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 شكر وتقدير
َن ََل يُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذِ "الحمدهلل الذي علم اإلنسان مالم يعلم والقائل في كتابه الكريم: 

ُر ُأوُلوْا اْْلَْلَبابِ  َا يَ َتذَكَّ  .(9)الزمر: "يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ
 ،وأصل وأسلم على نبي الهدى محمد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين ... أما بعد

على ما أوالني من جزيل نعمه وأسبغ علَي من واسع فضله، وال يسعني بعد أن من هللا  أشكر هللا أوالً 

كمال دراستي ووفقني في إتمامها إال أن أقدم عظيم شكري وجزيل امتناني لمن كان له الفضل إعلَي ب

كبيرًا في  ستاذ الدكتور/ محمد شاهين الذي بذل معي جهداً بعد هللا عز وجل مشرفي الفاضل األ

، وكان خير موجه ومعلم لي إرشادي وتوجيهي وغمرني بفيض علمه وكرمه وأتاح لي من وقته وجهده

 فجزاه هللا عني خير الجزاء. وما قدم لي من دعم وتشجيع ،ا أفادني من علم ومعرفةمل

لى أسرة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة ممثلة بعميدها حضرة إ الجزيل كما اتقدم بالشكر

 .وجميع العاملين بها على ما وفروه من تسهيالت للوصول الى هذه اللحظة الدكتور/ حسني عوض

والشكر موصول الى إياد فايز أبو بكر  /لى الدكتورإني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ر ويس

نه لشرف لي أن أحظى بهذا القبول فجزاهم إو  ،لقبولهما مناقشة دراستي الريماوي  طالب عمر/الدكتور

  هللا خيرًا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

حكيم ألداة الدراسة لتناسب الثقافة الفلسطينية، فلهم تويشرفني أن أخص بالشكر والعرفان السادة هيئة ال

 الدراسة رائهم النيرة في سبيل خروجآمني عظيم الشكر واالمتنان لما بذلوه من جهد، وعلى تقديم 

 بأفضل صورة.

أوجه شكري وتقديري لكل من لهج لسانه بالدعاء لي بالتوفيق، ولكل من ساهم ولو بالقليل  وختاماً 

هللا الجميع خير  فجزا وف بجانبي حتى اليوم للوصول إلى مرادي بحمد هللا وتوفيقه،قوالكثير في الو 

  .جزاء
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 ملخص 
القلق في خفض  سلوكي-ج إرشادي معرفيمرف إلى فاعلية برناتع  الى الهدفت الدراسة      

  ت الباحثة استخدمقد ، و غرف المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرةلدى طلبة  االجتماعي

ممن سنة ( 14-12)تتراوح أعمارهم بين ( طالبًا وطالبة 24) تكونت عينة علىالتجريبي،  المنهج شبه

قسموا مناصفة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية  ،االجتماعيالقلق سجلوا درجات مرتفعة على مقياس 

لجمع البيانات، وصمم ألغراض الدراسة برنامجًا  االجتماعيالقلق واألخرى ضابطة. استخدم مقياس 

بق على المجموعة التجريبية، في جلسات بلغ عددها ، ط  السلوكية-إرشاديًا يستند إلى النظرية المعرفية

 ( دقيقة. 45، مدة كل منها )اً أسبوعي ينتبواقع جلس( جلسة، 12)

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 

لصالح المجموعة التجريبية، وكانت الفروق دالة أيضًا بين  االجتماعيالقلق البعدي على مقياس 

القياس البعدي، في حين لم تظهر فروق  القياسين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية لصالح

دالة بين القياسين البعدي والتتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية، مما يشير إلى فاعلية البرنامج 

 أسابيع. ةست، واستمرارية فاعليته بعد فترة تتبع مدتها االجتماعيالقلق اإلرشادي المطبق في خفض 

 (.0.936ج اإلرشادي قد بلغ )محجم األثر للبرناكما بينت النتائج أن 

وبناًء على النتائج، توصي الدراسة بتطبيق البرنامج اإلرشادي المطور على مجتمعات أخرى، 

 وألغراض إرشادية مشابهة أم مغايرة.    

 .غرف المصادر، طلبة االجتماعيالقلق ، السلوكي-الكلمات المفتاحية: اإلرشاد المعرفي
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Abstract 

 

     This study aims to recognize the effectiveness of a cognitive-behavioral counseling in 

reducing social anxiety among students in the resource rooms of Ramallah and Al-Bireh 

public schools. A semi- experimental design was used through a sample of 24 students 

(males and females), Age ranges between (12-14) year, who recorded high degrees in the 

social anxiety. They were divided into two groups: experimental and control. A social 

anxiety scale was used to collect the data, while a counseling program based on the 

cognitive-behavioral theory was designed for the study, and applied on the experimental 

group, in 12 sessions, as two session weekly with each session for 45 minutes.  

     The study results showed statistically significant differences between the experimental 

and the control groups in the post measurement on the social anxiety, in favor of the 

experimental group. Differences between the pre and post measurement in the 

experimental group were also statistically significant, in favor of the post measurement. 

Additionally, there were no differences between the post and the long term measurements 

in the experimental group, which indicates the effectiveness of the applied counseling 

program in decreasing the social anxiety and six week follow-up effectiveness. The results 

also showed that the impact of the counseling program reached 0.936. 

      Based on the results, the study recommends to apply the developed counseling 

program to other communities, and for similar or different indicative purposes. 

Keywords: Cognitive-behavioral counseling, social anxiety, resource rooms.  
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة ومشكلتها 

 المقدمة  1.1

ط جماعة معينة يشعر بينها باألمن جتماعيًا بطبعه يميل إلى العيش وساإن اإلنسان كائٌن      

، ألنه يتعرض لمئات واتجاهاتهستقرار، وتشبع حاجاته ورغباته، ومنها تتشكل معايير شخصيته واال

ة والمواقف اليومية مع أبناء جنسه، فكل ما يقوله ويفعله أو يفكر فيه، إما أن االجتماعيالتفاعالت 

نفعاالته وأفكاره، وهذه اأو يؤثر في تكوين شخصيته و  ةاالجتماعييعبر عنه مباشرة من خالل تفاعالته 

التفاعالت إما أن تسهل على الفرد عالقاته أو تؤثر بها سلبًا، ومن هنا يتشكل القلق والوحدة والعزلة، 

الذي يعيق الفرد من تكوين عالقات وتفاعالت  االجتماعيوالخوف والقلق  االنسحابوالتي تؤدي إلى 

 ة يجب أن يتفاعل بها وينتمي إليها.  ناجحة في بيئ اجتماعية

لقد أصبح طلبة غرف المصادر يمثلون محورًا مهمًا من محاور اهتمام المؤسسات التربوية،      

العاملة في هذا المجال، فاستدعى ذلك الوصول الى تطور ملموس ومستمر في برامج التربية الخاصة 

، والتشخيص، والقياس في ضوء جملة من يجياتاالستراتالمقدمة لهم، ورافق ذلك التطور تطور في 

المعايير التي تضبط طريقة العمل معهم، إال أنه هناك تباينًا واضحًا في خصائص تلك الفئة، 

وخصائص كل فئة  احتياجاتة حسب االجتماعيحتياجاتها، وتطورت البرامج التعليمية والتربوية و او 

 (.2010 وسهيل، )الخطيب

م والتعامل معها من خالل "غرف المصادر" من المشكالت التي تحظى وتعد صعوبات التعل     

باهتمام الباحثين، والمتخصصين ألنها من أكثر الفئات غموضًا، وتعقيدًا، فهي تشير إلى فئة من 

ضطرابات المتنوعة، والخفية، وكل نوع الطلبة الذين لديهم مجموعة غير متجانسة من الصعوبات، واال
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يات متباينة من الحدة، والشدة، والتي تبدو مظاهرها أوضح عندما يلتحق هؤالء منها يشمل على مستو 

الطلبة بالمدراس، ويتلقون التعليم في الصفوف العادية، وبالطرق التقليدية ضمن مجموعة كبيرة من 

ع الطلبة، إذ ي ظهر خالل هذه البيئات التعليمية هؤالء الطلبة تأخرًا ملحوظًا في تحصيلهم عما هو متوق

منهم بحسب قدراتهم الفعلية. وبالتالي يتعرض هؤالء الطلبة للخبرات السلبية التي تعرضهم للمشكالت 

ة عندما يتعرضون لمواقف تتطلب منهم مواجهة اآلخرين كالمواقف التي يحدث فيها التفاعل االجتماعي

بالظهور جليًا  تماعياالج، مترافقة مع توقعاتهم في األداء السلبي، ومن هنا يبدأ القلق االجتماعي

 (.2015لديهم )صوالحة، 

لى تجنب إموقفًا من مواقف الخوف من مالحظة اآلخرين، مما يؤدي  االجتماعيويمثل القلق      

ة التي تجعلهم محط أنظار اآلخرين، وهو حالة ملحوظة خالل مواقف خاصة االجتماعيالتفاعالت 

عينة  ونتيجة تقيمه السلبي لهذه المواقف يحدث له بأداء الفرد، عندما يتطلب منه القيام بمواقف م

فورية حيث يلجأ الطالب إلى تجنب هذه  واستجابة، استثارة، وغالبًا ما تؤدي هذه المواقف إلى ارتباك

السلبي من قبل اآلخرين، وبالتالي يدخل في مرحلة التأزم، والخوف من األداء  التقييمالمواقف خوفًا من 

 السلبي من قبل المعلمين واألقران واألفراد المحيطين، وبالتالي الشعور قييمالتبأشكاله خوفًا من 

  (.(Gunnar, 2002 بالخوف

أسلوب إرشادي يتضمن وفقا للنظرية المعرفية السلوكية، السلوكي -المعرفياالرشادي فاألسلوب     

لجوانب المعرفية اإلرشادية التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في ا االستراتيجياتمجموعة من 

 واستبدالهاوالسلوكية، وتهدف إلى تغيير أنماط المعتقدات القديمة، واألفكار السلبية، والتوقعات السيئة 

أسلوب  فهوبأخرى إيجابية حيث يتعلم الفرد كيفية مواجهة األمور الصعبة عن طريق التحكم بذاته 

في العمليات اإلرشادية، إذ يؤكد هذا  المستخدمةإرشادي يندرج ضمن مجموعة من األساليب، والطرق 

األسلوب على أهمية العمليات المعرفية والمواقف السلوكية في تحديد وتشكيل السلوك اإلنساني، 
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نفعاالت ايتأثر ب التقييمنفعال هما نتاج تقويم الفرد لألحداث والمواقف ولذاته أيضًا، وهذا فالسلوك واال

 (.2006وهاب، )عبد ال فتراضاتهاالفرد، ومعتقداته و 

سلوكي لمساعدة الطلبة -رشادي معرفيإطوير برنامج لتومن هنا تأتي هذه الدراسة في محاولة      

في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك إلكسابهم  والذين لديهم قلق اجتماعيالمنتسبين لغرف المصادر، 

ن، ومساعدتهم على ة بهدف دمجهم في المحيط والتقليل من مخاوفهم من اآلخرياالجتماعيالمهارات 

تخطي مشكالتهم الحياتية المتعددة، ومن هنا جاءت مشكلة البحث بعد تعامل الباحثة مع هذه الفئة 

 . االحتياجاتوخاصة في بناء برامج إرشادية تسهم في توفير هذه  احتياجاتهاوتقدير 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1 

الل عملها مع طلبة غرف المصادر ومالحظتها بدأ إحساس الباحثة بالمشكلة الحالية من خ     

مختلفة، حيث كان يظهر  اجتماعيةفي مواقف  تواجدهملبعض التغيرات التي تحدث عليهم أثناء 

ة المختلفة. وقد أوضحت االجتماعيمن المواقف  وانسحاببالوجه وتعرق شديد وتوتر نفسي  احمرار

، ((Daneshfar & Rousteek, 2014، ودراسة ((Richar, 2003، ودراسة (2010) الغزاوي دراسة نتائج 

الذين تنقصهم  لدى األطفال االجتماعي، أن هناك مظاهر للقلق Aletan, Akinsola, 2014)ودراسة )

الفرد مع  اندماج، ومن أهمها الشعور بالنقص عند النظر إلى الغير، وعدم بعض المهارات والخبرات

تهم وتفاعالتهم، مما يؤدي إلى خمول وتعثر في التواصل اآلخرين، وعدم مشاركته ألقرانه في نشاطا

ة، وينتج عن ذلك االجتماعيمعهم وسلوك التجنب "الهروب"، وصعوبة التعبير عن الذات في المواقف 

 تقييم سلبي للذات. 



5 
 

من تأثير في العالقات بين طلبة غرف المصادر واآلخرين،  االجتماعيفمن خالل ما يحدثه القلق     

وتفاعلهم، وبخاصة مع أقرانهم في المدرسة ومجتمعها، إضافة إلى األثر السلبي على  ماجهماندوعلى 

المختلفة، وعلى أنظمتهم المعرفية نتيجة التفسير غير  االجتماعيصحتهم النفسية في مواقف التفاعل 

ن لدى طلبة غرف المصادر م االجتماعيالموضوعي للواقع، مما يستدعي التعامل مع مشكلة القلق 

لديهم، لذا فإن الغرض من هذه الدراسة  االجتماعيخالل برامج إرشادية مناسبة تسهم في خفض القلق 

لدى طلبة غرف  االجتماعيسلوكي في خفض القلق -لى فاعلية برنامج إرشادي معرفيإهو التعرف 

 ة اآلتية:األسئلفي مشكلة الدراسة  . وتمثلتالمصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية  السؤال األول:

 قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟  االجتماعيعلى مقياس القلق 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد  السؤال الثاني:

 بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟  االجتماعية الضابطة على مقياس القلق المجموع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية على  السؤال الثالث: 

بين القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور ستة أسابيع من إنهاء تطبيق  االجتماعيمقياس القلق 

 ي؟  البرنامج اإلرشاد

لدى طلبة غرف  االجتماعيما حجم أثر البرنامج اإلرشادي المطبق في خفض القلق  السؤال الرابع:

 المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية.  
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 فرضيات الدراسة  3.1

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:     

بين متوسطات  (α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد  الفرضية األولى:

 قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي. االجتماعيدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس القلق 

بين متوسطات  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

بعد تطبيق البرنامج  االجتماعيموعة التجريبية والضابطة على مقياس القلق درجات أفراد المج

 اإلرشادي. 

بين متوسطات  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

 بين القياسين البعدي والتتبعي بعد االجتماعيدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس القلق 

 مرور ستة أسابيع من إنهاء تطبيق البرنامج اإلرشادي.

 

 أهداف الدراسة 4.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:     

لدى طلبة غرف  االجتماعيسلوكي في خفض القلق -ختبار فاعلية برنامج إرشادي معرفيا .1

 المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية.

لدى طلبة  االجتماعيار فاعلية البرنامج اإلرشادي المطبق في خفض القلق التحقق من استمر  .2

 الحكومية. هللا والبيرةغرف المصادر في مدارس محافظة رام 
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سلوكي مقنن وخاص بمجتمع الدراسة يمكن استخدامه من قبل -توفير برنامج إرشادي معرفي .3

 . ذوي صعوبات التعلمالتي لديها قلق اجتماعي من  المتخصصين في الحاالت المشابهة

لدى طلبة  االجتماعيالكشف عن حجم األثر للبرنامج اإلرشادي المطبق في خفض القلق  .4

 غرف المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية. 

 

  أهمية الدراسة 5.1 

على  لكنها تعتمدو النظري،  تناولت الجانبأن هذه الدراسة  االعتبارال بد من األخذ بعين      

 االجتماعيالسلوكية التي تهدف إلى خفض القلق -الجانب التطبيقي وذلك تطابقًا مع النظرية المعرفية

لدى الطلبة في غرف المصادر من خالل التعرف إلى المفاهيم الخاصة، والمختلفة، وتتوضح أهمية 

 هذه الدراسة في ضوء األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كاآلتي:

 وتتمثل في:ظرية، األهمية الن

الدراسات التي تناولت موضوع الدراسَة في حدود علم الباحثة، فهي تعد إضافة في  النقص في (1

، إال أنه لم االجتماعيهذا المجال، فعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت مجال القلق 

المستهدفة،  للفئة االجتماعيسلوكي لخفض القلق -تجري دراسة تناولت برنامج  إرشادي معرفي

 ومن هنا جاءت الحاجة لمثل هذه الدراسات. 

خصوصية عينة الدراسة من طلبة غرف المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية،  (2

وبالتالي بحاجة الى تعليمهم لمهارات اجتماعية من  االجتماعيوهم من أكثر الفئات عرضة للقلق 

 .المختلفة أجل االندماج في المواقف االجتماعية
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تجاهات السلبية حول طلبة غرف المصادر، حيث يقوم البرنامج على تسليط الضوء على اال (3

 مساعدة المجتمع المدرسي في التعرف إلى األفكار السلبية، واستبدالها بأفكار إيجابية. 

-توجيه أنظار المتخصصين، والعاملين مع طلبة غرف المصادر إلى أهمية العمليات المعرفية (4

 . وتعديل سلوكه وكية في فهم اإلنسانالسل

 

 وتتمثل أهمية الدراسة التطبيقية فيما يلي:األهمية التطبيقية، 

لدى طلبة غرف المصادر  االجتماعيسلوكي مالئم لخفض القلق -تطوير برنامج إرشادي معرفي (1

 في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية. 

ادر ببعض المعارف، واألنشطة، والمهارات المتعلقة تزويد المرشدين والعاملين في غرف المص (2

، مما االجتماعيالسلوكي، للتعامل مع الطلبة الذين يعانون من القلق -بفنيات البرنامج المعرفي

  ينعكس إيجابًا على خصائصهم وسلوكاتهم.

 

 حدود الدراسة ومحدداتها 6.1

 :تتحدد امكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء ما يلي

لدى طلبة غرف المصادر  االجتماعيالسلوكي لخفض القلق -البرنامج المعرفي الحدود الموضوعية:

 بالمدارس الحكومية في مدينة رام هللا والبيرة.

 المصادر مركزساسية الملتحقين بعينة الدراسة من الذكور واإلناث من المرحلة األ الحدود البشرية:

سنة حيث يلتحقون بالمركز عوضا عن غرفة المصادر في  (14-12) ما بينوالذين تتراوح أعمارهم 

  .األساسيالمدراس الحكومية والتي تستقبل حتى الصف الرابع 
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مركز المصادر المكون من غرف مصادر وهو تابع لمديرية التربية والتعليم محافظة  الحدود المكانية:

ة، حيث يستقبل المركز الطلبة ما بعد الصف مقابل منتزه البير  -رام هللا والبيرة، الواقع بمدينة البيرة

 الرابع األساسي عوضا عن غرفة المصادر بالمدرسة والتي تستقبل طلبة حتى الصف الرابع األساسي

 م.2019/2020من العام الدراسي  ألولاطبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الحدود الزمنية: 

 ائصها، وهي:كما تتحد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة وخ

 لدى طلبة غرف المصادر.  االجتماعيمقياس القلق  -

 طور ألغراض الدراسة.الذي السلوكي -البرنامج اإلرشادي المعرفي -

 

  للمصطلحات ةاإلجرائي اتالتعريف 7.1

 تضمنت متغيرات الدراسة عدداً من المصطلحات الرئيسية، وفيما يلي التعريف بهذه المصطلحات
 :االجتماعيالقلق 

هو مظهر من مظاهر القلق والخوف من الحديث أمام اآلخرين حيث "ف القلق االجتماعي بأنه: يعر 

ة مما يصيب الكثير من األفراد بالخوف من األداء السلبي المستهجن، االجتماعييشكل محكًا للجاذبية 

  .(Beck, 2000:186) "فيبعث عندهم كربًا وخوفًا من األداء السلبي أمام اآلخرين

 (DSM-5)العقلية  لالضطراباتللدليل التشخيصي االحصائي الخامس  اً قطب االجتماعيلقلق ويعرف ا

، American Psychological Association" (APA )" للطب النفسي مريكيةاألالصادر عن الجمعية 

ة والتي يتعرض فيها االجتماعيالخوف الملحوظ والمستمر من موقف واحد أو أكثر من المواقف : "بأنه

من أن يتصرف بطريقة محرجة، أو تظهر عليه أعراض  من قبل االخرين، حيث يخاف للتقليملفرد ا
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 ,APA)" ةاالجتماعيالمواقف  ن القلق بحيث يراها االخرون ويفسرونها بشكل سلبي نتيجة لذلك يتجنبو 

2013: 202). 

 قد يتعرض لها الفرد ة أو مواقف اأَلداء، التياالجتماعيالخوف المستمر من المواقف وهو يتمثل في 

للتفحص والتقييم من قبل اآلخرين، فيخاف من َأن يتصرف بطريقة محرجة، َأو َأن تظهر عليه  ثلتويم

أَعراض القلق من توتر وتعرق واحمرار الوجه التي قد تكون على شكل نوبة هلع، مرتبطة بالموقف، 

                   ائد وغير معقولتتسبب في معاناته من الحرج واالرتباك، ويدرك الفرد أن خوفه ز 

(Ali & Kareem, 2016.) 

التي يحصل عليها الطلبة على مقياس االجتماعي  درجة القلقب :القلق االجتماعي وتعرف الباحثة

 .الحالية ألغراض الدراسةالذي طور  االجتماعيالقلق 

 السلوكي: -المعرفياالرشادي البرنامج 

"النشاط العقلي المتصل بالتفكير  :بأنه السلوكي-برنامج المعرفيال (112: 2006)يعرف عبد الخالق 

وتخطيط  ، وحكم ووعي للعالم الخارجي وتداول للمعلوماتواستداللوما يرتبط به من تذكر، وإدراك 

ألنشطة العقل البشري ويشمل السلوك المعرفي على األفكار والمعتقدات والتي للكثير منها خصوصية 

 ذاتية". 

 استراتيجيات استخداميحتوي على عدد من الجلسات التي تضمن ارشادي بأنه برنامج  احثة:وتعرفه الب

معينة تستند إلى النظرية المعرفية السلوكية بهدف إحداث تغيرات مطلوبة في السلوك، وهو التدخل 

 لدى طلبة غرفة المصادر. االجتماعياإلرشادي المراد قياس حجم أثره لخفض القلق 

هم طلبة ملتحقون بغرفة المصادر الموجودة بمركز المصادر التابع  ف المصادر:طلبة مركز وغر 

لمديرية التربية والتعليم ومجهز بالوسائل، واأللعاب التربوية، واألكاديمية التي من شأنها تطوير وبناء 
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من مهارات الطلبة الملتحقين به وصنفوا على أسس معينة، حيث جاءت الغرفة إلتاحة الفرصة لإلفادة 

مناهج الطلبة العادين مع تقديم برنامج مساعدة لهم، ومراعاة جوانب الضعف لديهم، وذلك بناء على 

هذه الفئة حيث يجب أن تكون الغرفة مجهزة باألثاث المناسب، والبرامج  احتياجاتخطة علمية تلبي 

 انتهاءصفه بعد  التعليمية المناسبة، حيث يقدم البرنامج للطالب بهذه الغرفة، ويعود الطالب إلى

برنامجه وتستقبل هذه الغرفة الطلبة ما بعد الصف الرابع األساسي عوضا عن غرفة المصادر 

 (.9: 2014بالمدرسة الحكومية )دليل معلم التربية الخاصة، 

لملتحقون ( ا 14-12)الذين تتراوح أعمارهم بين هم الطلبة  بأنهم: تعرف الباحثة طلبة غرف المصادرو 

عوضا عن ر بمركز المصادر التابع لمديرية التربية والتعليم لمحافظة رام هللا والبيرة، بغرف المصاد

وشخصوا وصنفوا على ، األساسيغرفة المصادر بالمدارس الحكومية التي تستقبل حتى الصف الرابع 

، وطرق االختباراتأنهم يعانون من صعوبات تعلم بناء على أسس التصنيف المتبعة بالمدارس من 

المعلومات، والتي تضمن مالحظات المعلمين عليهم، ودراسة الحالة، والمقابالت األسرية،  جمع

  بناء على خطط فردية وجماعية تقدم لهم داخل المركز.  ويتلقون الخدمات في تلك الغرف
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري  1.2

  االجتماعيالقلق  1.1.2

 السلوكي -اإلرشاد المعرفي 2.1.2

 غرف المصادر 3.1.2

  الدراسات السابقة 2.2

 االجتماعيدراسات عربية تتناول برامج إرشادية للتعامل مع القلق  1.2.2

 االجتماعيدراسات أجنبية تتناول برامج إرشادية تتعامل مع القلق  2.2.2
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 لفصل الثانيا

 قةطار النظري والدراسات الساباإل

سيتناول هذا الفصل عرضًا نظريًا من األدب السابق عن القلق االجتماعي، والبرنامج اإلرشادي      

 السلوكي، وطلبة غرف المصادر لنستطيع فهم الدراسة والتعاطي مع متغيراتها.-المعرفي

 اإلطار النظري  1.2

منذ ذلك الوقت وهو يبحث عن نسان منذ بداية حياته نشأ باحثًا عن االستقرار واألمان، و إن اإل     

فهو يسعى لتخفيف عبء الحياة عن كاهله، وعندما زادت الحياة تعقيدًا،  ،الطمأنينة له وألبنائه

كافة،  الضغوط الجسدية، والنفسية، والعقلية التي يتعرض لها أفراد المجتمع ازدادتوتوسعت حاجاتها، 

كان من يتعرض  إذاد بعض األفراد، فكيف من السمات التي بدأت تبرز عن االجتماعيوأصبح القلق 

لتلك الضغوط هو طفل تنقصه بعض الحاجات التي تميزه عن زمالئه، فال شك أنه سيكون عرضة 

  .لذلك القلق

 

 االجتماعيالقلق مفهوم  1.1.2

ة االجتماعييتمثل بالخوف من المواقف  االجتماعيأن القلق  (Ritshard, 2003) ريتشارد يرى      

ح هذه المواقف مصدر تهديد للفرد، وترافقها تغيرات فسيولوجية حادة، وتنتهي إلى التجنب بحيث تصب

عندما  االجتماعييخافون فقط من مواقف التفاعل  االجتماعيوالعزلة، فاألشخاص المصابين بالقلق 

بأنه للفرد عندما يشعر  القلق االجتماعي يحدثو يدركون أنهم موقع تقييم، أو نقد من قبل اآلخرين. 

موضوع تقييم من قبل اآلخرين، ويدرك أن قلقه غير عقالني وغير صحيح، وال يستطيع مواجهة 

 اآلخرين.
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بأنه استجابة معرفية، سلوكية، انفعالية، لموقف اجتماعي  (Ahghar, 2014) أهجار وقد عرفه     

سلبي له من قبل ال التقييموالخوف من  االجتماعيمعين لدى الفرد، يتضمن مشاعر الضيق والتجنب 

سرعة ضربات  ،احمرار الوجه :مثل ،ر لديه أعراض فسيولوجيةهاالخرين ويتجاهل مواقف القوة، وتظ

 .ارتجاف اليدين والقدمين، والعرق الغزير ،القلب، الدوخة

الصادر عن منظمة الصحة  (ICD- 10)النفسية  لالضطراباتويعرفه التصنيف الدولي العاشر      

"خوف من المالحظة والتدقيق من قبل االخرين لسلوكات الفرد كاألكل،  :بأنه (WHO)العالمية 

 .(WHO, 1992: 22) "ةاالجتماعيوالتحدث أمام الناس، وهذا يؤدي الى تجنب الفرد للمواقف 

يؤثر  االجتماعيأن القلق  Rizwan, Inam, & Aboidullah, 2015)) أبودوالريزان واينام و  ويرى      

ري للطفل في مستوى المدرسة، وقد يؤدي إلى إعاقة بعض األفراد في استكمال على النمو الفك

ة، ومن الممكن قبول االجتماعيتعليمهم، أما على المستوى البعيد فإنه يؤثر على قدراتهم ومهاراتهم 

 وظائف أقل من مستوى قدراتهم فقط لكونها بعيدة ومنعزلة عن اآلخرين.

يظهر لدى األفراد في مواقف  ،هو عبارة عن خوف مبالغ فيه تماعياالجوترى الباحثة أن القلق      

مما  ،يصاحب ذلك تقديرات سلبية حول الذاتقد و  ،خرين لهاآل بتقييماتفينشغل  االجتماعيالتفاعل 

 لى تغيرات فسيولوجية تطرأ على الفرد. إيؤدي 

 

  االجتماعيمكونات القلق  1.1.1.2

  هي كاآلتي: ،(Henderson, 2010ا جاء لدى هندرسن )حسب م مكونات االجتماعيللقلق     

مكون معرفي: وهو األفكار، والمعتقدات، والتوقعات الغير صحيحة لدى الفرد، وهي السبب المباشر 

 الستمرار األعراض.
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الفرد، ويحدث عند مواجهة أحد  مكون فسيولوجي: وهو ظهور بعض األعراض الفسيولوجية لدى

 مجرد التفكير بها. ة أو االجتماعيالمواقف 

 التي يحدثها األشخاص ذوي القلق بهدف التحكم بالموقف.  االستجاباتمكون سلوكي: وهو 

 ة.االجتماعي: يتمثل في مشاعر الخوف والهلع في المواقف انفعاليمكون 

 

  االجتماعيأنواع القلق  2.1.1.2

 :أنواع، وينقسم إلىاالجتماعي (، فإن للقلق 2002حسب البناء )     

 ة بشكل عام. االجتماعيالقلق المعمم، ويكون عن طريق الخوف من المواقف  .1

مرتبط بعدد محدد من المواقف، وذلك بناء على خبرات سيئة حيث وهو معمم: الالقلق غير  .2

العام، هو أكثر انتشارًا،  االجتماعيأن القلق  حيثيظهر هذا الخوف في موقف، أو موقفين، 

ة، واألكاديمية، والمهنية االجتماعيتؤدي إلى إعاقة في الوظائف وأكثر شدة، ونتائجه خطيرة 

 للفرد.

 

 االجتماعيسباب المؤدية للقلق ألا 3.1.1.2

يصيب األفراد في مختلف األعمار  االجتماعيأن القلق  (2001)ورضوان  ،(2009)أورد حسين     

 والمستويات، وهناك عوامل تفسر أسبابه، وتسهم في ظهوره، منها:

أن  ، إذة األقران مع بعضهم البعض، وعوامل مرتبطة بهذه العالقة، فهي عالقة تبادليةعالق (1

لخبرات غير سليمة مع أقرانه، وهذه الخبرات السلبية  يكون أكثر تعايشاً  جتماعياً االطفل القلق 

 تؤدي إلى تفاقم القلق.
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نفسهم بطريقة سلبية، كما لديهم نزعة نحو تقيم أ االجتماعيأن األفراد ذوي القلق  :عوامل معرفية (2

 أنهم يميلون إلى المبالغة لتقدير إدراك الناس اآلخرين للقلق الشخصي والتعلق بالوالدين. 

 جيني منذ الوالدة.  استعدادأن يكون هناك  :عوامل وراثية (3

 سمنة زائدة، وضعف في البنية.  الجوانب البدنية: وجود إعاقة بدنية، أو (4

 ن الوجه، العرق، ذكر مهنة الوالدين.ة تغير لو االجتماعيالجوانب  (5

 للوالدين. االقتصادية: تدني الحالة االقتصاديةالجوانب  (6

ة في األسرة، قسوة أسلوب تعامل االجتماعية: نقص التدريب على المهارات االجتماعيالتنشئة  (7

 وجود حماية زائدة في مرحلة الطفولة. إحداهما مثل زيادة استخدام العقاب، أو لوالدين، أوا

أن القلق ، إال معرفة الفرد بأن مخاوفه غير منطقيةمن رغم العلى أنه ( 2010) الغزاوي  ؤكديو      

 في السلوك التوكيدي. انخفاض مباشر في سبب االجتماعي

 

 ا  جتماعياصفات الشخص القلق  4.1.1.2

APA( American Psychological Association The ,(حسب جمعية علم النفس األمريكية )    

خرين كاألقران مصحوبة بالتوتر عند مواجهة اآل ستجابةا يظهر ، فإن الشخص القلق اجتماعياً (2003

ة المختلفة التي يكون فيها الشخص عرضة االجتماعيملحوظ من المواقف  وخوف ،الجيرانو والوالدين 

 ،توترالخوف و من الحالة  تتملكهخرين فيتصرف تصرفات غير مقبولة، لذلك للفحص من قبل اآل

والشعور بالغيرة،  االجتماعيغير قادر على التعامل مع اآلخرين، واألخذ، والعطاء، والتفاعل  فيكون 

باألفراد وعدم المشاركة في األنشطة الجماعية والتفاعالت، مما يؤدي  االختالطوالنقص خاصة عند 

لتعبير عن الذات في ة المختلفة، صعوبة ااالجتماعيفي المواقف  االرتياحإلى خمول ظاهري، وعدم 
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ة، وانكماش في عالقة الشخص مع االجتماعيالمواقف المختلفة، الهروب، أو التجنب للمواقف 

 اآلخرين، أو الغرباء.

 

 وعالقته ببعض المفاهيم النفسية االجتماعيالقلق  5.1.1.2

 ،(2012) داتاوشاهين وجر  ،(2013) كحجازي  يتفق الباحثون : االجتماعيالقلق وعالقته بالرهاب  - 

، وهو أن القلق االجتماعيوالرهاب  االجتماعيين القلق هناك اختالف بأن  ،(2009)حسين و 

، والثاني أعم ويكون هناك رغبة قوية في تجنب االجتماعيأخف حدة من الرهاب  االجتماعي

تماعي ة المختلفة، وليس كل الذين لديهم قلق اجتماعي لديهم رهاب اجاالجتماعيالتفاعالت، والمواقف 

 .حيث هذا أعم، وأعراضه أكثر حدة

تتساوى الشخصية التجنبية بمشاعر القلق : وعالقته بالشخصية التجنبية االجتماعيلقلق ا -

، ويكون قلقها مقتصر على مواقف االجتماعيلكن لديها مهارات أقل من ذوي القلق  االجتماعي

التجنبية ال تظهر صوت مرتفع، وال  أخرى، إنَّ الشخصية اجتماعيةمعينة، وهي متميزة في مواقف 

 (.2009ة المختلفة )معمربة، االجتماعيإيقاع بالعين خالل التفاعالت 

 

هو الخجل في صورته العظمى فهو الخجل  االجتماعيالقلق : وعالقته بالخجل االجتماعيلقلق ا -

م القدرة على غير السوي المرضي، وهذا فرق الى حد ما في اختالف الدرجة، وليس النوع، وهو عد

ة، وتظهر من خالله أعراض جسمية، ونفسية، وهناك تداخل في الخصائص االجتماعيممارسة الحياة 

 (.2010السلوكية، وتشابه باألعراض الجسمية، والنفسية، واألفكار الالعقالنية )شعبان، 
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  االجتماعيلنظريات المفسرة للقلق ا 6.1.1.2

إن لم يكن جميعها تفسير القلق بمجاالته وأنواعه، ومنه القلق النفس علم حاولت معظم نظريات      

 ، ومن هذه النظريات:االجتماعي

، وخبرة مؤلمة، انفعالية استجابةترى نظرية التحليل النفسي أن القلق هو  نظرية التحليل النفسي:

ما، أو نشاط تدافع وغالبًا يكون نتيجة رغبات مكبوتة، أو خبرات عدوانية، وهنا إما أن تقوم األنا بعمل 

" مع ذلك، إذ فسر Adler" ختلف أدلراوقد (. 2000به عن نفسها، مما يهددها وتبعده عنها )الشناوي، 

، وذلك بسبب عدم اإلحساس باألمن، والشعور االجتماعيبسبب القصور العضوي  االجتماعيالقلق 

 (.1993بالكراهية )عبد الفتاح، 

التي يبديها  االنفعاالتتقوم على فكرة أن  االجتماعيين للقلق : إن نظرة المعرفيٌ لنظرية المعرفيةا

الالعقالني، وتفكير األفكار، العقالني و  الناس ناتجه من طريقة تفكيرهم لذا ركزت على التفكير

ورفضت ما نادت به نظرية التحليل النفسي، وهو أن الالشعور مصدر االضطراب، وما تنادي به 

تحليل لألفكار بواسطة النظام المعرفي، وحدوث توافق بين النظام  نتيجة هالسلوكية أن السلوك إستجاب

، وتركز المعرفية على ما يقوله الفرد، وما يشعر به، ويفكر به، واتجاهاته الخارجيةالداخلي، والمثيرات 

 (.2000، أحمدوأفكاره، وآرائه، فكلها لها عالقه بالسلوك )

التي يعيش فيها،  البيئةالسلوك متعلم، ويكتسبه الفرد من ن بأ يرى السلوكيون ة: النظرية السلوكي

والقلق يرتبط بماضي اإلنسان، وما يتعلمه من خبرات، والخوف ذو مصدر موضوعي يدركه الفرد 

 (.1989)كفافي، 

تجمع هذه النظرية بين الوجودية والظاهراتية، وترى أن القلق يأتي من الخوف من : نسانيةالنظرية اإل 

الحياة، وحتمية الموت  انتهاءالتفكير باألحداث التي تهدد وجود الفرد وإدراك اإلنسان إلى المستقبل، و 

ما فقد بعض من  إذاهو المثير األساس للقلق، فإنه يحرص على الوجود، ويزداد القلق عند الفرد 
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متاحة الفرص ال انخفاضنتيجة اإلهمال، أو المرض، أو التقدم في السن يعني عند  أو وظائفهقدرته، 

 .(1976له )عبد السالم، 

بين جانبين من القلق، فأما النوع األول فهو ناتج  تميز نظرية القلق(: الحالة والسمة)نظرية القلق 

طارئة، وهي تختلف من وقت آلخر، وتعبر عن المشاعر التي تزيد من نشاط الكائن  انفعاليةعن حاله 

أو الخوف، أو التوتر، فتظهر عالمات القلق، أما الحي للجهاز العصبي الذاتي عندما يشعر بالخطر، 

بالقلق، والتي  لإلصابةالفردية في القابلية  االختالفاتالنوع اآلخر فهو القلق كسمة، وهو يشير الى 

استجاباتهم للمواقف المدرسية، وذلك وفقًا لما  اختالفالموجودة بين األفراد في  االختالفاتتعود الى 

 .Speillberger, 1984))لته فرد خالل طفو  اكتسبه كل

السلوكي -فاإلرشاد المعرفي متكاملة، االجتماعي: أن النظريات التي فسرت القلق ترى الباحثةو      

يحاول التأثير على سلوك المسترشد من خالل التأثير على أفكاره، وتعلمه وإدراك الواقع بشكل سليم 

ات إيجابية في شخصية الفرد، وبالتالي في بعيد عن األفكار غير المنطقية، لهذا فهي تحدث تغير 

 سلوكه. 

 

  االجتماعيسباب التي تعزز القلق األ 7.1.1.2

       ، ودراسة(2012)، ودراسة الخصاونة (2016)ة نأشارت الدراسات: كدراسة الدبادب     

Epkinsola, 2007)) التفاعل األبناء في األسرة في تعليم ، إلى أهمية دور (2004)، ودراسة األشقر

، فسوء معاملة الوالدين االجتماعيف األبناء مع محيطهم ية، وتكياالجتماعيبإيجابية مع المواقف 

 االجتماعيألبنائهم، وتعريضهم للعقوبات الجسدية، والقسوة، والصرامة يزيد من ظهور عالمات القلق 

تهم، ويصبح الخوف من كما أن القسوة، والشدة على األبناء في وجود اآلخرين يؤثر على نمو شخصيا

بالنفس،  الثقةالعقاب هو الدافع وراء السلوك، ويترتب على ذلك عدم القدرة على اتخاد القرارات، وعدم 
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والتعرض لمواقف اإلحباط والفشل المتكرر، مما يسبب لهم الشعور بالنقص والعجز، وعدم القدرة على 

 إثبات الذات كما األقران.

 

 لوكيالس-اإلرشاد المعرفي 2.1.2

السلوكي في أواخر القرن العشرين، وأصبح في وقت قصير جدًا هو -ظهر اإلرشاد المعرفي      

اإلرشاد الرئيس في معظم الدول المتقدمة، ويعتبر هذا النوع من اإلرشاد جزء من اإلرشاد السلوكي؛ 

 (.2000محارب، ألنه أظهر نجاحًا وفاعلية في إحداث تغييرات ملموسة في السلوك المراد تعديله )ال

السلوكي على إعادة التنظيم لألفكار المعرفية، وإزالة التشوهات الناتجة -ويقوم اإلرشاد المعرفي     

عن األفكار لدى الفرد، ويركز على العمليات المعرفية، وعالقتها بالسلوك التكيفي، وهو يركز على 

م االستفادة منها بقية الحياة، كما تعمل الوقت الحالي، ويهتم بالمشكالت، وفيه تعلم لمهارات محددة يت

هذه المهارات على إبراز التفكير المشوه وتعديل االعتقادات الخاطئة والتعامل مع اآلخرين بطرق 

 (.Hughe, 1988)جديدة وتعديل السلوك غير المرغوب 

 

 السلوكي -المعرفيرشاد مفهوم اإل 1.2.1.2 

"وسيلة من وسائل اإلرشاد النفسي  :السلوكي بأنه-رفي( اإلرشاد المع21 :2005يعرف الغامدي )     

القلق، ومساعدة األشخاص على التكيف داخل  اضطراباتفي تخفيف  استخدامهاالحديث التي يمكن 

البيئة من خالل تصحيح المعتقدات الخاطئة، وتدريبهم على السلوك الصحيح، وذلك من خالل 

  استخدام األساليب المعرفية".

وفنيات  مبادئالسلوكي، بأنه برنامج مخطط يستند إلى -برنامج اإلرشادي المعرفيويعرف ال     

تتعلق بجوانب معرفية وسلوكية عند الفرد، ويتضمن مجموعة من الممارسات واألنشطة اليومية 
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لدى أفراد العينة  االنفعالي االضطرابللتخلص من مشاعر الضيق، والقلق، والخوف، وحدة 

 (.2006ة المختلفة )عبد الخالق، االجتماعياركتهم الفعالة في المواقف المستهدفة، وتعزيز مش

السلوكية تفترض في اإلرشاد النفسي وجود ثالث -( "أن النظرية المعرفية92: 2008ويرى إبراهيم )     

ستجابات الفرد للسلوك"، تتمثل في اعناصر مترابطة يساهم تفاعلها مع بعضها البعض في تطوير 

أشعر اآلن"،  بماذانفعالي "قف والخبرات المترابطة بالحالة النفسية، الجانب الوجداني واالاآلتي: الموا

 والبناء المعرفي: "كيف أدرك الموقف وأفسره".

أن أي نوع من أنواع اإلرشاد النفسي يركز على الوقت الحالي بشكل أو بآخر،  :وترى الباحثة     

 االعتقاداتم فيه تعلم مهارات جديدة تساعد في تعديل ويهتم بالمشكالت ولو بدرجات متفاوتة، ويت

 الخاطئة، والتعامل معها بطرق صحيحة، هو نوع من أنواع تعديل السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي.

 

 السلوكي-مكونات البرنامج المعرفي 2.2.1.2

ن رئيسين، السلوكي يتكون من مكوني-البرنامج المعرفي إن، ف(Richard, 2003) ريتشارد حسب     

 هما:

: يقوم على مساعدة األفراد في تغيير أنماط معتقداتهم التي يعيشونها للتغلب على المكون المعرفي -

 مخاوفهم. 

 مثل تغير ردود األفعال لألفراد تجاه مواقف مثيرة للقلق. ت: ويالمكون السلوكي -

 

 السلوكي -المعرفيرشاد مراحل اإل  3.2.1.2

السلوكي يمر في عدة مراحل، يمكن تلخيصها -(، فإن اإلرشاد المعرفي2001حسب عبد العزيز )    

 في ثالث مراحل حسب اآلتي: 
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مرحلة المالحظة الذاتية: وهي أن يكون لدى المسترشد أحاديث وتخيالت غير  -المرحلة األولى

تيجة مناسبة، وهنا يعمل المرشد على التركيز على األفكار، والمشاعر والسلوك، ويؤدي ذلك إلى ن

 حساس بالمشكلة، والعمل على تعديل السلوك.معرفية، وهي اإل

مرحلة األفكار والسلوكات غير المناسبة وتتضمن مالحظة المسترشد لنفسه من  -المرحلة الثانية

خالل توليد حديث ذاتي داخلي يولد أفكار جديدة تؤدي إلى إعادة البناء المعرفي من خالل تنظيم 

 المسترشد لخبراته.

ويقوم المسترشد من خاللها بسلوكات  رتطوير الجوانب الخاصة بالتغيمرحلة  -حلة الثالثةالمر 

 المواجهة، وذلك يؤدي إلى عمليات التغير والتعميم في المواقف المشابهة.

 

 السلوكي-رشاد المعرفيمبادىء اإل  4.2.1.2

المسترشد، والخبرة السلوكي على مجموعة من المبادىء التي تضمن المرشد و -يركز المعرفي     

 (:2002اإلرشادية، وما يرتبط بكل منها، وتتمثل تلك المبادىء فيما يلي )أباظة، 

المرشد، والمسترشد يعمالن معًا في تقييم المشكالت، والتوصل إلى الحلول، وأن المعرفة لها دور  -

ة متبادلة، وإن أساس في عملية التعلم لدى اإلنسان، والمعرفة والوجدان والسلوك تربطهما عالق

والتوقعات، واألنشطة المعرفية األخرى لها دور أساس في فهم وإنتاج أي سلوك، وتساهم  االتجاهات

 في التنبؤ بإحداث تأثيرات لإلرشاد. 

التركيز على فهم الفرد للجزء المراد تعديله في تفكيره، وتقديم الخبرة المتكاملة له بالجوانب كافة:  -

، والسلوكية، لكي يتم التأثير على سلوكه من خالل الكلمة، أو المعلومة، ومن واالنفعاليةالمعرفية 

 أفعاله التي تتحكم في نوع الخدمة التي تقدم. ردودخالل 
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 السلوكي -المعرفيرشاد أهداف اإل  5.2.1.2

السلوكي يقوم على تعليم المسترشد كيف يالحظ -إلى أن اإلرشاد المعرفي( 2000) يشير عيد     

ويحدد أفكاره التلقائية التي يقررها لنفسه ويعلم المسترشد على إدراك العالقة بين أفكاره ومشاعره ذاته 

وسلوكه وخاصة المرتبطة باألحداث غير المنطقية، كما وأنه يقوم على تعليم المسترشد تصحيح تلك 

فية وسلوكية، صحيحة وغير إيجابية من خالل تعليمه أساليب وفنيات معر الاألفكار والتشوهات غير 

فهو يركز على العالقة التفاعلية بين الظروف والمعارف والسلوك، ويفترض أن ما يعرفه الفرد يؤثر 

 على ما يفعله.

 

 االجتماعي  القلق التعامل معالمستخدمة في  األساليب 6.2.1.2

كثر على الرغم من صعوبة األعراض المصاحبة للقلق من حيث الشدة والنوع، إال أنه من أ     

في مجال اإلرشاد النفسي، فهناك طرق متعددة  المشكالت التي يمكن التخفيف منها بإزالة أسبابها

 للتعامل مع اضطراب القلق االجتماعي في إطار العمل اإلرشادي، وهي كاآلتي:

وهو من الفنيات المهمة في التعامل مع القلق االجتماعي، وذلك عن  :النفسي يالتحليلاإلرشاد  -

لتعامل مع الجزء المسؤول عن هذا القلق في مكونات الشخصية، والسيطرة عليه، وذلك بنقل طريق ا

 (.1999األسباب المكبوتة من الالشعور إلى الشعور )الداهري، 

السلوكي من أكثر الطرق -( أن اإلرشاد المعرفي2003يرى عكاشة )السلوكي: -رشاد المعرفياإل  -

القلق النفسي، وذلك عند طريقة تغيير النظم المعرفية في  مل معشيوعًا واستخدامًا في محاولة التعا

 التفكير.  

السلوكي للتخلص من -وفيما يلي عرضًا موجزًا لبعض الفنيات التي يستخدمها اإلرشاد المعرفي     

 ، والتي نستخدمها في هذه الدراسة، وهي كاآلتي:االجتماعيالقلق 
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اجتماعية معينة من أجل إكسابهم سلوكات جديدة مرغوب هي تدريب األفراد على مهارات  النمذجة:

بها من خالل القصص  واالقتداءفيها من خالل التعلم االجتماعي، وذلك بالتعرف إلى النماذج السوية 

 (. 2012الواقعية، أو الرمزية )أبو أسعد وعربيات، 

من تأكيد التحسينات  إعطاء المسترشد واجبات خارج نطاق الجلسة، مما يساعد الواجبات المنزلية:

دقيق  ارتباطالتي يتناولها المرشد خالل الجلسة اإلرشادية، ويجب أن تكون الواجبات المنزلية مرتبطة 

 (.1998الذي يعمل عليه المرشد من أجل تحقيق الفائدة المرجوة )الشناوي،  اإلرشاديبالهدف 

لديه، ويعتمد  باالضطرابع التحكم ينطلق هذا األسلوب من مبدأ أن الفرد يستطي لتخيل االنفعالي:ا

ذاكرة  استثارةعلى  الفئةهذا األسلوب على مدى تفاعل الفرد مع اإليماءات الموجه له، وتعمل هذه 

  .(1998الشناوي، )الفرد، ونمذجة بعض المواقف لديه 

 تعتبر المهارات االجتماعية عبارة عن مجموعة من األنماط ة:االجتماعيالتدريب على المهارات 

السلوكية، والمعرفية التي يكتسبها الفرد نتيجة الخبرات والمواقف التي يمر بها أثناء تفاعالته 

االجتماعية المختلفة مع بيئته التي يديرها بطريقته لحماية نفسه من التعرض للضغوط والتوترات 

 (.2016النفسية التي قد تنشأ عن فشله بالتعامل مع هذا المحيط )غزو وسمور، 

يعتبر أسلوب االسترخاء أحد أهم االستراتيجيات المستخدمة في التعامل مع الضغوط خاء: االستر 

النفسية، وذلك لما له من فاعلية في خفض القلق والتوتر الذي ينجم من مصاعب الحياة، وقد يستخدم 

مضادة للقلق،  كاستجابةهذا األسلوب بمفرده أو يستخدم مع أساليب أخرى، فاالسترخاء يعمل 

القلق،  استجابةشخص ال يمكن أن يكون مسترخيًا وقلقًا في نفس الوقت، فاستجابة االسترخاء تمنع وال

يخفض من الشعور بالقلق وظهور األعراض المصاحبة له )حسين  االسترخاءوتدريب الفرد على 

 (.   2006وحسين، 
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ن التعزيز على تقديم التعزيز أو ضمنيًا، ويقوم هذا النوع م اً قد يكون التعزيز صريح يجابي:التعزيز اإل

اإليجابي بعد ظهور االستجابة المطلوبة، وتساعد هذه الفنية في إدراك الفرد لقدرته على ضبط البيئة 

المحيطة به، وتساعده على زيادة الوعي باألفكار السلبية التي تؤثر في سلوكه واستجاباته تجاه 

 (.2006األحداث والمواقف التي يتعرض لها )حسين وحسين، 

الوقت يتحول الدور  تمثيل أدوار نماذج معينة من خالل وجود قدوة مالئمة، ومع مرور لعب الدور:

)أبو أسعد  خاصة بالواقع ةجتماعيالى واقع يعيشه، ويستطيع من خالله تعلم مهارات إالذي يقوم به 

 (.2012وعربيات، 

 
 السلوكي-رشاد المعرفيخصائص اإل  7.2.1.2

 السلوكي خصائص عديدة، منها:-المعرفي يتضمن اإلرشاد     

الصفات التفاعلية: وهي تعني أن يكون المرشد قادر على التواصل اللفظي وغير اللفظي، ويجب  -

أن يحرص على عدم النقد، وأن يساعد المسترشد على بناء ثقته بنفسه، وأن يظهر بمظهر 

 (.2014المرشد الخبير )اإلسي، 

رصة للمرشد للتأكد من فهم المسترشد للمعلومات وفهم العائد من العائد المنتظم: وهو اتاحة الف -

السلوكي، حيث يوفر المرشد في كل جلسة ملخص قصير لما حدث فيه، -اإلرشاد المعرفي

 (.2004ويطلب من المسترشد استنتاج النقاط المهمة )بارلو، 

لمسترشد وهو يكون عليه بين المرشد، وا االتفاقبناء الجلسات: ويتم ذلك من خالل جدول يتم  -

موجه للمسترشد وينظم العالقة بينهما، وذلك لرصد التقدم باإلرشاد حيث تفحص فيه المشاعر في 

بداية كل جلسة، ومراجعة موجزة للجلسة السابقة، ووضع بنود الجلسة الحالية، وتحديد موعد 
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دة للمسترشد الجلسات القادمة، ويحدث التقدم اإلرشادي من خالل عرض مهام، ومسؤوليات محد

 (.2008في مرحلة اإلرشاد على أن تكون دقيقة، وعلى صلة بالموضوع )بالمر، 

السلوكي إلى أن الحاجة لإلرشاد -رصد وتعديل األفكار غير المنطقية: ينظر اإلرشاد المعرفي -

التفكير حيث يتضمن عمليات معرفية مشوهة تؤدي إلى رؤية سلبية للذات،  اختاللتكون بسبب 

غيرة صحيحة، لذلك يقوم المرشد بالعمل على تغير فكرة  انفعاالتلمحيط، وتؤدي إلى والعالم ا

معينة من األفكار المشوهة لدى المسترشد حيث تكون هذه الفكرة من ضمن قائمة مشكالت 

 (.2006المسترشد )ليلهي، 

موجهة ألي  السلوكي يمكن تطبيقها بصورة-وفنيات اإلرشاد المعرفي استراتيجياتأن  ترى الباحثة:و 

أنها تعتمد على األفكار والسلوك في  إذختالف المشكالت التي يتعرض لها الفرد، امضمون إرشادي ب

 آن واحد.

 

 السلوكي-رشاد المعرفيزايا اإل م 8.2.1.2

يسعى السلوكي مزايًا عديدة، من أهمها: أنه -( على أن لإلرشاد المعرفي2006يؤكد سالمة )     

وبسيطة مثل القدرة على  ويستخدم فنيات سهلة ،عتقدات غير العقالنيةللكشف عن األفكار والم

اإلقناع، وبالتالي يستطيع المسترشد تطبيقها، ويسعي لتغير فكرة المسترشد عن نفسه وفحص مشاعره 

ستبدالها بأفكار اوما يقوله داخليًا، ويعتبر أسلوبًا مثاليًا لتعديل األفكار والمعتقدات غير العقالنية و 

جتماعية، اويكسبه أفكارًا عقالنية ومهارات  نية ومنطقية، ويعطي المسترشد تحصين للمستقبلعقال

هتمامه بالمشاعر واألفكار في التقارب بينه وبين أنواع أخرى من اإلرشاد، واإلرشاد ا ويساهم من خالل 

 ( دقيقة.90-40السلوكي قصير المدى، فهو يقدم مرة أو مرتين أسبوعيًا، ومدة الجلسة من )-المعرفي



27 
 

تمثل نتاج ثالث نظريات، هي: السلوكية، والمعرفية، والتعلم  السلوكي-إن نظرية اإلرشاد المعرفي     

يحدث من خالل إدراك الفرد لمواقف حياته وتصرفاته  االجتماعي، حيث ي رى أن التعلم االجتماعي

لسلوك الذي يتم التركيز عليه يسمى التي تؤثر في سلوكه، فا وبين البيئةالتي تنتج نتيجة التفاعل بينه 

السلوك المستهدف ويبدأ باألحداث التي تحدث قبل المشكلة، ومن ثم األحداث التي تليها، وتسمى 

 (.2009النتائج، وتستخدم النتائج اإليجابية من خالل تصحيح األفكار والمشاعر )السيد، 

مستخدمة في التعامل مع من يعانون من السلوكي من أكثر األساليب ال-ويعتبر اإلرشاد المعرفي     

، حيث يشمل على نماذج التفكير السلبي والسلوكات غير المرغوبة لكسر االجتماعياضطراب القلق 

دائرة الخجل والخوف لديهم، وذلك ألن األفراد القلقين اجتماعيًا يكون لديهم في الغالب أفكار سلبية 

 (.Endersons, 2014) ي تتطلب منهم تفاعاًل اجتماعياً عن أنفسهم واآلخرين، وبخاصة في المواقف الت

 واالعتقاداتالسلوكي يركز على دور التفكير والخبرات -أن اإلرشاد المعرفي وترى الباحثة:    

 مشاعره وسلوكه، وتظهر باألحداث والمواقف. وراء واالنفعاالت، وأن أفكار الفرد وانفعاالته هي السبب

 

  غرف المصادر 3.1.2

غرفة المصادر هي إحدى البدائل المقدمة للطلبة من صعوبات التعلم، وهي غرفة ملحقة      

بالمدرسة العادية، ومركز المصادر، ومجهزة بالوسائل واأللعاب التربوية واألكاديمية، التي من شأنها 

ة الفرصة تطوير وبناء مهارات الطلبة، فقد استحدثت الغرفة في إطار الخدمات التربوية المدرسية إلتاح

لإلفادة من مناهج الطلبة العاديين مع تقديم برنامج مساعدة لهم، ومراعاة جوانب الضعف لديهم، وذلك 

هذه الفئة. ومن الضروري أن تكون هذه الغرفة مجهزة باألثاث  احتياجاتبناًء على خطة علمية تلبي 

هذه الغرفة، ومن ثم يعود الطالب  المناسب، والبرامج التعليمية المناسبة، إذ يقدم البرنامج للطالب في

 (.2014إلى صفه بعد انتهاء برنامجه )دليل معلم التربية الخاصة في فلسطين، 
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 شأة غرف المصادر ن 1.3.1.2

 (36م من خالل برنامج التعليم الجامع، حيث أنشئت )1995المصادر في العام نشأت غرف      

لسطين، بدعم من المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية، ( مديرية تربية وتعليم في ف18غرفة موزعة على )

( غرفة، وبعضها بتجهيز من المجتمع المحلي، 50بلغ عدد غرف المصادر ) م2009ولغاية عام 

غرفة، وتقوم على تنفيذ البرامج  (88تجاوز عددها إلى أن أصبح ) م2013وأهالي الطلبة وفي عام 

ت التعليمية وصعوبات التعلم وبطء التعلم، ويقوم معلم الجماعية، والبرامج الفردية لذوي المشكال

المصادر على تقديم النصح واإلرشاد إلى زمالئه المعلمين الى كيفية التعامل مع هذه الفئة من الطلبة 

ودعمها، وتقديم الدعم واإلرشاد إلى أولياء األمور للتعامل مع أبنائهم من أجل المتابعة البيتية )دليل 

 (. 2014لخاصة في فلسطين، معلم التربية ا

 

  غرف المصادر طلبة 2.3.1.2

صطالحًا بأنهم: الطلبة الذين ينتسبون بدوام جزئي بغرفة صفية ايعرف طلبة غرف المصادر      

مجهزة بما يلزم من وسائل، وألعاب تربوية، وأثاث مناسب، وبها معلم تربية خاصة، وموجودة بالمدرسة 

الذين يعانون من صعوبات في مادة الرياضيات، واللغة العربية، والمهارات  العادية ويذهب اليها الطلبة

، وقد يأتي الطلبة واحتياجاتهماألساسية، ويتم إعطائهم برمج فردية، وجماعية بما ينسجم مع قدراتهم، 

إلى غرفة المصادر بشكل فردي، أو على شكل مجموعات صغيرة من أجل المتابعة الفعالة )دليل 

 (.9: 2014ية الخاصة في فلسطين، معلم الترب

نظامًا تربويًا يحتوي على برامج متخصصة تساعد الطلبة في تربيتهم، غرف المصادر وتمثل       

لذوي صعوبات التعلم  ة، وقدراتهم، وتعتبر بيئة مناسباحتياجاتهموتعليمهم بشكل فردي بما يتناسب مع 

ي مدرسته العادية، وبالتنقل في هذه الغرفة من حيث أنها تعطيه المجال بالتعلم من خالل وجوده ف
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، وتقدم االجتماعيمع اآلخرين اللذين هم من العناصر األساسية للتفاعل  االجتماعيخالل التواصل 

واحد، أو أكثر في العمليات المعرفية واإلدراكية مما يؤدي  اضطرابالخدمات للطلبة الذين يعانون من 

 تاجون بها إلى الدعم. إلى إخفاقهم في الجوانب التي يح

 

 الفئة المستفيدة من غرف المصادر 3.3.1.2

تضم غرف المصادر الطلبة من الصف الثاني إلى الصف الرابع في المدارس األساسية، الذين      

يعانون من صعوبات تعلم، أو ضعف في تعلم المهارات اللغوية والحسابية، والتهجئة، والكتابة والقراءة 

للغرفة بعد أن تقوم  االنضمام، ويجري اجتماعيةف إما عضوية أو نفسية أو عا الضوتكون أسباب هذ

لجنة مكونة من معلم الصف العادي، ومدير المدرسة، والمرشد التربوي ومعلمة غرفة المصادر 

الطلبة، إذ يقوم تقيمهم على المالحظة الذاتية والتقارير  باختبارومشرف المرحلة األساسية في المديرية 

مختلفة والنتائج التحصيلية وقياس مستوى أدائهم في المهارات األساسية، بحيث ال يزيد عدد طلبة ال

وذلك بناء على نتائج  ،( طالب وطالبة، يقسمون إلى ثالث أو أربع مجموعات25غرفة المصادر عن )

 (.2012يص )سهيل، خالتش

 

 غرف المصادر وصف 4.3.1.2 

ا الطلبة من أصحاب القدرات المتشابهة ويتلقون مساعدة في غرف المصادر هي غرف يجمع فيه     

بصفهم العادي، وتشمل هذه  لالندماجالجوانب التي يحتاجونها ويجدون فيها صعوبة، ومن ثم يعودون 

الفروق القدرات األكاديمية، وغير األكاديمية، ويكون برنامج الطالب فيها متوازيًا مع البرنامج المدرسي 

الطالب كل عام آليًا من صف إلى آخر، ويبقى بغرفة المصادر إلى أن ينهي مرحلته اليومي، وينتقل 

أو المتوسطة، فهي غرفة صفية في مدرسة عادية، ويوجد فيها معلم خاص، ويتلقى فيها  االبتدائية
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الطلبة المساعدة في المواضيع التي يجدون فيها الصعوبة، ويقوم معلم غرفة المصار بالتواصل مع 

 (.   2013)الزراع،  احتياجاتهمن من أجل مساندة الطلبة وفق المعلمي

 

 مهام معلم غرفة المصادر 5.3.1.2

أن من يعمل بغرفة المصادر هو معلم مختص، ويتم تحويل الطالب ( 128: 2011) قضاةيرى ال     

له من قبل معلم الصف عندما يشعر بحاجته إلى مساندة في جانب معين، ويخضع الطالب إلى 

لتحديد نوع الصعوبة ودرجتها، ومدى تأثيرها على بقية المواد الدراسية، ثم  التقييماتة من عمو مج

توضع خطة تربوية فردية لكل طالب، يحدد فيها كيفية تنمية المهارات العقلية والمعرفية، والتي تؤثر 

س خصوصية، أو بدورها على المواد األكاديمية، فغرفة المصادر ليست بمكان يتلقى فيه الطالب درو 

دروس تقوية للمواد التي يواجه فيها صعوبة بل هي المكان الذي يعمل فيها المعلم المختص على 

المهارة ذاتها التي تؤثر على تحصيله األكاديمي. ويضع المعلم عندها الخطط الفردية والجماعية التي 

عليمية والتربوية المناسبة، ويقدم ، ويختار الوسائل التاحتياجهمتتالءم مع الفروق الفردية للطلبة حسب 

الطلبة، وقبل ذلك كله يقوم بإشراك األهالي بوضع الخطة  احتياجاتالمشورة للمعلمين بما يتناسب مع 

 للطلبة.

 

  قسام غرفة المصادر أ 6.3.1.2

فة فإن غر  ،(2014)حسب ما جاء في دليل معلم التربية الخاصة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية      

المصادر تقسم إلى أقسام مختلفة، وكل قسم فيها مسؤول عن تنمية مهارة معينة، ومن ثم تقسم الطلبة 

إلى مجموعات حسب الصعوبة التي يعانون منها كي تكون هذه المجموعات متجانسة في حدة 
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وقسم الصعوبة بغض النظر عن المرحلة الدراسية للطالب، فهي تقسم إلى قسم لتنمية مهارة القراءة 

 لتنمية مهارة الكتابة وقسم المهارات الخاصة بتعليم الرياضيات، وقسم للتعليم المنفرد.

 

 مراحل تشخيص طلبة غرف المصادر 7.3.1.2 

ى عدة إلبالنظر يعود  (2000) المصادر حسب ما جاء في شقيرغرف ن تشخيص طلبة إ      

 ،رابات النفسية الشديدةضطواال ،سميةالجو  ،عاقات العقليةحاالت ذوي اإللستبعاد اهي ، و عوامل

 :تيهي كاآل ،مراحلويمر بعدة  ،وحاالت نقص فرص التعلم ،والثقافي ،وحاالت الحرمان البيئي

ما في البيت، أو بعد دخول المدرسة، أو االنتقال لها، وهذا يظهر عندما إمرحلة التعرف: تكون  .1

 يكون أداء الطالب منخفض عن أداء زمالئه.

ة ووصف السلوك: وهي التركيز على مالحظة ما يستطيع أن يفعله الطلبة، وما ال مرحلة مالحظ .2

 ذاا، كيف يقرأ ودرجة السرعة واألخطاء التي يقع فيها، وبمةمستوى القراءة الصفي يستطيع، فمثالً 

 يتعسر وهذا يتم من خالل مالحظته من قبل األهل، أو داخل الصف.

يد العوامل التي سببت المشكلة بعد تحويلها إلى فريق غير الرسمي: ويتم بتحد التقييممرحلة  .3

 مختص.

مرحلة التشخيص المبني على تعدد التخصصات: يقوم فريق مختص بإجراء تقيم فردي، وتحديد  .4

 طبيعة المشكلة. 

 مرحلة كتابة نتائج التشخيص: صياغة المشكلة بصورة تحليلية، وتحديد العوامل المسببة.  .5

 وضع خطة وبرنامج عمل بتاريخ المشكلة. ب وذلكالتخطيط للبرنامج:  .6
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التدريس: يركز معلم غرفة المصادر على نقاط القوة والضعف من أجل إكساب الطلبة المهارات  .7

لزمالئه بالغرف الصفية عن طريق  واالستشارةاألكاديمية واألساسية ويقدم المعلم المساعدة، 

 تزويدهم بأسلوب تدريس يشجع الطلبة ويعزز قدراتهم.

 

  ى غرفة المصادرإلشروط االنضمام  8.3.1.2

 الطلبة إلى غرفة المصادر، هي كاآلتي:  النضمامأن هناك شروطًا  (159 :2012)أورد سهيل      

 أن يكون الطالب من طلبة الصفوف األساسية.  -

 أن يعاني من مشكالت تحول دون تعلمه في صفه العادي. -

ا برامج غرف المصادر، أو مدرسة قريبة يطبق فيها أن يكون أحد طلبة المدرسة التي تتوافر فيه -

 البرنامج.

 ما توافرت اإلمكانات.  إذايسمح لطلبة الصفوف األخرى باالستفادة من البرنامج  -

 
 خصائص طلبة غرف المصادر 9.3.1.2

ن جزءًا كبيرًا من طلبة صعوبات التعلم يعانون من أ (2012)كامل و  ،(2013)عبدهللا والشهاب يرى     

في مستوى اإلنجاز، والدافعية، وبطء في القراءة، والكتابة، واإلمالء،  انخفاضلناحية السلوكية من ا

وتقلب في المزاج، وضعف في النشاط، والعدوانية، وهناك صعوبات في التذكر، والترابط، واإلغالق، 

المشكالت، وأيضًا والتفسير، وعدم قدرة على معرفة ما وراء المعرفة، وعدم القدرة على التخطيط لحل 

مع اآلخرين، وسلوك اندفاعي، وعدم  اندماج، وعدم واكتئاب، وعزلة، االجتماعيقصور في اإلدراك 

 ، وهذا ينعكس على عالقاتهم مع زمالئهم بالمدرسة.انفعاليثبات 
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 الدراسات السابقة 2.2

ومن ثم  ،المصادر بة غرفلوعالقته بط االجتماعيدراسات تحدثت عن القلق  الجزءتناول هذا يس    

هذه الدراسات وأهدافها والنتائج التي  متغيراتبة غرف المصادر من حيث لدراسات ذات صلة بط تقديم

 ، وبعد تقسيمها إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية.عبرت عنها

  

  االجتماعيدراسات عربية تناولت برامج إرشادية للتعامل مع القلق  1.2.2

إلى تقصي فاعلية برنامج إرشادي قائم على السيكودراما  (2016الونة )دراسة يعقوب وع هدفت     

ة لدى طلبة صعوبات التعلم في لواء بني االجتماعيفي خفض السلوك الفوضوي وتنمية المهارات 

وقسمت مناصفة بين طالبًا،  (24)ضمت عبيد، من خالل المنهج شبه التجريبي، على عينة 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  المجموعتين التجريبية والضابطة.

ة على الدرجة االجتماعيفي خفض السلوك الفوضوي، وتنمية المهارات  التجريبيةلصالح المجوعة 

 الكلية واألبعاد الفرعية. 

سلوكي في خفض -بالكشف عن فاعلية برنامج إرشادي معرفي (2016)دراسة الطراونة واهتمت       

لدى عينة من مراجعي العيادات النفسية في الخدمات الطبية الملكية في  االجتماعيطراب القلق اض

، قسموا مناصفة بين المجموعتين التجريبية والضابطة، واستخدمت الدراسة مراجعاً  (30)األردن ضمت 

إحصائية بين المعدل للبيئة األردنية. أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  االجتماعيمقياس القلق 

السلوكي -المجموعتين لصالح المجوعة التجريبية في القياس البعدي تبعًا لمتغير البرنامج المعرفي

 المطبق. 

سلوكي في خفض أعراض -فاعلية برنامج معرفي اختبارإلى  (2016دراسة الغامدي )وسعت      

الدارسين  السعوديينن الطلبة والشعور بالغربة وتطوير دافعية اإلنجاز لدى عينة م االجتماعيالقلق 
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طالبًا  (40)في الجامعات الحكومية في األردن، من خالل المنهج شبه التجريبي، وعلى عينة ضمت 

، االجتماعيوطالبة، قسموا مناصفة بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وطبق عليهم: مقياس القلق 

ت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ومقياس الشعور بالغربة، ومقياس دافعية اإلنجاز. أظهر 

بين متوسط أداء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  االجتماعيفي درجات أعراض القلق 

القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية البرنامج 

باختالف متغير الجنس لصالح اإلناث، كما  ماعياالجتاإلرشادي المطبق في خفض أعراض القلق 

وأشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء المجموعة التجريبية في 

 القياس التتبعي.

السلوكي في خفض -إلى فحص فاعلية برنامج اإلرشاد المعرفي (2016دراسة الفايدي )وسعت      

طالبات السنة التحضيرية في جامعة تبوك في المملكة العربية  لدى االجتماعيأعراض القلق 

طالبة، قسمن مناصفة بين المجموعتين التجريبية  (30)السعودية، وتكونت عينة الدراسة من 

والضابطة. وقد بينت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

مستوى القلق لدى طالبات المجموعة  انخفض، إذ االجتماعيفي خفض مستوى أعراض القلق 

التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة، كما وأظهرت نتائج الدراسة بأن البرنامج اإلرشادي قد حافظ 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية.  االجتماعيعلى استمراريته في خفض سلوك القلق 

اء الضوء على واحدة من المشكالت التي تواجه األطفال وهي إلق لىإ (2015)دراسة سالم وهدفت      

مشكلة اللجلجلة في الكالم، وإعداد برنامج يعمل على التخفيف من حدة القلق لدى األطفال 

المتلجلجين واختبار مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي من خالل المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة 

واإلناث، وقسمت مناصفة بين المجموعتين التجريبية والضابطة،  طفاًل من الذكور (20)الدراسة من 
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مما يدل على فاعلية البرنامج اإلرشادي في  ،وأسفرت النتائج عن تحقيق جميع فروض الدراسة

 .  االبتدائيةالتخفيف من االضطرابات النفسية والقلق المصاحبة للجلجلة لدى األطفال في المرحلة 

سلوكي في خفض -فحص فاعلية برنامج إرشاد أسري معرفي (2014دراسة سالم ) حاولتو      

التوحد، من خالل  اضطراباتلدى األبناء ذوي  االجتماعيوتحسين التفاعل  االجتماعيمستوى القلق 

وقسمت مناصفة بين المجموعتين  ابنًا،( 12) أبًا و (12ضمت )المنهج شبه التجريبي، على عينة 

النتائج أن هناك فروق داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد  التجريبية والضابطة. وقد بينت

في القياسين القبلي، والبعدي لصالح القياس  االجتماعيالمجموعة التجريبية على مقياس تحديد القلق 

 البعدي.

 

  االجتماعيدراسات أجنبية تناولت برامج إرشادية للتعامل مع القلق  2.2.2

لتعرف إلى فاعلية برنامج واقعي افتراضي ل Keller et al., 2017)دراسة كيلر وآخرون )هدفت      

فردًا  (21)الدراسة من  عينةسلوكي باستخدام المنهج شبه التجريبي، وتكونت  -مقابل برنامج معرفي

وضمت المجموعة  ،على مجموعتين تجريبيتين وزعوا، االجتماعيمن األفراد الذين يعانون من الرهاب 

 رشادما المجموعة التجريبية التي خضعت لإلأ ًا،فرد (13) االفتراضيالواقعي  رشادالتي خضعت لإل

لى فاعلية البرنامجين في خفض الرهاب إوأشارت النتائج  ،أفراد (8) فضمتالسلوكي -المعرفي

بالواقع بدا أكثر فاعلية في خفض القلق  رشادوخاصة رهاب التحدث أمام العامة، لكن اإل االجتماعي

 . االجتماعيلرهاب الناتج عن ا

بالتعرض  رشادإلى التحقق من فاعلية اإل Gebara et al., 2016)دراسة جيبارا وآخرون )وسعت      

، وضمنت عينة الدراسة االجتماعيللواقع االفتراضي باستخدام صور ثالثية األبعاد لعالج الرهاب 

تجريبي، وأظهرت النتائج فروق إناث، من خالل المنهج شبه ال (10) من الذكور و (11)فردًا،  (21)
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ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على 

 االجتماعيلصالح القياس البعدي، إذ أظهرت تحسينات في خفض القلق  االجتماعيمقياس الرهاب 

 لدى أفراد الدراسة. 

فاعلية برنامج الواقع  لىإتعرف ال Calafell et al., 2014)) خرون آدراسة كاالفيل و  حاولتو      

ت مفردًا، ق س (24)ة، وذلك من خالل عينة مكونة من االجتماعياالفتراضي في تطوير المهارات 

ة، كما االجتماعي، وَأوضحت النتائج فاعلية البرنامج في تطوير المهارات نمناصفة بين المجموعتي

داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في  بينت النتائج وجود فروق ذات

لصالح القياس البعدي، وأظهرت النتائج  االجتماعيالقياسين القبلي والبعدي على مقياس الرهاب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في القياس البعدي على 

ت عزى للمجموعة )المجموعة التجريبية، المجموعة الضابطة(، ولصالح  االجتماعيمقياس الرُّهاب 

  المجموعة التَّجريبية.

مدى تأثير برنامج أن توضح  ، فحاولتLefrancois et al., 2011)) لفرانسوا وآخرون دراسة  أما     

لدراسة ، واستخدمت ااالجتماعيسلوكي جديد متعلق بلعب األدوار على تأكيد الذات والقلق -معرفي

فردًا متطوعًا، شخصوا على أنهم يعانون من الرهاب  (38)المنهج التجريبي على عينة قوامها 

ذكور، ومجموعة  (10) إناث و (8)وقسموا إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية مكونة من  االجتماعي

حصائية أنثى. وقد أشارت النتائج إلى وجود تفاعل ذو داللة إ (15) ذكور و (5)ضابطة مكونة من 

، إذ االجتماعيبين مجموعة من العوامل وسلسلة من التقييمات، وبينت النتائج انخفاضًا دااًل للقلق 

 أظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية. 

إلى المقارنة بين ثالثة أنواع من  Klinger et al., 2005)دراسة كلينجر وآخرون )وسعت      

السلوكي، واإلرشاد بالتعريض، والعالج الدوائي في عالج اضطراب -المعرفي داإلرشا: هي ،اتالعالج
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فردًا لديهم  (36)، وذلك باستخدام المنهج شبه التجريبي، وضمنت عينة الدراسة االجتماعيالرهاب 

-اضطراب رهاب اجتماعي، قسموا إلى ثالث مجموعات كان أحدها مجموعة تلقت اإلرشاد المعرفي

فردًا، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد  (12)سلوكي، وعدد أفرادها ال

 السلوكي.-المجموعة التجريبية التي تلقت اإلرشاد المعرفي

بنوعين  اإلرشادلى معرفة مدى فاعلية إ (3Lincolin et al., 200دراسة لينكول وآخرون ) هدفتو      

، االجتماعيا اإلرشاد بالتعريض مع إعادة البنية المعرفية في عالج الرهاب مشتركين من اإلرشاد، هم

مضطربًا من األفراد الذين  (217)وذلك باستخدام المنهج شبه التجريبي، وضمنت عينة الدراسة 

، واشترك في هذه الدراسة عدد كبير من المرشدين االجتماعيشخصوا تشخيصًا أوليًا بالرهاب 

نفسيًا، ينتمون إلى مؤسسة كريسوف بألمانيا.  مرشدًا ومعالجاً  (57)لغ عددهم والمعالجين الذين ب

وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية العالج بالتعريض وإعادة البنية المعرفية في تخفيف اضطراب 

لدى المرضى، وأظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق بين العيادات األربع التي  االجتماعيالرهاب 

 الدراسة. أجريت فيها

وتبين من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن جميع هذه الدراسات أكدت على فاعلية برنامج      

لدى األفراد  االجتماعيالسلوكي في خفض القلق -المعرفي المطبق ومنها برامج اإلرشاد اإلرشاد

ات مختلفة من واستمرارية أثره، ويالحظ من خالل المراجعة لتلك الدراسات أنها أجريت على عين

ودراسة ، االجتماعيالتي أجريت على أفراد يعانون من الرهاب ، (Keller et al, 2017كدراسة ) األفراد،

Gebara et al., 2016))، ودراسة التي أجريت على مجموعة من المرضى، ،(2016 ،الطراونة) ودراسة  

ودراسة )الغامدي، علم، التي أجريت على عينة من طلبة صعوبات الت، (2016)يعقوب وعالونة 

ودراسة )الفايدي،  في الجامعات األردنية، السعوديينالتي أجريت على عينة من الطلبة  ،(2016

التي أجريت (، 2015ودراسة )سالم، التي أجريت على طالبات السنة التحضيرية في تبوك، (، 2016



38 
 

 ودراسة )سالم، (،(Calafell et al., 2014ودراسة ، االبتدائيةين في المرحلة جعلى األطفال المتلجل

 Klinger et) ودراسة ،(1Lefrancois et al., 201)  ودراسةالتي أجريت على أطفال التوحد،  (،2014

al., 2005)، ودراسة (Lincolin et al., 2003،)  ما غربية أو إكما أن هذه الدراسات أجريت في بيئات

  .عربية

المنهجية المالئمة، وتحديد التصميم  اختيارراسات السابقة في وستستفيد الدراسة الحالية من الد     

المناسب، وكذلك اإلجراءات لتنفيذ هذه الدراسة، وبخاصة في مجال العينة، واألدوات، وبناء البرنامج 

السلوكي الذي سيطبق على المجموعة التجريبية، وما يتضمنه من أنشطة -اإلرشادي المعرفي

 راسة. وفعاليات لتحقيق أهداف الد
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منهجية الدراسة      

بناء تطوير و المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في 

، واإلشارة إلى أنواع االختبارات أدوات الدراسة وخصائصها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

 
 الدراسة يةمنهج 1.3

، ولتحقيــق أهــدفها بالشــكل والمعلومــات المــراد الحصــول عليهــا الدراســة الحاليــة مــن طبيعــة نطالقــاً ا     

ي فاعليـــة برنـــامج الـــذي يتضـــمن الدقـــة والموضـــوعية، اســـتخدم المـــنهج شـــبة التجريبـــي مـــن أجـــل تقصـــ

غـرف المصـادر فـي مـدارس محافظـة لـدى طلبـة  االجتمـاعيالقلـق فـي خفـض سـلوكي -إرشادي معرفي

ويحقـق أهـدافها  ،األنسـب لهـذه الدراسـة شـبه التجريبـي هـوالمـنهج  ، وباعتبار أنالحكومية رام هللا والبيرة

 في نتائجها. بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعية

 
 وعينتها مجتمع الدراسة 2.3

 هللا رام محافظةفي  الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة جميع من الدراسة مجتمع تكون      

 حسب وذلك ،الذكور من( 270) و اناث( 294)بواقع  وطالبة، اً طالب (464) عددهم والبالغ والبيرة،

 العام من ولاألالدراسي  الفصل في وذلك ،2019 /2018 للعام العالي والتعليم التربية وزارة احصائيات

 .م2019/2020 الدراسي
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 وفيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد اختيرت حسب المراحل اآلتية:

 عينة الدراسة االستطالعية   1.2.3

مقياس القلق  بقط  ، االجتماعيمن أجل التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس القلق      

الميدانية(، وقد دراسة ومن خارج عينتها األصلية )العلى عينة استطالعية من مجتمع  االجتماعي

وطالبة من مدرسة البيرة األساسية المختلطة ومدرسة الفجر األساسية المختلطة،  اً طالب (33) بلغت

 ختيرت بالطريقة المتيسرة.ا إذم، 2018/2019المسجلين للسنة الدراسية 

 
 عينة الدراسة التجريبية  2.2.3

منتسبين لمركز المصادر التابع لمديرية التربية والتعليم وطالبة  اً طالب( 24) سة فيتمثل أفراد الدرا     

أعلى الدرجات على  الذين حصلوا علىمن ( 14-12)بين ما تتراوح أعمارهم بمحافظة رام هللا والبيرة، و 

مجموعتين، إلى ى المقياس مناصفة ، وقسموا مزاوجة حسب درجاتهم علاالجتماعيمقياس القلق 

 طالب لكل مجموعة.( 12)داهما تجريبية واألخرى ضابطة، بواقع حإ

 
 أدوات الدراسة 3.3

من أجل إنجاز مهام الدراسة وتحقيقًا ألهدافها، ط ورت أداتي الدراسة، وذلك بعد الرجوع إلى      

 هما:لدراسات السابقة في هذا المجال، األدب النظري وا

 
 :االجتماعيالقلق مقياس  -وال  أ

استنادًا  االجتماعيحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قامت الباحثة بتطوير مقياس القلق لت     

التي تناولت القلق  السابقة الدراسات من عددإلى األدب النظري الذي تناول الموضوع، وبالرجوع الى 
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ومن  ،(1993؛ األنصاري،  2000؛ عيد، 2004؛ الدسوقي، 2007،عبد المقصودهي: ) ،االجتماعي

حيث قامت الباحثة بتطبيق ، االجتماعي القلقخالل االطالع على هذه المقاييس السابقة ط ور مقياس 

 .المقياس بشكل فردي لكل طالب وطالبة

 

 االجتماعيالقلق الخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقياس:

 نوعان من الصدق كما يلي: ةالباحث تاستخدم     

 Validity Faceلظاهري أوال : الصدق ا

، عرض قلق االجتماعيللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس ال     

المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه في اإلرشاد 

، ين( محكم9د بلغ عددهم )النفسي والتربوي، وعلم النفس، وعلم النفس التربوي، والقياس والتقويم، وق

( فقرة، إذ أعتمد 41(، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من )ثكما هو موضح في ملحق )

عن طريق معادلة ( كحد أدنى لقبول الفقرة، وحسب معيار االتفاق بين المحكمين %80معيار االتفاق )

المحكمين عن طريق  (، أنه يمكن حساب صدق1999) إذ يرى ماضي وعثمان ،(Cooper)كوبير 

 المعادلة اآلتية:

 = صدق المحكمين
 عدد مرات االتفاق

X 100 
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف 

 
( فقرات 3وبناًء على مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، فقد حذفت )

ات المحكمين، فقد أصبح كما هو مبين في ملحق )ث(. واستنادًا إلى مالحظ( فقرة، 16وعدلت )

 (.ج( فقرة، كما هو مبين في الملحق )35عدد فقرات أداة الدراسة )
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 Construct Validity ثانيا : صدق البناء 
للمقياس أستخدم أيضًا صدق البناء )أو ما يطلق عليه أحيانًا ( Validity)للتحقق من الصدق 

دم معامل راسة االستطالعية، و طبق المقياس على عينة الدإذ بصدق االتساق الداخلي(،  قد استخ 

الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية  (Pearson Correlation) ارتباط بيرسون 

 (:1.3، كما هو مبين في الجدول )(االجتماعي القلق) لمقياس

 (33)ن=فقرات مع الدرجة الكلية للمقياس : يوضح قيم معامالت ارتباط ال(1.3)جدول 

االرتباط مع  الفقرة
 الدرجة الكلية

االرتباط مع  الفقرة
 الدرجة الكلية

االرتباط مع  الفقرة
 الدرجة الكلية

االرتباط مع  الفقرة
 الدرجة الكلية

1 .74** 11 .80** 21 .53** 31 .78** 

2 .78** 12 .47** 22 .82** 32 .36* 

3 .53** 13 .64** 23 .83** 33 .08 

4 .72** 14 .61** 24 .21* 34 .33* 

5 .46** 15 .22* 25 .62** 35 .50** 

6 .57** 16 .40* 26 .56** 36 .11 

7 .48** 17 .80** 27 .08 37 .41* 

8 .32* 18 .48** 28 .53** 38 .25* 

9 .78** 19 .68** 29 .73** - - 

10 .23* 20 .15 30 .54** - - 

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائيا  *  (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائيا      

 ،(36 ،27 ،20( أن معامالت ارتباط الفقرات )1.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

تراوحت ، وتحتاج إلى حذف، أما باقي الفقرات فقد حصائياً دالة إ  غير مقبولة و غير كانت ذات درجات 

إذ ودالة إحصائيًا. مقبولة  ذات درجات  االرتباط كانت (، ويتضح كذلك أن معامالت 83.-21.)بين ما 

وفي ضوء ما تقد م  ،(20.تقل عن معيار ) أال( أن معامالت ارتباط الفقرات يجب 2000 ،ذكر )عودة

وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس في صورته الن هائي ة  ،(36 ،27 ،20): بحذف الفقرات ةالباحث تقام

 فقرة. (35)
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 :االجتماعيقلق الثبات مقياس 

طالب  (33) وزعت أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من ،لتأكد من ثبات أداة الدراسةل     

ومن خارج عينة  وطالبة من مدرسة البيرة األساسية المختلطة ومدرسة الفجر األساسية المختلطة،

 الطرق اآلتية لحساب ثبات األداة: توقد استخدم .الدراسة المستهدفة

 Consistency ثبات التجانس الداخلي (أ

( من أجل فحص ثبات أداة الدراسة، Consistency) استخدمت الباحثة ثبات التجانس الداخلي     

وبهدف التحقق من ثبات  ،وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة

على بيانات  ،(Cronbach's Alpha)ة كرونباخ ألفا فقد استخدمت معادل ،االتساق الداخلي للمقياس

وتعتبر  ،(94.) كرونباخ ألفاوقد بلغ معامل ثبات  ،( فقرة34بعد قياس الصدق ) ،االستطالعية العينة

 هذه القيمة مرتفعة وتحقق أهداف الدراسة.

 Split_halfطريقة التجزئة النصفية  ب(

 ة لفقرات أدا  بين العبارات الفردية والعبارات الزوجيةفية سب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصح       

إذ ، "Guttman" جوتمانوقد صحح االختبار عن طريق معادلة  ،( فقرة35بعد قياس الصدق ) الدراسة

تستخدم لتصحيح التجزئة  جوتمانلة دأن معا (Callender & Osburn, 1979) وسبورن أو  كالندر يرى 

 كرونباخكما ال يشترط تساوي معامل ألفا  ،باين بين نصفين االختبارالنصفية في حال عدم تساوي الت

 & Callender) وسبورن أو  كالندر كل من ( مع ذهب إليه2016 ،ويتفق )مخائيل ،بين نصفين االختبار

Osburn, 1979)،  في حال عدم تساوي التباين بين نصفي  جوتماننه يفضل استخدام أ إذ يرى

يوضح ثبات  (2.3)والجدول  ،التي تفترض تساوي التباين سبيرمان براون على عكس معادلة  ،االختبار

 التجزئة النصفية:
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 لثبات التجزئة النصفية جوتمان( يوضح عدد الفقرات وقيمة معامل ثبات معادلة تصحيح 2.3جدول )

 جوتمان      )ر( قيمة        عدد الفقرات البعد

 97. 93. 34 الدرجة الكلية 

 

لدرجة الكلية بلغ  التجزئة النصفية ثبات معامل( أن مقيم معامالت 2.3ل )يتضح من الجدو 

 ألغراض الدراسة.مرتفعة وتعتبر هذه القيمة  ،(97.)

 

 :االجتماعيقلق تصحيح مقياس ال

فقرة، كما هو موضح في ملحق  (35)في صورته النهائية من  االجتماعي القلقتكون مقياس 

إذ  ،(38 ،16 ،15 ،10): باستثناء الفقرات االجتماعيالسلبي للقلق تمثل جميع الفقرات االتجاه (، ج)

ويطلب من المستجيب  إيجابية،حال تصحيح الفقرات السابقة المصاغة بطريقة  في الدرجاتتعكس 

: دائمًا أعطيت األوزان للفقرات كما يلي( خماسي، فLikertتقدير إجاباته عن طريق تدريج ليكرت )

ولغايات تفسير ( درجة واحدة. 1 )أبداً (، 2) أحياناً ( درجات، 3درجات، محايد ) (4( درجات، غالبًا )5)

لدى عينة الدراسة، حولت الدرجات وفق  االجتماعي القلقالمتوسطات الحسابية، وتحديد مستوى 

(، وصنف المستوى إلى ثالثة مستويات: عالية، متوسطة، ومنخفضة، 5-1المستوى الذي يتراوح من )

 كما في المعادلة اآلتية:  االجتماعي القلقيار اإلحصائي للحكم على مستوى واستخدم المع

  الفئة =طول        
 الحد األدنى )للتدرج( -الحد األعلى     

3

51
33.1

−
=   

 عدد المستويات المفترضة              
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 : (3.3الموضح في الجدول )النحو وبناًء على ذلك، فإن  مستويات اإلجابة على المقياس تكون على 

 العمل ضغوط(: درجات احتساب مستوى 3.3جدول )

 فأقل  2.33 االجتماعي القلقمستوى منخفض من 
 3.67-2.34 االجتماعي القلقمستوى متوسط من 

 فما فوق  3.68 االجتماعي القلقمستوى مرتفع من 
 

    Cognitive Behavioral Counseling Program السلوكي-البرنامج اإلرشادي المعرفي2.3.3 

السلوكي استنادًا الى النظرية المعرفية -استخدم في هذه الدراسة البرنامج االرشادي المعرفي

لدى طلبة المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة، وطور  االجتماعيلخفض القلق  السلوكية

المعرفية السلوكية، كما استند البرنامج الى البرنامج استنادَا الى اإلطار النظري المتعلق بالنظرية 

(، ودراسة يعقوب وعالونة 2017خرون )آالدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، منها: دراسة كليرر و 

(، 2016ودراسة الغامدي ) (،2016ودراسة الطراونة ) (،2016) (، ودراسة جيبارا وآخرون 2016)

ساس على فنيات أ (. واعتمد البرنامج بشكل2011) ون فرانسوا وآخر لودراسة  (،2015) ودراسة سالم

واالسترخاء والتخيل االنفعالي، والنمذجة،  ،يجابيومنها: التعزيز اإل ،السلوكي–اإلرشاد المعرفي

لى مساعدة المشاركين إة، ولعب الدور، والواجبات المنزلية، ويهدف البرنامج االجتماعيوالمهارات 

 علىالسلوكي -إذ يركز البرنامج المعرفيقلقهم بطرق إرشادية،  للتعبير عن أنفسهم، والتخلص من

السلبي، وجعلها طريقة أكثر  معلى إدراك طريقة تفكيره المشاركينمساعدة  في النفسي اإلرشادطرائق 

سلوكية، -وأدوات معينة ومهارات معرفية ستراتيجياتاو عن طريق استخدام آليات  إيجابية وواقعية

وسلوكي،  انفعاليفكارهم السلبية ومعتقداتهم الالعقالنية التي يصاحبها خلل لمساعدتهم في تحديد أ

عبر التفاعل النشط وتبادل الخبرات بين وتحويلها إلى معتقدات يصاحبها ضبط انفعالي وسلوكي 

 والباحثة. المشاركين
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، رشاد النفسيصين في مجال اإلصخت( من الخبراء والم5أعد البرنامج ومن ثم عرض على )  

ذ تكون إ ،وإجراءاته واستراتيجياتهبرنامج للتأكد من صدق ال كما هو موضح في الملحق )ث(، وذلك

( أسابيع خالل 6سبوعيًا، واستمر البرنامج مدة )أ لستين( جلسة ارشادية بواقع ج12البرنامج من )

( 45) م، واستغرقت كل جلسة إرشادية حوالي2019/2020من العام الدراسي  ولاألالفصل الدراسي 

 دقيقة، وذلك للتعرف إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي على المشاركين بعد تطبيقه، وبعد فترة المتابعة

ختصر لمحتويات الجلسات يوضح ملخص م( 4.3) جابة على مقياس الدراسة، والجدوللإل وفقاً 

 اإلرشادية:

 

 (: يوضح محتويات الجلسات اإلرشادية4.3جدول )
 أهداف الجلسة نوانها(موضوع الجلسة )ع الجلسة

تعارف وبناء العالقة  األولى
 اإلرشادية

تعارف وكسر الحاجز النفسي بين المرشدة والطلبة أنفسهم وخلق جو تسوده 
 المودة وتهيئة الطلبة للتعرف على البرنامج 

حول  تعرف الطلبة الى مفهوم القلق وتكوين الطلبة لتصور مبسط وواضح االجتماعيمفهوم القلق  الثانية
 مفهوم القلق وتعزيز المشاركة والتعاون بينهم 

تعرف الطلبة على مفهوم وماهية القلق واألثار السلبية له وضرب أمثلة من  تثقيف حول مفهوم القلق الثالثة
 الحياة الواقعية 

وتعليمهم  لهلديهم وأشكا االجتماعيالمواقف التي تثير القلق بتعرف الطلبة  االجتماعيأشكال القلق  الرابعة
 لديهم. االجتماعيأهمية التعبير عن أفكارهم السلبية التي تسبب القلق 

 الخامسة
التعرف على األفكار 

والمواقف السلبية المسببة 
 االجتماعيللقلق 

ومساعدتهم على  االجتماعياألفكار السلبية المسببة للقلق بتعرف الطلبة 
هذه األفكار مع التركيز  بأهمية التعبير عن الواقع وتعريفهمالتعايش مع 

 على فوائد التخلص منها في التهيئة والمعايشة للواقع  

التدريب على تمارين  السادسة
 االسترخاء

والتعايش  المقلقةلخوض المواقف  ، وجسدياً ، وانفعالياً عداد الطلبة نفسياً إ 
 على مهارة االسترخاء والهدوء واالتزان االنفعالي  همبكفاءة عالية وتدريب

 السابعة
التفكير االنهزامي مع 

 الذات والتخلص منه

مع الذات من خالل  االنهزاميالطلبة على كيفية التغلب على التفكير  تدرب
اعادة الحوار المنطقي مع الذات، وتدريبهم على كيفية التوقف عن هذا 

 النوع من التفكير 
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 الثامنة
التفكير االنهزامي مع 

 الذات والتخلص منه

مع الذات من  االنهزامية على كيفية التغلب على التفكير تدريب الطلب
عادة الحوار المنطقي مع الذات، وتدريبهم على كيفية التوقف عن إ خالل 

 هذا النوع من التفكير

 التاسعة
كيفية مواجهة المواقف 

 المقلقة والتعامل معه

التعرف و  المواقف المقلقة منها فيتعلم الطلبة تخفيف حالة القلق التي يعانون 
إلى سلوكاتهم، وتعليمهم السلوكات اآلمنة خالل المواقف المقلقة )حركات 
اليدين، عدم تغطية الوجه، عدم النظر لآلخرين، التكلم بصوت مرتفع، 

 منخفض(

 العاشرة
للتعامل  مهارات ايجابية

 مع المواقف المقلقة

نماذج عن طريق عرض  جتماعياً اتعلم الطلبة التعامل مع المواقف المقلقة 
استخدام نموذج إيجابي إيجابية في كيفية التعامل مع المواقف المقلقة و 

 عندهم االجتماعيإلكساب الطلبة الثقة بالنفس، وتقليل التوتر والقلق 
الحادية 

 ةعشر 
التعامل مع السلوك الناتج 

 عن القلق
في  االجتماعيتدريب الطلبة على التعامل مع السلوك الناتج عن القلق 

 المختلفة، ومكافأة الذات عند القيام بسلوك مناسب. المواقف

الثانية 
 ةعشر 

الجلسة الختامية/ اإلنهاء 
 والتقويم

إلى أي مالحظات، واإلجابة  واالستماعمراجعة وتلخيص للبرنامج اإلرشادي 
على األسئلة وتقييم أعضاء المجموعة للبرنامج اإلرشادي بمليء االستبانة 

 البعدي االجتماعيس القلق الخاصة بذلك، وتطبيق مقيا

 

  ومتغيراتها تصميم الدراسة 4.3

استخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبـي الـذي يعتمـد علـى المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة 

 أجريت القياسات اآلتية لمجموعتي الدراسة:و  ،غير المتكافئتين، قياس قبلي وبعدي

قياس  -قياس بعدي  -امج اإلرشادي تطبيق البرن -: قياس قبلي المجموعة التجريبية

 ( أسابيع6تتبعي بعد )

 قياس بعدي -ال معالجة  -: قياس قبلي المجموعة الضابطة

 

 
48 
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 (:5.3ويمكن التعبير عن تصميم الدراسة من خالل الجدول )

 تصميم الدراسة :(5.3جدول )
 المعالجة Gالمجموعة 

 لقياس التتبعيا القياس البعدي البرنامج اإلرشادي القياس القبلي

E O x O O 

C O _ O _ 

 

( (X( قياس )قبلي، بعدي، تتبعي(، (Oالمجموعة الضابطة،  (C)( المجموعة التجريبية، (Eحيث: 
 ( عدم وجود معالجة.-المعالجة، )

 
 متغيرات الدراسة 1.4.3

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية:

توجد معالجة، وال توجد  :وله مستويان البرنامج اإلرشادي، :(المعالجة) المستقل المتغير -أوال  

 .معالجة

كما تعكسها الدرجات  االجتماعيالقلق أبعاد مقياس الدرجة الكلية و  المتغيرات التابعة )النتاج(: -ثانيا  

 الستجابات عينة الدراسة.

 

 تنفيذ الدراسة إجراءات 5.3

 ي:جرت خطوات تنفيذ الدراسة حسب اآلت

 ط و رت أداتي الدراسة في صوتهما النهائية. .1

 اختير الطلبة المشاركون في المجموعتين التجريبية والضابطة، لتطبيق البرنامج اإلرشادي. .2

 خذت موافقة الجامعة لتطبيق البحث على أفراد عينة البحث في المكان والزمان المحددين.أ   .3
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( طالبًا وطالبة من مجتمع 33دهم )عدعلى الطلبة، والبالغ  االجتماعيالقلق طبق مقياس  .4

 الدراسة وخارج عينتها، كعينة استطالعية ألغراض حساب خصائص المقياس السيكومترية.

على الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة والبالغ عددهم  االجتماعيالقلق بق مقياس ط   .5

 ( طالبًا وطالبة كقياس قبلي.24)

 الطالعهم على أهداف البرنامج، وعدد الجلسات وأوقاتها.ة عقد لقاء مع المجموعة التجريبي .6

في جلسات جماعية في أثناء تواجد  3/10/2019- 26/8بق البرنامج اإلرشادي من تاريخ ط   .7

 .غرفة المصادر بمركز المصادرالطلبة في 

والبـــالغ  ،علـــى الطلبـــة فـــي المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة االجتمـــاعيالقلـــق بـــق مقيـــاس ط   .8

 ( طالبًا وطالبة كقياس بعدي بعد االنتهاء من التطبيق مباشرة.24) عددهم

( طالبـًا 12على الطلبة في المجموعة التجريبيـة والبـالغ عـددهم ) االجتماعيالقلق بق مقياس ط   .9

 من انتهاء البرنامج. ستة أسابيعوطالبة كقياس تتبعي بعد 

 للت البيانات التي جمعت إحصائيًا.ح   .10

 

 يةاإلحصائالمعالجات  6.3

 ،(SPSS)ة االجتماعيبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم استخدم الباحث من أجل معالجة البيانات      

 اآلتية:المعالجات اإلحصائية  وذلك باستخدام

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. .1

باط بين الفقرة والمجال رتلمعرفة العالقة أو اال (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  .2

الذي تنتمي إلية ولتحيد العالقة أيضًا بين الفقرة والدرجة الكلية، وبين درجة كل مجال والدرجة 

 الكلية للمقياس.
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 لفحص الثبات.  (Cronbach's Alpha) "كرونباخ ألفا"معادلة  .3

كانت  إذاا لمعرفة م، ((Shapiro-Wilkشبيرو وليك  اختبار: وهواختبار التوزيع الطبيعي  .4

 البيانات تتبع التوزيع المعتدل الطبيعي.

اختبار )ت( ، و (Independent Samples t-test)المستقلة  اختبار )ت( للمجموعات .5

 .  (Paired Samples t-test)للمجموعات المترابطة 

  .(ANCOVA)اختبار تحليل التباين المصاحب  .6
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 

 الفرضية األولىنتائج المتعلقة بلا 1.4

 ثانيةالفرضية النتائج المتعلقة بال 2.4

 الفرضية الثالثةنتائج المتعلقة بال 3.4
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج

 

 ،التي طرحتتها اللنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء فرضييتناول هذا الفصل عرضًا 

ويتمثل ذلك في  ،تهاارضت في ضوء فرضيحيث ع   ،ة في العرضددوقد نظمت وفقًا لمنهجية مح

ثم جدولة  ،يلي ذلك مباشرة اإلشارة إلى نوع المعالجات اإلحصائية المستخدمة ،عرض نص الفرضية

وهكذا  ،يلي ذلك تعليقات على أبرز النتائج المستخلصة ،ووضعها تحت عناوين مناسبة ،البيانات

 ة على حدة.ضيعرض النتائج المرتبطة بكل فر ت

 Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيعي 

استخدم  ،Normal Distribution))الدراسة البيانات للتوزيع الطبيعي  بيانات تبعية للتأكد من

بهدف تحديد الطرق اختبار ضروري  وهو  ،Kolmogorov-Smirnov)) فسمير نو  وفر كالمجاختبار 

 Parametric)هل هي اختبارات معلميه  ،ار فرضيات الدراسةتباإلحصائية التي سيتم استخدامها الخ

Test)  أم اختبارات ال معلميه((Non Parametric Test،  تشترط أن  المعمليةإذ أن معظم االختبارات

 يبين اختبار التوزيع الطبيعي: (1.4)والجدول  ،يكون توزيع البيانات طبيعياً 

  K-S tes سميرنوف وفكولموقور نتائج اختبار يوضح (: 1.4جدول )

 K-S test Sig العدد المجموعة المتغير

 065. 235. 12 تجريبية بعدي االجتماعي القلق

 081. 229. 12 ضابطة  بعدي االجتماعي القلق

 



54 
 

 سميرنوف وروفجأن جميع قيم الداللة اإلحصائية الختبار كولمو  (1.4)يتبين من الجدول 

(Kolmogorov-Smirnov)  لداللة اإلحصائية ا أكبر من مستوى(0.05≥α)، البيانات ا يدل على أن مم

 .ةستتبع الدراسة االختبارات المعلمي هوعلي ،تتبع التوزيع الطبيعي

 

 : االجتماعي القلق المجموعات لمقياس تكافؤ

استخرجت  ين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي،للتحقق من تكافؤ المجموعت

 االجتماعي القلقة واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس بيالمتوسطات الحسا

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات  ،ضابطة( ،تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية القبلي،

( 2.4) والجدول(، Independent Samples t-test)مستقلتين اختبار)ت( لمجموعتين الحسابية استخدم 

 يوضح ذلك:

تبعا  لمتغير المجموعة على مقياس اختبار )ت( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  :(2.4الجدول )
 في القياس القبلي   االجتماعي القلق

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المجموعة المجال

 االجتماعيالقلق 
 000. 4.602 0.070 4.89 12 تجريبية

   0.068 4.76 12 ضابطة

 

 بين (α≤0.05) عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية( وجود فروق 2.4يالحظ من الجدول )     

 ،تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية االجتماعي القلقالمتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس 

(. ويالحظ أن متوسط المجموعة 000.) ية( وبداللة إحصائ4.602بلغت قيمة "ت" ) إذ ،ضابطة(

لى أن الفروق ع(، وهذا يدل 4.76(، في حين بلغ متوسط المجموعة الضابطة )4.89التجريبية بلغ )
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تحليل التباين استخدم اختبار  ،ولعزل أثر القياس القبلي إحصائياً  .كانت لصالح المجموعة التجريبية

  .(4.4) كما في الجدول، (ANCOVA) المصاحب

 

 ىالفرضية األولنتائج المتعلقة بال 1.4

بين متوسطات  (α>0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: األولى الفرضية

بعد تطبيق  االجتماعي القلقدرجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على مقياس 

 البرنامج اإلرشادي.

بت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد سح   األولى، لفحص الفرضية

 ( تبين ذلك:3.4نتائج الجدول )و  ،البعدي في القياس االجتماعي القلقالدراسة على مقياس 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  :(3.4الجدول )
 البعدي في القياس  االجتماعي ققلال

 العدد المجموعة
 القياس البعدي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 0.099 3.90 12 تجريبية

 0.093 4.73 12 ضابطة

 0.435 4.31 24 الكلي

 

داء المجموعتين: التجريبية أ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطي 3.4يتضح من الجدول )

داء المجموعة التجريبية على أمتوسط  ، إذ بلغ)البعدي( االجتماعي القلقس ياوالضابطة على مق

وهذا يشير إلى فروق  ،(4.73داء المجموعة الضابطة )أفي حين بلغ متوسط  ،(3.90االختبار البعدي )
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 للتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛ استخدم تحليل التباين المصاحب. و بين المتوسطين

(ANCOVA) في الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة لدى االجتماعي للقلقدي بعللقياس ال 

وذلك كما هو مبين  ،وفقًا للبرنامج اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم والبيرة هللا رام محافظة

 (: 4.4في الجدول )

 في المصادر غرف طلبة ىلد االجتماعي قلق(: يوضح تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي لل4.4الجدول )
 وفقا  للبرنامج اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم والبيرة هللا رام محافظة في الحكومية المدارس

 درجات المربعات مجموع مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

  063. 3.854 0.031 1 0.031 القبلي )مصاحب( 

 936. 000. 304.583 2.487 1 2.487 لمجموعة ا

    0.008 21 0.171 الخطأ

     24 451.196 الكلي

 

تعـــزى  (α>0.05)( وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى الداللـــة 4.4يتضـــح مـــن الجـــدول )

 (.000.حصائية )إبداللة  ،(304.583بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) ، إذللمجموعة

ســبت المتوســطات الحســابية  ،مجمــوعتي الدراســة كانــت الفــروق  مــنولتحديــد لصــالح أي  فقــد ح 

 فـي الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة لدى االجتماعي القلقالمعدلة للقياس البعدي لمقياس 

وذلك كما هو مبين في الجدول  ،وفقًا للبرنامج اإلرشادي واالخطاء المعيارية لها والبيرة هللا رام محافظة

(5.4). 
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 في المصادر غرف طلبة لدى االجتماعي القلق االوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياسيوضح (: 5.4لجدول )ا
 وفقا  للبرنامج اإلرشادي واالخطاء المعيارية لها والبيرة هللا رام محافظة في الحكومية المدارس

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل المجموعة

 0.032 3.864 تجريبية

 0.032 4.766 ضابطة

 

 خضــعتللمجموعــة التجريبيــة التــي  المعــدل ابيالحســ طالمتوســ(  أن  5.4يالحــظ مــن الجــدول )

 المـــدارس فـــي المصـــادر غـــرف طلبـــة لـــدى االجتمـــاعي القلـــق خفـــض فـــي المطبـــق اإلرشـــادي برنـــامجلل

غ لدى المجموعة الضابطة بلفي حين  ،(3.864كان األقل إذ بلغ ) والبيرة هللا رام محافظة في الحكومية

البرنــامج اإلرشــادي  أن  الفــرق كــان لصــالح المجموعــة التجريبيــة؛ بمعنــى  أن  وهــذا يشــير إلــى  ،(4.766)

 الحكوميـة المـدارس فـي المصـادر غـرف طلبـة لـدى االجتماعي القلقالمطبق كان له فاعلية في خفض 

  (.0.936) إلرشادي قد بلغت قيمتها علمًا أن حجم األثر للبرنامج ،والبيرة هللا رام محافظة في

 

 ثانيةالفرضية النتائج المتعلقة بال 2.4

بين متوسطات  (α>0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: الفرضية الثانية

تعزى  االجتماعي القلقدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس 

 .اإلرشاديج للبرنام

ألداء أفراد  ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الثانية، لفحص الفرضية

للمجموعات استخدم اختبار)ت( و  ،المجموعة التجريبية على االختبار القبلي واالختبار البعدي

 القلقذلك للكشف عن فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض و  (،Paired Sample t-test)المترابطة 
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الجدول و  ،والبيرة هللا رام محافظة في الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة لدى االجتماعي

 بين ذلك:ي( 6.4)

للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس نتائج اختبار )ت( يوضح  :(6.4الجدول )
 لدى افراد المجموعة التجريبية االجتماعي القلق

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 االجتماعي القلق
 *000. 29.375 11 0.070 4.89 12 قبلي

    0.099 3.90 12 بعدي

   (≤0.05عند مستوى الداللة ) دال إحصائيا   * 

قـــد  االجتمـــاعي القلـــقلمقيـــاس ســـوب ( أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة المح6.4ضـــح مـــن الجـــدول )يت

، وبالتــالي وجــود (≥0.05مــن قيمــة مســتوى الداللــة المحــدد للدراســة ) ة أقــلوهــذه القيمــ (،0000.) بلغــت

طات لـى المتوسـإوبـالرجوع  .لدى أفراد الدراسة بين القياسين القبلـي والبعـدي االجتماعي القلقفروق في 

ـــغ يظهـــر أن متوســـط أدا ،(6.4الحســـابية بالجـــدول ) ء أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــاس القبلـــي بل

 القلـقخفـض مما يؤكد وجود فاعلية للبرنامج المطبـق فـي  ،(3.90وعلى المقياس البعدي بلغ ) ،(4.89)

 .بيرةوال هللا رام محافظة في الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة لدى االجتماعي

 

 الفرضية الثالثةنتائج المتعلقة بال 3.4

بين متوسطات  (α>0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثالثة

بعد ي في القياسين البعدي والتتبع االجتماعي القلقدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

 .ستة أسابيعر مرو 
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ألداء أفراد  ياريةح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعثة، الثال لفحص الفرضية

          للمجموعات المترابطة)ت(  استخدم اختبارو  ،المجموعة التجريبية على االختبار البعدي والمتابعة

(Paired Sample t-test،)  القلقذلك للكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة لمقياس و 

نتائج و  ،والبيرة هللا رام محافظة يف الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة لدى عياالجتما

 ( تبين ذلك:7.4الجدول )

 والمتابعة البعدي القياسين بين الفروق  عن للكشفللعينات المترابطة نتائج اختبار )ت( يوضح  :(7.4الجدول )
 والبيرة هللا رام محافظة في الحكومية المدارس في المصادر غرف طلبة لدى االجتماعي القلقلمقياس 

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 االجتماعي القلق
 4380. 8040. 11 0.099 3.90 12 بعدي

    0.091 3.89 12 متابعة

 

 (α>0.05)عند مستوى الداللة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 7.4يظهر من الجدول )

فقد بلغ المتوسط الحسابي للقياس  ،ي والمتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبيةبين القياسين البعد

وهذا ي شير إلى استمرار فاعلية  ،(3.89( في حين بلغ المتوسط الحسابي لقياس المتابعة )3.90البعدي )

أي أن التحسن الذي تلقاه أفراد ترة المتابعة؛ بعد ف االجتماعي القلقالبرنامج المطبق في خفض 

مما يؤكد على استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في  ،لمجموعة التجريبية أستمر بعد فترة المتابعةا

 .لدى طلبة غرف المصادر في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة االجتماعيخفض القلق 
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 الفصل الخامس

 ناقشتهاتفسير النتائج وم

 

 فرضيات الدراسة نتائج مناقشة 1.5

 الفرضية األولىنتائج مناقشة  1.1.5

 الفرضية الثانيةنتائج مناقشة  2.1.5

 الفرضية الثالثة نتائج مناقشة 3.1.5

 والمقترحاتتوصيات ال 2.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

، من خالل أسئلتها وما انبثق ليها الدراسةإ توصلتالنتائج التي هذا الفصل مناقشة  تضمن

ي هذه الواردة فليها الدراسات السابقة إوذلك بمقارنتها بالنتائج التي توصلت  ا من فرضيات،عنه

 نتائج.هذه الي ضوء يمكن طرحها فالتوصيات التي إضافة إلى تفسير النتائج، وصواًل إلى الدراسة، 

 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة 1.5
 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.1.5

بين متوسطات  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) لى:الفرضية األو 

  .قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي االجتماعيدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس القلق 

الفروق في المتوسطات الحسابية بين المجموعتين  أن لىإأشارت نتائج تحليل التباين المصاحب     

لتجريبية والضابطة بلغت مستوى الداللة اإلحصائية، إذ أظهر أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا ا

القبلي والبعدي  ينلديهم بين القياس االجتماعيفي مستوى القلق   ملموساً نخفاضاً ارشادي للبرنامج اإل

 ة.مقارنة بالمجموعة الضابط

فـي نتـائج الدراسـة أن هـذه الفـروق كانـت لصـالح أفـراد  ويالحظ من المتوسطات الحسابية المعدلـة      

 االجتمــاعيرشــادي المطبــق فــي خفــض القلــق فاعليــة البرنــامج اإلالمجموعــة التجريبيــة، وهــذا يشــير إلــى 

  (.0.936ي )حجم األثر للبرنامج اإلرشادوبلغ  ،لدى طلبة غرف المصادر في المدارس الحكومية
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في خفض القلق االجتماعي لدى طلبة المرتفع للبرنامج اإلرشادي واألثر  ه النتيجةعزى هذقد تو      

، التي تضمنت الجلساترشادية والمهارات اإل األنشطة إلى غرف المصادر في المدارس الحكومية

لدى الطلبة  االجتماعيالقلق و  وإزالة المخاوف ،واليسر ،والدقة ،التنوعو الجلسات بالترفيه، تميزت حيث 

وقد روعي التسلسل بالعرض في كل جلسة واستخدام  ،على تمارين االسترخاء زالتركيالمشاركين، و 

التركيز على وتم  ،مما وفر للطلبة جو من الهدوء والراحة واستمرار األثر، من أجل التشجيع، التعزيز

االنهزامي مع الذات وتعلم مهارات اجتماعية  للتقليل من التفكير ةاالجتماعيالتدريب على المهارات 

تخفيف التوتر  في كبير كان له دور الذي  لعب الدورأسلوب واستخدام  غلب على المواقف المقلقة،للت

 ينتحسلى التعلم و إأدى النمذجة  سلوبأ على ء الجلساتحتوااو لدى المشاركين،  االجتماعيوالقلق 

 وتعلم مهارات وأساليب جديدة. االجتماعيقلق قدرة الطلبة المشاركين على مواجهة ال

الطلبة المشاركين على التفاعل في  تساعدرشادية المستخدمة اإلوالمهارات ن األساليب إ     

وبالتالي ساعد ذلك على مما أدى إلى تعديلها، مع سلوكاتهم القلقة بطريقة صحيحة  البرنامج والتعامل

  .الموجود لديهم االجتماعيخفض القلق 

ن دافعية وحرص ومتابعة وحضور للجلسات اإلرشادية، وكان ملفتًا لالنتباه ما قدمه المشاركون م     

فضاًل عن التزامهم بالجلسات ومجرياتها وحماسهم داخل الجلسة، مما عزز لديهم تعلم مهارات 

ي تعلموها وسلوكات جديدة للتغلب على قلقهم، ومع استمرار المشاركون في تطبيق االستراتيجيات الت

الواضح على سلوكهم وردات أفعالهم ومشاركاتهم، حيث كان أثناء الجلسات لوحظ التغير الملموس و 

يتطور إيجابيًا من جلسة الى أخرى. وقد أتاح البرنامج اإلرشادي للمشاركين فرصة إعطاء أمثلة من 

هذه المواقف باستخدام حياتهم الواقعية ألمثلة على المواقف المقلقة التي حدثت معهم، وقد نوقشت 

سلوكي، وكل ذلك ساعد المشاركين على خفض القلق االجتماعي لديهم ال-فنيات اإلرشاد المعرفي

 لى المواقف الحياتية المختلفة. إوتصحيح أفكارهم وتعديل سلوكاتهم، وبالتالي نقل الخبرة 
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 ،((Gebara et al., 2016راسة ، ود(Keller et al., 2017دراسة ) نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع     

ودراسة  ،(2016ودراسة )الغامدي، ، (2016 ،يعقوب وعالونة) ودراسة ،(2016 ،الطراونة) ودراسة

 ،(2014ودراسة )سالم،  (،(Calafell et al., 2014(، ودراسة 2015ودراسة )سالم،  ،(2016)الفايدي، 

                       ودراسة ،(Klinger et al., 2005) ودراسة ،(1Lefrancois et al., 201) ودراسة

Lincolin et al., 2003))السلوكي في -لى فاعلية البرنامج المعرفيإجميع هذه الدراسات أشارت ، ف

 لدى األفراد. االجتماعيخفض القلق 

 

 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.1.5

بين متوسطات  (α≤0.05توى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس: الفرضية الثانية

بعد تطبيق البرنامج  االجتماعيالمجموعة التجريبية والضابطة على مقياس القلق درجات أفراد 

 اإلرشادي. 

لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين  االجتمـاعيوجـود فـروق فـي القلـق  النتائج إلـىأشارت    

البرنــامج  تعــزى للبرنــامج اإلرشــادي، ممــا يؤكــد فاعليــة تمــاعياالجالقبلــي والبعــدي علــى مقيــاس القلــق 

 .لدى طلبة غرف المصادر االجتماعياإلرشادي المطبق في خفض القلق 

 ويمكن تعليل هذه النتيجة المتعلقة بفاعلية البرنامج إلى ما أستخدم من مكونات البرنامج اإلرشادي

كما أن  ،االجتماعيد على خفض القلق سلوكية التي تساع معرفيةارشادية التي تضمنت فنيات 

( جلسة إرشادية عزز لديهم 12) الذي تلقاه أفراد المجموعة التجريبية على مداراص التدريب الخ

اكتساب سلوكات ومهارات اجتماعية جديدة، وقد ركز البرنامج على العالقة بين األفكار والمشاعر 

 ه الفرد يؤثر على ما يفعله.ويفترض أن ما يعرف والسلوك، وتأثيرها على األفراد
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على كيفية تعلم الفرد تحديد واكتشاف األسباب المؤدية للقلق ج اإلرشادي المطبق ماالبرنكما ركز      

 ومن ثم تعليمهم طرق ومهاراتعنده،  صحيحةالوالتشوهات غير  والتي تتمثل في األفكار االجتماعي

 ولعب النمذجةعلى البرنامج كذلك وركز يجابية. إ في مواجهة هذه األفكار واستبدالها بأخرى وأساليب 

 اً يجابإوتعديل السلوك  للتعلمهمة ممن الطرق ال يه تيوال ،ة، والتعزيزاالجتماعيالدور وتعلم المهارات 

  .اإلرشاد الجمعي له أهمية خاصة في الحد من المشكالت المختلفةف، اً جديد اً سلوكاألطفال واكتساب 

العديد من المهارات وتبادل كتساب اادية تتيح للمشاركين فيها حدوث التعلم و كما أن المجموعة اإلرش

يجابية فيكتسب مهارات وسلوكات جديدة، وبالتالي لى شعور الفرد بالوعي واإلإالخبرات، مما يؤدي 

 . مرغوبةالوالتقليل من السلوكات غير  الحد من المشكالت المشتركة لديهم

 السلوكي في-المعرفي على فاعلية اإلرشاد (Lefrancois et al., 2011) وقد أكدت دراسة لفرانسو     

الكثير من المميزات التي تتيح لألفراد التفاعل  ضمنأنه يت ذإالعديد من المشكالت، التعامل مع 

، وانعكاس ذلك على تفاعالتهم االجتماعية، وخفض مستوى القلق االجتماعي والتواصل مع بعضهم

 لديهم.

     

 ناقشة نتائج الفرضية الثالثةم 3.1.5

بين متوسطات  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

بين القياسين البعدي والتتبعي بعد  االجتماعيدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس القلق 

 مرور ستة أسابيع من إنهاء تطبيق البرنامج اإلرشادي.

بين القياسين البعدي والقبلي والتتبعي لدى أفراد  حصائيةإأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  

لدى  االجتماعيالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في خفض القلق 

 طلبة غرف المصادر في المدارس الحكومية.
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اها أفراد المجموعة البرنامج اإلرشادي في استمرار الخبرة التي تلق وتؤكد هذه النتيجة على فاعلية     

في حياتهم اليومية، كما أن  التي يتعرضون لهالى المواقف إونقلها التجريبية في الجلسات اإلرشادية 

من خالل  خبراتتضمنت بعض الو األمثلة والمواقف الهادفة التي عرضت في البرنامج اإلرشادي، 

فراد المجموعة أل سهلتترخاء وتمارين االسة، االجتماعيوتعلم المهارات  ،مذجةوالن ،لعب الدور

التجريبية امتالك مهارات اجتماعية ساعدتهم على التقبل والتعامل مع المواقف المقلقة المواجهة لهم 

 .كافة لى المواقف الحياتية المختلفةإفي حياتهم الدراسية واليومية، وبالتالي نقل الخبرة 

البيتية لمساعدة المشاركين على نقل أثر الخبرة الواجبات رشادي على إحتواء البرنامج اإل ما أنك     

 ،لى البيت وتطبيقها في مجاالت حياتهم ومواقفهم اليومية المختلفةإرشادية التي تلقوها في الجلسات اإل

كل ذلك  مرار األثر،تواس من أجل التشجيع، التسلسل بالعرض في كل جلسة واستخدام التعزيز ومراعاة

رنامج اإلرشادي المطبق في خفض القلق االجتماعي لدى طلبة غرف ساهم في استمرارية أثر الب

 المصادر.
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 التوصيات والمقترحات 2.5

 وصي بما يأتي: ت ةالدراسة من نتائج، فإن الباحث هفي ضوء ما توصلت إلي

ا لم ،ةوألغراض إرشادية مشابهة أم مغاير  ت أخرى،اطور على مجتمعالم يرشاداإلتطبيق البرنامج  .1

  .كما دلت الدراسة الحالية االجتماعييجابي في التخفيف من أعراض القلق إله من أثر 

سلوكية تتعامل مع -رشادية معرفيةإين بالمدارس ببرامج يللمرشدين التربو تضمين الخطط اإلرشادية  .2

  .الفئات المختلفة من الطلبة داخل المدرسة

بنائهم الثقة بالنفس والجرأة في المواقف أ متعلياألمور بضرورة  ءتوعوية ألوليا عمل قد ورشع .3

 .هميلإواالستماع  معهم، وضرورة التحاور ،ة التي يتعرضون لهااالجتماعي

 االجتماعيعداد برامج تأهيل للمرشدين ومعلمي غرف المصادر في كيفية اكتشاف سلوكات القلق إ  .4

 تطورها. والتعامل معها قبل

رشادية لمساعدة إوإعداد برامج  ،سبابهأومظاهرة و  جتماعيااللى حجم انتشار القلق إة التعرف أهمي .5

  .ة من خالل األنشطة الالمنهجيةاالجتماعيالطلبة على تنمية الوعي الذاتي وتطوير المهارات 

اختالف ب ماعيتاالجالقلق الفروق في دراسات حول طلبة غرف المصادر ودراسة مزيد من الجراء إ .6

 القتصادي، طريقة التنشئة،....الجنس، المستوى ا: منها :متغيرات
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  .الجامعي

صاري(، الكويت: دار ن، )ترجمة بدر األاالجتماعيمقياس الخجل . (1982)جونز وراسيل. 
 .(1993)الكتاب الجامعي للتوزيع، 



69 
 

وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى طلبة المرحلة  االجتماعيالقلق (. 2013)عالء.  حجازي،

، كلية غير منشورة( رسالة ماجستير)، اإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة

 اإلسالمية، غزة، فلسطين. التربية، الجامعة

 ، عمان: دار الفكر.القلقالخجل و  استراتيجيات(. 2009)العظيم. ، طه عبد نحسي

، عمان: دار إدارة الضغوط النفسية والتربوية استراتيجيات(. 2006)سالمة. حسين، طه وحسين، 

 الفكر. 

واقع الخدمات التربوية في غرف المصادر للطلبة ذوي صعوبات التعلم (. 2012)أحمد. الخصاونة، 

، )رسالة ماجستير غير ألموراألساسية في محافظة إربد من وجهة نظر أولياء ا بالمرحلة

 منشورة(، جامعة حائل، كلية التربية، المملكة العربية السعودية.

برنامج تعليم التربية الخاصة في فلسطين الذي تنفذه وزارة (. 2010). تامر، سهيلالخطيب، موفق و 

 شروع غرف ومراكز المصادر.مرام هللا: ، التربية والتعليم العالي

  ، القاهرة: دار الكندي.الشخصية والصحة النفسية(. 1999)ناظم. يدي، الداهري، صالح والعب

لدى طلبة  االجتماعيفعالية برنامج ارشادي مقترح للتخفيف من القلق . (2011). عليش، بدبا

، كلية التربية، (ر منشورةيغ رسالة ماجستير منشورة) المرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات،

 فلسطين.، غزة، جامعة األزهر

(. مدى رضا أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات التعلم عن مستوى الخدمات 2016)خلود. ة، نالدبادب

التربوية المقدمة ألبنائهم في غرف المصادر ضمن برنامج الدمج في األردن والعوامل المؤثرة 

  .286-269(: 2)12العلوم التربوية،  يالمجلة األردنية ففي مدى الرضا 

، القاهرة، األنجلو مصريَّة.االجتماعيمقياس الرُّهاب . (2004)مجدي.  ،الدسوقي  



70 
 

على  االجتماعيدراسة ميدانية لتقنين مقياس القلق  ،االجتماعيالقلق  (.2001)سامر. رضوان، 

  .77-47 ،(19)، جامعة قطر -مجلة مركز البحوث التربوية عينات سورية،

لدى المعاقين  االجتماعيادي جمعي في خفض القلق فاعلية برنامج ارش (.2010) سعود.الريامي، 

، نزوى، ، جامعة نزوى كلية التربية (،رسالة ماجستير غير منشورة)، جسميا في سلطنة عمان

  ع مان.

كلية  ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،الخاصة االحتياجاتتأهيل ذوي (. 2013)نايف. الزراع، 

 كة العربية السعودية.جامعة الملك عبد العزيز، المملالتربية، 

 االجتماعي(. فعالية برنامج إرشاد أسري معرفي سلوكي في خفض مستوى القلق 2014) .أسامةسالم، 

، مجلة كلية التربية، طيف التوحد اضطرابلدى األبناء ذوي  االجتماعيوتحسين التفاعل 

 .98-30: (97) 25جامعة بنها، 

النفسية المصاحبة  االضطراباتتخفيف من بعض فاعلية برنامج عالجي ل .(2015) .بسمةسالم، 

كلية رسالة ماجستير غير منشورة(، ، )االبتدائيةللجلجلة لدى عينة من التالميذ للمرحلة 

 مصر.القاهرة، جامعة عين شمس، التربية، 

، القاهرة: دار الفكر للنشر ة والنفسيةيإدارة الضغوط التربو  استراتيجية(. 2006)حين. سالمة، 

 ع. والتوزي

عمادة البحث العلمي  (. صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق، رام هللا:2012)تامر. سهيل، 

 والدراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين. 

توافقي لألطفال ال(. ممارسة العالج المعرفي في خدمة الفرد لتعديل السلوك ال2009)نفين. السيد، 

  .748-659، (26) ،جامعة حلوان -داباآل مجلة كلية، لالنحرافالمعرضين 



71 
 

)ترجمة أحمد عبد الخالق(،  دليل تعليمات قائمة القلق الحالة والسمة(. 1984)وزمالئه. سيبليجر 

 (. (2،1992القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، ط

المصاحب  االجتماعيي سلوكي لخفض القلق ففاعلية برنامج معر  .(2018). عالء الشافعي،

 (، كلية التربية،ماجستير غير منشورة )رسالة، ساسيةلدى غينة من تالميذ المرحلة األ للجلجلة

   .، فلسطينغزة ،سالميةالجامعة اإل

(. مقارنة العالج العقالني االنفعالي السلوكي بالتدريب 2012عبد الكريم. ) ،فرنسيس وجرادات ،شاهين

جاح لألبحاث )العلوم نة جامعة الل. مجياالجتماعهاب ر ة في معالجة الاالجتماعيلمهارات اعلى 

 .166-132، (6)26 ،ة(ياإِلنسان

، الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى المعاقين بصريا  (. 2010)ربه. شعبان، عبد 

   .، فلسطينغزة ،سالميةالجامعة اإل (، كلية التربية،ماجستير غير منشورة )رسالة

 –كولوجية الفئات الخاصة والمعوقين )خصائص صعوبات التعلم سي(. 2000)محمود. شقير، زينب 

)رسالة ماجستير منشورة(، جامعة طنطا، كلية التربية: مكتبة النهضة التأهيل(،  -التعليم

 المصرية.

 غريب للطباعة والنشر.  رالقاهرة: دا نظريات اإلرشاد والعالج النفسي،(. 2000)محمد. الشناوي، 

، القاهرة: العالج السلوكي الحديث أسسه وتطبيقاته(. 1998)محمود. رحمن، الشناوي، محمد وعبد ال

 دار قباء للطباعة والنشر. 

(. فاعلية برنامج صعوبات التعلم في غرف المصادر في مدارس عمان من 2015)عونية. صوالحة، 

 .487-451، (23) ،مجلة العلوم التربويةلمصادر، اوجهة نظر مدراء المدارس ومعلمي غرف 



72 
 

فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض اضطراب القلق لدى عينة من . (2016) حسين.الطراونة، 

كلية  ،غير منشورة( ه دكتورا  أطروحة، )لعيادات النفسية في الخدمات الطبية الملكيةا مراجعي

 ردن.، عمان، األالجامعة األردنيةالعلوم التربوية، 

 .اقرأالكويت: دار ، الصدمة النفسية( 2006). أحمدعبد الخالق، 

، القاهرة: دار قباء للطباعة حديثة اتجاهاتعلم النفس العالجي (. 2001)مفتاح. عبد العزيز، 

 والنشر. 

 ، القاهرة: دار النهضة. مقدمة في الصحة النفسية(. 1976). غفارال، عبد سالمعبد ال

 ة االنجلو المصرية.، القاهرة: مكتبنسان وصحته النفسيةاإل (. 1993) مصطفى.عبد الفتاح، 

السلوكات غير التكيفية لدى طلبة صعوبات التعلم في  (.2013). براهيمإ ، أيمن والشهاب،عبد هللا

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية  المرحلة األساسية الدنيا في مديرية إربد الثانية،

 .286-235، (21)1، هليةإربد األ ةجامع -والنفسية

لدى عينة  االجتماعيسلوكي للتغلب على القلق -فاعلية برنامج معرفي( 2006)ماني. أعبد الوهاب، 

 .52-9، (30) ،مجلة كلية التربيةمن طالبات الجامعة السعوديات، )رسالة ماجستير منشورة(، 

تبة األنجلو المصرية. كالقاهرة: م ،الطب النفسي المعاصر(. 2003)أحمد. عكاشة،   

مل للنشر . إربد: دار األحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانيةاإل(. 2000)أحمد.  ،عودة

 والتوزيع.

وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص  االجتماعيللقلق  الظواهر األساسيةدراسة  (.2000)محمد. عيد، 

 .79-3 ،(24)4 ،مجلة كلية التربية وعلم النفسلدى عينة من الشباب، 

، القلق اضطراباتالسلوكي في معالجة بعض -العالج المعرفيفاعلية (. 2005)حامد. الغامدي، 

 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصركلية التربية، دكتوراه غير منشورة(،  أطروحة)



73 
 

فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض أعراض القلق والشعور بالغربة . (2016)لبنى.  الغامدي،

الدارسين في الجامعات الحكومية  يينالسعودلدى عينة من الطلبة  دافعية اإلنجاز ويرطوت

، عمان، الجامعة األردنيةكلية العلوم التربوية، ، (ةغير منشور  ه دكتورا  أطروحة، )األردنفي 

 األردن. 

ياضة لدى ر والشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بممارسة ال االجتماعي(. القلق 2010)سامي. الغزاوي، 

 .36-12(،2)2، مركز أبحاث الطفولة واألمومةالكتب السنوية لطالبات جامعة ديالى، 

(. فاعلية برنامجين إ رشاديين في خفض اضطراب الرُّهاب 2016)قاسم.  ،َأحمد وسمور ،غزو

 ة في العلوم. المجلة اأُلردني  لدى عي  نة من طلبة السنة األ ولى في جامعة اليرموك االجتماعي

 .69-59 ،(1)12 ،ةالتربوي  

 االجتماعيفاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض أعراض القلق . (2016). الفايدي، سهام

كلية التربية، غير منشورة(،  أطروحة دكتوراه ) ،طالبات السنة التحضيرية في جامعة تبوك لدى

 ، تبوك، المملكة العربية السعودية.جامعة تبوك

 اليازوري. ن: دارعما قضايا تربوية معاصرة،(. 2011)خالد. موفي، لالقضاة، محمد وا

)ترجمة أماني عبد للمراهقين والشباب  االجتماعيمقياس القلق . (2000) خرون.آو رين كونور كات

  (.2007)المصرية،  نجلواألالمقصود(، القاهرة: مكتبة 

دراسات األطفال ضعاف السمع،  ىلد االجتماعي(. عالقة تقدير الذات بالقلق 2012)وحيد. كامل، 

 .31-6، يناير: نفسية

(. تقرير الذات وعالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي، دراسة في عملية 1989)الدين. كفافي، عالء 

-9576، (35) ، السنة التاسعةالكويت اإلنسانية جامعةالمجلة العربية للعلوم تقدير الذات، 

1026. 



74 
 

 النفسية ضطراباتاالالعالج المعرفي في  ليل عملي تفصيلي لممارسةد (.2006)روبرت. ليلهي، 

  )ب. ت(. ايتراك للطباعة والنشر )ترجمة يوسف جمعة ومحمد الصبورة(، القاهرة: دار

 ، الرياض: دار الزهراء.السلوكي االستغراقيالمرشد في العالج (. 2000)ناصر. المحارب، 

، 3(13) ،اجامعة بنه -مجلة شبكة العلوم النفسية العربية ،االجتماعي(. القلق 2009(معمرية، بشير.

13-149. 

عمان:  بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية وتقنينها.(. 2016) .مطانيوسأ ،خائيليم

 عصار العلمي للنشر والتوزيع.دار اإل

: مطابع وزارة التربية والتعليم رام هللادليل معلم التربية الخاصة، (. 2014(وزارة التربية والتعليم العالي.

 العالي.

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم على السيكودراما في خفض 2016)سيف. ، أشرف وعالونة، يعقوب

المجلة ة لدى صعوبات التعلم في لواء بني عبيد، االجتماعيالسلوك الفوضوي وتنمية المهارات 

 .454-435 (،4)12، األردنية في العلوم التربوية

 
 المصادر والمراجع األجنبية: -يا  نثا

Ahghar, G. (2014). Effects of teaching problem solving skills on students' social anxiety. 

International Journal of  Education and Applied Sciences, 1(2), 108-112 

Aletan, S. & Akinsola, S. (2014). Investigating the Effects of Social Anxiety Disorder on 

Adolescents’ Manifested Social Skills and Adjustment in Lagos Metropolis, 

Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 

5(8), 165-169 

Ali, S., & Kareem, M. (2016). Assessment of social phobia among students of nursing 

college in hawler medical university at City-Irag. Kufa Journal for Nursing 

Science, 6(2), 130-136 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (Fifth Edition). London: New School  Library, 202 



75 
 

American psychiatric Association. (2003). Manuel daignostiqueet statistiquedes 

truublesmentaux. Texte revise Traducation J Guelfiet coll, MassonParis. A 

social Anxiety Institute, Richards, T. (2004). (ASI) over coming social 

AnxietyInstitut 

Beck, A .T. (2000). Anxiety Disorders and phobiasa cognitive perspective, Basic 

Books: New York. 

Calafell, M.& Maldonado, J. (2014). A virtual reality-integrated program for improving 

social skills in patients with schizophrenia. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 45(1), 81-89. 

Callender , J. C & Osburn, H. G. (1979). An Empirical Comparison of Coefficient Alpha, 

Guttman's Lambda - 2, and MSPLIT Maximized Split-Half Reliability Estimates. Journal 

of Educational Measurement. 16, (2): 89-99. 

Daneshfar, A. & Roustaee, D. (2014). Comparison of Quality of Life and Social Skills 

between Students with Visual Problems (Blind and Partially Blind) and Normal 

Students, International Journal of Academic Research in Progressive 

Education and Development, 3(4), 384- 391. 

Endersons, B. (2014). Social Anxiety, Clinical, Developmental, and Social 

perspectives, 3rd, Edited by: Stefan,G.Hofmann and patricaM.DiBartoho. 

Epkin, C.C. (2007).Affective, confounding in social anxiety and Dysphoria in children, 

child, mother and father reports of in ternalizing Behaviors, social clinical 

psychology, (15)4:9-16. 

Gebara, C.; Barros-Neto, TP.; Lotufo-Neto., F.; & Gertsenchtein, L. (2016). Virtual reality 

exposure using three-dimensional images for the treatment of social phobia. 

Revista Brasileirade Psiquiatria, 38(1), 24-29.  

Gunnarl, M .(2002). Social anxiety and the post even processing of socially distressing 

events. Cognitive Behavior Therapy, 31,129-135. 

.Henderson, L. (2010). Shyness social anxiety, and Social Anxiety Disorder work, 

Philip Zimbardo, 32-15. 

Hughe, J. (1988). Therapy is fantasy: Roleplaying, Healing and the construction of 

Symbolic order, Paper presented in Anthropology seminar, Dr.Margo Lyon, Dept 

of prehistory & Anthropolpgy, Australian National University, Retrieved 

March14, 2019 from the World Wide Web. 



76 
 

Keller, J.; Bunnell, B.; & Kim, S. (2017). The Use of virtual reality technology in the 

treatment of anxiety and other psychiatric disorders. Journal of Harvard 

College, 25(3), 103-113. 

Klinger, E.; Bouchard, S.; Legeron, P.; & Roy, S. (2005). Virtual Reality Therapy Versus 

Cognitive Behavior Therapy for Social phobia a preliminary controlled   Study, 

Cyber Psychology and Behavior. 1(8), 76-88. 

Lefrançois, C.; Van Dijk A.; Bardel M-H.; Fradin J.; & Elmassioui, F. (2011.( 

L’affirmation de soi revisitée pour diminuer l’anxiété sociale, Journal de 

Thérapie Comportementale et Cognitive, 1(21), 17-23. 

Lincoln, T.; Marie, R. W.; Hanweg, K.; Frank. M.; Witzleben, L.; Schroeder, B.; & Fiegen 

B. (2003). Effectiveness of an Empirically Supported Treatment for Social 

Phobia in the Field, Behavior Research and Therapy, 11(41), 1251-1257 

Richard, T. A .(2003). Fact sheet social phobia/ social Anxiety Association.(sp/SAA. 

social Anxiety Institute, pp:1-3. 

 Rizwan, Wajeeha, & Inam, Attiya, & Abiodullah, Muhammad. (2015). Social Phobia 

and Academic Achievement of Girls At Postgraduate Level, Journal Of 

Humanities And Social Science, 20(4), 73- 78 

Speillberge, C. (1984). The nature and measurement of anxiety in speillberger a and 

Dias-Guerrero (Eds) cross-cultural research on anxiety, Washington, 

Hemisphere, Wiley. 

World Health Organization. (1992). The international classification of mental and 

behavioral disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines (ICD-10). 

Geneva, Switzerland, 22. 

 

 
 

 
 
 



77 
 

 
 
 
 
 

 المالحق
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
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 التحكيم المقياس قبل )ب(: ملحقال
                                                                      بسم هللا الرحمن الرحيم

 
     القدس المفتوحة جامعة     

  الدراسات العليا والبحث العلمي عمادة
 

                                                                    حمن الرحيمبسم هللا الر 

 حضرة األستاذ الدكتور ............................................المحترم/ة.

 تحية طيبة وبعد،

 ماعياالجتسلوكي في خفض القلق -برنامج إرشادي معرفي فاعلية"تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: 
استكمااًل لمتطلبات "، وذلك لدى طلبة غرف المصادر في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية

جامعة القدس  -والتربوي من كلية الدراسات العلياالحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي 
 المفتوحة.

ة واالطالع في مجال البحث به من خبرة علمية وما عرف عنكم من سعة المعرف ن ونظرًا لما تتمتعو 
والمنهجية البحثية، فأرجوا التفضل بتحكيم فقرات أداة الدراسة المرفقة، وإفادتي بمدى مناسبتها في قياس ما 

حات تر أو مقوانتمائها، وأي  تعديالت ، تهاوضعت لقياسه، من حيث: الصياغة اللغوية للفقرات، ومناسب
حظاتكم السديدة األثر البالغ في إخراج هذه األداة بالصورة ترونها مناسبة. وسيكون آلرائكم القيمة ومال

 المطلوبة لتحقيق أغراض الدراسة الحالية.
 علمًا أن بعض فقرات هذا المقياس صيغت باالتجاه السلبي.

 داعية هللا أن يجازيكم خير الجزاء لقاء وقتكم الثمين.
 ي وتقديري،كر مع بالغ ش

 الباحثة: منال عبد المهدي 
  . د. محمد أحمد شاهينشراف: أإ

 

 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 :االجتماعيمقياس القلق 
بأنه "مظهر من مظاهر القلق والخوف من الحديث أمام اآلخرين حيث، يشكل  االجتماعييعرف القلق 

ء المستهجن، فيبعث عندهم كربًا الخوف من األدا منهمة مما يصيب الكثير الجتماعيا محكًا للجاذبية
   .(Beck, 2000:186وخوفًا من األداء السلبي أمام اآلخرين" )

 االجتماعيإجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس القلق  االجتماعيويعرف القلق 
 الذي سيطور ألغراض هذه الدراسة.

لدى أطفال  االجتماعيتشخيص القلق ر هذا المقياس بهدف استخدامه كأداة موضوعية في طو سي
غرف المصادر من طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية لمحافظة رام هللا والبيرة، 

 ، وهي: االجتماعيوباالستعانة ببنود االختبارات والمقاييس اآلتية ذات العالقة بتشخيص القلق 

 (.2004ي الدسوقي )(، ترجمة مجد1994لرولين ووردي ) االجتماعيرهاب المقياس  (1
(، ترجمة أماني عبد 2000للمراهقين والشباب لكاترين كونور وآخرون ) االجتماعيمقياس القلق  (2

 (.2007المقصود )
 (.2000لمحمد ابراهيم عيد ) االجتماعيمقياس اضطراب القلق  (3
 (.1993(، ترجمة بدر االنصاري )1982)لجونز وراسيل  االجتماعيمقياس الخجل  (4

( 4( درجات، غالبًا )5( فقرة، تصحح كاآلتي: دائمًا )41ياس في صورته األولية )وقد شمل المق
لدى طلبة  االجتماعيالقلق  ويقسم( درجة، وأبدًا )درجة واحدة(، 2( درجات، أحيانًا )3درجات، محايد )

 توسط، منخفض. م غرف المصادر إلى ثالثة مستويات، هي: مرتفع،

التعديل المقترح 
 إن وجد

اتجاه  مالءمة الفقرة  فقرةصياغة ال
 الفقرة

 الرقم الفقرة
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

أشعر بالتوتر عندما أقوم بعمل أمام مجموعة  +     
 من الناس 

1 

 2 أشعر بالتوتر عند الحديث أمام الناس  +     

 3 وتر عند سؤال شخص عن شيء ما لتأشعر با +     

 4 االمتحانات الشفهيةال أحب  +     

 5 أمتنع عن الحديث أمام جمهور من الناس  +     

كنت في مكان فيه تصوير  إذاأشعر بالتوتر  +     
 للحاضرين 

6 
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 7 أستمتع بالوحدة +     

عند دخولي لمكان مكتظ بالناس أشعر برغبة  +     
 ادرة فوراً مغملحة في ال

8 

 9 ستطاعأبتعد عن اآلخرين قدر الم +     

 10 أمارس هواياتي المفضلة لوحدي  +     

أخبر اآلخرين بأنه لدي التزام ألتجنب مشاركتهم  +     
 في القيام ببعض المهام 

11 

 12 أفضل تناول طعامي لوحدي وليس مع اآلخرين +     

 13  أستمتع بوجودي مع اآلخرين -     

 أجد صعوبة في إقامة عالقات صداقة مع +     
 اآلخرين

14 

 15 أغادر الغرفة الصفية دون وداع أصدقائي  +     

 16 أشعر براحة عندما أكون بمفردي  +     

عندما أكون في مكان مزدحم أشعر بالرغبة في  +     
 المغادرة 

17 

 18 خرينآلأشعر بالراحة عندما أتبادل الحديث مع ا -     

 19  أحب قضاء وقت فراغي مع اآلخرين -     

 20 أشعر بالتوتر عندما أتحدث أمام اآلخرين  +     

 21 أتجنب الذهاب إلى الحفالت والمناسبات العامة  +     

 22 أخاف من التحدث مع الغرباء  +     

 23 أتجنب التحدث إلى أي شخص مسؤول  +     

ندما يوجه شخص الحديث لي ع أشعر بالضيق +     
 الناس  مباشرة أمام مجموعة من

24 

 25 أشعر برجفة في يداي عندما أقدم شيئًا للضيوف +     

 26 أشعر بضيق شديد عندما يراقبني أحد وأنا أعمل  +     

أختلق األعذار لعدم االشتراك في رحالت  +     
 جماعية 

27 

ع حتى لو لم تكن ائأشتري أشياء تحت إلحاح الب +     
 مناسبة لي

28 

 29 مشيتي عندما أشعر أن أحدًا يراقبني  أتعثر في +     

 30 يسهل علي تكوين صداقات جديدة  -     
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يحمر وجهي عندما أتحدث في اجتماع عام أو  +     
 أمام أشخاص ال أعرفهم

31 

أشعر بالشبع فورًا عندما أتناول الطعام مع  +     
 باءغر اآلخرين ال

32 

ث إلى أشعر بأن عرقي يتصبب عندما أتحد +     
 مجموعة من الناس 

33 

تكررت نظرات شخص  إذاأحس بارتباك شديد  +     
 ما نحوي 

34 

أبحث عن أعذار ألتجنب حضور المناسبات  +     
 ة االجتماعي

35 

أتردد قبل الطلب من المعلم الذهاب إلى دورة  +     
 المياه )المرحاض( 

36 

تريتها أشعر بالتوتر عندما أعيد بضاعة قد اش +     
 من الدكان

37 

 38 أشعر بالخجل عندما أتحدث مع الجنس اآلخر +     

المراحيض( أتجنب التبول في دورات المياه ) +     
  العامة

39 

أشعر كأن الجميع يراقبني حين أتواجد في  +     
 قاعات االنتظار

40 

ئي عندما أغادر اللقاءات أو قاأودع أصد -     
 االجتماعات 

41 

بالغ شكري وتقديري  مع  

ثةالباح  
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 ي المحكمينأخذ بر الفقرات المعدلة بعد األ (:تالملحق )
رقم 
 الفقرة

 الفقرات بعد التحكيم الفقرات قبل التحكيم

أشعر بالتوتر عندما أقوم بعمل أمام مجموعة من  1
 الناس 

وم بأي عمل أقأشعر بالتوتر عندما 
 أمام مجموعة من الناس 

 حذفت وتر عند الحديث أمام الناسأشعر بالت 2
أشعر بالتوتر عند سؤال زميلي عن  عند سؤال شخص عن شيء ما  بالتوترأشعر  3

 شيء ما
أشعر باالنزعاج عندما اتقدم المتحان  ال أحب االمتحانات الشفهية 4

 شفهي 
أمتنع عن الحديث أمام زمالئي في  الناس  منأمتنع عن الحديث أمام جمهور  5

 الصف 
كنت في مكان فيه تصوير  إذاأشعر بالتوتر  6

 للحاضرين
أشعر بالتوتر عندما أكون في مكان فيه 

  لآلخرينتصوير 
 حذفت أستمتع بالوحدة  7
عند دخولي لمكان مكتظ بالناس أشعر برغبة ملحة  8

 في المغادرة 
 حذفت 

 أمارس هواياتي لوحدي  لمفضلة لوحدي ا أمارس هواياتي 10
آلخرين بأنه لدي التزام ألتجنب مشاركتهم في أخبر ا 11

 القيام ببعض المهام
واجبات أخبر اآلخرين بأنه لدي 

ألتجنب مشاركتهم في القيام مدرسية 
 نشطةببعض األ

 أشعر بالراحة عندما أكون بمفردي أشعر براحة عندما أكون بمفردي 16
 حذفت لتحدث الى أي شخص مسؤولا اتجنب 23
 يدي ترجفان عندما أقدم شيئًا للضيوف يداي عندما أقدم شيئا للضيوف أشعر برجفة في 25
أختلق األعذار لعدم المشاركة في  أختلق األعذار لعدم االشتراك في رحالت جماعية 27

 الرحالت المدرسية 
عثر في المشي عندما أشعر أن أحدًا أت أتعثر في مشيتي عندما أشعر أن أحدًا يراقبني  29

 يراقبني
 حذفت يسهل علي تكوين صداقات جديدة 30
يحمر وجهي عندما أتحدث أمام يحمر وجهي عندما أتحدث في اجتماع عام أو أمام  31
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 أشخاص ال أعرفهم  أشخاص ال أعرفهم 
أشعر بالشبع فورًا عندما أتناول الطعام مع اآلخرين  33

 الغرباء 
لشبع عندما أتناول الطعام مع باأشعر 

 أناس ال أعرفهم 
عن أعذار ألتجنب حضور المناسبات  أبحث 35

 ة االجتماعي
أبحث عن أعذار ألتجنب حضور 

 ة مع أسرتي االجتماعيالمناسبات 
 حذفت  ( العامة)المراحيضأتجنب التبول في دورات المياه  39
أودع أصدقائي عندما أغادر اللقاءات  عات ماأودع أصدقائي عندما أغادر اللقاءات واالجت 41

 جمعني بهم التي ت
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 دراسةال دواتأل (: المحكمينثالملحق )

 البرنامج المقياس مكان العمل الرتبة التخصص االسم الرقم
   جامعة القدس المفتوحة أستاذ  إرشاد نفسي وتربوي  حسني عوض  أ. د.1
   التعليم وزارة التربية و  أستاذ مساعد ارشاد نفسي وتربوي   بشار عينبوسيد. 2
   جامعة القدس المفتوحة   مساعد استاذ خدمة اجتماعية إياد أبو بكر  د.3
   جامعة القدس    أستاذ مشارك علم نفس عمر الريماوي    د.4
   ة جامعة القدس المفتوح أستاذ  قياس وتقويم  معزوز عالونة  أ. د.5
   جامعة القدس المفتوحة   اعداستاذ مس دارة تربوية إ حسين حمايل  د.6
   جامعة القدس المفتوحة  أستاذ  مناهج وطرق تدريس معتصم مصلحأ. د. 7
   القدس المفتوحةجامعة  أستاذ إدارة وتخطيط تربوي  محمد الطيطي  أ. د. 8
   جامعة القدس المفتوحة  كار ستاذ مشأ  أساليب تدريس باسم شلش  د.9
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 بعد التحكيم مقياس الدراسة في صورته النهائية(: جلملحق )ا

 

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 
 
 :االجتماعيالقلق مقياس   

 ي منه  انوما تع( أمام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعك xضع/ ي عالمة )   
 الرقم قرةالف دائما   غالبا   محايد أحيانا   أبدا  

 1 أشعر بالتوتر عندما أقوم بأي عمل أمام مجموعة من الناس      

 2 أشعر بالتوتر عند سؤال زميلي عن شيء ما      

 3 اشعر باالنزعاج عندما اتقدم المتحان شفهي     

 4 أمتنع عن الحديث أمام زمالئي في الصف      

 5 وير للحاضرين أشعر بالتوتر عندما اكون في مكان فيه تص     

 6 أبتعد عن اآلخرين قدر المستطاع     

 7 أمارس هواياتي لوحدي      

أخبر اآلخرين بأنه لدي واجبات مدرسية ألتجنب مشاركتهم في      
 بعض األنشطة

8 

 9 أفضل تناول طعامي لوحدي وليس مع اآلخرين     

 10 أستمتع بوجودي مع اآلخرين      

 11 في إقامة عالقات صداقة مع اآلخرينأجد صعوبة      

 12 أغادر الغرفة الصفية دون وداع أصدقائي      

 13 أشعر بالراحة عندما أكون بمفردي      

 14 عندما أكون في مكان مزدحم أشعر بالرغبة في المغادرة      

 15 بادل الحديث مع اآلخرينأتأشعر بالراحة عندما      

 16 فراغي مع اآلخرين أحب قضاء وقت      

 17 أشعر بالتوتر عندما أتحدث أمام اآلخرين      

 18 أتجنب الذهاب إلى الحفالت والمناسبات العامة      

 19 أخاف من التحدث مع الغرباء      
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م ماأشعر بالضيق عندما يوجه شخص الحديث لي مباشرة أ     
 مجموعة من الناس 

20 

 21 ا أقدم شيئًا للضيوفيداي ترجفان عندم      

 22 أشعر بضيق شديد عندما يراقبني أحد وأنا أعمل      

 23 أختلق األعذار لعدم المشاركة في الرحالت المدرسية      

 24 أشتري أشياء تحت إلحاح البائع حتى لو لم تكن مناسبة لي     

 25 المشي عندما أشعر أن أحدًا يراقبني ي أتعثر ف     

 26 حمر وجهي عندما أتحدث امام أشخاص ال أعرفهمي     

 27 أشعر بالشبع عندما أتناول الطعام مع اناس ال أعرفهم     

 28 أشعر بأن عرقي يتصبب عندما أتحدث إلى مجموعة من الناس      

 29 نحوي  ماتكررت نظرات شخص  إذاأحس بارتباك شديد      

ة مع االجتماعيناسبات أبحث عن أعذار ألتجنب حضور الم     
 اسرتي

30 

 31 أتردد قبل الطلب من المعلم الذهاب إلى دورة المياه )المرحاض(      

 32 أشعر بالتوتر عندما أعيد بضاعة قد اشتريتها من الدكان     

 33 أشعر بالخجل عندما أتحدث مع الجنس اآلخر     

 34 ت االنتظارأشعر كأن الجميع يراقبني حين أتواجد في قاعا     

 35 أودع أصدقائي عندما أغادر اللقاءات التي تجمعني بهم      

 مع بالغ شكري وتقديري 

 الباحثة
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  بعد التحكيم البرنامج اإلرشادي في صورته النهائية(: حالملحق )
 

 السلوكي-رشادي المعرفيالبرنامج اإل 
 

لدى طلبة غرف المصادر في  جتماعياالسلوكي في خفض القلق -برنامج إرشادي معرفيلية اعف
 محافظة رام هللا والبيرة

 
 

 إعداد:

 عبد الرحمن مهدي عبد هللامنال 

 

 إشراف:

 أ. د. محمد أحمد شاهين
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 نموج استمارة تحكيم البرنامج اإلرشادي
 

 ةالمحترم/ ....................................د. ........ حضرة األستاذ الدكتور/ أ.
 ،تحية طيبة وبعد

 
سلوكي في خفض القلق -برنامج إرشادي معرفيفاعلية "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: 

"، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول لدى طلبة غرف المصادر في محافظة رام هللا والبيرة االجتماعي

 جامعة القدس المفتوحة. -اإلرشاد النفسي والتربوي من كلية الدراسات العليا على درجة الماجستير في

لما تتمتعون به من خبرة علمية فإن  لكم البرنامج اإلرشادي بصيغته األولية، ونظراً  وأرفقيلي  وفيما

 الباحث يأمل منكم التكرم بإبداء آرائكم ومالحظاتكم في الحكم على مدى صالحية محتوى البرنامج من

 :يثح

 .مدى مناسبة الجلسات لخفض التشوهات المعرفية .1
 أهداف البرنامج. .2
 وضوح الجلسات. .3
 .عدد الجلسات .4
 االقتراحات التي ترونها مناسبة. .5

وسوف يكون آلرائكم القيمة ومالحظاتكم السديدة األثر الفاعل في تطوير البرنامج وإخراجه بالصورة 
 .المرجوة من الدراسة افالمأمولة، األمر الذي يساعد على تحقيق األهد

 هللا أن يجازيكم خير الجزاء لقاء وقتكم الثمين الطيبة، داعياً لجهودكم  شكراً           
 منال المهدي: الباحث
 د. محمد أحمد شاهين  إشراف: أ.
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 رشادياستمارة تحكيم البرنامج اإل 
 المالحظات التحكيم الموضوع الرقم

 غير مناسب مناسب
    العنوان 1
    أهداف البرنامج 2
    الفترة الزمنية 3
    عدد الجلسات 4
    ترتيب الجلسات 5
    محتوى الجلسات 6

 

: ................................................................. االقتراحات التي ترونها مناسبة
..................................................................................................
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 القدس المفتوحةجامعة      

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

لدى طلبة غرف  ماعياالجتالسلوكي لخفض القلق -امج اإلرشادي المعرفيرنالب

 المصادر في محافظة رام هللا والبيرة

 التعريف بالبرنامج:

سلوكي استنادًا إلى نظرية ألبرت إليس -من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ أعد برنامج إرشادي معرفي

"Ellisلبرنامج استنادًا إلى األدب النظري والدراسات ا السلوكي، إذ جرى إعداد -" في اإلرشاد المعرفي

 لسابقة التي اهتمت بهذا االتجاه.ا

أسابيع  (6) أسبوعيًا، واستمر البرنامج مدة تين( جلسة إرشادية بواقع جلس12وقد تكون البرنامج من )

وتستغرق كل جلسة إرشادية حوالي  م،2019/2020خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

السلوكي على المشاركين اختبرت -إلرشادي المعرفيا ( دقيقة، مع اإلشارة إلى أن فاعلية البرنامج45)

 بعد تطبيق البرنامج، وبعد فترة المتابعة وفقًا لمقياس الدراسة.

وقد روعي احتواء كل جلسة إرشادية على مراجعة، وتلخيص وتغذية راجعة، ومناقشة للواجب البيتي،  

طلبة المشاركين، وبين الطلبة األولى، التي جرى فيها التعارف بين الباحثة والة باستثناء الجلس

المشاركين أنفسهم. وسوف يستخدم التعزيز في الجلستين الثالثة والرابعة من أجل التشجيع، وإزالة 

المخاوف، والقلق لدى الطلبة المشاركين، وسيركز في الجلسة الخامسة والسادسة على تمارين 

ة، وذلك للتقليل االجتماعيب على المهارات بينما تتضمن الجلستين السابعة والثامنة التدري ء،االسترخا

ة للتغلب على المواقف المقلقة، وفي الجلسة االجتماعيمن التفكير االنهزامي مع الذات وتعلم المهارات 
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شاركين، أما لملدى ا االجتماعيمن أجل تخفيف التوتر والقلق  لعب الدورالتاسعة سيستخدم أسلوب 

فستكون النمذجة هي األسلوب اإلرشادي الرئيس، وذلك من أجل  في الجلستين العاشرة والحادية عشرة

 وتعلم مهارات وأساليب جديدة. االجتماعيتحسين قدرة الطلبة المشاركين على مواجهة القلق 

 

 أهداف البرنامج اإلرشادي:

لوكي المطور ألغراض الدراسة الحالية إلى خفض لسا-هدف البرنامج المعرفي :للبرنامج الهدف العام

لدى عينة من الطلبة المسجلين في غرف المصادر، وتقصي فاعلية هذا البرنامج في  االجتماعيقلق ال

 لدى هذه العينة حتى يتمكنوا من إدارة قلقهم خالل حياتهم اليومية. االجتماعيالتعامل مع القلق 

 

 األهداف اإلجرائية للبرنامج:

 جرائية اآلتية:البرنامج اإلرشادي المطور إلى تحقيق األهداف اإلى يسع

 واألسباب المؤدية له. االجتماعيتعرف أفراد المجموعة التجريبية إلى مفهوم القلق  .1

 .أفراد المجموعة التجريبيةالعمل الجماعي والتعاوني عند  تنمية .2

 خدمة في البرنامج.ستالفنيات اإلرشادية الم علىتدريب أفراد المجموعة التجريبية  .3

 كالتهم.أهمية التعبير عن أفكارهم السلبية لحل مشية إلى تعرف أفراد المجموعة التجريب .4

مشاعر من العن  والتعبيرمزايا وفوائد التخلص من األفكار السلبية  أفراد المجموعة التجريبيةذكر  .5

 .خالل مرورهم بالحدث

 .مساعدة على المعايشة والتهيئة للواقعالو  االجتماعياألعراض السلبية للقلق  ىالوقوف عل .6

وثقة خوض المواقف المقلقة بكفاء عالية لنفسيًا وانفعاليًا وجسميًا  راد المجموعة التجريبيةأفإعداد  .7

 .بالنفس
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 .نفعاليتزان االسترخاء والهدوء واالمهارة االأفراد المجموعة التجريبية ل إتقان .8

 ميم الفعال للمواقف التي تم تعلمها عن طريق عرضتعسلوب الأفراد المجموعة التجريبية أ تعلم .9

 .يجابية في كيفية التعامل مع المواقف المقلقةإنماذج 

الثقة بالنفس وتقليل التوتر والقلق  هميجابي إلكسابإنموذج  استخدام أفراد المجموعة التجريبية .10

 عندهم. االجتماعي

 .االجتماعيالذات وتأثيرها في القلق ن لى الصورة المتخيلة عأفراد المجموعة التجريبية إ تعرف .11

في المواقف  االجتماعيالسلوك الناتج عن القلق  التعامل مععلى المجموعة التجريبية  تدرب أفراد .12

 امنه ون تخفيف حالة القلق التي يعان، لومكافأة الذات عند القيام بسلوك صحيح وتعديله، المختلفة

 . ماعيجتاالفي المواقف التي تعمل على زيادة القلق 

 

 األساليب والفنيات المستخدمة:

 ى تحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي، فإن البرنامج سيوظف االستراتيجيات والفنيات اآلتية:عماًل عل

يعتبر أسلوب االسترخاء أحد أهم االستراتيجيات المستخدمة في التعامل مع الضغوط االسترخاء: 

دم ق والتوتر الذي ينجم من مصاعب الحياة، وقد يستخقلالنفسية، وذلك لما له من فاعلية في خفض ال

مضادة للقلق،  ستجابةاكهذا األسلوب بمفرده أو يستخدم مع أساليب أخرى، فاالسترخاء يعمل 

والشخص ال يمكن أن يكون مسترخيًا وقلقًا في نفس الوقت، فاستجابة االسترخاء تمنع استجابة القلق، 

ين ن الشعور بالقلق وظهور األعراض المصاحبة له )حسم وتدريب الفرد على االسترخاء يخفض

 (.   2006وحسين، 

أو ضمنيًا، ويقوم هذا النوع من التعزيز على تقديم التعزيز  قد يكون التعزيز صريحاً التعزيز اإليجابي: 

 اإليجابي بعد ظهور االستجابة المطلوبة، وتساعد هذه الفنية في إدراك الفرد لقدرته على ضبط البيئة
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سلبية التي تؤثر في سلوكه واستجاباته تجاه لمحيطة به وتساعده على زيادة الوعي باألفكار الا

 (.2006األحداث والمواقف التي يتعرض لها )حسين وحسين، 

تمثيل أدوار نماذج معينة من خالل وجود قدوة مالئمة، ومع مرور الوقت يتحول الدور  لعب الدور:

واقع )أبو أسعد يستطيع من خالله تعلم مهارات اجتماعية خاصة بالو  الذي يقوم به الى واقع يعيشه،

 (.2012وعربيات، 

هي تدريب األفراد على مهارات اجتماعية معينة من أجل إكسابهم سلوكات جديدة مرغوب  النمذجة:

، وذلك بالتعرف إلى النماذج السوية واالقتداء بها من خالل القصص االجتماعيفيها من خالل التعلم 

 (.2012اقعية، أو الرمزية )أبو أسعد وعربيات، لو ا

ينطلق هذا األسلوب من مبدأ أن الفرد يستطيع التحكم باالضطراب لديه، ويعتمد  لتخيل االنفعالي:ا

هذا األسلوب على مدى تفاعل الفرد مع اإليماءات الموجهة له، وتعمل هذه الفئة على استثارة ذاكرة 

 (.1998الشناوي، )ه الفرد، ونمذجة بعض المواقف لدي

عن مجموعة من األنماط  ارةة عباالجتماعيتعتبر المهارات  ة:عياالجتماالتدريب على المهارات 

ة االجتماعيالسلوكية والمعرفية التي يكتسبها الفرد نتيجة الخبرات والمواقف التي يمر بها أثناء تفاعالته 

التعرض للضغوط والتوترات النفسية التي قد  منالمختلفة مع بيئته التي يديرها بطريقته، لحماية نفسه 

 (.2016عن فشله بالتعامل مع هذا المحيط )غزو وسمور،  تنشأ

إعطاء المسترشد واجبات خارج نطاق الجلسة، مما يساعد من تأكيد التحسينات  الواجبات المنزلية:

ات المنزلية مرتبطة جبالتي كان قد تتناولها، والمرشد خالل الجلسة اإلرشادية، ويجب أن تكون الوا

ي الذي يعمل عليه المرشد من أجل تحقيق الفائدة المرجوة )الشناوي، ارتباط دقيق بالهدف اإلرشاد

1998.) 
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 األدوات المستخدمة:

، سبورة، جهاز حاسوب، أقراص مسجلة، مسجل وموسيقى هادئة، أقالمكراسة الطالب، ورق مقوى، 

 عصير والحلوى، الباللين، حبل.الفيديوهات وقصص حول النمذجة والتعزيز، 

 

 سات:مكان تنفيذ الجل

نفذ البرنامج في مركز المصادر التابع لمديرية التربية والتعليم محافظة رام هللا والبيرة، الواقع بمدينة 

مقابل منتزه البيرة، إذ يستقبل المركز الطلبة ما بعد الصف الرابع األساسي عوضًا عن غرفة  -البيرة

 .رسة، التي تستقبل طلبة حتى الصف الرابع األساسيمدالمصادر بال

 

 :عدد المشاركين بالبرنامج

        ( مشارك من الذكور واإلناث، ممن تتراوح أعمارهم ما بين12) بلغ عدد المشاركين في البرنامج

 هم( سنة، يمثلون أفراد المجموعة التجريبية، وهم الطلبة الذين يلتحقون بالمركز بعد إنهائ(14-12

غرفة المصادر التي تستقبل حتى الصف الرابع للصف الرابع، إذ أن المركز يستقبلهم عوضًا عن 

 األساسي فقط. 

 

 األسس التي يقوم عليها البرنامج:

 األسس العامة:
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مراعاة األسس العامة التي يقوم عليها اإلرشاد النفسي، والتي منها: ثبات السلوك اإلنساني النسبي، 

ي مختلف مراحل العمر، وحق رد في الحصول على الخدمات اإلرشادية والنفسية فلفومرونته، وحق ا

 المسترشد في تقرير المصير، وتقبله كما هو دون قيود أو شروط.

 األسس النفسية:

مراعاة مناسبة محتويات البرنامج مع خصائص النمو للمشاركين في البرنامج، واألخذ بالحسبان الفروق 

ة، ممن يتميزون بارتفاع االجتماعيو في القدرات العقلية، والمعرفية، واالنفعالية،  ينالفردية بين المشارك

ة، وتوفير االجتماعيلديهم، والعمل على إشباع الحاجات النفسية  االجتماعيملحوظ في مستوى القلق 

د في رشظروف مالئمة بعيدة كل البعد عن أجواء القلق والتوتر، وتنمية أجواء من الثقة، وتشجيع المست

 عملية اإلرشاد وتقبل المرشدة له.

 فلسفية:األسس ال

على فلسفة علم النفس اإليجابي التي تركز على الجوانب اإليجابية في  تعتمد فلسفة هذا البرنامج

-شخصية اإلنسان، وتنميتها، وتعتمد مرجعية البرنامج المقترح على مبادئ وفنيات النظرية المعرفية

غير المرغوب فيها،  ألفكار الحالية للمسترشد، والتعرف إلى السلوكاتا السلوكية من خالل تحديد

أفكار المسترشد، وبعد ذلك التعرف إلى األسلوب على والتعرف كذلك إلى العوامل المرسبة التي أثرت 

 المعرفي لدى المسترشد الذي يقوم من خالله بتفسير الحوادث التي يتعرض لها.

 األسس الفسيولوجية:

وجية، واالضطرابات النفسية، التي يعاني ود عالقة قوية بين العوامل الفسيولوجية والبيولوجمن منطلق 

 منها الفرد، فقد أخذ بعين االعتبار وجود تمارين االسترخاء النفسي.
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 خطوات بناء البرنامج:

 إلعداد وبناء البرنامج، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي: بالعديد من الخطوات المرشدة قامت

ي للدراسة الذي تناول المفاهيم والنظريات في بناء البرنامج على اإلطار النظر  المرشدةمدت عتا  -

 المختلفة المتعلقة بمتغيرات الدراسة.

االطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تحاكي موضوع الدراسة لمعرفة الجوانب  -

 لها. لتالتي تناولتها تلك الدراسات والنتائج التي توص

السلوكي بشكل -لقة باستخدام أساليب اإلرشاد المعرفياالطالع على بعض البرامج اإلرشادية المتع -

من معرفة أهم الفنيات، واألساليب التي استخدمتها تلك البرامج، المرشدة عام حتى تتمكن 

بابش، )د(، وبرنامج 2018واالستفادة منها في بناء البرنامج الحالي ومنها برنامج )الشافعي، 

 (.2010( وبرنامج )الريامي، 2011

 هدف العام بدقة للبرنامج المراد تطبيقه مع أفراد المجموعة التجريبية.تحديد ال -

تحديد أهم االحتياجات، واللوازم التي يتطلبها تطبيق البرنامج وتسهم بشكل حقيقي في الوصول  -

 للهدف المرجو.

أيهم فيه وأخذ التغذية الراجعة منهم والتعديل ر  عرض البرنامج على مجموعة من المختصين إلبداء -

 لى البرنامج لتطويره وتجويد مكوناته.ع

 

 تقويم البرنامج:

 قيم البرنامج من خالل الطرق اآلتية:

إذ عرض البرنامج على خمسة محكمين من المتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي  التقويم المبدئي:

 ( لتسجيل القياس القبلي.االجتماعيس )القلق ياوالتربوي، وعلم النفس، وكذلك تطبيق مق
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وتمثل بالتقويم المصاحب لعملية بناء البرنامج االرشادي، الذي يعقب انتهاء كل  قويم البنائي:الت

 من إعداد الباحثة. –جلسة من خالل استمارة تقويم الجلسات 

عرف إلى فاعليته في تحقيق لتجرى بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج اإلرشادي ككل ل التقويم النهائي:

 ( لتسجيل القياس البعدي.االجتماعيمقياس )القلق أهدافه، وذلك بتطبيق 

( على طلبة المجموعة االجتماعيجرى من خالل إعادة تطبيق مقياس )القلق التقويم التتبعي: 

رارية فاعلية تمسابيع من انتهاء جلسات البرنامج )فترة المتابعة(، للتعرف إلى استة أالتجريبية بعد س

 في سلوك ومهارات المشاركين. البرنامج اإلرشادي، وبيان فاعليته

 

 مراحل تطبيق البرنامج:

 مرحلة البدء. -

 مرحلة االنتقال. -

 مرحلة العمل والبناء. -

 مرحلة اإلنهاء. -

 

 آلية تنفيذ البرنامج:

ن الجلسة، وأهدافها وابإعداد ملخص يوضح مضمون البرنامج اإلرشادي من حيث عن المرشدةقامت 

مة فيها، ومدتها الزمنية، وإجراءاتها. وفيما يلي توضيح لجلسات البرنامج، واألساليب والفنيات المستخد

من حيث: عنوان الجلسة، وأهدافها، ومدتها الزمنية، واألدوات المستخدمة، والفنيات المطبقة وإجراءات 

 تنفيذها. 
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  امججلسات البرن

 الجلسة األولى

 الجلسة: )تعارف وبناء العالقة اإلرشادية(ن عنوا

 : الجلسة هدافأ

 نفسهم من جهة أخرى.أوالطلبة من جهة وبين الطلبة  المرشدةوكسر الحاجز النفسي بين تعارف  -

لى البرنامج من خالل التمهيد إوتهيئتهم للتعرف  ،خلق جو يسوده الود والمحبة بين الباحثة والطلبة -

 مواعيد الجلسات وماهيتها. ولوالحديث ح ،للبرنامج

 دقيقة  (45): المدة الزمنية

 ( دقائق5تعارف ونشاط ترفيهي: )

 ( دقائق10التعريف بالبرنامج: )

 ( دقائق10االستماع والنقاش مع الطلبة وتسجيل المالحظات: )

 ( دقائق10للطلبة يوزع خاللها الحلوى والعصير:     ) استراحة

 ( دقائق5نشاط ختامي: )

 ( دقائق5اجب البيتي: )لو شرح ا

ات من الورق المقوى مكتوب عليها البيانات الخاصة بالطالب: االسم، : بطاقدوات المستخدمةاأل

 حلوى. –عصير  –بالونات  –سبورة  –أقالم  –دفتر خاص بالمالحظات  -والعمر، وعنوان السكن

 .الواجب البيتي -( 2و) (1المعززات رقم ) -االستماع  –: النقاش مع الطلبة الفنيات المستخدمة
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تبدأ المرشدة بالترحيب بالطلبة والتعريف بنفسها والتعرف على الطلبة بذكر : جراءات تنفيذ الجلسةإ

أسمائهم وذكر اسم الفاكهة التي يحبها كل منهم، ومن ثم القيام بنشاط ترفيهي وتعريفي يتمثل في لعبة 

 ه التي يحبونها، ومن ثم النداء على الطالب باسماكسلطة الفواكه، وهو تقسيم الطلبة إلى أسماء الفو 

الفاكهة التي يحبها، ثم يقوم الطالب بالوقوف، وبعد ذلك يتم النداء على اسم فاكهتين أو ثالث أو 

أربع، ويتحرك كل الطلبة الذين يتم النداء عليهم، وعند قول كلمة سلطة يتحرك جميع الطلبة، وطبق 

 جز النفسي.منه هو التعارف بين الطلبة والباحثة وكسر الحا دفالنشاط لمدة خمس دقائق، واله

وقع عليهم االختيار، والهدف  اذاولمتبدأ المرشدة بالتعريف بالبرنامج وأهميته وحاجة الطلبة له  -

 االجتماعيالمرجو من البرنامج، الذي يتمثل بتنمية مهاراتهم ومساعدتهم في التخفيف من القلق 

جلسة، منها جلسات ( 12التي يقومون بها، وأن البرنامج يتكون من ) طةبواسطة عدد من األنش

جماعية ،ستنفذ في مركز المصادر التابع لمديرية التربية والتعليم محافظة رام هللا والبيرة، ومن ثم 

تقديم التعزيز لهم، وتتحدث لهم عن أهمية السرية وذلك لنجاح البرنامج، وتؤكد المرشدة على 

الذي يساعد على نجاح  ين المشاركين واحترام مشاعر بعضهم البعض، األمرب ضرورة التعاون 

 البرنامج. 

عطاء الفرصة للطلبة للحديث حول مقترحات موجودة لديهم وحول المطلوب من كل واحد منهم، إ  -

من أجل تنظيم العالقة بينهم، وتسجيل هذه المقترحات على السبورة من قبل المرشدة مع استخدام 

 لمديح والثناء على الطلبة.ا عبارات

 وهو )الحلوى والعصير(. ،لبة مع تقديم التعزيز لهمإعطاء استراحة للط -

توزع المرشدة على الطلبة دفتر خاص بالمالحظات لحفظ األنشطة التي تنفذ خالل الجلسات  -

 وكذلك األنشطة البيتية.



101 
 

 قول كلمة إيجابية مع فقع البالون. ثمنشاط ختامي: وهو لعبة البالون من يسبق نفخ البالون، ومن  -

تطلب المرشدة من كل مشارك وضع ملصقات على الدفتر  ، إذإعطاء واجب بيتي: تيالواجب البي

 الخاص تعبر عن انطباعاته عن الجلسة التمهيدية ومشاركته فيها في الجلسة القادمة. 

  أمام االجابة التي تمثلك)×( ضع إشارة عزيزي الطالب: 

الى حد 

ام  

 ال
 

 نعم

 الرقم العبارة 

؟هل أحببت الجلسة     1 

 2 هل وقت الجلسة مناسب؟   

 3 هل أسلوب المرشدة جيد؟   

 4 هل تجيب المرشدة على استفساراتك؟   

 

ومن ثم  ،: تقوم المرشدة بتقييم الجلسة من خالل ورقة التقييم المعدة الخاصة بالجلساتنهاء الجلسةإ

 شاركة بالجلسات وتحديد موعد الجلسة القادمة.لمتشكر الطلبة على ا

 : الحلوى، والعصير، والبسكويت.(1معززات رقم )ال

 عبارات المدح والثناء على الطالب، والشكر له عند ممارسته للنشاط بنجاح.(: 2المعززات رقم )
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 الجلسة الثانية 

 (االجتماعيعنوان الجلسة: )مفهوم القلق 

   هداف الجلسة:أ

 .لى مفهوم القلق االجتماعإالطلبة  رفتع -

 توقع الطلبة تحقيقها خالل البرنامج. يهداف التي األ تحديد -

 . االجتماعيالقلق مفهوم حول لدى الطلبة واضح مبسط و تصور  تكون  -

 العمل الجماعي والتعاوني عند الطلبة.تعزيز المشاركة و  -

 

 ( دقيقة 45)المدة الزمنية: 

 قشة للواجب البيتي.نا( دقائق ترحيب وم5)

 االجتماعيالقلق  دقيقة للحديث عن مفهوم (15)

 ( دقائق استراحة وتوزع فيها المرشدة الحلوى والعصير 10)

 ( دقائق للحديث وإلصاق األوراق على السبورة.5)

 ( دقائق لشرح التكليف أو الواجب البيتي.5)

 ( دقائق إنهاء الجلسة.5)

 –يل جهاز تسج -أقالم  –السبورة –ورق مقوى  –ل طالب بكدفتر خاص دوات المستخدمة: األ

 حلوى. -عصير
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 الواجب البيتي. -التعزيز  -االستماع  –الحوار  –المناقشة الفنيات المستخدمة: 

 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

ترحب المرشدة بالطلبة تسألهم عن أحوالهم في األسبوع السابق وتوضح أهداف الجلسة وتلعب مع  -

قف الطالب وينتقل بالغرفة وعندما وهي تقوم على مبدأ قول كلمة بر ي ،بة )بحر، بر(لعالطلبة 

 نقول كلمة بحر يجلس على األرض.

 تبدأ المرشدة بمناقشة الواجب البيتي للجلسة السابقة. -

االتفاق على قواعد تكتب على شكل عقد مكتوب من نسختين يوقع عليه الطلبة المشاركين، بحيث  -

 لكل طالب وتبقى نسخة مع المرشدة.ة تعطى نسخ

إلى ثالث مجموعات للحديث حول مفهوم القلق، وذلك من خالل اختيار قائد  يقسم الطلبة -

 للمجموعة ومتحدث باسمها، ويستبدل في كل نقاش.

 بعد انتهاء الوقت المحدد تطلب المرشدة من الطلبة اإلنهاء والتركيز لمناقشة ما اتفقوا عليه وسجلوه. -

عضاء أو سجلوه صوتيًا، ويعرض إما ورقيًا أو عرض كل قائد مجموعة المفهوم الذي اتفق عليه األي -

 صوتيًا.

تقوم كل مجموعة بمساعدة المرشدة بإلصاق الورق المقوى المكتوب عليه على السبورة، ويتم  -

 التحدث بها.

 .همتعطي المرشدة الطلبة استراحة قصيرة مع توزيع الحلوى والعصير علي -

 وتقدم لهم التعزيز. تثني المرشدة على الطلبة لمشاركتهم الفاعلة -
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 االجتماعيتكلف المرشدة أعضاء المجموعة بنشاط بيتي، وهو كتابة ثالث مواقف متعلقة بالقلق  -

الذي  القلق االجتماعيمر بها في حياته خالل المدرسة أو مواقف اجتماعية مختلفة حسب مفهوم 

 تم تعريفه.

بحياتك  االجتماعيمواقف تعرضت بها للقلق  عزيزي الطالب/ الطالبة: قم بكاتبة ثالثةلبيتي: ا الواجب

 الذي تم التعرف إليه. االجتماعية والشخصية حسب مفهوم القلق االجتماعيالمدرسية و 

 موقف حدث في الحديقة موقف حدث لي في البيت  موقف حدث في بالمدرسة 

   

 

وهو  س قمر(،تمرين )شم -دة الجلسة بتمرين حركي لكسر الروتينرشتنهي الم نهاء الجلسة:إ

كاآلتي: شمس يرفع المشاركين أيديهم إلى األعلى في إشارة إلى الضوء، وقمر يتم إغالقها في إشارة 

إلى الظالم، ومن ثم تقوم بتلخيص ما دار بالجلسة وتثني على الطلبة لمشاركتهم الفاعلة، واالتفاق 

 لقادمة.ا على موعد الجلسة
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 الجلسة الثالثة

 (االجتماعيثقيف حول القلق عنوان الجلسة: )ت

 هداف الجلسة: أ

 بشكل مبسط وواضح. االجتماعيلى مفهوم القلق إالطلبة  تعرف -

 .االجتماعيتعرف الطلبة إلى اآلثار السلبية للقلق  -

 إطالع الطلبة على أمثلة واقعية وتعلم كيفية التعامل معها. -

 ( دقيقة 45)الزمنية:  دةالم

 ومناقشة الواجب البيتي السابق. ( دقائق ترحيب بالطلبة5)

 .االجتماعي( دقائق مناقشة مع الطلبة حول مفهوم القلق 10)

 ة المقلقة وحديث الطلبة عن مشاعرهم وأفكارهم.االجتماعي( دقائق تحديد المواقف 10)

 وحلوى(. ر ( دقائق استراحة يتخللها تقديم التعزيز )عصي10)

 ( دقائق تغذية راجعة.5)

 يف بيتي وإنهاء للجلسة.( دقائق تكل5)

 .حلوى  –عصير  –أقالم  –دفتر الطالب  -السبورة دوات المستخدمة: األ

 .الواجب البيتي -عكس المشاعر  –االستماع  –النقاش  -التعزيز  الفنيات المستخدمة:
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 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

وتلخص الجلسة السابقة بالترحيب بالطلبة، وتوضح لهم الهدف من الجلسة، ة تبدأ المرشدة الجلس -

بمساعدتهم، وتوجه بعض األسئلة كتغذية راجعة للجلسة، وتناقش الواجب البيتي، وتقدم تغذية 

 راجعة إيجابية حول إنجاز الواجب البيتي.

 . االجتماعيتوضح المرشدة الهدف من الجلسة، وتناقش معهم مفهوم القلق  -

يهم، وعلى صورتهم حول المواقف التي تسبب القلق تسأل المرشدة الطلبة حول العوامل المؤثرة عل -

 . االجتماعي

ة األكثر إثارة للخوف والقلق، ويقوم الطلبة االجتماعيتطلب المرشدة من الطلبة تحديد المواقف  -

 بتسجيلها على ورق الصق ووضعه على السبورة.

الخوف وبالتالي القلق إلى األفكار السلبية عند الطلبة التي تسبب لهم ف تحاول المرشدة التعر  -

، وتتحدث الباحثة مع الطلبة حول األسباب الكامنة بما يحمله الطلبة من أفكار حول االجتماعي

 ة المختلفة. االجتماعيالمواقف 

ء عليهم نتيجة ناتقدم المرشدة للطالب التعزيز وهو قطعة من الحلوى، وتقوم بمدح الطلبة والث -

 مشاركتهم الفاعلة في الجلسة.

 عطي المرشدة الطلبة الفرصة للحديث حول أفكارهم ومشاعرهم نحو المواقف المقلقة اجتماعياً ت -

 وردود أفعالهم تجاهها. 

وهو أن يقوم الطلبة بوصف مشكلتان للقلق  ،تقوم المرشدة بتكليف الطلبة بواجب بيتيالواجب البيتي: 

 ما هي أسبابها حسب ما تم تعلمه بالجلسة.و  ،االجتماعي
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 صف مشكلة مررت بها، وما هو سببها؟الطالب/ الطالبة: عزيزي 

 

وصف القلق 
 االجتماعي

سبب القلق 
 االجتماعي

  

  

 

تقوم المرشدة بشكر الطلبة والثناء عليهم نتيجة مشاركتهم، وتطلب منهم أن يتحدثوا نهاء الجلسة: إ

 موعد للجلسة القادمة.ا هو اإليجابي بها وما هو السلبي، ومن ثم تحدد م عن رأيهم بالجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://7ifz.com/_/201604/%D9%81%D9%83%D8%B1.jpg&imgrefurl=https://ejaaba.com/%D9%83%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%81-%D8%A3%D8%AC%D9%80%D8%B9%D9%80%D9%84-%D8%AA%D9%80%D9%81%D9%80%D9%83%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%80%D8%AC%D9%80%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7&docid=Y24nk1oHlI-LdM&tbnid=lXe-f0u_bdwMaM:&vet=1&w=670&h=460&bih=651&biw=1366&ved=2ahUKEwj6v4Hm7LnjAhXD86YKHdaLDr44ZBAzKBIwEnoECAEQEw&iact=c&ictx=1
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 الجلسة الرابعة 

 (االجتماعيعنوان الجلسة: )أشكال القلق 

 هداف الجلسة: أ

 تعرف الطلبة إلى المواقف التي تثير القلق لديهم.  -

 . االجتماعيتعرف الطلبة إلى أشكال القلق  - 

 .االجتماعي التي تسبب القلقية التعبير عن أفكارهم السلبية همالطلبة أ  تعلم -

 ( دقيقة 45)المدة الزمنية: 

 ( دقائق ترحب بالطلبة ومناقشة الواجب البيتي السابق.5)

 ( دقائق كتابة األفكار المثيرة للقلق.10)

 ( تمرين تفريغي ونقاش باالنفعاالت والسلوكات.10)

 حلوى. و  ( دقائق استراحة وتقديم عصير10)

 ( وتغذية راجعة، وتقييم الجلسة.5)

 قائق تكليف بيتي، وإنهاء، وتقييم للجلسة.( د5)

الكراسات الخاصة  -أقالم  – ورق مقوى  - سبورة -شاشة  -فيديوعرض دوات المستخدمة: األ

 حلوى. -عصير  –حبل  –بالطلبة 

 الواجب البيتي. -ي الالتخيل االنفع  -التعزيز اإليجابي -النقاش الفنيات المستخدمة: 
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 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

تبدأ المرشدة بالترحيب بالطلبة، وتشكرهم على الحضور بالوقت المحدد، ومن ثم تبدأ معهم بنقاش  -

 الواجب البيتي السابق، وتقدم التغذية الراجعة حوله.

رة على إثارة القلق قدتوضح المرشدة الهدف من الجلسة للطلبة، وتطلب منهم كتابة األفكار األكثر  -

قة لهم، ومن ثم يدور نقاش بين الطلبة والمرشدة حول المواقف األكثر لديهم، وأكثر المواقف المقل

التي تنتج عنها انفعاالتهم، وتغير سلوكاتهم،  االجتماعيقلقًا موضحة من خاللها أشكال للقلق 

 واالنفعاالت والسلوكات التي تنتج.

 طلبة ومشاعرهم، وتركز عليها أثناء النقاش.التالحظ المرشدة انفعاالت  -

 طي المرشدة استراحة للطلبة يتخللها تقديم المعززات.تع -

تقوم المرشدة بعمل تمرين تفريغي وهو الحبل المربوط، حيث يتم ربط الحبل بعدة عقد، وتحديد وقت  -

 طلبة.للمعين لفكها مع جو من الموسيقى الهادئة بهدف تفريغ االنفعاالت والترفيه 

 التفاعل، وتثني على مشاركتهم وتعاونهم.تشكر المرشدة الطلبة على الواجب البيتي: 

والتعبير عنها كما  االجتماعيتطلب المرشدة واجب بيتي من الطلبة، وهو كتابة ثالثة أشكال للقلق 

 يرونها بالصورة، بهدف مناقشتها في الجلسة القادمة.
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 :حسب الصورة اآلتية االجتماعيث أشكال للقلق ثالأكتب عزيزي الطالب/ الطالبة: 

 

 

 

 

 

نهاء الجلسة: إ  

تلخص المرشدة ما دار في الجلسة وتعمل التقييم للجلسة حسب نموذج التقييم الخاص بالجلسات. -  

تشكر المرشدة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -  
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 خامسة الالجلسة 

 (االجتماعيالمسببة للقلق والمواقف بية فكار السللى األإالتعرف عنوان الجلسة: )

 هداف الجلسة: أ

 المسببة للقلق.الطلبة أهمية التعبير عن أفكارهم السلبية  تعرف -

عن مشاعرهم من خالل مرورهم  وايعبر أن و  ،ةيالسلب الطلبة مزايا وفوائد التخلص من األفكار ذكر -

 .دثبالح

 .والمساعدة على المعايشة والتهيئة للواقع ،جتماعياالللقلق األسباب المؤدية  ىلإ تعرف الطلبة -

 ( دقيقة 45) الزمنية:المدة 

 ( دقائق ترحب بالطلبة ومناقشة الواجب البيتي السابق.5)

 ( دقائق كتابة األفكار المثيرة للقلق.10)

 ات.وك( تمرين تفريغي ونقاش باالنفعاالت والسل10)

 ( دقائق استراحة وتقديم التعزيز.10)

 ذية راجعة، وتقييم الجلسة.( تغ5)

 ( دقائق تكليف بيتي، وإنهاء، وتقييم للجلسة.5)

الكراسات  -باللين  -أقالم  – ورق مقوى  - سبورة -شاشة  -فيديوعرض االدوات المستخدمة: 

 حلوى. –عصير  –الخاصة بالطلبة 

 لبيتي.الواجب ا -التخيل االنفعالي  -التعزيز اإليجابي -النقاش الفنيات المستخدمة: 
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 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

تبدأ المرشدة بالترحيب بالطلبة، وتشكرهم على الحضور بالوقت المحدد، ومن ثم تبدأ معهم بنقاش  -

 الواجب البيتي السابق، وتقدم التغذية الراجعة حوله.

القلق طلب منهم كتابة األفكار األكثر قدرة على إثارة وتتوضح المرشدة الهدف من الجلسة للطلبة،  -

على سبيل المثال: مقابلة الغرباء أم التحدث أمام الزمالء،  االجتماعيلديهم، وما هي أسباب القلق 

وأن يقوم بكتابتها على الورق المقوى أو تسجيلها صوتيًا أو ذكرها، ويقوم الطلبة بكتابتها على ورق 

األسباب المؤدية للقلق  حول لمرشدةورة، ومن ثم يدور نقاش بين الطلبة واسبالصق ولصقها على ال

 التي تنتج عنها انفعاالتهم، وتغير سلوكاتهم، واالنفعاالت والسلوكات التي تنتج. االجتماعي

 تالحظ المرشدة انفعاالت الطلبة ومشاعرهم، وتركز عليها أثناء النقاش. -

 ة مع تقديم التعزيز لهم في أثناء االستراحة. ير تعطي المرشدة الطلبة استراحة قص -

تقوم المرشدة بعمل تمرين تفريغي للطلبة عن طريق اللعب بالبالون، مع جو من الموسيقى الهادئة  -

 بهدف تفريغ االنفعاالت والترفيه للطلبة.

 تثني المرشدة على الطلبة وعلى مشاركتهم وتقدم لهم عبارات المديح. -

اديث الذاتية )األشياء التي فكر ب المرشدة واجب بيتي من الطلبة، وهو كتابة األحطلتالواجب البيتي: 

 بها( بعد الجلسة، والتي تدور في ذهنهم بهدف مناقشتها في الجلسة القادمة.
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 عزيزي الطالب/ الطالبة: تأمل الصورة واكتب ثالثة أفكار إيجابية عن نفسك تدور بذهنك

 

 

 

 

 

نهاء الجلسة: إ  

تلخص المرشدة ما دار في الجلسة وعمل التقييم للجلسة حسب نموذج التقييم الخاص بالجلسات. -  

تشكر المرشدة الطلبة على االلتزام والمشاركة، وتحدد معهم موعد الجلسة القادمة. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://sbt.blob.core.windows.net/site-images/health/self-esteem.png&imgrefurl=https://www.storyboardthat.com/ar/lesson-plans/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA&docid=2YrrXGOYrPz8sM&tbnid=6j4h_hzWv2lpfM:&vet=10ahUKEwjm6PLM47njAhWLx4UKHaRgDpQQMwg6KAIwAg..i&w=600&h=339&bih=651&biw=1366&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A&ved=0ahUKEwjm6PLM47njAhWLx4UKHaRgDpQQMwg6KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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 الجلسة السادسة

 (ء للتخفيف من حدة القلقالتدريب على تمارين االسترخاعنوان من الجلسة: )ال

 هداف الجلسة: أ

 .وثقة بالنفسخوض المواقف المقلقة بكفاء عالية لوجسميًا  ،وانفعالياً  ،الطلبة نفسياً  إعداد -

 االنفعالي.تزان واال ،والهدوء ،سترخاءمهارة اال علىالطلبة تدرب  -

 .مرشدةمن البشكل جماعي وبتعليمات  واالسترخاء تجربة التخيلب قيام الطلبة -    

 ( دقيقة 45)المدة الزمنية: 

 ( دقائق ترحيب بالطلبة، ومناقشة الواجب البيتي السابق.5)

 ( دقائق الهدف من الجلسة وعرض فيديو حول االسترخاء.5)

 ( دقيقة التدريب على االسترخاء، ومناقشته مع الطلبة.20)

 كليف بيتي.ت ( دقائق5)

 ( دقائق إنهاء الجلسة وتقييمه.5)

 -مسجل  - هادئة ىموسيق -سترخاء()نموذج عملي لال- األقراص المسجلة: دوات المستخدمةاأل

 .حلوى  -عصير

 .الواجب البيتي -سترخاء االالفنيات المستخدمة: 
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 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

اجب البيتي، وتشجع الطلبة لقيامهم بالواجب لو تقوم المرشدة بالترحيب بالطلبة، وتناقش معهم ا -

تي عن طريق مدحهم وتقديم التعزيز الرمزي، وذلك من خالل وضع ملصق إيجابي على كراسة البي

 الطالب.

توضح المرشدة الهدف من الجلسة، وتتحدث مع الطلبة بشكل يساعدهم على الطمأنينة، وتوجه  -

ه حبونها وتريح أنفسهم، وتقوم بعرض فيديو توضح فيي الطلبة إلى تركيز النظر على األشياء التي

 :االجتماعيكيفية عملية االسترخاء للتخلص من القلق 

https://www.youtube.com/watch?v=1D937PKJIag     

بة وتعرفهم عليه وعلى كيفية استخدامه في خفض طلتقوم المرشدة بمناقشة أسلوب االسترخاء مع ال -

 قلق، مع تطبيق التمرين أمام المجموعة على أحد المشاركين.ال

 تقوم المرشدة بتدريب الطلبة المشاركين على أسلوب االسترخاء وتنفيذه وقت الحاجة. -

لمدة خمس م بإعطاء الطلبة واجب بيتي، وهو ممارسة االسترخاء خمس مرات كل يو  لمرشدةتقوم ا -

 أيام وهو موعد الجلسة القادمة.

البيتي: عزيزي الطالب/ الطالبة: قم بتسجيل خمس مرات تمارس بها االسترخاء خالل  الواجب

 األسبوع.

شعرت إذابم كم استغرق من الوقت الساعة التاريخ اليوم الرقم  
1-       
2-       
3-       
4-       
5-       

https://www.youtube.com/watch?v=1D937PKJIag
https://www.youtube.com/watch?v=1D937PKJIag
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 من طريقوتقيم الجلسة رشدة بتلخيص الجلسة تشكر الطلبة على المشاركة، لمتقوم انهاء الجلسة: إ

 استبانة التقييم الجلسات، ومن ثم االتفاق على موعد الجلسة القادمة.  
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 الجلستين: السابعة والثامنة

 (منه صوالتخلالتفكير االنهزامي مع الذات عنوان كل جلسة: )

عادة الحوار إ خالل بة على كيفية التغلب على التفكير االنهزامي من طلال تدربهداف الجلسة: أ

 .على فنية التوقف عن هذا النوع من التفكير هموتدرب، المنطقي مع الذات

 ( دقيقة 45)المدة الزمنية: 

 ( دقائق ترحيب، ومناقشة للواجب البيتي.5)

 لسلبية.ا ( دقائق تدريب الطلبة على األفكار اإليجابية والتقليل من15)

 ذاتي.( دقائق تدريب الطلبة على الحديث ال10)

 ( استراحة وتقديم العصير والحلوى.10)

 ( دقائق تكليف بيتي.5)

 ( دقائق إنهاء الجلسة وتقيمها.5)

 حلوى. –عصير  – كراسة الطالب -ورق مقوى  –أقالم  – السبورةدوات المستخدمة: األ

اجب الو  -التغذية الراجعة  - التعزيز – ةاالجتماعي اتالمهار على التدريب الفنيات المستخدمة: 

 .البيتي
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 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

تبدأ المرشدة بالترحيب بالطلبة، وتناقش معهم الواجب البيتي السابق، وتوضح الطرق واالجراءات  -

الموقف  وصالتي تساعد الطالب على إعادة تقييم المواقف، واألفكار، والمشاعر التي تتولد لديه بخص

 المقلق اجتماعيًا.

، وذلك االجتماعيبة على تقليل من األفكار التلقائية التي تسبب التوتر والقلق تدرب المرشدة الطل -

عن طريق كتابة أفكار سلبية، واستبدالها بأخرى إيجابية، وينفذ ذلك على ورق مقوى ويلصق على 

 السبورة.

عة من األسئلة التي يجب أن يطرحها على نفسه مو تدرب المرشدة الطلبة على اإلجابة على مج -

، منها: هل هذا حقيقي في الواقع؟ هل االجتماعين األفكار التلقائية المسببة للتوتر والقلق بشأ

أبالغ في الموقف؟ هل سأستفيد من التفكير بهذه الطريقة؟ كيف أعرف أن هذه المشكلة ستحدث؟ 

نتهي العالم؟ وهل هناك طريقة أخرى للنظر إلى سيهل من صالحي أن أستمر بالتفكير هكذا؟ هل 

 موقف؟ال

 .تعطي المرشدة للطلبة استراحة وتقدم لهم التعزيز، وهو )العصير والحلوى( -

تدرب المرشدة الطلبة على الحديث الذاتي مع أنفسهم، إذ عندما يسمع الطالب نفسه يقول يجب  -

 هكذا. لتعلي أن أفعل هذا، أن يقول سيكون من الجميل أن فع

 مشاركتهم وتعاونهم بالجلسة.تقدم المرشدة للطلبة تغذية راجعة حول  -

تكليف الطلبة بواجب بيتي، وهو كتابة األفكار التي تسبب لهم التوتر والخوف، وكيف الواجب البيتي: 

 يجب عليهم تحدي هذه األفكار بهدف تقليلها ومنعها ومناقشتها في الجلسة القادمة من خالل إعطائهم

 ورة وطلب التعبير عنها.ص
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 بالنظر إلى الصورة، عبر عنها كما تراه مناسبًا.  عزيزي الطالب/ الطالبة:

 

 

 

 

 

 نهاء الجلسة: إ

 تشكر المرشدة الطلبة على المشاركة، وتقدم لهم عبارات المدح. -

تنهي المرشدة الجلسة بتلخيص ما حدث فيها، وإجراء التقييم الخاص بالجلسات، واالتفاق على  -

 موعد الجلسة القادم.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn.weziwezi.com/thumbs/fit630x300/32195/1553847234/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.jpg&imgrefurl=https://weziwezi.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/&docid=o1cP1xmCOuCO4M&tbnid=jq2u2QwiLlsDDM:&vet=12ahUKEwjq5Maw57njAhVtxKYKHdKgAsI4yAEQMyhIMEh6BAgBEEo..i&w=630&h=300&bih=651&biw=1366&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20&ved=2ahUKEwjq5Maw57njAhVtxKYKHdKgAsI4yAEQMyhIMEh6BAgBEEo&iact=mrc&uact=8
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 الجلسة التاسعة 

 ا(.جهة المواقف المقلقة والتعامل معهكيفية مواعنوان الجلسة: )

  هداف الجلسة:أ

 المقلقة.المواقف  منها فيون تخفيف حالة القلق التي يعانتعلم الطلبة  -

  تعرف الطلبة إلى سلوكاتهم خالل المواقف المقلقة.  -

النظر  ف المقلقة )حركات اليدين، عدم تغطية الوجه، عدماقتعلم الطلبة السلوكات اآلمنة خالل المو  -

 .(لآلخرين، التكلم بصوت مرتفع، منخفض

 ( دقيقة. 45)المدة الزمنية: 

 ( دقائق ترحيب بالطلبة، ونقاش بالواجب البيتي. 5)

 ( دقائق لعبة الكرة.10)

 ( دقائق مشاهدة فيديو10)

 ( دقائق استراحة. 10)

 ( دقائق تكليف بيتي.5)

 ( دقائق انهاء للجلسة، وتقييم.  5)

 حلوى. –عصير  –كرة  –أقالم  -ورق مقوى  -مشهد التمثيلي -كراسة الطالب خدمة: دوات المستاأل

 الواجب البيتي. -التعزيز   -الحوار –لعب الدور الفنيات المستخدمة: 
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 جراءات تنفيذ الجلسة: إ

وأحوالهم، ومن ثم تناقش معهم الواجب البيتي م تبدأ المرشدة بالترحيب بالطلبة وتسألهم عن حاله -

 ابق، وتقدم لهم الشكر على االلتزام به وعمله.الس

 توضح المرشدة للطلبة الهدف من الجلسة. -

تقوم المرشدة بعمل تمرين حركي مع الطلبة وهو تمرير كرة صغيرة بينها وبينهم، وعندما تصل الكرة  -

 خرين.آلللطالب يتم ذكر موقف مقلق تعرض له ا

تي يمارسها الطلبة وأثرها في زيادة التركيز على الذات، وما تقوم المرشدة بمناقشة سلوكات األمان ال -

 مع اآلخرين. االجتماعيتعمله من إعاقة بالتفاعل 

تطلب المرشدة من أحد الطلبة المتطوعين الوقوف أمام زمالئه، وأن يتحدث عن ذاته وموقف حدث  -

 (.10-1)دائما في نفس الموقف، وتطلب منه تقدير قلقه من ف معه، يتصرف كما يتصر 

تشير المرشدة إلى سلوكات األمان التي قام بها )حركات اليدين، الصوت،... الخ(، وتشرح للطلبة  -

سبب تشتت انتباه الطالب خالل إلقائه ألنه كان مشغواًل بنفسه، وبالتالي حصل تعرق واحمرار 

لهدوء والراحة لبة أهمية عدم التفكير في رأي اآلخرين وأهمية الطبالوجه وصوت منخفض، وتشرح ل

 أثناء التحدث أمام اآلخرين. 

تطلب المرشدة من الطالب إعادة اإللقاء مرة أخرى مع ضبط نفسه، وتركيزه ثم تسمع من الطالب  -

  تقيمه لنفسه وتسمح لزمالئه بالمقارنة بين المرتين.

 قدم لهم التعزيز وهو عبارة عن )عصير وحلوى(. وتتعطي المرشدة الطلبة استراحة  -
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 : الواجب البيتي

تكلف الطلبة بواجب بيتي: وهو أن يكتب الطلبة ثالثة أفكار إيجابية حول استراتيجية لعب الدور  -

 .االجتماعيفي التخلص من القلق 

لص من القلق تخعزيزي الطالب/ الطالبة: أكتب ثالثة أفكار إيجابية حول أسلوب لعب الدور في ال

 االجتماعي

 

 

 

 

 

 نهاء الجلسة: إ

 على المشاركة، وتقدم لهم عبارات المدح.ة تشكر المرشدة الطلب -

الجلسة بتلخيص ما حدث فيها، وإجراء التقييم الخاص بالجلسات، واالتفاق على موعد الجلسة  إنهاء -

 القادم.

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=131958686868859&imgrefurl=https://www.facebook.com/positive-quotescitations-positives-%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-131958686868859/posts/&docid=KIGonUF97U8tLM&tbnid=MOPP9aA4VhUIOM:&vet=1&w=300&h=300&bih=651&biw=1366&ved=2ahUKEwjX-o747LnjAhUH6KQKHVMjD50QxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1
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 الجلسة العاشرة

 ة(يجابية للتعامل مع المواقف المقلقإمهارات عنوان الجلسة: )

 هداف الجلسة: أ

يجابية في كيفية إج ن طريق عرض نماذالمقلقة اجتماعيا علمواقف مع ا ملكيفية التعاالطلبة  تعلم -

 .التعامل مع المواقف المقلقة

 عندهم. االجتماعيوتقليل التوتر والقلق  ،الثقة بالنفس هميجابي إلكسابإنموذج الطلبة استخدام  -

 ( دقيقة 45)المدة الزمنية: 

 السابق. ونشاط افتتاحي.ي ( دقائق ترحب بالطلبة، وتناقش الواجب البيت10)

 لطلبة، وتلخيصها من قبلهم. ( دقائق قراءة قصة ل10)

 ( دقائق استراحة وتقديم عصير وحلوى للطلبة.5)

 سئلة للطلبة، وتقديم تغذية راجعة على القصة. أ( توجيه 10) 

 ( دقائق تكليف البيتي.5) 

 ( دقائق إنهاء للجلسة.5)

  حلوى.-عصير – أقالم –أوراق  -من حياة الطلبة  أمثلة ردس -قراءة قصة دوات المستخدمة: األ

 .البيتي الواجب-التعزيز-النمذجة :الفنيات المستخدمة
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 : راءات تنفيذ الجلسةإج

منهم التحدث حول أمور إيجابية حدثت  وأحوالهم وتطلبترحب المرشدة بالطلبة وتسألهم عن حالهم  -

 البيتي، وتقديم التغذية الراجعة حوله.ب معهم خالل األسبوع، ومن ثم مناقشة الواج

لمرشدة بإخبار الطلبة أنه سوف نقول أنشودة فيها مجموعة من الحركات وعليهم تطبيق هذه تقوم ا -

 إذا كنت زاهيًا فرحانًا أضرب أصبع، إذاكنت زاهيًا فرحانًا أضرب كف،  إذاالحركات التي تقولها، 

 عيد الكل. اً فرحان كنت زاهياً  إذاقول هللا،  فرحاناً  زاهياً ت كن إذا أضرب االرض، فرحاناً  كنت زاهياً 

 تذكر المرشدة الطلبة بأن البرنامج قارب على االنتهاء. -

 تقوم المرشدة بتوضيح الهدف من الجلسة.  -

تقوم المرشدة بقراءة قصة للطالب تدور أحداثها حول طالب من عمرهم وعنده نفس مشكلتهم وهي  -

خاوف واستطاع أن للطلبة كيف أن بطل القصة تحدى الم مرشدةتوضح الو  ،االجتماعيالقلق 

 يتغلب عليها.

تطلب المرشدة من الطلبة أن يلخصوا القصة بطريقتهم، وأن يعقبوا عليها، وأن يعيدوا سردها  -

بلغتهم، وأن يكتب كل طالب عبارات استفادها من القصة على الورق المقوى، ويقوم بلصقها على 

 السبورة. 

 ا التعزيز وهو )عصير وحلوى(.تعطي المرشدة الطلبة استراحة قصيرة تقدم خالله -

تدير المرشدة حوار بينها وبين الطلبة حول األمور التي أثرت بالطالب وكيف أثرت، وتوجه لهم  -

أسئلة من أجل أن تزيد إدراكهم حول كيفية التخلص من المواقف المقلقة عن طريق االستفادة من 

 تجاربهم في مثل هذه المواقف.و  اآلخرين
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الطلبة أن يحدثوها عن قصة مروا بها، وكيف تعاملوا مع الموقف ويكون هذا  تطلب المرشدة من -

 تطوع من قبل عدد من الطلبة ودون إجبار أحد على المشاركة.

 وكيف ،: تكليف الطلبة بواجب بيتي، وهو كتابة مواقف مقلقة حدثت خالل األسبوعالواجب البيتي

 ؟قوم بمواجهتهاي

 

 كيف تعاملت معه الموقف المقلق اجتماعياً 

  

  

  

 

: تقوم المرشدة بإنهاء الجلسة بشكر الطلبة على االلتزام بالجلسة والتفاعل خاللها ويقيم نهاء الجلسةإ

 الجلسة القادمة.باقتراب البرنامج من االنتهاء، ويتفق على موعد ة مرشدالطلبة الجلسة، وتذكرهم ال

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/DrspsbtX0AAzveb.jpg:large&imgrefurl=https://twitter.com/nw_555/status/1061487987756879872&docid=d4itzfOkvPmUGM&tbnid=NMW8xPwArhHbEM:&vet=1&w=898&h=641&bih=651&biw=1366&ved=2ahUKEwjzwYH78LnjAhXPDOwKHZmJAr0QxiAoAnoECAEQEw&iact=c&ictx=1
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 الجلسة الحادية عشرة: 

 عنوان الجلسة: )التعامل مع السلوك الناتج عن القلق(

 : هداف الجلسةأ

 ،في المواقف المختلفة االجتماعيالسلوك الناتج عن القلق  التعامل معالطلبة على  تدرب -

 مناسب.يام بسلوك لقومكافأة الذات عند ا

 ( دقيقة 45: )المدة الزمنية

 ( دقائق ترحيب، ومناقشة الواجب البيتي.5)

 ( دقائق عرض فيديو.10)

 ( استراحة للطلبة مع تقديم عصير وحلوى لهم.10)

 ( دقائق تلخيص من قبل الطلبة وحوار.10)

 ( دقائق تكليف بيتي وإنهاء الجلسة.10)

 
 حلوى. -عصير –شاشة  –عرض فيديو  -أقالم  –لب طاكراسة ال :دوات المستخدمةاأل

 الواجب البيتي. -التعزيز -النمذجة  :لفنيات المستخدمةا

 : جراءات تنفيذ الجلسةإ

ترحب المرشدة بالطلبة وتطلب منهم التحدث حول أمور إيجابية حدثت معهم خالل األسبوع، ومن ثم  -

 له.حو مناقشة الواجب البيتي، وتقديم التغذية الراجعة 
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 لى االنتهاء.تذكر المرشدة الطلبة بأن البرنامج قارب ع -

تقوم المرشدة بعرض فيديو تدور أحداثه حول أشخاص يستطيعون التغلب على مشكالتهم، وكيف  -

                            يتصرفون تجاه هذه المواقف، وكيف يتعاملون معها:

https://www.youtube.com/watch?v=jlypov_TbBQ 

 ع الحلوى والعصير.تعطي المرشدة الطلبة استراحة قصيرة مع توزي -

تطلب المرشدة من الطلبة أن يلخصوا ما شاهدوه بلغتهم الخاصة، وأن يكتبوا عبارات تم االفادة  -

 منها من العرض على الورق المقوى، ويقوم بلصقها على السبورة. 

مور التي أثرت بهم، وكيف أثرت بهم، وتوجه لهم ألتدير المرشدة حوار بينها وبين الطلبة حول ا -

سئلة من أجل أن تزيد إدراكهم حول كيفية التخلص من المواقف المقلقة عن طريق االستفادة من أ

اآلخرين، وتجاربهم في مثل هذه المواقف، وكيفية التعامل مع السلوك الناتج عن القلق عن طريق 

 التعلم من النماذج التي يتم عرضها.

مواقف مقلقة حدثت خالل األسبوع، وكيف : تكليف الطلبة بواجب بيتي، وهو كتابة ب البيتياجالو 

 يقوم الطالب بمواجهتها.

 عزيزي الطالب/ الطالبة: أكتب مواقف مقلقة واجهتها خالل األسبوع الماضي: 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.insperity.com/wp-content/uploads/2016/03/6-Proven-Ways-to-Promote-a-Positive-Company-Culture-1200x628.png&imgrefurl=https://www.insperity.com/blog/6-ways-to-promote-a-positive-workplace-culture-at-your-company/&docid=d98TUDxv95yufM&tbnid=9mqcsySLqAPnUM:&vet=1&w=1200&h=628&bih=651&biw=1366&ved=2ahUKEwjVmemh9LnjAhXMZ1AKHWReBRYQxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
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: تقوم المرشدة بإنهاء الجلسة بشكر الطلبة على االلتزام بالجلسة، والتفاعل خاللها نهاء الجلسةإ

 األخيرةة وتذكره باقتراب البرنامج من االنتهاء، واالتفاق على الموعد القادم للجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 الجلسة الثانية عشرة

 .(نهاء والتقويمالجلسة الختامية/ اإل وان الجلسة: )عن

 : هداف الجلسةأ

 رشادي.برنامج اإلللوتلخيص  مراجعة -

 إلجابة على األسئلة.او  ،االستماع إلى أي مالحظات -

واالستماع إلى  ،بذلك صةالخابانة االست بمليءتقييم أعضاء المجموعة للبرنامج اإلرشادي  -

 وشكرهم على المشاركة وااللتزام بالبرنامج.، جميعاً  ةانطباعات الطلب

 البعدي. االجتماعيتطبيق مقياس القلق  -

 ( دقيقة 45: )المدة الزمنية

 ( دقائق ترحيب بالطلبة، ومناقشة الواجب البيتي.5)

 ( دقائق تمرين حركي األطواق، والكرات.5)

 لبرنامج، وتقييم من قبل المشاركين.ل ( دقائق تلخيص10)

 استراحة مع تقديم التعزيز )عصير وحلوى(.( دقائق 10)

 ( دقائق إجراء التقييم البعدي.10)

 ( دقائق شكر الطلبة، ووداعهم، وتقديم التعزيز لهم، وتحديد موعد القياس التتبعي.5)

 صير.ع-حلوى -بالتقييمخاصة  استبانة-ورق وأقالم : دوات المستخدمةاأل

 التغذية الراجعة.-االستماع  –زيز التع-واالنهاء التلخيص :الفنيات المستخدمة
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 : جراءات تنفيذ الجلسةإ

ترحب المرشدة بالطلبة، وتناقش معهم الواجب البيتي، وتشكرهم على المشاركة في البرنامج،  -

 وااللتزام بتنفيذ األنشطة والمهام.

مع نقل ركين وهو عبارة عن الحركة والقفز داخل األطواق شاتقوم المرشدة بعمل تمرين حركي للم -

الكرات حيث يكتب على الكرات عبارات إيجابية، وهذه العبارات يجب أن يشكل منها الطلبة جملة 

مفيدة لها عالقة بما تم تعلمه بالبرنامج، مثاًل: )أنا شخص غير قلق(، وتكب على ورق كل كلمة 

ويتحرك  الطلبة إلى فريقين كل فريق مكون من خمسة طلبة، يعمنها، وتلصق على كرة، ويتم توز 

إثنين داخل األطواق من كل فريق واآلخرين يبحثون عن كلمات لتشكيل الجملة، ويتم نقلها أثناء 

 القفز بالطوق إلى الجهة المقابلة بتعاون الفريق. 

مت والصعوبات التي خدتلخص المرشدة بشكل سريع أهم النقاط في البرنامج، والفنيات التي است -

المشاركين على اشتراكهم، المرشدة تغلب الطلبة عليها، وتشكر واجهت تطبيق البرنامج، وكيف 

والتزامهم ومشاركتهم الفاعلة في البرنامج، وتتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن يطبق ما تعلمه كل 

المشاركين في التعامل مع  ادمنهم من مهارات في حياته العملية، وتتمنى أن يكون البرنامج قد أف

 ختلفة التي يمكن أن تواجههم في المستقبل.المواقف الحياتية الم

تناقش المرشدة النقاط اإليجابية في البرنامج، وتستمع إلى آراء وانطباعات المشاركين حول  -

البرنامج، وتعطي الفرصة لكل مشارك في التحدث عما كان يتوقعه من البرنامج، وكيف أسهم 

 نامج في إفادته.بر ال

 قصيرة تقدم خاللها التعزيز وهو عبارة عن )عصير وحلوى(. تعطي المرشدة الطلبة استراحة -

 توزع المرشدة على الطلبة أداة التقييم، وتطلب منهم تعبئتها بصدق وتروي. -
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لذي ا تطبق المرشدة االختبار البعدي على الطلبة، وتحدد موعد الجلسة القادمة للقياس التتبعي، -

 .سوف يكون بعد ستة أسابيع من إنهاء البرنامج

: تبدي المرشدة االستعداد للتواصل مع الطلبة بالمستقبل في حال لزم األمر المساعدة نهاء الجلسةإ

منها، وذلك من خالل التواصل مع مركز صعوبات التعلم، ومن ثم تنهي البرنامج بعبارات الشكر 

 للطلبة، والتسليم عليهم ووداعهم.
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 استبانة تقيم للجلسات
  :جابة التي تمثلكأمام اإل)×(  ضع إشارة الطالبة، /لبعزيزي الطا

 -----------------عمر الطالب:     ------------------المدرسة:
الى حد 

 ما

 نعم ال
 الرقم العبارة 

 1 هل أحببت الجلسة؟   

 2 هل وقت الجلسة مناسب؟   

 3 جيد؟لمرشدة ا هل أسلوب   

 4 اتك؟على استفسار  المرشدةهل تجيب    

 5 هل تعلمت أن تفهم ما يزعجك؟   

 6 هل تعرفت على األفكار الخاطئة؟   

 7 هل يمكنك األن تغير االفكار الخاطئة؟   

   8 هل عرفت أسباب القلق لديك؟   

 9 هل يمكنك التخلص من القلق اآلن؟   

 10 حالة القلق لديك؟ فيهل يمكنك التحكم    

 11 بعض األشياء بداخلك؟هل ما زلت خائفًا من    
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 رشادي اإل  ملخص البرنامج
رقم 

 الجلسة
عنوان 
 الجلسة

زمن  الهدف من الجلسة
 الجلسة

ساليب األ
والفنيات 
 المستخدمة

األدوات 
 المستخدمة

تعارف وبناء  1
العالقة 
 اإلرشادية

 المرشدةي بين فسوكسر الحاجز النتعارف  -
هم من جهة نفسأوالطلبة من جهة وبين الطلبة 

 أخرى.
المرشدة والمحبة بين  ،خلق جو يسوده الود -

لى البرنامج من خالل إوالطلبة وتهيئتهم للتعرف 
والحديث حول مواعيد الجلسات  التمهيد للبرنامج

 ماهيتها.و 

45 
 دقيقة

النقاش واالستماع 
 والتعزيز

 الواجب البيتي

 وى مقورق 
  مالحظاتدفتر 
 سبورة
 أقالم

 باللين
 ى وحلو  عصير

مفهوم القلق  2
 االجتماعي

 .االجتماعيلى مفهوم القلق إتعرف الطلبة  -
توقع الطلبة تحقيقها يتحديد األهداف التي  -

 خالل البرنامج. 
القلق مفهوم واضح حول مبسط و تصور تكوين  -

 . االجتماعي
التعاوني و  العمل الجماعيتعزيز المشاركة و  -

 عند الطلبة.

45 

 دقيقة
ر المناقشة والحوا

 واالستماع
 والتعزيز

 الواجب البيتي

 مالحظاتدفتر 
 ورق مقوى 

 جهاز تسجيل
 سبورة
 أقالم

 عصير وحلوى 

تثقيف حول  3
القلق 

 االجتماعي

 االجتماعيلى مفهوم القلق إالطلبة  تعرف -
 بشكل مبسط وواضح.

لقلق ل تعرف الطلبة إلى اآلثار السلبية -
 .االجتماعي

ية وتعلم كيفية إطالع الطلبة على أمثلة واقع -
 التعامل معها.

45 

 دقيقة
 التعزيز
 النقاش

 االستماع
 عكس المشاعر

 الواجب البيتي

 سبورة
 مالحظاتدفتر 
 أقالم

 حلوى و  عصير

شكال القلق أ 4
 االجتماعي

تعرف الطلبة إلى المواقف التي تثير القلق  -
 لديهم 

  االجتماعية إلى أشكال القلق لبتعرف الط - 
السلبية مية التعبير عن أفكارهم الطلبة أه تعلم -

 .االجتماعيالتي تسبب القلق 

45 

 دقيقة
 النقاش

اإليجابي التعزيز 
االنفعالي  التخيل
 البيتي الواجب

 فيديو جهاز
 شاشة
 سبورة

 ورق مقوى 
 وحبلأقالم 

 الطلبةكراسات 
 حلوى و  عصير

لى إالتعرف  5
ر فكااأل

والمواقف 

الطلبة أهمية التعبير عن أفكارهم  رفتع -
 المسببة للقلق.السلبية 

 الطلبة مزايا وفوائد التخلص من األفكار ذكر -

45 
 دقيقة

 لنقاشا
التعزيز اإليجابي 

االنفعالي التخيل 

 عرض فيديو
 وسبورة

 ورق مقوى 
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السلبية 
المسببة 
للقلق 

 االجتماعي

عن مشاعرهم من خالل  وايعبر أن و  ،ةيالسلب
 .مرورهم بالحدث

للقلق األسباب المؤدية  ىلإ تعرف الطلبة -
ساعدة على المعايشة والتهيئة لموا ،االجتماعي

 للواقع

 أقالم البيتي الواجب
باللين  

الكراسات 
 الخاصة بالطلبة

 حلوى و  عصير
التدريب  6

على تمارين 
االسترخاء 
للتخفيف 
من حدة 

 القلق

خوض لوجسميًا  ،لياً عاوانف ،الطلبة نفسياً  إعداد -
 .وثقة بالنفسة المواقف المقلقة بكفاء عالي

 ،والهدوء ،سترخاءمهارة اال علىالطلبة تدرب  -
 االنفعالي.تزان واال

بشكل  واالسترخاء بتجربة التخيلقيام الطلبة  -
 .مرشدةجماعي وبتعليمات من ال

45 
 دقيقة

 االسترخاء
 الواجب البيتي

األقراص 
نموذج المسجلة )

 ليعم
 لالسترخاء(

 موسيقى هادئة 
 عصير

 حلوى 
ر التفكي 7

االنهزامي 
مع الذات 
 والتخلص

 منه

الطلبة على كيفية التغلب على التفكير  تدرب -
عادة الحوار المنطقي مع إ االنهزامي من خالل 

على فنية التوقف عن هذا النوع  هموتدرب، الذات
 .من التفكير

45 
 دقيقة

 التدريب على
المهارات 

ة عيمااالجت
 التعزيز   التغذية
الراجعة الواجب 

 البيتي

 لسبورةا
 أقالم

 ورق مقوى 
كراسة الطالب 

 حلوى و  عصير

التفكير  8
االنهزامي 
مع الذات 
 والتخلص

 منه

الطلبة على كيفية التغلب على التفكير  تدرب -
عادة الحوار المنطقي مع إ االنهزامي من خالل 

النوع ا على فنية التوقف عن هذ هموتدرب، الذات
 .من التفكير

45 
 دقيقة

 التدريب على
ات المهار 

ة االجتماعي
 التعزيز 
الراجعة التغذية 
 البيتي الواجب

 السبورة
 أقالم

 ورق مقوى 
كراسة الطالب 

 حلوى و عصير 

كيفية  9
مواجهة 
المواقف 
المقلقة 
والتعامل 

 معها 

ون تخفيف حالة القلق التي يعانتعلم الطلبة  -
 قةقلالمالمواقف  منها في

تعرف الطلبة إلى سلوكاتهم خالل المواقف  -
 مقلقة ال
تعلم الطلبة السلوكات اآلمنة خالل المواقف  -

المقلقة )حركات اليدين، عدم تغطية الوجه، عدم 
 النظر لآلخرين، التكلم بصوت مرتفع، منخفض(

45 
 دقيقة

 لعب الدور
 الحوار التعزيز
 الواجب البيتي

الطالب كراسة 
 مقوى  ورق 
 مأقال
 كرة

 عصير
 حلوى 

مهارات  10
ايجابية 

للتعامل مع 
لمواقف ا

المقلقة لمواقف التعامل مع اعلم الطلبة ت -
يجابية في إن طريق عرض نماذج اجتماعيا ع

 .كيفية التعامل مع المواقف المقلقة
الثقة  لبةيجابي إلكساب الطإنموذج  استخدام -

45 
 دقيقة

 النمذجة
 التعزيز

 الواجب البيتي

 قصص
 أوراق وأقالم

 عصير وحلوى 
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 عندهم. ياالجتماعوتقليل التوتر والقلق  ،بالنفس المقلقة 
التعامل مع  11

السلوك 
الناتج عن 

 القلق 

السلوك الناتج  التعامل معب الطلبة على يتدر  -
 ،في المواقف المختلفة االجتماعيعن القلق 

 مناسب.ومكافأة الذات عند القيام بسلوك 

45 
 دقيقة

 النمذجة
 زيزتعال

 الواجب البيتي

 كراسة الطالب
 أقالم

و فيديعرض 
 شاشة

 حلوى و  عصير
الجلسة  12

الختامية/ 
نهاء اإل 

 والتقويم

 مراجعة وتلخيص للبرنامج اإلرشادي. -
االستماع إلى أي مالحظات، واإلجابة على  -

 األسئلة.
تقييم أعضاء المجموعة للبرنامج اإلرشادي  -

االستماع إلى و  االستبانة الخاصة بذلك، بمليء
لى المشاركة انطباعات الطلبة جميعًا، وشكرهم ع

 وااللتزام بالبرنامج.
 البعدي. االجتماعيتطبيق مقياس القلق  -

45 
 دقيقة

التلخيص واالنهاء 
والتعزيز 

 االستماع التغذية
 الراجعة

ورق وأقالم 
عصير وحلوى 
استبانة خاصة 

 ميبالتقي

 
 




