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ملخص:
هدف البحث احلايل �إىل التحقق من فاعلية ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على فنيات
العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني
املوهوبني.
وتكونت عينة البحث من ( )11مراهق ًا من املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية
يف مدار�س املتفوقني وف�صولهم بالقاهرة الكربى� ,أعمارهم بني ( )17-13عاماً ,ولديهم
ارتفاع مب�ستوى الفوبيا االجتماعية (طبقا للمقيا�س امل�ستخدم بالدرا�سة).
واختريت عينة البحث لتطبيق الربنامج من عينة للمراهقني املوهوبني بلغ قوامها
( )53فرداً ,مت تطبيق مقيا�س الفوبيا االجتماعية (�إعداد الباحث) عليهم .وا�ستخدم الباحث
يف الدرا�سة احلالية املنهج التجريبي.

وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على:
1.1برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا

االجتماعية لدى املراهقني املوهوبني (�إعداد الباحث).
2.2مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني(�إعداد الباحث).
كما ا�ستخدم الباحث �إح�صائيا اختبار "ويلكوك�سون" الختبار داللة الفروق
للمجموعات املرتبطة.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات رتب �أفراد العينة قبل
تطبيق الربنامج ,ومتو�سطات رتب نف�س الأفراد لفئة املراهقني املوهوبني بعد التطبيق على
مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني يف اجتاه انخفا�ض املتو�سط بعد تطبيق الربنامج.
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات رتب �أفراد
العينة يف التطبيق البعدى بعد تطبيق الربنامج ومتو�سطات رتب نف�س الأفراد بعد فرتة
املتابعة على مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني.
الكلمات املفتاحية :الربنامج التدريبي  -العالج املعريف ال�سلوكي – الفوبيا
االجتماعية – مرحلة املراهقة  -املوهبة
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The Effectiveness of a Training Program Based on Cognitive
Behavioral Treatment Technicality for Reduction of Social
Phobia Among a Sample of Talented Teenagers

Abstract:
The aim of this paper is to verify the effectiveness of using a training
program based on cognitive behavioral therapy for the reduction of the social
phobia among a sample of talented teenagers.
The sample of the research consisted of (11) talented teenagers at the
classes of Middle School and secondary schools in Greater Cairo, between
the ages of (1317-) with high level of social phobia (according to the scale
used in this study).
The research sample was chosen to implement the program on (53)
talented teenagers with high social phobia. The experimental method is used
in this research is prepared by the researcher.
The study tools included:
1. training program based on the techniques of cognitive behavioral therapy
for the reduction of the social phobia of the talented teenagers.
2. Social phobia scale for teenagers.
The researcher used a statistical “Wilcoxon Test” to test the significance
of differences of associated groups.
The results showed the presence of statistically significant differences
between the ranks averages of sample members before the application of the
program, but the average differences of the same individuals is dropped after
the application of the social phobia scale.
The results indicated that there were no differences between a function
of statistical averages sample members arranged in dimensional application
after the application of the program and after the period of follow-up to social
phobia scale for teenagers.
Key words
Training program, Cognitive Behavioral Therapy (C.B.T) , social
phobia, adolescence stage, giftedness.
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مقدمة:
تعد فنيات الإر�شاد املعريف ال�سلوكي من �أف�ضل طرق العالج لال�ضطراب النف�سية
وال�سلوكية من خالل �إعادة تنظيم املجال الإدراكي و�إعادة تنظيم الأفكار املرتبطة
بالعالقات بني الأحداث وامل�ؤثرات البيئية املختلفة اعتماداً على العمليات املعرفية
وت�أثرياتها على االنفعاالت وال�سلوك معا ،وي�ؤكد )بيك( �أن الإر�شاد املعريف ال�سلوكي
�أ�سلوب لتعديل �سلوك الفرد من خالل الت�أثري على عمليات التفكري،و�أن اال�ضطرابات النف�سية
تنتج من ا�ضطراب حاالت التفكري ,وقد ثبتت فاعلية الإر�شاد املعريف ال�سلوكي يف خف�ض
اال�ضطرابات النف�سية مثل االكتئاب ،والتوتر ،والقلق والو�سوا�س القهري ,هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن العالج املعريف ال�سلوكي يعمل على احلد من الأفكار واملعارف ال�سلبية وتعديلها
وت�صحيحها ،مما ي�ساعد على التخل�ص من الأفكار الالمنطقية للفرد من خالل �إعادة البناء
املعريف وخف�ض االجتاهات املختلة وظيفيا وهذا بدوره ي�ساعد على خف�ض املعارف
والأفكار التلقائية ال�سالبة ،مما ي�ؤدي �إىل خف�ض �أعرا�ض اال�ضطرابات النف�سية ,ومن هنا
يعتمد الإر�شاد املعريف ال�سلوكي على �أ�ساليب متعددة ،وهي جمموعة من الإجراءات التي
تهدف �إىل تب�صري الفرد ب�أ�سباب اال�ضطراب لديه ،وتعليمه اال�سرتاتيجيات الالزمة للتعامل
مع هذا اال�ضطراب ،بحيث ي�صبح جزءاً من ذخريته ال�سلوكية على �شكل �أبنية معرفية ( عبد
�صمم الباحث
اجلواد.)2013 ,ولتلك اخل�صائ�ص التي يتميز بها االر�شاد املعريف ال�سلوكيّ ,
بت�صميم الربنامج التدريبي امل�ستخدم بالدرا�سة احلالية خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية
لدي عينة من املراهقني املوهوبني اعتماداً علي فنيات الإر�شاد املعريف ال�سلوكي حيث يري
الباحث مالءمة تلك الفنيات التامة خل�صائ�ص الفئة العمرية لعينة الدرا�سة من املراهقني
املوهوبني الذين يعانون الفوبيا االجتماعية ,فالطالب املوهوبون من كنوز الوطن,
واالهتمام بهم ورعايتهم هو اهتمام مبنابع الإبداع والتقدم  ،فكم من الدول عال �ش�أنها
ب�سبب ظهور موهوبني فيها ،وا�ستفادت من هذه املواهب الب�رشية ,واملوهبة ال تنح�رص
مبجال دون غريه ،بل تتعدى ذلك لت�شمل املجاالت العلمية والأدبية والريا�ضية والفنية
كافة (عطار.)2012 ,وهناك بع�ض اال�ضطرابات ال�سلوكية التي يعاين منها املوهوبون,
فبع�ض الطالب املوهوبني الذين ي�صل م�ستوى ذكائهم ( )170ف�أكرث يعانون من بع�ض
ال�صعوبات االجتماعية كالفوبيا االجتماعية ,وتبد�أ تلك امل�شكالت عادة يف مرحلة ما
قبل املدر�سة ,نتيجة رف�ض الآخرون؛ لأنهم ال يفهمونهم لتقدمهم على �أقرانهم يف الكفاية
العقلية ,فيبد�أ رد الفعل امل�ؤدي �إىل ا�ضطرابات يف ال�شخ�صية ,فالطالب املوهوبون يجدون
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�صعوبة يف التوفيق بني احلياة ال�شخ�صية وبني وجودهم الإبداعي
 .)2104ومن هنا ي�أتي دور فنيات العالج املعريف ال�سلوكي الذي يعتمد على حقيقة �أن
االنفعاالت و�سلوك الفرد ناجتة عن الطريقة التي يفكر بها الإن�سان ويبني عليها اجتاهاته
وفر�ضياته ,لذا يحظى العالج املعريف ال�سلوكي باهتمام متزايد خلف�ض حدة اال�ضطرابات
ال�سلوكية كالفوبيا االجتماعية لدي بع�ض الطالب املوهوبني ,جلعلهم قادرين على التوا�صل
املجتمعي ,ورفع درجة االتزان االنفعايل لديهم وتنظيم �إيقاع عالقتهم االجتماعية مع
الآخرين ,وتعد الفوبيا االجتماعية من اال�ضطرابات التي حتدث فى مرحلة املراهقة التي
تعوق مهارات الفرد وقدراته نتيجة اخلوف امل�ستمر من املواقف االجتماعية �أو مواقف الأداء
التى تت�ضمن �إحراج ًا �أو �شعوراً بالإحراج وي�ؤدى التعر�ض لتلك املواقف �إىل ا�ستجابة قلق
فورية (بن لباد ,)2014 ,لذا قام الباحث بت�صميم برنامج تدريبي لتلك الفئة من املراهقني
املوهوبني الذين يعانون ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية من خالل اتباع تكنيك قائم على
فنيات الإر�شاد املعريف ال�سلوكي لتهيئة املوقف التدريبي ملتابعة عينة الدرا�سة ملدة زمنية
حمددة و�صوالً لهدف حمدد ،وهو خف�ض حدة ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية لديهم ,من خالل
جمموعة من املهارات والأن�شطة املنظمة املت�ضمنة بالربنامج التدريبي مل�ساعدة �أفراد
العينة على اال�ستب�صار ب�سلوكهم وم�شكالتهم وتدريبهم على حلها ،واتخاذ القرارات الالزمة
ب�ش�أنها ,حيث قام الباحث من خالل التفاعل مع عينة الدرا�سة بتطبيق اخلطوات املتتابعة
للربنامج لتقدمي اخلدمات الإر�شادية ،وتدريب عينة الدرا�سة وم�ساعدتهم للتغلب على �سلوك
الفوبيا االجتماعية لديهم طبقا للمخطط املحدد �سلفا من الباحث الذي روعي فيه العمل
على توظيف طاقات عينة الدرا�سة و�إمكاناتهم فيما يتفق مع ميولهم وحاجاتهم وقدراتهم
وا�ستعداداتهم يف جو ي�سوده الأمن والطم�أنينة وعالقة الود بني الباحث وبينهم.
(Bahram, et al,

مشكلة الدراسة:
�إن التطورات املت�سارعة التي ي�شهدها العامل اليوم تلقي بظاللها على برامج تعليم
واكت�شافهم املوهوبني  ،وتفر�ض علينا حتديات كبرية لال�ستفادة من قدرات املوهوبني
لتحقيق التنمية ال�شاملة ،والو�صول �إىل امل�ستوى احل�ضاري الذي ين�شده املجتمع (Kiburm,
 ،), 2015لذا ف�إن االهتمام باملوهوبني من خالل �إيجاد منظور ومنحى تدريبي و�إر�شادي
جديد للتعامل مع م�شكالت املوهوبني الناجتة عن خ�صائ�صهم واحتياجاتهم الفريدة
 ,وكذلك ا�ستحداث طريقة جديدة للتعرف والك�شف عن املوهوبني ,وتطوير طريقة جديدة
لتعليم الأفراد املوهوبني وتربيتهم  ,ميكن �أن يحدث ثورة يف درا�سة علم نف�س املوهبة
وتعليم املوهوبني ،والتغلب على م�شكالتهم ,ومن جانب �آخر ف�إن لعامل البيئة والثقافة
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االجتماعية دوراً حا�سم ًا وم�ؤثراً يف منو اال�ستعدادات �أو كبتها ،فهي املحرك نحو الو�صول
�إىل �أعلى امل�ستويات يف ال�شخ�صية الب�رشية ،حيث يعد عام ًال انتقائي ًا يف ال�شخ�صية ،وله
دور �أ�سا�سي يف الرتبية الذاتية( ،املطريي و�آخرون ,)2013 ,وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف
اال�ستفادة من فنيات العالج املعريف ال�سلوكي خلف�ض اال�ضطرابات النف�سية لدى بع�ض
املراهقني املوهوبني خا�صة ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية ,من خالل مالحظة الباحث �أن
ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية يعوق انطالق املراهقني املوهوبني نحو التفوق واالبتكار,
بالإ�ضافة �إىل حتديد نقاط القوة فى �شخ�صية املوهوبني وقدراتهم ،وا�ستثمارها ب�شكل
ايجابي يعود بالفائدة على املجتمع ب�شكل عام ،وعلى املراهق املوهوب ب�شكل خا�ص ,
ومن متابعة الدرا�سات النف�سية اخلا�صة بالطالب املراهقني املوهوبني ,ومن خالل الإطالع
على البحوث والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت برامج وفنيات العالج املعريف ال�سلوكي,
و�أخرى تناولت م�شكالت الفوبيا االجتماعية لدى املراهقني ,تو�صلت هذه الدرا�سات �إىل:
1.1وجود بع�ض اال�ضطرابات ال�سلوكية لدي الطالب املوهوبني ,نتيجة �أن بع�ض
مكونات املجتمع ال يتقبل الطلبة املوهوبني ،وال يتفهم �سلوكياتهم ,كما �أن البع�ض الآخر
من هذه امل�شكالت يرجع �إىل اخل�صائ�ص ال�شخ�صية له�ؤالء الطلبة ،و�أمناط تعلمهم ،و�شدة
ح�سا�سية النظام الع�صبي لديهم ,مع وجود فجوة بني م�ستوى النمو العقلي والعاطفي لهم،
حيث يتقدم النمو العقلي ب�رسعة �أكرب من النمو العاطفي ( �إبراهيم .)2013 ,
2.2رغم كرثة الدرا�سات امل�ؤكدة على وجود بع�ض اال�ضطرابات النف�سية لدى املراهقني
املوهوبني ,ف�إن اخلدمات العالجية والإر�شادية املقدمة لهم والقائمة على فنيات العالج
املعريف وال�سلوكي قليلة ,و�إهمال تلك اال�ضطرابات يعقد امل�شكلة ,فتتحول ال�ضطرابات
نف�سية واجتماعية خطرية ي�صعب عالجها(جنيدي و�آخرون ,)2014 ,ومع ندرة الدرا�سات
العربية والأجنبية املتناولة لفاعلية العالج املعريف وال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا
االجتماعية لدي املراهقني املوهوبني ,تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة على
الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي� :إىل �أي مدى ي�سهم العالج املعريف وال�سلوكي يف خف�ض

حدة الفوبيا االجتماعية لدي املراهقني املوهوبني ,وذلك بعد التطبيق وفرتة
املتابعة ,كما يقا�س مبقيا�س الفوبيا االجتماعية امل�ستخدم بالدرا�سة ؟

كما تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة الإجابة على الت�سا�ؤالت الفرعية
الآتية:
● ●�إيل �أى مدي ينت�رش ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية لدي بع�ض املراهقني املوهوبني
من خالل تطبيق مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني.
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● ●�إىل �أي مدى ي�سهم الربنامج التدريبي الذي قام الباحث ب�إعداده والقائم على
فنيات العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني
املوهوبني ،كما يقا�س مبقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني امل�ستخدم فى الدرا�سة وذلك
بالتطبيق البعدي ؟.
● ●�إىل �أي مدى ي�سهم الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي
يف خف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لنف�س �أفراد عينة الدرا�سة من املراهقني املوهوبني
بعد فرتة املتابعة فى �سلوك الفوبيا االجتماعية ,كما يقا�س مبقيا�س الفوبيا االجتماعية
للمراهقني امل�ستخدم فى الدرا�سة؟.

هدف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التحقق من فاعلية ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على
فنيات العالج املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني
املوهوبني ,مع الك�شف عن النواحي الإيجابية وال�سلبية لذلك التطبيق من خالل النتائج
املرتتبة على تطبيق الربنامج التدريبي على عينة الدرا�سة لتحديد مدي الفائدة لهم.

أهمية الدراسة:
تعد مرحلة املراهقة من �أكرث مراحل النمو ح�سا�سية ملا يرافقها من تغيريات ج�سمية
وعقلية وانفعالية واجتماعية لها �أثارها يف مراحل النمو الالحقة و�أبعادها التكوينية,
وتتخلل هذه املرحلة بع�ض امل�شكالت حيث ي�صفها (اريك�سون) ب�أنها فرتة قلق وتوتر
ومترد تكتنفها الأزمات النف�سية وتتخللها االحباطات وال�رصاعات ويلونها القلق واخلوف
واالكتئاب ,ولتحقيق مطالب منو املراهقني املوهوبني ينبغي �إعداد برامج تدريبية
و�إر�شادية مل�ساعدتهم للتقليل من حدة بع�ض اال�ضطرابات االنفعالية لديهم ,ليكونوا قادرين
على التوافق النف�سي واالجتماعي (العاديل ,)2012 ,ويعد ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية
من اال�ضطرابات االنفعالية التي تكرث بني املراهقني ,ومنهم بالطبع بع�ض املوهوبني,
فالفوبيا االجتماعية ت�ؤثر يف حياة الأفراد حيث ت�ؤدي �إىل م�شكالت يف احلياة االجتماعية
وعالقاتهم بالآخرين �أو تكوين �صداقات معهم �أو التمتع باخلربات االجتماعية ,كما �أنه
يرتبط بانفعاالت �سلبية م�رضة بال�صحة النف�سية ,ويخ�شى الأفراد ذوي املخاوف املر�ضية
االجتماعية من التقومي ال�سلبي ،وي�شعرون بالتوتر �أن يدركهم الآخرون ب�صورة �سلبي ة (�We
 )dekind et al , 2012وتتفق وجهة نظر الدليل الإح�صائي الت�شخي�صي للجمعية الأمريكية
للطب النف�سي على �أن املعايري الت�شخي�صية للمخاوف املر�ضية االجتماعية  ,تتجلي فى
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�أن الفرد يدرك �أن خماوفه االجتماعية غري مربرة ومبالغ فيها �إال �أنه ال ي�ستطيع التخل�ص
منها ,مع ال�شعور بوجود خوف مثابر واحد �أو �أكرث من املواقف التي يكون فيها الفرد
معر�ض ًا للتفح�ص من جانب الآخرين ( ,)Alison, 2014ويعمل العالج املعريف ال�سلوكي
على الدمج بني العالج املعريف والعالج ال�سلوكي ،والتعامل مع اال�ضطرابات املختلفة
من منظور ثالثي الأبعاد (معرفيا ،وانفعاليا ،و�سلوكيا) ،مما ميكن من �إحداث تغيريات
انفعالية و�سلوكية وج�سمية لدي الفرد للتغلب على م�شكالته النف�سية النا�شئة عن حتريف
الواقع (بركات ,)2014,ويعتمد العالج املعريف ال�سلوكي على �صياغة م�شكلة املري�ض,
كتحديد الأفكار التي ت�ساهم يف ا�ستمرار الو�ضع االنفعايل للمري�ض والتعرف على
ال�سلوكيات ال�سلبية ,ثم التعرف الأ�سلوب املعريف الذي يف�رس من خالله املري�ض احلوادث
التي يتعر�ض ,ثم يقوم املعالج ب�صياغة امل�شكلة مع اال�ستمرار يف �إجراء تعديالت عليها
كلما ح�صل على معلومات جديدة (م�صطفي  )2013,فطريقة العالج املعريف ال�سلوكي تعلم
املري�ض كيف يتعرف على الأفكار واالعتقادات غري الفعالة وكيفية اال�ستجابة لها ,من
خالل ا�ستخدام فنيات متعددة لإحداث تغيريات يف التفكري ،وال�سلوك ,مع الرتكيز ب�صورة
عامة على التعامل مع �أعرا�ض اال�ضطراب النف�سي الذي يعاين منه الفرد (Duncan , et
 ,)al , 2015وقد �أجريت درا�سات متعددة حول فاعلية العالج ال�سلوكي املعريف للتقليل
من حدة اال�ضطرابات النف�سية كالفوبيا والقلق االجتماعي ,ومنها درا�سة(�سامل,)2014 ,
(ودادVan, et al, 2015) , (Boettcher, et al, 2014) , (McIndoo, et al,( )2014 ,
 ,)2014ومتتاز املجتمعات املتقدمة ب�أنها ا�ستطاعت تقدير املواهب والقدرات التي ميتلكها
املتميزون من �أبنائها ,وا�ستطاعت �أن تتيح لهم الفر�صة للتعبري عن مواهبهم وا�ستثمارها
يف �سبيل التقدم ,ولكن بع�ض اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية قد تعوق �إبراز هذه املواهب
ومتنعها من التفوق واالبتكار ,وتعد الفوبيا االجتماعية �أحد �أمناط اال�ضطرابات النف�سية
وال�سلوكية التي يعاين منها بع�ض طالب املدار�س املوهوبني فى مرحلة املراهقة ,وحتدث
الفوبيا االجتماعية نتيجة النق�ص الوا�ضح فى اخلربات احلياتية نتيجة عدم تعلمهم اياها
مبراحل النمو املختلفة� ,إ�ضافة للأفكار غري العقالنية لدي ه�ؤالء املراهقني ،والتى تعد
�أحد الأ�سباب الرئي�سة فى وجود م�شكلة الرهاب االجتماعي لديهم ،مما ي�ؤثر �سلبا على �أداء
الفرد الوظيفي ,وعلى تقدمه املهني ,وقد ي�ؤدي لنتائج �أكادميية متوا�ضعة (رتيب,)2010 ,
ومما �سبق ميكن حتديد �أهمية البحث بالك�شف عن مدى حدوث ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية
لدى بع�ض املراهقني املوهوبني ,وبالتايل �إعداد برنامج تدريبي ي�ستخدم فنيات العالج
املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لديهم ،وهذا اجلانب ينطوي على �أهمية
كبرية �سواء من الناحية النظرية �أو التطبيقية.
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فمن اجلانب النظري ت�ستمد الدرا�سة احلالية �أهميتها من جمموعة من االعتبارات النظرية
للنتائج املتوقعة للبحث بالإمعان يف الدرا�سات املتعلقة باملراهقني املوهوبني كقوة
حمركة ومظاهر منو كامنة قد ي�ساعد الرتبويني واملعلمني و�أولياء �أمور الطلبة املوهوبني
يف فهم الإمكانات التطورية والنمو االنفعايل ومكوناته عند �أبنائهم املوهوبني مبا ميكن
�أن يحدث تطوراً يف جمال تعليم املوهوبني و�إر�شادهم  ,لذا فالدرا�سة احلالية ت�سهم هذ
يف زيادة املعلومات واحلقائق عن بع�ض اال�ضطرابات النف�سية لدى الطالب املوهوبني,
وكيفية التغلب عليها  ,كما تكمن يف االهتمام ب�رشيحة مهمة باملجتمع ،وهم فئة املراهقني
املوهوبني وعالقاتهم باملجتمع املحيط وب�أقرانهم ملا لهذه العالقات االجتماعية من
�أهمية �أ�سا�سية يف منوهم االنفعايل واالجتماعي ,فاملراهق املوهوب الذي يعاين من
ق�صور �أو عجز يف مهاراته االجتماعية هو يف و�ضع خطر من �سوء التوافق الالحق ,املرتبط
مب�شكالت ال�صحة النف�سية ,ومن اجلانب التطبيقي ومن خالل �إلقاء ال�ضوء على اجلوانب
النظرية ،تقدم الدرا�سة احلالية �أ�سا�س ًا لت�صميم برامج �إر�شادية وعالجية توظف فنيات
العالج املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدى الطالب املراهقني املوهوبني,
وكيفية تقدمي اخلدمات املنا�سبة لهم ,كما ميكن �إبراز الأهمية التطبيقية للدرا�سة احلالية
من خالل تقنني ا�ستخدام الربامج التدريبية القائمة على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي
للمراهقني املوهوبني يف جماالت النمو االنفعايل وجماالت تعليم املوهوبني ,مما ي�سهم
يف تنمية عينة الدرا�سة نف�سي ًا واجتماعياً ,ف�ض ًال عن اال�ستفادة من نتائج البحث احلايل يف
حال التحقق من فاعليته ,وتوظيفه يف معاجلة عينات �أخرى , .كما ميكن نتيجة لتطبيق
الربنامج التدريبي �إ�ضافة خربات حول ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية ت�سهم يف زيادة فهمه,
من خالل الإطار النظري الذي ت�ضمنه البحث احلايل.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الربنامج التدريبي  :Training Programهو ن�شاط خمطط يهدف لإحداث
تغيريات فى الفرد �أو اجلماعة التى ندربها تتناول معلوماتهم و�أدائهم ال�سلوكي واجتاهاتهم
مبا يجعلهم الئقني للقيام بواجباتهم ،مما يرفع م�ستوى تقدير الذات لديهم( .القحطاين,
 .)2014ويعرفه الباحث �إجرائيا :ب�أنه خمطط قام الباحث بت�صميمه عن طريق �ضم
جمموعة من الوحدات التدريبية املرتابطة والقائمة ا�سا�س ًا على فنيات العالج املعريف
ال�سلوكي بغر�ض التفاعل الإيجابي مع عينة من املراهقني املوهوبني خلف�ض حدة الفوبيا
االجتماعية لديهم ,وذلك حتي ال ت�صبح اال�ضطرابات النف�سية عائقا �أمام ا�ستفادة الطالب
املوهوبني من موهبتهم فى �سبيل التفوق بالأ�صعدة كافة خا�صة الأكادميية واالجتماعية.
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◄◄العالج املعريف ال�سلوكي  :)C.B.T) Behavioral therapy cognitiveمنهج
عالجي توجيهي بنائي مركب ,حمدد الوقت ,فعال يف عالج بع�ض اال�ضطرابات كالفوبيا
والعدوان والقلق ,وي�ستند نظريا على �أن �سلوك الفرد ووجدانه ي�شكالن الطريقة التي يتنب�أ
بها الفرد من معارف خمتلفة (�سامل  .)2014,ويعرف الباحث العالج املعريف ال�سلوكي
�إجرائي ًا مبجموعة االجراءات التي اتخذها الباحث من خالل تطبيق الربنامج االر�شادي
على عينة الدرا�سة بهدف �إي�صال افراد العينة �إىل حالة اال�ستب�صار ب�أ�سباب ا�ضطراب الفوبيا
االجتماعية لديهم ،من خالل تعليمهم بع�ض اال�سرتاتيجيات الهامة للتعامل مع �أ�سباب
الفوبيا االجتماعية لت�صبح ذخرية �سلوكية لديهم قائمة على �أبنية معرفية ,كى تنطلق بهم
موهبتهم نحو �آفاق التفوق املرجوة.
◄◄الفوبيا االجتماعية  :Social phobiaهو خوف مالحظ وم�ستمر من بع�ض
املواقف االجتماعية كمواقف الأداء ,حيث ي�شعر امل�صاب باالرتباك واخلوف والقلق
املحرج له يف �أثناء مقابلة �أ�شخا�ص غري م�ألوفني� ,أو عندما يكون حتت تدقيق �أو فح�ص من
الآخرين ,فالفوبيا االجتماعية خوف مر�ضي من و�ضع غري خميف بطبيعته ،وال ي�ستند �إيل
�أ�سا�س واقعي ،حيث يعرف املري�ض ب�أنه غري منطقي ،ورغم هذا فان اخلوف يتملكه ويحكم
�سلوكه ،وي�صاحبه القلق والع�صابية وال�سلوك القهري (�أبو قورة  .)2012 ،ويعرف الباحث
الفوبيا االجتماعية اجرائي ًا ب�أنها جمموعة املخاوف االجتماعية التي تعوق عينة الدرا�سة
من الطالب املراهقني املوهوبني من اال�ستفادة من موهبتهم بال�صورة ال�سليمة نتيجة
خماوفهم االجتماعية وخماوفهم من �إظهار موهبتهم �أمام الآخرين ب�صورة غري مربرة ,مما
يعوق ا�ستخدامهم ملوهبتهم فى �إطار التفوق التعليمي �أو االبتكاري� ،أو على �صعيد الأن�شطة
املختلفة ,نتيجة اخلواف االجتماعي غري املربر.
◄◄مرحلة املراهقة  :Adolescence Stageهي مرحلة انتقال من الطفولة �إىل
الرجولة ،وت�شمل جمموعة من التغريات التي حتدث يف منو الفرد اجل�سمي والعقلي والنف�سي
واالجتماعي ,وتبد�أ من البلوغ اجلن�س حتى الو�صول �إىل الن�ضج ,فاملراهقة �إذاً ت�شري �إىل
فرتة طويلة من الزمن ،ولي�س ملجرد حالة عار�ضة زائلة يف حياة الإن�سان (احلميدي,
 .)2014ويعرف الباحث مرحلة املراهقة �إجرائي ًا ب�أنهم عينة الدرا�سة من املراهقني
املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية مبدار�س وف�صول املتفوقني بالقاهرة الكربى,
والذين ترواحت �أعمارهم ما بني ( )17-13عاماً,
◄◄املوهوبون  : the talentedهم الذين ي�شخ�صون على امتالكهم �إمكانات بارزة
"فكرية� ،أو �إبداعية� ،أو �أكادميية� ،أو قيادية" ،مع القدرة على املثابرة وااللتزام ،والدافعية
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العالية ،واملرونة ،واال�ستقاللية يف التفكري...الخ ،ك�سمات "�شخ�صية -عقلية" متيز املوهوب
عن غريه ,كما �أنهم ميتلكون قدرات خا�صة يف جماالت الفنون الب�رصية �أو الأدائية ،مقارنة
مع املجموعة العمرية التي ينتمون �إليها ,وبذلك ف�إنهم بحاجة �إىل خدمات ورعاية خا�صة
لتطوير هذه القدرات (حجاج ,)2013 ،ويعرف الباحث املوهبة �إجرائي ًا بخ�صائ�ص عينة
الدرا�سة من حيث الأداء املتميز فى جماالت عدة :كالر�سم وال�شعر وتطبيق جتارب الكيمياء
والفيزياء وتالوة القر�آن الكرمي ب�صوت مميز ,مع ارتفاع ن�سبة الذكاء لديهم طبقا الختبارات
الذكاء الفردية ,والأداء العقلي املميز طبقا لتقارير املعلمني و�أولياء الأمور.

اإلطار النظري ,وأدبيات الدراسة:
العالج املعريف ال�سلوكي ظهر م�صطلح العالج املعريف ال�سلوكي يف الثلث الأخري من
القرن الع�رشين ،و�أ�صبح يف وقت ق�صري العالج النف�سي الرئي�س يف معظم الدول املتقدمة,
حيث يعمل على الدمج بني العالج املعريف والعالج ال�سلوكي ،والتعامل مع اال�ضطرابات
املختلفة من منظور ثالثي الأبعاد (معرفيا ،وانفعاليا ،و�سلوكيا) ،مما ميكن من �إحداث
تغيريات انفعالية و�سلوكية وج�سمية لدي الفرد للتغلب على م�شكالته النف�سية النا�شئة عن
حتريف الواقع (بركات ,)2014,ويعتمد العالج املعريف ال�سلوكي على �صياغة م�شكلة
املري�ض� ,ضمن الإطار املعريف ،ويعتمد املعالج يف �صياغة م�شكلة املري�ض على عوامل
متعددة مثل حتديد الأفكار احلالية للمري�ض التي ت�ساهم يف ا�ستمرار الو�ضع االنفعايل
للمري�ض والتعرف على ال�سلوكيات غري املرغوب فيها ,ثم يقوم املعالج ب�صياغة امل�شكلة مع
اال�ستمرار يف �إجراء تعديالت عليها كلما ح�صل على معلومات جديدة (م�صطفي  ,)2013,كما
يعلّم العالج املعريف ال�سلوكي املري�ض كيف يتعرف على الأفكار واالعتقادات غري الفعالة
وكيفية اال�ستجابة لها ,من خالل ا�ستخدام فنيات متعددة لإحداث تغيريات يف التفكري،
وال�سلوك ,مع الرتكيز ب�صورة عامة على التعامل مع �أعرا�ض اال�ضطراب النف�سي الذي يعاين
منه املري�ض �أكرث من تركيزه على العوامل امل�سببة لهذه الأعرا�ض (وداد .)2014,ويعتمد
العالج املعريف ال�سلوكي على جمموعة من الفنيات والإجراءات ك�إعادة البناء املعريف,
واال�سرتخاء ,والتدريب على املهارات التوكيدية ,ولعب الدور ,والنمذجة ,والتغذية الراجعة,
والواجبات املنزلية ,ومناق�شة الأ�سباب ,والتخيل ،ولعب الدور ,واملراقبة الذاتية ,والتباعد،
و�إعادة التقييم املعريف.)Van Ballegooijen, et al, 2104( ,
الفوبيا االجتماعية تعد املخاوف املر�ضية حالة نف�سية مر�ضية حتدث يف ما يقارب
واحداً من كل ع�رشة �أ�شخا�ص ،وت�ؤدي �إىل خوف �شديد قد ي�شل الفرد �أحيانا ،ويرتكز اخلوف
يف ال�شعور مبراقبة النا�س ,وهذا اخلوف �أكرب بكثري من ال�شعور العادي باخلجل �أو التوتر
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الذي يحدث عادة يف التجمعات ,فالذين يعانون من اخلوف االجتماعي قد ي�ضطرون
لتجنب �أي منا�سبة اجتماعية ت�ضعهم حتت املجهر ,لذا فعالقاتهم ال�شخ�صية وم�سريتهم
التعليمية وحياتهم العملية معر�ضة جميعها للت�أثر والتدهور ال�شديد ,وتبد�أ عادة حالة
اخلوف االجتماعي �أثناء فرتة املراهقة و�إذا مل تعالج فقد ت�ستمر طوال احلياة وقد تتفاقم �إىل
حاالت �أخرى كاالكتئاب واخلوف من الأماكن العامة والوا�سعة ()Olivares, et al , 2103
 .وللفوبيا االجتماعية �أعرا�ض كاحمرار الوجه ،ورع�شة اليدين ،والغثيان ،والتعرق ال�شديد،
واخلوف من التعر�ض للمنا�سبات االجتماعية التي ت�سبب اخلوف ,ويف بع�ض احلاالت
جمرد التفكري يف تلك املنا�سبات يحدث القلق واخلوف ,وقد يتجنب الفرد هذه املنا�سبات
ب�صورة نهائية مما يكون مدمرا للحياة االجتماعية �أي�ض ًا ( )Ng, et al, 2014وحتدث
حاالت الرهاب االجتماعي عند كل من الرجال والن�ساء علي حد �سواء بن�سبة مت�ساوية
علي خالف العديد من حاالت اخلواف الأخرى ،وهي متيل �أي�ض ًا تدريجي ًا �إيل الظهور عند
الرا�شدين وال�صغار ،وقد يكون اخلواف االجتماعي من مواقف خا�صة جداً مثل الأكل �أمام
النا�س �أو احلديث �أمام جمع من النا�س �أو ح�ضور بع�ض املنا�سبات االجتماعية ،وال �شك �أن
خربات الطفولة لها دورها يف منو ال�شخ�صية وحدوث الرهاب االجتماعي ،وميكن القول ب�أن
ا�ستجابة اخلواف االجتماعي للمثريات هي عادات خاطئة ويقوم العالج علي �إعادة تعلم
عادات جديدة �أكرث تكيف ًا باملواقف االجتماعية (عدوي.)2011 ,
املراهقون املوهوبون :تعد املراهقة مرحلة انتقالية ي�صاحبها تغريات �رسيعة
ف�سيولوجية ونف�سية ,ويتوقف النمو االنفعايل واالجتماعي للمراهق على املحيطني به,
والذين ي�ؤدون دوراً �أ�سا�سي ًا يف تزويد املراهق بالو�سائل الأ�سا�سية للتعلم والتكيف ,فما
يوجد يف البيئة االجتماعية والأ�رسية من ثقافة واجتاهات ي�ؤثر يف املراهق و يوجه
�سلوكه (ال�سحت و�آخرون .)2013 ,والطالب املوهوب يحتاج �إىل تربية خا�صة ،و�أ�ساليب
درا�سية خا�صة ،ت�ساعده على �إطالق العنان لقدراته وتطويرها ،وبالتايل ،ف�إن من حقه
�أن يعترب من ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ,وب�شكل عام ،يجمع الباحثون على �أن
املوهبة ت�شمل املوهبة العقلية (الذكاء) ،واملوهبة الإبداعية واالنفعالية واالجتماعية
والنف�س حركية ،ومتتاز كمقدرة موروثة� ،أما التفوق في�شمل التميز يف احلقول الأكادميية،
والتقنية ،والريا�ضية ،والفنية ،واالجتماعية ( الدالمي ,)2014 ,ولقد ظهرت اختالفات بني
الباحثني حول احلد الفا�صل بني املوهوب والعادي ،فمن حيث الذكاء بلغ هذا احلد عند
تريمان ( )140ف�أكرث وعند هولنجورت ( )130ف�أكرث ,يف حني جنده عند وك�سلر تدنى �إىل
( )120ف�أقل ,وحتى على م�ستوى املوهوبني �أنف�سهم �صنفهم دنلوب بثالث م�ستويات-
طبقا الختبار �ستانفورد بينيه – وهي فئة املمتازين ،وترتاوح ن�سبة ذكائهم بني (:120
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 ,)135وفئة املتفوقني وترتاوح ن�سبة ذكائهم بني ( ,)170 : 135وفئة العباقرة وتبلغ
ن�سبة ذكائهم ( )170فما فوق ,ولقد ظهر كثري من النقد للتعريفات ال�سيكومرتية للموهوب
ومنها �أن مقايي�س “ بينيه” �أو “وك�سلر” ال تقي�س قدرات املوهوب الأخرى كالقدرة الإبداعية
اخلا�صة� ،أو ال�سمات العقلية وال�شخ�صية ،بل تظهر فقط قدرته العقلية العامة (Hardesty, et
 .)al, 2104ومييل بع�ض املتفوقني واملوهوبني لتحقيق �صفة الكمال بو�ضع معايري عـالية
لت�رصفـاتهم للو�صول ملرتبة الإتقان للأ�شياء ,وي�ضعون معايري عالية قد تكون يف بع�ض
الأحيان غري قابلة للتحقيق ,فهم يقيمون ذاتهم على �أ�سا�س الو�صول �إىل الإجناز املرتفع,
ونتيجة ل�شعور املتفوق واملوهوب باالن�ضباط والتحكم الداخلي فهم ي�شعرون بامل�س�ؤولية
لتحقيق الأهداف ذات امل�ستوى العايل ( ياغي و�آخرون,)2013 ,ويظهر كثري من املوهوبني
ميوالً وا�سعة مبجاالت عدة ذات الطابع املجرد والتفكري املعقد ,وقراءة الكتب واملجالت ذات
امل�ستوى العايل يف جماالت العلوم والأدب والرتاجم وال�شعر واحلقائق العلمية والكونية,
ويظهر بع�ضهم مي ًال نحو الت�أليف والتمثيل وكتابة ال�شعر والر�سم وت�صميم امل�شاريع ولديهم
ميل نحو التفكري والبحث يف جمال الف�ضاء والكون والكواكب ,ومكونات الطبيعة ,وهم �أقل
مي ًال نحو الن�شاطات االجتماعية ( الطائي.)389 :2013 ,

الدراسات السابقة (دراسات تناولت العالج السلوكي املعريف ومرحلة
املراهقة):
درا�سة ( )Van, et al, 2015التي هدفت لدرا�سة فعالية ا�ستخدام العالج ال�سلوكي
املعريف حلالتني من املر�ضى متعاطي املخدرات �إحداهما لذوي �ضعف االنتباه ,والأخري
لذوي ا�ضطراب الن�شاط املفرط ,من منطقة القوقاز كانت احلالة الأوىل لرجل ( )31عاما،
مت تطبيق برنامج العالج ال�سلوكي املعريف ( داخل م�صحة بعد فقده من�صبه فى �رشكة
توظيف منذ عامني ,مما �أدى لتعاطيه الكحوليات واملخدرات و�إ�صابته بق�صور �شديد فى
االنتباه( طبقا جلدول مقيا�س درجة تركيز االنتباه) ,وبعد �سنة واحدة من تطبيق الربنامج
العالجي ,حت�سن م�ستوى االنتباه ,وتعافى من التعاطي نتيجة للعالج ,واحلالة الثانية
كانت ملري�ض ( )25عام ًا مبنطقة القوقاز ,ولديه معدل مرتفع للن�شاط املفرط طبقا ملقي�س
الدرا�سة والتقومي ,وك�شف �سجل الأعرا�ض للحالة يف مرحلة ما قبل املدر�سة ارتفاع م�ستوى
ا�ضطراب الن�شاط املفرط ،مما �سبب امل�شكالت ,وتتابعت امل�شكالت ال�سلوكية يف املدر�سة
الثانوية �أي�ض ًا مما عر�ض احلالة لتعليق من املدر�سة نتيجة تكرار �سلوكياته اخلطرية  ,وبعد
� 9شهور من تطبيق الربنامج العالجي ,انخف�ض م�ستوى الن�شاط الزائد وتعافى من التعاطي
نتيجة للعالج  ,وت�شري بيانات النتائج �إىل �أن اجلمع بني العالج املتكامل املعريف ال�سلوكي
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( )cbtهو �أمر جيد واعد لتعزيز التخل�ص من اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية كالقلق
واالكتئاب وانخفا�ض تقدير الذات وانخفا�ض جودة احلياة.
درا�سة ( )Boettcher, et al, 2014وهدفت الدرا�سة �إىل درا�سة فعالية العالج املعريف
ال�سلوكي يف تخفيف حدة القلق االجتماعي با�ستخدام امل�ساعدة الذاتية على الإنرتنت,
وكانت عينة الدرا�سة ع�شوائية (ن= ,)128طبق عليهم برنامج العالج املعريف ال�سلوكي
وطبق الربنامج
ومقيا�س ا�ضطراب القلق االجتماعي ,واعتمدت الدرا�سة املنهج التجريبيِّ ,
العالجي خالل � 4أ�شهر ,و�أ�شارت النتائج �إىل حت�سن ايجابي من خالل انخفا�ض م�ستوى
القلق االجتماعي لدي عينة الدرا�سة من خالل امل�ساعدة الذاتية بعد تطبيق الربنامج.
درا�سة (العازمي )2014 ,والتي هدفت لدرا�سة �أثر برنامج معريف �سلوكي يف خف�ض
م�ستوى االكتئاب لدى عينة من مر�ضى ال�سكري مبحافظة القريات ,وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )24فرداً من مر�ضى ال�سكري يعانون االكتئاب طبق ًا ملقيا�س بيك لالكتئاب حيث
ح�صلوا على ( )16درجة فما فوق ,وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على قائمة بيك لالكتئاب,
والربنامج الإر�شادي ,ومت ا�ستخدام برنامج  SPSSحل�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) للبيانات املرتابطة بني القيا�سيني البعدي والتتبعي,
و�أو�ضحت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املتو�سطات احل�سابية للقيا�س القبلي
ملقيا�س بيك لالكتئاب ,تبعا للتغري باملجموعتني التجريبية وال�ضابطة ,مما ي�شري لتكاف�ؤ
املجموعات ,كما او�ضحت النتائج انت�شار االكتئاب بني مر�ضي ال�سكري ,ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لأثر الربنامج التدريبي املعريف ال�سلوكي فى تخفي�ض االكتئاب لدي �أفراد
املجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج وكذلك فى التطبيق التتبعي.
درا�سة (�سامل )2014 ,وهدفت لدرا�سة فعالية برنامج �إر�شاد �أ�رسي معريف
�سلوكي خلف�ض القلق االجتماعي وحت�سني التفاعل االجتماعي لدى ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد ,وتكونت عينة الدرا�سة من(� )12أب ًا وابن ًا من ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد مبعهد الرتبية الفكرية بالطائف ,تراوحت ن�سب ذكائهم بني(,)69-50
وتراوحت �أعمارهم ما بني( )14-8عام ,وا�شتملت �أدوات الدرا�سة على الربنامج
الإر�شادي ومقيا�س القلق االجتماعي ,ومقيا�س تقدير التفاعل االجتماعي ,ومقيا�س
بينيه للذكاء ,ومقيا�س ال�سلوك التكيفي ,ومقيا�س التوحد الطفويل ,و�أو�ضحت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد املجموعة التجريبية
على مقايي�س القلق االجتماعي ,وتقدير التفاعل االجتماعي ,و�ستانفورد بينيه للذكاء,
وال�سلوك التكيفي بالقيا�سني القبلي والبعدي ,وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطات رتب درجات �أفراد املجموعة التجريبية مبقايي�س الدرا�سة.
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درا�سة (اجلراح )2014 ,وهدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى الطلبة
املقبولني واملرفو�ضني اجتماعي ًا يف املدار�س التابعة ملنطقة اجلليل ,ومعرفة الفروق يف
م�ستوى الذكاء االنفعايل تبع ًا ملتغريات ت�صنيف الطالب ،وجن�سه ،وفئته العمرية ,واُ�ستخدم
مقيا�س الذكاء االنفعايل لـ ( بار – �أون ) ,وتكونت عينة الدرا�سة من ( )103طال ًبا وطالبة
بال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي وحتى ال�صف الثاين ع�رش ,و�أظهرت النتائج �أن متو�سطات
درجات الطلبة املقبولني واملرفو�ضني اجتماع ًيا على مقيا�س الذكاء االجتماعي ككل كانت
متو�سطة ,مع وجود فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى الذكاء االنفعايل الكلي عند م�ستوى
( )0.05ل�صالح الطلبة املقبولني اجتماع ًيا ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية على مقيا�س �أبعاد الذكاء االنفعايل ل�صالح الإناث ،و�أظهرت النتائج �أي�ضً ا وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05على بعد )التكيف) تعزى للفئة
العمرية ل�صالح الفئة العمرية الأوىل (� ) 14 – 11سنة .
درا�سة ( ,)Mcindoo, et al, 2014وهدفت لدرا�سة فاعلية العالج املعريف ال�سلوكي
لعالج الرهاب االجتماعي واالكتئاب لدي عينة من طلبة الكلية العربية ,حيث �أو�ضحت
الدرا�سة �أن ا�ضطرابات الفوبيا االجتماعية ,واالكتئاب ال�شديد ,ي�ؤثرا �سلب ًا على امل�سار
االجتماعي ،واملهني ،والتعليمي للأفراد ,وتكونت عينة الدرا�سة من ( )19طالبا وطالبة,
طبق عليهم برنامج العالج املعريف ال�سلوكي ,ومقيا�سي الرهاب االجتماعي واال�ضطرابات
املزاجية ,وا�ستمارة ت�شخي�ص االكتئاب ال�شديد ,مع االنتباه �إىل الت�أثريات الثقافية لدي عينة
الدرا�سة وت�ألف الربنامج العالجي من ( )14جل�سة فردية ،و�أ�شارت النتائج �إىل انخفا�ض
م�ستوى «الرهاب االجتماعي ،والقلق اجل�سدي ،واالكتئاب» طبقا ملقايي�س الدرا�سة.
درا�سة ) :(Andersson, et al, 2014وهدفت لدرا�سة فعالية العالج املعريف ال�سلوكي
يف عالج الو�سوا�س القهري عن طريق الإنرتنت ،والذي كان فعاالً يف عالج ا�ضطرابات
نف�سية مثل ا�ضطراب اخلوف وا�ضطراب القلق االجتماعي ,و�أجرى الباحثون يف ال�سويد،
جتربة ملدة � 10أ�سابيع با�ستخدام العالج املعريف ال�سلوكي عن طريق الإنرتنت ,مع دعم
املعالج ،وتكونت عينة التجربة من ( )101بالغ ُ�شخ�صوا بالو�سوا�س القهري (متو�سط العمر
بلغ  34عاماً؛ ومتو�سط مدة املر�ض  18عاماً) ,حيث متت �إعادة البناء املعريف ،والتعري�ض
ومنع اال�ستجابة ,م�صممة خ�صي�صا لأعرا�ض الو�سوا�س القهري لكل فرد ,وكان املعالج
يقدم مالحظات حول الواجبات املنزلية والدعم ,حيث كان العالج ال�ضابط عبارة عن
عالج تدعيمي توجيهي من خالل التوا�صل باملري�ض ب�شكل �أ�سبوعي ملناق�شة �أحداث حياته
احلالية امل�ؤملة ,و�أو�ضحت النتائج فعالية العالج املعريف ال�سلوكي عن طريق الإنرتنت يف
خف�ض حدة الو�سوا�س القهري لعينة الدرا�سة بن�سبة  %60من املجموعة ال�ضابطة.
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درا�سة (امل�رصي ,)2014,هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س العالقة بني مظاهر ال�سلوك
االجتماعي وم�ستوى القلق واالكتئاب والكفاية الذاتية املدركة من جهة وعالقة كل
منها مبتغري اجلن�س وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي وال�صف لدى طالب التعليم الأ�سا�سي
يف الأردن .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )1023طالبا وطالبة من طلبة مرحلة التعليم
الأ�سا�سي مبدينة �إربد ,واُ�ستخدمت مقايي�س ال�سلوك االجتماعي والقلق واالكتئاب والكفاية
الذاتية املدركة ,واُ�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي  ,ووجدت عالقة ارتباطية بني
مظاهر ال�سلوك االجتماعي وكل من متغريات القلق واالكتئاب والكفاية الذاتية املدركة
عند م�ستوى (. )0.05
درا�سة (�شاهني و�آخرين ,)2012,وهدفت لبيان فاعلية العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي ملعاجلة الرهاب االجتماعي ,وتكونت عينة الدرا�سة من  45طالب ًا بال�صفوف من
التا�سع �إىل الثاين ع�رش ,طبق عليهم مقيا�سا الرهاب االجتماعي ,وقلق التفاعل االجتماعي,
واُ�ستخدم املنهج التجريبي ,و�أظهرت النتائج فاعلية العالج ال�سلوكي االنفعايل والتدريب
على املهارات االجتماعية يف تخفي�ض الرهاب االجتماعي االجتماعي.
درا�سة (الغامدي ,)2011 ,والتي هدفت لدرا�سة التفكري العقالين والتفكري غري العقالين
و مفهوم الذات لدى عينة من املراهقني املتفوقني درا�سيا و العاديني مبدينتي مكة املكرمة
وجدة ,واُ�ستخدم املنهج الو�صفي بالدرا�سة ,و�شملت العينة ( )400طالب باملرحلة الثانوية
مبدينتي مكة املكرمة وجدة ,وا�ستخدم الباحث مقايي�س الأفكار العقالنية وغري العقالنية,
ومقيا�س مفهوم الذات لدى املراهقني ,واُ�ستخدمت املعاجلة الإح�صائية للبيانات بو�ساطة
التوزيع التكراري والن�سب املئوية ,واختبار(ت) ,ومعامل ارتباط بري�سون ,وحتليل التباين
�أحادي االجتاه ,و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني التفكري ومفهوم
الذات لدى املتفوقني من عينة الدرا�سة.
درا�سة (املطريي ,)2010,وهدفت لدرا�سة ال�شعور بامل�شكالت بيئية امل�صدر( توقعات
الأهل ,البيئة املحيطة� ,ضغوط الأخوة� ,ضغوط الأقران ,املناهج والعالقة باملعلمني) بني
املوهوبني والعاديني من الطفولة املت�أخرة �إىل املراهقة ,و�أجريت الدرا�سة على عينة من
ال�صف اخلام�س �إىل ال�صف الثاين ع�رش بلغ قوامه( )425طالبا� ,أعمارهم بني ()17-10
و�صنفت العينة �إىل موهوبني وعاديني بناء على درجات التح�صيل الدرا�سي واختبار
عامُ ,
امل�صفوفات املتتابعة ,واُ�ستخدم مقيا�س حدة امل�شكالت بيئية امل�صدر ,و حتليل التباين
املتعدد ,و�أو�ضحت النتائج �أن املوهوبون هم �أكرث �شعورا بحدة امل�شكالت بيئية امل�صدر
مقارنة بالعاديني.
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درا�سة (�أباظة و�آخرون ,)2007 ,وهدفت لدرا�سة فعالية برنامج معريف �سلوكي
لتخفيف حدة ا�ضطراب الو�سوا�س القهري لدي عينة من طالب اجلامعة ,وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )10طالب باجلامعة من الفرقتني الثانية والثالثة بكلية الرتبية جامعة كفر
ال�شيخ� ,أعمارهم ما بني ( )22 –18عاما ،ومت تق�سيمهم بالت�ساوي ملجموعتني� :ضابطة,
وجتريبية ,و�أو�ضحت النتائج فعالية الربنامج املعريف ال�سلوكي يف تخفيف حدة ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري وتعديل الأفكار ال�سلبية غري العقالنية اخلا�صة با�ضطراب الو�سوا�س
القهري ,كما ا�ستمرت فعالية الربنامج املعريف ال�سلوكي لدى املجموعة التجريبية خالل
فرتة املتابعة التي و�صلت لثالثة �أ�شهر.

دراسات تناولت مشكالت وخصائص املوهوبني واضطراب الفوبيا االجتماعية:
درا�سة (الزغبي ,)2015,وهدفت للك�شفت عن �أثر التعلم امل�ستند �إيل م�ستوي الذكاء
على تنمية مهارات التفكري الت�أملي (العمل االعتيادي ,الفهم ,التامل,الت�أمل الناقد) لدى
الطالب املوهوبني ,و�شملت عينة البحث ( )106تالميذ وتلميذات بال�صف الثامن مبدار�س
امللك عبداهلل الثاين للتميز بالزرقاء ,وا�ستخدم برنامج تعليمي قائم على مبادئ التعلم
امل�ستند اىل الدماغ لتدري�س وحدتني من مادة العلوم لل�صف الثامن ,كما ا�ستخدم الباحث
مقيا�س كيمرب ( )Kemberللتفكري الت�أملي بعد مواءمته للبيئة الأردنية ,و�أ�شارت النتائج
�إىل وجود فروق دالة اح�صائيا بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة فى جميع مهارات
التفكري الت�أملي با�ستثناء مهارة العمل االعتيادي ل�صالح املجموعة التجريبية.
درا�سة (ابراهيم )2014 ,وهدفت لدرا�سة العالقة بني اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى
االطفال املوهوبني يف مرحلة ما قبل املدر�سة وبع�ض املتغريات البيئية ك�أ�ساليب املعاملة
الوالدية ،واجتاهات معلمة ريا�ض االطفال نحو املوهوبني ،وحتددت �أ�سئلة الدرا�سة ،فى
الإجابة عن ن�سبة انت�شار اال�ضطرابات ال�سلوكية بني الأطفال املوهوبني يف مرحلة ما
قبل املدر�سة؟ وهل تختلف درجة انت�شار اال�ضطرابات ال�سلوكية باختالف ؟ وما العالقة
بني اال�ضطرابات ال�سلوكية و�أ�ساليب املعاملة الوالدية للأطفال املوهوبني؟ وهل توجد
عالقة بني الإ�ضطرابات ال�سلوكية لدى الأطفال املوهوبني واجتاهات معلمة ريا�ض
الأطفال نحوهم ,وهل يختلف البناء النف�سي وديناميات ال�شخ�صية لدى الأطفال املوهوبني
باختالف م�ستوى الإ�ضطرابات ال�سلوكية ؟ وتكونت عينة الدرا�سة من( )34طفل وطفلة من
املوهوبني مبرحلة ما قبل املدر�سة بواقع (� )11إناث )16( ،ذكور ,و�أو�ضحت النتائج وجود
فروق ذات داللة اح�صائية بني متو�سطات درجات عينة الدرا�سة على مقيا�س اال�ضطرابات
ال�سلوكية وذلك يف بعديها االجتماعية واحلركية يف اجتاه الذكور ،بينما ال توجد فروق ذات
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داللة اح�صائية بني متو�سطات درجات عينة الدرا�سة على مقيا�س الإ�ضطرابات ال�سلوكية
يف بعدها االنفعايل,كما توجد عالقة ارتباطية �سالبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()0.01
بني كل من �أ�ساليب املعاملة الوالدية ،وكل من �أبعاد الإ�ضطرابات ال�سلوكية )االنفعالية –
واالجتماعية ،واحلركية ( لدى الطفل املوهوب
درا�سة ( )Aderka, et al, 2013وهدفت لتطوير طريقة لتفريغ خمزون الرهاب
االجتماعي عن طريق نظرية اال�ستجابة ,با�ستخدام مقيا�س الرهاب االجتماعي ,و�شملت
عينة الدرا�سة ( )569فرداً ،يعانون من ا�ضطراب القلق االجتماعي الذين �شاركوا يف جتارب
الت�شخي�ص وحتديد العنا�رص الأكرث �أهمية لتقنني عبارات املقيا�س ل�ضمان �أكرب قدر من
االت�ساق الداخلي ،وحتديد جمموعة �أكرب من الأعرا�ض وهكذا ،ف�إن ال�شكل امل�صغر ملقيا�س
املخاوف املر�ضية هو مقيا�س موجز طبق ًا للبيانات الإح�صائية املف�رسة للنتائج.
درا�سة (�إبراهيم و�آخرون ,)2013,وهدفت لت�شخي�ص م�شكالت املوهوبني من طالب
املرحلتني املتو�سطة والثانوية مبدار�س التعليم العام مبحافظة الزلفى :وتكونت عينة الدرا�سة
من( )308طالب وطالبات من املوهوبني واملتفوقني باملرحلتني املتو�سطة والثانوية,
وحلِّلت البيانات �إح�صائيا با�ستخدام
وطبقت قائمة م�شكالت الطالب املوهوبني املتفوقنيُ ,
اختبار (ت) للمجموعات امل�ستقلة ,واملتو�سطات واالنحرافات املعيارية ,و�أو�ضحت النتائج
�أن امل�شكالت املهنية يليها االنفعالية هي الأكرث انت�شاراً بني �أفراد العينة ,مع وجود فروق
دالة �إح�صائيا بني متو�سطات درجات (الذكور والإناث) يف امل�شكالت التوافقية واالنفعالية,
والأ�رسية والدرجة الكلية باجتاه الإناث.
درا�سة (املعا�ضيدي  ,)2013 ,والتي هدفت لرعاية املوهوبني واملتفوقني �صحي ًا
ونف�سي ًا من خالل تفعيل الت�رشيعات القانونية اخلا�صة بهم يف البلدان العربية ,و�أكدت
نتائج الدرا�سة على احلاجة �إيل الت�رشيعات الرتبوية و�إيل فل�سفة تربوية عامة يف الوطن
العربي ,لتحقيق الهدف من التعليم العام واجلامعي  ,واحلاجة �إيل اللقاءات العلمية يف
ميدان املوهبة والإبداع ,مع �رضورة �إيجاد القوانني اخلا�صة بالإبداع واملوهبة  ,و�رضورة
توحيد مناهج للموهوبني بالدول العربية كافة.
درا�سة (طنو�س  ,)2012 ,وهدفت للتعرف �إىل خ�صائ�ص الطلبة املوهوبني مقارنة
بالعاديني تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )462طال ًبا بال�صفوف العا�رش
�إىل الثاين ع�رش ،وللتعرف �إىل ال�سمات ال�شخ�صية لدى الطلبة املوهوبني ،اُ�ستخدم اختبار
كاتل والذي يت�ضمن ( )187فقرة موزعة على ( )16عامالً ,و�أظهرت النتائج ان الطلبة
املوهوبني يتميزون مب�ستوى ذكاء �أعلى  ،و�أكرث مي ًال لل�سيطرة ،واملغامرة ،والتجديد ولديهم
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عقلية مرنة ،وميل �أعلى لل�شك عن نظرائهم العاديني ,كما ا�شارت النتائج وجود فروق دالة
اح�صائي ًا يف عوامل ال�شخ�صية التي متيز بني الطالب املوهوبني والطالبات املوهوبات
فاملتو�سطات احل�سابية كانت �أعلى لدى الطالبات املوهوبات يف عوامل ال�شخ�صية وهذا
ي�شري �إىل �أن الإناث املوهوبات يتميزن ب�أنهن اكرث مرونة ،وقل ًقا من الذكور املوهوبني.
درا�سة (ال�سليمان )2012 ,وهدفت للتعرف �إىل م�شكالت الطالبات املتفوقات درا�سياً،
و�إذا ما كانت هناك فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجاتهن على مقيا�س �أبعاد
امل�شكالت(ال�صحية ،واالنفعالية ،والتعليمية ،واالجتماعية ،والأ�رسية ،والرتفيهية( ،وكذلك
التعرف �إىل العالقة بني امل�شكالت قيد الدرا�سة وم�ستوى التفوق الدرا�سي ،وبع�ض املتغريات
الأ�رسية )عدد الإخوة والأخوات ،ترتيب امليالد يف الأ�رسة ( ,وتكونت عينة الدرا�سة من
( )158من الطالبات املتفوقات بجامعة امللك �سعود ,ممن تزيد معدالتهن الرتاكمية
اجلامعية عن  )3.75(,منهن ( )32متزوجة )126( ,غري متزوجة ،كان متو�سط �أعمارهن
(� )21,4سنة ،واُ�ستخدم مقيا�س للم�شكالت من �إعداد الباحثة ،و�أظهرت النتائج وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات ا�ستجابات الطالبات املتفوقات للم�شكالت:
(التعليمية ،واالنفعالية ،والرتفيهية ،وال�صحية ،واالجتماعية ،والأ�رسية) ,ووجود فروق
دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات ا�ستجابات الطالبات املتفوقات للم�شكالت التعليمية
تبع ًا للحالة االجتماعية (متزوجة ،غري متزوجة( ،وذلك ل�صالح الطالبات املتزوجات من
املتفوقات.
درا�سة ( )Bayani, et al, 2012وهدفت لدرا�سة العالقة بني القدرة على حل امل�شكالت
االجتماعية وبني وجود االكتئاب والفوبيا االجتماعية لدى الطالب ,واعتمدت الدرا�سة
املنهج الو�صفي ,وتكونت العينة من ( )158طالب ًا بجامعة �آزاد الإ�سالمية ،بطريقة �أخذ
العينات الع�شوائية ,واُ�ستخدمت ا�ستبانة امل�شكالت االجتماعية ,ومقيا�س بيك لالكتئاب،
ومقيا�س الرهاب االجتماعي ,وحلِّلت البيانات با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون،
واختبار(ت) ,وحتليل التباين ,و�أظهرت النتائج وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني القدرة على
حل امل�شكالت االجتماعية ,وبني الرهاب االجتماعي واالكتئاب عند م�ستوى ()0.001
فالطالب الذين لديهم قدرة عالية على حل امل�شكالت االجتماعية كانت لديهم م�ستويات
�أقل على مقيا�سي االكتئاب والرهاب االجتماعي.
درا�سة (الزبيدي و�آخرون )2011,وهدفت للك�شف عن اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى
املوهوبني ,وا�شتملت عينة الدرا�سة على  45طالب ًا مبدر�سة املوهوبني,واعتمدت الدرا�سة
وطبق مقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية ,وكذلك مقيا�س فاعلية الذات,
على املنهج التجريبيِّ ,
وحلِّلت النتائج �إح�صائيا با�ستخدام اختبار (ت) للمجموعات امل�ستقلة ,ومعامل ارتباط
ُ
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بري�سون ,ومعادلة �سبريمان – براون ,و�أو�ضحت النتائج �أن الو�سط احل�سابي لدرجات
�أبعاد اال�ضطرابات ال�سلوكية لأفراد البحث �أقل من املتو�سط احل�سابي الفر�ضي للمقيا�س,
ماعدا البعد اخلا�ص بامل�شاركات االجتماعية لدى بع�ض من عينة الدرا�سة ,وهذا يعني
االن�ضباط ال�سلوكي لعينة الدرا�سة ,مع وجود بع�ض امل�شكالت ال�سلوكية اخلا�ص باملخاوف
االجتماعية لدي عينة البحث.
درا�سة ( )Seokhee, et al, 2011وهدفت لدرا�سة ت�أثري العالقات الأ�رسية ،ونظام
التعزيز ،وطبيعة التدخل ب�ش�أن �إيجاد حلول مل�شكالت الأفراد املوهوبني ,مت فح�ص العالقات
التنب�ؤية لنظرة الأ�رسة لأبنائها املوهوبني املتفوقني ,والدوافع الذاتية واخلارجية لعينة
الدرا�سة ،واملعتقدات حول الذكاء وعالقة ذلك كله مبمار�سات التفكري الإبداعي لعينة الدرا�سة
يف الريا�ضيات والعلوم ,وتكونت عينة الدرا�سة من( )733طالب ًا موهوب ًا باملدار�س الكورية
“من ال�صف الرابع حتى الثاين ع�رش” ,و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقات دالة �إح�صائيا بني
التفكري الإبداعي يف الريا�ضيات والعلوم وبني نظرة الأ�رسة الإيجابية لأبنائها املوهوبني
من خالل تعزيز الثقة يف الدوافع الذاتية لدى الطالب يف حل الريا�ضيات والعلوم.
درا�سة ( )moon, et al, 2003وهدفت لدرا�سة فاعلية العالج الأ�رسي يف رعاية
املراهقني املوهوبني كطريقة �إر�شادية للمراهقني املوهوبني و�أ�رسهم ,من خالل مناق�شة
الأ�سئلة التي ميكن �أن ت�ساعد امل�ست�شارين النف�سيني يف و�ضع ت�صور للعالج الأ�رسي مع
املراهقني املوهوبني واملتفوقني )1( :ما امل�شكلة؟ ( )2من املخت�ص بتطبيق الربنامج
الإر�شادي العالجي؟ ( )3وما نهج العالج الأ�رسي الأكرث فعالية؟ وبناء على تاريخ
�أدبيات العالج النف�سي ونتائج الدرا�سة بخ�صو�ص تقدمي امل�شورة لأ�رس ال�شباب املوهوبني
واملتفوقني ,بالإ�ضافة �إىل اخلربة الإكلينيكية اخلا�صة بالعمل مع �أ�رس املراهقني املوهوبني
واملتفوقني� ,أكدت نتائج الدرا�سة فاعلية العالج الأ�رسي يف تخفيف حدة امل�شكالت والآثار
املرتتبة عليها لدي املراهقني املوهوبني و�أ�رسهم م�ستقبالً.

تعقيب ومناقشة الدراسات السابقة:
مما �سبق يت�ضح �أن عدد العينة بالدرا�سات ال�سابقة تراوح بني( )400-10فرداً ،يف
حني بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة احلالية ( )11مراهقا من املوهوبني باملرحلة الإعدادية
والثانوية؛ وتراوحت املرحلة العمرية بالدرا�سات ال�سابقة بني(� )20 –7سنة ،يف حني
تناولت الدرا�سة احلالية املراهقني من املوهوبني والعاديني ما بني ( )17 – 13عاماً،
وتراوح عدد املجموعات يف الدرا�سات ال�سابقة بني جمموعة واحدة �إىل ثالث جمموعات,
بينما ا�شتملت الدرا�سة احلالية على جمموعة واحدة ،مت التطبيق القبلي والبعدى والتتبعي
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عليها ,وتراوح تطبيق الربامج يف الدرا�سات ال�سابقة بني (� )8 - 4أ�سابيع ،وبواقع �ساعة
يومياً ،بينما ا�ستغرق تطبيق الربنامج يف الدرا�سة احلالية ( )10جل�سات وبواقع �ساعتني
�أ�سبوعياً ,وا�ستغرق التطبيق (� )5أ�سابيع ,واتفقت �أغلب الدرا�سات والدرا�سة احلالية على
ا�ستخدام املنهج التجريبي ملالءمته لهذا لنوع من الدرا�سة ما عدا درا�سة (الغامدي،
 )2011التي ا�ستخدمت املنهج الو�صفي ,ونتيجة لتلك امل�ؤ�رشات التابعة من �أوجه
الت�شابه واالختالف فيما بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية ،فقد ا�ستعان الباحث بها
لإجراءات البحث من حيث ا�ستخدام املنهج واختيار العينة واختيار فنيات العالج ال�سلوكي
املعريف لتوظيفها يف برنامج ُيعد مبثابة دليل عمل للمخت�صني والعاملني يف هذا املجال
الذي �أغفلته معظم الدرا�سات ال�سابقة ،واتفقت الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية من حيث
ال�شكل فقط واختلفت يف امل�ضمون ,وا�ستعر�ض الباحث بع�ض الدرا�سات التي تناولت حماور
رئي�سة عدة متعلقة بفاعلية برامج العالج املعريف ال�سلوكي وعالقتها ببع�ض اال�ضطرابات
النف�سية لدى املراهقني ,وبع�ض الربامج العالجية الإر�شادية يف تخفيف حدة اال�ضطرابات
لدي املوهوبني  ،وكذلك بع�ض الدرا�سات املتعلقة با�ضطراب الرهاب االجتماعي؛ ويرى
الباحث وجود تباين يف اهتمامات الباحثني يف تناولهم للجوانب الدافعية واالنفعالية
والبيئية املرتبطة بجوانب �شخ�صية املراهقني املوهوبني ,وما يرتتب على هذه التميز
من م�شكالت نف�سية ,حيث اهتمت بع�ض الدرا�سات بتحديد �سمات املوهوبني واملتفوقني
كدرا�سة(�إبراهيم و�آخرين )Aderka, et al, 2013( ,)2013,واللتني هدفتا لدرا�سة بع�ض
امل�شكالت ال�سلوكية املرتبطة ب�أبعاد التميز والتفوق لدي املراهقني املوهوبني ,ودرا�سة
( )moon, et al, 2003والتي هدفت لدرا�سة فاعلية العالج الأ�رسي يف رعاية املراهقني
املوهوبني لأهمية العالج الأ�رسي كطريقة �إر�شادية للمراهقني املوهوبني و�أ�رسهم ,كما
�أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أن مالمح امل�شكالت ال�سلوكية لدى املوهوبني واملتفوقني تتحدد
يف �ضوء متغريات متعددة �سواء كانت متغريات عقلية� ,أم معرفية� ,أم ف�سيولوجية� ,أم
انفعالية� ,أم اجتماعية بيئية ,والتي ت�ؤثر يف جوانب ال�شخ�صية لديهم ,كدرا�سة (Seokhee,
 )et al, 2011التي هدفت لدرا�سة ت�أثري العالقات الأ�رسية ،ونظام التعزيز ،وطبيعة التدخل
ب�ش�أن �إيجاد احللول مل�شكالت الأفراد املوهوبني علمياً ,ودرا�سة (الزبيدي و�آخرين)2011 ,
والتي هدفت �إيل درا�سة الك�شف عن اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى املوهوبني ,وي�شري الباحث
�إىل بع�ض االختالفات بني هذه الدرا�سات؛ وبني الدرا�سة احلالية مثل الفئة العمرية يف
بع�ض الدرا�سات ،وبع�ض املتغريات الأ�رسية ,واملنهج امل�ستخدم ,و�أي�ض ًا توجد بع�ض �أوجه
االتفاق بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية يف انتقاء عينة الدرا�سة ،واالتفاق �أي�ضا يف
�ست نتيجة العوامل املختلفة ,وب�صورة عامه �أو�ضحت
جوانب �شخ�صية املوهوبني ,التي ُد ِر ْ
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معظم نتائج الدرا�سات ال�سابقة فاعلية الربامج الإر�شادية العالجية يف عالج بع�ض مظاهر
اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى املوهوبني ؛ ومن هنا ا�ستطاع الباحث اال�ستفادة من هذه
الدرا�سات يف االنطالق خالل الدرا�سة الراهنة من حيث حتديد عينة الدرا�سة ,مع و�ضع
برنامج �إر�شادي عالجي مالئم لأفراد عينة الدرا�سة يقوم على �أ�سا�س فنيات العالج املعريف
ال�سلوكي وخال�صة القول �أن املجال بحاجة ملزيد من الدرا�سات يف جمال ا�ستخدام برامج
العالج املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية كالفوبيا االجتماعية
لدي املوهوبني.

فروض الدراسة:
1.1توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة قبل تطبيق
الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي ,ومتو�سطات رتب درجات
نف�س �أفراد العينة بعد التطبيق علي مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني املوهوبني ,
وذلك يف اجتاه انخفا�ض املتو�سط بعد تطبيق الربنامج.
2.2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة بعد تطبيق
الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي ,ومتو�سطات رتب درجات
نف�س الأفراد بعد فرتة املتابعة وذلك علي مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني املوهوبني.

حدود الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )11مراهق ًا من املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية
مبدار�س وف�صول املتفوقني بالقاهرة الكربى� ,أعمارهم ما بني ( )17 13-عاماً ,تراوحت
ن�سبة ذكائهم بني ( )140 :120طبق ًا الختبار �ستانفورد بينيه ,ولديهم ارتفاع مب�ستوي
الفوبيا االجتماعية طبقا ملقيا�س الفوبيا االجتماعية امل�ستخدم بالدرا�سة ,واختريت عينة
الدرا�سة لتطبيق الربنامج من جمموعة ا�ستطالعية للمراهقني املوهوبني بلغ قوامها ()53
فردا ,طُ ِّبق مقيا�س الفوبيا االجتماعية عليهم ,واختري ذوو الدرجات الأعلى على املقيا�س,
وتتبع الدرا�سة املنهج التجريبي ,وا�ستخدم الباحث برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج
املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدي املراهقني املوهوبني (�إعداد الباحث)؛
ومقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني(�إعداد الباحث)؛ وا�ستخدم الباحث �إح�صائيا اختبار
«ويلكوك�سون» الختبار داللة الفروق للمجموعات املرتبطة.
مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني (�إعداد الباحث)  :ويهدف املقيا�س �إىل
تقومي م�ستوى الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني ,وا�ستغرق �إعداد
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املقيا�س وحتديد عباراته و�صياغتها طبقا التفاق ال�سادة املحكمني حوايل (� )3شهور طبقا
للمراحل الآتية :اطلع الباحث يف �إعداده للمقيا�س على بع�ض املفاهيم والآراء والدرا�سات
ال�سابقة والأدبيات املتناولة ملفهوم الفوبيا االجتماعية ,كما اطلع الباحث على جمموعة
من املقايي�س اخلا�صة بالرهاب االجتماعي ,وتقدير الذات للمراهقني للمتميزين ,والقلق
االجتماعي لال�ستفادة منها يف بناء املقيا�س احلايل ,ومن �أمثلتها مقيا�س الرهاب
االجتماعي (ح�سني,)2010 ,ومقيا�س القلق االجتماعي (ر�ضوان ,)2001 ,ومقيا�س القلق
للمراهقني(الد�سوقي ,)1997 ,ومقيا�س ( )Carter, et al, 2014ومقيا�س (Le Blanc, et al,
 )2014لقيا�س الفوبيا االجتماعية والقلق االجتماعي ,وطبقا للرتاث ال�سيكولوجي و�أدبيات
بناء املقايي�س� ,أعد الباحث عبارات املقيا�س احلايل م�ؤ�س�س ًا على خم�سة �أبعاد م�صاحبة
للفوبيا االجتماعية وهي( :املظاهر الف�سيولوجية اجل�سدية ,واالنفعالية ,واالجتماعية,
وال�سلوكية ,وتقدير الذات) ,ثم �صاغ الباحث املقيا�س الأوىل يف ( )29عبارة ,موزعة على
�أبعاد املقيا�س اخلم�سة ,ثم ُحذفت ( )9عبارات مل يتفق عليها ال�سادة املحكمون بن�سبة
 ,80%وهى الن�سبة التي ر�آها الباحث منا�سبة للإبقاء على عبارات املقيا�س ,وطبقا لذلك
�أعد الباحث املقيا�س احلايل مكون ًا من ( )20عبارة موزعة علي (� )5أبعاد متثل يف جمملها
ور ِّتبت عبارات املقيا�س بالطريقة الدائرية لتقي�س مفردات
مفهوم الفوبيا االجتماعيةُ ,
الأبعاد املت�ضمنة باملقيا�س ,وتتم اال�ستجابة على املقيا�س با�ستخدام املقيا�س الثالثي
( نعم و ال و �أحيانا).

توزيع عبارات املقياس على األبعاد املتضمنة:
توزيع املفردات

املجموع

الأبعاد
املظاهر الف�سيولوجية اجل�سدية

16 ,11 ,6 ,1

4

املظاهر االنفعالية

17 ,12 ,7 ,2

4

املظاهر االجتماعية

18 ,13 ,8 ,3

4

املظاهر ال�سلوكية

19 ,14 ,9 ,4

4

تقدير الذات

20 ,15 ,10 ,5

4

ت�صحيح املقيا�س تتم اال�ستجابة على املقيا�س وفق ميزان ثالثي (نعم,ال�,أحيانا),
وحت�سب درجتان للوزن(نعم) ,و�صفر للوزن(ال),ودرجة للوزن(�أحيانا),وبذلك ت�صبح الدرجة
العظمى للمقيا�س( ,)40وال�صغرى(,)0وت�شري الدرجة العليا للمقيا�س بارتفاع م�ستوي
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الفوبيا االجتماعية,والدرجة الدنيا بانخفا�ضها ,مع مالحظة �أن العبارات التي حتمل �أرقام
(  ) 19 ,18 ,13 ,9 ,8ت�صحح يف االجتاه العك�سي  ،مبعني �أن يعطى املفحو�ص درجتني اذا
كانت �إجابتة ( ال)  ،و�صفراً �إذا كانت �إجابتة ( نعم) .ودرجة للوزن(�أحيانا)
الشروط السيكومرتية للمقياس
مت التحقق من ال�رشوط ال�سيكومرتية للمقيا�س من حيث ال�صدق والثبات على عينة
ا�ستطالعية قوامها ( )53من املوهوبني باملرحلة الإعدادية والثانوية مبدار�س املتفوقني
وف�صولهم بالقاهرة الكربى ,وذلك على النحو الآتي:

� Ú Úأوالً� :صدق املقيا�س
�1.1صدق املحكمني:عر�ض الباحث املقيا�س ب�صورته الأولية على ال�سادة املحكمني,

ثم �أعاد الباحث �صياغة عبارات املقيا�س التي �أ�شار �إليها املحكمون ,وقد اختريت العبارات
التي ح�صلت على ت�أييد املحكمني بن�سبة ( ,)%100-%80ومت ا�ستبعاد ( )9عبارات
مل يتفق عليها املحكمون ,و�أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية يتكون من ( )20عبارة
موزعة علي (� )5أبعاد ,مبعدل ( )4عبارات لكل بعد.
2.2االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب االت�ساق الداخلي بح�ساب معامل ارتباط درجة كل
عبارة بالبعد الذي ينتمي �إليه طبقا للجدول الآتي:
الجدول ()1
يوضح معامل ارتباط درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه (ن=)53

البعد ( )1املظاهر
الف�سيولوجية اجل�سدية

البعد ()2
املظاهر واالنفعالية

البعد ()3
املظاهر االجتماعية

البعد ()4
املظاهر ال�سلوكية

البعد ()5
تقدير الذات

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

1

0.683

2

0.567

3

0.650

4

0.442

5

0.518

6

0.364

7

0.437

8

0.420

9

0.561

10

0.401

11

0.602

12

0.494

13

0.547

14

0.412

15

0.578

16

0.461

17

0.415

18

0.366

19

0.547

20

0.773

ثم قام الباحث بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية لكل بعد ,والدرجة
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الكلية للمقيا�س ,طبقا للجدول التايل:
الجدول ()2
يوضح معامالت االتساق الداخلي ألبعاد المقياس والدرجة الكلية له (ن=)53

الأبعاد

معامل االرتباط

البعد الأول

0,471

البعد الثاين

0,413

البعد الثالث

0,486

البعد الرابع

0,491

البعد اخلام�س

0,528

3.3ال�صدق التجريبي :مت ا�ستخدام مقيا�س الفوبيا االجتماعية� ,إعداد (ح�سني و�آخرون,
 )2010كمحك خارجي ,لتطبيقه على العينة اال�ستطالعية(ن= ,)53بالإ�ضافة �إىل
املقيا�س احلايل ,وبح�ساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية لأفراد العينة يف املقيا�سني
بلغ ( ,)0.743وهى قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0,01
Ú

Úثانياً :ثبات املقيا�س:

ا�ستخدم الباحث الطرق الآتية حل�ساب ثبات مقيا�س الدرا�سة احلالية:
�1.1إعادة االختبار :طبق الباحث املقيا�س على العينة اال�ستطالعية (ن= ,)53مرتني
بفا�صل زمني قدره ( )20يوماً ,ومت ر�صد درجات �أفراد العينة على املقيا�س بالتطبيقني
وح�ساب معامالت االرتباط بني درجات املقيا�س ب�أبعاده بالتطبيقني:
الجدول ()3
يوضح معامالت االرتباط بين درجات أبعاد الفوبيا االجتماعية في التطبيقين (ن=)53

معامل االرتباط

م�ستوي الداللة

الأبعاد
البعد الأول

املظاهر الف�سيولوجية اجل�سدية

0,825

0,01

البعد الثاين

املظاهر واالنفعالية

0,751

0,01

البعد الثالث

املظاهر واالجتماعية

0788

0,01

البعد الرابع

املظاهر وال�سلوكية

0,763

0,01

البعد اخلام�س

تقدير الذات

0,767

0,01
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الأبعاد

معامل االرتباط

م�ستوي الداللة

الدرجة الكلية للمقيا�س

0,872

0,01

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم معامالت االرتباط للمقيا�س يف التطبيقني دالة
�إح�صائيا عند م�ستوي  0.01وبالتايل تعرب عن قيم ثبات ميكن االعتماد عليها.
الجدول ()4
يوضح معامالت ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونباخ ,والتجزئة النصفية
ن=35

الأبعاد

�ألفا كرونباخ

والتجزئة الن�صفية

املظاهر الف�سيولوجية اجل�سدية

0,723

0,708

املظاهر واالنفعالية

0,676

0,651

املظاهر واالجتماعية

0,659

0,670

املظاهر وال�سلوكية

0,625

0,635

تقدير الذات

0,709

0,689

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت ثبات املقيا�س بطريقتي �ألفا كرونباخ,
والتجزئة الن�صفية مرتفعة� ,إذاً فاملقيا�س يتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية عالية يف ال�صدق
والثبات ,وميكن اعتماده يف قيا�س م�ستوى الفوبيا االجتماعية.

برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي خلف�ض حدة الفوبيا
االجتماعية لدى عينة من املراهقني املوهوبني .
الهدف العام للربنامج خف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدى عينة الدرا�سة من

املراهقني املوهوبني ,اعتماداً على الأ�سا�س النظري للعالج املعريف ال�سلوكي.

�أهمية الربنامج تنبع �أهمية الربنامج من �أهمية اخل�صائ�ص املتميزة لأ�سلوب العالج
املعريف ال�سلوكي بالن�سبة للم�شكالت النف�سية والتي يعانى منها كثري من املراهقني
املوهوبني ،حيث ي�سهم الربنامج يف اال�ستفادة من جوانب القوة لدى عينة الدرا�سة للم�ساعدة
خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لديهم.
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الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج �إعادة البناء املعريف ،واال�سرتخاء ،والتدريب
على املهارات التوكيدية ,ولعب الدور ,والنمذجة ,والتغذية الراجعة ,والواجبات املنزلية,
ومناق�شة الأ�سباب ,والتخيل ،ولعب الدور ,واملراقبة الذاتية ,والتباعد ،و�إعادة التقومي
املعريف ,والعالج البديل).
الفئة امل�ستهدفة :طُ ِّبق برنامج الدرا�سة على ( )11مراهقا من املوهوبني املتفوقني
باملرحلة الإعدادية والثانوية مبدار�س وف�صول املتفوقني بالقاهرة الكربى� ,أعمارهم
بني ( )17-13عاماً ,ولديهم ارتفاع مب�ستوي الفوبيا االجتماعية طبق ًا ملقيا�س الفوبيا
االجتماعية امل�ستخدم بالدرا�سة.
التحقق من �صحة الربنامج :مت عر�ض الربنامج على ( )13من ال�سادة املحكمني
املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة وال�صحة النف�سية ,وذلك للتحقق من مدى مالءمة
الربنامج للهدف الذي و�ضع من �أجله ,وفى �ضوء �آراء ال�سادة املحكمني �أ�صبح الربنامج يف
�صورته النهائية مكون ًا من ( )10جل�سات,على مدى (� )5أ�سابيع بواقع جل�ستني �أ�سبوعيا
تقريباً ,مدة اجلل�سة حواىل (�ساعة) ,طبقا للجدول الآتي:
الجدول()5
يوضح “ ملخص” الجلسات العالجية والخطوات التنفيذية للبرنامج

رقم
اجلل�سة

�أهداف اجلل�سة

حمتوى اجلل�سة

الفنيات
و الأ�ساليب

زمن
نوع
الإر�شاد اجلل�سة

1

تكوين عالقة ايجابية بني
الباحث وعينة الدرا�سة ,تقدمي
�رشح مب�سط عن العالج املعريف
ال�سلوكي و�أهميته واالتفاق على
مواعيد اجلل�سات

جماعي

�ساعة

2

قام الباحث وتطبيق مقيا�س
تكوين اجتاه ايجابي نحو
املحا�رضة,
الربنامج ,مع تعريف �أفراد العينة الفوبيا االجتماعية وبت�سجيل
واملناق�شة ومراقبة جماعي
امل�شكالت التي يعانى منها �أفراد
بطبيعة الرهاب االجتماعي
الذات
عينة الدرا�سة
و�أ�سبابه و�أعرا�ضه

�ساعة

قام الباحث بتقدمي نف�سه لأفراد
العينة مع احلر�ص على تكوين جو احلوار واملناق�شة
من املودة والألفة معهم ,
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رقم
اجلل�سة

�أهداف اجلل�سة

حمتوى اجلل�سة

التحقق من ردود فعل
عينة الدرا�سة جتاه اجلل�سة
ال�سابقة ،وف�سح املجال لذكر
التعريف بدور فنية اال�سرتخاء
وا�ستف�ساراتهم ,ومناق�شة الواجب
يف خف�ض التوتر والقلق ,مع
التدريب على مترينات اال�سرتخاء املنزيل وكيفية ممار�سة مترينات
اال�سرتخاء ،وتلخي�ص ما دار
 ,ومراجعة الواجب املنزيل
باجلل�سات  ,ثم يكلف بعد ذلك
بواجب منزيل
�رشح الباحث مدى معاناة كل
مراجعة الواجبات املنزلية
�إن�سان من امل�شكالت التي يقابلها
ممار�سة التدريب على اال�سرتخاء .
يف حياته ,مع تو�ضيح فنية
�رشح فنية التخيل .
التحكم الذاتي ,وتكليف عينة
الدرا�سة مبمار�ستها

د .محمد على حسن إبراهيم

الفنيات
و الأ�ساليب

زمن
نوع
الإر�شاد اجلل�سة

الواجب املنزيل
والتدريب
على مترينات
اال�سرتخاء

جماعي

�ساعة

فنية التخيل.
احلوار واملناق�شة

جماعي

�ساعة

الواجب املنزيل
واملناق�شة واحلوار
جماعي
وممار�سة
اال�سرتخاء واحلوار
الذاتي

�ساعة

6

مناق�شة الواجب املنزيل,
وممار�سة التدريب على
اال�سرتخاء,مع �رشح فنية
التعري�ض ,واملناق�شة واحلوار

قام الباحث مبناق�شة امل�شكالت
املتعددة لأفراد العينة للبحث
جماعي ًا عن حل للم�شكلة وتبادل
و الآراء حولها.

الواجب املنزيل .
فنية التخيل
واال�سرتخاء
والتعري�ض

جماعي

�ساعة

7

التدريب على �إعادة البناء
املعريف

مراجعة الواجب املنزيل ال�سابق,
مع التدريب على �أ�سلوب �إعادة
البناء املعريف

الواجبات املنزلية,
ومناق�شة الأ�سباب ,جماعي
والتخيل

�ساعة

8

التعرف �إىل مواطن ال�ضعف
والقوة يف �شخ�صية �أفراد العينة؛

�ساعة

9

مناق�شة الواجب املنزيل.
ممار�سة متارين اال�سرتخاء
وتعري�ض العينة ملواقف
اجتماعية حية

دخول �أفراد العينة يف املواقف
التي يخافون منها( .فنية
التعري�ض)
ممار�سة متارين اال�سرتخاء
وربطها باملواقف االجتماعية,
وهل ي�شعرون باالرتياح بعد
املمار�سة؟

لعب الدور,
واملراقبة الذاتية,
والتباعد

3

4

5

يطلب الباحث من �أفراد عينة
مراجعة الواجب املنزيل  .التدريب الدرا�سة احلوار مع النف�س ,حيث
�أو�ضح الباحث �أن احلديث مع
على فنية اال�سرتخاء .
النف�س قبل مواجهة الآخرين
مع �رشح فنية احلوار الذاتي
يخفف من التوتر والقلق.
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زمن
نوع
الإر�شاد اجلل�سة

مراجعة الربنامج العالجي,
�إجراء القيا�س البعدى ,واالتفاق
مع تطبيق مقيا�س الفوبيا
مع �أفراد عينة الدرا�سة على �إجراء
تطبيق مقيا�س
االجتماعية على �أفراد العينة مرة
جماعي
القيا�س التتبعى بعد �شهرين
الفوبيا االجتماعية
�أخرى عقب انتهاء الربنامج ,وبعد
للت�أكد من مدى ا�ستفادتهم من
مرور �شهرين لتتبع �أثر الربنامج
�إجراء الربنامج املعد �سلفاً.
امل�ستخدم بالدرا�سة.

�ساعة

خطوات الدراسة:
1.1تطبيق مقيا�س الفوبيا االجتماعية على عينة للمراهقني املوهوبني باملرحلة
الإعدادية والثانوية مبدار�س املتفوقني وف�صولهم بالقاهرة الكربى ,بلغ قوامها ( )53فرداً.
2.2اختيار عينة الدرا�سة ( )11مراهقا من املوهوبني مرتفعي ال�شعور بالفوبيا
االجتماعية طبق ًا ملقيا�س الفوبيا االجتماعية امل�ستخدم يف الدرا�سة.
3.3تطبيق الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي على �أفراد
العينة.
4.4تطبيق مقيا�س الفوبيا االجتماعية على �أفراد العينة مرة �أخرى بعد تطبيق
الربنامج التدريبي عليهم مبا�رشة ,وذلك يف اجلل�سة الأخرية ملعرفة �أثر الربنامج امل�ستخدم
يف الدرا�سة.
5.5تطبيق مقيا�س الفوبيا االجتماعية على �أفراد العينة مرة �أخرى بعد مرور �شهرين
على الأقل ،وذلك لتتبع �أثر الربنامج امل�ستخدم يف الدرا�سة.
6.6املعاجلة الإح�صائية للبيانات با�ستخدام اختبار «ويلكوك�سون» الختبار داللة
الفروق للمجموعات املرتبطة وذلك للخروج بالنتائج وتف�سريها.

نتائج الدراسة وتفسريها:
◄◄(النتائج املتعلقة بالفر�ض الأول)
الذي ين�ص على وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة
قبل تطبيق الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي ,ومتو�سطات رتب
درجات نف�س �أفراد العينة بعد التطبيق يف مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني املوهوبني
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 ,وذلك يف اجتاه انخفا�ض املتو�سط بعد تطبيق الربنامج  ,وللتحقق من هذا الفر�ض ا�ستخدم
الباحث اختبار « ”Wilcoxonللمجموعات املرتبطة.
الجدول()6
يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد العينة في القياسين القبلي والبعدي
لمستوي الفوبيا االجتماعية باستخدام اختبار ويلكوكسون

الأبعاد

الرتب

املظاهر الف�سيولوجية الرتب ال�سالبة
اجل�سدية
الرتب املوجبة
املظاهر االنفعالية
املظاهر واالجتماعية
املظاهر وال�سلوكية
تقدير الذات
الدرجة الكلية

العدد (ن) متو�سط الرتب جمموع الرتب
�صفر

�صفر

�صفر

11

6,05

66,55

الرتب ال�سالبة

�صفر

�صفر

�صفر

الرتب املوجبة

11

6,6

72,6

الرتب ال�سالبة

�صفر

�صفر

�صفر

الرتب املوجبة

11

5,6

61,6

الرتب ال�سالبة

�صفر

�صفر

�صفر

الرتب املوجبة

11

5,7

62,7

الرتب ال�سالبة

�صفر

�صفر

�صفر

الرتب املوجبة

11

6,2

68,2

الرتب ال�سالبة

�صفر

�صفر

�صفر

الرتب املوجبة

11

6,03

66,33

قيمة

Z

م�ستوي الداللة

3,38-

0,001

2,97-

0,001

3,75-

0,001

2,84-

0,001

2,72-

0,001

3,97-

0,001

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوي ( )0,01بني
متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة قبل تطبيق الربنامج التدريبي القائم على فنيات
العالج املعريف ال�سلوكي ,ومتو�سطات رتب درجات الأفراد �أنف�سهم بعد التطبيق على
مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني يف اجتاه ارتفاع املتو�سط بعد تطبيق الربنامج ,كما
يت�ضح من اجلدول وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة يف
القيا�سني القبلي والبعدي مل�ستوي الفوبيا االجتماعية كدرجة كلية من ناحية؛ وك�أبعاد
للفوبيا االجتماعية من ناحية �أخرى ,وهذه الفروق �إيجابية ل�صالح القيا�س البعدي ,مما
ي�ؤكد �صحة الفر�ض الأول للبحث ,ويف�رس الباحث تلك النتيجة بجدوى الربنامج التدريبي
القائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي يف توفري اخلربات واملمار�سات خلف�ض حدة
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الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني ,با�سرتاتيجيات خمتلفة� ,ساعدت
على �إحداث تغريات �إيجابية لأفراد العينة من خالل �أن�شطة حمببة لهم جتعلهم ي�ستمتعون
مبا لديهم من قدرات �شخ�صية ,والتي �أمكن توظيفها يف �إقامة عالقات اجتماعية �إيجابية
يف ظل مناخ من اال�ستقرار النف�سي ,ويتفق ذلك مع درا�سة (�أباظة�( , )2007 ,سامل,)2014 ,
( �شاهني  ( ,)2014 ,عبد اجلواد ( ,)2013 ,م�صطفي( ,)2013 ,ودادAn�( ,)2014 ,
 )dersson, 2012), (Bayani, et al, 2012) , (Boettcher, et al, 2013والذين �أو�ضحوا
الفاعلية الإيجابية لفنيات العالج املعريف ال�سلوكي لتخفي�ض حدة اال�ضطرابات االنفعالية
وال�سلوكية لدي املراهقني ,مما �ساعد فى حت�سني احلالة الوجدانية ,وارتفاع تقدير الذات,
وحت�سني الأداء ال�سلوكي وتخفيف االجهاد النف�سي ,الناجت عن ردود الفعل االنفعالية ,وذلك
بت�صحيح املفاهيم اخلاطئة ,و�إبدالها �أاخري �صحيحة تتنا�سب مع الواقع.
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ض الثاين الذي ين�ص على �أنه :ال توجد فروق دالة
�إح�صائي ًا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة بعد تطبيق الربنامج التدريبي القائم
على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي ,ومتو�سطات رتب درجات نف�س الأفراد بعد فرتة
املتابعة يف مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني املوهوبني ,وللتحقق من هذا الفر�ض
ا�ستخدم الباحث اختبار ويلكوك�سون  Wilcoxonللمجموعات املرتبطة ,طبقا جلدول()7
الذي يو�ضح الفروق بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة يف القيا�سني البعدي والتتبعي
مل�ستوي الفوبيا االجتماعية با�ستخدام اختبار ويلكوك�سون
الأبعاد
املظاهر الف�سيولوجية
اجل�سدية

املظاهر االنفعالية

املظاهر االجتماعية

الرتب

العدد (ن) متو�سط الرتب جمموع الرتب

الرتب ال�سالبة

6

6,00

36,00

الرتب املوجبة

3

5,17

15,51

الرتب املتعادلة

1

الرتب ال�سالبة

5

3,50

17,50

الرتب املوجبة

3

4,12

12,36

الرتب املتعادلة

3

الرتب ال�سالبة

4

3,71

14,28

الرتب املوجبة

3

3,07

9,21

الرتب املتعادلة

4

403

قيمة

Z

0,360

0,816

0,247

م�ستوي الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة
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الأبعاد
املظاهر وال�سلوكية

تقدير الذات

الدرجة الكلية

الرتب
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العدد (ن) متو�سط الرتب جمموع الرتب

الرتب ال�سالبة

4

3,64

14,64

الرتب املوجبة

4

2,09

8,36

الرتب املتعادلة

3

الرتب ال�سالبة

4

3,76

15,04

الرتب املوجبة

4

4,82

14,46

الرتب املتعادلة

3

الرتب ال�سالبة

7

5,7

39,9

الرتب املوجبة

4

4,12

24,68

الرتب املتعادلة

�صفر

قيمة

Z

0,427

0,544

0,714

م�ستوي الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات رتب
درجات �أفراد العينة بعد تطبيق الربنامج التدريبي القائم على فنيات العالج املعريف
ال�سلوكي ,ومتو�سطات رتب الأفراد �أنف�سهم بعد فرتة املتابعة ،وذلك علي مقيا�س الفوبيا
االجتماعية للمراهقني ,كما يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات رتب
درجات �أفراد العينة يف القيا�سني البعدي ,والتتبعي مل�ستوي الفوبيا االجتماعية كدرجة
كلية من ناحية؛ وك�أبعاد مل�ستوى الفوبيا االجتماعية من ناحية �أخرى ,مما ي�ؤكد �صحة
الفر�ض الثاين للبحث ,ويف�رس الباحث ذلك يف ا�ستمرار ممار�سة عينة الدرا�سة للمهارات
وال�سلوكيات التي تدربوا عليها �أثناء تنفيذ الربنامج.

تعليق عام على نتائج الدراسة:
اجته الباحث يف الدرا�سة احلالية ملحاولة بيان فاعلية برنامج تدريبي يوظف
فنيات العالج ال�سلوكي املعريف لتخفيف حدة الفوبيا االجتماعية لدى عينة من املراهقني
املوهوبني باالعتماد علي مقيا�س الفوبيا االجتماعية للمراهقني ,للو�صول لهدف نهائي
وهو خف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة الدرا�سة من املراهقني املوهوبني حتي
ال تكون الفوبيا االجتماعية عائقا �أمام �إبراز قدراتهم واال�ستفادة منها ,وقد تو�صلت
الدرا�سة للعديد من النتائج التي ت�ؤكد على �أن امل�شكالت ال�سلوكية والنف�سية لدي املراهقني
املوهوبني عملية متعددة الأبعاد تتطلب التعرف �إىل م�شكالت تلك الفئة يف مرحلة مبكرة
مع تقدمي الرعاية املتكاملة لهم ،لذا فالت�شخي�ص الدقيق هو الأ�سا�س الذي تنطلق منه
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�أ�ساليب الرعاية املختلفة التي تق َّدم للمراهقني املوهوبني ,وحتديد �أ�ساليب التدخل املنا�سبة
التي تعمل على �إ�شباع حاجاتهم املختلفة وتنمية مهاراتهم ،واحلد من امل�شكالت التي قد
تواجههم ،كما ت�ساعدهم على التوا�صل واالندماج مع الآخرين ؛ وبالتايل احلد من الفوبيا
االجتماعية لديهم ،وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتطويرها ورعايتها ,ويت�ضح من نتائج
الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات رتب درجات �أفراد العينة يف القيا�سني
القبلي والبعدي مل�ستوي الفوبيا االجتماعية كدرجة كلية من ناحية؛ وك�أبعاد للفوبيا
االجتماعية من ناحية �أخري ,وهذه الفروق ايجابية ل�صالح القيا�س البعدي ,ويرى الباحث
طبقا لتلك النتيجة جدوى برنامج العالج املعريف ال�سلوكي يف توفري اخلربات واملمار�سات
التي ُوظِّ فت عرب فنيات الربنامج خلف�ض حدة الفوبيا االجتماعية لدى عينة من املراهقني
املوهوبني ,بطرق وا�سرتاتيجيات خمتلفة ,مما �ساعد على �إحداث تغريات �إيجابية لأفراد
العينة عن �أنف�سهم من خالل �أن�شطة حمببة لهم جتعلهم ي�ستمتعون مبا لديهم من قدرات
�شخ�صية �أمكن توظيفها لإقامة عالقات اجتماعية �إيجابية ويتفق ذلك مع درا�سات (�إبراهيم
و�آخرون(,)Aderka, et al 2013(,)2013,اخلراب�شة )moon, et al, 2003(, )2010,التي
�أكدت على �أهمية الربامج الإر�شادية والعالجية القائمة على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي
لتخفيف حدة اال�ضطرابات ال�سلوكية ,ولقد اتفق الباحثون وعلماء النف�س على �أن مرحلة
املراهقة من مراحل النمو املهمة يف حياة الفرد ,ويف تكوين �شخ�صية الفرد ،ف�إذا كانت تلك
اخلربات مواتية �شب املراهق �سوي ًا مع نف�سه ومع املجتمع ،و�إن كانت خربات م�ؤملة ف�إنها
ت�ؤدي لظهور العديد من اال�ضطرابات االنفعالية وال�سلوكية لدي املراهقني ومنها الفوبيا
االجتماعية ,حيث مير بع�ض املراهقني بحالة من التوتر ,ومب�شاعر ي�صعب مواجهتها,
ي�صاحبها حدوث ا�ضطرابات نف�سية مثل:االكتئاب والقلق واالنطواء ,الخ من امل�شكالت
واال�ضطرابات النف�سية ,كما �أن الأحداث امل�سببة ال�ضطراب الفوبيا االجتماعية مت�شابهة
ب�شكل كبري بني اجلن�سني مع ارتباط �سلوك الفوبيا االجتماعية بال�سلوك االن�سحابي لدى
اجلن�سيني ,)Olivares, 2014( ,كما �أكد (�أبو قورة )2007 ,على فاعلية العالج املعريف
ال�سلوكي يف عالج مر�ضى الفوبيا االجتماعية من املراهقني  ,ويرى الباحث �أن �أ�ساليب
التن�شئة الوالدية لها دور كبري فى حدوث الفوبيا االجتماعية لدى ابنائهم املراهقني ,وهو
ما يتفق مع درا�سة (ابراهيم )2013 ,والتي تناولت الت�أكيد علي حدوث ا�ضطراب الفوبيا
االجتماعية للمراهقني من منظور درا�سة العالقة بني �أ�ساليب املعاملة الوالدية وحدوث
الفوبيا االجتماعية لدى بع�ض املراهقني  ,حيث �أ�شارت النتائج �إىل الت�أثري البالغ للعالقات
الوالدية �سواء على الثقة بالنف�س �أو الفوبيا االجتماعية لدى ابنائهم املراهقني ,و�أهمية
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تطوير ال�سلوك التكيفي للمراهق املوهوب �إيجاب ًا لإ�شباع حاجته �إىل التفوق وتقدير الذات,
ومن ثم جتنب �شعور املراهق بالتوتر واخلوف االجتماعي ,وهو ما �أكد عليه علماء النف�س
من �أهمية التخطيط لل�سلوك االيجابي لبناء عالقات اجتماعية �إيجابية مع النا�س ,ويتفق
ذلك مع درا�سة (الدالمي )2014 ,ب�رضورة التدعيم لل�سلوك الإيجابي للمراهقني من خالل
التعليم والتدريب ,ويتفق ذلك مع درا�سة ( )Van, 2014فى �ضوء نظرية العالج املعريف
ال�سلوكي ,والذى �أ�شار �إىل �أهمية الإ�شباع ال�سوي للحاجات النف�سية للمراهقني املوهوبني
من خالل ا�ستخدام نهج العالج املعريف ال�سلوكي لتحديد االحتياجات الأ�سا�سية لفئة
املراهقني املوهوبني الذين يعانون ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية ,من خالل م�ساعدتهم
لل�سعي �إىل اكت�شاف ما يريدونه حقاً ،وعما �إذا كان ما يقومون به حالي ًا من ت�رصفات هو
يف الواقع قريب لتحقيق �أهدافهم فى احلياة � ،أم �أن ت�رصفاتهم احلالية قد تبعدهم عن هذا
الهدف مما ي�ؤدى لزيادة ا�ضطراب الفوبيا لديهم ؟ وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية التي ت�شري
�إىل فاعلية ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�ض
حدة اال�ضطرابت ال�سلوكية والنف�سية ومنها ا�ضطراب الفوبيا االجتماعية ,مع درا�سات عديدة
منها درا�سة ( )Van, et al, 2015( :املناحي� ( ,,)McIndoo, et al, 2014( , )2015 ,سامل,
( ,)2014وداد  ,)Boettcher, et al, 2014( , )2014 ,بينما تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية
مع درا�ستي ( فراج ) 2001 ,و (طنو�س ) 2012 ,اللتني ا�شارتا �إىل عدم معاناة املوهوبني
من املراهقني من اال�ضطرابات االنفعالية مقارنة بالعاديني.

توصيات الدراسة:
ا�ستنادا لنتائج البحث احلايل يقدم الباحث بع�ض التو�صيات و�أهمها:
♦ ♦التو�صيات البحثية:
1.1عدم الف�صل بني م�صطلحي املوهبة والتفوق م�ستقبالً ,فهما وجهان لعملة واحدة,

حيث ر�أي الباحث من خالل االحتكاك بعينة الدرا�سة مواهب فى الر�سم والفيزياء والكيمياء
والأ�صوات ,ميكن �أن ت�صل ب�أ�صحابها �إىل م�ستويات عالية من التفوق ب�رشط حتريرهم من
�أوا�رص الفوبيا االجتماعية ,التي تقف حائال �أمام و�صول الطالب املراهق مبوهبته �إىل
مرحلة التفوق.
2.2ينبغي �أن تكون هناك �أولوية لعالج امل�شكالت النف�سية لدي الطالب املوهوبني,
للتغلب على عنا�رص اال�ضطراب االنفعايل لديهم ,ليتمكنوا من اال�ستفادة من موهبتهم
وجعلها و�سيلة للتفوق الذاتي وخدمة املجتمع.
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3.3توجيه الدرا�سات امل�ستقبلية لفح�ص النمو االنفعايل للمراهقني املوهوبني الذين
يعانون من م�شكالت �سلوكية ملعرفة نوع العالقة بني النمو املعريف واالنفعايل ,وهل هي
عالقة طردية �أم عك�سية؟
4.4ينبغي �أن ت�ستهدف البحوث امل�ستقبلية ا�ستخدام مزيج من �أ�ساليب التقومي املختلفة,
جلعل التقومي �أكرث دقة للحاالت االنفعالية لدي الطالب املراهقني املوهوبني.
� 5.5رضورة �إعداد برامج �إر�شادية وعالجية خمططة ومنظمة تراعي حاجات الطالب
املوهوبني خا�صة من هم فى �سن املراهقة ,بحيث تكون تلك الربامج موجهة ب�شكل �أ�سا�سي
لتدريب هذه الفئة على معاجلة م�شكالتهم االنفعالية ,بعيداً عن الطرق التقليدية التى تعجز
عن حل م�شكالتهم.
�6.6أهمية التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة عند تقدمي اخلدمات اخلا�صة باملراهقني
املوهوبني ,وعقد لقاءات دورية بني الأ�رسة و�إدارة املدر�سة لتحقيق التكامل فى دوريهما
فى هذا ال�صدد.
7.7يجب ت�شجيع املوهوبني على ا�ستغالل قدراتهم ,مع العمل على �رضورة م�شاركتهم
يف �أكرب عدد ممكن من الأن�شطة ،وتوفري الفر�ص املنا�سبة لهم للم�شاركة يف �أن�شطة بديلة
منا�سبة لقدراتهم.

♦ ♦التو�صيات التطبيقية:
1.1ا�ستخدام برامج تربوية نف�سية خمتلفة ت�سهم فى تنمية املهارات االجتماعية لدي

املراهقني املوهوبني.

2.2زيادة مراكز ومدار�س توجيه ورعاية املوهوبني ,مع جتميع اجلهود والكفاءات
للعمل معا ب�شكل علمي مدرو�س ل�صقل املواهب وتنميتها بال�شكل املالئم ,من خالل تدريب
املعلمني على كيفية التعامل مع الطلبة املوهوبني ,وحل م�شكالتهم ,واال�ستفادة من الربامج
الرتبوية العالجية والإر�شادية على امل�ستوي التطبيقي.
3.3تنظيم دورات تدريبية داخل املدار�س ليتعلم املعلمون والأخ�صائيون كيفية
اال�ستفادة من برامج املوهبة والتفوق ,لإخراج الطاقات الكامنة لدي الطالب املوهوبني فى
�سبيل متكينهم اجتماعيا ,مع �إر�شاد وتدريب الوالدين على مثل هذه الربامج ال�ستخدامها مع
ابنائهم فى املنزل.
4.4التن�سيق مع خمتلف اجلهات امل�سئولة «حكومية و�أهلية» لعقد م�ؤمترات بغر�ض
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و�ضع برامج وخطط م�ستقبلية لرفع م�ستوى االهتمام املوهوبني ,مع تعزيز دور و�سائل
الإعالم ,والوزارات بهذا اخل�صو�ص.
5.5تكثيف امل�سابقات الأدبية والعلمية والريا�ضية والفنية ,وتقدمي منح له�ؤالء الطلبة
املوهوبني ت�شجعهم على �صقل مواهبهم ,مع زيادة عدد ح�ص�ص الفن والريا�ضة يف املدار�س
ب�إ�رشاف مدر�سني متخ�ص�صني م�ؤهلني.
6.6توعية املجتمع املحيط باملوهوبني باحلقائق املتعلقة مبهارات التعامل مع
املوهوبني � ،سواء يف البيت �أم املدر�سة �أم املراكز املتخ�ص�صة ,مع ترتيب الأولويات التي
ت�صب يف م�صلحة املوهوب من خالل تنظيم حياته االجتماعية واالنفعالية واحلر�ص على
توفري بيئة �سليمة له ,دون ال�ضغط عليه �أو �إجهاده بالقيام ب�أعمال تو�صله �إىل مرحلة
الإحباط كمنعه من اللعب مع �أقرانه� ،أو �إرغامه على بع�ض الدرو�س الإ�ضافية ،وغريها من
ال�سلوكيات التي ت�ؤدي �إىل ردة فعل عك�سية على منو القدرات اخلا�صة للموهوب.

408

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

 -نيسان

2016

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أباظة� ,آمال عبد ال�سميع؛ الكفوري� ,صبحي عبد الفتاح؛ ال�سماحي ,فريدة عبد
الغني( .)2007فعالية برنامج معريف �سلوكي لتخفيف حدة ا�ضطراب الو�سوا�س القهري
لدي عينة من طالب اجلامعة .م�رص :جملة كلية الرتبية ,جامعة كفر ال�شيخ,)81(43 .
.112
�2 .2إبراهيم ،منى توكل ال�سيد; ر�ضوان ،عبد احلكيم �سعيد ( .)2013ت�شخي�ص م�شكالت
املتفوقني واملوهوبني من طالب املرحلتني املتو�سطة والثانوية مبدار�س التعليم العام
مبحافظة الزلفى(درا�سة م�سحية) .م�رص :جملة كلية الرتبية ,جامعة الأزهر,)1(152 ,
.115-77
�3 .3أبو قورة  ،هديل خالد م�صطفي; حممد  ،حممد دروي�ش( .)2012فاعلية برنامج �إر�شادي
يف تخفي�ض الفوبيا االجتماعية لدى عينة طالبات املرحلة الإعدادية .م�رص:جملة
الطفولة والرتبية ,كلية ريا�ض الأطفال ,جامعة الإ�سكندرية.149 - 83 ,)10(4 .
4 .4اجلراح ،ح�سن عبد النا�رص( .)2014الذكاء االنفعايل لدى الطلبة املقبولني واملرفو�ضني
اجتماع ًيا يف املدار�س التابعة ملنطقة اجلليل الأ�سفل .فل�سطني :جملة جامعة النجاح
للعلوم االن�سانية.430-397 ,)2(28 .
5 .5احلميدي ،ح�سن عبداهلل ( .)2014تطور الأفكار الالعقالنية مبرحلتي املراهقة
املبكرة واملتو�سطة لدى املراهقني الكويتيني .الكويت :جملة العلوم االجتماعية.
.82-49 ,)2(42
6 .6الد�سوقي ،جمدي حممد ( .)1997مقيا�س القلق للمراهقني .م�رص :جملة الإر�شاد النف�سي
.52 - 21 ,)7(5
7 .7الدالمي ،مهنا عبد اهلل(� .)2014أثر الأن�شطة الال�صفية املوجهة يف تنمية احلاجة �إىل
املعرفة والتوجهات امل�ستقبلية لدى الطالب املوهوبني باملرحلة الثانوية .الواليات
املتحدة الأمريكية :جملة الأكادميية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا,)14(5 .
.150 - 127
409

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي
في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

د .محمد على حسن إبراهيم

8 .8الزبيدي ،هيثم �أحمد علي; الدليمي ،خالد جمال حمدي ر�شيد( .)2011الك�شف
عن اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى املوهوبني.درا�سة ميدانية.الأردن :امل�ؤمتر
العلمي العربي الثامن لرعاية املوهوبني واملتفوقني .املجل�س العربي للموهوبني
واملتفوقني. 334 - 309 ,2 .
9 .9الزغبي� ،أحمد علي (� .)2015أثر التعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف تنمية مهارت التفكري
الت�أملي لدى التالميذ املوهوبني يف ال�صف الثامن.البحرين :جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية. 75 - 43 ,) 1 ( 19 .
1010ال�سحت ،م�صطفى زكريا �أحمد; جمعة ،مي�رس مو�سى على( .)2013م�ستوى التفكري
الإبداعي لدى عينة من طلبة مرحلة املراهقة املبكرة .م�رص :جملة العلوم الرتبوية.
.408-371 ,)2(21
1111ال�سليمان ،نورة �إبراهيم( .)2012بع�ض م�شكالت عينة من الطالبات املتفوقات
بجامعة امللك �سعود .ال�سعودية :ر�سالة الرتبية وعلم النف�س.302 - 267 ,39 .
1212الطائي ،مرمي مهذول حممد( .)2013التفاعل البيئي البيولوجي وعمليات الدماغ
لدى الطلبة املوهوبني .الأردن :امل�ؤمتر العلمي العربي العا�رش لرعاية املوهوبني
واملتفوقني .املجل�س العربي للموهوبني واملتفوقني.421 - 389 ,1 .
1313العاديل ،راهبة عبا�س( .)2012فاعلية برنامج �إر�شادي قائم على تدريب املهارات
االجتماعية والعالج العقالين االنفعايل يف خف�ض القلق االجتماعي .العراق :جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية.79 - 46 ,87 .
1414العازمي ،عبد الرحمن عبيد(� .)2014أثر برنامج معريف �سلوكي يف خف�ض م�ستوى
الإكتئاب لدى عينة من مر�ضى ال�سكري مبحافظة القريات , .م�رص :جملة عامل
الرتبية.145 - 105 ,)45( 15 .
1515الغامدي ،غرم اهلل بن عبدا لرازق( .)2011التفكري العقالين والتفكري غري العقالين
ومفهوم الذات لدى عينة من املراهقني املتفوقني درا�سيا والعاديني مبدينتي مكة
املكرمة وجدة ,ال�سعودية :درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س- 105 ,)1(5.
.145
1616القحطاين � ،أمل �سعيد ( .)2014فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على التعلم
الن�شط و ا�سرتاتيجياته يف تعديل االعتقادات نحوه لدى معلمات اجلفرافيا لل�صف
ال�ساد�س االبتدائي بالريا�ض .جملة العلوم الرتبوية والنف�سية –البحرين .ع ,1,15
.458 - 417
410

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

 -نيسان

2016

1717امل�رصي ،حممد عبد احلميد ( .)2014مظاهر ال�سلوك االجتماعي وعالقته مب�ستوى
القلق واالكتئاب والكفاية الذاتية املدركة لدى املراهقني يف الأردن .م�رص :جملة
كلية الرتبية  .جامعة بنها .183-151 ,)97( 25 .
1818املطريي ،ثامر فهد; ال�سبيعي ،معيوف ( .)2013ت�أثري العوامل الثقافية واجلن�س
على فرط اال�ستثارات لدى الطلبة املوهوبني يف الكويت والأردن .البحرين :جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية .458-423 ,)2(14 .
1919املطريي ،ثامر فهد; ال�سبيعي ،معيوف (.)2010ال�شعور بامل�شكالت بيئية امل�صدر
بني املوهوبني والعاديني من الطفولة املت�أخرة �إىل املراهقة .م�رص :جملة القراءة
واملعرفة .139-98 ,)104( .
2020املعا�ضيدي� ،سفيان �صائب ( .)2013املوهوبون واملتفوقون بني الرعاية ال�صحية
و النف�سية والت�رشيعات القانونية يف البلدان العربية .الأردن :جملة امل�ؤمتر العلمي
العربي العا�رش لرعاية املوهوبني واملتفوقني.246-233 ,2 .
2121بركات ،عفاف �إبراهيم ( .)2014فاعلية العالج املعريف ال�سلوكي يف خف�ض حدة
فقدان ال�شهية الع�صبي لدى طالب اجلامعة .م�رص :جملة كلية الرتبية.جامعة بنها.
.293-273 , )25( 97
2222بن لباد� ،أحمد (� .)2014أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية وعالقتها بظهور الفوبيا
االجتماعية عند الأطفال � 13-11سنة .اجلزائر :جملة احلكمة.م�ؤ�س�سة كنوز احلكمة
للن�رش والتوزيع.188-167 ,97 .
2323جنيدي� ،أحمد فوزي; حممد� ،سعيد; التباع ،هبه عطية( .)2014فعالية برنامج
�إر�شادي لتنمية مفهوم الذات و�أثره على التوافق النف�سي واالجتماعي لدى الأطفال
املوهوبني منخف�ضي التح�صيل .م�رص :جملة الرتبية اخلا�صة والت�أهيل .م�ؤ�س�سة
الرتبية اخلا�صة والت�أهيل.127 - 76 ,)4(1 .
2424حجاج� ،أحمد عبد املنعم �إبراهيم; علي ،جمال حممد; طاحون ،ح�سني ح�سن(.)2013
عالقة الدافعية باحلل الإبداعي للم�شكالت على عينة من طالب املرحلة الثانوية
املوهوبني واملتفوقني .م�رص :جملة كلية الرتبية .جامعة عني �شم�س914 ,)1(37 .
 .9542525ح�سني ،نهى حميي الدين; ق�شقو�ش � ،إبراهيم ذكي; �شند � ،سمرية( .)2010مقيا�س
الرهاب االجتماعي للأطفال .م�رص :جملة الإر�شاد النف�سي.489 - 472 ,27 .
411

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي
في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

د .محمد على حسن إبراهيم

2626رتيب ،ناديا ( .)2010الفوبيا االجتماعية لدى طلبة ال�صف الأول الثانوي وعالقتها
باملعتقدات الالعقالنية يف �ضوء متغريات اجلن�س و مكان الإقامة و امل�ستوى
االقت�صادي� .سوريا :جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س .اجلامعة
الأردنية.250-224 ,)1( 9 .
2727ر�ضوان� ،سامر ( .)2001مقيا�س القلق االجتماعي .قطر:جملة مركز البحوث الرتبوية,
.77-47,)19(10
 28-2828طنو�س ،عادل ( .)2012ال�سمات ال�شخ�صية التي متيز بني الطلبة
املوهوبني والعاديني .الأردن :جملة العلوم الرتبوية.134-119 , )10( 39 ,
�2929سامل� ،أ�سامة فارق م�صطفى( .)2014فعالية برنامج �إر�شاد �أ�رسي معريف �سلوكي يف
خف�ض القلق االجتماعي وحت�سني التفاعل االجتماعي لدى الأبناء ذوي ا�ضطرابات
طيف التوحد .م�رص:جملة كلية الرتبية .جامعة بنها.98 - 31 ,)97(25.
�3030شاهني ،فرن�سي�س; جرادات ،عبدالكرمي ( .)2012مقارنة العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي بالتدريب على املهارات االجتماعية يف معاجلة الرهاب االجتماعي.
فل�سطني :جملة جامعة النجاح للعلوم الإن�سانية.1292 – 1259 ,)6(26 .
3131عبد اجلواد ،وفاء حممد ( .)2013فاعلية الإر�شاد املعريف ال�سلوكي يف خف�ض
�أعرا�ض الإكتئاب لدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية .م�رص :جملة جملة العلوم
الرتبوية.374 – 343 ,)1(21 .
3232عطار� ،سعيدة ( .)2012م�شكالت الطلبة املتفوقني يف املدر�سة اجلزائرية .اجلزائر:
جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية .جامعة قا�صدي مرباح .ورقلة, )169(8 .
.200
3333م�صطفى ،عبد الكرمي ( .)2013فاعلية برنامج عالجي �سلوكي معريف يف خف�ض
�شدة ا�ضطراب �ضعف االنتباه والن�شاط الزائد .م�رص :جملة كلية الرتبية.جامعة
الأزهر.851 –829 ,)2(152 .
3434ياغي ،فريد عبد احلميد; �شم�س� ،إ�سماعيل عبد الباقي( .)2013امل�ؤمتر العلمي
العربي العا�رش لرعاية املوهوبني واملتفوقني .الأردن  :املجل�س العربي للموهوبني
واملتفوقني.478-439 ,2 .
412

2016

 نيسان-

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

: املراجع األجنبية-ُثانيا
1.

Alison, Steve (2014). Social Phobia. Journal of Psychology and
Christianity, 3 (33), 287- 313..

2.

Andersson E. (2012), Internet-based cognitive behaviour therapy for
obsessive–compulsive disorder: A randomized controlled trial. Psychol
Med.

3.

Bayani, Ali Asghar; Ranjbar, Mansour; Bayani, Ali.(2012), The Study of
Relationship between Social Problem-Solving and Depression and Social
Phobia among Students. Journal of Mazandaran University of Medical
Sciences (JMUMS), 22 ( 94), 90-98.

4.

Bahram, M. E.; Assarian, F.; Atoof, F.; Taghadosi, M.; Akkasheh, N.
(2014), Akkasheh, G. Feyz, Effect of a 12-week interval running program
on female primary school students, Journal of Kashan University of
Medical Sciences.,18 (2), 151-158.

5.

Batmaz, İbrahim; Sarıyıldız, Mustafa; Dilek, Banu; Bez, Yasin;
Karakoç, Mehmet; Çevik, Remzi (2013), Sleep quality and associated
factors in ankylosing spondylitis: relationship with disease parameters,
psychological status and quality of life, Rheumatology International.,33
(4), 1039-1045.

6.

Boettcher, Johanna; Andersson, Gerhard; Carlbring, Per. (2013),
Combining attention training with cognitive-behavior therapy in Internetbased self-help for social anxiety: study protocol for a randomized
controlled trial, Trials, 14 (1), Special section 1-8.

7.

Duncan, Angela Banitt, Nelson, Eve-Lynn (2015). Cognitive behavior
therapy. Journal of Cognitive and Behavioral Practice Trials, 114 (10),
21 – 36..

8.

Hardesty, Jacob; McWilliams, Jenna; Plucker, Jonathan A. (2014),
Excellence gaps: what they are, why they are bad, and how smart contexts
can address them … or make them worse, High Ability Studies., 25 (1),
71-80.
413

 محمد على حسن إبراهيم.د

فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات العالج املعرفي السلوكي
في خفض حدة الفوبيا االجتماعية لدي عينة من املراهقني املوهوبني

9.

Kilburn, Richard A (2015). Gifted mindset: Examining educational
professionals, Dissertation, Mercer University.

10.

Moon, Sidney M.; Thomas, Volker (2003). Family Therapy With Gifted
and Talented Adolescents, Journal of Secondary Gifted Education.,14(2),
107.

11.

McIndoo, Crystal C.; Hopko, Derek R. ( 2014), Cognitive-Behavioral
Therapy for an Arab College Student With Social Phobia and Depression,
Clinical Case Studies,. 13(2), 128-145.

12.

Ng, Ashlen S.; Abbott, Maree J.(2014), The Impact of Self-Imagery on
Affective, Cognitive, and Attentional Processes in Social Phobia: A
Comprehensive Literature Review of the Theoretical and Empirical
Literature, Behaviour Change,31 ( 3), 159-174.

13.

Olivares, José; Olivares-Olivares, Pablo J.; Rosa-Alcázar, Ana I.;
Montesinos, Luis; Macià, Diego (2014),The contribution of the therapist's
competence in the treatment of adolescents with generalized social phobia,
Psicothema., 26 (4), 483-489.

14.

Seokhee Cho; Chia-Yi Lin. (2011), Influence of Family Processes,
Motivation, and Beliefs About Intelligence on Creative Problem Solving
of Scientifically Talented Individuals, Roeper Review., 33 (1), 46-58.

15.

van Ballegooijen, Wouter; Cuijpers, Pim; van Straten, Annemieke;
Karyotaki, Eirini; Andersson, Gerhard; Smit, Jan H.;(2014), Adherence
to Internet-Based and Face-to-Face Cognitive Behavioural Therapy for
Depression;Riper, Heleen. PLoS ONE., A Meta-Analysis , 9 (7), 1-11.

16.

van Emmerik-van Oortmerssen, Katelijne; Vedel, Ellen; van den Brink,
Wim; Schoevers, Robert A. Addictive Behaviors.(2015) Integrated
cognitive behavioral 

17.

therapy for patients with Substance Use Disorder and Comorbid ADHD:
Two case presentations. Addictive Behaviors Journal, 45 (4), 214-217.

18.

Wedekind, D, Bandelow, B .(2014), . Social Phobia. Der Nervenarzt
Journal, 85 (5), 635- 657.

414

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

415

 -نيسان

2016

