331المتعلم هو نتاج التفاعل بين الفرد والبيئة التي يعي  فيها )الوهيدة، 

وترى الباحثة أن خبرات التعلم االجتمياعي مين وجهية نظير بانيدورا، تلعيب دورًا مهميًا وضيروريًا      

جتماعيييًا بشييكل سييوي، وميين خييالل الخبييرات التييي يكتسييبها افييي تعييديل السييلوكات اإلنسييانية ونموهييا 

أثنييياء التنشيييئة االجتماعيييية، مميييا تسييياعد الفيييرد عليييى تنميييية مهاراتيييه االجتماعيييية وتحسيييينها مييين أجيييل 

 التفاعل االجتماعي اإليجابي.

 النظرية المعرفية: -ثالثاً 

نما هي نتاج لسلسلة يفترض أصحاب هذا االتجا         أن االستجابات ال تحد  على نحو  لي، وا 

من العمليات المعرفية التي تتم عبر مراحل متسلسلة من المعالجة، تؤدي في نهاية المطاف إلى أن 

يتسق توظي  المعلومات مع المواق  المتنوعة، لذلك يفترض أن القصور في المهارات االجتماعيية 

 (.2000رفية مثل التوقعات السلبية )معتز، إنما هو نتاج للعوامل المع

     
 مكونات المهارات االجتماعية 3.1.1.2

ييييرى المتخصصيييون والبييياحثون فيييي تحلييييلهم وتقسييييمهم لمكونيييات المهيييارات االجتماعيييية، أنهيييا 

ال منهما لآلخر، حي  أن الفرد ال يمكنه القييام بجانيب واحيد دون اآلخير، ألن معرفية الفيرد لمكملة 
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والمعييايير االجتماعييية ال تغنيييه عيين االلتييزام بهييذ  المعييايير وترجمتهييا إلييى سييلوك مناسييب  للمهييارات

 (. 29: 2001يتوقع منه في المواق  المختلفة )المطوع، 

وقييد تنيياول المنظييرون مكونييات المهييارات االجتماعييية كييل حسييب النظريييات التييي يعتقييدون بهييا 

 على النحو اآلتي:

نات السلوكية للمهارات االجتماعية إلى كثافة السيلوك اليذي يصيدر تشير المكو مكونات سلوكية:  1.

عن الفرد واليذي يمكين مالحظتيه فيي موقي  تفاعيل ميع اآلخيرين، ويمكين وضيع المكونيات السيلوكية 

 :(2008في تصنيفين رئيسين، هما )أبو حلو، 

االجتمياعي : وهيذا النيوع مين السيلوك ليه أهميية كبيرى فيي مواقي  التفاعيل أ. سلوك اجتمةاعي لفظةي

فهييو الييذي يعمييل علييى نقييل الرسييالة بشييكل مباشيير، وميين أمثلتييه: إبييداء الطلييب مباشييرة، رفييض طلييب 

 معين، الشكر أو الثناء، السلوك التوكيدي.

: وهيييذا السيييلوك ال يقيييل أهميييية، ويشيييمل لغييية الجسيييد وااليمييياءات سةةةلوك اجتمةةةاعي ظيةةةر لفظةةةيب. 

قال إن لها المصداقية األاثير فيي التعبيير مين والتواصل البصري، حجم الصوت وتعبيرات الوجه، وي

السييلوك اللفظييي، مثييل الطالييب الييذي يقييول لييك أنييه مرتييام وتبييدو علييى تعبيراتييه مظيياهر التعييب، وفييي 

 .رشادية يهخذ هذا النوع من السلوك األهمية القصوى في مالحظة المسترشد وفهم مشكلتهالعملية اإل

جتماعية نشاطًا حركيًا فحسب بل لها مكون  خر وهو ال تعد المهارة االالمكونات المعرفية:  2.

المكون المعرفي، فالمهارة تتطلب جوانب معرفية وعمليات عقلية أهمها اإلدراك الذي يدخل ضمن 

(. ومن العمليات المعرفية في المهارات االجتماعية األداء الوجداني 2006حسن، )العمليات العقلية 

اك انفعاالت اآلخرين بدقة، وضبط توقيت االستجابات على نحو إدر  :مثل، في المواق  االجتماعية

والقدرة على فهم الرسائل غير  ،سليم كعدم مغادرة المكان في منتص  الجملة التي يقولها المتحد 

بعض كما أن (. 2006مثل فهم عالمات الضيق على وجه الشخص اآلخر )إبراهيم،  ،اللفظية
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تلك التي تشير إلى  ، وبخاصةعية يصعب مالحظتها مباشرةالمكونات المعرفية للمهارة االجتما

وحي  إن  .تطلعات الفرد وأفكار  وقراراته بشهن ما يجب عليه قوله أو فعله أثناء التفاعل االجتماعي

نجد أنهم يستنتجون تارارًا بشكل خاطئ أو صحيح مما  فإننا ،األفكار غير مرئية للمالحظ المشاهد

 (.3338حظ )المشاط، المالقاله أو فعله الشخص 

وهذا المكون للمهارة شهنه شهن المكونات األخرى للسلوك  . المكون الوجداني االنفعالي:0

اإلنساني؛ حي  أنها قابلة لالاتساب والتعديل والتغيير، وهي مرتبطة بعالقة عضوية بالمكونات 

لفيزيقية والعاطفية جميعها األخرى للمهارة، فالمعرفة والمعلومات والتدريب واالستخدام والعمليات ا

عوامل أو ركائز تؤدي إلى تعلم المهارات وااتسابها، وأن نمط المهارات مؤسس على ما لدى الفرد 

 (. 3334من تلك العوامل أو الركائز )أبو هاشم، 

وترى الباحثة أن مقدرة الفرد على إدراك األمور واألماني والنوايا لألفراد الذين يتعامل معهم      

 والعكس صحيح. ،يجابي على التفاعل االجتماعيإل صحيح له تهثير بشك

 
 وأهميتها خصائص المهارات االجتماعية 4.1.1.2

؛ معتز، 3330هناك عّدة خصائص أساسية مميزة للمهارات االجتماعية كما حددها )جمعة،      

في أداء الفرد لنشاطاته  على البراعة والافاءة والخبرةيشتمل مفهوم المهارة االجتماعية  :، هي(3333

العنصر الجوهري في أي مهارة اجتماعية هو ، و االجتماعية، ومختل  أشكال تفاعالته مع اآلخرين

تشتمل ، و القدرة على تحقيق نتيجة فاعلة في االختبارات من أجل الوصول إلى هدف مرغوب

لفرد من وراء سلوكه هدف ا، و المهارات االجتماعية على قدرة الفرد على الضبط المعرفي لسلوكه

الحصول على التدعيم االجتماعي من البيئة التي يعي  فيها بالشكل الذي يحقق له التوافق النفسي 

تتحدد المهارات االجتماعية في ضوء جوانب معينة من سلوك الفرد وخصاله، وفي ، و واالجتماعي
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لتعلم؛ حي  أنها تتاون من باتاتسب المهارات االجتماعية ، كما أن طار مالئم للموق  االجتماعيإ

 ب.يخالل معايشة الخبرة أو التجر 

تعدد المهارات االجتماعية بمثابة بوابة عبور الفرد إلى عملية التواصل والتفاعل مع مجتمعه و      

والبيئة المحيطة به، حي  يعتبر التواصل والتفاعل االجتماعي والقدرة على مشاركة اآلخرين عوامل 

ونجام العالقات االجتماعية واستمرارها في جميع المراحل العمرية للفرد، مهمة وضرورية لنمو 

وفيما يلي بعض النقاط التي تتحد  عن أهمية المهارات االجتماعية بالنسبة لألفراد )فرحات، 

 (:3300أبو منصور،  ؛3304

التي تعتبر المهارات االجتماعية عاماًل مهمًا في تحقيق التاي  االجتماعي داخل الجماعات  .0

 ينتمون إليها وكذلك المجتمع.

 تفيد المهارات االجتماعية في التغلب على مشكالتهم، وتوجيه تفاعالتهم مع البيئة المحيطة. .3

يساعد ااتساب األفراد المهارات االجتماعية على استمتاعهم باألنشطة التي يمارسونها،  .0

 وتحقيق إشباع الحاجات النفسية لهم.

جتماعية على تحقيق قدر كبير من االستقالل الذاتي، واالعتماد يساعد ااتساب المهارات اال .4

 على النفس، واالستمتاع بهوقات الفراغ.

في النفس ومشاركة اآلخرين في األعمال التي المهارات على ااتساب الثقة ااتساب  يساعد .5

مكاناتهم.  تتفق وقدراتهم وا 

واإلبداع في حدود طاقاتهم الذهنية على التفاعل مع الرفاق واالبتاار المهارات ااتساب يساعد  .6

 والجسمية.

ن حدثت أساليب تجنب األفراد ااتساب المهارات جنب ي .1 يتمكنون فإنهم حدو  الصراعات، وا 

 علة.امن حلها بصورة ف
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التعامل مع السلوك  فيتمكن الفرد من السيطرة على أشكال سلوكه المختلفة، وتزيد من قدرته  .8

، وتمكنه من إقامة عالقة وثيقة مع المحيطين به والحفاذ غير المنطقي الصادر من اآلخرين

 عليها.

وترى الباحثة أن هذ  الخصائص التي تتميز بها المهارات االجتماعية، هدفها األساس هو     

ويتضح من أهمية المهارات  التفاعل االجتماعي اإليجابي لألفراد في المواق  االجتماعية المختلفة.

كما أنها تحدد  ،عناصر المهمة والضرورية التي يجب أن يكتسبها الفرداالجتماعية أنها من ال

طبيعة التفاعالت اليومية بين الفرد والمحيطين به في المواق  المختلفة، وتعد في حالة تميزها 

 بالافاءة من مظاهر الصحة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي. 

 
 تصنيف المهارات االجتماعية 5.1.1.2

دت وتنوعت وجهات نظر الباحثين في تناولهم تصنيفات وأنواع المهارات االجتماعية، تعد     

 منها: ،وأسفر عن ذلك عدة تصنيفات للمهارات االجتماعية

 : (Moos, 2000: 370-371تصنيف موس ) -أوالً 

مهارات اجتماعية تساعد على بدء وتسهيل العالقات االجتماعية والحفاذ عليها  :ويتمثل في

ألشخاص مثل: تاوين صداقات، والعالقات المتجانسة مع األسرة التي تمثل مكافهة في حد بين ا

همة والشعور بالرضا من ذلك، مثل ممهارات اجتماعية تشجع وتدعم االلتزام بالعالقات ال، و ذاتها

مهارات ، و يجابي، ومهارات حل الصراعات في نطاق العمل الجماعي أو داخل األسرةالتواصل اإل

عية تؤدي إلى التعزيز وتقلل من التغذية الراجعة السلبية؛ ألنها ترتبط بالمعايير والتوقعات اجتما

 الثقافية المرتبطة بالسلوك االجتماعي.
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 (:Turner et al., 2006تصنيف تيرنر وزمالؤه ) -ثانياً 

صني  إلى ت( Turner, Conkel, Reich, Trotter, and Siewart, 2006)عمد تيرنر وزمالؤ       

المهارات االجتماعية إلى عدد من المجاالت، والتي تشتمل على: إدراك الفرصة أو الموق ، 

، والمبادرة والمرونة، والقدرة على التاي . وأشاروا إلى أنَّ فاعلية المهارات الشخصيةوفرض 

الهادف، االجتماعية بهنواعها المشار إليها  نفًا ترتبط بصورة وسطية بمؤشرات السلوك االجتماعي 

لى وجود ارتباط بين مهارات إدراك الفرص كواحد من مكونات المهارة االجتماعية وفاعلية  وا 

مهارات السلوك االجتماعي اإليجابي، والترفيه والعالقات االجتماعية، والمثابرة االجتماعية، 

 واالندماج مع اآلخرين، والقيادة. 

مهارة الحزم كمكون  خر للمهارات إلى وجود ارتباط بين  "تيرنر وزمالؤ " كما أشار

االجتماعية مع فاعلية مهارات السلوك االجتماعي والتفاعل اإليجابي. ومن جانب  خر، فقد أشاروا 

إلى أنَّ مهارة المبادرة ترتبط بفعالية مهارات السلوك االجتماعي اإليجابي والتفاعل اإليجابي، 

المرونة، فقد ارتبطت بفاعلية مهارات التفاعل  والمجموعة، والمثابرة االجتماعية، والقيادة. أما

االجتماعي والمجموعة، والقيادة فقط، بينما ارتبطت مهارة القدرة على التاي  بفاعلية السلوك 

 االجتماعي اإليجابي، والتفاعل االجتماعي والمجموعة، والمثابرة االجتماعية.

 :(Morrison, 1981)تصنيف موريسون   -ثالثاً 

 المهارات االجتماعية بثالثة أنواع رئيسة، هي: (Morrison, 1981)يسون حدد مور      

محتوى الحدي ، والمهارات اللغوية، مثل: حجم : وتتضمنالعناصر التعبيرية،  -النوع األول

الصوت، وسرعة الصوت، والمهارات غير اللفظية، مثل: الحركة الجسمية، وتعبيرات الوجه، 

 واالتصال بالعين.
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االنتبا ، والفهم اللفظي وغير اللفظي لمضمون : وتتضمنالعناصر االستقبالية،  -يالنوع الثان

دراك المعايير الثقافية أثناء تناول الحدي  مع اآلخرين.  الحدي ، وا 

، والدعم رويتضمن: توقيت االستجابة، ونمط الحدي  بالدو االتزان االنفعالي،  -النوع الثالث

 االجتماعي.

 ضمن المهارات اآلتية:توت(، 0210وعبد المجيد، تصنيف )عكاشة  -رابعاً 

ما مطلوب منه من األعمال وعلى درجة و وتشير إلى االلتزام بهداء الفرد مهارات تحمل المسؤولية: 

 عالية من اإلتقان.

خرين والتعبير عن  رائه بكامل وتشير إلى قدرة الفرد على التحد  مع اآل مهارات توكيد الذات:

والتعبير عن مشاعر  سواًء أاانت  ،اتفاق مع  راء اآلخرين دون  معلى اتفاق أاان أ الحرية سواءً 

 إيجابية أم سلبية، في المواق  االجتماعية المختلفة.

وتشير إلى قدرة الفرد على التحكم في انفعاالته خالل االختالف في الرأي مع مهارة ضبط النفس: 

 ات التفاعل االجتماعي.اآلخرين، وفي حاالت تثير االستفزاز في أثناء عملي

: وتشير إلى حاالت مساعدة اآلخرين، والمشاركة الجماعية في األعمال، وتلبية مهارة التعاون 

 االحتياجات.

: وتشير إلى قدرة الفرد على اتباع سلوك قائم على تفهم واحترام مشاعر اآلخرين، مهارة التعاطف

 واإلحساس بمعاناة من تتفاعل معهم اجتماعيًا.

: وتشير إلى قدرة األفراد على التفاعل مع األقران في مواق  اجتماعية التواصل مع األقرانمهارة 

مختلفة، وتاوين عالقات أو صداقات، فضاًل عن التحكم في السلوك اللفظي وغير اللفظي بمرونة 

 عالية بما يتالءم مع ما يطرأ من مستجدات من تلك المواق .
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يتفقوا على أصناف وأنواع ثابتة ومحددة للمهارات االجتماعية،  وترى الباحثة أن الباحثين لم     

لانهم جميعًا ركزوا على الجوانب االجتماعية والنفسية في تسميات أصناف وأنواع المهارات 

االجتماعية، باإلضافة إلى اتفاق الباحثين والمصنفين للمهارات االجتماعية على أن هذ  التصنيفات 

 ا تهثير إيجابي على حياة الفرد وعالقاته االجتماعية.على اختالفها وتعددها له

 
 المهارات االجتماعية في جوانب القصور 6.1.1.2

تتعدد أوجه القصور في المهارات االجتماعية، فبعضها يركز على القصور في األداء،      

والبعض اآلخر يركز على ضع  السيطرة والضبط، وبعضها يركز على القصور في الجانب 

 رفي، وفيما يلي عرض لبعض أوجه القصور في المهارات االجتماعية:المع

: نجد أن تدريب األطفال ذوي القصور في المهارات أ. مظاهر قصور في المهارات االجتماعية

االجتماعية الالزمة للتفاعل بشكل مالئم مع األقران يتم تحقيقه من خالل التعلم بالمالحظة أو 

 تشكيل النموذج.

: نجد أن األفراد الذين يمتلاون قصور في األداء، قد يكون لديهم ور في األداءب. مظاهر قص

المهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل االجتماعي، لانهم ال يؤدونها بسبب القلق وقلة الدافع 

      (.3300)سالمة، 

 توجد لديهم : بعض األطفال والمراهقين الج. عجز في الضبط الذاتي المرتبط بالمهارة االجتماعية

مهارة اجتماعية معينة تناسب مواق  معينة؛ ألن االستجابة االنفعالية تمنعهم من ااتساب المهارات 

المالئمة للموق ، ومن االستجابات االنفعالية التي تعيق تنمية مهارات اجتماعية معينة: القلق، 

فاعلوا مع أقرانهم؛ ألن والخوف، فاألطفال والمراهقين على سبيل المثال قد يصعب عليهم أن يت

ق تفاعلهم االجتماعي.  القلق االجتماعي أو المخاوف المرضية قد تعود
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بعض األفراد لديهم المهارة االجتماعية  د. قصور في الضبط الذاتي عند أداء المهارة االجتماعية:

لضبط لانهم ال يؤدون المهارة، بسبب االستجابة الصادرة عن اإلشارات االنفعالية، ومشكالت ا

السابقة والالحقة، وهذا يدل على أن الفرد يعرف كي  يؤدي المهارة، لان ليس بصفة متاررة؛ أي 

أن الفرد يتعلم المهارة لانه ال يظهرها بطريقة دائمة، وهذا ربما يعود إلى الخوف أو القلق أو 

وغير  لفظيك توقعات الفرد المسبقة حول ردة فعل اآلخرين االنفعالية إزاء ما يصدر عنه من سلو 

 (. 3334ي، لحميضلفظي )ا

: ويتضح ذلك في أن الطفل ال يبدأ المحادثة مع طفل  خر، ه. العجز العام في الجانب المعرفي

 Ladd andبسبب أنه ال يعرف ما هي العبارات المناسبة التي يفترض أن يستخدمها في المحادثة )

Mize, 1983 .) 

رات االجتماعية يظهر في عدة جوانب، الجانب األول فهو وترى الباحثة أن القصور في المها     

يتعلق بعدم امتالك الفرد للمهارة من األساس، والجانب الثاني يتعلق بوجود ردود واستجابات 

انفعالية تعيق الفرد عن ااتساب المهارات االجتماعية المالئمة والمناسبة للمواق  المختلفة، 

عرفة لانه ال يعرف الايفية لتطبيق واستخدام المهارة، أما الجانب والجانب الثال  أن الفرد يمتلك الم

 الرابع فهو يتعلق بالضع  في الضبط أثناء أداء المهارة.

 

 أساليب اكتساب المهارات االجتماعية 7.1.1.2

هناك أسلوبان لتعليم المهارات االجتماعية، يتمثل األول منها في التعليم المباشر، وفيه يتم      

لمهارات االجتماعية بنفس أسلوب تعلم المهارات األااديمية. أما الثاني، فيتمثل في التعليم تعلم ا

غير المباشر عن طريق ثال  استراتيجيات، هي: التعزيز االجتماعي، والتوقعات المتعلقة بالنواتج 
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يلي  (. وفيما3331المستقبلية أو التوقعات المدركة للنواتج، ثم النموذج االجتماعي )حسونة، 

 توضيح لهذ  االستراتيجيات الثال :

( إلى أن المعززات االجتماعية ذات فاعلية في Skinner: يشير سكنر )التعزيز االجتماعي -أوالً 

دراسة اإلشراط اإلجرائي، ويتم تعزيز االستجابة التي تقترب من الهدف ولو جزئيًا حتى تحقق األداء 

 :(3300)سالمة،  ز فيه بين نوعين من التعزيز، هماالمطلوب. وقد قدم سكنر جدواًل للتعزيز مي

 : التعزيز المستمر، ويقصد به تعزيز االستجابة في كل مرة تصدر فيها.النوع األول

: التعزيز المتقطع، ويقصد به تعزيز االستجابة في بعض مرات حدوثها دون البعض النوع الثاني

 يرة.اآلخر، ويتم التعزيز على فترات زمنية ثابتة أو متغ

: تدور فكرة توقع النواتج حول نتيجة تعزيز الخبرات السابقة، قد يتوقع الفرد أن توقع النواتج -ثانياً 

تصرفات أدائية محددة له ستاافه بناء على التوقعات السابقة، وهذ  الفكرة قامت على نظرية "روتر" 

(Rotterفي التعلم االجتماعي )يمات في الموق  النفسي حي  أاد على التوقعات الذاتية للتدع ؛

الذي يمر به الفرد، وتتوق  عملية احتمال حدو  نوع معين من السلوك على توقعات الفرد التي 

 (.3335تتعلق بالنواتج أو المترتبات الناشئة عن سلوكه، وعن القيمة المدركة لتلك النواتج )الدردير، 

فراد من خاللها السلوكات االجتماعية : تتضمن الطرق التي يالحظ األالنمذجة االجتماعية -ثالثاً 

لنماذج من الابار والرفاق، وأن التعلم بالنمذجة هو العملية التي من خاللها يالحظ الشخص أنماط 

سلوك اآلخرين، ويكّون فكرة عن األداء ونتائج األنماط السلوكية المالحظة، بمعنى أن يكون هناك 

ه، أي أن الفرد قد يتعلم في موق  ما سلوك شخص فعلي يكون سلوكه قدوة يقتدي به من يالحظ

ما حتى ولو لم يظهر هذا السلوك المتعلم من خالل المالحظة بصورة فورية، لانه يؤدي هذا 

السلوك في ظروف مستقبلية بصورة ال نستطيع معها إال أن نستنتج بهنه قد تعلم بالفعل من الموق  

 (.2333)كامل، السابق، ولهذا نكون أمام عملية إدرااية معرفية 
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يتضح مما سبق أند االستراتيجيات الثال  تتداخل فيما بينها وتساعد الفرد على ااتساب      

 غير مباشر. مبشكل مباشر أسواًء المهارات االجتماعية، 

 طرق تعلم وتحسين المهارات االجتماعية  8.1.12

ارات االجتماعية، منها ما يلي هناك العديد من األساليب والفنيات المستخدمة في تحسين المه     

 (:3334الحميضي،  ؛3304راشد وكعيد،  ؛3308)عبد الرحمن، 

: يتضمن أداء الدور منهجًا  خر من مناهج التعلم االجتماعي، يدرب فيه لعب الدور أو أداء الدور

ذا الطفل )المسترشد( بمقتضا  على تمثيل جوانب من المهارات االجتماعية حتى يتقنها. وإلجراء ه

يطلب المرشد من الطفل )المسترشد( الذي تنقصه المهارات االجتماعية أن يؤدي دورًا  ،األسلوب

مخالفًا لشخصيته، أو أن يقوم بهداء دور طفل جريء، ويطبق هذا األسلوب بتشجيع الطفل على 

 تبادل األدوار بالتدريب على المهارات االجتماعية.

مباشر )فرد( للمسترشد أو الطفل؛ حي  يكون الهدف  ويقصد بها إتاحة نموذج سلوكي النمذجة:

هو توصيل معلومات حول النموذج السلوكي المعروض للطفل، بقصد إحدا  تغيير ما في سلوكه 

 أو إاسابه سلوكًا جديدًا. 

: ويهدف هذا األسلوب إلى مساعدة المسترشدين في التعبير عن التدريب على توكيد الذات

مباشرًا وبهسلوب مقبول اجتماعيًا، وتساعد التوكيدية على تحقيق أابر قدر  مشاعرهم و رائهم تعبيراً 

ممكن من الفاعلية والنجام عندما يدخل المسترشد في عالقات اجتماعية مع اآلخرين، فال يكون 

 ضحية لموق  خاطئ من صنع اآلخرين، ودوافعهم في مثل هذ  المواق .

ية المسترشدين الذين يفتقرون لمهارات حل : تساعد هذ  التقنالتدريب على حل المشكالت

المشكالت، وتهدف إلى مساعدتهم عن طريق تعليمهم سلسلة من الخطوات التي تساعدهم على 
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المضي في التفكير السليم عند مواجهة المشكالت المختلفة، كما يهدف هذا األسلوب إلى 

  مساعدتهم على التهقلم مع مشكالتهم بطريقة بناءة وأاثر فاعلية.

: وتقدم للفرد بعد أن يمارس السلوك، ويجب أن تاون التغذية الراجعة إيجابية التغذية الراجعة

 تصحيحية، وذلك بإخبار  بالخطوات الناجحة وكذلك بالخطوات الفاشلة وكيفية تعديلها.

ويتضمن مدم المسترشد والثناء عليه في كل خطوة يتقدم فيها نحو إتقان السلوك  التعزيز:

 .المطلوب

وتتضمن عملية تشجيع المسترشدين على تطبيق السلوك الذي تعلمه في مواق  الواجبات البيتية: 

 حياتية متنوعة.

النضج الجسمي أو العصبي  ، ومنها:بشكل عامهناك بعض الشروط الاتساب المهارات و 

 على ااتساب ائمالتشجيع الد، و الّرغبة الشديدة في تعلم المهارة، و االستعداد لتعلم المهارة، و المناسب

التقليد أو النقل الصحيح عن ، و القدوة أو النموذج السليم، و التدريب الالزم، و واألداء السليم المهارات

، التركيز واالنتبا  خالل التدريب، و اإلرشاد والتوجيه المناسب في ااتساب المهارة، و النموذج

 (. 3304)فرحات،  اإلشراف على الفرد خالل أداء المهارةو 

الباحثة أن هناك العديد من االستراتيجيات واألساليب والفنيات اإلرشادية التي ال تعد وال  وترى 

ن المهارات االجتماعية لدى األفراد، مثل: التعزيز بهنواعه، يتحصى، والتي تعمل على تحس

ة والسيكودراما، والحدي  اإليجابي مع الذات، ودحض األفكار الالعقالنية، واستخدام برامج إرشادي

المرشد أن يراعي هذ  الشروط حتى يكون تدريب ، وعلى للتدريب على المهارات االجتماعية

 مجديًا وفعااًل. االجتماعية المسترشد على ااتساب المهارات
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 أساليب قياس المهارات االجتماعية 9.1.1.2

 (:05: 3308هناك ثالثة أساليب شائعة لقياس المهارات االجتماعية، هي )الرشيدي، 

يطلب من الفرد استخدام الورقة والقلم لإلجابة عن البنود والمواق  للحصول التقارير الذاتية:  -أوالً 

 على عينة من استجابات الفرد، والتقارير الذاتية نوعان: 

هو عبارة عن مجموعة من عبارات يقرأها الفرد، ثم يقوم باختيار الخيار الذي األسلوب اللفظي:  -أ

 ن بين المواق  االجتماعية.يرا  مناسبًا له م

هو عبارة عن مواق  مصورة، وعلى الفرد اختيار الصورة  األسلوب ظير لفظي )المصور(: -ب

 عبرة عن استجاباته.مال

: وهو عبارة عن بطاقة مالحظة لسلوك الفرد خالل مالحظة األداء في المواقف الطبيعية -ثانياً 

الحظ بوص  سلوك الفرد في أنماط من التفاعل فترة زمنية ال تقل عن أسبوعين، حي  يقوم الم

 االجتماعي الطبيعي، مثل بطاقات المالحظة.

يطلب من أشخاص مهمين، مثل: )المعلم،  هنبوذلك التقرير من قبل أشخاص مهمين:  -ثالثاً 

ولي األمر، األخصائي( أن يقيموا سلوك الفرد في البيئة الطبيعية، ومن ثم منحه درجة ضمن 

 م لتقييم المهارات االجتماعية.الجدول المصم

وترى الباحثة أن هناك العديد من أساليب القياس الخاصة بالمهارات االجتماعية، وعلى 

المرشد أن يكون ملمًا بهذ  األساليب حتى يستطيع أن يعرف مستوى المهارات االجتماعية لدى 

 األفراد.
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 الشعور بالخجل 0.1.0

 الخجلالشعور بمفهوم  2.1.2.1

مفهوم الخجل بتعريفات متعددة، وتيدور معظمهيا حيول الخيوف الزائيد والقليق وخاصية فيي  حظي

المواق  االجتماعية المختلفة، ويعتبير الخجيل خبيرة طبيعيية مين الممكين أن يتعيرض لهيا األفيراد مين 

كييال الجنسييين، وكييل إنسييان يمتلييك مقييدارًا ميين الخجييل االجتميياعي، وهييو سييمة أساسييية، وانعييدامها أو 

ا يعتبييير أمييير غيييير طبيعييي. فقيييد ورد فيييي معجيييم اللغيية اإلنجليزيييية أاسيييفورد: أن الخجيييل يعنيييي زيادتهيي

الخيييوف والحيييذر، أو الرعيييب البسييييط، ويوصييي  الشيييخص الخجيييول اليييذي ال يمكييين االقتيييراب منيييه أو 

التحد  معه بسبب الخوف والحذر وانعدام الثقة بالنفس، فضاًل عين حيذر  ويقظتيه عنيد التحيد  ميع 

 (.2001د، اآلخرين )فاي

بهنييه: "رد فعييل شخصييي ينشييه وييييتهاد ميين الخجييل  (Zimbardo, 1977:36-37)وعييرف زيمبيياردوا 

خييالل القيييم االجتماعييية السيييائدة والمبرمجيية للحضييارة، ويكييون أعليييى فييي الحضييارات الموجهيية نحيييو 

 الذات من الحضارات الموجهة نحو الجماعة".

جتمياعي، ميع المشياركة مييل إليى تجنيب التفاعيل االبهنه: "الالخجل ( 6: 0008وعرف الدريني )     

نسيحاب مين جتماعية بصورة غير مناسيبة، ويكيون مصيحوبًا بعيدة مظياهر، منهيا: االفي المواق  اال

نشيغال جتماعي، ويكون أيضًا مصحوبًا بالشعور بالحساسيية لليذات، والتعاسية واالمواق  التفاعل اال

 بالذات".

(، بهنيييييه: "مجموعييييية متيلفييييية مييييين 90: 2001لمعطيييييي، وُعيييييرف الخجيييييل كميييييا ورد ليييييدى )عبيييييد ا

االتجاهيييات والمشييياعر التيييي تتيييدخل فيييي قيييدرة الفيييرد، وتجعليييه يتيييهثر انفعالييييًا بييياآلخرين فيييي المواقييي  

 االجتماعية".
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بهنيييه: "حالييية وجدانيييية مؤلمييية تيييؤثر عليييى كيييل مييين السيييلوك الخجيييل ( 3300وعرفيييت السيييبعاوي )

ي الفييرد بصييفة خاصيية عنييد التعييرض لمواقيي  اجتماعييية والفكيير، وهييو حاليية ميين القلييق والخييوف تعتيير 

يخشييى أن يتعييرض فيهييا الفييرد للنقييد أو التقييويم، ممييا يييؤدي إلييى سييلوك سييلبي، كاالنفعييال الشييديد أو 

تحاشييي النظيير مباشييرًة إلييى اآلخييرين، مييع صييعوبة التعبييير والصييمت واالنسييحاب ميين هييذ  المواقيي ، 

االنشغال باليذات، واالنطباعيات التيي يكونهيا اآلخيرون والشعور بالحساسية للذات، والا  والتعاسة و 

 الناجح مع اآلخرين". االتصالعن الفرد مع صعوبة تحقيق 

، ومشياعر سيالبة تتضيمن  والخجل عبارة عن توتر أو انفعال خاص، وغالبًا يكون غيير مرضيى 

 Andrews andحسياس بالدونيية والعجيز، ونقيص اليوعي باليذات ميع الرغبية فيي اخفياء القصيور )اإل

Valentine, 2002.)  ،( تعريفًا للخجل المعرفي، واليذي قصيد بيه "الخجيل 00: 3331وورد في )جعفر

مييين التعبيييير عييين أفكيييار معينييية أو الخيييوف مييين السيييخرية مييين المعلوميييات التافهييية أو الخاطئييية، وقلييية 

عوبة فيي التركيز وتداخل األفكار أو ضياعها مؤقتًا، وضع  قدرة الفهم واالسيتيعاب اللحظيي، والصي

 إدراك األمور على غير حقيقتها، في مواق  الخجل".

نسييتنتج ميين خييالل التعريفييات السييابقة، أن هنيياك تباينييًا فييي تعرييي  الخجييل واختالفييًا فييي اآلراء 

، فنييرى أن الييبعض اعتبيير  شييكاًل ميين أشييكال القلييق الزائييد، والييبعض اآلخيير اعتبيير  هالمتعلقيية فييي تعريفيي

حساسيييًا بيييالعجز والقصيييور، باإلضيييافة إليييى نوعيييًا مييين أنيييواع الخيييوف، و خييير  ون اعتبيييرو  اضيييطرابًا وا 

االنشييغال بالييذات وتوقعييات اآلخييرين وانطباعيياتهم. وتييرى الباحثيية أن تعرييي  "السييبعاوي" هييو األقييرب 

مجتمع الدراسية الحاليية وأدواتهيا، فهيو األفضيل مين بيين التعريفيات السيابقة للخجيل، لميا فييه مين إلى 

ك ربييييط بييييين المشيييياعر والتفكييييير والسييييلوك، وهييييو مييييا تقييييوم عليييييه النظرييييية شييييمولية واختصييييار، وكييييذل

 السلوكية.-المعرفية
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 النظريات المفسرة للخجل  2.2.1.2

تباينت النظريات في تفسير اضطراب الخجل، والذي يتعرض ليه األفيراد عليى اخيتالفهم، وفيميا      

 :يلي بعض النظريات المفسرة للخجل

 :(Erikson, 1965نظرية إريكسون ) -أوالً 

م، والتيييي تعتبييير تطيييور 0065االجتمييياعي عيييام -ظهيييرت نظريييية "إريكسيييون" فيييي النميييو النفسيييي

ن عمليييية إ :اإلنسيييان نتيجييية طبيعيييية لألحيييدا  االجتماعيييية والثقافيييية، وذهيييب "إريكسيييون" إليييى القيييول

فييي  التطبييع االجتميياعي تميير بثميياني مراحييل ميين ضييمنها المرحليية الثانييية، وهييي مرحليية االسييتقاللية

( أعوام )مرحلة الطفولة المبكرة(، وتقابيل هيذ  المرحلية 4-3مقابل الشعور بالخجل والشك، من عمر )

مين خيالل التيدريب عليى  االسيتقاللية"المرحلة الشرجية" عند "فرويد"، فالطفل في هيذ  المرحلية ييتعلم 

هييذ  المرحليية هييو  تنيياول الطعييام وحييد  وارتييداء المالبييس، والتييدرب علييى عييادات اإلخييراج، والمهييم فييي

إحسييياس الطفيييل باالسيييتقاللية، بحيييي  يصيييبح أقيييل اعتميييادًا عليييى الابيييار، فيخيييرج الطفيييل اليييذي تلقيييى 

ذاتيه، أميا الفشيل لكيدًا ؤ معاملة حسنة في هذ  المرحلية خيالل عمليية اإلخيراج ميثاًل أاثير اسيتقاللية وم

 (.3301فيشعر  بالخجل والشك )العلوية،  االستقالليةفي تحقيق هذ  

ى الباحثيية أن مييا يدركييه الفييرد عيين ذاتييه ومييا يحصييل عليييه ميين معييارف حولهييا، تييؤثر تييهثيرًا وتيير 

مهمييًا فييي شخصيييته وتفاعلييه مييع اآلخييرين سييلبًا كييان أم إيجابييًا، كمييا أن هنيياك عوامييل بيئييية ووراثييية 

 تساهم في ذلك.

 (: Zimbardoنظرية زيمباردو ) -ثانياً 

شييائع ومتعييدد األبعيياد، حييي  يصيي  أنييواع مختلفيية ميين  إن الخجييل كمييا يعييد  زيمبيياردوا مفهييوم     

صعوبات األداء والقلق االجتماعي في أثناء محاولة الفرد القيام بالتفاعل االجتماعي، وكيذلك الحيال 

فييي أثنييياء محاولييية التحييد  أميييام اآلخيييرين، وهيييذا تعبييير عييين حالييية مييين حيياالت فقيييدان الهويييية، وهيييذا 
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ل في أثناء محاولية القييام بسيلوكات سيواًء أميام جنسيه أم أميام الخجل قد يسيطر على المرأة، أو الرج

( هيو نيوع مين الحياالت التيي يهيدف الفيرد Zimbardoالجنس المغياير، والخجيل كميا يقيول زيمبياردو )

فيهيييا تجنيييب المواقييي  االجتماعيييية المختلفييية، والفشيييل فيييي أثنييياء المشييياركة فيييي الفعالييييات االجتماعيييية 

قلييق ميين هييذا التفاعييل، وينييتج الخجييل عيين المراقبيية الذاتييية الزائييدة التييي والشييعور بالتييذمر والضيييق وال

تشييتت عمليييات االنتبييا  والتركيييز بعيييدًا عيين مييدخالت )معطيييات( المثييير الخييارجي نحييو مييا يعييرف 

بمحتويييات العقييل أو المجييال المعرفييي، ويييؤدي االنشييغال بالييذات إلييى أثيير اجتميياعي مرتييد والمتصييل 

المتحيز نحو القطب السالب على مدرج التقويم وفي عقل الشخص الخجول،  بهداء الفرد إلى االتجا 

 (.Zimbardo, 1980ويكون هناك قلق حول الرفض من جانب اآلخرين )

 :جتماعينظرية التعلم اال -ثالثاً 

ويمنيع فرصية  ناالنسحابي، والذي يثير أنماطًا من السلوك االجتماعييعزو الخجل للقلق  اوفيه     

ن عواقب معرفية تظهر في شكل توقع الفشل فيي الموقي  االجتماعيةرات تعلم المها ، بل ويمتد ليكود

السلبي من قبل اآلخرين، ومييل ميزمن لتقيويم اليذات تقويميًا  تقييمجتماعي، وحساسية مفرطة في الاال

 (.0000، وأبو زيد سلبيًا )النيال

 النظرية المعرفية: -رابعاً 

 المعارف لدى الفرد تؤثر في انفعاالته وسلوكه بطريقتين، هما: ( أن 3331يرى عبد العظيم )     

: حيي  ييؤثر هيذا المحتيوى فيي االنفعياالت والسيلوك، والجوانيب الفسييولوجية للفيرد، محتوى المعةارف

 و فمثاًل لي ،وذلك من خالل تقديرات الفرد لذاته ولآلخرين وللعالم من حوله، وتفسيرات الفرد لألحدا 

 شخص فاشل فإنه سيشعر باالاتئاب.اعتقد الفرد أنه 

وذليك مين خييالل  ،وتعنيي العملييات المعرفييية، وتيؤثر فيي خبييرات الفيرد عين العييالممعالجةة المعةةارف: 

 درجة المرونة التي لديه في التغيير بين أساليب المعالجة المختلفة.
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 نظرية )أبراهام ماسلو( نظرية الحاجات: -اً خامس

ليييس بيياألمر الهييين، يتبيياين بتبيياين المجتمعييات، حييي  يصييعب  أن إشييباع الحاجييات وارضيياءها     

السييريعة ممييا يييؤدي  والثقافيييةارضيياءها فييي مجتمييع متغييير نتيجيية التغيييرات االجتماعييية واالقتصييادية 

صييدقاء وبييين النيياس عمومييًا وينييتج عنهييا فييي عالقييات األ ضييطراباو إلييى تييدهور العالقييات التقليدييية 

 (.2001شعور الفرد بالعزلة )سعيد، 

وتييرى الباحثيية أن نظرييية الحاجييات ركييزت علييى الحاجييات الفطرييية والغريزييية، وميين الحاجييات       

فاإلنسان ال يسيتطيع العيي   ،والتفاعل االجتماعي االنتماءساسية في حياة الفرد هي الحاجة إلى األ

 بعيدًا عن اآلخرين.

 

 مكونات الخجل 3.2.1.2

 ؛0000لييه أربعيية مكونييات رئيسيية، هييي )النيييال وأبييو زيييد، يييرى العديييد ميين البيياحثين أن الخجييل      

Zimbardo, 1980:) 

 مثل الشعور باالرتباك، والخزي، واالاتئاب، والقلق، والعزلة.: االنفعاليالمكون  -أوالً 

التييي تثييير الخييوف للشييخص الخجييول،  االجتماعييية: مثييل تجنييب المواقيي  المكةةون السةةلوكي -ثانيةةاً 

 أفكار ، وصعوبة التحد  أمام اآلخرين.وعدم التعبير عن مشاعر  و 

والشييراهة فييي األاييل،  االرتجيياف: زيييادة ضييربات القلييب، وجفيياف الفييم، المكةةون الفسةةيولوجي -ثالثةةاً 

 .واالرتعا 

: وهييو يتمثييل فييي انتبييا  مفييرط للييذات، ووعييي زائييد بالييذات، وصييعوبات فييي المكةةون المعرفةةي -رابعةةاً 

ات فيي األداء فضيالد عين ضيع  السيلوك التوكييدي، اإلقناع واالتصيال، وأن الخجيل يتضيمن صيعوب

 ، وأفكار سلبية نحو الذات.االجتماعيةوالتفكير في أشياء غير سارة في المواق  
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وترى الباحثة أن المكون المعرفي للخجل هو األاثير تيهثيرًا فيي وجيود سيمة الخجيل ليدى الفيرد، 

 .ةاالنفعاليوذلك لتهثير  بشكل قوي على سلوك اإلنسان وحالته 

 
 تصنيف الخجل 4.2.1.2

 تعددت التصنيفات الخاصة بالخجل، ومن هذ  التصنيفات ما يلي:

صن  "باس" الخجل إلى نوعين، هما )شرارق ونجاري، (: Buss, 1980تصنيف باس ) -أوالً 

3305:) 

: إن هذا النوع من الخجل يبدأ من خالل السنة األولى، وخالل النص  الثاني من خجل الخوف. 1

األولى من الحياة، ويسمى بقلق الغرباء، وعند نمو الطفل وبتارار وجود الغرباء، فإن خجل السنة 

 االنزعاجالخوف يميل إلى التضاؤل، ويعّد خجل الخوف من أنواع القلق االجتماعي؛ إذ يتضمن 

 من التفاعالت االجتماعية، أو الفزع أو الّرعب من وجود الشخص مع اآلخرين.

: يتضمن هذا النوع من الخجل الذات الموضوعية، بوصفه موضوعًا ت. خجل الشعور بالذا0

اجتماعيًا، فعندما يكون الشعور بالذات حادًا، فإن الشخص يشعر بهن اآلخرين يراقبونه، ويكون هذا 

الشعور أاثر من الحد الطبيعي، والنتيجة هو الشعور باإلحراج، وينتهي به األمر بالاسل، ويرى 

 د  يكون مدرك لذاته."باس" أن اإلنسان وح

 (:Pilkoonis, 1977:133س )يتصنيف بيلكون -ثانياً 

يتسم صاحبه بعيوب األداء، مثل الحرج عند ممارسة الظواهر السلوكية العامة،  الخجل العام:. 0

 مما يؤدي إلى الفشل في ممارستها.

داخلية، وبالقلق، : يتسم صاحبه بالشعور الذاتي بعدم االرتيام، وباالستثارة الالخجل الخاص .0

 وبالحساسية للذات من التقييم السلبي.
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 "يزنك يزنك و  "أوضح  (:Eysenck and Eysenck, 1969: 86يزنك )آيزنك و آتصنيف  -ثالثاً 

 هما: ،ن من الخجلاوجود نوع

: أي الميل للعزلة، لان مع القدرة على العمل بكفاءة ونجام إذا االنطوائي. الخجل االجتماعي 1

 د لذلك.اضطر الفر 

اتج عن الشعور بالدونية وبالحساسية نويتسم فيه الفرد بالقلق ال . الخجل االجتماعي العصابي:2

ولشدة الهلع من الخبرات التي تشعر  بالضع  مع  ،للذات عمومًا وفي أثناء وجود  مع الرؤساء

 .التقسيةالشعور بالوحدة 

: خجل يه ،الخجل إلى ستة أشكال ربيني"الش"صن   (:80: 0222 ربيني،الش)تصنيف  -رابعاً 

مخالطة اآلخرين، خجل الحدي ، خجل االجتماعات، خجل المظهر، خجل التفاعل مع الابار، 

 خجل حضور االحتفاالت والمناسبات.و 

ويتضح مما سبق أن الباحثين صنفوا الخجل إلى تصنيفات وأنواع مختلفة في المسميات، إال 

 العزلة، والتوتر، والقلق.أنهم أتفقوا على أن الخجل يؤدي إلى 

 أسباب الخجل 5.2.1.2

مجموعة من العوامل والمثييرات التيي يمكين أن تايون سيببًا فيي ظهيور سيمة الخجيل عنيد هناك 

 األفراد على اختالف مراحلهم العمرية، ومن هذ  األسباب ما يلي:

اسية لايل األطفيال، تعتبر الحاجة إلى األمن العاطفي من الحاجات األس :الشعور بعدم األمن -أوالً 

وحتى يتحقق هذا األمن يحتاج الطفل إلى الشعور بهن هنياك مين يهيتم بيه ويحمييه ويحقيق لدييه هيذا 

وحنييان وحييّب، والحصييول علييى  الشييعور ميين خييالل قيييام األهييل بتلبييية حاجاتييه األساسييية ميين مهاييل

ذا ليم تلبيى هيذ  الحاجية  فيإن الطفيل يشيعر بعيدم التقدير من البيئة المحيطية بيه )البييت، المدرسية(، وا 

 األمن والطمهنينة، وبالتالي عدم الثقة بالنفس، وبالتالي عدم القدرة على التعامل مع اآلخرين.
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: إن الواليدان اليذين يؤمنيان فيي الحسيد ويخفييان ابنهميا عين أعيين الزائيرين أو الحمايةة الزائةدة -ثانياً 

ألبنيييياء ال يسييييتطيعون العناييييية بهنفسييييهم، خييييوف الوالييييدان ميييين الزائيييير علييييى أبنييييائهم، واعتقييييادهم بييييهنَّ ا

عليهم في أدق أمور حياتهم، يؤدي هذا النمط من التنشئة إلى جبن األطفال وعدم  االتاالويعلموهم 

 وانخفاض الثقة بالنفس والسلبية والخجل. واالعتماديةقدرتهم على المبادرة، 

حيييدين )أخييوات بنييات( عييادًة مييا يييدلل : إن الطفييل الوحيييد لوالديييه أو بييين الو التةةدليل الشةةديد  -ثالثةةاً 

بشكل كبير من قبل والديه فينشه متوقعًا من كل األفراد المعاملة الناعمة الحسنة التي يعامل بها في 

المنزل، وبالطبع لن يجد هذ  المعاملة خارج البيت، وبخاصة من أقرانه الذين لن يتعلم بعيد التنيافس 

ومييين ثييّم ينسييحب ميينهم ويتييوارى عيينهم بسييبب شيييعور  معهييم والتعامييل معهييم علييى مسييتوى متاييافئ، 

 بالنقص بالمقارنة بهم.

: اسيييتخدام هيييذا األسيييلوب مييين قبيييل األهيييل أو المقيييربين أو المهتميييين بحيييياة  السةةةخرية والنقةةةد -رابعةةةاً 

الطفل ظنًا منهم أن هذا يساعد في تعديل سلوك الطفل ويجعله أاثر صيالبة، وقيد تيؤدي إليى خجيل 

)القميي  هيية اآلخييرين، فيتجنييب االتصييال االجتميياعي خوفييًا ميين السييخرية والنقييد هييذا الطفييل عنييد مواج

 (.3331والمعايطة، 

(: إن عييدم االهتمييام ميين الوالييدين نحييو أطفييالهم يجعلهييم التجاهةةل) همةةالعةةدم االهتمةةام واإل -خامسةةاً 

ال تايون خائفين وخجولين، ويشعر هؤالء األطفيال بعيدم القيمية، وبيهنهم ال يسيتحقون االحتيرام، ليذلك 

 لديهم ثقة بهنفسهم وبهّن لديهم القدرة على المغامرة االجتماعية.

: إن التذبيذب فيي معاملية الطفيل تجعليه خجيواًل؛ إذ قيد يكيون عدم الثبات في معاملة الطفل -سادساً 

مهتمين جدًا في بعض األحيان أو مهملين جيدًا  نانالوالدان متساهلين جدًا أو صارمين جدًا، ويكونو 

ن أخييرى، لييذلك يكييون األطفييال قلقييين وغييير  منييين، ألنهييم ال يعرفييون متييى سيييكون الوالييدين فييي أحيييا

 (.3334متساهلين )عبد الهادي والعزة، 
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: يظهر عندما يتقبل األطفال أنفسهم كخجولين، وذلك عنيدما تسمية الذات بالذات الخجولة -سابعاً 

م يتصيرفون كميا ليو أنهيم يرييدون أن يدركون المواق  من خالل شعورهم بالخوف ونقيدهم لليذات، فهي

يثبتييوا بييهنهم خجييولين وغييير مؤكييدين لييذواتهم، فهييم ال يعتقييدون بييهن أي مييديح لهييم، يمكيين أن يكييون 

الخجول حديثًا سلبيًا مع الذات، كهن يقول: "أنا ال أسيتطيع التحيد  ر صحيحًا، ومن المعتاد أن يكر 

" قضل أن ال أقول شيئًا سوف أبيدو كيهحممع أحد، إنني أعرف بهنهم سوف يسخرون مني، من األف

 (.3305)شرارق ونجاري، 

(: إن األبوين الخجولين غالبيًا ميا ينجبيان أطفيااًل خجيولين، وييؤدي النمذجة) نموذج الوالدين -ثامناً 

ذلك إلى مزج القوى الوراثية التي تحمل استعدادًا للخجل والعي  مع نماذج من الراشدين الخجيولين، 

جتماعييية تاييون فيييي حييد ذاتهييا هييي األذى، والتحيييد  مييع اآلخييرين يكييون باسيييتعمال فاالتصيياالت اال

 (.3333مصطلحات الخوف وعدم الثقة، وكل هذا يقود الطفل إلى أن يصبح خجواًل )مثقال وعبيد، 

: بعض اإلعاقيات أو التشيوهات الجسيدية قيد تايون سيببًا الشعور بالنقصو العامل الجسمي -تاسعاً 

شيييعور بيييالنقص، فالتشيييويه فيييي القامييية أو الوجيييه ميييثاًل يكيييون تيييهثير  سيييلبيًا فيييي فيييي إثيييارة الخجيييل وال

 (.3306الشخصية والسلوك )يعقوب وكنعان، 

: إن األسييياس العصيييبي لعناصييير الخيييوف أو القليييق االجتمييياعي األسةةةاس العصةةةبي للخجةةةل -عاشةةةراً 

ن ويبيييدو أ ، (Amygdala and Hippocampus)للخجيييل تتركيييز فيييي منطقييية مييين اليييدماغ تسيييمى

Amygdala  ويسيطر( لها ارتباط بالخوف)اللوزة ،Hippocampus   الحصين( على الحالية العامية(

لألفيييراد، وكيييذلك يعتبييير عييياماًل مهميييًا فيييي عمليييية اليييتعلم واليييذاارة، ويوجيييد أثييير لمجموعييية األنويييية فيييي 

ثارتهيا، وتمتيد هيذ  الممير  ات إليى تحيت الممرات المستقيمة، ولها أثر مهم على السلوكات االنفعالية وا 

لييييى الييييدماغ. ويعتبيييير تحييييت المهيييياد المثييييير لنظييييام التشييييابك العصييييبي Hippothallamesالمهيييياد ) ( وا 
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الخييياص باألحاسييييس واألعيييراض الفسييييولوجية المرتبطييية بالخجيييل، ومنهيييا: االرتعيييا ، وزييييادة سيييرعة 

 (. 3331ضربات القلب، وشد العضالت، واحمرار الوجه )القم  والمعايطة، 

ميع زمالئيه فيي ، (3306)يعقيوب وكنعيان، المشيار إلييه ليدى  (Kagan, 2010) وقيد قيام كاجيان

"جامعة هارفارد" بهبحا  عديدة وطويلية األميد عليى عيدد مين األطفيال لدراسية مسيهلة الخجيل، وتبيين 

أن بعض األطفال يوليدون بميزاج انحسياري، مكبيوم أي خجيول، فيي حيين يوليد بياقي األطفيال بميزاج 

" منذ األشهر األوليى Kaganلى الخارج. ويظهر الخجل عند الطفل بحسب "غير مكبوم أو منفتح ع

بعييد الييوالدة، حييي  يييرد الطفييل علييى مثيييرات البيئيية )مثييال الضييجة( باسييتجابات فسيييولوجية وسييلوكية 

شديدة الحساسية، على سبيل المثال، فهو يضيرب برجلييه وتيزداد دقيات قلبيه ويصيرخ بصيوت مرتفيع 

ادي، كما يتوق  عن اللعب ويختبيئ فيي حضين أميه عنيدما ييرى شخصيًا ولمدة أطول من الطفل الع

غريبييًا قييد دخييل الغرفيية، ويفضييل هييذا الطفييل أن يلعييب بمفييرد  أاثيير ميين اللعييب مييع أقرانييه. لييذا يطلييق 

"Kagan "على الطفل الخجول مصطلحًا خاصًا: "اإلرتااسي المرتفيع" مقابيل "اإلرتااسيي المينخفض "

 لغير الخجول.

من خالل ما ذكر من أسباب  للخجل، أن هذ  األسباب تعود إما لعامل الوراثة  وترى الباحثة

أو عامل البيئة، لان العامل األاثر تهثيرًا هو العامل البيئي، والذي يسببه في الدرجة األولى األسرة، 

الخجل ال يقتصر على الذكر الوحيد في أسرته، بل أيضًا يشمل األنثى الوحيدة بين ذكور كما أّن 

أو الوحيدة لوالديها، وهذا يعني أنها من الممكن أن تاتسب سمة الخجل نتيجة التدليل من قبل 

 والديها. 
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 أعراض الخجل 6.2.1.2

ة أعييييراض تختليييي  ميييين فييييرد إلييييى  خيييير، وفقييييًا لطبيعيييية تاوينييييه وفطرتييييه والظييييروف للخجييييل  عييييدَّ

 والمواق  التي يمر بها، وتتمثل هذ  األعراض فيما يلي:

: من مظاهرها زيادة معدل دقات القليب، التعيرق، االرتجياف، جفياف الفيم، اض فسيولوجيةأعر  -أوالً 

الشيعور بالدوخيية أو الغثيييان، تجربية الموقيي  أو شييعور الشيخص كهنييه غييير حقيقيي أو غييير موجييود، 

 (.335: 3331والخوف من فقدان السيطرة )القم  والمعايطة، 

ي: قليية التحيد  والاييالم بحضيور الغربيياء والنظيير وتتمثييل هيذ  األعييراض في أعةةراض سةةلوكية، -ثانيةاً 

الدائم ألي شيء عدا من يتحد  معه، وتجنب لقاء الغرباء أو األفيراد غيير المعيروفين ليه، والشيعور 

: 3331، الجيييرام، وميييهمون  ،بيييالحرج الشيييديد فيييي التطيييوع ألداء مهيييام فرديييية أو اجتماعيييية )البطاينييية

414.) 

ى سييبيل المثييال ال الحصيير: البكيياء، انخفيياض الصييوت، التييوتر، ومنهييا عليأعةةراض انفعاليةةة،  -ثالثةةاً 

الخييييوف، التهيييييب، الضيييييق، االرتبيييياك، التييييردد، الغضييييب الييييداخلي، ضييييع  الثقيييية فييييي اليييينفس، كثييييرة 

االبتسييام، الصييمت النفسييي، ضيييع  المواجهيية، تلعييثم الاييالم، وعيييدم الشييعور بالراحيية أو االسيييتقرار، 

 ارتفاع االستثارة، والشعور بالتهديد.

منهييا: التشييتت فييي أثنيياء الحييدي ، الييبطء فييي المناقشيية، االنشييغال بهفكييار أعةةراض معرفيةةة، و -رابعةةاً 

نوعيييييية تتعليييييق بيييييالموق ، قلييييية التركييييييز، تيييييداخل األفكيييييار أو ضيييييياعها مؤقتيييييًا، ضيييييع  قيييييدرة الفهيييييم 

واالسييتيعاب اللحظييي، غييياب الييذهن المييوقفي، إدراك األمييور علييى غييير حقيقتهييا، اضييطراب التفكييير 

يًا، ضع  القدرة عليى أداء أي عميل ذهنيي أو جهيد عقليي، واضيطراب التعبيير عين اليرأي نسيبيًا نسب

 (.64: 3338)شوامرة، 
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 طرق الوقاية من الخجل 7.2.1.2

هناك العديد من الطرق التيي مين الممكين اتباعهيا مين أجيل وقايية األفيراد مين الشيعور بالخجيل 

 (:3333؛ الشربيني، 3330؛ عبد المعطي، 3338؛ مجيد، 3330أو ااتساب سمة الخجل )العزة، 

 الحرص على تشجيع الثقة بالنفس. .0

 عدم مقارنة األطفال بمن هم أاثر حظًا في االستعدادات الجسمية، أو الوسامة، أو الذكاء. .3

تشييجيع السيييادة ومهييارات النمييو: فيياحترام الطفييل لذاتييه يجعلييه يشييعر بقدرتييه علييى السيييطرة علييى  .0

 أعمال لهم يمكن تحديها بشكل لطي  كي يشعروا دائمًا بالنجام.البيئة، كما أن تقديم 

 تشجيع الهوايات وعدم العزلة: إن احترام الطفل لنفسه ينبع من تحقيق إمكاناته والزهو بما أنجز. .4

 اهتمام األهل بتعويد األطفال على االجتماع واللقاء والتواصل مع اآلخرين. .5

عليى نفسيه فيي أميور   لالعتميادطفيل، وأن تتييح ليه الفرصية إخفاء األم قلقها الزائد ولهفتها على ال .6

 الخاصة.

اإلصغاء إلى أفكار الطفل ومشياعر ، و راء ، ومتطلباتيه، وقصصيه، ومحاولية فهمهيا، ومناقشيتها  .1

 بابتسام ولط .

 أن يوفر اآلباء والمربين ألبنائهم مقدارًا معقواًل من العط  والمحبة. .8

لفييرد ميين سييمة الخجييل تقييع بشييكل كبييير علييى أسييرته والبيئيية وتييرى الباحثيية أن وقاييية الطفييل أو ا

المحيطييية بيييه، فعليييى األسيييرة أن تشيييجع الطفيييل وتاافئيييه ليكيييون اجتماعييييًا، قيييادرًا عليييى التعبيييير عييين 

بييداء رأيييه فييي المواضيييع التييي باسييتطاعته المشيياركة بهييا، وكييذلك العمييل علييى  مكنوناتييه، وحاجاتييه، وا 

 إظهار نقاط قوته وحثه على إبرازها.
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 عالج الخجل 8.2.1.2

هناك العديد من الطرق واألساليب والفنيات اإلرشادية والعالجية التي تساعد على التخلص 

 من الخجل، ومنها ما يلي:

وهي عملية تغيير السلوك نتيجة مالحظة سلوك اآلخرين )أي مشاهدة  أسلوب النمذجة: -أوالً 

حل التعلم اإلنساني؛ ألننا نتعلم معظم لنموذج معين(، وهذ  العملية أساسية في معظم مرا

االستجابات من مالحظة اآلخرين وتقليدهم، وكثيرًا ما تاون عملية التعلم بالتقليد أو النمذجة عملية 

(. ومن الممكن 3303عفوية ال حاجة لتصميم برامج خاصة لحدوثها للطفل الطبيعي )بطرس، 

مارس التفاعل االجتماعي والعالقات استخدام النمذجة من خالل عرض بعض النماذج التي ت

 االجتماعية والطلب من الفرد الخجول المشاركة في هذا التفاعل.

باستطاعة المراهقين أن  إضعاف الحساسية للخجل )استخدام أسلوب الحساسية التدريجي(: -ثانياً 

ي المواق  بالضرورة أن تاون مخيفة، وأن عليهم االشتراك ف ليسيتعلموا أن المواق  االجتماعية 

االجتماعية، فبذلك يصبحون اجتماعيين أاثر تدريجيًا، ولهم أن يتخيلوا كي  يقومون بسلوك 

 اجتماعي كانوا يخافون منه في السابق، ثم دمجهم في مواق  حقيقية، وبالتالي سينخفض خجلهم

هة (. فهسلوب الحساسية التدريجي أو إضعاف الحساسية للخجل يعتمد على المواج3300)سليم، 

 التدريجية، وتبدأ هذ  المواجهة من خالل استخدام التخيل ومن ثم تنتقل إلى الواقع.

ويستخدم مع األفراد الذين يرجع خجلهم لنقص المهارات التدريب على المهارات االجتماعية:  -ثالثاً 

 (:3330الالزمة للتفاعالت االجتماعية، ومنها )عبد المعطي، 

نهائه، وفي ذلك يقوم المرشد بتدريب الخجولين للقيام تركيز النظر بالعين في أثناء  (0 الاالم وا 

بهذ  السلوكات مستخدمًا فنيات، مثل: لعب األدوار مع بعضهم البعض أثناء الجلسات 

 اإلرشادية.
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 تقليد السلوك المرغوب الذي يؤديه المرشد نفسه. (3

 ويعيد السيلوكات. تيدعيم هيذ  يجيري و  ،سيلوك الخجيل يختيزلالتدعيم االجتماعي: فمع الممارسية  (0

عاًل للييتخلص ميين الخجييل؛ وذلييك ألن اليينقص فييي االتييدريب علييى المهييارات االجتماعييية أسييلوبًا فيي

 المهارات االجتماعية من العوامل األساسية المسببة له.

: إن إحييدى الظييواهر المرافقيية للخجييل هييي عييدم مقييدرة الطفييل الخجييول تعلةةيم السةةلوك الحةةازم -رابعةةاً 

زم، كيييهن يصيييمم عليييى رأييييه رغيييم معارضييية اآلخيييرين، أو أن ييييرفض طليييب عليييى أن يقيييوم بسيييلوك حيييا

اآلخييرين ويقييول: "ال" عنييدما ال يريييد أمييرًا مييا، وهنيياك تييدريبات يقييوم بهييا الطفييل الخجييول فييي إطييار 

مجموعة من األفراد الذين يتعالجون يتعلم بواسطتها كي  يرغم اآلخرين على السير حسب رأيه هو، 

ه انتقيادًا لغيير ، وكيي  ييرفض طليب اآلخيرين، كيل هيذا جيجب(، وكيي  يو وكي  يقول )ال( ويقول )ي

يجري بواسطة قيام أفراد المجموعة بهدوار معينة تلقى على كيل مينهم فيي جيو مين اليتفهم والتشيجيع، 

وهكييذا تتييوافر للفييرد الفرصيية األولييى ألن يقييوم بعييدة أشييكال ميين السييلوك الحييازم، األميير الييذي يدفعييه 

 (.10-18: 3338مجموعة أيضاً )شوامرة، للقيام بذلك خارج ال

وتعييد فنييية الحييدي  مييع الييذات إحييدى أشييكال التةةدريب علةةى الحةةديث اإليجةةابي مةةع الةةذات:  -خامسةةاً 

البناء المعرفي الذي يهدف لتعليم الفرد التحد  مع النفس مين أجيل تغييير السيلوك المشيكل، إذ ييرى 

بية واسيتبدالها بالتحيد  ميع اليذات بطريقية )مكينبوم( أن التخلص مين التحيد  ميع اليذات بطريقية سيل

ايجابية، أي أن إجراءات التدريب على التحد  قد ركزت على أهمية اللغة بوصفها موجهيًا للسيلوك، 

يييالء األهمييية الابيييرة للعناصيير اللفظييية عنييد تعييديل السييلوك  وتتضييح أهمييية  .(34: 3301)قجييالي، وا 

ليييه الفيييرد لنفسيييه ولذاتيييه هيييو األسييياس فيييي توجييييه الحيييدي  اإليجيييابي ميييع اليييذات مييين خيييالل أن ميييا يقو 

 سلوكه.
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وتييييرى الباحثيييية أن هنيييياك العديييييد ميييين أسيييياليب التييييدخل اإلرشييييادي والعالجييييي والافيليييية بتعييييديل 

تصرفات وأفكار الفرد الذي يعاني من الخجل، وتعويد  على أشكال االنسجام والتفاعيل االجتمياعي، 

 لتدريب على المهارات االجتماعية.ومن خالل تنظيم الظروف البيئية المناسبة وا

 

 السلوكي-اإلرشاد المعرفي 3.1.2

ظهر هذا االتجا  كردة فعل على االتجاهات السلوكية التي تقلل أو حتى تنكر أهمية األفكار 

في تشجيع التغيرات التي تحد  خالل عملية اإلرشاد، فقد أدرك المرشدون أن دمج اتجاهي األفكار 

ن أاثر فاعلية من التركيز على أي منهما، فبرزت االتجاهات الدامجة والسلوكات يمكن أن يكو 

الحدي ،  النفسي اإلرشاد أشكال السلوكي أحد أهم-المعرفي اإلرشاد ويعدالسلوكية. –المعرفية

 الفرد وأن التعلم طريق عن السليم أو الخاطئ يكتسب السلوك نمو  في الفرد أن يرون  فالسلوكيون 

 معرفية فنيات استخدام على اعتمدت النظرية المعرفية بينما رجية،حسية خا منبهات تحركه

 التي والمعتقدات هذ  األفكار وتحويل الخاطئة والالعقالنية، معتقداته تصحيح في لمساعدته

 على باالعتماد وسلوكي، ضبط انفعالي يصحبها معتقدات إلى وسلوكي انفعالي خلل يصحبها

 (.(Eford, Eaves, Bryant, and Young, 2010والعقل  المنطق

 ولم العشرين، القرن  من األخير النص  بداية السلوكي مع-المعرفي باإلرشاد االهتمام لقد بدأ

 ال الناس أن ذكروا الذين الرواقيين لفكرة تصديق بمثابة كان الصدفة، لانه وليد االهتمامذلك  يكن

 األساسية األفكار أفكار. إن من األحدا  بهذ  يرتبط ما بسببإنما بسبب األحدا ،  يضطربون 

 من ظهور اإلرشاد السنين مئات قبل ظهرت السلوكي اليوم-المعرفي اإلرشاد بها ينادى التي

اإلنسان  استجابة نوع تحديد في مهماً  دوراً  يلعب اإلدراك أن اليونان فالسفة الحظ فقد النفسي،
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 ولان األشياء، يضطرب الناس من قراط: "ال أبو حياته؛ فيقول خالل لها يتعرض للمثيرات التي

  (.2002:54سورنيا، (عنها"  يحملونها اآلراء التي من

 مدمراً  إدراااً  يمتلاون  األفراد ض بهنااالفتر  في ظل  (CBT)السلوكي-المعرفي اإلرشاد ويعمل

 بين يتوسط وتهثيرهم؛ فاإلدراك سلوكهم على سلباً  تنعكس التي األحدا  حول عقالني واختالاًل غير

 الطبيعي التطور أن يعني مما المعرفي، العجز نموذج عن يختل  وهذا. والسلوكات العواط 

 هؤالء لدى التطور في فشلت التي المعرفية العمليات بعض ااتساب على ينطوي  النموذجي

 .,Terjesen and Esposito) (2006صعوبة ما  من يعانون  الذين األطفال

قوم المرشد بمساعدة المسترشد للتعرف إلى األفكار غير اإلرشاد على أن ي استراتيجيةتقوم و 

يستخدم المرشد االتجا  الموجه في مساعدة المنطقية لديه، وأن يحل محلها أفكارُا أاثر عقالنية. و 

المسترشد، ويكون اإلرشاد مختصرًا، مع التركيز على عدم التحيز للمسترشد، أو التعلق به من أجل 

 للبناء العام الخط يسيرول معتقدات المسترشد غير العقالنية. و الوصول إلى نظرة موضوعية ح

 النفسي في اإلرشاد العقل إدخال يحاول رئيس اتجا  السلوكي في-المعرفي اإلرشاد في النظري 

وذلك  المبكرة، خبراته من المسترشد يتبناها التي المنطقية، وغير الخاطئة األفكار تغيير ومحاولة

 اضطراب عن السلوكي تعبر-المعرفي للمرشد بالنسبة النفسية ضطراباتفاال سلوكه، تعديل بغرض

والبيئة  بالذات المرتبط التفكير من ومتناقضة غامضة بطرق  مصحوباً  يكون  ما التفكير عادة في

 (.2000يوس ، (
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 السلوكي-المعرفي اإلرشاد مفهوم 1.3.1.2

 حوله من االجتماعي وبالسياق للمسترشد الوجداني بالجانب النفسي من اإلرشاد النوع هذا يهتم

 التغيير إلحدا  وبيئية، واجتماعية، وسلوكية، وانفعالية، استراتيجيات: معرفية، استخدام خالل من

  فيه. المرغوب

 تعديل يحاول إرشادي السلوكي بهنه: "منهج-المعرفي ( اإلرشاد014:0004مليكة ) يعرف

الغامدي  المسترشد". ويعرفه لدى التفكير اتعملي في التهثير خالل الظاهر، من السلوك

 في تخفي  استخدامها يمكن التي الحدي  النفسي اإلرشاد وسائل من ( بهنه: "وسيلة30:3303)

 تصحيح خالل من البيئة داخل التاي  على المسترشدين هؤالء ومساعدة القلق اضطرابات

 األساليب استخدام خالل من كالصحيح، وذل السلوك أداء على وتدريبهم المعتقدات الخاطئة،

 والسلوكية". المعرفية

 الفنيات من العديد استخدام على السلوكي يركز-( أن اإلرشاد المعرفي3338إبراهيم ) ويرى 

الفرد متبادلة، وأن  عالقة تربطهم والسلوك والوجدان المعرفة الفرد، وأن سلوك تغيير تهدف إلى التي

سليمة،  إيجابية بهفكار وتبديلها والالعقالنية الخاطئة فكار أو  اعتقاداته يقوم بتحديد كي  يتعلم

مترابطة  عناصر ثالثة وجود تفترض السلوكية-المعرفية كما يرى بهن النظرية .عقالنية عتقداتمو 

 الصحي بجانبيها للعالم الفرد واستجابات السلوك في تطوير تفاعلها يساهم النفسي، اإلرشاد في

 االنفعالية الحالة الوجداني أو بالحالة النفسية، والجانب المرتبطة الخبرة أو الموق  :هي والمرضي،

 وأفسر ". الموق  أدرك للخبرة "كي  المعرفي اآلن"، والبناء أشعر بماذا" الشكوى  موضوع
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 السلوكي-المعرفي اإلرشاد مبادئ 2.3.1.2

المرشد، المسترشد،  ن:تتضم التي المبادئ من مجموعة السلوكي على-المعرفي اإلرشاد يرتاز

 :(3333يلي )أباظة،  فيما المبادئ تلك وتتمثل جوانب، من منهما بكل يرتبط الخبرة اإلرشادية، وما

 .الحلول إلى والتوصل المشكالت تقييم في معاً  يعمالن رشدستوالم المرشد أن .0

 .اإلنساني التعلم معظم في أساسي دور لها المعرفة أن .3

 .سببي نحو على متبادلة عالقة تربطهم لوكوالس والوجدان المعرفة أن .0

 كل وفهم إنتاج في أساس دور لها األخرى  المعرفية واألنشطة والعزو والتوقعات االتجاهات أن .4

 .بهما والتنبؤ اإلرشاد وتهثيرات من السلوك

 .تفكير  في تعديله المراد للجزء الفرد فهم على التركيز .5

 في التهثير يتم لاي والسلوكية واالنفعالية المعرفية وانبالج بكافة للفرد المتااملة الخبرة تقديم .6

 من الخبرة تقديم يتم التي المواق  في الفرد أفعال وردود والمعلومة الالمة خالل الفرد من سلوك

 خاللها.

اإلرشاد  أنواع هو من  (CBT)السلوكي-المعرفياإلرشاد ( أن Ellis, 2002:51) إليس وذكر

يلتقون  الذين اعي، فهو يشمل مجموعة من المشاركين )المسترشدين(الجماإلرشاد  في الفاعلة

 إذ يجري التركيز على أفكارهم ؛النفسية مشكالتهم العمل على أجل بانتظام مع مرشد من

السلوكي موجهًا إلى حد -ويعد االتجا  المعرفيالمشاركين.  جميع وتشجيع وسلوكهم، ومشاعرهم

ى أنه خبير، وهو بالتالي أسلوب مريح لثقافات الشرق األوسط، ما، فغالبًا ما ينظر إلى المرشد عل

أن ال  ، مع أهمية األخذ باالعتبارسبان واآلسيويين، لشعورهم باالرتيام في التعامل مع خبيرواإل

يسهل المرشد عالقة اعتمادية مع المسترشد بسبب احتمالية أن ينظر المسترشد إلى المرشد على 

 ت.أنه خبير لديه كل اإلجابا
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 السلوكي-المعرفي اإلرشاد أهداف3.3.1.2 

 بناء إعادة علىالمسترشد  مساعدة هو  (CBT)السلوكي-المعرفي اإلرشاد في الرئيس الهدف

 يركز على التقاطالمرشد التفكير لديه، ف بعمليات وعياً  أاثر يصبح أن تفكير ، وبالدرجة األولى

الذاتي  الوعي زيادة أنالمسترشد  يجد ما التشوهات. غالباً  تصحيح في كخطوة ضرورية األفكار

يساعد  في  الذاتي تفكير ، فالوعي التشوهات التي تعتري  تصحيح للبدء في إعادة تاون كافية

 يبدأ عندما. تجا  الموق  موضوعية أاثر منظوراً  الخاطئ، وأن يطور التفكير عن االبتعاد

 نقاط ضع  اتسب فهمًا أفضل حولقد االمرشد يكون  التلقائية، األفكار جمع فيالمسترشد 

  (.Beck and Emery, 1985في مخاوفه ) تتحكم التي المحددة والمخططات المسترشد

  السلوكي حسب اآلتي:-المعرفي اإلرشاد ( أهداف3333محمد ) يلخصو 

 .لنفسه يقررها التي التلقائية األفكار ويحدد ذاته يالحظ كي  المسترشد تعليم (0

 .فيه يفكر بما واعياً  يكون  نأ على المسترشد مساعدة (3

 .والسلوك والمشاعر التفكير بين العالقة إدراك على المسترشد مساعدة (0

 .المشكل باألحدا  ترتبط التي تلك وبخاصة وتخيالته، أفكار  ُيقيم كي  المسترشد تعليم (4

 .معرفية وتشوهات خاطئة أفكار من لديه ما تصحيح المسترشد تعليم (5

 .اآلخرين مع التعامل أساليب تعليم خالل من يةاالجتماع المهارات تحسين (6

 .متباينة وسلوكية معرفية وفنيات استراتيجيات على المسترشد تدريب (1

 .سلوكه تعديل ثم ومن لذاته التعليمات توجيه على المسترشد تدريب (8

 .الذات على السيطرة وتقوية التحكم إبداء (0

 .الذاتية الهوية االضطرابات وتقوية مقاومة (03
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، ترى الباحثة أنه يمكن تلخيص ثالثة أهداف ألسلوب اإلرشاد "العقالني االنفعالي وبشكل عام

السلوكي"، هي: مساعدة المسترشد على ااتساب استبصار حول حديثه الذاتي، ومساعدة المسترشد 

االنفعالي -على تقييم أفكار  ومشاعر  وسلوكاته، وتدريب المسترشد على مبادئ اإلرشاد العقالني

 ، بحي  يعمل بفاعلية في المستقبل دون مساعدة المرشد.السلوكي"

 
 السلوكي-خطوات ومراحل اإلرشاد المعرفي4.3.1.2 

 السلوكي من خالل ثال  مراحل )خطوات( أساسية، هي )عبد-المعرفي يمكن تقديم اإلرشاد

 (:2001العزيز، 

 مناسبة، غير يالتوتخ أحادي  المسترشد لدى يكون  حي  :الذاتية المالحظة -األولى المرحلة

 إلى ذلك ويؤدي وسلوكاته، ومشاعر  أفكار  ليركز على المسترشد وانتبا  وعي زيادة ويحاول المرشد

 إلى والوصول التغييرات إلجراء واإلحساس باألمل المشكلة تعري  إلعادة جيدة تؤدي معرفية بنية

 .مختلفة ومشاعر وسلوكات جديدة معاني

 تتضمن لنفسه المسترشد بمالحظة وهنا يقوم :المالئمة ظير السلوكاتو  األفكار -الثانية المرحلة

 الحدي  وهكذا المشكلة، مع سلوكات متوائمة غير جديدة سلوكات سلسلة يولد جديداً  حديثًا داخلياً 

 للمواجهة تؤدي لخبراته بطريقة المسترشد تنظيم خالل من المعرفي البناء إعادة الداخلي يؤدي إلى

 .يةبفعال والتعامل

 المواجهة بسلوكات المسترشد يقوم إذبالتغيير:  الخاصة المعرفية الجوانب طوير -الثالثة المرحلة

 المواق  في التعميم عملية السلوك وعلى في التغيير عملية على يؤثر ذلك ألن واألحادي  الذاتية،

 .األخرى 
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 ومميزاته السلوكي-المعرفي اإلرشاد خصائص 5.3.1.2

 محددة، يمكن تلخيصها وعرضها كاآلتي: عملية السلوكي بخصائص-لمعرفيا اإلرشاد يتميز

يبين  الذي اللفظي وغير اللفظي التواصل على قادراً  يكون  أن المرشد على :التفاعلية الصفات

 أسئلة أو معلومات لديه أن لو كما المرشد يبدو الن أ أيضاً  واهتمامه، ومن المهم إخالصه وانفتاحه

 المسترشد، نظر وجهات على معترضاً  أو ناقداً  يبدو أال حريصًا على المرشد يكون  وأن مراوغة،

 ُيشعر أن المرشد وعلى السلوكي،-اإلرشاد المعرفي في الواثق مهم المهني السلوك أن كما

 لدى المستقبل في اليهس تجنب مشاعر على أن تساعد يمكن فهي مساعدته، في بالثقة المسترشد

 .(3304المسترشد )اإلسي، 

 قد فهم المسترشد كان إذا ما وتحديد المنتظم، للتحقق للمرشد الفرصة إتاحة وهوالمنتظم:  العائد

 ويبدأ المرشد السلوكي للمسترشد،-المعرفي اإلرشاد في المهمة من األمور أواًل، والعائد المعلومات

 بتوفير كل جلسة يف ويقوم اإلرشاد، من مبكرة فترة في العائد مكونات إعداد في السلوكي-المعرفي

الخاصة ليدونها  النقاط يستخلص أن المسترشد من ويطلب الجلسة، خالل دار لما ملخص قصير

 (.3334)بارلو، 

 المرشد بين عليه يتفق أعمال جدول خالل من اإلرشادية للجلسات التخطيط يجري  :الجلسات بناء

 كما للمسترشد، موجه بمثابة يعمل وهو بهفضل استخدام للوقت، يسمح وهذا الجدول والمسترشد،

في العملية اإلرشادية. ويكون بناء  التقدم لرصد ومالئم عمل محدود بإطار والمسترشد المرشد يمد

نهايتها، مراجعة للجلسة  وفي جلسة كل بداية في المزاج للمسترشد الجلسات متضمنًا: فحص

 نهاية حتى عائد لجلسة، طلبإجراءات ا بنود الحالية، مناقشة الجلسة السابقة، تحديد إجراءات

نهاء الجلسة، وأخيرًا تلخيص  (.3338القادمة )بالمر و خرون،  الجلسة موعد وتحديد وا 
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 االضطراب السلوكي يعتبر أن-المعرفي اإلرشاد بما أن :المنطقي ظير التفكير وتعديل رصد

 سلبية أو حرفةمُ  رؤية إلى معرفية مختلة، تؤدي عمليات يتضمن التفكير في هو اختالل النفسي

لى والعالم والمستقبل، الذات عن  فنيات يستخدم سلوكية، فهو سارة وصعوبات غير انفعاالت وا 

 تفكير  وتفنيد لفحص األدلة يستخدم كي  وُيعلم المسترشد المساعدة، األفكار غير وتحديد لفحص

 المختلة التي كاراألف من معينة فكرة بالعمل على الجلسة أثناء في ويقوم المرشد الواقعي، غير

 وتنبثق .والمسترشد المرشد بين تعاوني األهداف تحدد بشكل كما أن .المسترشد منها يعاني

 فإذا والبناء، الصياغة محكمة من المشكالت قائمة عن السلوكي-المعرفي في اإلرشاد األهداف

اإلرشاد  خطة نفإ ومهاراته، في استعداداته عن عجز  ناجم مسترشد  خجل أن مثالً  المرشد افترض

 المجال، هذا في وعدم التجنب والهروب المباشر والتعرف المواجهة مهارات بناء تتضمن أن بد ال

ذا  تايفي مضمونه: "أنه ال أساس اعتقاد تنشيط عن ناجم مسترشد  خجل أن المرشد افترض وا 

البناء المعرفي  إعادة لهذا اإلرشادية خطته تتضمن أن بد هنا ال المهام"، من مهمة أداء عن عاجز

 (. 3336)ليلهي، 

السلوكي شائع االستخدام من قبل المرشدين والباحثين في -قد أصبح اإلرشاد المعرفيو 

يجابيات، يمكن تلخيصها في اآلتي )اإلسي،  السنوات األخيرة، وذلك لما يتمتع به من مزايا وا 

 (:  Allis, 2004 ؛3336؛ سالمة، 3304

 ومنطق عقل يناسب بما واالقترام، اإلقناع على القدرة مثل مبسطة سهلة فنيات يستخدم 

 .المسترشد وثقافته

 العصاب خل  تامن التي الالعقالنية والمعتقدات السلبية األفكار عن للاش  يسعى 

 .ومهاجمتها
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 الفكرة  محله ويحل ويعدله داخلياً  لنفسه يقوله ما وفحص نفسه عن المسترشد فكرة لتغيير يسعى

 .الصحيحة

 منها التخلص من ويمكنه المسترشد، داخل الموجودة والجمل ألسئلةل يتعرض. 

 بدالها العقالنية غير المعتقدات لتغيير مثالياً  أسلوباً  يعتبر  .ومنطقية عقالنية بهخرى  وا 

 مستقباًل، لها التعرض يحتمل التي األخرى  العقالنية غير األفكار ضد المسترشد يحصن 

 .جديدة ونفسية جتماعيةا ومهارات أفكارًا عقالنية ويكسبه

 بين التقارب في والمشاعر باألفكار اهتماماته خالل السلوكي من-المعرفي اإلرشاد يساهم 

 .الدينامية اإلرشادات وبين اإلرشاد المعرفي السلوكي

  يتحدى هذا االتجا  التطبيق غير المرن )يجب/ يتوجب/...( الذي تتطور بسببه وجهات نظر

ثقافية، ويسمح للمسترشد أن يقرر إذا ما كان عليه االلتزام بتلك المسترشد حول القواعد ال

القواعد، أو االستسالم لها، أو تعديل المدرك منها، وا عطائه مزيدًا من الحرية والمرونة المرتبطة 

 بهفكار  ومشاعر  وسلوكاته الخاصة.

 رشد على أنه خبير، السلوكي موجهًا إلى حد ما، فغالبًا ما ينظر إلى الم -يعد االتجا  المعرفي

وهو بالتالي أسلوب مريح لثقافات الشرق األوسط، واإلسبان واآلسيويين، لشعورهم باالرتيام في 

 التعامل مع خبير.

ويمكن استخدام أسلوب اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي" مع مسترشدين يعانون من 

خرين، والتعامل مع ذوي اإلعاقة، مشكالت فيها ارتفاع مستوى التوتر، ومشكالت العالقات مع اآل

ومجموعات اإلرشاد المستمر، والعمل مع األزواج البالغين في إطار اإلرشاد الزواجي واألسري، 

وفي خفض وتخفيض السلوكات المزعجة لدى األطفال والمراهقين، وللتعامل مع مشاعر القلق، 

 والندم، والغضب عند الفشل أو الرفض من اآلخرين.
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 ت السابقةالدراسا  2.2

يتنيياول هييذا الجييزء عرضييًا للدراسييات السييابقة ذات العالقيية بالدراسيية ومتغيراتهييا، وكييذلك بعييض 

المتغيرات المرادفة في المعنى لمتغيرات الدراسة، وذلك من خالل اسيتعراض مجموعية مين الدراسيات 

ة وخفيض الشيعور العربية واألجنبية المتعلقة بفاعلية بيرامج إرشيادية فيي تحسيين المهيارات االجتماعيي

إلى محيورين بحسيب متغييري الدراسية  اتالمراهقين، إذ قسمت هذ  الدراسمنهم بالخجل لدى األفراد و 

 التابعين، وحسب اآلتي: 

 الدراسات التي تناولت فاعلية برامج إرشادية في تحسين المهارات االجتماعية: -المحور األول

 Sánchez, Ferrer, Albaladejo, Alarcó, Bowes, and) دراسة سانشيز وزمالؤه حاولت

Ruiz, 2020) التههيل وا عادة المنطق على القائم المدرسي التدخل برنامج تقصي فاعلية          

(R & R2) ،مسببات حول النفسية النظريات باستخدام تطوير  تم سلوكي-معرفي برنامج وهو 

 المعرضين الشباب لدى العاطفي واالجتماعي والسلوكي المعرفي العجز إلى باإلضافة االنحراف،

 يحضرون  كانوا ،عاماً  (01-00) ما بين أعمارهم تتراوم طالبًا، (043وقد ضمت العينة ) .للخطر

 تجريبية، مجموعة 68) تجريبيتين مجموعتين عشوائيًا إلى إسبانيا، قسموا في البديل التعليم توفير

 للمهارات المشاركين تقدير حسن  (V2)أن تطبيق برنامج النتائج مجمعة تجريبية(. أظهرت 14

إلى مرتفع.  بين متوسط تهثير بحجم العقالنية المشكالت وحل االجتماعي، والتعاط  الذاتية،

 النفسية المهارات في تعزيز السلوكي-المعرفي برامج التدريب فاعلية وأشارت النتائج إلى

 .المراهقين لدى والعاطفية واالجتماعية

)and, Dadkhah, Fathi, eyediS تحي، داخا، ومحققي دراسة سيدي، ف وهدفت

)2018 Mohaqeqi, المعرفي النهج مع االجتماعي الجماعي العمل تدخالت تهثير تقييم إلى-

ذوي اإلعاقة الجسدية، باستخدام المنهج شبه  المراهقين لدى االجتماعية الافاءة على السلوكي

https://www.researchgate.net/profile/Asghar_Dadkhah2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2163266106-Mansour-Fathi
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2153900596-Faeze-Seyedi
https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Hossein_Mohaqeqi_Kamal
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 الذين عامًا، (08–00ما بين ) أعمارهم تتراوم الذين ذوي اإلعاقة الجسدية، المراهقين التجريبي لدى

. التعليمية البرامج في للمشاركة إيران،-سنندج مدينة في المهني والتدريب التههيل مركز إلى أحيلوا

 وقسموا إلى االشتمال، معايير أساس على إلعاقة الجسديةذوي ا المراهقين من (03) اختير

 من أسابيع ثمانية لمدة التدخل مجموعة تدريب وجرى  ،(والسيطرة التدخل) متطابقتين مجموعتين

كشفت . خاص تدريب أي ىتتلق لم الضابطة المجموعة أن حين في االجتماعية، الافاءة حي 

 زيادة على كبير تهثير لها كان معرفية سلوكية اتيجياتاستر  لديهم الذين المرضى تعليم أن النتائج

 .السابقة المجموعة من( والتحفيزية والعاطفية، والسلوكية، المعرفية،) :وأبعاد  االجتماعية كفاءتهم

سلوكي في -إلى الاش  عن فاعلية برنامج معرفي (2018دراسة عبد الرحمن )هدفت و 

، في فلسطين وك العزلة لدى الطلبة الجامعيينتحسين مستوى المهارات االجتماعية وخفض سل

( طالبة من طالبات السنة اأُلولى اللواتي حصلن على درجات 24وتاونت عينة الدراسة من )

مرتفعة على مقياس العزلة، ودرجات منخفضة على مقياس المهارات االجتماعية المستخدم في 

المجموعتين الضابطة والتجريبية،  الدراسة. استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي من خالل

وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج اإلرشادي المطبق في تحسين مستوى المهارات االجتماعية وخفض 

 سلوك العزلة.

إلى تقصي فاعلية اإلرشاد الجمعي الواقعي في  (2017دراسة الّدهام وأبو عيطة )وسعت 

( طالبًا من 30) لدىترنت لدى المراهقين، تحسين المهارات االجتماعية وخفض سلوك إدمان اإلن

، قسموا إلى اً ( عام14-18مدمني اإلنترنت من مدرستين في مدينة عمان، تتراوم أعمارهم ما بين )

مجموعتين: مجموعة تجريبية تلقت تدريبًا لتحسين المهارات االجتماعية وخفض سلوك إدمان 

، ومجموعة ضابطة لم تخضع ألي تدريب، ( جلسة، بواقع جلستين ُأسبوعياً 14االنترنت، خالل )

 وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية.
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التعرف إلى فاعلية برنامج  (Finne and Svartdal, 2017دراسة فينين وسفيرتدل )وحاولت 

عينة من طلبة المرحلة  تدريبي في تحسين الافاءة االجتماعية وخفض التشوهات المعرفية لدى

الثانوية في مدينة تروموسو في النرويج، وطبق البرنامج من قبل مجموعة متخصصة من الخبراء 

( طالب وطالبة، وذلك على مدار 332في مجال البح  العلمي وعلم النفس، على عينة بلغت )

اعلية البرنامج المطبق ( أسبوعًا، طبق عليهم اختبار قبلي واختبار بعدي، وأشارت النتائج إلى ف18)

 في خفض التشوهات المعرفية وتحسين الافاءة االجتماعية لدى الطلبة.

حيييول تقصيييي فاعليييية برنيييامج إرشيييادي قيييائم عليييى  (2016دراسةةةة يعقةةةوب وعالونةةةة )واهتميييت 

السيييكودراما فييي خفييض السييلوك الفوضييوي وتنمييية المهييارات االجتماعييية لييدى طلبيية صييعوبات الييتعلم 

( طالبًا، قسيموا مناصيفة إليى 24يد، باستخدام المنهج التجريبي، وتاونت العينة من )في لواء بني عب

مجمييوعتين إحييداهما ضييابطة واأُلخييرى تجريبييية، وأظهييرت النتييائج وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية 

بييين المجمييوعتين لصييالح المجموعيية التجريبييية فييي خفييض السييلوك الفوضييوي، وفييي تنمييية المهييارات 

 ى الدرجة الالية واألبعاد الفرعية.  االجتماعية عل

إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي عقالني  (2016) أحمددراسة عمارة و وسعت 

انفعالي لتحسين تهايد الذات وأثر  في تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طالبات جامعة الطائ ، من 

ن مناصفة بين المجموعتين ( طالبة، قسم33خالل المنهج شبه التجريبي، على عينة ضمت )

التجريبية والضابطة. وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب 

درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على اختبار تهايد الذات 

درجات المجموعتين  لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب

التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية، 
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باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في 

 القياسين القبلي والبعدي على اختبار تهايد الذات لصالح القياس البعدي.

التعييرف إلييى فاعلييية برنييامج إرشييادي عقالنييي انفعييالي فييي  (2015دراسةةة أبةةو حجيةةر )حاولييت و 

تنمية المهارات االجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية، استخدمت الدراسة المينهج شيبه التجريبيي، 

، قسييمن مناصييفة إلييى فييي قطيياع غييزة ( طالبيية فييي الصيي  العاشيير40واشييتملت عينيية الدراسيية علييى )

 اتمتوسييييط بييييين اً ليييية إحصييييائياين )تجريبييييية، وضييييابطة(. أظهييييرت النتييييائج وجييييود فييييروق دمجمييييوعت

التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنيامج اإلرشيادي،  تينالمجموع بينالمهارات االجتماعية وأبعادها 

المهيييارات االجتماعيييية دالييية إحصيييائيًا بيييين متوسيييطات وجيييود فيييروق و لصيييالح المجموعييية التجريبيييية، 

لييدى المجموعيية التجريبييية قبييل وبعييد تطبيييق البرنييامج اإلرشييادي، لصييالح التطبيييق البعييدي، وأبعادهييا 

لدى أفراد المجموعية بين متوسطات المهارات االجتماعية لة اكما أظهرت النتائج وجود فروق ذات د

 التجريبية في القياسين القبلي والبعدي، ولم تان الفروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي.  

التعرف إلى فاعلية  (Calafell and Maldonado, 2014)مالدونادو دراسة كاالفيل و وهدفت 

 ( فرداً 24برنامج الواقع االفتراضي في تطوير المهارات االجتماعية، من خالل عينة تاونت من )

ات ، قسموا إلى مجموعتين متساويتين، وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تطوير المهار في إسبانيا

االجتماعية، كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد 

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الرهاب االجتماعي ولصالح القياس 

البعدي، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 

 في القياس البعدي على مقياس الرهاب االجتماعي لصالح المجموعة التجريبية.

السلوكي في  –إلى فحص فاعلية اإلرشاد المعرفي (Edwards, 2014دراسة إدواردز )وسعت 

تحسين مستوى المهارات االجتماعية لدى عينة من الطلبة الجامعيين في بريطانيا، وضمت العينة 
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السلوكية، مثل: التدريب –ستخدمت الدراسة مجموعة من الفنيات المعرفية( طالبًا وطالبة، وا75)

على حل المشكالت، وتوكيد الذات، وا عادة البناء المعرفي، وغيرها من الفنيات، ولمدة ثالثة أشهر. 

السلوكي في تحسين مهارات توكيد -وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي

هارات االجتماعية، ولم تظهر النتائج فروق ذات داللة احصائية في مستوى الذات وزيادة الم

 نا  الذين تلقوا البرنامج اإلرشادي.المهارات االجتماعية بين الذكور واإل

إلى قياس مستوى المهارات االجتماعية لدى األطفال  (2012دراسة شحادة )وهدفت 

ي تنمية المهارات االجتماعية لدى هؤالء المنطويين، والاش  عن فاعلية أسلوب السيكودراما ف

قسموا إلى مجموعتين متاافئتين: األولى ضابطة ، طالبا  ( 31األطفال، وتاونت عينة الدراسة من )

(، اختيروا من طالب مدرسة ذكور مصطفى حافظ 16( طالبًا، والثانية تجريبية ضمت )15ضمت )

( عامًا. وأسفرت نتائج الدراسة عن 11-12ين )االبتدائية )ب( في خان يونس، وتتراوم أعمارهم ما ب

وجود فروق ذات داللة احصائية في المهارات االجتماعية بين المجموعة التجريبية والضابطة 

لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية في المهارات االجتماعية لدى 

والبعدي، ولم تان الفروق دالة بين القياسين البعدي أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

 والتتبعي.   

 Langevel, Gunderson, and) جندرسون، وسفارتادال، دراسة النجيفلوحاولت 

Svartadal, 2012)  المشكالت الاش  عن مدى زيادة الافاءة االجتماعية كمتغير وسيط لخفض

ممن شاركوا في  ،في النروج فال والمراهقين( من األط12السلوكية، وتاونت عينة الدراسة من )

االنفعالي، بهدف –السلوكي–برنامج تدريبي الستبدال العدوانية المستند إلى التدخل الشامل المعرفي

زيادة الافاءة االجتماعية، وخفض المشكالت السلوكية، إذ قيمت الافاءة االجتماعية والمشكالت 
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هظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تحسين الافاءة السلوكية قبل وبعد البرنامج التدريبي، ف

 االجتماعية، وخفض المشكالت السلوكية لدى هؤالء األطفال والمراهقين.

للتعرف إلى فاعلية برنامج إرشادي مقترم لتنمية بعض  (2010دراسة الخطيب )وسعت 

( فرد من 30ة على )المهارات االجتماعية لدى أبناء الشهداء في قطاع غزة، واشتملت عينة الدراس

أبناء الشهداء في محافظة خان يونس الذين حصلوا على أقل الدرجات على مقياس المهارات 

االجتماعية، قسموا مناصفة إلى مجموعتين )تجريبية، وضابطة(. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

لتجريبية فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات المهارات االجتماعية لدى المجموعة ا

والمجموعة الضابطة في القياسات البعدية، وبين القياسين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية 

لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي على المجموعة 

 التجريبية، مما يشير إلى استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي. 

 

  الدراسات التي تناولت برامج إرشادية في خفض الشعور بالخجل المحور الثاني:

اإلرشاد  تهثير البح  في (2019Nwokolo, and  Oguzie( دراسة أوجوزي ونوكولوهدفت 

 المحلية الحكومية مبايس أبو  منطقة في طلبة المدارس الثانوية بين الخجل على السلوكي-المعرفي

من خالل مجموعتين تجريبية وضابطة، على عينة  شبه تصميماستخدمت الدراسة ال. إيمو والية في

القبلي، طبق  االختبار الخجل قياس أداة في الدرجات أعلى على حصلوا ممن طالباً  (61ضمت )

 ليجمع  RCBS(Revised Cheek and Buss Shyness Scale (عليهم مقياس الخجل لتشيك وبوس

 من في الحد ملحوذ بشكل فاعالً  كان السلوكي-المعرفي اإلرشاد أن النتائج أظهرت. البيانات

 في فاعلية كان أاثر السلوكي-اإلرشاد المعرفي أن أيضاً  النتائج وكشفت المشاركين، بين الخجل
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باإلنا . وأوصت الدراسة أن على  مقارنة الذكور الثانوية المدارس طالب بين الخجل من الحد

 بين طالبهم. الخجل مشكلة من للحد يلةكوس السلوكي-المرشدين اعتماد اإلرشاد المعرفي

( التعرف إلى فاعلية Keller, Bur,nnell, and Kim, 2017) ، بنل، وكيملريدراسة ك وحاولت

سلوكي باستخدام المنهج شبه التجريبي، وتاونت  –برنامج واقعي افتراضي مقابل برنامج معرفي 

 وزعوا، ي الواليات المتحدة األمريكيةف ( فرد يعانون من الرهاب االجتماعي21عينة الدراسة من )

( 13على مجموعتين تجريبيتين، وضمت المجموعة التي خضعت للعالج الواقعي االفتراضي )

( أفراد، وأشارت 8ضمت )فالسلوكي، –فردًا، أما المجموعة التجريبية التي خضعت للعالج المعرفي

خاصة رهاب التحد  أمام العامة، بو النتائج إلى فاعلية البرنامجين في خفض الرهاب االجتماعي، 

 اب االجتماعي.هلان العالج بالواقع بدا أاثر فاعلية في خفض القلق الناتج عن الر 

إلى بناء برنامج إرشاد جمعي وتقصي فاعليته في خفض  (0216دراسة العلوية )وسعت 

عينة  اإلحساس بالخجل لدى طالبات الص  التاسع في والية بهالء في سلطنة عمان، وتاونت

( طالبة، طبق عليهن 033الدراسة من جميع طالبات الص  التاسع في والية بهالء والبالغ عددهن )

(، وبلغ عدد الطالبات الالتي حصلن على درجة منخفضة في الخجل 0008مقياس الخجل للدريني )

يبية ( طالبة، ووزعن مناصفة إلى مجموعتين )ضابطة، وتجريبية(، وطبق على المجموعة التجر 43)

( جلسة إرشادية بواقع جلستين أسبوعيًا من إعداد الباحثة، وأشارت 03برنامجًا إرشاديًا يتاون من )

مقياس الخجل بين  للمجموع الالي لدرجاتبالنسبة  نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً 

رشاد الجمعي في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، مما يعني فاعلية برنامج اإل

 خفض الخجل لدى الطالبات.

إلى تقصي فاعلية برنامج إرشادي تدريبي للمهارات  (2016)دراسة الزيادات وجبريل هدفت 

االجتماعية في خفض الخجل واالاتئاب لدى طلبة الجامعة األردنية، وتهلفت عينة الدراسة من 
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دة شؤون الطلبة في الجامعة اأُلردنية، من ( طالبًا من المراجعين لشعبة اإلرشاد النفسي في عما22)

الحاصلين على درجات مرتفعة على مقياس الخجل وقائمة وص  المشاعر، وزعوا عشوائيًا إلى 

( 11، وضابطة(، إذ خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي مكون من )جريبيةمجموعتين )ت

حصائيًا في مستوى الخجل واالاتئاب جلسة على مدى شهرين. وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال إ

 بين أداء المجموعتين، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

إلى تقصي فاعلية برنامج إرشادي جمعي بالسيكودراما  (2015دراسة مصطفى )وهدفت 

( طالبًا وطالبًة من طلبة 24للتخفي  من حدة الخجل لدى المراهقين، وتاونت عينة الدراسة من )

الثانوي في مدينة سلمية، قسموا إلى مجموعتين متساويتين إحداهما تدريبية واألخرى الص  األول 

ضابطة، وأسفرت النتائج عن وجود فاعلية للبرنامج المطبق، فكانت الفروق دالة إحصائيًا بين 

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الخجل، 

ى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية باإلضافة إل

ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس الخجل، وعدم وجود فروق 

دالة بين القياسين البعدي والتتبعي على أفراد المجموعة التجريبية، إضافة إلى وجود فروق ذات 

 بين الذكور واإلنا  في حجم األثر للبرنامج.داللة إحصائية 

سلوكي في –التعرف إلى فاعلية برنامج إرشادي معرفي (2014دراسة العمروسي )وهدفت 

خفض الشعور بالخجل لدى عينة من الطالبات الموهوبات المراهقات في المجتمع السعودي، 

( 16-14أعمارهن ما بين )( من طالبات الص  الثال  المتوسط، تتراوم 16وتاونت العينة من )

عامًا، طبق عليهن مقياس الخجل المطور للدراسة، وقسمن مناصفة إلى مجموعتين إحداهما 

تجريبية واألخرى ضابطة، وطبق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية فقط. أظهرت النتائج 

بية بين القياسين القبلي وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجري
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والبعدي على مقياس الخجل )كهبعاد ودرجة كلية( تعزى للبرنامج اإلرشادي المطبق، كما بينت 

 ،النتائج فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين )الضابطة

على مقياس  تضح االنخفاض في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية؛ إذ اوالتجريبية(

بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة  اً لة إحصائياالنتائج عدم وجود فروق د وبينتالخجل، 

 ة بين القياسين البعدي والتتبعي.جريبيالت

التعرف إلى برنامج إرشادي في  (Hoffart et al., 2012دراسة هوفارت وآخرون )وهدفت 

( فردًا، ممن يعانون من قلق 80اسة من )خفض مستوى القلق االجتماعي، وتاونت عينة الدر 

اجتماعي، اختيروا عشوائيًا من أحد مرااز اإلرشاد النفسي في مدينة لندن البريطانية، وقسم أفراد 

عينة الدراسة إلى مجموعتين: مجموعة خضعت لبرنامج إرشادي معرفي، ومجموعة أخرى خضعت 

قياس مستوى  جرى مدة عشرة أسابيع، و  لبرنامج إرشادي اجتماعي، واستمرت البرامج اإلرشادية

االجتماعي أسبوعيًا؛ من أجل الاش  عن فاعلية البرنامجين اإلرشاديين. وأشارت نتائج  قلقال

الدراسة إلى فاعلية كال البرنامجين في خفض القلق االجتماعي بشكل دال احصائيًا، كما أشارت 

امج اإلرشادي المعرفي في خفض النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح البرن

 مستويات القلق االجتماعي لدى أفراد العينة.

إلى المقارنة بين العالج العقالني االنفعالي والتدريب  (2012)دراسة جرادات وشاهين وسعت 

على المهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي لدى عينة من الطلبة المراهقين في 

( طالبًا وطالبًة، قسموا عشوائيًا إلى ثال  45ت عينة الدراسة من )محافظة الارك، وتاون

( طالبًا وطالبًة، 15مجموعات: مجموعتين تجريبيتين، وُأخرى ضابطة، تاونت كل مجموعة من )

وتلقت إحدى المجموعتين التجريبيتين برنامجًا عقالنيًا انفعاليًا سلوكيًا، في حين تلقت المجموعة 

ريب على المهارات االجتماعية، ولم تتلقى المجموعة الثالثة )الضابطة( أي األخرى برنامج التد
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إرشاد. وأظهرت النتائج أن كال البرنامجين كانا فاعلين مقارنة بعدم المعالجة في خفض الرهاب 

حصائية في فاعلية كال إاالجتماعي، وأشارت النتائج أيضًا إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

 ين باختالف الجنس للطالب.األسلوبين اإلرشادي

سلوكي في خفض -إلى معرفة أثر برنامج إرشادي معرفي (2012دراسة الربعي )وسعت 

مستوى الخجل االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، 

( 60ختير منهم )، افي المملاة العربية السعودية ( طالب200وتاونت عينة الدراسة القصدية من )

طالبًا كعينة فعلية، قسموا مناصفة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وأظهرت النتائج أن هناك 

حصائية بين طالب عينة الدراسة للقراءات القبلية والبعدية نحو الدرجة الالية إفروق ذات داللة 

 لمقياس الخجل، ولصالح درجات القياس البعدي.

إلى التحقق من فاعلية برنامج مقترم للتخفي  من حدة الخجل  (2010دراسة متولي )وهدفت 

( ممن شخصوا بهنهم مدمنين من 18لدى عينة من المراهقين المدمنين، وتاونت عينة الدراسة من )

خالل قسم عالج االعتماد على المواد المخدرة بمستشفى دار المقطم للصحة النفسية، وأظهرت 

المطبق في خفض الخجل بشكل دال احصائيًا، حي  ظهر  النتائج فاعلية البرنامج اإلرشادي

تحسن ملحوذ لدى المجموعة التجريبية في مهارات التواصل مع الزمالء والمعالجين واألهل، وأدى 

استخدام البرنامج إلى انخفاض حدة الخجل بصورة دالة لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 

 لتدريبي.الضابطة التي لم تتلقى البرنامج ا

إلى معرفة أثر التدريب على  ( (Perri and Richard, 2009دراسة بيري وريتشارد وهدفت 

في  ( طالباً 20الضبط الذاتي لخفض مستوى الخجل لدى طلبة الص  العاشر، على عينة ضمت )

، من خالل مقارنة مجموعتين: المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة، باستخدام المنهج زامبيا

شبه التجريبي قياس قبلي وبعدي، وأشارت النتائج إلى انخفاض الخجل لدى الطلبة في المجموعة 
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التجريبية، حي  تحسن السلوك االجتماعي لديهم، مما يعني أن أسلوب الضبط الذاتي ساعد على 

 خفض السلوكات الالاجتماعية عند الطلبة.

فاعلية برنامج مقترم لزيادة الافاءة بإجراء دراسة هدفت إلى استقصاء  (2008الدادا )وقام 

االجتماعية للطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي بغزة، وطبقت الدراسة على عينة بلغت 

طالبًا في المجموعة الضابطة، اختيروا من الطلبة  (15( طالبًا في المجموعة التجريبية و)15)

( طالب. أظهرت نتائج الدراسة أن 200الخجولين بعد تطبيق مقياس الخجل على عينة بلغت )

هناك فروق دالة احصائيًا في متوسطات الخجل لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني أن البرنامج 

 كان فاعاًل في خفض مستوى الخجل لدى الطلبة.

من خالل عرض نتائج البحو  والدراسات السابقة تبين أن جميع هذ  الدراسات لها عالقة إما 

و ظروف الدراسة الحالية، فالمحور األول من هذ  الدراسات تناول الدراسات التي بالمتغيرات أ

حي  أادت هذ  الدراسات جدوى  ؛تقصت فاعلية برامج إرشادية في تحسين المهارات االجتماعية

السلوكية في تحقيق -وفاعلية البرامج اإلرشادية على اختالفها، وبخاصة البرامج اإلرشادية المعرفية

 ,Sánchez, Ferrer, Albaladejo, Alarcó, Bowes, and Ruiz)اإلرشادية المرجوة، كدراسة أهدافها

التي أجريت على مجموعة من الشباب المعرضين للخطر من هم في مرحلة المراهقة،  (2020

التي أجريت على مجموعة من  )Mohaqeqi, and, Dadkhah, Fathi, eyediS 2018( ودراسة

( التي أجريت على عينة من 2018)عبد الرحمن،  المراهقين من ذوي اإلعاقة الجسدية، ودراسة

( التي أجريت على مجموعة من المراهقين في 2017الطلبة الجامعيين، ودراسة )الّدهام وأبو عيطة، 

أجريت  التي  (Finne and Svartadal, 2017، ودراسة )عدمان ويعانون من سلوك إدمان اإلنترنت

( التي 3306على مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية في النرويج، ودراسة )يعقوب وعالونة، 

( التي أجريت على 3306، أحمدأجريت على مجموعة من طلبة صعوبات التعلم، ودراسة )عمارة و 

https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Hossein_Mohaqeqi_Kamal
https://www.researchgate.net/profile/Asghar_Dadkhah2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2163266106-Mansour-Fathi
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2153900596-Faeze-Seyedi
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على مجموعة من  ( التي أجريت3305مجموعة من طالبات جامعة الطائ ، ودراسة )أبو حجير، 

( التي أجريت على مجموعة من األفراد، Calafell et al., 2014طالبات الص  العاشر، ودراسة )

( التي أجريت على مجموعة من الطلبة الجامعيين في بريطانيا، ودراسة Edwards, 2014ودراسة )

، لسطينف -في قطاع غزة ( التي أجريت على مجموعة من األطفال المنطويين3303)شحادة، 

التي أجريت على مجموعة من األطفال والمراهقين، ودراسة ( Lngaeveld et al., 2012ودراسة )

 التي أجريت على مجموعة من أبناء الشهداء في قطاع غزة. (3303)الخطيب، 

أما المحور الثاني من الدراسات، فقد تناول برامج إرشادية في خفض الشعور بالخجل، التي 

علية البرنامج المطبق في خفض الشعور بالخجل لدى أفراد الدراسة، كدراسة أظهرت نتائجها فا

)2019Nwokolo, Oguzie and ) الثانوية في منطقة أبو  مبايس  التي أجريت على طلبة المدارس

( التي أجريت على مجموعة من Keller et al., 2017)  الحكومية المحلية في والية ايمو، ودراسة

نون من الرهاب االجتماعي، وبخاصة رهاب التحد  أمام الناس، ودراسة )العلوية، األفراد الذين يعا

( التي طبقت على مجموعة من طالبات الصد  التاسع في والية البهالء في سلطنة عمان، 3301

( التي طبقت على مجموعة من الطلبة المراجعين لشعبة اإلرشاد 3306ودراسة )الزيادات وجبريل،  

( التي أجريت على 3305ة شؤون الطلبة في الجامعة األردنية، ودراسة )مصطفى، النفسي في عماد

( التي 3304مجموعة من طلبة الص  األول الثانوي في مدينة السلمية، ودراسة )العمروسي، 

أجريت على مجموعة من الطالبات الموهوبات المراهقات في المجتمع السعودي، ودراسة 

(Hoffoart et al., 2012التي )  ،أجريت على مجموعة من األفراد الذين يعانون من قلق اجتماعي

( التي أجريت على مجموعة من الطلبة المراهقين في محافظة 3303ودراسة )جرادات وشاهين، 

( التي أجريت على مجموعة من 3303الارك ويعانون من الرهاب االجتماعي، ودراسة )الّربعي، 

( التي أجريت على مجموعة من المراهقين المدمنين، 3303لي، طلبة المرحلة الثانوية، ودراسة )متو 
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التي أجريت على مجموعة طلبة الص  العاشر، ودراسة   (Perri and Richard, 2009)ودراسة 

 ( التي أجريت على مجموعة من الطلبة في مرحلة التعليم األساسي بغزة.3338)الدادا، 

العربية وبخاصة في البيئة الفلسطينية التي  ويتضح من الدراسات السابقة محدودية الدراسات

السلوكي في تحسين المهارات االجتماعية وخفض الشعور -تناولت استخدام اإلرشاد المعرفي

بالخجل لدى المراهقين، وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها اتجهت الختيار برنامج 

ويهدف إلى تحسين المهارات االجتماعية وخفض  السلوكية-إرشادي مستند إلى النظرية المعرفية

الشعور بالخجل لدى فئة خاصة من المجتمع الفلسطيني، وهي فئة المراهقين من طلبة المدارس في 

مدينة القدس، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة بهذ  الشمولية في جمع متغيري الدراسة في 

 لتجريبي.دراسة واحدة ومن خالل استخدام المنهج شبه ا

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اختيار المنهجية المالئمة، وتحديد 

التصميم المناسب، وكذلك اإلجراءات لتنفيذ الدراسة، وبخاصة في مجال العينة، واألدوات، وبناء 

ة المراهقين، السلوكي، الذي طبق على المجموعة التجريبية من الطلب–البرنامج اإلرشادي المعرفي

 وما يتضمنه من أنشطة وفعاليات، عماًل على تحقيق أهداف الدراسة.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 منهجية الدراسة  1. 3

 مجتمع الدراسة وعينتها 0. 3

 وخصائصها أدوات الدراسة 3. 3

  ومتغيراتها الدراسة تصميم 1. 3

 إجراءات تنفيذ الدراسة 5. 3

 اإلحصائيةالمعالجات  7. 3
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 لثالثالفصل ا

 الطريقة واإلجراءات

تناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منهجية الدراسة 

المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في تطوير 

إلشارة إلى أنواع تصميم الدراسة ومتغيراتها، وال توضيحوبناء أدوات الدراسة وخصائصها، ثم 

 االختبارات اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

 
 الدراسة يةمنهج 1.3

 مجمييوعتين علييى والقييائم التجريبييي، شييبه الميينهج اسييتخدم ،الدراسيية الحالييية ميين طبيعيية انطالقيياً 

 عليييى وبعيييدي قبليييي قياسيييين عليييى ويشيييتمل ضيييابطة، مجموعييية والثانيييية تجريبيييية مجموعييية إحيييداهما

 تتبعي قياس وكذلك بالخجل، والشعور االجتماعية المهارات لقياس والضابطة التجريبية المجموعتين

 التجريبييي فييالمنهج ومتغيراتهييا؛ الدراسيية هييذ  طبيعيية لمالئمتييه وذلييك التجريبييية، المجموعيية أفييراد علييى

 .الدراسة في المستخدم اإلرشادي البرنامج فاعلية مدى من التحقق على يقوم

 
 تمع الدراسة وعينتهامج 0.3

 القدس، مدينة لمدارس ثانويةال المرحلة في المراهقين الطلبة مجتمع الدراسة من جميع تاون 

وفيما يتعلق  م.3300/3333 الدراسي العام من الثاني الفصل في الدراسة مقاعد على هم والذين

 بعينة الدراسة، فقد اختيرت حسب المراحل اآلتية:
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 الستطالعية عينة الدراسة ا 1.0.3

اختيرت عينة استطالعية من  ،من أجل التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياسي الدراسة

 المرحلة طلبة من( طالبًا وطالبة 03مجتمع الدراسة وخارج عينتها األصلية )الميدانية(، وقد بلغت )

 .القدس مدينة في المراهقة مرحلة في هم ممن ،ةثانويال

 

 تجريبيةعينة الدراسة ال 2.0.3

في المرحلة الثانوية ( طالب وطالبة من المراهقين 038اختيرت عينة متيسرة بلغ حجمها )

في منطقة سكنية ويقطنون وهم من مدرسة واحدة القدس، في  الشاملة الزهراء ةبمدرس الملتحقين

جائحة  أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة بإجراءات تنفيذ الدراسة في ظل واحدة ليسهل التزام

مما استدعى االنتظار حتى العودة التدريجية لفتح المدارس ، لفترات طويلة كورونا وا غالق المدارس

تحديد العينة المالئمة للدراسة على العينة المتيسرة، بهدف طبق مقياسي  بعد أنو في القدس. 

 حصلوا ممن الشاملة، الزهراء مدرسةوطالبة من  اً ( طالب03) وعددهمدراسة أفراد ال، اختير التجريبية

 ومن بالخجل، الشعور مقياس على هاوأعال االجتماعية المهارات مقياس على الدرجات أدنى على

 . واإلنا  الذكور بين ومناصفة وضابطة، تجريبية،: مجموعتين إلىوبالمزاوجة  مناصفة قسموا ثم

          
  وخصائصها أدوات الدراسة 3.3

ات الدراسة اعتمادًا على الدراسات السابقة و قد طورت أدألغراض جمع بيانات الدراسة، ف

الخجل، وبرنامج اإلرشاد الشعور ب، مقياس االجتماعية المهارات: مقياس يواألدب النظري، وه

 السلوكية.-الذي يستند إلى النظرية المعرفية
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 : االجتماعية المهارات مقياس -أوالً 

المهارات االجتماعية  ة في تشخيصكهداة موضوعي استخدامهطور هذا المقياس بهدف 

مقياس المهارات االجتماعية من إعداد ب للمراهقين من طلبة المدارس في فلسطين، وباالستعانة

وبناًء على ذلك صيغت فقرات المقياس  (،2006الذي ترجمه وعربه خليفة ) ،(1989رونالدو ريجيو )

، موزعة على ثالثة أبعاد، ( فقرة43وقد شمل المقياس في صورته األولية )في صورته األولية. 

 . ، كما هو في الملحق )أ(هي: التعبير االجتماعي، الحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي

 :االجتماعية المهاراتالخصائص السيكومترية لمقياس 

 استخدم نوعان من الصدق كما يلي: صدق المقياس: (أ

 (صييدق المحكمييين)ميين الصييدق الظيياهري  للتحقييق: (Virtual Validity)الصةةدق الظةةاهري  -أوالً 

ميييين ( محكمييييين 03)صييييورته األولييييية علييييى فييييي ، عييييُرض المقييييياس االجتماعييييية المهييييارات لمقييييياس

، كميا هييو موضييح فييي ملحييق )ب(، العلييوم التربويييةيحملييون درجيية اليدكتورا  فييي  الييذينالمتخصصيين 

ت، إذ أعتمييد معيييار ( مجيياال0( فقييرة، موزعيية علييى )43المقييياس فييي صييورته األولييية ميين ) تضييمنو 

( كحييد أدنييى لقبييول الفقييرة، وبنيياًء علييى مالحظييات و راء المحكمييين أجريييت التعييديالت %83االتفيياق )

 .، دون حذف أو إضافة أي فقرة، كما هو في الملحق )ت(المقترحة

استخدم أيضًا  ،من أجل التحقق من الصدق للمقياس: Construct Validity)صدق البناء ) -ثانياً 
، ومن خارج القدس في المراهقين الطلبة( من 03بناء، على عينة استطالعية مكونة من )صدق ال

الستخراج قيم  (Pearson Correlation)عينة الدراسة المستهدفة، واستّخدم معامل ارتباط بيرسون 
 (:0.0معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي إليه، كما هو مبين في الجدول )
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بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت  االجتماعية المهارات: قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس (0.0)جدول 
 (:03)ن=ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية للمقياس 

االرتباط  الفقرة
 مع المجال

 مع االرتباط
 الكلية الدرجة

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

 مع االرتباط
 الكلية الدرجة

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

 مع االرتباط
 الكلية الدرجة

 االجتماعي الضبط االجتماعية الحساسية االجتماعي التعبير
1 06**. 05**. 11 50**. 45**. 06 03**. 00**. 

0 04**. 00**. 15 46**. 54**. 06 03**. 03**. 

3 00**. 03*.* 17 65**. 86**. 08 03**. 03**. 

1 80**. 83**. 16 .13 08*. 32 03**. 80**. 

5 05**. 03**. 16 46**. 13**. 31 81**. 81**. 

7 03**. 03**. 18 01*. 60**. 30 00**. 88**. 

6 06**. 04**. 02 43*. 13**. 33 03**. 81**. 

6 03*. 03*. 01 50**. 13**. 31 45**. 01*. 

8 06*.* 05**. 00 50**. 63**. 35 05**. 05**. 

12 05**. 04**. 03 63**. 09. 37 81**. 85**. 

11 03**. 00**. 01 46**. 13**. 36 43*. 03*. 

10 80**. 86**. 05 46**. .06 36 14**. 15**. 

13 01**. 05**. 07 34. 21. 38 03**. 03**. 

- - - - - - 12 00**. 04**. 

 .**78ككل البعد مع الدرجة  .**97ككل البعد مع الدرجة  .**86 ككلالبعد مع الدرجة 
 (≤.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *  (≤.05عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً  *

(، 36 ،35 ،30 ،01) :( أن معامل ارتباط الفقرات0.0يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

تراوحت ، وتحتاج إلى حذف، أما باقي الفقرات فقد اً يحصائة إ  دالّ غير مقبولة و غير  ةدرجذات  تكان

(، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ .01-.03)بين ما 

 ( تعتبر ضعيفة، والقيم.03أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن )( (Garcia, 2011ذكر جارسيا 

( .13( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن ).13أقل أو يساوي  -.03التي تقع ضمن المدى )

( فقرة، 06وأصبح عدد فقرات المقياس )(، 04 ،38 ،30 ،33الفقرات: )تعتبر قوية، لذلك حذفت 

(،  00-0التعبير االجتماعي )الفقرات من موزعة على أبعاد المقياس الثالثة حسب اآلتي: 

، وكما هو (06-30(، والضبط االجتماعي )الفقرات من 33-04ية االجتماعية )الفقرات من الحساس

 .موضح في الملحق ) (

وزع المقيياس ، االجتماعيية المهيارات مقيياسللتهايد مين ثبيات  :االجتماعية المهاراتثبات مقياس 

عينة الدراسية  القدس، ومن خارج في المراهقين الطلبة من( 03على عينة استطالعية مكونة من )
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وبهييدف التحقييق ميين ثبييات االتسيياق الييداخلي للمقييياس، وأبعيياد ، فقييد اسييتخدمت معادليية  المسييتهدفة،

( 06علييى بيانييات العينيية االسييتطالعية بعييد قييياس الصييدق ) (Cronbach's Alpha)كرونبيياخ ألفييا 

 تماعييييةاالج المهيييارات، لمقيييياس االتسييياق اليييداخلييوضيييح معيييامالت ثبيييات  (3.0)والجيييدول  ،فقيييرة

 وأبعاد .

 بطريقة كرونباخ ألفا االجتماعية المهارات مقياس: معامالت ثبات (0.3)جدول 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد

 .06 00 االجتماعي التعبير

 .03 0 االجتماعية الحساسية

 .06 04 االجتماعي الضبط

 .86 37 الدرجة الكلية

 

لمجاالت مقياس  ألفا كرونباخ ثبات عاملم( أن قيم معامالت 3.0يتضح من الجدول )

لدرجة  ألفا كرونباخ كما يالحظ أن معامل ثبات (،.06-.03)تراوحت ما بين  االجتماعية المهارات

 .األصلية العينة على للتطبيق قابلة األداة من وتجعل(، وتعتبر هذ  القيمة مرتفعة، .89الالية بلغ )

في صورته النهائية بعد  االجتماعية المهارات مقياس تاون  :االجتماعية المهارات مقياستصحيح 

( 0كما هو موضح في ملحق )ت(، موزعة على ) ،( فقرة06)من  السيكومترية الخصائصقياس 

، 08 ،05 ،04باستثناء الفقرات: ) االجتماعية لمهاراتمجاالت تمثل جميع الفقرات االتجا  اإليجابي ل

(، إذ تعكس الدرجات عند تصحيها، ويطلب 04، 00، 03، 00، 03، 38، 31 ،35، 33، 30، 33

وأعطيت األوزان للفقرات ( خماسي، Likertمن المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )

 (، درجة.0)أبدًا (، 3) نادراً ( درجات، 0) أحياناً ( درجات، 4) غالباً ( درجات، 5) دائماً  :كما يلي

لدى عينة  االجتماعية المهاراتحديد مستوى ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، وت

( درجات، وتصنيفها إلى ثالثة 5-0الدراسة، حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوم ما بين )

 مستويات: عالية، متوسطة، ومنخفضة، وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية:
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  طول الفئة =       
 الحد األعلى _ الحد األدنى )لتدرج(       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 وبناًء على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تاون على النحو اآلتي: 
 االجتماعية المهارات: درجات احتساب مستوى (3.3)جدول 
 فأقل 0.33 االجتماعية المهاراتمستوى منخفض من 
 0.99 - 0.31 االجتماعية المهاراتمستوى متوسط من 

 5 -3.76 االجتماعية المهاراتوى مرتفع من مست
 

 : الخجلالشعور ب مقياس -ثانياً 

بهدف استخدامه كهداة موضوعية في تشخيص الشعور بالخجل  الخجلالشعور بمقياس ر طود 

بمقياس الخجل المعدل من إعداد شيك للمراهقين من طلبة المدارس في فلسطين، وباالستعانة 

(، 2014بدر محمد األنصاري )أبو أسعد،  تقنين(، وتعريب و Chech and Melchiorومليشاير )

(، 1999، وأبو زيد باإلضافة إلى استخدام فقرات من مقياس الخجل االجتماعي من إعداد )النيال

، كما هو موضح في الملحق ( فقرة05شمل المقياس في صورته األولية )، و (2018ودراسة )إارام، 

 .)أ(

 :الخجلالشعور بس الخصائص السيكومترية لمقيا

 استخدم نوعان من الصدق كما يلي:: صدق المقياس (أ

للتحقيق ميين الصييدق الظياهري أو مييا يعييرف بصييدق : (Virtual Validity)الصةةدق الظةةاهري  -أوالً 

، عييييييرض المقييييييياس بصييييييورته األولييييييية علييييييى مجموعيييييية ميييييين الخجييييييلالشييييييعور بالمحكمييييييين لمقييييييياس 

( محكميين، كميا 03، وقد بلغ عيددهم )لوم التربويةالعالمتخصصين ممن يحملون درجة الدكتورا  في 

( كحييد أدنييى لقبييول الفقييرة، وبنيياًء علييى %83هييو موضييح فييي ملحييق )ب(، إذ أعتمييد معيييار االتفيياق )

، دون حييييذف أو إضييييافة أي فقييييرة، فبقييييي مالحظييييات و راء المحكمييييين أجريييييت التعييييديالت المقترحيييية

 .(( فقرة، كما هو موضح في الملحق )ت05المقياس يضم )
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استخدم أيضًا  ،من أجل التحقق من الصدق للمقياس: Construct Validity)صدق البناء ) -ثانياً 

، ومن خارج القدس في المراهقين الطلبة( من 03صدق البناء، على عينة استطالعية مكونة من )

 قيم الستخراج (Pearson Correlation)عينة الدراسة المستهدفة، واستّخدم معامل ارتباط بيرسون 

 (:4.0(، كما هو مبين في الجدول )الخجلمعامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الالية لمقياس )

 (:03)ن=مع الدرجة الكلية للمقياس  الخجلالشعور ب: قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس (4.0)جدول 
 لاالرتباط مع المجا الفقرة االرتباط مع المجال الفقرة االرتباط مع المجال الفقرة

1 04**. 13 85**. 05 80**. 

0 04**. 11 06**. 07 06**. 

3 .22 15 06**. 06 04**. 

1 80**. 17 01**. 06 85**. 

5 80**. 16 00**. 08 81**. 

7 80**. 16 04**. 32 04**. 

6 00**. 18 85**. 31 06*. 

6 06**. 02 86**. 30 84**. 

8 80**. 01 03**. 33 04**. 

12 00**. 00 15**. 31 05**. 

11 03**. 03 10**. 35 05**. 

10 00**. 01 33. - - 

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً  ** (≤0.05عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً  *       

ذات  تكان(، 34 ،0) ين:( أن معامل ارتباط الفقرت4.0يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

بين ما تراوحت ، وتحتاج إلى حذف، أما باقي الفقرات فقد اً حصائيّ إ   ةً دالّ غير و  ة  مقبولغير  ةدرج

(، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ ذكر .06-.06)

( تعتبر ضعيفة، والقيم التي .03أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن )( (Garcia, 2011جارسيا 

( تعتبر .13( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن ).13أقل أو يساوي  -.03من المدى )تقع ض

، كما هو موضح في ( فقرة00وأصبح عدد فقرات المقياس )(، 34، 0الفقرات )قوية، لذلك حذفت 

 .الملحق ) (

ة ، وزع المقياس على عينالخجلالشعور ب مقياسللتهاد من ثبات  :الخجلالشعور ب ثبات مقياس

 ، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة،القدس في المراهقين الطلبة من( 03استطالعية مكونة من )
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وبهدف التحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 

(Cronbach's Alpha) ( فقرة00على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق )،  وقد بلغ

، وتعتبر هذ  القيمة مرتفعة، وعليه يمكن التطبيق على العينة (.00) كرونباخ ألفاثبات معامل 

 .األصلية

 قياس بعدفي صورته النهائية  الخجلالشعور ب مقياستاون  :الخجلالشعور بتصحيح مقياس 

(، فقرة كما هو موضح في ملحق )ت(، تمثل جميع الفقرات 00من ) السيكومترية الخصائص

(، إذ تعكس الدرجات عند 33، 30، 00، 8، 4) :يجابي للخجل باستثناء الفقراتاالتجا  اإل

وأعطيت ( خماسي، Likertتصحيها، ويطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )

 أبداً (، 3) نادراً ( درجات، 0) أحياناً ( درجات، 4) غالباً ( درجات، 5) دائماً  :األوزان للفقرات كما يلي

 درجة.(، 0)

لدى عينة الدراسة  الخجلالشعور بولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى 

( درجات وتصني  المستوى إلى ثالثة 5-0حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوم من )

 مستويات: عالية، متوسطة، ومنخفضة، وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية:

  طول الفئة=       
 على _ الحد األدنى )لتدرج(الحد األ       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 وبناًء على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تاون على النحو اآلتي: 

 الخجلالشعور ب: درجات احتساب مستوى (5.3)جدول 
 فأقل 0.33 خجللشعور بالامستوى منخفض من 
 0.99 - 0.31 لخجلشعور بالامستوى متوسط من 

 5 -3.76 خجللشعور بالامستوى مرتفع من 
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 السلوكي:                                            –البرنامج اإلرشادي المعرفي -ثالثاً 

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة التي استخدمت برامج إرشيادية تسيتند إليى 

إلرشيياد وكيفييية إعييدادها، قامييت الباحثيية بإعييداد البرنييامج اإلرشييادي السييلوكية فييي ا-النظرييية المعرفييية

 السلوكية من أجل تحقيق األهداف المرجوة من هذ  الدراسة. –المستند إلى النظرية المعرفية

 تعريف البرنامج اإلرشادي:

 (63 وأ  53( جلسة بواقع جلستين أسبوعيًا، مدة كل جلسة )12تاون البرنامج اإلرشادي من )

قة، وتتضمن كل جلسة مجموعة من األهداف الرئيسة والفرعية، واألنشطة والواجبات البيتية دقي

السلوكية. وبعد إعداد البرنامج بصورته األولية، –المرتازة على استراتيجيات وفنيات النظرية المعرفية

 عرض على عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي للتهاد من صدق

جراءاته، وتقنينه للبيئة الفلسطينية ومجتمع الدراسة قبل تطبيقه  ،البرنامج واستراتيجياته وفنياته وا 

على الطلبة المشاركين من أجل التعرف إلى فاعليته في تحسين مستوى المهارات االجتماعية 

 لديهم.  لشعور بالخجلوخفض ا

 أهداف البرنامج اإلرشادي: 

السلوكي في –هو استقصاء فاعلية البرنامج المعرفي البرنامج: الهدف الرئيس من تطبيق هذا

تحسين مستوى المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى عينة من الطلبة المراهقين في 

 القدس. ويتفرع عن الهدف الرئيس الهدفان الفرعيان اآلتيان:

لومات عن المهارات االجتماعية : وتتمثل في تزود الطلبة المراهقين بمعاألهداف المعرفية -أوالً 

الشعور و ثارها على الفرد وطرق التعامل لتحسين مستواها لديهم، وكذلك تعرف الطلبة بظاهرة 

الخجل و ثارها وطرق التخلص منها أو تخفي  حدتها من أجل تطوير القدرة على االتصال ب

 والتواصل مع اآلخرين.
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لطلبة المراهقين على مهارات التفكير اإليجابي في : وتتمثل في تدرب ااألهداف السلوكية -ثانياً 

  حياتهم، ومراقبة سلوكاتهم والعمل على تعديلها وضبطها ذاتيًا.

 رشادي:في البرنامج اإل  تستخدماالتي  األساليب والفنيات

واختيار المناسب من بين  ،رشادية في هذ  الدراسةاإل واألساليبمجموعة من الفنيات  اعتمدت

 :  (Ellis, 1979 ؛3300 إبراهيم، ؛3301 وعربيات، أسعد فنيات اآلتية )أبواألساليب وال

 اإلرشادي، البرنامج أهداف لتحقيق المستخدمة اإلرشادية األساليب أهم من تعد :المحاضرة .0

 تبصير، لاإلرشادي البرنامج ألهداف مناسبةو  منظمة ومعلومات أفكار المرشد فيها ويقدم

درااهم المسترشدين  .الهادفة والنقاشات والحوارات األسئلة خالل تهم، منمشكالل وا 

 اإلرشاد في والضرورية المهمة الفنيات من الجماعية المناقشات تعد :الجماعية المناقشات .3

 المهارات من بعدد المسترشدين زودي اإلرشادية الجلسات خالل فمن السلوكي،-المعرفي

 المسترشدين؛ وبين المرشد بين هادفة توحوارا مناقشات هذ  ويتبع والمفاهيم، والمعلومات

 . المسترشدين أذهان في وترسيخها والمهارات والمعلومات المفاهيم هذ  لتوضيح

 أساليب وتقوم والضغوط، والقلق للتوتر المضادة األساليب أهم من االسترخاء يعد :االسترخاء  .0

 الجسم إراحة إلى تهدف التي البسيطة والتدريبات التمارين من عدد على الحديثة االسترخاء

 Gerardi, Ressler and) العميق نفستوال العضلي االسترخاء تمارين في وتتمثل والنفس،

Rothbaum, 2009).  

 يصعب والتي والمكبوتة المؤلمة المشاعر إخراج في مهمة فنية تعد :االنفعالي التنفيس .4

 الفرد ويصل الفرد، داخل سالبةال الشحنات تفرغ االنفعالي التنفيس ففي عنها، والحدي  إخراجها

 .المشاعر لتلك والمسببة لديه الخاطئة باألفكار ومعرفته بمشاعر  الوعي لدرجة
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 خالل فمن السلوكي،-المعرفي اإلرشاد في الفعالة المهمة الفنيات من النمذجة تعتبر :النمذجة .5

 أفراد سلوكو  وتصرفات لطبيعة مالحظتهم خالل من جديدة سلوكات األفراد يتعلم النمذجة

 .لهم والمناسبة والمعقولة اإليجابية النماذج تقليد ويحاولون  غيرهم،

 عليه يطلق إذ المرغوبة النتائج وتدعيم تقوية على األسلوب هذا يقوم :اإليجابي التعزيز .6

 .والتشجيع والثناء، كالمدم، مدعمات تقديم يتم وفيه ،(التعزيز أو الثواب)

 إلى األسلوب هذا وينتمي السلوكي،-المعرفي اإلرشاد في خدميست فني أسلوب وهو :الدور لعب .1

 خالله من يتم معين موق  تمثيل يجرى  األسلوب هذا وفي لباندورا، االجتماعي التعلم نظرية

 .والمعارف المهارات ااتساب

 وهو اإلرشادي، للبرنامج األساسية المكونات أهم من المنزلي الواجب يعد :المنزلية الواجبات .8

 بها يكل  التي اإلرشادية والمهمات الوظائ  في ويتمثل اإلرشادية، الجلسات بين لوصلا حلقة

 تحقيق على تعمل التي اإلرشادية، الجلسات حدود خارج اإلرشادية المجموعة أعضاء المرشد

 .العامة الحياة في وممارستها اإليجابية  ثارها واستمرارية عليها، والتدريب اإلرشادية، األهداف

 :البرنامج تقويم

 :اآلتية التقويم إجراءات البرنامج تضمن

 مجال في اإلختصاص وأصحاب الخبراء من عدد على البرنامج عرض في ويتمثل :األولي التقويم

 .متغيري الدراسة التابعين في الطلب ة مستوى  لتحديد القبلي القياس ثم والتربوي، النفسي اإلرشاد

 جلسة كل انتهاء عقب اإلرشادي البرنامج تطبيق لعملية لمصاحبا بالتقويم ويتمثل :البنائي التقويم

 .المستهدفة الفئة لتناسب الجلسات تقويم استبانة، وبخاصة خالل من

 البرنامج فاعلية عن للاش  اإلرشادي البرنامج تطبيق من االنتهاء بعد وينفذ :النهائي التقويم

 خالل من وذلك الخجل لدى الطلبة،ب الشعورالمهارات االجتماعية وخفض  تحسين في اإلرشادي
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 أثر استمرارية عن للاش  التتبعي؛ والقياس البعدي، القياس لتسجيل الدراسة مقياسي تطبيق

ستة ( 6) مرور بعد وذلك المهارات االجتماعية وخفض الخجل لدى الطلبة، تحسين في البرنامج

 .انتهاء تطبيق البرنامج اإلرشادي من أسابيع

 :البرنامج حدود

 :اآلتية بالحدود البرنامج التزم

 .، بواقع جلستين أسبوعياً أسابيع ستة خالل البرنامج طبق: الزماني الحد

 .إحدى القاعات الصفية في المدرسة في اإلرشادي البرنامج طبق: المكاني الحد

 نويةطلبة المرحلة الثا في المتمثلة التجريبية المجموعة على اإلرشادي البرنامج طبق: البشري  الحد

 في الدرجات علىوأ  المهارات االجتماعية مقياس في الدرجات أدنى على حصلوا القدس، الذين في

 .الخجلب الشعور مقياس

  ملخص الجلسات للبرنامج اإلرشادي:

 ( ملخصًا مختصرًا لمحتويات الجلسات اإلرشادية:6.0يوضح الجدول )

 (: ملخص محتويات الجلسات اإلرشادية7.3جدول )
وضوع الجلسة م الجلسة

 أهداف الجلسة )عنوانها(

تمهيد وتعارف وبناء  األولى
 ثقة

صياغة وقوانين تحكم ، و المشاركين إلى أهداف البرنامجالتعارف، وتعري  
 والسلوك.  إلى العالقة بين األفكار والمشاعر  هم، ثم تعريفهمسلوك

 جتماعية وأنواعها وأسبابها وفوائدها.تعري  المشاركين بالمهارات اال المهارات االجتماعية الثانية  
 وأنواعه وسلبياته وطرق التخلص منه. وأسبابهتعري  المشاركين بالخجل  الخجل الثالثة         

التدرب على المهارات  الرابعة
 االجتماعية

تنمية المشاركين للمهارات االجتماعية اللفظية وغير اللفظية، ومهارة االستماع 
 والتواصل البصري.

مهارة االتصال  الخامسة
 والتواصل 

تعرف المشاركين على ماهية االتصال وعناصر  وأهمية االتصال والتواصل 
 والتدرب عليهما.

التدرب على  السادسة
 االسترخاء

 إعداد الطلبة لمواجهة المواق  المختلفة بكفاءة وتدريبهم على مهارة االسترخاء.
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م الذات وأنواعه وتعزيز ، والتعرف إلى الذات المثالية والذات تنمية مفهو  مفهوم الذاتتنمية  السابعة
 االجتماعية.

التدرب على السلوك  الثامنة
 التوكيدي 

التعرف إلى مفهوم السلوك التوكيدي والتعرف إلى اآلثار اإليجابية الناتجة عن 
 ممارسته.

التدرب على   مهارة  التاسعة
 حل المشكالت 

حل المشكالت والتدرب على خطواتها، وااتساب تعرف المشاركين على مهارة 
 القدرة على حل المشكالت التي تواجههم.

تدرب المشاركين على كيفية تحديد وتقييم أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم،  إعادة البناء المعرفي  العاشرة
 .ABCواستخدام نموذج 

الحادية 
 عشرة

الحديث اإليجابي مع 
 الذات 

يجابي مع الذات والتدرب عليه، وتعزيز لحدي  اإلتبصر المشاركين بههمية ا
 يجابية.مفهوم الذات اإل

الثانية 
 عشرة

الختامية )اإلنهاء 
 والتقويم(

رشادية المرجوة من البرنامج، وتقييم المشاركين تحري مدى تحقيق األهداف اإل
 جراء التطبيق البعدي، واالتفاق على موعد التطبيق التتبعي.ا  للبرنامج، و 

 

  ومتغيراتها صميم الدراسةت 1.3

اسيييتخدمت الدراسييية المييينهج شيييبة التجريبيييي اليييذي يعتميييد عليييى المجميييوعتين : الدراسةةةة تصةةةميم أ(

التجريبية والضابطة، قياس قبلي وبعدي للمهيارات االجتماعيية والخجيل ليدى الطلبية الميراهقين مين 

 مجموعتي الدراسة:في القدس، ومن خالل تنفيذ القياسات اآلتية ل صفوف المرحلة الثانوية

قياس تتبعي بعد  -قياس بعدي  -تطبيق البرنامج اإلرشادي  -: قياس قبلي المجموعة التجريبية

  .( أسابيع6)

  .قياس بعدي -ال معالجة  -: قياس قبليالمجموعة الضابطة

 :الشكل اآلتيويمكن التعبير عن تصميم الدراسة من خالل  

 المعالجة Gالمجموعة 
 القياس التتبعي القياس البعدي البرنامج اإلرشادي القياس القبلي

E O X O O 

C O _ O _ 

( قياس )قبلي، بعدي، تتبعي(، (Oالمجموعة الضابطة،  (C)( المجموعة التجريبية، (Eحي : 
X)( ،المعالجة )-.عدم وجود معالجة ) 
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 متغيرات الدراسة: ب(

 تية:اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآل

 السلوكية. -إلى النظرية المعرفيةمستند الرشادي اإلرنامج (: البالمستقل )المعالجة المتغير -أوالً 

  المتغيرات التابعة )النتاج(: -ثانياً 

 ( الدرجات التي يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس المهارات االجتماعية.0

 خجل.شعور بالاس ال( الدرجات التي يحصل عليها أفراد الدراسة على مقي3

 

 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

 أتبعت الخطوات اآلتية في تنفيذ الدراسة: 

 ومتغيراتها الدراسة موضوعات تناولت التي السابقة والدراسات النظري  اإلطار على االطالع -0

 . المناسبة الدراسة ألدوات األولية الصورة ا عدادو 

 للدراسة مالءمتها من واليتهاد لتقنينها ينالمحكم من مجموعة على الدراسة أدوات عرض -3

 . وعينتها

 . السيكومترية خصائصهما من للتحقق االستطالعية العينة على الدراسة مقياسي تطبيق -0

 واألخرى  ضابطة إحداهما مجموعتين إلى تقسيمها ثم ومن الميدانية الدراسة عينة تحديد -4

 . تجريبية

 .                           البرنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية مجموعتينال تاافؤ من والتحقق القبلي القياس تطبيق -5

 بالخجل الشعور وخفض االجتماعية المهارات تحسين أجل من المعد اإلرشادي البرنامج تنفيذ -6

 .  القدس في المراهقين الطلبة لدى
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 على التتبعي قياسال تطبيق ثم والتجريبية، الضابطة المجموعتين على البعدي القياس تطبيق -1

 .  أسابيع( 6) مدتها تتبع فترة بعد التجريبية المجموعة

 . ومناقشتها لتفسيرها النتائج واستخراج البيانات تحليل -8

  .  المناقشة ألغراض للرسالة األولية الصورة إعداد -0

                                                                                                                             

 اإلحصائية المعالجات  37.

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم  من أفراد الدراسة،البيانات  أن جمعت دبع

(SPSS)،  اآلتية: اإلحصائية  األساليبباستخدام البيانات  عولجتو 

 .النسب المئويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  .0

( لمعرفة العالقة أو االرتباط بين الفقرة والمجال Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) .3

الذي تنتمي إليه ولتحديد العالقة أيضًا بين الفقرة والدرجة الالية، وبين درجة كل مجال والدرجة 

 الالية للمقياس.

 الثبات.لفحص ( Cronbach's Alphaمعادلة "كرونباخ ألفا" ) .0

لمعرفة ما إذا كانت (، (Shapiro-Wilkلك يبيرو و ااختبار شو اختبار التوزيع الطبيعي وه .4

 .أم ال البيانات تتبع التوزيع المعتدل الطبيعي

للمجموعات )ت( ار اختب(، و Independent Samples t-testالمستقلة ) اختبار )ت( للمجموعات .5

 (.  Paired Samples t-testالمترابطة )

 . (ANCOVA)بار تحليل التباين المصاحب اخت .6

 (.(MANCOVA المتغيرات متعدد المصاحب التباين تحليلاختبار  .1
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 بالفرضية األولى المتعلقة النتائج 1.1

 ثانيةبالفرضية ال المتعلقة النتائج 0.1

 ثالثةبالفرضية ال المتعلقة النتائج 3.1

 رابعةبالفرضية ال قةالمتعل النتائج 1.1

 خامسةبالفرضية ال المتعلقة النتائج 5.1

 بالفرضية السادسة المتعلقة النتائج 7.1
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 الفصل الرابع

 الدراسة نتائج عرض

 
يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة 

ا التي طرحتها، ويتمثل ذلك في عرض نص في العرض، حي  عرضت في ضوء فرضياته

الفرضية، يلي ذلك مباشرة اإلشارة إلى نوع المعالجات اإلحصائية المستخدمة، ثم جدولة البيانات، 

ووضعها تحت عناوين مناسبة، يلي ذلك تعليقات على أبرز النتائج المستخلصة، وهكذا تعرض 

 النتائج المرتبطة بكل فرضية على حدة.
 

 Normal Distributionيع الطبيعي اختبار التوز 

بيرو ااختبار شاستخدم  (،Normal Distribution)باع البيانات للتوزيع الطبيعي لتهاد من إتّ ل

بهدف تحديد الطرق اإلحصائية اختبار ضروري  وه( للتوزيع الطبيعي، و Shapiro-Wilkلك )يو 

أم (، Parametric Test) ةهل هي اختبارات معلمي الدراسة،الختبار فرضيات  ستستخدمالتي 

(؛ إذ إن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون Non Parametric Test) ةاختبارات ال معلمي

يفضل استخدام اختبار  أنه (,Yap and Sim 3300)وسيم  يابتوزيع البيانات طبيعيًا، فقد أاد 

يبين ( 0.4(، والجدول )53(، في حال حجم عينات )أقل أو يساوي Shapiro-Wilkلك )يبيرو و اش

 :اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات
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 Shapiro-Wilkوليك  شبيرو اختبار(: نتائج 1.4جدول )
 Shapiro-Wilk Sig العدد المجموعة المتغير

 000. 606. 05 تجريبية المهارات االجتماعية بعدي

 744. 963. 05 ضابطة  بعدي االجتماعية المهارات

 222. 924. 05 يبيةتجر بعدي الخجل

 449. 945. 05 ضابطة  بعدي الخجل

 

 (Shapiro-Wilk)شبيرو وليك  أن قيم الداللة اإلحصائية الختبار( 0.4)يتبين من الجدول 

 .، باستثناء القياس البعدي للمهارات االجتماعية(α≤05.أابر من مستوى الداللة اإلحصائية )

 ابرأ الدراسة عينة حجم كان طالما االعتدالية اختبار نع االستغناء يمكنوتجدر اإلشارة إلى أنه 

، كما أنه يمكن االستغناء عن المركزية النهاية نظرية بموجب وذلك مشاهدة (03) يساوى  أو من

 ,Lomax and Hahs-Vaughn؛ 3300إحدى الشروط طالما تحققت الشروط األخرى )سلمان، 

الدراسة االختبارات استخدمت  هوعلي ،الطبيعي تتبع التوزيعالبيانات يدل على أن  (. وهذا2012

 ة في تحليل البيانات.المعلمي
 

للتحقق من تاافؤ المجموعات استخرجت : االجتماعية المهارات المجموعات لمقياس تكافؤ

 المهاراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس 

اس القبلي، تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(، ولبيان داللة الفروق في القي االجتماعية

 Independent)مستقلتين )ت( لمجموعتين  اختباراإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم 

Samples t-test ،)( يوضح ذلك:3.4والجدول ) 
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تبعًا لمتغير المجموعة على مقياس تبار )ت( اخالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  :(0.1الجدول )
 المهارات االجتماعية في القياس القبلي  

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المجموعة المجال

 889. 0.141 0.332 2.01 15 تجريبية التعبير االجتماعي

   0.261 1.99 15 ضابطة

الحساسية 
 االجتماعية

 838. 0.207 0.189 2.24 15 تجريبية

   0.203 2.23 15 ضابطة

 382. 0.888- 0.349 1.88 15 تجريبية الضبط االجتماعي

   0.357 2.00 15 ضابطة

المهارات االجتماعية 
 ككل

 666. 0.436- 0.241 2.02 15 تجريبية

   0.199 2.05 15 ضابطة

 

د مستوى الداللة عن ذات داللة إحصائية( عدم وجود فروق 3.4يتبين من الجدول )

(.05≥α)  بين المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس المهارات االجتماعية تبعًا لمتغير

(، وبداللة إحصائية 0.436-المجموعة )تجريبية، ضابطة(؛ إذ بلغت قيمة "ت" لدرجة الالية )

 (، وتشير هذ  النتيجة إلى تاافؤ المجموعتين.666.)

استخرجت  ،للتحقق من تاافؤ المجموعات: لخجلالشعور با المجموعات لمقياس تكافؤ

الشعور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس 

القبلي، تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين  الخجلب

 Independent Samples)مستقلتين )ت( لمجموعتين  اختبار المتوسطات الحسابية استخدم اختبار

t-test ،)( يوضح ذلك:0.4والجدول ) 

تبعًا لمتغير المجموعة على مقياس اختبار )ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  :(3.1الجدول )
 في القياس القبلي   الخجلالشعور ب

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المجموعة المتغير

 الخجلالشعور ب
 448. 770. 0.395 3.98 15 تجريبية

   0.319 3.87 15 ضابطة
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عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية( عدم وجود فروق 0.4يتبين من الجدول )

(.05≥α)  تبعًا لمتغير المجموعة الخجلالشعور ببين المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس 

(، وهذ  448.وبداللة إحصائية ) ،(770.بلغت قيمة "ت" لدرجة الالية ) ؛ إذ)تجريبية، ضابطة(

 النتيجة تشير إلى تاافؤ المجموعات.

 
 بالفرضية األولى المتعلقة النتائج 1.1

بين متوسطات درجات أفراد  (α>05.) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بعد تطبيق  االجتماعية المهاراتة وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس المجموعة التجريبي

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على  البرنامج اإلرشادي.

 ( تبين ذلك:4.4نتائج الجدول )البعدي، و  في القياس االجتماعية المهاراتمقياس 

لحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المتوسطات ا :(1.1الجدول )
 المهارات االجتماعية في القياس البعدي 

 العدد المجموعة
 البعدي القياس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 499. 3.67 15 تجريبية

 216. 2.05 15 ضابطة

 

فروق ظاهرية بين متوسطي أداء المجموعتين: التجريبية،  ( وجود4.4يتضح من الجدول )

(؛ حي  بلغ متوسط أداء المجموعة التجريبية البعدي) المهارات االجتماعيةوالضابطة على مقياس 

(، وهذا يشير 3.35(، في حين بلغ متوسط أداء المجموعة الضابطة )3.67على االختبار البعدي )

للتحقق من جوهرية هذ  الفروق الظاهرية، استخدم تحليل إلى فروق ظاهرية بين المتوسطين. و 

 في المراهقين الطلبة لدى للقياس البعدي للمهارات االجتماعية (ANCOVAالتباين المصاحب )

 (:5.4وفقًا للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وكما هو مبين في الجدول ) القدس
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 القدس في المراهقين الطلبة لدى للقياس البعدي للمهارات االجتماعية(: تحليل التباين المصاحب 5.1الجدول )
 وفقًا للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

 درجات المربعات مجموع مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 684. 000. 58.366 2.826 1 2.826 القبلي )مصاحب( 

 941. 000. 431.464 20.892 1 20.892 وعة المجم

    0.048 27 1.307 الخطأ

 

تعيييزى  (α≤05.)( وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائيًا عنيييد مسيييتوى الداللييية 5.4يتضيييح مييين الجيييدول )

(. ولتحديييد لصييالح .333(، بدالليية احصييائية )400.464للمجموعيية؛ إذ بلغييت قيميية )ف( المحسييوبة )

روق، فقيد ُحسيبت المتوسيطات الحسيابية المعدلية للقيياس البعيدي أي من مجموعتي الدراسة كانيت الفي

المعيارييية  األخطياءوفقيًا للمجموعيية و  القييدس فيي الميراهقين الطلبيية ليدىلمقيياس المهيارات االجتماعييية 

 .(6.4لها، وذلك كما هو مبين في الجدول )

 القدس في المراهقين الطلبة لدىالجتماعية المهارات ا وساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياساأل  :(9.4الجدول )
 وفقًا للمجموعة واألخطاء المعيارية لها

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل المجموعة
 057. 3.696 تجريبية

 057. 2.021 ضابطة

 

للمجموعيية التجريبييية التييي اسييتخدمت  المعييدل ابيالحسيي طالمتوسيي( أّن 6.4يالحييظ ميين الجييدول )

كيان  القيدس فيي الميراهقين الطلبية ليدى المهيارات االجتماعيية تحسيين في المطبق رشادياإل البرنامج

الفيرق  أنّ (، وهذا يشير إلى 2.021(، في حين بلغ لدى المجموعة الضابطة )3.696األابر؛ إذ بلغ )

البرنامج اإلرشيادي المطبيق كيان ليه فاعليية فيي تحسيين  أنّ كان لصالح المجموعة التجريبية؛ بمعنى 

حجيم األثير للبرنيامج اإلرشيادي قيد  أنّ ، علميًا القيدس فيي الميراهقين الطلبية ليدى هارات االجتماعيةالم

كما ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافيات المعياريية للقيياس البعيدي ألبعياد  (.941.بلغت قيمته )
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ضيابطة(، وذليك تجريبيية، و )وفقيًا للمجموعية  القيدس فيي الميراهقين الطلبية ليدى المهارات االجتماعيية

 (:1.4كما هو مبين في الجدول )

 لدى المهارات االجتماعية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس البعدي ألبعاد 6.1الجدول )
 وفقًا للمجموعة القدس في المراهقين الطلبة

 العدد المجموعة األبعاد
 القياس البعدي

 ي االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 0.588 3.71 15 تجريبية التعبير االجتماعي

 0.246 1.99 15 ضابطة

 0.353 3.29 15 تجريبية الحساسية االجتماعية

 0.203 2.23 15 ضابطة

 0.600 3.88 15 تجريبية الضبط االجتماعي

 0.364 1.98 15 ضابطة

 

لقيييياس البعيييدي ( وجيييود فيييروق ظاهريييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية ل1.4يالحيييظ مييين الجيييدول )

االجتماعييية، وبهييدف التحقييق ميين جوهرييية الفييروق الظاهرييية، ولبيييان دالليية الفييروق  المهيياراتألبعيياد 

اإلحصييييييائية بييييييين المتوسييييييطات الحسييييييابية، أجييييييري تحليييييييل التبيييييياين المصيييييياحب متعييييييدد المتغيييييييرات 

(MANCOVA ) االجتماعيييية، وقبيييل إجرائيييه جيييرى التحقيييق مييين افتراضييياته  المهييياراتعليييى مجييياالت

(، وذليك عين طرييق حسياب Absence of Multicollinearity) تعدديوة للطييوةوجودد المتعلقية بعيدم 

 بارتليييت معييامالت االرتبيياط فييي القييياس البعييدي ألبعيياد المهييارات االجتماعييية متبوعيية بييإجراء اختبييار

(Bartlett( ( كميا جياءت قيمية  يا.83للاروية؛ حي  لم تتجاوز معامالت االرتباط قيمة ،)تقريبيية ال 2

(، ممييا يشييير إلييى تحقييق هييذا .333( وبدالليية إحصييائية )2χ=120.134للاروييية ) )Bartlett)الختبييار 

( مين خيالل Homogeneity of Covarianceالشرط، كما جرى التحقق من تجانس التباين المشترك )

وهيي تعيد (، 021.(، وبداللية إحصيائية )16.943(؛ إذ بلغيت قيمتيه )Box's M testاختبار بوكس أم )

مميييا يؤكيييد تحقيييق هيييذا  ،(Hahs-Vaughn, 2016)(، بحسيييب .330مناسيييبة عنيييدما تايييون أابييير مييين )

  ( نتائج تحليل التباين المصاحب متعدد المتغيرات:48.ويوضح الجدول ) ،االفتراض



  

91 

( ألثر المجموعة على أبعاد مقياس MANCOVA(: تحليل التباين المصاحب متعدد المتغيرات )8.4جدول )
 بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم القدس في المراهقين الطلبة لدى رات االجتماعيةالمها
مجموع  مصدر التباين المتغير التابع

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 652. 000. 46.758 2.680 1 2.680 االجتماعي التعبير )مصاحب( االجتماعي التعبير

 081. 151. 2.189 0.133 1 0.133  االجتماعية الحساسية )مصاحب( االجتماعية الحساسية

 529. 000. 28.036 2.138 1 2.138  االجتماعي الضبط )مصاحب( االجتماعي الضبط

 المجموعة
Hotelling's Trace 

(154.414= (F 

P=0.000 

 936. 000. 366.296 20.997 1 20.997 االجتماعي التعبير

 848. 000. 139.910 8.470 1 8.470  االجتماعية الحساسية

 937. 000. 373.583 28.482 1 28.482  االجتماعي الضبط

    0.057 25 1.433 االجتماعي التعبير الخطأ

    0.061 25 1.513  االجتماعية الحساسية

    0.076 25 1.906  االجتماعي الضبط

 

بين  (α≤05.)عند مستوى الداللة  إحصائياً  دال فرق  د( وجو 8.4) الجدول من يتضح

 القدس في المراهقين الطلبةبين  المهارات االجتماعيةالمتوسطات الحسابية للقياس البعدي ألبعاد 

ُحسبت  فقد الجوهري، الفروق  كان الدراسة مجموعتي من أي لصالح ولتحديد وفقًا للمجموعة.

وفقًا  القدس في المراهقين الطلبة لدى لمهارات االجتماعيةاالمتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد 

 (:0.4للمجموعة واألخطاء المعيارية لها، وذلك كما هو مبين في الجدول )

 في المراهقين الطلبة لدى المهارات االجتماعية ألبعاد البعدي للقياس المعدلة الحسابية األوساط :(8.1) جدول
 وفقًا للمجموعة القدس

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل المجموعة ابعالمتغير الت

 063. 3.714 تجريبية االجتماعي التعبير

 063. 1.994 ضابطة

 064. 3.305 تجريبية االجتماعية الحساسية

 064. 2.213 ضابطة

 072. 3.928 تجريبية االجتماعي الضبط

 072. 1.925 ضابطة

 

 للقيييياس المعيييدلين الحسيييابيين الوسيييطين بيييين وهرييييةالج الفيييروق  ( أن0.4الجيييدول ) مييين يتضيييح

 أفييييراد لصييييالح كانييييت قييييد القييييدس فييييي المييييراهقين الطلبيييية لييييدى المهييييارات االجتماعيييييةبعيييياد أل البعييييدي

 الضييابطة المجموعيية بييزمالئهم أفييراد مقارنيية التجريبييية الييذين خضييعوا للبرنييامج اإلرشييادي المجموعيية
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 المهيياراتدل علييى فاعلييية البرنييامج اإلرشييادي فييي تحسييين اإلرشييادي، ممييا ييي يتلقييوا البرنييامج الييذين لييم

 القدس. في المراهقين الطلبة لدى االجتماعية

 
 بالفرضية الثانية المتعلقة النتائج 0.1

بين متوسطات درجات أفراد  (α>05.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

بعد تطبيق البرنامج الخجل الشعور بلى مقياس المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة ع

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على مقياس  اإلرشادي.

 ( تبين ذلك:03.4نتائج الجدول )البعدي و  في القياس الخجلالشعور ب

فراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أ :(12.1الجدول )
 في القياس البعدي  الخجلالشعور ب

 العدد المجموعة
 القياس البعدي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 185. 2.16 15 تجريبية

 240. 3.66 15 ضابطة

 

تجريبية ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطي أداء المجموعتين: ال03.4يتضح من الجدول )

)البعدي(؛ إذ بلغ متوسط أداء المجموعة التجريبية على  الخجلالشعور بوالضابطة على مقياس 

( وهذا يشير إلى 3.66(، في حين بلغ متوسط أداء المجموعة الضابطة )2.16االختبار البعدي )

ب فروق بين المتوسطين، وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛ استخدم تحليل التباين المصاح

(ANCOVA) وفقًا للمجموعة بعد  القدس في المراهقين الطلبة لدى لخجللشعور باللقياس البعدي ل

  .(00.4تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وذلك كما هو مبين في الجدول )
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 وفقاً  القدس في المراهقين الطلبة لدى لخجللشعور بال(: تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي 11.1الجدول )
 للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

 درجات المربعات مجموع مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 397. 000. 17.765 511. 1 511. القبلي )مصاحب( 

 958. 000. 610.943 17.579 1 17.579 المجموعة 

    029. 27 777. الخطأ

 

تعيزى  (α≤05.)( وجود فروق ذات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللية 00.4ن الجدول )يتضح م

(. ولتحديييد لصييالح 000.(، بدالليية إحصييائية )610.943للمجموعيية؛ إذ بلغييت قيميية )ف( المحسييوبة )

أي من مجموعتي الدراسة كانيت الفيروق، فقيد ُحسيبت المتوسيطات الحسيابية المعدلية للقيياس البعيدي 

وفقيًا للمجموعية واألخطياء المعياريية لهيا،  القيدس فيي الميراهقين الطلبية ليدىور بالخجيل الشيعلمقياس 

 (.03.4وذلك كما هو مبين في الجدول )

 القدس في المراهقين الطلبة لدى لخجلاالشعور ب وساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياساأل : (12.4الجدول )
 وفقًا للمجموعة واألخطاء المعيارية لها

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل المجموعة
 044. 2.137 تجريبية

 044. 3.684 ضابطة        

 

للمجموعية التجريبيية التيي اسيتخدمت  المعيدل ابيالحس طالمتوس( أّن 03.4يالحظ من الجدول )

 وفقييياً  القيييدس فيييي الميييراهقين الطلبييية ليييدى الخجيييلالشيييعور ب خفيييض فيييي المطبيييق اإلرشيييادي البرنيييامج

(، وهذا يشير 3.684(، في حين بلغ لدى المجموعة الضابطة )2.137كان األقل؛ إذ بلغ ) للمجموعة

البرنيييامج اإلرشيييادي المطبيييق كيييان ليييه  أنّ الفيييرق كيييان لصيييالح المجموعييية التجريبيييية؛ بمعنيييى  أنّ إليييى 

ن حجيم ، علميًا أوفقيًا للمجموعية القيدس فيي الميراهقين الطلبية لدى الخجلالشعور ب فاعلية في خفض

 (.958.األثر للبرنامج اإلرشادي قد بلغت قيمته )
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 بالفرضية الثالثة المتعلقة النتائج 3.1

بين متوسطات درجات أفراد  (α>05.) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

 .قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي المهارات االجتماعيةالمجموعة التجريبية على مقياس 

ألداء أفراد المجموعة التجريبية على االختبار  سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةحُ 

 (،Paired Sample t-test)للمجموعات المترابطة )ت(  استخدم اختبارالقبلي واالختبار البعدي، و 

 المراهقين الطلبة لدى المهارات االجتماعيةذلك للاش  عن فاعلية البرنامج اإلرشادي في تحسين و 

 بين ذلك:ي( 00.4الجدول )و  القدس، في

للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس نتائج اختبار )ت(  :(13.1الجدول )
 لدى أفراد المجموعة التجريبية المهارات االجتماعية

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 000. -08.533 04 332. 2.01 15 قبلي االجتماعي التعبير

    588. 3.71 15 بعدي

 الحساسية
 االجتماعية

 000. 10.339- 04 189. 2.24 15 قبلي

    353. 3.29 15 بعدي

 000. 18.733- 04 349. 1.88 15 قبلي االجتماعي الضبط

    600. 3.88 15 بعدي

 000. 19.649- 04 241. 2.02 15 قبلي رجة الكليةالد

    499. 3.67 15 بعدي

   (≤.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً          

عليييى المجييياالت  ( أن قيمييية مسيييتوى الدالليية المحسيييوب قيييد بلغيييت00.4يتضييح مييين الجيييدول )

مييين قيمييية مسيييتوى  مييية أقيييللقيوهيييذ  ا( 000.الفرعيييية والدرجييية الاليييية لمقيييياس المهيييارات االجتماعيييية )

ليدى أفيراد الدراسية ، وبالتيالي وجيود فيروق فيي المهيارات االجتماعيية (α≤05.الداللة المحيدد للدراسية )

(، يظهيير أن 0.4بييين القياسييين القبلييي والبعييدي. وبييالرجوع إلييى المتوسييطات الحسييابية فييي الجييدول )

( عليى 3.67(، و)2.02في القيياس القبليي )متوسط أداء أفراد المجموعة التجريبية على الدرجة الالية 
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 لييدى المهييارات االجتماعيييةالمقييياس البعييدي، ممييا يؤكييد وجييود فاعلييية للبرنييامج المطبييق فييي تحسييين 

 .القدس في المراهقين الطلبة

 
 بالفرضية الرابعة المتعلقة النتائج 1.1

ت ودرجات أفراد بين متوسطا (α>05.) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

ُحسبت  قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.الخجل الشعور بالمجموعة التجريبية على مقياس 

ألداء أفراد المجموعة التجريبية على االختبار القبلي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ذلك و  (،Paired Sample t-test)للمجموعات المترابطة )ت(  استخدم اختبارواالختبار البعدي، و 

 القدس، في المراهقين الطلبة لدى الخجلالشعور ب للاش  عن فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض

 بين ذلك:ي( 04.4الجدول )و 

للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس نتائج اختبار )ت(  :(11.1الجدول )
 جموعة التجريبيةلدى أفراد الم الخجلالشعور ب

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 000. 19.687 04 0.395 3.98 15 قبلي الخجلالشعور ب

    0.185 2.16 15 بعدي

   (≤.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً           

الشييعور علييى مقييياس  ميية مسييتوى الدالليية المحسييوب قييد بلغييت( أن قي04.4يتضييح ميين الجييدول )

وبالتيالي وجيود  ،(α≤05.من قيمة مستوى الداللة المحيدد للدراسية ) ة أقلوهذ  القيم ،(000.)الخجل ب

لييييدى أفييييراد الدراسيييية بييييين القياسييييين القبلييييي والبعييييدي. وبييييالرجوع إلييييى  الخجييييلالشييييعور بفييييروق فييييي 

(، يظهيير أن متوسييط أداء أفييراد المجموعيية التجريبييية علييى 05.4المتوسييطات الحسييابية فييي الجييدول )

( على المقياس البعدي، مميا يؤكيد وجيود 2.16(، و)3.98الخجل في القياس القبلي )الشعور بمقياس 

 .القدس في المراهقين الطلبة لدى الخجلب الشعور فاعلية للبرنامج المطبق في خفض
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  بالفرضية الخامسة المتعلقة النتائج 5.1

بين متوسطات درجات أفراد  (α>05.) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال 

ر بعد مرو ي في القياسين البعدي والتتبع المجموعة التجريبية على مقياس المهارات االجتماعية

ألداء أفراد المجموعة التجريبية  ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ( أسابيع7)

-Paired Sample t)للمجموعات المترابطة )ت(  استخدم اختبارى االختبار البعدي والمتابعة، و عل

test)،  ذلك للاش  عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد المهارات االجتماعية والدرجة و

 ( تبين ذلك:05.4نتائج الجدول )القدس، و  في المراهقين الطلبة الالية لدى

 ألبعاد والمتابعة البعدي القياسين بين الفروق  عن للكشفللعينات المترابطة نتائج اختبار )ت(  :(15.1الجدول )
 القدس في المراهقين الطلبة لدىالمهارات االجتماعية والدرجة الكلية 

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 290. 1.100- 04 0.588 3.71 15 بعدي الجتماعيا التعبير

    0.330 3.83 15 متابعة

 الحساسية
 االجتماعية

 215. 1.299- 04 0.353 3.29 15 بعدي

    0.185 3.41 15 متابعة

 206. 1.326- 04 0.600 3.88 15 بعدي االجتماعي الضبط

    0.239 4.02 15 متابعة

 234. 1.244- 04 0.499 3.67 15 بعدي الدرجة الكلية

    0.176 3.80 15 متابعة

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 05.4يظهر من الجدول )

(.05≥α)  بين القياسين البعدي والمتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية، إذ بلغ المتوسط الحسابي

( وهذا ُيشير إلى 3.80بي لقياس المتابعة )( في حين بلغ المتوسط الحسا3.67للقياس البعدي )

؛ القدس في المراهقين الطلبة لدى المهارات االجتماعيةاستمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في تحسين 

 من المتابعة.( أسابيع 6)أي أن التحسن الذي تلقا  أفراد المجموعة التجريبية أستمر بعد فترة 
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 ةبالفرضية السادس المتعلقة النتائج 7.1

بين متوسطات درجات أفراد  (α≤05.) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( 7ر )بعد مرو  في القياسين البعدي والتتبعيالخجل الشعور بالمجموعة التجريبية على مقياس 

ى ألداء أفراد المجموعة التجريبية عل ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةأسابيع. 

 ،(Paired Sample t-test)للمجموعات المترابطة )ت(  استخدم اختباراالختبار البعدي والمتابعة، و 

 المراهقين الطلبة لدى الخجلالشعور بذلك للاش  عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة في و 

 ( تبين ذلك:06.4نتائج الجدول )القدس، و  في

والمتابعة في  البعدي القياسين بين الفروق  عن للكشفعينات المترابطة للنتائج اختبار )ت(  :(17.1الجدول )
 القدس في المراهقين الطلبةالخجل لدى الشعور ب

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 000. 14.746 04 0.185 2.16 15 بعدي الخجلالشعور ب

    0.192 1.87 15 متابعة

 

بين  (α≤05.)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 06.4يظهر من الجدول )

إذ بلغ المتوسط الحسابي للقياس البعدي  ؛القياسين البعدي والمتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية

الشعور ير إلى خفض (، وهذا ُيش1.87(، في حين بلغ المتوسط الحسابي لقياس المتابعة )2.16)

الشعور  الخجل بعد فترة المتابعة، مما يؤكد على استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في خفضب

؛ أي أن التحسن الذي تلقا  أفراد المجموعة التجريبية القدس في المراهقين الطلبة لدى الخجلب

 .، وبتناقص ملحوذمن المتابعة ( أسابيع6) ستمر بعد فترةا
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 مسالفصل الخا

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

 ومناقشتها الدراسة بفرضياتالمتعلقة  النتائجتفسير  1.5

 ومناقشتهااألولى  ةالنتائج المتعلقة بالفرضي تفسير1.1.5  

 ومناقشتها ثانيةال ةالنتائج المتعلقة بالفرضي تفسير2.1.5  

 ومناقشتها ثالثةال ةالنتائج المتعلقة بالفرضي تفسير3.1.5  

 ومناقشتها رابعةال ةالنتائج المتعلقة بالفرضي تفسير4.1.5  

 ومناقشتها خامسةال ةالنتائج المتعلقة بالفرضي تفسير5.1.5  

 ومناقشتها سادسةال ةالنتائج المتعلقة بالفرضي تفسير6.1.5  

 التوصيات والمقترحات 2.5
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 الفصل الخامس
 تفسير النتائج ومناقشتها

 
النتيائج التيي توصيلت إليهيا الدراسية، مين خيالل أسيئلتها وميا انبثيق  تضمن هيذا الفصيل مناقشية

عنهييا ميين فرضيييات، وذلييك بمقارنتهييا بالنتييائج التييي توصييلت إليهييا الدراسييات السييابقة الييواردة فييي هييذ  

الدراسييية، إضيييافة إليييى تفسيييير النتيييائج، وصيييواًل إليييى التوصييييات التيييي يمكييين طرحهيييا فيييي ضيييوء هيييذ  

 النتائج.

 

 ومناقشتها الدراسة فرضيات نتائج تفسير1.5 

 اومناقشتهاألولى  ةفرضيتفسير نتائج ال 1.1.5

بين متوسطات درجات أفراد  (α>05.) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بعد تطبيق  االجتماعية المهاراتالمجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس 

 البرنامج اإلرشادي.

أشارت نتائج تحليل التباين المصاحب إلى أّن الفروق في المتوسطات الحسابية بين      

، إذ أظهر أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بلغت مستوى الداللة اإلحصائية تينالمجموع

التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج اإلرشادي تحسنًا ملموسًا في مستوى المهارات االجتماعية لديهم 

 مقارنة بالمجموعة الضابطة. القبلي والقياس البعدي قياسبين ال

أفراد ويالحظ من المتوسطات الحسابية المعدلة في نتائج الدراسة أّن هذ  الفروق كانت لصالح      

التجريبية، وهذا يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي المطبق في تحسين المهارات  المجموعة

 (.941.وقد بلغ حجم األثر للبرنامج اإلرشادي ) ،هقين في القدسلطلبة المرا ا لدى االجتماعية
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 Sánchez, Ferrer, Albaladejo, Alarcó, Bowes, and) وقد اتفقت هذ  النتيجة مع دراسة

)Ruiz, 2020 2018(، ودراسة Mohaqeqi, and, Dadkhah, Fathi, edieyS( ودراسة )عبد ،

(، Finne and Svartadal, 2017(، ودراسة )3301(، ودراسة )الدهام وأبو عيطة، 3308حمن، ر ال

(، ودراسة )أبو حجير، 3306(، ودراسة )عمارة وعبد الوهاب، 3306ودراسة )يعقوب وعالونة، 

(، 3303(، ودراسة )شحادة، Edwadrds, 2014) (، ودراسةCalafell et al., 2014(، ودراسة )3305

(، وجميع هذ  الدراسات أشارت إلى 3303(، ودراسة )الخطيب، Langeveld et al., 2012ودراسة )

السلوكي والبرامج اإلرشادية بشكل عام في تحسين المهارات االجتماعية -فاعلية اإلرشاد المعرفي

 لدى األفراد والمراهقين.

إلى ما تضمنه البرنامج  في حجم األثر للبرنامج المطبق يجة المرتفعةويمكن عزو هذ  النت

السلوكي، ومنها: المناقشة الجماعية، والمحاضرة، -اإلرشادي من فنيات اإلرشاد المعرفي

يجابي مع الذات، ومراقبة واالسترخاء، والنمذجة، والتعزيز االيجابي، ولعب الدور، والحدي  اإل

 ساعدت المشاركين على تحسين مستوى المهارات االجتماعية لديهم. وجميع هذ  الفنيات الذات،

رشادية تميزت بالمرونة والدقة والتنوع، كما أّن األنشطة والفعاليات التي تضمنت الجلسات اإل

كل وقد روعي تضمين البرنامج تسلساًل في عرض جلساته، واالهتمام كذلك بالتسلسل في عرض 

 لطلبة المراهقين في القدس.ا لدى ى المهارات االجتماعية، مما ساعد في تحسين مستو جلسة

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Hossein_Mohaqeqi_Kamal
https://www.researchgate.net/profile/Asghar_Dadkhah2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2163266106-Mansour-Fathi
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2153900596-Faeze-Seyedi
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 نتائج الفرضية الثانية ومناقشتهاتفسير 2.1.5  

( بين متوسطات درجات أفراد α≤.25ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق  

طبيق البرنامج الخجل بعد تالشعور بالمجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس 

 اإلرشادي.

بين متوسطات درجات أفراد إلى أّن هناك فروق ظاهرية ودالة إحصائيًا نتائج الأشارت 

المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس الشعور بالخجل بعد تطبيق البرنامج 

  الفروق كانت لصالح ويالحظ من المتوسطات الحسابية المعدلة في النتائج إلى أّن هذ ،اإلرشادي

لبرنامج اإلرشادي لأفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج اإلرشادي، مما يعني أّن 

بلغ حجم األثر  ؛ إذلطلبة المراهقين في القدسا لدى المطبق فاعلية في خفض الشعور بالخجل

 (.958.للبرنامج اإلرشادي )

، ((Oguize and Nowokolo, 2019ت، كدراسة واتفقت هذ  النتيجة مع مجموعة من الدراسا

(، 3306(، ودراسة )الزيادات وجبريل، 3301(، ودراسة )العلوية، Keller et al., 2017ودراسة )

(، Hoffoart et al., 2012(، ودراسة )3304(، ودراسة )العمروسي، 3305ودراسة )مصطفى، 

  (، ودراسة3303ودراسة )متولي،  (،3303(، ودراسة )الربعي، 3303ودراسة )جرادات وشاهين، 

(Perri and Richard, 2009 ،التي أشارت جميعها إلى فاعلية البرامج3338(، ودراسة )الدادا ،) 

 السلوكية بشكل خاص والبرامج اإلرشادية بشكل عام في خفض الشعور-اإلرشادية المعرفية

 بالخجل لدى األفراد والمراهقين.
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  ،إلى الفنيات المعرفية السلوكية التي استخدمت في البرنامجهذ  النتيجة المرتفعة  ى وتعز 

مهارة حل المشكالت التي ساعدت الطلبة المراهقين في حل المشكالت التي تواجههم بطريقة  :مثل

فاعلة، ودحض األفكار الالعقالنية واستبدالها بهفكار أاثر عقالنية ومنطقية، والتدرب على تمارين 

إضافة إلى  كذلك التدرب على السلوك التوكيدي وتعزيز  لديهم، ،تها لديهموتعزيز ممارس االسترخاء

ستخدام اأّن البرنامج قد منح المشاركين القدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر بحرية تامة ب

تبادل ، الذي أتام للمشاركين والسمعي التواصل اللفظي وغير اللفظي وتحسين التواصل البصري 

مات في جو من األمان واالحترام والثقة، مما ساعد على خفض الشعور بالخجل الخبرات والمعلو 

 لديهم.

 

 تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها  3.1.5

( بين متوسطات درجات أفراد α≤.35فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد

 وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.المجموعة التجريبية على مقياس المهارات االجتماعية قبل 

التجريبية في النتائج إلى وجود فروق في المهارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة  أشارت

ج اإلرشادي، مما يؤكد مالتطبيقين القبلي والبعدي على مقياس المهارات االجتماعية تعزى للبرنا

 ماعية للطلبة المراهقين في القدس.فاعلية البرنامج اإلرشادي المطبق في تحسين المهارات االجت

ويمكن تعليل هذ  النتيجة المتعلقة بفاعلية البرنامج اإلرشادي إلى ما استخدم فيه من مكونات 

تحسين المهارات االجتماعية، كما  فيالسلوكية التي تساعد  -تضمنت الاثير من الفنيات المعرفية

( جلسة إرشادية ساعد على 03) ريبية على مدارأّن التدريب الخاص الذي تلقا  أفراد المجموعة التج

لديهم وااسابهم مهارات اجتماعية جديدة، وقد ركز البرنامج على  االجتماعيةتحسين المهارات 
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المهارات االجتماعية وتنمية مفهوم الذات لدى المشاركين في البرنامج اإلرشادي،  لىالتدريب ع

من  ABCر والمشاعر والسلوك، وتدريبهم على نموذج باإلضافة إلى تركيز  على العالقة بين األفكا

 أجل إعادة البناء المعرفي لديهم، وتعزيز فكرة أن ما يدركه الفرد يؤثر على ما يفعله.

العديد من الخبرات والمعلومات  ااتسابكما أّن المجموعة اإلرشادية أتاحت للمشاركين 

يجابي وفعال، إعهم وطرق مواجهتها بشكل وتبادلها، وكذلك مناقشة المواق  السلبية التي حصلت م

مما أاسب المشتركين حالة من الوعي واالستبصار والتي من شهنها أن تساعدهم على تقييم 

، وبالتالي الحّد من المشكالت التي من الممكن أن تواجههم في حياتهم مسلوكهم، ومعالجة أفكاره

 اليومية، وتسهيل تفاعلهم وتواصلهم مع اآلخرين.

 

 تفسير الفرضية الرابعة ومناقشتها 4.1.5

بين متوسطات درجات أفراد  (α≤.25ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الخجل قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.الشعور بالمجموعة التجريبية على مقياس 

يبية في التطبيقين أفراد المجموعة التجر  لدى أظهرت النتائج وجود فروق في الشعور بالخجل

القبلي والبعدي على مقياس الشعور بالخجل تعزى للبرنامج اإلرشادي، مما يؤكد فاعلية البرنامج 

 لطلبة المراهقين في القدس.ا لدى اإلرشادي المطبق في خفض الشعور بالخجل

ولها وموضوعاته التي تناوتعزى هذ  النتائج المتعلقة بفاعلية البرنامج اإلرشادي إلى جلساته 

والتدريب الخاص الذي تلقا  أفراد المجموعة التجريبية خالل هذ  الجلسات اإلرشادية، والذي عزز 

لديهم الثقة بالنفس، وخفض الشعور بالخجل من خالل التركيز على األنشطة والفنيات التي 

لديهم، خاصة تنمية مفهوم الذات والعمل على تعزيز  وتعزيز الذات االجتماعية بساهمت في ذلك، و 

والذي يساهم في تحفيز الذات وزيادة الدافعية لديها للتقدم والتطور،  ،والحدي  اإليجابي مع الذات
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وكذلك التدرب على السلوك التوكيدي والذي يتيح للفرد الدفاع عن حقه والتمسك به، والتدرب على 

لى احتواء الجلسات ، باإلضافة إالمهارات االجتماعية من خالل التمثيل والعص  الذهني والتخيل

على أسلوب النمذجة والذي بدور  ساعد المشاركين على التعلم وتحسين قدرتهم على مواجهة 

 وسلوكات إيجابية جديدة. الخجل وتعلم مهارات

 

 تفسير الفرضية الخامسة ومناقشتها 5.1.5

فراد ( بين متوسطات درجات أα≤.25ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

المجموعة التجريبية على مقياس المهارات االجتماعية في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور 

 ( أسابيع.7)

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي لدى أفراد 

تحسين المهارات المجموعة التجريبية، وهذا يدل على استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في 

 االجتماعية لدى الطلبة المراهقين في القدس.

 فاعلية التي أشارت إلى ((Sánchez et al., 2020 وقد اتفقت هذ  النتيجة مع نتائج دراسة

المراهقين،  لدى والعاطفية واالجتماعية النفسية المهارات في تعزيز السلوكي-المعرفي برامج التدريب

التي أشارت إلى فاعلية البرنامج المطبق في تحسين  ،(Finne and Svartdal, 2017ودراسة )

(، ودراسة )شحادة، 2015الافاءة االجتماعية لدى الطلبة. واتفقت كذلك مع دراسة )أبو حجير، 

أن الفروق لدى أفراد المجموعة  نتائجها جميعاً  التي أظهرت ،(2010(، ودراسة )الخطيب، 2012

قياسين البعدي والتتبعي في متوسطات المهارات االجتماعية بين التجريبية لم تان دالة بين ال

 القياسين القبلي والبعدي.  
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وتؤكد هذ  النتيجة على فاعلية البرنامج اإلرشادي في استمرار الخبرة التي تلقاها أفراد 

لى المواق  التي المجموعة التجريبية خالل الجلسات اإل رشادية ونقلها إلى حياتهم اليومية وا 

خالل جلسات البرنامج اإلرشادي، والتي  تواجههم، كما أّن المواق  واألمثلة الهادفة التي عرضت

يجابياتها، مما ساعد على استمرار الخبرة  جرى  مناقشتها وطرم األسئلة حولها، وتقييم سلبياتها وا 

 التي تلقاها المشاركون ونقلها إلى مواق  حياتهم اليومية.

اإلرشادي على الواجبات البيتية والتي من شهنها مساعدة المشاركين أند احتواء البرنامج  كما

 إلى البيت وخارج الجلسات اإلرشادية على نقل أثر الخبرة التي تلقوها خالل الجلسات اإلرشادية

وتطبيقها في مجاالت حياتهم ومواقفهم اليومية التي تواجههم، ومراجعة هذ  الواجبات البيتية في 

اقشتها، والعمل على تعزيز وتشجيع المشاركين، كل ذلك ساهم في استمرار أثر بداية كل جلسة ومن

  البرنامج اإلرشادي المطبق في تحسين المهارات االجتماعية لدى الطلبة المراهقين في القدس.

 

 تفسير الفرضية السادسة ومناقشتها 6.1.5

متوسطات درجات أفراد ( بين α≤.25ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( 7الخجل في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور )الشعور بالمجموعة التجريبية على مقياس 

 أسابيع.

إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي لدى أفراد  وجود فروق ذات داللةأظهرت النتائج 

ة أثر البرنامج اإلرشادي في وهذا يدل على استمراريلصالح القياس التتبعي، المجموعة التجريبية، 

 خفض الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس.
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التي  ،(2014(، ودراسة )العمروسي، 2015)مصطفى،  وقد اتفقت هذ  النتيجة مع دراسة

عدم وجود فروق دالة بين القياسين البعدي أشارت نتائجهما إلى استمرارية أثر البرنامج من خالل 

 .راد المجموعة التجريبيةوالتتبعي على أف

والتي تضمنت بعض  ،الجلسات اإلرشادية التي تاون منها البرنامج اإلرشاديويعزى ذلك إلى 

خالل استخدام بعض الفنيات واألساليب اإلرشادية  وعرضها منالخبرات والمواق  والتي تم تناولها 

التخيل، وا عادة البناء المعرفي، مثل: لعب الدور، والنمذجة، والسيكودراما، و  ،المعرفية السلوكية

والواجبات البيتية، والتي كان لها األثر األابر في  والتغذية الراجعة، ، والتلخيص،االسترخاءوتمارين 

 استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في خفض الشعور بالخجل لدى المشاركين.

ضورها ومتابعتها، كما أن ما قدمه المشاركون من حرص على االلتزام بجميع الجلسات وح

ومشاركتهم الخبرات والمواق  التي  وما كان لديهم من دافعية الاتساب مهارات وسلوكات جديدة،

وتطبيقهم لألنشطة والفنيات اإلرشادية  بالخجل ومناقشتها مع أفراد المجموعة، همتعرضوا لها وأشعرت

، كل ذلك ي حياتهم اليوميةوف األسرية، الحياة في وممارستهاخارج الجلسات اإلرشادية، و داخل 

ساهم في استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في خفض الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في 

 .في القياس التتبعي مقارنة بالقياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية القدس
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 التوصيات والمقترحات 2.5

 إّن الباحثة توصي بما يلي:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ف

. تطبيق البرنامج اإلرشادي المطور على المجتمعات الفلسطينية والمجتمعات األخرى، وذلك 0

 بهدف أغراض إرشادية مشابهة أو مغايرة.

تحسين . تضمين الخطط اإلرشادية للمرشدين التربويين في المدارس لبرامج إرشادية تستهدف 3

 شعور بالخجل لدى الطلبة في جميع المراحل الدراسية.المهارات االجتماعية وخفض ال

بإعداد برامج إرشادية أخرى تستهدف طلبة المدارس بشكل عام والطلبة المراهقين  االهتمام. 0

 بشكل خاص.

. عقد دورات تدريبية وتوعوية وور  عمل إرشادية في المدارس الفلسطينية، بهدف مساعدة 4

الطرق التي قد تساعدهم في تحسين مهاراتهم االجتماعية وفي  الطلبة المراهقين وتبصيرهم بكافة

 خفض شعورهم بالخجل.

 دورات وور  توعوية ألولياء األمور، بهدف مساعدتهم على التعامل مع أبنائهم المراهقين. عقد .5

، فما زال التركيز ينحصر على اإلرشاد . تفعيل اإلرشاد النفسي والتربوي في المدارس الفلسطينية6

 ااديمي.األ

. إجراء دراسات أخرى تتناول المهارات االجتماعية والخجل ومشكالت أخرى سائدة لدى الطلبة 1

 المراهقين.
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 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

  :العربيةباللغة المراجع  -أوالً 

 .المصرية األنجلو القاهرة: مكتبة .النفسي والعالج النفسية الصحة(. 3333 مال. ) أباظة،

 .الاتاب القاهرة: دار .العقل عين(. 3338الستار. ) عبد إبراهيم،

: أساليبه وميادين تطبيقه، العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث(. 2011إبراهيم، عبد الستار. )

 (. القاهرة: الهيئة المصرية للاتاب.5)ط

أثر تنمية بعض المهارات االجتماعية في تحسين األداء والتوافق المهني . 2006))هيم، وليم. إبرا

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين  والرضا الوظيفي لدى الممرض.

 شمس، مصر.

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. .نسانيتعديل السلوك اإل . ((2014 أحمد.، أبو أسعد

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 5. طرشاد المدرسياإل (. 3306) .أحمد ،بو أسعدأ

 دارعمان:  ،3ط. والتربوي  النفسي اإلرشاد نظريات2017) . )أحمد.  وعربيات، أسعد، أحمد أبو

 للنشر والتوزيع.  المسيرة

لمهارات االجتماعية . فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتنمية ا(2015)أبو حجير، لمعان. 

، غزة ،سالميةالجامعة اإل ،رسالة ماجستير غير منشورة()لدى طالبات المرحلة الثانوية. 

 .فلسطين

. عمان: دار وائل ديناميات نشر وتعزيز المهارات االجتماعية(. 2007)أبو حطب، غسان. 

 للطباعة والنشر.
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ى اتخاذ القرار لدى القيادات النسوية المهارات االجتماعية والقدرة عل(. 2008)أبو حلو، نعمة. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة  في المجتمع المدني الفلسطيني.

 األزهر، غزة، فلسطين.

. الحساسية االنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المعاقين (2011)أبو منصور، حنان. 

تير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، )رسالة ماجس سمعيًا في محافظات ظزة.

 فلسطين.

المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقتها باالتجاه نحو مهنة  (.2006)أبو معال، طالب. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  التمريض لطلبة كليات التمريض في قطاع ظزة.

 األزهر، غزة، فلسطين.

 . القاهرة: زهراء الشرق.سيكولوجية المهارات(. 3334أبو هاشم، السيد محمد. )

. علم النفس الطفل ظير العادي (.3330) البطاينة، أسامة والجرام، عبد الناصر ومهمون، غوانمة.

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 .-ةإكلينيكي دراسة– العام القلق الضطراب السلوكي المعرفي العالج(. 3304هدير. ) اإلسي،

 .غزة، فلسطين اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية غير منشورة(، ماجستير )رسالة

. عالقة الخجل بالصحة النفسية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة(. 3308إارام، مصطفاوي. )

، جامعة موالي الطاهر سعيد، والية االجتماعية)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم 

  سعيدة، الجزائر.

القاهرة:  ،(فرج صفوت ترجمة). النفسية االضطرابات في إكلنيكي مرجع(. 3334ديفيد. ) بارلو،

 (.3333 المصرية )تاريخ النشر األصلي مكتبة األنجلو
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: ، القاهرة(مصطفي محمود ترجمة. )المختصر السلوكي المعرفي العالج(. 3338و خرون. ) بالمر،

 (.3334 دار إيتراك )تاريخ النشر األصلي 

 . عمان: دار المسيرة.تعديل وبناء سلوك األطفال(. 3303بطرس، حافظ بطرس. )

 ، لبنان: دار العلم للماليين.34ط  عربي. –المورد قاموس انجليزي (. 2000)البعلبكي، منير. 

(. مقارنة العالج العقالني االنفعالي السلوكي 2012جرادات، عبد الاريم وشاهين، فرنسيس. )

مجلة جامعة النجاح المهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي.  بالتدريب على

 .166-132(: 6)26نابلس، الوطنية لألبحاث والعلوم االنسانية، 

الخجل وعالقته بتقدير الذات والوحدة النفسية: دراسة مقارنة على (. 3331جعفر، فااهة جعفر. )

، التربيةغير منشورة(، كلية   ورا . )أطروحة دكتعينتين من طلبة جامعتي دمشق وعدن

 جامعة دمشق، سوريا.

، بيروت: 0. طمهارات التربية النفسية لفرد متوازن وأسرة متماسكة(. 3330جمعة، عبلة بساط. )

 دار المعرفة.

 القاهرة: دار النهضة العربية. .االنتماء لآلخرين(. 2009)أحمد.  ،الحايك

ر لرياض األطفال بدولة اإلمارات العربية المتحدة في . فاعلية المنهج المطو (3336حسن، هدى. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، معهد الدراسات العليا تنمية المهارات االجتماعية لألطفال

 للطفولة، جامعة عين شمس، مصر.

. القاهرة: الدار العالمية للنشر المهارات االجتماعية لطفل الروضة(. 3331حسونة، أمل. )

 والتوزيع.
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فاعلية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية (. 3334الحميضي، أحمد بن علي. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية لدى عينة من األطفال المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم

 العلوم االجتماعية، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية، المملاة العربية السعودية.

من أثر الخجل في مستوى التاي  االجتماعي والمدرسي لدى األطفال  .(3303، عون. )الخصاونة

، االجتماعيةم القرى للعلوم أمجلة جامعة  .( من وجهة نظر معلميهمسنوات 03-6سن )

4(3 ،)53-056. 

 ، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.0(. تعديل السلوك اإلنساني. ط3304الخطيب، جمال محمد. )

برنامج ارشادي مقترح لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى أبناء (. 2010) .لللهعبد ، بالخطي

 .، فلسطينغزة ،سالميةالجامعة اإل ،رسالة ماجستير غير منشورة() .الشهداء في قطاع ظزة

القاهرة: دار غريب للنشر  .قائمة المهارات االجتماعية(. 3336) خليفة، عبد اللطي  محمد.

 والتوزيع.

فاعلية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في (. 2008مروان. ) ،الدادا

 .، فلسطينغزة ،سالميةالجامعة اإل ،رسالة ماجستير غير منشورة(). ساسيمرحلة التعليم األ

 (. الجوانب االجتماعية في التعليم المدرسي. عمان: عالم الاتب.3335الدردير، عبد المنعم. )

 . القاهرة: دار الفكر العربي.مقياس الخجل(. 0008الدريني، حسن. )

(. فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي في تحسين 2017عيطة. ) الدهام، محمد وسهام، أبو

المجلة الدولية التربوية المهارات االجتماعية وخفض سلوك إدمان اإلنترنت لدى المراهقين. 

 .1-16 :( 7(6المتخصصة،

(. أثر برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية 3304د، عدنان وكعيد، حسين. )راش

 .104-150(: 04)33، مجلة كلية التربية األساسيةللمعاقين حركيًا. 
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معرفي لعالج اضطراب  –فاعلية برنامج إرشادي سلوكي (.2012الربعي، سليمان بن حمزة. )

رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم االجتماعية، ) الخجل لدى طلبة المرحلة الثانوية.

 جامعة االمام محمد بن مسعود اإلسالمية، الرياض، المملاة العربية السعودية.

الذكاء الوجداني وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى أطفال مرحلة  (.3308الرشيدي، ريم سويلم. )

 ربية، جامعة الاويت، الاويت.، كلية الت. )رسالة ماجستير غير منشورة(الرياض

 القاهرة: عالم الاتب. .رشاد النفسيالتوجيه واإل (. 2005حامد. ) ،زهران

(. فاعلية برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في خفض 2016الزيادات، مريم وجبريل، موسى. )

ة، المجلة األردنية في العلوم التربويالخجل واالاتئاب لدى طلبة الجامعة األردنية. 

 .984-971(، 2) 43األردن،

. عمان: دار المسيرة للنشر اإلرشاد االجتماعي(. 3305سالم، سمام وجادو، جمال عبد الحميد. )

 والتوزيع.

. عمان: دار صفاء للنشر االجتماعي(. التغلب على الخجل 3300السبعاوي، فضيلة عرفات. )

 والتوزيع.

 اعي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية.الخجل االجتم(. 2010)السبعاوي، فضيلة عرفات. 

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

في خفض الشعور بالخجل لدى طالب  الواقعيأثر أسلوب العالج  (.2001)سعيد، تائو صالح. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية،  المرحلة المتوسطة.

 العراق.

 للنشر الفكر القاهرة: دار .والنفسية التربوية الضغوط استراتيجية إدارة(. 3336حسين. ) سالمة،

 والتوزيع.
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. القاهرة: االنتباه والمهارات االجتماعية لدى األطفال الذواتيين(. 3300سالمة، مشيرة فتحي. )

 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

 )دون ناشر(. (.SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام )(. 3300سلمان، خل  سلمان. )

. عمان: دار فسية والسلوكية لدى األطفالنالمشكالت ال(. 3300سليم، عبد العزيز ابراهيم. )

 المسيرة.

. النضج المهني وتنمية مهارات اتخاذ القرار المهني لدى طالب (2008)وصل الله. ، السواط

جامعة ، التربية كلية، غير منشورة(  دكتورا  أطروحة). ول الثانوي: دراسة تجريبيةالصف األ 

 ، المملاة العربية السعودية. م القرى أ

الاويت:  ،(البجالتي إبراهيم ترجمة. )المعرفة عالم سلسلة الطب، تاريخ(. 3333ن. )يج سورنيا،

 (.3333 واآلداب )تاريخ النشر األصلي والفنون  الثقافي المجلس الوطني

سلوكي في خفض إدمان اإلنترنت -يبرنامج إرشادي معرف فاعلية(. 3305، محمد أحمد. )شاهين

-058، (3)00 ،جلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(ملدى عينة من طلبة الجامعة، 

390. 
. فاعلية برنامج إرشادي باستخدام السيكودراما في تنمية بعض (2012شحادة، حسام محمد. )

ر منشورة(، كلية التربية، )رسالة ماجستير غيالمهارات االجتماعية لدى األطفال المنطوين. 

 الجامعة، غزة، فلسطين.

 الخجل وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى المراهق(. 3305) شرارق، فضيلة ونجاري، خليدة.

جتماعية واإلنسانية، جامعة االي . )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم االالمتمدرس

 محند اولحاج، البويرة.

 . القاهرة: دار الفكر العربي.المشكالت النفسية عند األطفال(. 3333. )الشربيني، زكريا
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أنماط التنشئة الوالدية وعالقتها بالخجل لدى طلبة الصف األول (. 3338شوامرة، نادر طالب. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة ثانوي في محافظة رام الله والبيرة

 القدس، القدس، فلسطين.

 .والنشر القاهرة: دار غريب للطباعة. المهارات االجتماعية واالتصالية(. 2007)طري . ، شوقي 

القاهرة: دار  المهارات االجتماعية واالتصالية دراسات وبحوث تربوية.(. 2003)شوفي، طري . 

 غريب للطباعة والنشر.

ن: دار شروق للنشر عما .رشاديالمبادئ العامة لعلم النفس اإل (. (2012رياض. ، العاسمي

  .والتوزيع

مجلة . زواجرشادي مقترم لتحسين التواصل اللفظي بين األإ(. برنامج (2003 .نجوى ، عارف

 .247-280 (،17)، رشاد النفسياإل 

معرفي في تحسين مستوى المهارات  –فاعلية برنامج سلوكي .(2018عبد الرحمن، والء أحمد. )

ورة(، كلية التربية، جامعة النجام الوطنية، نابلس، )رسالة ماجستير غير منشاالجتماعية. 

 فلسطين.

  للطباعة قباء دار القاهرة:. حديثة اتجاهات العالجي النفس علم(. 3330مفتام. ) العزيز، عبد

 .والنشر

عمان: دار الفكر للنشر  استراتيجيات إدارة الخجل والقلق االجتماعي.(. 2007)عبد العظيم، طه. 

 والتوزيع.

القاهرة: دار القاهرة  االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة.(. 2001)معطي، حسن. عبد ال

 للنشر.
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سلوكي للتغلب على القلق االجتماعي لدى  –(. فاعلية برنامج معرفي 2006أماني. )، عبد الوهاب

: 30))3التربية، مجلة كلية ، )رسالة ماجستير منشورة( .عينة من طالبات الجامعة السعوديات

9-52. 

. عمان: مكتبة دار مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي(. 3334عبد الهادي، جودت والعزة، سعيد.)

 الثقافة للنشر والتوزيع.

(. تحليل المسار بين مكونات القدرة على حل المشكالت االجتماعية وكل من 2001عادل. )، العدل

-030 :(25)1، جامعة عين شمس، مجلة كلية التربية .المخاطرة واالتجا  نحوية الذات علفا

018. 

. عمان: دار التربية الخاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكية(. 3330العزة، سعيد حسني. )

 الثقافة للنشر والتوزيع.

(. تنمية المهارات االجتماعية لألطفال الموهوبين ذوي 3303عكاشة، محمود وعبد المجيد، أماني. )

 .041-006: 4(0، )المجلة العربية لتطوير التفوق . المشكالت السلوكية المدرسية

برنامج إرشادي جمعي لخفض الخجل لدى طالبات الَصف (. 3301العلوية، إيمان بنت علي. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم التاسع في والية بهالء في سلطنة عمان

 واآلداب، جامعة نزوى، والية بهالء، سلطنة عمان.

فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتحسين تهايد الذات (. 2016وليد وأحمد، شيرين. )عمارة، 

 مجلة اإلرشاد النفسي،وأثر  في تنمية المهارات اتخاذ القرار لدى طالبات جامعة الطائ . 

 .128 -53(، 1)46مصر، 

 .لة المتأخرةفاعلية السيكودراما لخفض مستوى الخجل في مرحلة الطفو (. 2015)ريما. ، عواد

 .، القاهرة، مصرشمس عين جامعة، كلية البنات، (غير منشورة  دكتورا  أطروحة)
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سلوكي( لخفض الشعور  –(. فاعلية برنامج إرشادي نفسي )معرفي2014العمروسي، نيللي. )

مجلة جامعة القدس بالخجل لدى عينة من الموهوبات المراهقات في المجتمع السعودي. 

 .111-155 :(3)10 الدراسات التربوية والنفسية،المفتوحة لألبحاث و 

القلق.  اضطرابات بعض معالجة في السلوكي المعرفي العالج فاعلية(. 3335حامد. ) الغامدي،

 .القاهرة، مصر شمس، عين جامعة غير منشورة(، دكتورا  أطروحة)

شعاع مكتبة اإلمصر:  .مهارات الممارسة في العمل االجتماعي. (2001) الغزاوي، جالل الدين.

 الغنية.

(. فاعلية برنامجين إرشاديين في خفض اضطراب الّرهاب 3306غزو، أحمد وسمور، قاسم. )

المجلة األردنية في العلوم االجتماعي لدى عينة من طلبة السنة األولى في جامعة اليرموك. 

 .60-50 :(0)03 ،التربوية

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحدي .دراسات في الصحة النفسية. . 2001))فايد، حسن علي. 

(. أهمية المهارات االجتماعية في تعديل السلوك العدواني للطفل 3304فرحات، سعاد مصطفى. )

 .008-00(: 0)06، المجلة الجامعةمن ذي اإلعاقة البصرية. 

 الحديث الذاتي وعالقته بالثقة بالنفس وفق مستوى النتائج الرياضية (.3301قجالي، نسيم. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التدريب الرياضي، المحققة لدى العبي كرة القدم

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.

.  واالنفعاليةالسلوكية  االضطرابات(. 3331القم ، مصطفى والمعايطة، خليل عبد الرحمن. )

 عمان:  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 .سكندرية: مركز االسكندرية للاتاباإل .سيكولوجية الشخصية (.2003). حمدأسهير  كامل،

 . اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.أسس تربية الطفل(. 3333. )كامل، سهير أحمد
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يوس   جمعة ترجمة). النفسية االضطرابات في المعرفي النفسي العالج(. 3336روبرت. ) ليهي،

 (.3330 يتراك )تاريخ النشر األصليإ دار القاهرة: ،(الصبوة ومحمد

فاعلية برنامج للتخفيف من حدة الخجل لدى عينة من المراهقين (. 2010متولي، عبد المجيد. )

معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، (، رسالة ماجستير غير منشورةالمدمنين. )

 القاهرة، مصر.

 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.ت السلوكيةاالضطرابا(. 3333مثقال، جمال وعبيد، ماجد. )

(. مشكالت األطفال النفسية واألساليب اإلرشادية لمعالجتها. عمان: دار 3338مجيد، سوسن. )

 صفاء للنشر والتوزيع.

 (. علم النفس االجتماعي. دمياط: مكتبة نانسي.3335المحمدي، أيمن أحمد. )

 .الرشاد دار القاهرة:. وتطبيقات أسس وكي،السل المعرفي العالج(. 3333عادل. ) محمد،

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية لتخفيض حدة  (.2009)محمد، هيام بشير. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة  القلق االجتماعي على طالب الجامعة.

 بنغازي، بنغازي، ليبيا.

 المهارات االجتماعية والفعالية الذاتيةو  بين نمط السلوك )أ( العالقة(. 2009المشاط، هدى. )

. (ةبمحافظة جدة )دراسة وصفية ارتباطي من طالبات كلية إعداد المعلمات ةلدى عين

)أطروحة دكتورا  غير منشورة(، كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، المملاة 

 العربية السعودية.

فاعلية برنامج ارشادي جماعي بالسيكودراما للتخفيف من حدة الخجل (. 2015مصطفى، يامن. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق، سوريا. لدى المراهقين.
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مهات . المهارات االجتماعية والثبات االنفعالي لدى التالميذ أبناء األ(2001 منة. ) ،المطوع

 .، القاهرة، مصرجامعة القاهرة ،غير منشورة()رسالة ماجستير . المكتئبات

 .القاهرة: دار غريب .بحوث في علم النفس االجتماعي والشخصية. (2000. )اللهمعتز، سيد عبد 

 .والمؤل  الناشر القاهرة: دار .السلوك وتعديل السلوكي لعالجا(. 0004لويس. ) مليكة،

. القاهرة: دار الخجل وبعض أبعاد الشخصية(. 0000النيال، مايسة وأبو زيد، مدحت عبد الحميد. )

 المعرفة الجامعية.

المهارات االجتماعية وعالقتها بأعراض الوحدة النفسية لدى المراهقين. . (2010) وهبة، هدى.

 مصر. حلوان،جامعة  اآلداب،)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية 

رية التعلم االجتماعي في تنمية فاعلية برنامج إرشادي قائم على نظ(. 3331الوهيدة، فالم. )

. المهارات االجتماعية وخفض العنف لدى طلبة المرحلة الثانوية العامة بدولة الكويت

)أطروحة دكتورا  غير منشورة(، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية، عمان، 

 األردن.

قائم على السيكودراما في خفض  (. فاعلية برنامج إرشادي2016يعقوب، أشرف وعالونة، سي . )

السلوك الفوضوي وتنمية المهارات االجتماعية لدى طلبة صعوبات التعلم في لواء بني عبيد. 

 .435-454(، 4)12 المجلة األردنية في العلوم التربوية،

. طفال الالجئيناالضطرابات النفسية والسلوكية لدى األ (.3306يعقوب، غسان وكنعان، عارف. )

 دار النهضة العربية.بيروت: 

 والنشر. للطباعة غريب دار القاهرة: .وعالجها السلوكية االضطرابات(. 3333جمعة. ) يوس ،
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 المالحق
 

 الدراسة قبل التحكيم مقياسي .أ

 المحكمينقائمة   .ب

 )الصدق الظاهري( بعد التحكيم مقياسي الدراسة  .ت
 في صورتها النهائية للتطبيق أدوات الدراسة .ث

 كتاب تسهيل مهمة .ج
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 التحكيمالدراسة قبل  مقياسي )أ(: ملحقال
 

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

 .ةالمحترم/كتور ............................................داألستاذ الحضرة 

 ،عدوبطيبة تحية 

تقيييوم الباحثييية بدراسييية السيييتامال متطلبيييات الحصيييول عليييى درجييية الماجسيييتير فيييي اإلرشييياد النفسيييي 
سةةةلوكي فةةةي تحسةةةين المهةةةارات االجتماعيةةةة وخفةةةض -"فاعليةةةة برنةةةامج معرفةةةيوالتربييوي بعنيييوان: 

 ".الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس

ا المجيييال، فيييإنني أتوجيييه إلييييكم إلبيييداء  رائكيييم ولميييا كنيييتم مييين أهيييل العليييم والدرايييية واالهتميييام فيييي هيييذ
ومالحظاتام القيمة في تحكيم فقرات مقياسي الدراسة الحالية، من حي  مناسبتها لقياس ما وضيعت 
ضييافة أي تعييديل مقتييرم ترونييه مناسييبًا، ميين  لقياسييه، ووضييوم الفقييرات وسييالمة صييياغتها اللغوييية، وا 

 لتحقيق أهداف الدراسة. أجل إخراج هاتين األداتين بالصورة المناسبة

 مع بالغ شكري وتقديري،
 ريمان أديب الشيخ :باحثةال

  شاهين حمدمحمد أ .د إشراف: أ.ب
 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 مقياس المهارات االجتماعية  -أوالً 
ستخدمها الفرد في تفاعالته مع هي السلوكات الالية المعرفية التي يالمهارات االجتماعية: "

: 2007أبو حطب، )اآلخرين، والتي تتراوم بين السلوكات غير اللفظية، والسلوكات اللفظية المعقدة" 

104.) 
المهارات االجتماعية للمراهقين  كهداة موضوعية في تشخيص استخدامهطور هذا المقياس بهدف سي

المهارات االجتماعية من إعداد رونالدو ريجيو  مقياسب من طلبة المدارس في فلسطين، وباالستعانة
وبناًء على ذلك صيغت فقرات المقياس في صورته  (،2006( الذي ترجمه وعربه خليفة )1989)

( درجات، غالبًا 5( فقرة، ُتصحح كاآلتي: دائمًا )43وقد شمل المقياس في صورته األولية )األولية. 
درجة، وأبدًا )درجة واحدة(، وتقسم درجة المهارات  (3( درجات، أحيانًا )0( درجات، محايد )4)

 االجتماعية إلى ثالثة مستويات، هي: مرتفعة، متوسطة، منخفضة. 
التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  مالءمة الفقرة  صياظة الفقرة
 الفقرة

 الرقم الفقرة
ظير 
 مناسبة

ظير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 التعبير االجتماعي-البعد األول

 0 أستمتع مع اآلخرين +     

 3 أستطيع أن أنسجم مع الناس  +     

 0 أحب المشاركة في األنشطة االجتماعية +     

 أفضل األعمال التيي تحتياج إليى عيدد كبيير مين األفيراد +     
 للقيام بها 

4 

 5 ختلط باآلخرين أثناء المناسبات أ +     

 6 غرباء أبادر بتقديم وتعري  نفسي لل +     

 1 عادة ما أاون الشخص الذي يبادر بمحادثة اآلخرين  +     

أسيييتخدم الاثيييير مييين عنيييدما أحكيييي قصييية لشيييخص ميييا،  +     
 لتوضيح ليماءات شارات واإلاإل

0 

عندما أاون في مناقشة جماعية، فإنني أشارك بنصيب  +     
 وافر من الحدي  

03 

المناسيييييييييبات  أسيييييييييتمتع بالحيييييييييدي  ميييييييييع اآلخيييييييييرين فيييييييييي +     
 االجتماعية 

00 

 03 من السهل علي تاوين صداقات  +     

 00 لدي القدرة على التهثير في اآلخرين  +     

 البعد الثاني: الحساسية االجتماعية



  

126 

 04 أشعر بالضع  من النقد أو التوبيخ -     

 05 يعد الناس أابر مصدر لسعادتي وأحزاني -     

فييي المناقشييات السياسييية بييداًل ميين أن  أفضييل المشيياركة +     
 أالحظ وأحلل ما يقوله اآلخرون 

06 

 01 أتهثر بالحالة النفسية للمحيطين بي  +     

أشعر بالقلق على صحة ما أقوليه أو أفعليه فيي بعيض   +     
 المواق 

08 

 00 أعتقد أنني  خذ ما يقوله الناس بشكل شخصي  -     

 33 يسيء اآلخرون فهم ما أقوله لهم أاون قلقًا من أن  +     

 30 أتهثر بشدة بهي شخص يكشر في وجهي  -     

 33 أنا حساس جدًا للنقد   -     

 30 يهمني كثيرًا حب الناس لي +     

 34 أاون عصبيًا ومتوترًا إذا علمت أن شخصًا ما يراقبني  -     

 35 أهتم بما أاونه عن اآلخرين من انطباعات +     

 36 أهتم بفكرة اآلخرين وانطباعاتهم عني +     

 البعد الثالث: الضبط االجتماعي

 31 أستطيع التوافق مع كل الناس صغيرهم وكبيرهم +     

عنييييدما أاييييون مييييع مجموعيييية ميييين أصييييدقائي أاييييون أنييييا  -     
 الشخص المتحد  إليهم

38 

أجييييد صييييعوبة فييييي النظيييير إلييييى وجييييو  وعيييييون اآلخييييرين  -     
 دما أتحد  معهم عن

30 

أجييد نفسييي ميياهرًا فييي إجييراء المحادثييات إذا تييم اإلعييداد  +     
 لها بشكل مسبق

03 

 00 أجد صعوبة في التحد  أمام مجموعة من الناس -     

أضييييطرب عنييييدما ال أاييييون واثقييييًا ميييين معلوميييياتي أثنيييياء  -     
 الحدي  

03 

 00 جتماعية أاون ماهرًا جدًا في إدارة المناقشات اال +     

أشيييعر بعيييدم االرتييييام عنيييدما أايييون ميييع مجموعييية مييين   -     
 األشخاص المختلفين عني في المستوى االجتماعي 

04 

لسييييت ميييياهرًا فييييي االخييييتالط بالنيييياس أثنيييياء المناسيييييبات  -     
 االجتماعية

05 
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أشييعر بعييدم الراحيية فييي الحفييالت التييي يحضييرها بعييض  -     
 األشخاص المهمين

06 

أالحظ أن الناس من المستويات االجتماعية األقل منيي  -     
 يشعرون بعدم االرتيام عندما يجلسون معي 

01 

 08 أخطئ عندما أتحد  مع أشخاص غرباء  -     

 00 أرغب أن أاون قائد مجموعة  +     

 43 أستطيع التاي  بسهولة في أي موق  اجتماعي  +     

 
 مقياس الشعور الخجل: -ثانياً 

: يعرف الخجل بهنه: "حالة زائدة في الفردية تتسم باالنشغال الزائد بالذات وزيادة االهتمام الخجل
حالة نفسية للشخص  :بهنه (2010) (. وتعرفه السبعاوي Cameron, 2009:300بالتقويم االجتماعي" )

ويلجه رين فيهمل اهتمامات اآلخ واالنطواء،لى الوحدة إالذي يتحاشى أن يكون في جماعة ويميل 
طور هذا المقياس إنسانية. سيعلى غير استعداد لتاوين عالقات  وهو عادة ،االهتمامات فردية إلى

الشعور بالخجل للمراهقين من طلبة المدارس في  كهداة موضوعية في تشخيص استخدامهبهدف 
(، Chech and Melchiorبمقياس الخجل المعدل من إعداد شيك ومليشاير ) فلسطين، وباالستعانة

(. باإلضافة إلى استخدام فقرات من مقياس 2014وتعريب وا عداد بدر محمد األنصاري )أبو أسعد، 
وقد شمل المقياس  (.2018(، ودراسة )إارام، 1999الخجل االجتماعي من إعداد )أبو زيد والنيال، 

( 0، محايد )( درجات4( درجات، غالبًا )5( فقرة، ُتصحح كاآلتي: دائمًا )05في صورته األولية )
( درجة، وأبدًا )درجة واحدة(، وتقسم درجة الشعور بالخجل إلى ثالثة مستويات، 3درجات، أحيانًا )

 هي: مرتفعة، متوسطة، منخفضة.
التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  مالءمة الفقرة  صياظة الفقرة
 الفقرة

 الرقم الفقرة
ظير 
 مناسبة

ظير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 0 أشعر بالتوتر عندما أاون مع أناس ال أعرفهم جيداً  +     

أتجنييب الحييدي  مييع الغربيياء خشييية أن أقييول شيييء يييدل  +     
 على الغباء 

3 

 0 إنني غير لبق أثناء التحد  مع اآلخرين  +     

 4 أجد صعوبة في طلب المساعدة من اآلخرين  +     

 5 االجتماعية أشعر بالراحة في الحفالت أو اللقاءات -     

أجييد صييعوبة فييي التفكييير فييي األشييياء المناسييبة عنييدما  +     
 أاون وسط جماعة من األفراد 

6 
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مييين الصيييعب عليييي أن أتصيييرف بشيييكل طبيعيييي عنيييدما  +     
 أقابل أناس ألول مرة 

1 

 8 أشعر بالخجل عندما أاون بين أشخاص ال أعرفهم +     

 0 تعامل مع اآلخرين أشعر بالثقة في قدرتي على ال -     

 03 يحمر وجهي في مواق  المواجهة مع اآلخرين  +     

 00 ال أنظر إلى الشخص الذي يحدثني  +     

 03 أبادر بالحدي  مع اآلخرين  -     

ليييييدي شيييييكوك فيييييي رغبييييية اآلخيييييرين فيييييي مصييييياحبتي أو  +     
 مجاراتي 

00 

 04 ددأشعر باالرتباك عندما يقدمني أحد ألناس ج +     

 05 أجد صعوبة في التحد  مع الغرباء  +     

أتجنيييب االخيييتالط بمعيييارف جيييدد خشيييية عيييدم االنسيييجام  +     
 معهم

06 

 01 أشعر بالخجل عند مقابلة أحد أفراد الجنس اآلخر +     

 08 أشعر بعدم االرتيام في اللقاءات االجتماعية  +     

 00 أمام اآلخرين أخاف من تناول الطعام والشراب  +     

 33 أنا كثير التردد في اتخاذ القرارات الخاصة بي  +     

 30 أخاف من سخرية اآلخرين +     

 33 أستطيع أن أعبر عن مشاعري في أي وقت -     

 30 عندما يوجه لي سؤال مفاجئ أستطيع اإلجابة  -     

 34 أاتب مشاعري على الورق  +     

 35 وف عندما ال أجد شخصًا ما بجواري تنتابني مخا +     

 36 أخشى الغرباء في األماان المزدحمة  +     

 31 أتعرق وأرتع  عندما أتحد  مع الجنس اآلخر +     

 38 أنا دائمًا في احتياج لشخص يساندني  +     

 30 أتردد عدة مرات قبل أن أسهل المعلم/ة أثناء الحصة  +     

 03 إذا طلب مني الحدي  أمام الطلبة  أتصبب عرقاً  +     

 00 أتردد في الدخول إذا وصلت متهخرًا إلى الص   +     

ال أقيييييدم عمليييييي المدرسيييييي شخصييييييًا إال إذا اضيييييطررت  +     
 لذلك 

03 
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أشييعر بالضيييق إذا اضييطررت للييدخول إلييى مكييان عييام  +     
 بمفردي والتعامل مع من فيه 

00 

فيييي مرمييى بصييير المعليييم/ة أو قائيييد  أحيياول أن ال أايييون  +     
 االجتماع 

04 

 05 إذا فقدت شيئًا أخجل من سؤال زمالئي +     

 

 مع بالغ شكري وتقديري 

 الباحثة  
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 حضرة األستاذ الدكتور ....................... المحترم 

اإلرشاد النفسي  تقوم الباحثة بدراسة الستامال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

سلوكي في تحسين المهارات االجتماعية –فاعلية برنامج إرشادي معرفيوالتربوي، بعنوان: "

ولما كنتم من أهل العلم والدراية وخفض الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس". 

حكم على مدى واالهتمام بهذا الموضوع، فإنني أتوجه إليكم بهمل إبداء  رائكم ومالحظاتام في ال

صالحية محتوى البرنامج اإلرشادي، من حي : مدى دقة الصياغات اللغوية وصحتها، 

الموضوعات التي يمكن إضافتها. وستاون آلرائكم ومالحظاتام القيمة أثر فعال في تطوير هذا 

 البرنامج وتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة. 

 شاارًة ومقدرًة لام حسن تعاونكم،

 يمان الشيخ،  بإشراف: أ. د محمد شاهينالباحثة: ر 

 :بيانات المحكم
 التخصص الرتبة الجامعة اسم المحكم

    
 استمارة تحكيم البرنامج اإلرشادي:

  التحكيم الموضوع الرقم
ظير  مناسب المالحظات

    العنوان  1 مناسب
    أهداف البرنامج 2
    الفترة الزمنية 3
    عدد الجلسات 4
    رتيب الجلسات ت 5
    محتوى الجلسات 6
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 المحكمينقائمة (: بالملحق )
 

 قائمة المحكمين لمقياسي الدراسة -أوالً     
 الجامعة التخصص الرتبة االسم  الرقم

 جامعة القدس المفتوحة إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ د. حسني عوض أ. 1
 دس المفتوحةجامعة الق أصول التربية أستاذ د. مجدي زامل أ. 2
 جامعة القدس المفتوحة إدارة وتخطيط تربوي  أستاذ د. محمد الطيطي .أ 3
 جامعة القدس المفتوحة علم النفس التربوي  أستاذ د. زياد بركات أ. 4
 جامعة القدس المفتوحة إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ مشارك د. كمال سالمة 5
 القدس جامعة علم نفس أستاذ مشارك د. عمر الريماوي  6
 جامعة النجام إرشاد نفسي وتربوي  شاركأستاذ م د. فايز محاميد 1
 جامعة النجام علم نفس إالينيكي أستاذ مساعد د. فاخر الخليلي 8
 جامعة الخليل إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ مساعد براهيم المصري إد.  0
 وحةجامعة القدس المفت خدمة اجتماعية أستاذ مساعد ياد ابو بكرإد.  03

 

 

 قائمة المحكمين للبرنامج اإلرشادي -ثانياً     
 الجامعة التخصص الرتبة االسم  الرقم

 جامعة القدس المفتوحة إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ د. حسني عوض أ. 1
 جامعة القدس المفتوحة إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ مشارك د. كمال سالمة 2
 جامعة القدس علم نفس أستاذ مشارك د. عمر الريماوي  3
 جامعة النجام إرشاد نفسي وتربوي  شاركأستاذ م د. فايز محاميد 4
 جامعة الخليل إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ مساعد براهيم المصري إد.  5
 جامعة القدس المفتوحة خدمة اجتماعية أستاذ مساعد ياد ابو بكرإد.  6
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 (الظاهري  الصدق) التحكيم بعد الدراسة مقياسي(: تالملحق )

 

     القدس المفتوحة جامعة            
  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي      

 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

 الطالبة/ عزيزتي الطالبعزيزي 

 تحية طيبة وبعد،

ال متطلبيييات الحصيييول عليييى درجييية الماجسيييتير فيييي اإلرشييياد النفسيييي تقيييوم الباحثييية بدراسييية السيييتام
سةةةلوكي فةةةي تحسةةةين المهةةةارات االجتماعيةةةة وخفةةةض -"فاعليةةةة برنةةةامج معرفةةةيوالتربييوي بعنيييوان: 

وذلك استامااًل لمتطلبات الحصول على درجية "، الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس
وقيد وقيع  ؛القيدس المفتوحية جامعية-العلييامن كلية الدراسات الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي 

عليييك االختيييار لتاييون ضييمن عينيية الدراسيية. لييذا، أرجييو منييك التعيياون فييي تعبئيية هييذ  االسييتبانة بمييا 
راعى يتوافييق مييع وجهيية نظييرك، علمييًا بييهن بيانييات الدراسيية هييي ألغييراض البحيي  العلمييي فقييط، وسييي

  تابة اسمك أو ما يشير إليك، شاارين لك حسن تعاونك.الحفاذ على سريتها، وال يطلب منك ك

 ريمان أديب الشيخ :باحثةال                                                                                  
  شاهين حمدحمد أم .د إشراف: أ.ب                                                                                   

 

 

 مقياس المهارات االجتماعية -أوالً  
 ( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعك. xضع/ ي عالمة )  

 أبداً  نادراً  أحياناً  ظالباً  دائماً  الفقرة الرقم

التعبير االجتماعي-البعد األول  
      اآلخرين في عالقتيأستمتع  0
      خرينأستطيع أن أنسجم مع اآل 3

      حب المشاركة في األنشطة االجتماعيةأ 0
      للقيام بها  أفضل األعمال التي تحتاج إلى عدد كبير من األفراد 4
      ختلط باآلخرين أثناء المناسبات أ 5
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 أبداً  نادراً  أحياناً  ظالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      إذا قابلت غريباً أبادر بتقديم وتعري  نفسي  6
      عادة ما أاون الشخص الذي يبادر بمحادثة اآلخرين  1
حييييديثي مييييع يميييياءات لتوضيييييح شييييارات واإلسييييتخدم الاثييييير ميييين اإلأ 8

 اآلخرين
     

      أشارك بنصيب وافر من الحدي  عندما أاون في مناقشة جماعية 0
      أستمتع بالحدي  مع اآلخرين في المناسبات االجتماعية  03

      من السهل علي تاوين صداقات  00
      خرين لدي القدرة على التهثير في اآل 03
      أستمتع مع اآلخرين 00

 البعد الثاني: الحساسية االجتماعية
      أشعر بعدم الثقة نتيجة النقد أو التوبيخ 04
      يعد الناس أابر مصدر لسعادتي وأحزاني 05
أفضل المشاركة في المناقشات بيداًل مين أن أالحيظ وأحليل ميا يقوليه  06

 اآلخرون 
     

      الحالة النفسية للمحيطين بي أتهثر ب 01
      أشعر بالقلق على صحة ما أقوله أو أفعله في بعض المواق   08
      أعتقد أنني  خذ ما يقوله الناس بشكل شخصي  00
      أاون قلقًا من أن يسيء اآلخرون فهم ما أقوله لهم  33
      أتهثر بشدة بهي شخص يكشر في وجهي  30
      اس جدًا للنقد أنا حس  33
      يهمني كثيرًا حب الناس لي 30
      أاون عصبيًا ومتوترًا إذا علمت أن شخصًا ما يراقبني  34
      أهتم بما أاونه عن اآلخرين من انطباعات 35
      أهتم بفكرة اآلخرين وانطباعاتهم عني 36

 البعد الثالث: الضبط االجتماعي
      ع الناس صغيرهم وكبيرهمأستطيع التوافق م 31
عنييدما أاييون مييع مجموعيية ميين أصييدقائي أسيياهم فييي إدارة الحييدي   38

 بينهم

     
أجييد صييعوبة فييي النظيير إلييى وجييو  وعيييون اآلخييرين عنييدما أتحييد   30

 معهم 

     
أجييد نفسيييي مييياهرًا فييي إجيييراء المحادثيييات إذا تييم اإلعيييداد لهيييا بشيييكل  03

 مسبق

     
      التحد  أمام مجموعة من الناسأجد صعوبة في  00
      أضطرب عندما ال أاون واثقًا من معلوماتي أثناء الحدي   03
      أاون ماهرًا في إدارة المناقشات االجتماعية  00
أشيييعر بعيييدم االرتييييام عنيييدما أايييون ميييع مجموعييية مييين األشيييخاص   04

 المختلفين عني في المستوى االجتماعي 
     

      ًا في االختالط بالناس أثناء المناسبات االجتماعيةلست ماهر  05
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 أبداً  نادراً  أحياناً  ظالباً  دائماً  الفقرة الرقم
أشييعر بعييدم الراحيية فييي الحفييالت التييي يحضييرها بعييض األشييخاص  06

 المهمين
     

أالحييظ أن النيياس ميين المسييتويات االجتماعييية األقييل منييي يشييعرون  01
 بعدم االرتيام عندما يجلسون معي 

     

      أخطئ عندما أتحد  مع أشخاص غرباء  08
      أرغب أن أاون قائد مجموعة  00
      أستطيع التاي  بسهولة في أي موق  اجتماعي  43

 

 مقياس الشعور الخجل: -ثانياً   
 . وما تشعر به ( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعكxضع/ ي عالمة )  

اً ظالب دائماً  الفقرة الرقم  أبداً  نادراً  أحياناً  
      ا أاون مع أناس ال أعرفهم جيداً أشعر بالتوتر عندم 0
      أتجنب الحدي  مع الغرباء خشية أن أقول شيء يدل على الغباء  3
      إنني غير لبق أثناء التحد  مع اآلخرين  0
      أجد صعوبة في طلب المساعدة من اآلخرين  4
      أشعر بالراحة في الحفالت أو اللقاءات االجتماعية 5
عوبة فيييي التفكيييير فيييي األشيييياء المناسيييبة عنيييدما أايييون وسيييط أجيييد صييي 6

 جماعة من األفراد 
     

من الصعب علي أن أتصيرف بشيكل طبيعيي عنيدما أقابيل أنياس ألول  1
 مرة 

     

      أشعر بالخجل عندما أاون بين أشخاص ال أعرفهم 8
      أشعر بالثقة في قدرتي على التعامل مع اآلخرين  0
      جهي في مواق  المواجهة مع اآلخرين يحمر و  03
      ال أنظر إلى الشخص الذي يحدثني  00
      أبادر بالحدي  مع اآلخرين  03
      لدي شكوك في رغبة اآلخرين في مصاحبتي أو مجاراتي  00
      أشعر باالرتباك عندما يقدمني أحد ألناس جدد 04
       أجد صعوبة في التحد  مع الغرباء 05
      أتجنب االختالط بمعارف جدد خشية عدم االنسجام معهم 06
      أشعر بالخجل عند مقابلة أحد أفراد الجنس اآلخر 01
      أشعر بعدم االرتيام في اللقاءات االجتماعية  08
      أخاف من تناول الطعام والشراب أمام اآلخرين  00
      ارات الخاصة بي أنا كثير التردد في اتخاذ القر  33
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اً ظالب دائماً  الفقرة الرقم  أبداً  نادراً  أحياناً  
      أخاف من سخرية اآلخرين 30
      أستطيع أن أعبر عن مشاعري في أي وقت 33
      عندما يوجه لي سؤال مفاجئ أستطيع اإلجابة  30
      أاتب مشاعري على الورق  34
      تنتابني مخاوف عندما ال أجد شخصًا ما بجواري  35
      ن المزدحمة أخشى الغرباء في األماا 36
      أتعرق وأرتع  عندما أتحد  مع الجنس اآلخر 31
      أنا دائمًا في احتياج لشخص يساندني  38
      أتردد عدة مرات قبل أن أسهل المعلم/ة أثناء الحصة  30
      أتصبب عرقًا إذا طلب مني الحدي  أمام الطلبة  03
      إلى الص   أتردد في الدخول إذا وصلت متهخراً  00
      ال أقدم عملي المدرسي شخصيًا إال إذا اضطررت لذلك  03
أشعر بالضيق إذا اضطررت للدخول إلى مكان عام بمفردي والتعاميل  00

 مع من فيه 
     

      أحاول أن ال أاون في مرمى بصر المعلم/ة أو قائد االجتماع  04
      يإذا فقدت شيئًا أخجل من سؤال زمالئ 05

          

 مع بالغ شكري وتقديري 

 الباحثة
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 في صورتها النهائية للتطبيق الملحق )ث(: أدوات الدراسة

     القدس المفتوحة جامعة           
  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي      

 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

 الطالبة/ عزيزتي الطالبعزيزي 

 تحية طيبة وبعد،

تقيييوم الباحثييية بدراسييية السيييتامال متطلبيييات الحصيييول عليييى درجييية الماجسيييتير فيييي اإلرشييياد النفسيييي 
سةةةلوكي فةةةي تحسةةةين المهةةةارات االجتماعيةةةة وخفةةةض -"فاعليةةةة برنةةةامج معرفةةةيوالتربييوي بعنيييوان: 

وذلك استامااًل لمتطلبات الحصول على درجية "، هقين في القدسالشعور بالخجل لدى الطلبة المرا
وقيد وقيع  ؛القيدس المفتوحية جامعية-العليياالماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي من كلية الدراسات 

عليييك االختيييار لتاييون ضييمن عينيية الدراسيية. لييذا، أرجييو منييك التعيياون فييي تعبئيية هييذ  االسييتبانة بمييا 
راعى لمييًا بييهن بيانييات الدراسيية هييي ألغييراض البحيي  العلمييي فقييط، وسييييتوافييق مييع وجهيية نظييرك، ع

  الحفاذ على سريتها، وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاارين لك حسن تعاونك.

 ريمان أديب الشيخ :باحثةال                                                                                  
                                        

  شاهين حمدمحمد أ .د إشراف: أ.ب                                                
 

 مقياس المهارات االجتماعية -أوالً  
 ( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعك. xضع/ ي عالمة )  

مالرق اً ظالب دائماً  الفقرة   أبداً  نادراً  أحياناً  

التعبير االجتماعي-األول البعد  
      اآلخرين في عالقتيأستمتع  0
      خرينأستطيع أن أنسجم مع اآل 3

      أحب المشاركة في األنشطة االجتماعية 0
      للقيام بها  أفضل األعمال التي تحتاج إلى عدد كبير من األفراد 4
      ختلط باآلخرين أثناء المناسبات أ 5
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مالرق اً ظالب دائماً  الفقرة   أبداً  نادراً  أحياناً  
      إذا قابلت غريباً ديم وتعري  نفسي أبادر بتق 6
      عادة ما أاون الشخص الذي يبادر بمحادثة اآلخرين  1
حييييديثي مييييع يميييياءات لتوضيييييح شييييارات واإلأسييييتخدم الاثييييير ميييين اإل 8

 اآلخرين
     

      أشارك بنصيب وافر من الحدي  عندما أاون في مناقشة جماعية 0
      ي المناسبات االجتماعية أستمتع بالحدي  مع اآلخرين ف 03

      من السهل علي تاوين صداقات  00
      لدي القدرة على التهثير في اآلخرين  03
      أستمتع مع اآلخرين 00

 البعد الثاني: الحساسية االجتماعية
      أشعر بعدم الثقة نتيجة النقد أو التوبيخ 04
      نييعد الناس أابر مصدر لسعادتي وأحزا 05
أفضل المشاركة في المناقشات بداًل مين أن أالحيظ وأحليل ميا يقوليه  06

 اآلخرون 
     

      أشعر بالقلق على صحة ما أقوله أو أفعله في بعض المواق   01
      أعتقد أنني  خذ ما يقوله الناس بشكل شخصي  08
      أاون قلقًا من أن يسيء اآلخرون فهم ما أقوله لهم  00
      أتهثر بشدة بهي شخص يكشر في وجهي  33
      أنا حساس جدًا للنقد   30
      أاون عصبيًا ومتوترًا إذا علمت أن شخصًا ما يراقبني 33

 البعد الثالث: الضبط االجتماعي
      أستطيع التوافق مع الناس صغيرهم وكبيرهم 30
      ارة الحدي  بينهمعندما أاون مع مجموعة من أصدقائي أتناول إد 34
أجييد صييعوبة فييي النظيير إلييى وجييو  وعيييون اآلخييرين عنييدما أتحييد   35

 معهم 

     
أجييد نفسييي مييياهرًا فييي إجيييراء المحادثييات إذا تييم اإلعيييداد لهييا بشيييكل  36

 مسبق

     
      أجد صعوبة في التحد  أمام مجموعة من الناس 31
      أثناء الحدي   أضطرب عندما ال أاون واثقًا من معلوماتي 38
      أاون ماهرًا في إدارة المناقشات االجتماعية  30
أشييييعر بعييييدم االرتيييييام عنييييدما أاييييون مييييع مجموعيييية ميييين األشييييخاص  03

 المختلفين عني في المستوى االجتماعي 
     

      لست ماهرًا في االختالط بالناس أثناء المناسبات االجتماعية 00
ي الحفييالت التييي يحضييرها بعييض األشييخاص أشييعر بعييدم الراحيية فيي 03

 المهمين
     

أالحييظ أن النيياس ميين المسييتويات االجتماعييية األقييل منييي يشييعرون  00
 بعدم االرتيام عندما يجلسون معي 
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مالرق اً ظالب دائماً  الفقرة   أبداً  نادراً  أحياناً  
      أخطئ عندما أتحد  مع أشخاص غرباء  04
      أرغب أن أاون قائد مجموعة  05
      اجتماعي  أستطيع التاي  بسهولة في أي موق  06

 

 مقياس الشعور الخجل: -ثانياً   
 . وما تشعر به ( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعكxضع/ ي عالمة )  

مالرق اً ظالب دائماً  الفقرة   أبداً  نادراً  أحياناً  
      أشعر بالتوتر عندما أاون مع أناس ال أعرفهم جيداً  0
      شيء يدل على الغباء أتجنب الحدي  مع الغرباء خشية أن أقول  3
      أجد صعوبة في طلب المساعدة من اآلخرين  0
      أشعر بالراحة في الحفالت أو اللقاءات االجتماعية 4
أجيييد صيييعوبة فيييي التفكيييير فيييي األشيييياء المناسيييبة عنيييدما أايييون وسيييط  5

 جماعة من األفراد 
     

أنياس ألول من الصعب علي أن أتصيرف بشيكل طبيعيي عنيدما أقابيل  6
 مرة 

     
      أشعر بالخجل عندما أاون بين أشخاص ال أعرفهم 1
      أشعر بالثقة في قدرتي على التعامل مع اآلخرين  8
      يحمر وجهي في مواق  المواجهة مع اآلخرين  0
      ال أنظر إلى الشخص الذي يحدثني  03
      أبادر بالحدي  مع اآلخرين  00
      كوك في رغبة اآلخرين في مصاحبتي أو مجاراتي لدي ش 03
      أشعر باالرتباك عندما يقدمني أحد ألناس جدد 00
      أجد صعوبة في التحد  مع الغرباء  04
      أتجنب االختالط بمعارف جدد خشية عدم االنسجام معهم 05
      أشعر بالخجل عند مقابلة أحد أفراد الجنس اآلخر 06
      أشعر بعدم االرتيام في اللقاءات االجتماعية  01
      أخاف من تناول الطعام والشراب أمام اآلخرين  08
      أنا كثير التردد في اتخاذ القرارات الخاصة بي  00
      أخاف من سخرية اآلخرين 33
      أستطيع أن أعبر عن مشاعري في أي وقت 30
      ئ أستطيع اإلجابة عندما يوجه لي سؤال مفاج 33
      تنتابني مخاوف عندما ال أجد شخصًا ما بجواري  30
      أخشى الغرباء في األماان المزدحمة  34
      أتعرق وأرتع  عندما أتحد  مع الجنس اآلخر 35
      أنا دائمًا في احتياج لشخص يساندني  36
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مالرق اً ظالب دائماً  الفقرة   أبداً  نادراً  أحياناً  
      ء الحصة أتردد عدة مرات قبل أن أسهل المعلم/ة أثنا 31
      أتصبب عرقًا إذا طلب مني الحدي  أمام الطلبة  38
      أتردد في الدخول إذا وصلت متهخرًا إلى الص   30
      ال أقدم عملي المدرسي شخصيًا إال إذا اضطررت لذلك  03
أشعر بالضيق إذا اضطررت للدخول إلى مكان عام بمفردي والتعاميل  00

 مع من فيه 
     

      أحاول أن ال أاون في مرمى بصر المعلم/ة أو قائد االجتماع  03
      إذا فقدت شيئًا أخجل من سؤال زمالئي 00

          

 مع بالغ شكري وتقديري 

 الباحثة     
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السلوكي لتحسين المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى -البرنامج اإلرشادي المعرفي

 المراهقين في القدس الطلبة

 المقدمة:

السلوكي أحد أهم األساليب اإلرشادية الحديثة، إذ يقوم هذا اإلرشاد على -يعد اإلرشاد المعرفي

كيفية إدراك الفرد للخبرات والمثيرات التي قد يتعرض لها وترجمتها لمعان  وخبرات متعددة، كما 

ات الصحة النفسية والتوافق مع ذاته ويهدف إلى استبصار الفرد لذاته، ووصوله إلى اقصى درج

السلوكي عبارة عن مظلة تنطوي على -(. واإلرشاد المعرفي2015ومع مجتمعه )سالم وجادوا، 

العديد من أنواع اإلرشاد التي تتشابه في جوهرها، وتختل  في مدى تهايدها على أنواع معينة من 

 الفنيات.            

سلوكي لتحسين المهارات االجتماعية –مج إرشادي معرفيومن هنا قامت الباحثة بإعداد برنا

وخفض الشعور بالخجل لدى عينة من الطلبة المراهقين، ويتاون البرنامج اإلرشادي الحالي من 

( دقيقة، ويحتوي البرنامج 60 أو 50) كل منهاجلسة إرشادية بواقع جلستين أسبوعيًا، مدة  ((12

–الفنيات واالستراتيجيات المستندة إلى النظرية المعرفيةالسلوكي على عدد من –اإلرشادي المعرفي

السلوكية، والتي تهدف إلى تحسين المهارات االجتماعية وخفض الشعور في الخجل لدى عينة من 

 الطلبة المراهقين في مدينة القدس.

 
 أهداف البرنامج اإلرشادي:

خجل لدى عينة من الطلبة تحسين مستوى المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالالهدف العام: 

 المراهقين في مدينة القدس.
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 :األهداف الفرعية

سلوكي لتحسين المهارات االجتماعية وخفض الخجل لدى عينة –بناء برنامج إرشادي معرفي (0

 من الطلبة المراهقين في القدس، والعمل على توظي  البرنامج في البيئة الفلسطينية الحقًا.

لى الثقة والتقبل والتعاون واالحترام ما بين الطلبة أو المجموعة بناء عالقة إرشادية مبنية ع (3

 اإلرشادية المشاركة في البرنامج والباحثة منفذة البرنامج.

السلوكية المستند اليها –تزويد المجموعة اإلرشادية بالمعلومات الالزمة حول النظرية المعرفية (0

 البرنامج اإلرشادي.

 ات عن المهارات االجتماعية، وأهميتها، وطرق ااتسابها.تزويد المجموعة اإلرشادية بمعلوم (4

 تزويد المجموعة اإلرشادية بمعلومات عن الخجل، وأنواعه، وأسبابه، وكيفية التخلص منه. (5

دحض األفكار غير العقالنية لدى المجموعة اإلرشادية واستبدالها باألفكار الصحيحة  (6

 المتوازنة.

 وتدريبهم عليها أثناء الجلسات وكواجب بيتي.السلوكية -استخدام األساليب المعرفية (1

 
الطلبة المراهقين في مدينة القدس، الذين تتراوم أعمارهم ما بين  الفئة المستهدفة من البرنامج:

 ( عام.05-01)

 
 األسس النظرية للبرنامج:

 المعرفي السلوكي، والتي تقوم على-طور البرنامج اإلرشادي الحالي في ضوء نظرية اإلرشاد    

 :((Ellis, 1979األسس اآلتية 

رشاد اإلمن ناحية وبين  المعرفيفنيات كل من اإلرشاد  يدمج بينسلوكي -إرشاد معرفي .0

 من ناحية أخرى. السلوكي
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)معرفيًا،  :بعادمن منظور ثالثي األ المختلفةمع االضطرابات  هذا النوع من اإلرشاد يتعامل .3

 نفعاليًا(.، واسلوكياً و 

مبنية على الثقة وعلى التعاون  تعاونية بين المرشد والمسترشد إرشاديةقة قامة عالإيعتمد على  .0

 واالحترام، فالفرد إذا كانت أفكار  غير معقولة وغير منطقيه فإنها تقود لالضطرابات النفسية. 

وتعديلها أفكار  ومعتقداته غير العقالنية، تصحيح تغيير و حدا  المسترشد هو المسؤول في إ .4

 .ومنطقية عقالنية ارواستبدالها بهفك

اإلرشاد للمسترشد، وذلك بتقديم منطق ، قناع الجدلي التعليميعلى اإلاإلرشاد يعتمد هذا  .5

قناعه بضرورة االلتزام  فكار وتوضيح لمطلوب منه في تحديد األاوقيامه بالدور  باإلرشاد،وا 

 اضطرابات.بما يعانيه من  اعالقته

كشرط لتطوير البرامج  ى المسترشدماط التفكير لدالسلوكي بتحليل أن-المعرفي رشاديهتم اإل .6

 الفاعلة بمشاركة من المسترشد. اإلرشادية

 لدى المسترشد، هنماط التفكيرببتعديل العمليات المعرفية و  السلوكي-اإلرشاد المعرفييهتم  .1

 لديه. إعادة البناء المعرفيب وذلك

 لإلرشادعلى ذلك ينظر  وبناءً  ،السلوك غير التايفي يعامل بوصفه نتاج التفكير غير الوظيفي .8

وا عادة تنظيم األفكار ، إعادة تنظيم المجال اإلدرااي :تشمل ،عملية تعلم داخليةأنه على 

 .حدا  والمؤثرات البيئية المختلفةالمرتبطة بالعالقات بين األ
 

 

  األسس اإلجرائية للبرنامج:

 يعتمد البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية على ما يلي:
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حينما يتطلب األمر تقوية العالقة  ، وبخاصة: تعد هذ  المناقشة ضروريةالمناقشة المفتوحة

ووضع األهداف اإلرشادية المبحو ؛ لتحديد طبيعة المشكلة وتقويمها بين بين الباح  و اإلرشادية 

 األولية.

الجلسة المكونات األساسية التي تضمنتها  وذلك من خالل استدعاء: مراجعة الجلسة السابقة 

 والتهاد من إتمامها، وهو يعد ،ومراجعة الواجبات المنزليةبمشاركة الطلبة المشاركين، السابقة 

 .الحاليةالجلسة ها بوربط بمثابة التغذية الراجعة للجلسة

إعطاء أمثلة من خالل و  ،: من خالل شرم األسس النظرية للفنية الجديدةتعليم الفنية الجديدة

الطلبة وبمشاركة  ،والتدرج في مدى صعوبتها ،يب على الفنية الجديدةوالتدر  توضيحيه عليها،

 عرض أخرى فعالة. أو باستخدام أدوات المراهقين

بالنسبة  معن توقعاته الباحثة الطلبة ويتم عن طريق سؤال: (راجعةالذاتي للجلسة )تغذية  ويمالتق

 مة؟ وما المتوقع في الجلسة القاد ،وما مدى االستفادة منها للجلسة،

 الطلبة، ويطلب من عدا الجلسة األخيرة()كل جلسة الواجبات المنزلية: تحديد واجب منزلي في 

 من مهارات. ااتسبو تطبيق ما 

تم تناوله في لما سريعًا  ملخصًا وافياً تقدم الباحثة للطلبة المشاركين : مراجعة محتوى الجلسة

  الجلسة والتدرب عليه.

 

 :تصميم البرنامج

البرنامج الحالي يتاون  البرنامج، فإنعاة خصائص عينة البح ، ومحتوى الجلسات في نظرًا لمرا 

تطبيق  أسبوعيًا، ويستغرق ( جلسة، يتم تقديم كل جلسة في الغرفة اإلرشادية بواقع جلستين 12من )
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( 60 أو 50)أسابيع، والفترة الزمنية التي تستغرقها الجلسة الواحدة  (6البرنامج فترة زمنية مقدارها )

 .دقيقة

 
 األسس الفلسفية التي يستند إليها البرنامج:

 شيهنه والمبادئ األسس من مجموعة ىيستند عل بتطبيقهقامت الباحثة  الذي البرنامج اإلرشادي إن

 أسيس منها متنوعة مبادئ ىحي  يرتاز البرنامج عل، والتربوي  النفسي اإلرشادعملية  شهن ذلك في

تستعرض  اإلطيار هيذا فييباحثة وال. أخالقية أسس وكذلك، واجتماعية وتربوية نفسية عامه، وأسس

 باإلرشاد المهتمون  ذكير  ممياانطالقًا  وذلك البرنامج اإلرشادي بناء عندا مراعاته تم التي األسس

 على النحو اآلتي: وهي، (2017 وعربيات، )أبو أسعدمثل دراسة  النفسي

من الحاجة الماسة لتعديل دء في إعداد البرنامج اإلرشادي انطلقت الباحثة عند الب: األسس العامة

التي تؤدي إلى نقص المهارات االجتماعية والشعور بالخجل لدى  بعض الممارسيات غير السوية

 لكمبدأ تميز السلوك اإلنساني بالمرونة وقابليته للتعديل، وكيذ استنادًا إلى، وذلك عينة من المراهقين

الفرد للتوجيه واإلرشاد، إضافة إلى حق الفرد في تلقي المساعدة  من وجود حاجة أساسية في

، حي  وجدت الباحثة بهنه الطلبة المراهقين في مدينة القدي اإلرشادية في مراحل حياته المختلفة

يفتقرون إلى المهارات االجتماعية ويتصفون بالخجل وذلك ألن االحتالل يمنع وجود النوادي 

ما يرفض أي تجمع كان، باإلضافة لحاالت االعتقال والعن  الذي من ومرااز الترفيه ودائمًا 

 الممكن أن يتعرض لها الطلبة بسبب أو بدون سبب. 

أال وهي فئة الطلبة من المراهقين، الذين أهمية الفئة المستهدفة  باحثةال استشعرتالنفسية: األسس 

يوني الخناق عليهم ومالحقتهم يمرون بالعديد من الظروف النفسية نتيجة تضييق االحتالل الصه
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ومنعهم من القيام باألنشطة المختلفة، إضافًة إلى خوف األهل وقلقهم على أبنائهم من خطر 

 التعرض لالعتقال أو االستشهاد في حال انخراطهم في المجتمع.

د على التهاياالهتمام بالطلبة المراهقين، وأهمية ضرورة ت الباحثة أدرك: األسس التربوية والتعليمية

 للفرد،السوي النفسي البناء أهمية التي تؤكد على  تناغم أهداف البرنامج مع أهداف العملية التربوية

تعلمه للمواق  واألدوار والمسؤوليات التعاطي مع بعض العوائق التي تق  أمام تبين طبيعة و 

 .مؤسسة اجتماعيةفرد في كالمناطة به 

ونه به ك االهتمام، وضيرورة األسرةن دور الفرد داخل اتبي أهمية الباحثة تأدرك :األسس االجتماعية

مع التهايد  ،في جماعة من خالل تهثر السلوك االجتماعي للفرد بالجماعة التي ينتميي إليها واً عض

الريادة في طرق اإلرشاد النفسي مسيتقباًل، وذلك  لإلرشاد الجماعيأن يكون  رى ي اتجا على بروز 

 .التعليميالمدى التربوي و االجتماعي والمستوى على الموق   تقوم أساساً  تربويةاجتماعية كطريقة 

 االهتماماألطر المحددة ألخالقيات العمل اإلرشادي من خيالل باحثة الراعت  :األسس األخالقية

 : بما يلي

 .النظر إلى الموق  المراد التعامل معه من جميع الزوايا -

 .لة أثناء الجلسات اإلرشاديةالتهايد على سرية المعلومات المتداو  -

قائمة على الثقة مع الطلبة المشاركين في البرنامج التهايد على أن تاون العالقة اإلرشادية  -

 .األمر الذي يسهل العمل اإلرشادي ويزيد فرص نجاحهوعلى االحترام الشديد، المتبادلية 

 .ابر قدر ممكن من الجهدأوالحرص على بذل  ،اإلخالص في العمل -

 .المطبق عليها البرنامج اإلرشادي أعضاء المجموعةحترام لجميع الحرص على إظهار اال -

 وخصائصها.مراعاة خصوصية مرحلة المراهقة  -
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 : دوات المستخدمةاأل

 : هي ،دواتمن األًا عددباحثة ال استخدمت     

 نة،وبالونات ملو  عرض جدارية، (، وشاشةData show)جهاز عرض البيانات و رسومات، 

، وأقالم ملونة، وبطاقات قصصو سبورة، و وراق بيضاء، وأسبورة،  وأقالمحبر،  وأقالمحاسوب، و 

 .مشروبات، مهاوالت خفيفة()ملونة، وضيافة 

 

 : تطبيق البرنامج اإلرشاديخطوات بناء و 

قامت الباحثة بالعديد من الخطوات إلعداد وبناء البرنامج اإلرشادي من أجل تطبيقه،      

  فيما يلي: وتتلخص

 خطوات بناء البرنامج:  -أوالً 

 وتتلخص هذ  الخطوات بما يلي:

اعتمدت الباحثة في إعداد وبناء البرنامج اإلرشادي على اإلطار النظري للدراسة، الذي تناول  -

 المفاهيم والنظريات المختلفة المتعلقة بمتغيراتها.

التي اتبعت المنهج التجريبي واستخدمت  االطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية -

، االبرامج اإلرشادية لالستفادة منها في إعداد وبناء البرنامج الحالي، ومنها: دراسة )الداد

 (.2010ودراسة )الخطيب،  (،2008

السلوكي بشكل عام -االطالع على بعض البرامج اإلرشادية المتعلقة باستخدام اإلرشاد المعرفي -

ثة من معرفة أهم الفنيات، ونوع األساليب التي استخدمتها تلك البرامج، حتى تتمكن الباح

 واالستفادة منها في بناء البرنامج الحالي.

 تحديد الهدف العام للبرنامج المراد تطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية. -
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ي في تحقيق تحديد أهم االحتياجات واللوازم التي يحتاجها تطبيق البرنامج، وتسهم بشكل فعل -

 أهداف البرنامج.

عرض البرنامج على مجموعة من الخبراء وأصحاب االختصاص في ميدان اإلرشاد النفسي  -

 إلبداء  رائهم، وأخذ التغذية الراجعة منهم، والتعديل على البرنامج لتطوير ، وتجويد مكوناته.

 خطوات تطبيق البرنامج: -ثانياً 

 من جهة المتمثلة بالطلبة المراهقين فراد المجموعة التجريبية أبين من جهة و  باحثةاالتفاق بين ال

والتفاعيل،  االنتظامالمسئولية الفردية تجا   ، وتحملااللتزام بجلسات البرنامجأهمية أخرى على 

 .بإيضام األهداف وخطة التنفيذ باحثةبعيد قييام ال

 ترك أفراد المجموعة الضابطة دون أي تدخل إرشادي. 

 م2019/2020من العام الدراسي الثاني في الفصل البرنامج  طبق. 

 والمدة أسبوعياً  جلستينجلسة بواقع ( 12)وعددها  ،الجلسات اإلرشادية حسب الخطة نفذت ،

 .( دقيقة60 أو 50) جلسةالزمنية لال 

 في أحد صفوف المدرسة الجلسات اإلرشادية بشكل جماعي نفذت. 

 
 :تقويم البرنامج

 :التقويم اآلتية ءاتإجراتضمن البرنامج      

في  الخبراء وأصحاب االختصاصيتمثل في عرض البرنامج على عدد من و األولي: التقويم . 0

في المتغيرات  الطلبة المراهقينقبلي لتحديد مستوى ي، ثم القياس المجال اإلرشاد النفسي والتربو 

 .التابعة للبح 
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البرنامج اإلرشادي عقب انتهاء كل  تطبيقيتمثل بالتقويم المصاحب لعملية و التقويم البنائي:  .0

 ت تناسب الفئة المستهدفة.تقويم الجلساخاصة ل ستبانةجلسة من خالل ا

 فاعلية البرنامج للاش  عنبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج اإلرشادي  وينفذ :التقويم النهائي. 3

 طلبة، وذلك من خالل  تحسين المهارات االجتماعية وخفض الشعور بالخجل لدى الفي  اإلرشادي

للاش  عن بقاء أثر تطبيق مقياسي الدراسة الحالية لتسجيل القياس البعدي، والقياس التتبعي؛ 

مرور ستة أسابيع وذلك بعد  تحسين المهارات االجتماعية وخفض الخجل لدى الطلبة،البرنامج في 

 انتهاء تطبيق البرنامج اإلرشادي.من 

 
 حدود البرنامج:

 لبرنامج بالحدود اآلتية:التزم ا     

 البرنامج خالل ستة أسابيع. طبقالحد الزماني: 

 البرنامج اإلرشادي في إحدى القاعات الصفية في مدرسة الزهراء الشاملة. طبقالحد المكاني: 

البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية المتمثلة في الطلبة المراهقين،  طبقالحد البشري: 

أدنى الدرجات في مقياس المهارات االجتماعية وأعلى الدرجات في مقياس  الذين حصلوا على

 الشعور بالخجل.

 السلوكية المستخدمة:–الفنيات واألساليب المعرفية

يتضمن البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية مجموعة من األساليب والفنيات          

لسلوكية، وستعتمد الباحثة مجموعة من الفنيات اإلرشادية المستمدة من النظرية المعرفية والنظرية ا

؛ 2017في هذ  الدراسة، واختيار المناسب من بين األساليب والفنيات اآلتية )أبو أسعد وعربيات، 

 (:Ellis, 1979؛ 2011 ؛ إبراهيم،2015شاهين، 
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عطاء المعلومات: دمة لتحقيق تعد المحاضرة من أهم األساليب اإلرشادية المستخ المحاضرة وا 

أهداف البرنامج اإلرشادي، ويقدم فيها المرشد مجموعة من األفكار والمعلومات المنظمة المرتبة 

درااهم  المناسبة ألهداف البرنامج اإلرشادي، كما أن المحاضرة تسهم في تبصير المسترشدين وا 

 لذراتهم ومشكالتهم من خالل األسئلة والحوارات والنقاشات الهادفة.

تعد المناقشات الجماعية من الفنيات المهمة والضرورية في اإلرشاد  الجماعية: المناقشات

السلوكي، فمن خالل الجلسات اإلرشادية يتم تزويد المسترشدين بعدد من المهارات -المعرفي

والمعلومات والمفاهيم، ويتبع هذ  مناقشات وحوارات هادفة بين المرشد وبين المسترشدين؛ لتوضيح 

والمعلومات والمهارات وترسيخها في أذهان المسترشدين. ويمكن القول بهن لهذ  الفنية  هذ  المفاهيم

األثر األابر في التحاور وتبادل الرأي حول موضوع الجلسات اإلرشادية؛ ألنها تستخدم لنقد 

قناعه باألفكار الصحيحة التي تقود  إلى التعديل اإليجابي في سلوكه  األفكار الخاطئة لدى الفرد وا 

 النفسي واالجتماعي.

يعد االسترخاء من أهم األساليب المضادة للتوتر والقلق والضغوط، وتقوم أساليب االسترخاء: 

االسترخاء الحديثة على عدد من التمارين والتدريبات البسيطة التي تهدف إلى إراحة الجسم والنفس 

 وتتمثل في تمارين االسترخاء العضلي والنفس العميق.

تعد فنية مهمة في إخراج المشاعر المؤلمة والمكبوتة والتي يصعب إخراجها  عالي:التنفيس االنف

والحدي  عنها، ففي التنفيس االنفعالي تفرغ الشحنات السالبة داخل الفرد، ويصل الفرد لدرجة 

 الوعي بمشاعر  ومعرفته باألفكار الخاطئة لديه والمسببة لتلك المشاعر.

السلوكي، فمن خالل النمذجة -همة الفعالة في اإلرشاد المعرفيتعتبر من الفنيات الم النمذجة:

يتعلم األفراد سلوكات جديدة من خالل مالحظتهم لطبيعة وتصرفات وسلوك أفراد غيرهم، ويحاولون 

 تقليد النماذج اإليجابية والمعقولة والمناسبة لهم.
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رغوبة، إذ يطلق عليه )الثواب أو يقوم هذا األسلوب على تقوية وتدعيم النتائج المالتعزيز اإليجابي: 

 التعزيز(، وفيه يتم تقديم مدعمات كالمدم، والثناء، والتشجيع.

السلوكي، وينتمي هذا األسلوب إلى -وهو أسلوب فني يستخدم في اإلرشاد المعرفي لعب الدور:

نظرية التعلم االجتماعي لباندورا، وفي هذا األسلوب يجرى تمثيل موق  معين يتم من خالله 

 ااتساب المهارات والمعارف.

: يعتبر أسلوب حل المشكالت من األساليب المهمة في اإلرشاد المعرفي أسلوب حل المشكالت

"مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا : ( بهنه8:3305السلوكي حي  عرفه شاهين )

على موق  بشكل جديد،  المعلومات التي سبق له أن تعلمها، والمهارات التي ااتسبها في التغلب

 وغير مهلوف له في السيطرة عليه والوصول إلى حله".

وهو الحوار المستمر الذي يدور بيننا وبين أنفسنا، وهو شكل من  الحديث اإليجابي مع الذات:

أشكال التفكير ثالثي األبعاد الذي يقوم على الالمات والصور واالنفعاالت، ومن منطلق أن أفكارنا 

 ديثنا الذاتي مع أنفسنا، فمن الضروري أن يكون هذا الحدي  إيجابيًا ال سلبيًا.مبنية على ح

يعد الواجب المنزلي من أهم المكونات األساسية للبرنامج اإلرشادي، وهو حلقة الواجبات المنزلية: 

الوصل بين الجلسات اإلرشادية، ويتمثل في الوظائ  والمهمات اإلرشادية التي يكل  بها المرشد 

اء المجموعة اإلرشادية خارج حدود الجلسات اإلرشادية، التي تعمل على تحقيق األهداف أعض

اإلرشادية، والتدرب عليها، واستمرارية  ثارها اإليجابية وممارستها في الحياة األسرية، والعملية 

 االجتماعية.

ة من األنماط تعتبر المهارات االجتماعية عبارة عن مجموع التدريب على المهارات االجتماعية:

السلوكية والمعرفية التي يكتسبها الفرد نتيجة الخبرات والمواق  التي يمر بها أثناء تفاعالته 
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االجتماعية المختلفة مع بيئته التي يديرها بطريقته، لحماية نفسه من التعرض للضغوط والتوترات 

 (.2016النفسية التي قد تنشه عن فشله بالتعامل مع هذا المحيط )غزو وسمور، 

يشير مصطلح إعادة البناء المعرفي إلى جميع النماذج اإلرشادية التي  إعادة البناء المعرفي:

تحاول تعديل العوامل المعرفية لدى األفراد، وهو أسلوب إرشادي يهدف إلى تعديل السلوك المعرفي 

النفعاالت ويفيد في تحديد األنماط غير المنطقية وغير الصحيحة والمؤدية إلى االضطرابات وا

واستبدالها بهفكار منطقية صحيحة، وتنطلق هذ  الفنية من أن المؤثرات واألحدا  الخارجية 

 (.3304الخطيب، )والمعتقدات مسئولة بالدرجة األولى عن مشاعر وسلوكات األفراد 

 

 جلسات البرنامج اإلرشادي:

يق أهداف الدراسة، وفيما تحتوي كل جلسة إرشادية موضوعًا وأهدافًا وفنيات تستخدم من أجل تحق

 يلي عرضًا مفصاًل للجلسات اإلرشادية والفنيات واألدوات المستخدمة فيها.
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 الجلسة األولى

  ( دقيقة(50: مدة الجلسة                                التعارف وبناء الثقةعنوان الجلسة: 

والمشاركين في البرنامج اإلرشادي، وبين التعارف وبناء الثقة بين الباحثة  الهدف العام للجلسة:

 المشاركين أنفسهم.

 : األهداف الخاصة

 التعارف بين المشاركين والباحثة والمشاركين أنفسهم. .0

 تعرف المشاركين بالبرنامج اإلرشادي وأهداف. .3

 بناء الثقة وكسر الحواجز بين الباحثة والمشاركين وبين المشاركين أنفسهم. .0

 واعد ومواعيد الجلسات.االتفاق على قوانين وق .4

 مناقشة توقعات المشاركين من البرنامج اإلرشادي، والعمل على تعزيز وتدعيم توقعاتهم. .5

 السبورة، أقالم رصاص، أوراق بيضاء.األدوات المستخدمة: 

 : المناقشة والحوار، طرم األسئلة، العص  الذهني. االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 اإلجراءات والتنفيذ:

بدأ الجلسة بحضور الباحثة وجميع المشاركين، وتقوم الباحثة بالترحيب بهم وشكرهم على ت

حضورهم، ومن ثم تقوم الباحثة بالتعري  عن نفسها والتعرف على المشاركين، وكذلك تعرف 

المشاركين ببعضهم البعض، وذلك بالطلب من كل مشارك بتعري  كل واحد منهما عن نفسه 

ن بتبادل األدوار للتعري  بهنفسهم، وذلك بعد إجابة كل منهما عن األسئلة لآلخر، ومن ثم يقوما

اآلتية: ما اسمك؟ كم عمرك؟ ما هي هوايتك؟ ما لونك المفضل؟ ما طعامك المفضل؟ ما البلد 

 دقيقة(. 15الذي تتمنى زيارته؟ )
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البرنامج اإلرشادي بعد ذلك تقوم الباحثة بشكرهم جميعًا، ومن ثم تتبدأ الباحثة بالحدي  عن ماهية 

وأهدافه، وعدد جلساته وقوانينه ومواعيد  والمواضيع المراد مناقشتها، وبعد ذلك تقوم بتوزيع أقالم 

وأوراق بيضاء وتطلب من المشاركين كتابة بعض التوقعات التي يهملون تحقيقها من خالل هذا 

 دقيقة(. 35)كين البرنامج، وبعد ذلك تقوم الباحثة بمناقشة هذ  التوقعات مع المشار 

وفي ختام الجلسة تقوم الباحثة بتقييم الجلسة مع المشاركين، وتقديم الضيافة لهم وا عطاء الواجب 

 دقائق(. 10البيتي )

الطلب من المشاركين إعادة صياغة التوقعات التي يهملون تحقيقها من خالل الواجب البيتي: 

 البرنامج اإلرشادي الحالي.

1................... )......................................................... 
0............................................................................ ) 
3........................................................................... ) 
 هاء الجلسة:نإ

 جلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل النموذج الخاص للتقييم.تلخص الباحثة ما دار في ال -

 تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -

 : تقييم الجلسة

 تقيم الجلسة األولى من خالل توزيع النموذج اآلتي على المشاركين:

 في المكان الذي يناسبك:)×( ضع إشارة 

 العبارة
  

   أنا راض  عن الجلسة
   استفدت من الجلسة

   أنا متحمس للجلسة القادمة
 



  

154 

 الجلسة الثانية

 ( دقيقة 63): مدة الجلسةالمهارات االجتماعية                            :عنوان الجلسة

 : التعرف إلى مفهوم المهارات االجتماعية وأنواعها وأهميتها.الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 إلى مفهوم المهارات االجتماعية. المشاركين تعرف .0

 إلى أنواع المهارات االجتماعية. المشاركين تعرف .3

 إلى فوائد المهارات االجتماعية. المشاركين تعرف .0

 ( دقيقة.60): مدة الجلسة

 دقائق ترحيب بالطلبة، ومناقشة الواجب البيتي السابق.  (10)

 دقائق تمارين استرخاء بسيطة. (5)

 وفوائدها. ،وأنواعها ،توضيح الهدف من الجلسة، وتوضيح مفهوم المهارات االجتماعية ائققد (5)

 ديو عن المهارات االجتماعية ومناقشته مع الطلبة.يدقائق عرض ف (10)

 دقائق استراحة وتقديم الحلوى والعصير. (5)

 عطاء ورقة عمل ومناقشتها مع الطلبة.إ دقائق  (5)

 دقائق نشاط ترفيهي. (5)

 عطاء الواجب البيتي وتقييم الجلسة.إ دقائق  (10)

 أقالم لوم.، فيديو، أقالم رصاص، أوراق بيضاء، السبورة: األدوات المستخدمة

 : االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 الواجب البيتي.، لعب الدور، العص  الذهني ،سئلةطرم األ، المناقشة والحوار
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 اإلجراءات والتنفيذ:

بالترحيب بالمشاركين في البرنامج اإلرشادي، وتشكرهم على حضورهم وااللتزام بالموعد  تبدأ الباحثة

الباحثة بمناقشة الواجب البيتي مع المشاركين. بعد ذلك تقوم الباحثة بعمل تمهيد  عليه، تقومالمتفق 

لمفهوم عن الجلسة وكتابة عنوانها على السبورة، وتقوم بسؤال المشاركين عن مدى معرفتهم بهذا ا

 )المهارات االجتماعية(، وتطلب منهم كتابة ما يعرفونه على ورقة بيضاء.  

دقائق يتحد  عن المهارات االجتماعية وأنواعها والفائدة  (5) تقوم الباحثة بعرض فيديو قصير مدته

من المهارات االجتماعية، وتطلب من المشاركين التركيز أثناء عرض الفيديو من أجل االجابة على 

رقة العمل التي ستوزع عليهم في نهاية الفيلم. ثم تقوم الباحثة بتقسيم المشاركين إلى ثال  و 

جابة عن سئلة وعلى كل مجموعة اإلأمجموعات متاافئة وتوزع عليهم ورقة عمل تحتوي على ثالثة 

سئلة هي: ما تعري  ومن ثم اختيار المتحد  باسم المجموعة لإلجابة عنها، واأل ،سئلةهذ  األ

عدة  المهارات االجتماعية؟ ما أنواع المهارات االجتماعية؟ ما فائدة المهارات االجتماعية؟ وتعطى

سئلة، وبعد ذلك يتم دقائق لإلجابة ومن ثم يتم اختيار المتحد  من قبل كل مجموعة ليجيب عن األ

 جابات محددة وكتابتها على السبورة. إجابات واالتفاق على مناقشة اإل

ن يقوم كل مشترك بنقل كلمة أتية: الباحثة بالطلب من المشاركين لعب اللعبة اآلومن ثم تقوم 

 .وهكذا ،وهو بدور  ينقلها للمشترك الذي بجانبه ،يحصل عليها من المشترك الذي يجلس بجانبه

قياس مدى هو والهدف من هذ  اللعبة باإلضافة إلى إدخال جو من المرم والسرور على الجلسة، 

ركين. وفي نهاية الجلسة يتم تلخيص أهم ما ورد استماع والمهارة اللفظية لدى المشوجود مهارة اال

 فيها من معلومات، وتوزيع الحلوى على المشاركين، وكذلك إعطاء الواجب البيتي.
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: أن يقوم كل مشترك بممارسة مهارة االستماع والمهارة اللفظية بشكل سليم مع الواجب البيتي

 وجود هاتين المهارتين في أسرته.أسرته، وأن يقيم مدى 

 : إنهاء الجلسة

 تلخص الباحثة ما ورد في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل النموذج الخاص للتقييم. -

 تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -

 في المكان الذي يناسبك:)×( شارة إ: ضع تقييم الجلسة

 نعم العبارة مالرق

 

 ال

 

 إلى حد ما

    هل أحببت الجلسة؟ 1
    هل وقت الجلسة مناسب؟ 2
    هل أسلوب الباحثة جيد؟ 3
    ؟كاستفساراتهل تجيب الباحثة على  4
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 الجلسة الثالثة

 ( دقيقة53) :مدة الجلسةالخجل                                        :عنوان الجلسة

 التعرف إلى الخجل مفهومه وأسبابه وأنواعه وسلبياته.: دف العاماله

 :األهداف الخاصة

 التعرف إلى الخجل ومفهومه. .0

 التعرف إلى أسباب الخجل. .3

 التعرف إلى أنواع الخجل. .0

 التعرف إلى سلبيات الخجل وطرق التخلص منه.  .4

 ( دقيقة.50مدة الجلسة )

 رهم والتزامهم، ومناقشة الواجب البيتي.دقائق ترحيب بالمشاركين وشكرهم على حضو  (5)

 دقائق توضيح هدف الجلسة، وتقديم عرض تقديمي )بوربوينت(. (10)

 دقائق مناقشة العرض وموضوع الخجل. (10)

 دقائق استراحة وتقديم الحلوى والعصير. (5)

 نمذجة بعض مواق  الخجل، ومناقشة كيفية تدارك تلك المواق  والتعامل معها. ائقدق (5)

 عطاء الواجب البيتي.ا  دقائق تلخيص الجلسة و  (5)

  .LCDجهاز ، عرض تقديمي، أوراق بيضاء، : أقالم ملونةاألدوات المستخدمة

  .: المناقشة والحوار | النمذجة | العص  الذهني | التخيلاالستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 :اإلجراءات والتنفيذ

البرنامج اإلرشادي، وتشكرهم على التزامهم حضور الجلسات تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين في 

بموعدها، ومن ثم تقوم الباحثة بتقديم ضيافة للمشاركين، بعد ذلك تقوم الباحثة بمناقشة الواجب 
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البيتي مع المشاركين. تنتقل الباحثة إلى التمهيد للجلسة الجديدة وكتابة عنوانها على السبورة، 

على العرض التقديمي واستخدام مهارة االستماع أثناء ذلك، تقوم الباحثة وتسهل المشاركين التركيز 

بعرض الشرائح التي تحتوي على معلومات تتعلق بالخجل، وتقوم بشرم كل شريحة والحدي  عنها، 

تطلب من المشاركين الحدي   ثموبعد ذلك تطلب من أحد المشاركين بتلخيص ما ورد في الشرائح، 

تشعرهم بالخجل، ومن ثم تقوم الباحثة بنمذجة بعض المواق  بمساعدة عن بعض المواق  التي 

يجاد حل مناسب للتخلص أو تفادي الشعور بالخجل، وتقوم الباحثة إوتطلب من الباقي  ،المشاركين

بتسجيل تلك الحلول ومناقشتها. وبعد ذلك تطلب الباحثة من المشاركين تخيل أنفسهم في أاثر 

خجل وأن يستخدموا الحل المناسب للتخلص من هذا الشعور، وتطلب من المواق  التي تشعرهم بال

يتم تلخيص أهم ما  ،كل مشترك أن يتحد  عن ذلك أمام المشاركين إن أمكن. في نهاية الجلسة

 وا عطاء واجب بيتي. ،ورد فيها، وشكر المشاركين

وهل الخجل سيكون  أن يتحد  كل طالب عن الوظيفة المستقبلية التي يحلم بها،: الواجب البيتي

 عائق أمام تحقيق حلمه.

 :إنهاء الجلسة

 الخاص للتقييم. النموذجتلخص الباحثة ما دار في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل  -

 تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -

 سبك:في المكان الذي ينا)×( ي إشارة /: ضعتقييم الجلسة

 
  العبارة

 نعم
 

 ال

   أسلوب الباحثة جيد في عرض المعلومات؟
   أتيح للجميع تبادل األفكار واآلراء؟

   أسلوب النمذجة كان فعااًل؟
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 الجلسة الرابعة

 ( دقيقة53) :مدة الجلسةالتدرب على المهارات االجتماعية                   : عنوان الجلسة

 تنمية المهارات االجتماعية. التدرب على: الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 تنمية المشترك المهارة اللفظية )التحد (. .1

 شارات(.يماءات واإل)اإل غير اللفظية تنمية المشترك المهارات .2

 تنمية مهارة االستماع ومهارة التواصل البصري. .3

 ( دقيقة52مدة الجلسة: )

 شة الواجب البيتي السابق.دقائق ترحيب بالطلبة المشاركين وشكرهم، ومناق (5)

 دقائق توضيح الهدف من الجلسة، ومناقشة أنواع المهارات االجتماعية ومراجعتها مع الطلبة. (10)

 تمثيل مشهد قصير للتطبيق بعض المهارات االجتماعية. ائقدق (5)

 دقائق مناقشة المشهد التمثيلي والتعليق عليه. (5)

 مناقشته.دقائق عرض فيديو عن لغة الجسد و  (10)

 دقائق نشاط لتطبيق عملي للغة الجسد. (8)

وشكر الطلبة  ،وتقييم الجلسة ،وا عطاء الواجب البيتي ،دقائق تلخيص ما دار في الجلسة (7)

 وتعزيزهم.

 .LCDجهاز ، أقالم ،أوراق بيضاء ،فيديو عن لغة الجسد: األدوات المستخدمة

، حوار قصير، سئلةطرم األ، السيكودراما ،ماعيةالمناقشة الج: االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 الواجب البيتي.، التلخيص
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 :اإلجراءات والتنفيذ

تبدأ الباحثة الجلسة بالترحيب بالمشاركين وشكرهم وتعزيزهم، وتقوم بمناقشة الواجب البيتي، بعد 

بة أنواع ذلك تطلب من المشاركين مراجعة بعض ما تم مناقشته في الجلسات السابقة، وتقوم بكتا

المهارات االجتماعية المراد التدرب عليها وتعريفها للمشاركين، تقوم بتوزيع حوار قصير على 

المشاركين من أجل قراءته وحفظه، تطلب من كل مشتركين أخذ أحد الدورين وتمثيله، ثم تطلب من 

 جابة على األسئلة اآلتية:الباقي تقييم الحوار من خالل اإل

اظه واضحة؟ هل نبرة الصوت مسموعة وواضحة؟ هل هناك تواصل بصري هل الحوار واضح وألف

يماءات واضحة المعنى بالنسبة لام؟ وبعد ذلك يتم مناقشة السلبيات والعمل بين المحاورين؟ هل اإل

 على تعديلها من خالل إعادة تمثيل المشهد من قبل مجموعة من المشاركين.

ض المعاني التي يمكن أن نفهمها من خالل لغة تقوم الباحثة بعرض فيديو قصير يتحد  عن بع

الجسد، وبعد ذلك تقوم الباحثة بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين متاافئتين من المشاركين وتطلب 

وعلى المجموعة الثانية تفسيرها. وبعد  ،يماءاتشارات واإلولى استخدام بعض اإلمن المجموعة األ

 سة يتم تلخيص ما ورد فيها، وا عطاء الواجب البيتي.وفي نهاية الجل ،ذلك يتم شكرهم وتعزيزهم

وتدوين المالحظات  ،تدرب كل مشارك على الحوار القصير أمام المر ة ومع أسرته :الواجب البيتي

 حول ذلك.

 :إنهاء الجلسة

 تلخص الباحثة ما ورد في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل النموذج الخاص لتقييم. -

 على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. تشكر الباحثة الطلبة -

 : تقييم الجلسة

 في المكان الذي يناسبك:)×(  شارةإضع 
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 نعم العبارة

 

 ال

 
   هل أحببت الجلسة؟

   هل أسلوب الباحثة ممتع؟
   هل وقت الجلسة مناسب؟

   هل يمكنك ممارسة المهارات االجتماعية بشكل أفضل؟
 

 

 الخامسة الجلسة

 ( دقيقة63) :مدة الجلسة: مهارة االتصال والتواصل مع اآلخرين                  عنوان الجلسة

 تنمية مهارة االتصال والتواصل مع اآلخرين. :الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 ماهية االتصال وعناصر . المشاركين إلىتعرف  .1

 خرين.تعرف المشاركين إلى أهمية االتصال والتواصل مع اآل .2

 تدرب المشاركين على مهارات االتصال مع اآلخرين. .3

 ( دقيقة.63) :مدة الجلسة

 ومناقشة الواجب البيتي السابق. دقائق ترحيب بالمشاركين وشكرهم على التزامهم الحضور، (5)

 دقائق القيام ببعض تمارين االسترخاء. (5)

 دقائق مراجعة أنواع المهارات االجتماعية. (5)

 سلبيات سوء استخدام المهارات االجتماعية. مناقشة (5)

 دقائق مناقشة مفهوم االتصال وأنواعه وعناصر . (10)

 دقائق عرض فيديو قصير ومناقشة محتوا . (10)
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 دقائق استراحة وتقديم الحلوى والعصائر. (5)

 خرين.دقائق استخدام التمثيل للتعبير عن بعض العبارات التي تستخدم خالل التواصل مع اآل (10)

 عطاء الواجب البيتي.ا  دقائق تلخيص أهم ما ورد في الجلسة، و  (5)

  .أوراق، أقالم، صور وبطاقات، السبورة: األدوات المستخدمة

، التلخيص، السيكودراما، المناقشة والحوار، التعزيز االيجابي، االسترخاء :االستراتيجيات والفنيات

 الواجب البيتي. 

الباحثة بالترحيب بالمشاركين وشكرهم على حضورهم وااللتزام بالجلسات، تبدأ : اإلجراءات والتنفيذ

ومن ثم مناقشة الواجب البيتي السابق، والقيام ببعض تمارين االسترخاء، بعد ذلك تراجع الباحثة 

مكن يثم تبدأ الحدي  عن السلبيات التي  ،بعض المهارات االجتماعية التي تم التحد  عنها سابقاً 

ونفور  ،والشعور بالخجل ،واالنطواء ،كالعزلة :وء استخدام المهارات االجتماعيةن تنتج من سأ

اآلخرين وابتعادهم عن الفرد الذي يفتقر لهذ  المهارات، وتشرم الباحثة تعري  االتصال وأنواعه 

وعناصر ، ثم تقوم بعرض فيديو قصير عن مهارات التواصل مع اآلخرين، وبعد ذلك تطلب من 

عطاء فترة استراحة وتوزيع الحلوى والعصير، وبعد ذلك وا  يص ما ورد في الفيديو، المشاركين تلخ

وتطلب من  ،تقوم الباحثة بتوزيع بعض العبارات التي تستخدم خالل التواصل مع اآلخرين

ولعب الدور  المشاركين تطبيق مهارات االتصال التي تتناسب مع هذ  العبارات من خالل التمثيل

، ومناقشة ذلك والتعليق عليه، في لنماذج وفنيات االتصال للتدرب عليهامن خالل عرض بعض ا

 عطاء الواجب البيتي.ا  الختام يتم شكر المشاركين وتعزيزهم، و 

هات أمثلة على ألفاذ وتراايب لغوية تؤدي إلى إفشال عملية التواصل مع  :الواجب البيتي

 ناجحًا.أصدقائك، ثم قدم بدائلها االيجابية التي تحقق تواصاًل 
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 األلفاذ البديلة األلفاذ المحايدة األلفاذ المنفرة

 أنت غير دقيق أنت غير صادق أنت كاذب

 ________________ ________________ أنت جبان 

________________ ________________ ________________ 

 إنهاء الجلسة:

 من خالل نموذج خاص للتقييم.تلخص الباحثة ما وردج في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة  -

 تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -

 :تقييم الجلسة

 في المكان الذي يناسبك:)×( ضع اشارة 

 ال نعم العبارة

   أنا راض  عن الجلسة

   استفدت من الجلسة

   أنا متحمس للجلسة القادمة
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 سةالجلسة الساد

  ( دقيقة53: )مدة الجلسةالتدرب على االسترخاء                  :عنوان الجلسة

 في الحياة اليومية. التدرب على مهارة االسترخاء وتطبيقها :الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 وجسميًا لمواجهة المواق  المختلفة بكفاءة عالية وثقة بالنفس. إعداد الطلبة نفسيًا، وانفعاليًا، .1

 رب الطلبة على مهارة االسترخاء، واالتزان االنفعالي، والهدوء.تد .2

 قيام الطلبة بتجربة التخيل واالسترخاء بشكل جماعي. .3

 ( دقيقة45) :الجلسةمدة 

 دقائق ترحيب بالطلبة، وشكرهم على االلتزام بالجلسات، ومناقشة الواجب البيتي السابق. (5)

 ديو حول االسترخاء.توضيح الهدف من الجلسة وعرض فيدقائق  (5)

 دقيقة التدرب على االسترخاء، ومناقشته مع الطلبة. (20)

 دقائق استراحة وتقديم العصير. (5)

 عطاء الواجب البيتي.ا  دقائق تلخيص ما دار في الجلسة، و  (5)

 دقائق إنهاء الجلسة وتقييمها. (5)

 لوان.وأ -أقالم رصاص -أوراق بيضاء  -موسيقى هادئة : األدوات المستخدمة

 التخيل. -المناقشة والحوار  -االسترخاء : االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 :اإلجراءات والتنفيذ

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين وتشكرهم على حضورهم والتزامهم بالجلسات اإلرشادية، وتقوم 

عن طريق التعزيز  بمناقشة الواجب البيتي السابق، وتثني على الطلبة لقيامهم بالواجب البيتي

 يجابي على كراسة الطالب.إالرمزي، من خالل وضع ملصق 
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توضح الباحثة الهدف من الجلسة، وتقوم بالحدي  مع الطلبة بشكل يساعدهم على الراحة 

والطمهنينة، وتطلب منهم تركيز النظر على األشياء التي يحبونها وتشعرهم بالراحة، ثم تقوم بعرض 

 والقلق. والتوترعملية االسترخاء للتخلص من الخجل  فيديو قصير يوضح كيفية

تقوم الباحثة بمناقشة أسلوب االسترخاء مع الطلبة وتعرفهم على كيفية استخدامه في خفض الخجل 

والقلق والتوتر، ثم تقوم بتطبيق عملي لمهارة االسترخاء مع الطلبة بعد وضع الموسيقى الهادئة 

 على النحو اآلتي:

ى تهيئة المشاركين لتمارين االسترخاء، وتطلب منهم اتباع تعليماتها إلنجام عملية تعمل الباحثة عل

سناد رأسهم إلى الخل  على المنطقة التي يستند عليها، إلى إتبدأ الباحثة بالطلب منهم  االسترخاء.

ة، أن تشعر بالتوتر في منطقتي الرقبة وأعلى الظهر، ثم أرجع رقبتك إلى الوضعية الطبيعية المريح

حرك رأسك تجا  صدرك إلى أن تشعر بحدو  توتر واشتداد في العضالت األمامية للرقبة، ثم 

ارجع رأسك إلى الوضعية الطبيعية المريحة. بعد ذلك تطلب الباحثة منهم أن يغمضوا أعينهم بشدة 

لوضعية رخاء العين تدريجيًا وصواًل إلى اإعلى الوجه والجبهة، ثم أ حتى يشعروا بتوتر في المنطقة 

المريحة. بعد ذلك تطلب من المشاركين أخذ نفس عميق بواسطة األن ، وحبسه لمدة عشر ثوان  

صابع اليد عدة أغالق ا  ن  والفم، ثم تطلب الباحثة بفتح و خراجه تدريجيًا بواسطة األإكحد أدنى، ثم 

خيل أنفسهم مرات، وتحريك الات  إلى األمام والخل  عدة مرات، بعد ذلك تطلب من المشاركين ت

بتحريك أيديهم كاألجنحة، وتذكر المواق  السعيدة التي حصلت معهم  ن وكهنهم يطيرون ويقومو 

 سابقًا.

بعد ذلك تقوم الباحثة بإعطاء استراحة وتقديم العصير، ومن ثم الحدي  عن شعورهم بعد عملية 

وشكرهم على  ،ياالسترخاء، وفي الختام يتم تلخيص ما دار في الجلسة، وا عطاء الواجب البيت

 حضورهم.                                                    
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خالل أن يقوم المشاركون في البرنامج اإلرشادي بتطبيق مهارة االسترخاء من  :الواجب البيتي

 تي:كل يوم ولمدة ثالثة أيام، وباستخدام الجدول اآل مرتين ممارستها

 وص  الشعور مدة التطبيق الساعة التاريخ اليوم

     

     

     

     

     

 :إنهاء الجلسة

 ما دار في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل النموذج الخاص للتقييم. تلخص الباحثة -

 شكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة.ت  -

 : تقييم الجلسة

 عبر عن شعورك تجا  الجلسة:في المكان الذي ي)×( ضع اشارة 
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 الجلسة السابعة

 ( دقيقة53) :مدة الجلسةتنمية مفهوم الذات                       : عنوان الجلسة

 التعرف إلى مفهوم الذات وتعزيز .: الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 التعرف إلى مفهوم الذات وتعزيز . .1

 لمثالية.التعرف إلى الذات ا .2

 التعرف إلى الذات االجتماعية. .3

 ( دقيقة50): مدة الجلسة

 دقائق ترحيب بالطلبة المشاركين، وشكرهم على التزامهم بالجلسات، ومناقشة الواجب البيتي. (5)

 دقائق توضيح الهدف من الجلسة وعمل تمهيد عن مفهوم الذات وانواعها. (5)

هم، وسؤال المشاركين عن ما يعرفونه عن بعضهم دقائق مناقشة الطلبة وسؤالهم عن ذوات (5)

 البعض.

 دقائق عرض فيديو يوضح مضمون الجلسة ومناقشته مع الطلبة. (10)

 دقائق استراحة وتقديم الحلوى والعصير. (5)

يجابية من خالل إ(: استبدال الصفات السلبية في ذوات الطلبة بصفات 1دقائق نشاط ) (10)

 استخدام الورقة والقلم.

 عليه. ن (: كتابة ما يعرفونه عن أنفسهم أو ما يطمحون أن يكونو 2دقائق نشاط ) (5)

 دقائق تلخيص ما ورد في الجلسة وشكر الطلبة وتقديم الحلوى لهم. (5)

  .عرض تقديمي –أقالم رصاص  –ألوان  -أوراق بيضاء: األدوات المستخدمة
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التعزيز  - العص  الذهني -ة الجماعيةالمناقش –المحاضرة  :االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 الواجب البيتي. -التلخيص  -يجابي اإل

 :اإلجراءات والتنفيذ

تبدأ الباحثة الجلسة بالترحيب بالمشاركين وشكرهم وتعزيزهم على التزامهم بالجلسات ومواعيدها، 

 .ومناقشة الواجب البيتي السابق

ل طرم عنوان الجلسة وشرم مفهوم الذات بعمل تمهيد للجلسة من خال الباحثة تقوم ،بعد ذلك

تطلب الباحثة من بعض المشاركين أن يتحدثوا عن بعض صفاتهم السلبية وما و نواعها، الذات وأو 

الذي ال يحبونه في أنفسهم، وبعد ذلك تطلب من المشاركين اآلخرين أن يصفوا زمالءهم وهل 

بعرض فيديو قصير عن مفهوم الذات بعد ذلك تقوم الباحثة  .يوافقون على ما وصفوا أنفسهم به

يجابية، ومن ثم تقوم بمناقشة ما تم مشاهدته في إوكيفية تعزيزها وتنميتها والنظر للذات بنظرة 

والعمل على  ،يجابيةإصفات بالفيديو وتلخيصه، ومن ثم تطلب منهم استبدال صفاتهم السلبية 

 .تعزيزها من خالل حياتهم اليومية

صفاتهم التي ذكر وتطلب من المشاركين ، رقة تحتوي على صورة جسدتقوم الباحثة بتوزيع و 

 يعرفونها عن أنفسهم، وما يطمحون ان يكونوا عليه.

 
 وفي ختام الجلسة تشكر الباحثة المشاركين وتقوم بإعطاء الواجب البيتي وتقديم الحلوى لهم.

 لنحو اآلتي:وعلى ا ،أن يقوم كل مشترك بعمل ورقة تعري  عن نفسه: الواجب البيتي

 ارسم صورة لوجهك على الغالف.
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اسمي______________          عمري___________ صفي _________                 

 تاريخ ميالدي_________                 مكان سكني__________________

 شياء التي أحبها ___________________  _______________________األ

 ال أحبها _______________  _________________________ شياء التياأل

 صديقي المفضل _______________ألنه ________________________

 أحب أن يعرف أصدقائي عني ما يلي:___________________________________

 ال أحب أن يعرف أصدقاني عني ما يلي:________________________________ 

 يلة التي أراها:_______________________صفاتي الجم

 ن______________و صفاتي السيئة التي أراها وال يراها اآلخر 

 طمح أن أاون ___________________________أ

 التوقيع الخاص بك __________________________  

 : نهاء الجلسةإ

 نموذج الخاص للتقييم.تلخص الباحثة ما دار في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل ال -

    تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -

 : تقييم الجلسة

 في المكان الذي يناسبك:)×( شارة إضع 

 ال نعم العبارة
   هل أنت راض  عن الجلسة؟

   هل المعلومات التي قدمت قيمة؟
   هل أسلوب الباحثة ممتع؟

   هوم الذات أصبح واضحًا بالنسبة لك؟هل مف
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 الجلسة الثامنة

 ( دقيقة63) :مدة الجلسةالسلوك التوكيدي                        التدرب على: عنوان الجلسة

 .سلوك الخجلتعرف المشاركون على مفهوم السلوك التوكيدي والفرق بينه وبين  :الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 مفهوم السلوك التوكيدي. تعرف المشاركون إلى .1

 .العدوانيسلوك الو والسلوك االنسحابي التعرف إلى الفرق بين السلوك التوكيدي  .2

 يجابية الناتجة عن ممارسة السلوك التوكيدي.التعرف إلى اآلثار اإل .3

 تعزيز السلوك التوكيدي. .4

 ( دقيقة60): مدة الجلسة

 زيزهم، ومناقشة الواجب البيتي.دقائق ترحيب بالمشاركين وشكرهم على التزامهم وتع (5)

 دقائق توضيح الهدف من الجلسة، وعمل تمهيد بسيط حول مضمونها. (5)

 دقائق عرض فيديو عن السلوك التوكيدي يوضح مضمون الجلسة بشكل موسع، ومناقشته. (10)

 .خجلدقائق توضيح الفرق بين السلوك التوكيدي وسلوك ال (10)

 .خجلك الدقائق تمثيل مشهد يمثل سلو  (5)

 دقائق تمثيل مشهد يمثل سلوك الخضوع. (5)

 دقائق استراحة وتقديم العصير والحلوى. (5)

 دقائق استبدال المشهدين السابقين بمشهد تمثيلي يجسد السلوك التوكيدي ومناقشته. (10)

 تلخيص ما ورد في الجلسة، وشكر المشاركين وا عطاء الواجب البيتي. (5)

 .أقالم لوم –السبورة  –)فيديو(  لم قصيرفي: األدوات المستخدمة
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الواجب  -التعزيز -المحاضرة –المناقشة  -لعب الدور -السيكودراما - :االستراتيجيات المستخدمة

 البيتي.

 اإلجراءات والتنفيذ:

تبدأ الباحثة الجلسة بالترحيب بالمشاركين وشكرهم وتعزيزهم على حضورهم، وتقوم بمناقشة الواجب 

م، وتقوم بكتابة عنوان الجلسة على السبورة، ومناقشة ماهية السلوك التوكيدي، ثم تقوم المنزلي معه

كالتساؤل التوكيدي، وفنية االسطوانة المشروخة، والرفض  بعرض فيديو عن السلوك التوكيدي

عن العديد من المفاهيم والسلوكات التي تندرج تحت هذا المفهوم، وبعد  الباحثة تحد ت التوكيدي.

اء الفيديو تقوم الباحثة بالطلب من المشاركين تلخيص ما ورد فيه والتهاد من فهمهم للموضوع، انته

نسحابي وربطه والسلوك العدواني والسلوك االوبعد ذلك تقوم الباحثة بالتفريق بين السلوك التوكيدي 

 لوكات. بعد ذلك تطلب الباحثة من المشاركين تمثيل مشهد قصير ولان بعدة س بالشعور بالخجل،

 ول: المشهد األ

تي: يطلب أحد المشاركين من اآلخر من خالل المشهد اآل سلوك الخجلتمثيل مشهد يجسد 

فيشعر بالخجل ويلبي طلب جابات منه ألنه كان غائبًا، عطاء  دفتر حل الواجبات لاي ينقل اإلإ 

ال أن إفي البيت، جابات لمن لم يعمل واجبه عطاء اإلإ على الرغم من تحذير المعلم بعدم زميله 

 ه الحل رغمًا عنه ألنه لم يستطع قول ال.ئعطابإالمشترك الثاني قام 

المعلم من أحد تي: يطلب من خالل المشهد اآل الخجلالمشهد الثاني: تمثيل مشهد يجسد سلوك 

 الطلبة أن يق  أمام زمالئه ويقدم نفسه، لانه يتردد ويقول للمعلم: أن يكل  زميل له بالتقديم بدالً 

  عنه. 
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بعد ذلك تطلب الباحثة من المشاركين استبدال المشهدين السابقين إلى مشهد يتحد  عن السلوك 

التوكيدي من خالل ما ورد في الجلسة، ومن ثم يتم مناقشة ذلك وتعزيز المشهد الصحيح، وفي 

 عطاء الواجب البيتي.ا  و  ،نهاية الجلسة يتم شكر المشاركين

 :الواجب البيتي

 تقرير عن اآلثار اإليجابية للسلوك التوكيدي. عدادإ  (1):

 اآلثار اإليجابية لتوكيدي لذاتي، واالبتعاد عن الخجل:

0. ....................................................... 

3. ....................................................... 

0. ....................................................... 

4. ....................................................... 

                

 تي:( عقد اتفاق مع الذات من خالل تعبئة النموذج اآل2)

 
 : إنهاء الجلسة

 تلخص الباحثة ما دار في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل نموذج خاص للتقييم. -

 م والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة.تشكر الباحثة الطلبة على االلتزا -
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 : الجلسة تقييم

 يجابيات وثال  سلبيات للجلسة:إدون ثال  

 

 يجابيات الجلسةإ سلبيات الجلسة

  

  

  

 

 

 الجلسة التاسعة

 ( دقيقة53) :مدة الجلسةالتدرب على مهارة حل المشكالت               : عنوان الجلسة

 .تدرب على مهارة حل المشكالتال :الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 إلى مفهوم حل المشكالت. تعرف المشاركين .1

 تدرب المشاركين على خطوات حل المشكالت. .2

 ساب المشاركين القدرة على حل المشكالت التي تواجههم.تاإ .3

 ( دقيقة.53) :مدة الجلسة

 شة الواجب البيتي.دقائق ترحيب بالطلبة المشاركين، وشكرهم وتعزيزيهم، ومناق (5)

 دقائق القيام بتمارين االسترخاء. (5)
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 دقائق عرض فيديو يحتوي على مشكلة ومناقشته وايجاد حل للمشكلة. (10)

 استراحة وتقديم الحلوى والعصير. (5)

يجاد حل للمشكلة السابقة عن طريق استخدام خطوات ا  شرم خطوات حل المشكلة، و  يقةدق (15)

 حل المشكلة.

 الجلسة، وشكر الطلبة واعطاء الواجب البيتي. تلخيص (5)

 .بطاقات -أقالم  –أوراق  -جهاز عرض –فيديو  :األدوات المستخدمة

 –المحاضرة  -المناقشة –العص  الذهني  -االسترخاء: االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 .الواجب البيتي -يجابيالتعزيز اإل

 :اإلجراءات والتنفيذ

حيب بالمشاركين وتشكرهم على حضورهم والتزامهم. ومن ثم مناقشة الواجب تقوم الباحثة بالتر 

البيتي السابق، وبعد ذلك تطلب الباحثة من المشاركين القيام ببعض تمارين االسترخاء العضلي 

وتطلب من المشاركين صياغة المفهوم بلغتهم،  ،والذهني، تقوم الباحثة بشرم مفهوم حل المشكالت

 .فضل وكتابته على السبورةى التعري  األومن ثم االتفاق عل

تقوم الباحثة بعرض فيديو قصير يحتوي على مشكلة بحاجة لحل، ومن ثم تطلب من كل  بعد ذلك

ن وجدت، إ، ومن ثم مناقشة الحلول وتعزيز الحلول الجيدة تمشترك كتابة حل للمشكلة التي عرض

 .وى والعصيردقائق وتقدم الحل (5) خذ استراحة لمدةأتطلب الباحثة و 

تقوم الباحثة بشرم خطوات حل المشكالت بطريقة بسيطة وواضحة، ثم تطلب من المشاركين حل 

مناقشة الحلول وتعزيز ، وتقوم بلان باتباع خطوات حل المشكلة ،المشكلة التي عرضت في الفيديو

ء الواجب عطاا  و  ،المشاركين. وفي ختام الجلسة يتم تلخيص ما دار في الجلسة، وشكر المشاركين

 البيتي.
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كتابة مشكلة مر بها سابقًا، أو يمر بها في الوقت  كل مشتركتطلب الباحثة من  :الواجب البيتي

: تحديد المشكلة، جمع الحالي، وأن يضع الحلول المناسبة لها باستخدام خطوات حل المشكلة

ق الحل )البديل المختار(، المعلومات عنها، اقترام البدائل الممكنة للحل، اختبار أحد البدائل، تطبي

 عطاء المبررات المنطقية لذلك.ا  و  فحص مدى نجاعة ونجام الحل )البديل(

 مبررات هذا الحل أفضل الحلول الحلول الممكنة المشكلة

    

    

 : إنهاء الجلسة

 تلخص الباحثة ما ورد في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل نموذج خاص للتقييم. -

الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتذكرهم بقرب انتهاء البرنامج، وتحدد معهم تشكر الباحثة  -

 موعد الجلسة القادمة.

 تقييم الجلسة: 

 في المكان الذي يناسبك:)×(  شارةإضع 

 العبارة
  

   أنا راض  عن الجلسة

   استفدت من الجلسة

   أنا متحمس للجلسة القادمة
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 الجلسة العاشرة

 دقيقة (60): مدة الجلسة                      إعادة البناء المعرفي :عنوان الجلسة

 تدريب المشاركين على كيفية إعادة البناء المعرفي.: الهدف العام

 : األهداف الخاصة

 تدرب المشاركين على كيفية تحديد وتقييم أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم. .1

 .ABCتعرف المشاركون في المجموعة اإلرشادية بنموذج  .2

 تدرب المشاركين على تاوين معارف أاثر توافقًا مع أنفسهم ومجتمعهم. .3

 ( دقيقة60مدة الجلسة: )

 دقائق ترحيب بالمشاركين، شكرهم، ومناقشة الواجب البيتي. (5)

 توضيح الهدف من الجلسة، وعمل تمهيد للجلسة. (5)

 دقائق عرض صور تتحد  عن قوة الفكر وأنواعه ومناقشتها. (10)

 نسان )سلبية أو ايجابية(.ائق مناقشة تهثير األفكار على اإلدق (10)

 عن خطوات إعادة البناء المعرفي ومناقشته. دقائق عرض فيديو (10)

يجابية إ، ومن ثم استبدالها بهفكار وغير العقالنية ( كتابة األفكار السلبية1دقيقة نشاط ) (15)

 .يد األفكار غي العقالنيةوتفن عن طريق خطوات إعادة البناء المعرفيوعقالنية 

تلخيص ما ورد في الجلسة، وشكر الطلبة وتقديم المهاوالت الخفيفة لهم، وا عطاء الواجب دقائق  (5)

 البيتي.

 صور وبطاقات -أوراق بيضاء  –أقالم  -البتوب -شاشة عرض :األدوات المستخدمة

تفنيد األفكار غير  -ابي يجالتعزيز اإل –العص  الذهني  :االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 الواجب البيتي. –التلخيص  -إعادة البناء المعرفي -العقالنية
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 اإلجراءات والتنفيذ:

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين وشكرهم على االلتزام بالحضور إلى الجلسات في الوقت المحدد، 

ان الجلسة من خالل عرض تقوم الباحثة بشرم عنو و ثم تناق  المشاركين بالواجب البيتي السابق، 

بداء  راءهم حول إصورة تتحد  عن قوة الفكر وأنواعه، ومن ثم مناقشة المشاركين والطلب منهم 

مضمون هذ  الصورة، ثم توضح الباحثة للمشاركين قوة األفكار في التهثير على اإلنسان ومشاعر  

حوله، وتعمل على تدريب  ومدى تهثيرها على من ،اانت سلبية أم ايجابيةأ وعلى سلوكه، سواءً 

وتدريبهم على  ،ق اندماجهم وتواصلهم مع اآلخرينو المشاركين على تحديد األفكار السلبية التي تع

 .من خالل عرض فيديو عن الموضوع ،إعادة البناء المعرفي لتلك األفكار

نموذج بعرض محاضرة مختصرة حول األفكار العقالنية والالعقالنية وتقديم وشرم  ةالباحثتقوم 

ABC،   حي  يربط بين الحد(A)  بالنتائج االنفعالية(C)  من خالل االعتقادات والتفكير(B)، 

النموذج وكي  أن أفكار األفراد تساهم في  ايلية عمل هذبن يعلى تبصير المشارك ةركز الباحثتو 

مة بين خلق سلوكاتهم كون هذ  األفكار هي المحرك الرئيس للسلوك، ثم توضيح العالقة المتالز 

 هذ  المكونات.

بتقسيم المشاركين إلى مجموعات بحي  يطلب من كل مجموعة توضيح العالقة  ةم الباحثو قثم ت

بين األفكار والمشاعر والسلوك لمواق  وخبرات مر بها أفراد المجموعة اإلرشادية، وتفنيد األفكار 

على هذ  األفكار، ومن ثم الالعقالنية، ودحضها من خالل الدالئل، ومن خالل السخرية والتهكم 

 استبدالها بهفكار عقالنية، وتعميقها من خالل التهايد على المشاعر والسلوكيات المصاحبة لها.

من أحد المشاركين ليقوم بنمذجة موق  من المواق  التي ذكرها المشاركون، وتقديم  ةطلب الباحثت

ر يحااي التهثير السلبي لألفكار بعرض فيديو قصي ةم الباحثو قتبعد ذلك و  التغذية الراجعة له.

الالعقالنية على حياة اإلنسان ومدى تهثيرها على شخصيته، وبعد ذلك تم الطلب من المشاركون 
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إبداء مالحظاتهم حول التهثير السلبي لألفكار في حياتنا اليومية ومدى تهثيرها على سلوكاتنا في 

 الحياة.

ومن ثم  ،تطلب من المشاركين كتابة األفكار السلبيةتقوم الباحثة بتوزيع أوراق بيضاء و  ،بعد ذلك

على مناقشة ذلك  الباحثة وتعمل ،يجابية من خالل إعادة البناء المعرفي لهاإاستبدالها بهفكار 

 .معهم، وتعزيز ما قاموا به

وتقدم لهم بعض المهاوالت الخفيفة، وتقوم بإعطاء  المشاركين، الباحثة تشكر ،في ختام الجلسة

 لبيتي.الواجب ا

: استخدام استراتيجية إعادة البناء المعرفي لحين موعد الجلسة القادمة، مع تسجيل الواجب البيتي

 المالحظات على ذلك.

 إنهاء الجلسة:

 تلخص الباحثة ما دار في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل نموذج خاص للتقييم. -

م بقرب انتهاء البرنامج اإلرشادي، تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتذكره -

 وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة.

 تقييم الجلسة: 

 في المكان الذي يناسبك:)×( ة شار إضع 

 ال نعم العبارة

   أنا راض  عن الجلسة

   استفدت من الجلسة

   أنا متحمس للجلسة القادمة
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 الجلسة الحادية عشرة

 ( دقيقة53) :مدة الجلسةالذات              الحدي  اإليجابي مع : عنوان الجلسة

 يجابي مع ذواتهم.تدريب المشاركين على كيفية الحدي  اإل: الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 تبصر المشاركين بههمية الحدي  اإليجابي مع الذات. .1

 تدرب المشاركين على كيفية إجراء حدي  إيجابي مع ذواتهم. .2

 يهم.تعزيز مفهوم الذات اإليجابية لد .3

 ( دقيقة53) :مدة الجلسة

 دقائق ترحيب بالمشاركين وتعزيزهم، ومناقشة الواجب البيتي. (5)

 دقائق القيام ببعض تمارين االسترخاء. (5)

 توضيح الهدف من الجلسة، وصياغة تعري  اجرائي لعنوانها. (5)

 دقائق عرض قصة من خالل مقطع فيديو، ومناقشته، وتوضيح الهدف منه. (10)

 دقائق تغيير نهاية القصة السابقة بناء على مفهوم الحدي  االيجابي مع الذات. (5)

 دقائق استراحة وتقديم الحلوى والعصير. (5)

 يجابي مع الذات.دقائق استخدام المر ة في الحدي  اإل (10)

 تلخيص ما ورد في الجلسة، وشكر الطلبة وتعزيزهم، وا عطاء الواجب البيتي. (5)

 .ألوان -بطاقات ملونة -أقالم -أوراق بيضاء -فيلم قصير: مةاألدوات المستخد

 -إعادة البناء المعرفي –يجابي التعزيز اإل –االسترخاء  :االستراتيجيات والفنيات المستخدمة

 الواجب البيتي. –التلخيص  -التخيل -لعب الدور -العص  الذهني
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 اإلجراءات والتنفيذ:

ي البرنامج اإلرشادي، وتشكرهم على التزامهم الحضور إلى تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركين ف

تقوم  ،بعد ذلك .الجلسات وحسن تعاونهم، ثم تطلب منهم اتباع تعليماتها للقيام بعملية االسترخاء

الباحثة بالحدي  عن عنوان الجلسة وتطلب من المشاركين استنتاج التعري ، وبعد ذلك يتم مناقشة 

 .التفاق على تعري  مناسب يتم كتابته على السبورةما وصلوا له من تعريفات وا

تقوم الباحثة بعرض قصة الرجل الذي دخل في ثالجة وأقفلت عليه، وما حد  له نتيجة حديثه 

تطلب  ثمالسلبي مع نفسه، بعد ذلك تطلب الباحثة من المشاركين مناقشة الفيديو والتعليق عليه، 

على استبدال بعض عباراته السلبية التشاؤمية إلى  والعمل ،منهم تخيل أنفسهم مكان ذلك الرجل

 ير نهاية القصة بناًء على حديثهم اإليجابي مع ذواتهم.يعبارات إيجابية تفاؤلية، وتغ

وتطلب من كل مشترك كتابة بعض العبارات السلبية التي  ،ثم تقوم الباحثة بتوزيع بطاقات وأقالم

رك أن يقوم بمشهد تمثلي من خالل استبدال ثم تطلب من كل مشت ،يحد  نفسه بها باستمرار

 .ويحد  نفسه بها وهو يق  أمام مر ة وكهنها ذاته ،العبارات السلبية إلى إيجابية

يتم مناقشة ما ورد فيها من معلومات، وتشكر الباحثة المشاركين على تعاونهم،  ،في نهاية الجلسة

 ب البيتي.دم لهم بعض المهاوالت والعصائر، وتقوم بإعطاء الواجقوت

يجابي الذي وتدوين الحدي  اإل ،النظر إلى أنفسهم في المر ةقيام المشاركين ب: الواجب البيتي

 يحدثون به ذواتهم:

 

 يجابي مع ذاتكمن حديثك اإل اً دون بعض
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 :إنهاء الجلسة

تلخص الباحثة ما ورد في الجلسة، وعمل تقييم للجلسة من خالل نموذج خاص للتقييم،  -

 كرهم بقرب انتهاء البرنامج.وتذ

 تشكر الباحثة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -

  :تقييم الجلسة

 أسفل الصورة التي تعبر عن شعورك:)×(  قيم الجلسة من خالل وضع إشارة

 

 
 

 الجلسة الثانية عشرة

 ( دقيقة53) :مدة الجلسة                   )اإلنهاء والتقويم(  : الجلسة الختاميةعنوان الجلسة

 : التحقق من مدى تحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي.الهدف العام

 :األهداف الخاصة

 التحقق من مدى تحقيق األهداف اإلرشادية المرجوة من البرنامج من خالل مراجعته وتلخيصه. .1

 تقييم أعضاء المجموعة اإلرشادية للبرنامج. .2

 مالحظات واالجابة عن االسئلة.االستماع إلى أي  .3

تشجيع المشاركين على تطبيق االستراتيجيات والفنيات التي تم تعلمها والتدرب عليها خالل  .4

 الجلسات اإلرشادية.
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جميعًا، وشكرهم على المشاركة، وااللتزام  )المشاركين( االستماع إلى انطباعات الطلبة .5

 بالبرنامج.

 جراء التطبيق البعدي للدراسة.إ .6

 ( دقيقة53) :الجلسةمدة 

دقائق ترحيب بالمشاركين، وشكرهم على التزامهم وحضورهم، والقيام ببعض تمارين  (10)

 االسترخاء، ومناقشة الواجب البيتي.

 يجابياته.ا  دقائق مناقشة انطباعات المشاركين حول البرنامج اإلرشادي وسلبياته و  (5)

 خدمة وتطبيقها.المست تواالستراتيجيادقائق مراجعة الفنيات  (10)

 دقائق تعبئة استمارة تقييم الجلسات اإلرشادية. (5)

 دقائق استراحة وتقديم الحلوى والعصير. (5)

 دقائق تطبيق القياس البعدي. (10)

 دقائق شكر الطلبة وتعزيزهم وتقديم الهدايا لهم، واالتفاق على موعد القياس التتبعي.  (5)

 أوراق بيضاء وبطاقات. -جهاز عرض وشاشة –لوم  أقالم –السبورة  :األدوات المستخدمة

 :االستراتيجيات والفنيات

 طرم األسئلة. -الحوار  -التغذية الراجعة -االسترخاء -اإلنهاء –التلخيص

 :اإلجراءات والتنفيذ

وتعبر عن مدى سعادتها  ،تقوم الباحثة بالترحيب بالمجموعة المشاركة في البرنامج اإلرشادي

تباع تعليماتها من أجل القيام ببعض تمارين االطلب من المشاركين بو  وسرورها بحضورهم،

االسترخاء، ومن ثم تقوم بمناقشة الواجب البيتي السابق مع المشاركين، وتفسح المجال لهم للحدي  

 وكي  أثر على شعورهم وسلوكهم وتفكيرهم. ،يجابي مع الذاتعن تطبيق استراتيجية الحدي  اإل



  

183 

صور تعبر عن األهداف المرجو تحقيقها من البرنامج واالستراتيجيات والفنيات تقوم الباحثة بعرض 

المستخدمة، ومن ثم تسهل المشاركين عن مضمون كل صورة وعنوان الجلسة التي تضمنت هذ  

يجابياته.  الصورة، كما تطلب الباحثة من المشاركين إبداء  رائهم حول البرنامج اإلرشادي وسلبياته وا 

االسترخاء، التفريغ االنفعالي، لعب  :مثل ،في الجلسات استخدمتبكتابة الفنيات التي  تقوم الباحثة

وتطلب من كل  ،الدور، وغيرها من الفنيات واالستراتيجيات اإلرشادية على قصاصات ورقية

 ،وكيفية استخدامها ،ومن ثم يقوم بالحدي  عن هذ  االستراتيجية أو الفنية ،مشترك اختيار قصاصة

 ؟ائدة التي تحققهاوما الف

 يجابية من خالل المدم والثناء.جابات اإلوتعمل على تعزيز اإل ،تناق  الباحثة المشاركين بالنشاط

ن أ هموتطلب من المشاركين، احثة بتوزيع استمارة تقييم الجلسات اإلرشادية على الطلبةبتقوم ال

 الدراسة يساراء التطبيق البعدي لمقيجاباتهم، ثم تقوم الباحثة بإجإما يتناسب مع بتها ئيقوموا بتعب

مرور ستة  )بعد، وتتفق مع الطلبة المشاركين على موعد إلجراء القياس التتبعي )قياس بعدي(

 أسابيع(.
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 الباحثة بتوزيع نموذج لتقييم الجلسات اإلرشادية. قامت: تقييم الجلسات اإلرشادية

 ستبانة تقييم الجلسات اإلرشاديةا
 في مكان اإلجابة التي تناسبك:)×( شارة إي /عزيزتي الطالبة، ضع /بعزيز الطال

 إلى حد ما ال نعم  العبارة الرقم

    هل أحببت الجلسات؟ 1
    هل وقت الجلسات كان مناسبًا؟ 2
    ؟مناسبهل أسلوب الباحثة  3
    هل تجيب الباحثة عن استفساراتك؟ 4
    ماعية؟هل تعرفت إلى أنواع المهارات االجت 5
    هل تعلمت كيفية ممارسة المهارات االجتماعية؟ 6
    سباب التي تشعرك بالخجل؟هل عرفت األ 7
    هل يمكنك التخلص من الخجل بسهولة اآلن؟ 8
    هل تمارس تمارين االسترخاء بشكل جيد؟ 9
    هل يمكنك فهم ذاتك بشكل أفضل؟ 10
    تك؟يجابي مع ذاهل تمارس الحدي  اإل 11
    هل تواصلك مع اآلخرين أفضل؟ 12
    هل تتبع أسلوب حل المشكالت عند مواجهتك لمشكلة ما؟ 13
فكارك وتبادلها مع أتيحت لك الفرصة للتعبير عن  رائك و أهل  14

 اآلخرين؟
   

    هل استفدت من األنشطة والواجبات المنزلية؟ 15
    دي؟هل تحققت جميع أهداف البرنامج اإلرشا 16
الباحثة الطلبة على مشاركتهم في البرنامج اإلرشادي، وتطلب  تشكر  :نهاء البرنامج اإلرشاديإ

لهم الهدايا  تمنهم ممارسة الفنيات واالستراتيجيات المتعلمة في مواق  حياتهم المختلفة، وقدم

ت التي ااتسبوها، على استعدادها للمتابعة معهم في أي احتياجات تتعلق بالمهارا تادأالتذكارية، و 

 .في موعد  ومكانه المتفق عليهما القياس التتبعيوضرورة حضورهم لتنفيذ 
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 ملخص الجلسات اإلرشادية
رقم 
 الجلسة

عنوان 
 الجلسة

زمن  الهدف من الجلسة
 الجلسة

والفنيات  األساليب
 المستخدمة

األدوات 
 المستخدمة

التعارف  األولى
 وبناء الثقة

  الباحثة، التعارف بين المشاركين و
 والمشاركين أنفسهم.

  تعرف المشاركين إلى البرنامج اإلرشادي
 وأهدافه.

  بناء الثقة وكسر الحواجز بين الباحثة
 والمشاركين وبين المشاركين أنفسهم.

  االتفاق على قوانين وقواعد ومواعيد
 الجلسات.

  مناقشة توقعات المشاركين من البرنامج
 اإلرشادي، والعمل على تعزيز وتدعيم

 توقعاتهم.

(50 )
 دقيقة

المناقشة والحوار 
 طرم األسئلة

 العص  الذهني
 الواجب البيتي

-السبورة 
 -أقالم

-رصاص 
 أوراق بيضاء

المهارات  الثانية
 االجتماعية

  االجتماعيةالتعرف إلى مفهوم المهارات 
 التعرف إلى أنواع المهارات االجتماعية 
  االجتماعيةالتعرف إلى فوائد المهارات 

(60) 
 دقيقة

 المناقشة والحوار
 طرم األسئلة
 لعب الدور

التلخيص             
 الواجب البيتي

 السبورة
 اوراق بيضاء

 فيديو
 أقالم رصاص

 الثالثة
 
 

 الخجل
 

 التعرف إلى الخجل ومفهومه 
 التعرف إلى أسباب الخجل 
 التعرف إلى أنواع الخجل 
  التعرف إلى سلبيات الخجل وطرق التخلص

 منه

 
(50 )

 ةدقيق
 
 
 

 المناقشة والحوار
 النمذجة

 العص  الذهني
 التلخيص –التخيل 

 

 أقالم ملونة
 السبورة

 أوراق بيضاء
 عرض تقديمي

التدرب على  الرابعة
المهارات 
 االجتماعية

 ) تنمية المشترك للمهارات اللفظية )التحد 
 تنمية المشترك للمهارات الغير لفظية 
  والتواصل البصري  االستماعتنمية مهارة 

(60 )
 دقيقة

 المناقشة والحوار
 النمذجة

 -العص  الذهني 
 التخيل

طرم   -سيكودراما 
 سئلةأ

واجب  –تلخيص 
 بيتي

 السبورة 
 أقالم ملونة

 أوراق 
 فيديو 

 حوار قصير
 

مهارة      
 لاالتصا

والتواصل 
 مع اآلخرين

  تعرف المشاركين إلى ماهية االتصال
 وعناصر 

 ال تعرف المشاركين إلى أهمية االتص
 والتواصل مع اآلخرين

(60 )
 دقيقة

االسترخاء التعزيز 
المناقشة  –يجابي اإل

 –الحوار 
 السيكودراما

 –السبورة 
 صور وبطاقات

 أوراق –أقالم 
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  تدرب المشاركين على مهارات االتصال مع
 اآلخرين

الواجب  -التلخيص
 البيتي

الساد
 سة

 التدرب 
 على 

 االسترخاء

  ليًا، وجسميًا، نفسيًا، وانفعا الطلبةإعداد
لمواجهة المواق  المختلفة بكفاءة عالية 

 وثقة بالنفس
  تدريب الطلبة على مهارة االسترخاء

 واالتزان االنفعالي والهدوء
  قيام الطلبة بتجربة التخيل واالسترخاء

 بشكل جماعي

(50 )
 دقيقة

 

 االسترخاء
 المناقشة
 الحوار
 التخيل

 

 موسيقى هادئة
 أوراق بيضاء
 أقالم رصاص

 
 

تنمية مفهوم  السابعة
 الذات

 تنمية مفهوم الذات وأنواعه 
  وتعزيز التعرف إلى مفهوم الذات 
 التعرف إلى الذات المثالية 
 التعرف إلى الذات االجتماعية 

(50 )
 دقيقة

 محاضرة
 مناقشة جماعية
 عص  ذهني
يجابي إتعزيز 

 تلخيص
 واجب بيتي

 أوراق بيضاء
 ألوان

 أقالم رصاص
 عرض تقديمي

التدرب على  ةالثامن
السلوك 
 التوكيدي

  تعرف المشاركون إلى مفهوم السلوك
 التوكيدي

  التعرف إلى الفرق بين السلوك التوكيدي
 والسلوك العدواني والخضوع

  التعرف إلى اآلثار االيجابية الناتجة عن
 ممارسة السلوك التوكيدي

 تعزيز السلوك التوكيدي 

(60 )
 دقيقة

 السيكودراما
 لعب الدور

 ةالمناقش
 المحاضرة

 التعزيز
 الواجب البيتي

 فيلم قصير
 السبورة

 أقالم لوم

التدرب على  التاسعة
مهارة حل 

 المشكالت

 تعرف المشاركين إلى مفهوم حل المشكالت 
 تدرب المشاركين على خطوات حل المشكلة 
  ااتساب المشاركين القدرة على حل

 المشكالت التي تواجههم

(50 )
 دقيقة

 االسترخاء
 نيالعص  الذه

 المناقشة
 المحاضرة
 يجابيالتعزيز اإل

 الواجب البيتي

 فيديو
جهاز عرض 

LCD 
 أوراق
 أقالم

 بطاقات
 العاشرة

 
 

إعادة البناء 
 المعرفي

  تدرب المشاركين على كيفية تحديد وتقييم
 أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم

  أن يتعرف المشاركون في المجموعة اإلرشادية

 .ABCبنموذج 

  تاوين معارف أاثر  على المشاركينتدرب
 توافقًا مع أنفسهم ومجتمعهم

(60 )
 دقيقة

 -عص  ذهني
 –يجابي إتعزيز 

إعادة  –مناقشة 
 -البناء المعرفي

الواجب  -تلخيص
 البيتي

 -شاشة عرض
أوراق  -البتوب

 –بيضاء 
 صور بطاقات
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الحادية 
 ةعشر 

 الحدي  
االيجابي مع 

 الذات

 يجابي تبصر المشاركين بههمية الحدي  اإل
 الذات مع

   تدرب المشاركين على كيفية إجراء الحدي
 يجابي مع الذاتاإل

 تعزيز مفهوم الذات االيجابية لديهم 

(50 )
 دقيقة

التعزيز  –االسترخاء 
إعادة  –يجابي اإل

البناء المعرفي _ 
  –العص  الذهني 

لعب الدور  –التخيل 
 –التلخيص -

 الواجب البيتي

 فيلم قصير
 –أوراق بيضاء 
 –أقالم 

اقات ملونة بط
 ألوان –

الثانية 
 ةعشر 

الختامية 
)االنهاء 
 والتقويم(

  التحقق من مدى تحقيق األهداف اإلرشادية
المرجوة من البرنامج اإلرشادي من خالل 

 مراجعته وتلخيصه
 تقييم أعضاء المجموعة اإلرشادية للبرنامج 
 جابة عن االستماع إلى أي مالحظات واإل

 األسئلة
  تطبيق تشجيع المشاركين على

االستراتيجيات والفنيات التي تم تعلمها 
 والتدريب عليها خالل الجلسات اإلرشادية

  ،االستماع إلى انطباعات الطلبة جميعًا
 وشكرهم على المشاركة، وااللتزام بالبرنامج

 إجراء التطبيق البعدي 
 االتفاق على موعد التطبيق التتبعي 

 

(50 )
 دقيقة

 
 
 
 

 التلخيص
 اإلنهاء

 االسترخاء
 التغذية الراجعة

 الحوار
 سئلةطرم األ

 السبورة
جهاز عرض 

 شاشة
 أوراق بيضاء

 بطاقات
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 كتاب تسهيل المهمة (:جالملحق )

 
 


