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  *ناديا رتيب.د
  

 
  

يا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية لدى     دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن العالقة بني الفوب        
. طلبة الصف األول الثانوي وذلك يف ضوء متغريات اجلنس ومكان اإلقامة واملستوى االقتـصادي             

 األول الثانوي يف حمافظة دمشق      ئتني وسبعة طالب من طلبة الصف      م ٢٠٧تكونت عينة الدراسة من     
  . ن مستويات اقتصادية خمتلفةوذلك من الذكور واإلناث، ومن الريف واملدينة، وم

مهـا مقيـاس الفوبيـا      ) ٢٠٠٨(وقامت الباحثة بتطيق مقياسني على هذه العينة من إعـدادها           
االجتماعية ومقياس املعتقدات الالعقالنية، وذلك بعد دراسة مدى مالءمة هذين املقياسني للمراهقني            

  . ودراسة صدق كل منهما وثباته
.  لدراسة العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية       استخدمت الباحثة ترابط بريسون   

عقالنية لـدى  واملعتقدات الال كما استخدمت االرتباط اجلزئي لدراسة العالقة بني الفوبيا االجتماعية    
  .  الثانوي وفقاً ملتغريات اجلنس ومكان اإلقامة واملستوى االقتصاديطلبة الصف األول

 إن هنـاك  أي  رت النتائج صحة الفرضية األوىل      ضيات أساسية، وقد أظه   درست الباحثة أربع فر   
 األول  ت الالعقالنية لدى طلبة الـصف     عالقة ذات داللة إحصائية بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدا       

   .٠,٠١الثانوي عند مستوى داللة 
داللة  عالقة ذات    رضيات الثالث األخرى، أي ليس هناك     وأظهرت النتائج كذلك عدم صحة الف     

 األول الثـانوي وفقـاً      ت الالعقالنية لدى طلبة الـصف     إحصائية بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدا    
  . ملتغريات اجلنس ومكان اإلقامة واملستوى االقتصادي

  .ويف ضوء ذلك وضعت املقترحات 
  
  
  
  
  . سورية– جامعة دمشق –كلية التربية * 
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. عجز خطري مرتبط بنقص وإفساد جوهري ملحوظ يف نوعية احليـاة إن الفوبيا االجتماعية اضطراب   

  ).١٥٧ :٢٠٠٠ – Stein and Keanستاين وكني(
وتؤكد رابطة اضطرابات القلق يف أمريكا أن الفوبيا االجتماعية قد حتدث يف أي فترة مـن العمـر،               

نـوردنربغ  . ( ترة أطولويستمر بشكل أسوأ لف   لكنه يظهر منوذجياً يف منتصف املراهقة، وميكن أن ينمو        
Nordenberg - ٢٩: ١٩٩٩ .(  

ـ ـدرج اضطـوين ـ ـراب الفوبي ـ ـا االجتماعي ضمــن اضـطرابات    DSM- IVق ـة وف
 ). ٤١١:(DSM- IV -1994.القلق

ويعد القصور يف املهارات االجتماعية عامالً مهماً يف االضـطراب النفـسي، وخاصـة يف الفوبيـا          
   ). ١٠٤: ١٩٩٣ –إبراهيم . ( االجتماعية

  :وللقلق االجتماعي عوامل متعددة
  ).٢٥٦ :٢٠٠٠ –عبد الرمحن . ( عوامل بيولوجية-١
   ). ٢٨٢: ١٩٩٨ –الشناوي ( عوامل فيزيولوجية –٢
  ). ذاتهاملرجع السابق . ( عوامل نفسية واجتماعية–٣

  . واالكتئابوتعد الفوبيا االجتماعية املشكلة النفسية الثالثة األكرب يف العامل اليوم بعد الكحول
ويذكر رايب أن أكثـر مـن     ). ٢٠٠١-Richards/ www.socialphobia.orgريتشاردس ( 
  ).Rapee and Heimberg٧٤١:١٩٩٧ -رايب وهاميربغ، ( .٪ من اتمع لديهم فوبيا اجتماعية ١٣

ى  فيذكر أن معدالت الفوبيا االجتماعية لدى املرضى من خارج العيادات هلا مد    DSM-IVأما تصنيف   
  .)٤١١: DSM- IV١٩٩٤ – (٪ من األفراد الذين لديهم اضطرابات القلق ١٠,٢٠بني 

 أضعاف ذلك لديهم    ٤ -٣ من الناس لديهم حاالت خوف شديد، وزهاء         ١/٢٠٠ويذكر املاحل أن    
  ).١٠٤:  ١٩٩٤ -املاحل . ( وضعيفةحاالت متوسطة 

. ة من الشيوع واالنتشار يف العيادات النفسية     ويذكر احلجار أن الفوبيا االجتماعية تأيت يف املرتبة الثاني        
   ). ٢٢٣: ١٩٨٧ –احلجار ( 

 الوقت الذي حياول الفرد فيه إجيـاد نفـسه          ة حدوث الفوبيا االجتماعية، ألن    وتعد فترة املراهقة فتر   
ضمن اال االجتماعي، ألن بدء املراهقة يصاحب ببدء زيادة يف الوعي بالذات، فيصبح األفراد خالهلـا      

ر وعياً بتقييمات اآلخرين، وقد يكون لزيادة الوعي بالذات دور فعال يف حدوث زيـادة املخـاوف      أكث
  ). ١٢١،١٢٤: ٢٠٠٠ -  Rapee and Hudsonرايب وهدسون(.االجتماعية

نتيجة  إن ما يعتري املراهق من تغري يف النواحي النفسية ليس نتيجة للتغريات البيولوجية فقط، بل هو               
 املتغريات من ناحية واملتغريات الثقافية واالجتماعية اليت يعيشها املراهق مـن ناحيـة              ل بني هذه  ـالتفاع
   ). ٣١٣: ١٩٩٦ –إمساعيل . ( أخرى

http://www.socialphobia.org
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وترى رابطة اضطراب القلق أن جتنب املراهق للمواقف االجتماعية ومواقف األداء اليت تـسبب لـه              
وتـرى  . وعية حياة املراهق يف مجيع اـاالت      تداخالً كبرياً ويؤثر سلبياً بن    يتداخل  الفوبيا االجتماعية،   

كذلك أن عدم عالج الفوبيا االجتماعية لدى املراهقني قد يؤدي إىل أن يستمر حىت سن الرشد، ويزيـد    
، (www.socialanxietyhelp.com). يف اازفة يف حدوث االكتئاب أوإدمـان علـى الكحـول          

   ). ٣٢٥: ١٩٩٠ –محودة (
ع املرحلة الثانوية، وتعود أمهية املرحلة الثانوية إىل أا نقطة حتول يرتكز عليها            تتوافق مرحلة املراهقة م   

الطالب يف اختيار جمال الدراسة اجلامعية، ومن مث املستقبل الوظيفي للطالب الذين سيكملون دراسـتهم           
-اهللا  عبـد   . ( اجلامعية، أو الذين سيخرجون مباشرة إىل سوق العمل دون استكمال تعليمهم اجلامعي           

٢٤٤: ٢٠٠١ .(   
لفوبيـا  الضطرابات النفسية ومنها اضـطراب ا      نظريات اإلرشاد النفسي تقدمي تفسري ل      وقد حاولت 

االجتماعية، وتعد نظرية اإلرشاد العقالين االنفعايل السلوكي إحدى أكثر النظريات اإلرشادية انتـشاراً             
  .وبيا االجتماعية، ويف عالجها وجناحاً يف تفسري آلية حدوث االضطرابات النفسية ومنها  الف

هـي وسـيط    ) ب ( وتعتمد النظرية العقالنية إليليس على فكرة أساسية، وهي أن معتقدات الناس            
، وأن املعتقـدات الالعقالنيـة تولـد        )ج(والنتائج االنفعالية والـسلوكية     ) أ(جوهري بني األحداث    
  . االضطراب النفسي

  ).٣٣-٣٢: ٢٠٠٤ -Ellis إيليس (–) ١٤-١٣ :١٩٨٧ - إيليس(، )١١٠: ١٩٩٥ -سعد (
    .سلوكية وانفعالية واسعة االنتشار وترى هذه النظرية أن املعتقدات الالعقالنية تسبب اضطرابات 

    ).٢٠٥:   ٢٠٠٧بالن،  ( –) ١٤٠ ،١٠٦: ١٩٩٤، Ellis ،a إيليس(
 هي جـذر االضـطرابات      وترى أن األفكار الالعقالنية اجلوهرية احملددة اليت متت مالحظتها عيادياً         

  ). ٢: ١٩٩٤،Ellis – bإيليس (. العصابية
إن هذه النظرية تقدم طريقة شاملة للمعاجلة النفسية اليت ال تتعامل فقط مـع اجلوانـب الـسلوكية                  

هذه النظرية ترى أن انفعاالتنا تنجم عـن  . واالنفعالية الضطرابات البشر، لكنها تشدد على تفكري البشر  
 إيليس. (وهي تركز على وجود تفاعل بني انفعاالتنا وسلوكياتنا وأفكارنا. اتنا لألحداثتفسرياتنا وتقييم

Ellis – ( 5 :1987 ، ) ١٠٦: ١٩٩٤ –الشناوي .(   
  فإن كانت طريقة التفكري . سليب معتقدات وأفكاراً معينة ويرى إيليس أن وراء كل انفعال اجيايب أو

 سيكونان اجيابيني، وإن كانت طريقة التفكري العقالنية وغـري       عقالنية، ومنطقية، فإن السلوك واالنفعال    
  .النفعال سيكونان سلبيني ومضطربنيمنطقية، فإن السلوك وا

   ).١٧٠: ١٩٩٤ –سري  ( – ) ١٢٠،١٢١: ١٩٩٤ –سعد (، )٢٩٤،٢٩٥: ١٩٩٤إبراهيم، (
   . ةــات الالعقالنياد العقالين االنفعايل إىل تغيري السلوك من خالل تغيري املعتقدـدف اإلرشـويه

   ). ٦٤٨ :٢٠٠٧–داود وزين الدين (
  معتقدات ال عقالنية تتضمن عادة : إن اإلرشاد العقالين االنفعايل يرى أن هناك نوعني من املعتقدات

http://www.socialanxietyhelp.com)
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جيب حتماً أن حيبين األشخاص الذين أحبهم، ترتبط بوجود االضـطراب           : كلمات وجوبية حتمية، مثل   
ومعتقدات عقالنية تفضيلية تساعد الشخص علـى امـتالك انفعـاالت    النفسي  وتسيء إىل الشخص،    

  ). ١٠٤،١٠٦ :١٩٩٨ –الزيود . ( وسلوكيات صحية، وعلى أن يعيش بشكل أفضل
ويقوم هذا النوع من اإلرشاد بتغيري هذه املعتقدات الالعقالنية املسببة لالضطراب بدحضها، وتعلـيم     

 تبديل السلوك واالنفعال غـري الـسويني إىل سـلوك           املسترشد معتقدات عقالنية، وذلك للوصول إىل     
  ). ١٣٧: ٢٠٠٢ –فخر، عز، عرار  أبو. ( ني وسوينيحوانفعال صحي

  . مكانتها يف العامل  يف الوقت الراهن رشاد العقالين االنفعايلوقد أثبتت نظرية اإل
ـ        احلاجة  كل هذا يوضح مدى      ة واملعتقـدات   للبحث احلايل لتحديد العالقة بني الفوبيـا االجتماعي

لذا يأيت هذا البحث احلايل معتمداً النظرية العقالنيـة االنفعاليـة يف دراسـة الفوبيـا                 . الالعقالنية
  .االجتماعية 

 
وضـرراً   قامت الباحثة بدراسة استطالعية آلراء املرشدين النفسيني حول أكثر االضطرابات انتشاراً          

قت مبجموعات خمتلفة من طالب املرحلة الثانوية ملعرفة ما لديهم مـن            والت. لدى طالب املرحلة الثانوية   
 االجتماعيـة،  مشكالت نفسية، فظهر القلق االجتماعي بوصفه أبرز االضطرابات ظهوراً وإعاقة للفعالية         

  .ولألداء يف املدرسة
دراسة فرح  ولقد أظهرت دراسات كثرية العالقة بني األفكار الالعقالنية واالضطرابات النفسية، مثل            

ألفكـار  حول ا ) ١٩٩٥(حول قلق االختبار واألفكار العقالنية والالعقالنية، ودراسة طاهر         ) ١٩٩٣(
 اجلامعات وعالقتها بالضغوط النفسية وأساليب التعامل معها، وأظهرت دراسـات     الالعقالنية لدى طلبة  

حـول   ) ١٩٨٦ ( Ambler أخرى عالقة األفكار الالعقالنية بالفوبيا االجتماعية مثل دراسة أمـبلري 
رشـاد  العالقة بني املعتقدات الالعقالنية والتواصل مع اآلخرين، وهذه الدراسات تؤكد صحة نظرية اإل            

  .العقالين االنفعايل السلوكي
إن ما يفكر بـه الـشخص يـؤثر يف      . إن التفكري يؤدي دوراً مركزياً يف حدوث الفوبيا االجتماعية        

  .)٤٤: ١٩٩٩، Butlerبوتلر .( أساس اإلرشاد العقالين االنفعايلهذا هو. الكيفية اليت يشعر ا
إن خربة الباحثة العملية مبشكلة الفوبيا االجتماعية من خالل الدراسة االستطالعية اليت قامت ا، وما       
تظهره الدراسات حول انتشار الفوبيا االجتماعية يف اتمع، وحول العالقة بـني الفوبيـا االجتماعيـة          

دات الالعقالنية، ونقص الدراسات اليت اهتمت بدراسة هذا املوضوع لدى شرحية املراهقني الـيت              واملعتق
تعد من أكثر الشرائح حاجة لالهتمام، أدى بالباحثة إىل القيام ذا البحـث حتـت عنـوان الفوبيـا                   

ات اجلـنس   االجتماعية لدى طلبة الصف األول الثانوي وعالقته باملعتقدات الالعقالنية يف ضوء مـتغري            
  :ومكان اإلقامة واملستوى االقتصادي، وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالني التاليني 
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جتماعيـة واملعتقـدات    هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفوبيـا اال         :  السؤال األول  -
  ؟ الالعقالنية

 ذو داللـة    هل ملتغريات  اجلنس ومكان اإلقامة واملستوى االقتـصادي  أثـر           :  السؤال الثاين  -
  ؟ جتماعية واملعتقدات الالعقالنيةإحصائية يف العالقة بني الفوبيا اال

 
  :بحث العلمية واالجتماعية مما يليتنبع أمهية ال

 توجيه اهتمام املختصني إىل اإلرشاد العقالين االنفعايل السلوكي، الذي يعد أحـد أكثـر                -١-٣
 يف الواليات املتحدة األمريكية وغريها، وذلـك يف جمـال معاجلـة          أساليب اإلرشاد والعالج استخداماً   

  . عام، والقلق االجتماعي بشكل خاصاالضطرابات النفسية بشكل
تعد هذه الدراسة األوىل يف اجلمهورية العربية السورية اليت تم باملراهقني يف املرحلة الثانوية               -٢-٣

  .ملعتقدات الالعقالنيةوعالقتها بامن حيث دراسة الفوبيا االجتماعية 
دراسة النظرية العقالنية االنفعالية من حيث صدق ما تقوم عليه من ارتبـاط االضـطراب                -٣-٣

  .صالنفسي باملعتقدات الالعقالنية لدى الشخ
  .سة حديثة يف جمال اإلرشاد النفسي تزويد املكتبة العربية بدرا-٤-٣
 

 بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية عند طلبـة الـصف            معرفة العالقة  :اهلدف الرئيسي 
  : وتنبثق عن هذا اهلدف أهداف فرعية هياألول الثانوي 

   معرفة العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية عند طلبة الصف األول الثانوي-١-٤
  )اإلناث /الذكور( وفق متغري اجلنس 

ة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية عند طلبة الصف األول الثانوي           معرفة العالق  -٢-٤
  ). مدينة/ريف(  مكان اإلقامة وفق متغري
معرفة العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية عند طلبة الصف األول الثانوي             -٣-٤

  . آالف لرية سوريةأقل من عشرة:   ضعيف-: وفق متغري املستوى االقتصادي
  . ألف لرية سورية٢٠-١٠من :  متوسط-                             

  .أكثر من عشرين ألف لرية سورية:  جيد فما فوق-                             
 
 

  :تماعية بأا الفوبيا االج DSM-IV-1994 يعرف
  املواقف االجتماعية، ألنه قد  أكثر من مواقف األداء أو اخلوف املستمر وامللحوظ من موقف أو
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  . (DSM-IV-1994: 205). حيدث االرتباك لدى الشخص أمام اآلخرين
 
ليه الدرجة الكمية اليت يقدمها هذا املقيـاس  ما يقوم مقياس الفوبيا االجتماعية بقياسه، وما تشري إ      هو

  .مبعىن آخر هوالدرجة الظاهرة مبقياس الفوبيا االجتماعية .لدى كل حالة
 
 يفشل عـادة  املعتقد غري الواقعي وغري املنطقي واملطلق واخلاطىء واملعيق ألهداف الشخص، وهو      هو

   .ي يقود إىل نتائج سلوكية وانفعالية موهنة، وإىل االضطراب النفسي إنه املعتقد الذ .يف اختبار املنطق
  .)Ellis -1988 :1إيليس (

 
 يقـدمها هـذا   هو ما يقوم مقياس املعتقدات الالعقالنية بقياسه، وما تشري إليه الدرجة الكمية الـيت  

  .رة مبقياس املعتقدات الالعقالنيةالدرجة الظاهمبعىن آخر هو  .املقياس لدى كل حالة
 
النضج اجلـسمي    تعين املراهقة لغة االقتراب من احللم أما من الناحية النفسية فهي تعين التدرج حنو             "

. النضج اجلنسي فقط   واجلنسي والعقلي واالنفعايل، وهي ختتلف عن البلوغ الذي يعين فقط التدرج حنو           
  ). ٧ :٢٠٠٤ –عليان (

إىل ثالث مراحل، مع مـا يقابلـها مـن    ) علم نفس النمو(زهران فترة املراهقة يف كتابه      . ويوزع د 
  :ملتتاليةاملراحل التعليمية ا

  .، وتقابل املرحلة اإلعدادية١٢،١٣،١٤ سن : مرحلة املراهقة املبكرة-
  . وتقابل املرحلة الثانوية١٦،١٧،١٥ سن : مرحلة املراهقة املتوسطة-
   ). ٢٩٣ :١٩٧٧زهران، ".  (١٨،١٩،٢٠،٢١ سن :رحلة املراهقة املتأخرة م-
 
وتشكل السنة األوىل منها جذعاً مشتركاً، بينمـا        . تبلغ مدة الدراسة يف هذه املرحلة ثالث سنوات       "

س هذه املرحلة مـن حيـث       وتنقسم مدار . يتوزع طالب السنتني التاليتني على الفرعني العلمي واألديب       
والتعليم . مدارس رمسية جمانية، ومدارس أهلية خاصة لقاء أجور يدفعها الطالب         : تبعيتها إىل نوعني فقط   

  عربية السورية التربية يف اجلمهورية ال( ."ـراف وزارة التربيـةوعني خاضع متاماً إلشـذين النـيف ه
،٤٥: ١٩٩٢،١٩٩٣.(   

 
اك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات ـ هن  
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  .٪ ٠,٠١الالعقالنية لدى طلبة الصف األول الثانوي عند مستوى داللة 
   هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفوبيا االجتماعيـة واملعتقـدات

  .٪ ٠,٠١ول الثانوي وفق متغري اجلنس عند مستوى داللة الالعقالنية لدى طلبة الصف األ
       هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفوبيا االجتماعيـة واملعتقـدات 

عند مستوى داللـة  ) مدينة-ريف( الالعقالنية لدى طلبة الصف األول الثانوي وفق متغري مكان اإلقامة       
٠,٠١ ٪.  
      هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الفوبيا االجتماعيـة واملعتقـدات 

)  جيد – متوسط   –ضعيف  (الالعقالنية لدى طلبة الصف األول الثانوي وفق متغري املستوى االقتصادي           
  .٪ ٠,٠١عند مستوى داللة 

 
 
       تقومي فعالية العالج العقـالين االنفعـايل حلـاالت

  ".دراسة عيادية " الرهاب االجتماعي 
  . اململكة العربية السعودية، املركز العريب للدراسات األمنية : املكان-
باعتمـاد  /  معرفة مدى فعالية العالج العقالين االنفعايل يف معاجلة الرهاب االجتمـاعي             : اهلدف -

وقد اقتصر اهتمامه على معرفة أثر العالج يف درجـات          .  إليليس بأفكاره اإلحدى عشرة    النظرية القدمية 
التقديرات الذاتية ألفراد هذه العينة، إضافة إىل دراسة أثر فتـرة   ة مبقياس الرهاب االجتماعي، و    أفراد العين 

  ). مدة شهر ( املتابعة 
ومل .  أفـراد ١٠قتصرت يف النهاية علـى       فرداً، وقد ا   ١٤ العينة عيادية  عشوائية، وعددها       :العينة-

  .يستخدم الباحث عينة ضابطة 
  .مقياس الرهاب االجتماعي، التقومي الذايت للمريض : األداة -
  . تأكيد جدوى الربنامج العالجي يف عالج الرهاب االجتماعي : النتيجة-
      النفسية لدى  تنمية التفكري العقالين وختفيض الضغوط

  .املراهقني 
  .القاهرة – مصر : املكان-
  . تنمية التفكري العقالين لدى املراهقني يف مصر، وخفض درجة الضغوط النفسية لديهم: اهلدف-
جمموعـة جتريبيـة،   : وزعـوا إىل جممـوعتني  .  جمموعة من طالب السنة األوىل يف اجلامعة: العينة -

  .وجمموعة ضابطة
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  .عقالنية، اختبار الضغوط النفسيةفكار الال اختبار األ: األداة-
  . خفض الضغوط النفسية لدى املراهقني باستخدام األسلوب املعريف: النتيجة-
          فاعلية برنامج إرشادي معريف سـلوكي يف خفـض 

  .   بعض اضطرا بات القلق لدى عينة من أطفال دولة قطر
  .امعة قطر  ج– قطر : املكان-
اضطرا بات القلق لدى     التحقق من فعالية برنامج إرشادي معريف سلوكي يف خفض بعض          : اهلدف -

  .رحلة الطفولة املتأخرة بدولة قطرعينة من األطفال مب
بـني   نأعمـاره تتراوح طفلة من بعض املدارس االبتدائية للبنات بالدوحة يف قطر، و٧٦٤ : العينة -
ة ممن حصلن على درجات مرتفعة مبقياس اضطرابات القلق، وقـسمت            طفل ٤٠سنة  وقد اختري     ١٢و٩

  .   العينة إىل جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة
وبـيالك،   حطب وآخرين، اختبار إسقاطي لبيالك   اختبار رسم الرجل، من تقنني فؤاد أبو       : األداة -

  ).إعداد الباحثة(لقلق لدى األطفال مقياس اضطرا بات ا
  . الربنامج يف خفض القلق، واستمرار تأثريه بعد تطبيقه ملدة شهر من املتابعة فاعلية: النتيجة-
–      فاعلية برنامج إرشاد مجعي يستند إىل االجتـاه

العقالين االنفعايل وأسلوب حل املشكالت يف خفض الضغوط النفسية اليت تواجه الطـالب املوهـوبني              
  .ن املراهقة وحتسني مستوى تكيفهمسالذكور يف 

  . عمان–ردن  األ: املكان-
 تطوير برنامج إرشاد مجعي يستند إىل االجتاه العقالين االنفعايل، وأسلوب حل املشكالت،       : اهلدف -

واستقصاء مدى فاعليته يف خفض مستوى الضغط النفسي، الذي يواجه الطلبة الصف املوهوبني يف سن               
  .ستوى تكيفهمملراهقة، ويف حتسني ما

التاسع والعاشر واحلادي عشر يف     :  طالباً موهوباً يف الصفوف    ٤٠ تألفت عينة الدراسة من      :العينة -
  .مدرسة اليوبيل، والذين لديهم ضغوط نفسية، واخنفاض يف درجة التكيف النفسي

  .وقسمت العينة إىل جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة
  . ياس الضغوط النفسية مقياس التكيف النفسي، ومق: األداة-
   تأكيد فاعلية هذا الربنامج يف خفض الضغط النفسي، وحتسني مستوى التكيف النفسي :النتيجة -

وتبني أن الربنامج كان فعاالً يف استمرارية خفض الضغط         . لدى الطلبة الصف املوهوبني يف سن املراهقة      
ابعة استمرت ثالثة أسابيع بعد انتـهاء       النفسي، ويف حتسني مستوى التكيف النفسي، وذلك بعد فترة مت         

  . تطبيق الربنامج
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– 
   القاهرة: املكان-
دراسة العالقة بني األفكار العقالنية والالعقالنية من ناحية وقلق االختبار من ناحية أخرى             : اهلدف-

  .ثانوية الوفلدى طلبة الصف
  . طالباً وطالبة٢٩٢ : العينة-
  . مقياس سوين لقلق االختبار– اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية : األداة-
  .فكار الالعقالنية وقلق االختبار وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني األ: النتيجة-


 
  . اجلامعة املستنصرية : املكان-
  . الكشف عن العالقة السببية بني األفكار الالعقالنية والضغوط النفسية: اهلدف-
 مقياس أسـاليب التعامـل مـع    – مقياس الضغوط النفسية – مقياس األفكار الالعقالنية :األداة  -

  .الضغوط النفسية
  . وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني األفكار الالعقالنية والضغوط النفسية:يجة النت-
 
  ):١٩٩٧(تايلور  -١-٢-٧

 - Taylor.S and Others :Cognitive Restructuring in the Treatment of Social 
Phobia. 

  . جامعة كولومبيا الربيطانية – الواليات املتحدة األمريكية :ملكان ا-
  . دراسة أثر إعادة البناء املعريف يف عالج الفوبيا االجتماعية: اهلدف-
  . ستون فردا٦٠ًوعددهم. ا اجتماعية هي عينة عشوائية من البالغني ممن لديهم فوبي: العينة-
  . قاييس للفوبيا االجتماعية، ومثانية مقاييس معرفيةوتتضمن ثالثة م.  مقياسا١١ً هي : األداة-
 إنقاص الفوبيا االجتماعية، وإنقاص العالمات مبقاييس املعارف االجتماعيـة الـسلبية،            : النتيجة -

  .المات مبقاييس املعارف اإلجيابيةوزيادة الع
  .ليته يف عالج الفوبيا االجتماعية لقد أثبت أسلوب إعادة البناء املعريف فاع

 
 

- Golda S.Ginsburg and Others: Social Anxiety in Children with Anxiety 
Disorders: Relation with Social and Emotional Functioning . 

  . الواليات املتحدة األمريكية : املكان-
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 التحقق من اخلصائص السيكومترية ملقياس القلق االجتماعي لألطفال، فضالً عن العالقات            : اهلدف -
  . االنفعالية واالجتماعية لألطفالبني القلق االجتماعي والفعالية

 ١١-٦ الذين تتراوح أعمارهم بـني   عينة عيادية من األطفال الذين لديهم قلق اجتماعي، و         : العينة -
  . طفال١٥٤ًسنة، وعددهم 

 – تقدير اآلباء للمهارات االجتماعية لدى أطفـاهلم         – مقياس القلق االجتماعي لألطفال      :األداة -
  .تقدير ذايت للتفاعل مع األقران 

األطفـال  ولقد ذكـر    . القلق االجتماعي بضعف يف الفعالية االنفعالية واالجتماعية      ارتبط   :النتيجة-
د تفاعل اجتماعي سليب مـع      مستويات منخفضة من تقدير الذات الشامل والقبول االجتماعي مع وجو         

  .األقران
أما الفتيات اللوايت لديهن مستويات عالية من القلق االجتماعي مت تقديرهن من قبل اآلباء علـى أن                 

  . والتوكيدي  املسؤوللديهن مهارات اجتماعية فقرية بشكل خاص يف جماالت السلوك االجتماعي


 
-DiGiuseepe.R and Silverman. Sanford: Cognitive ،Behavioral Constructs 

and Children s Behavioral and Emotional Problems. 
  .  نيويورك–لواليات املتحدة األمريكية  ا: املكان-
، وكيف أن كالً    اً املقارنة بني األبنية السلوكية املعرفية لتحديد كيف ترتبط  ببعضها بعض           : اهلدف -

  .إدراك املعلم للمشاكل االنفعالية والسلوكيةب منها يرتبط
ـ ٩،١٣ األطفال من عمر : العينة - ا لعالمـام علـى    الذين صنفوا بأن لديهم مشاكل انفعالية تبع

  .منوذج تقرير املعلم السلوكي للطفل، ومقياس للمشاكل لدى الطالب موجود عند املعلم
مقياس إيليس لالعقالنية، ومقياس بيك لألفكار األتوماتيكية، ومقياس املهـارات املتعلقـة            :األداة-

  .باملشاكل االجتماعية، ومقياس ميخنبوم بعبارات ذاتية مناسبة لألطفال 
وكـان  . ببعضها بعضاً تشري إىل أن األبنية املعرفية املتنوعة كانت مرتبطةً ارتباطاً معتدالً            :نتيجة ال -

كالت يف بعض   أعلى من اجلماعة اليت ليس لديها مش      كالت السلوكية واالنفعالية عالمات     جلماعات املش 
  .املقاييس الفرعية لألفكار املعرفية السلبية واملعتقدات الالعقالنية

 معىن ببعض املقـاييس الفرعيـة لألفكـار         ا ذ  السلوكية واالنفعالية ارتبطاً   قاييس املشاكل كذلك م 
  .األتوماتيكية السلبية واملعتقدات الالعقالنية، ومهارات حل املشكالت

 
-Ambler.B and Elkins.M (1986): Defining and Confirming the relationship 

between Irrational Beliefs and Communication  
  .دة األمريكية الواليات املتح: املكان-
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 دراسة العالقة بني إدراك االتصال واملعتقدات الالعقالنية، وأثر متغري اجلنس يف االرتبـاط     : اهلدف -
  .نية االتصال واملعتقدات الالعقالبني إدراك

  . مفحوصا٤٥٤ً : العينة-
  .ر التقرير الشخصي إلدراك االتصال اختبار املعتقدات الالعقالنية، واختبا: األداة-
 وجود ارتباط ذي داللة بني املعتقدات الالعقالنية وإدراك االتصال، وأثر ملتغري اجلنس يف              : النتيجة -

  . االتصال واملعتقدات الالعقالنيةاالرتباط بني إدراك
  آثار الزيـادة 

  . التجريبية لوعي الذات يف حالة اخلوف وامحرار الوجه واملعارف واملهارات االجتماعية
-Susan M.Bogels and Others: Self Focused Attention and Social Anxiety: 

The Effects of Experimentally Heightened Self, Awareness on Fear. lushing, 
Cognitions, and Social Skills 

  . الواليات املتحدة األمريكية : املكان-
  .االت متنوعة من القلق االجتماعي دراسة آثار زيادة الوعي بالذات جم: اهلدف-
  .  فرداً)٧٢(ة، وعددهم منخفض  املشاركون قلقون اجتماعياً بدرجة عالية أو: العينة-
مرايا ثالث لتحقيق الوعي بالذات، يستطيع نصف املشاركني أن يـروا         ثالث   تمخد است : األداة   -

  .أنفسهم يف ثالث مرايا كبرية خالل احملادثة مع آخرين 
اخلوف، االمحرار، اإلثارة الفيزيولوجية، والتفكري الـسليب، ومل        يف  الوعي بالذات   مل يزد    : النتيجة -
  ). احملادثة ( داخل مع أداء املهمة يت

من جهة أخرى تبني أن األشخاص الذين لديهم قلق اجتماعي عاٍل ظهر لديهم امحرار الوجه أكثـر                 
  .بالذين لديهم قلق اجتماعي منخفضمقارنة 

ومل يتبني أن األشخاص الذين لديهم قلق اجتماعي مرتفع، لديهم توقع عال المحرار الوجه،  وتوقـع         
  .مهارات االجتماعية، مقارنة بالذين لديهم قلق اجتماعي منخفضمنخفض لل

     التدخل املعتمـد يف 
  .ب القلق االجتماعي لدى املراهقنياملدرسة الضطرا

-  Raige H.Fisher and Others: Skills for Social and Academic Success: A  
School،Based Intervention for Social Anxiety Disorder in Adolescent . 

  . الواليات املتحدة األمريكية :املكان -
وتـدرس   ،رية للنجاح االجتماعي واألكـادميي     تركز هذه الدراسة على املهارات الضرو      : اهلدف -

  .عي لدى املراهقنيب القلق االجتمافاعلية برنامج يف املدرسة للتعامل مع اضطرا
  . التالميذ املراهقون القلقون اجتماعياً: العينة-
   جلسة مجاعية، ومدة ١٢ويتألف من . برنامج لعالج القلق االجتماعي، يف املدرسةيطبق  : األداة-
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  .قة تركز على املهارات االجتماعية دقي٤٠كل جلسة 
  .االجتماعيالربنامج يف خفض القلق  أظهرت الدراسة فاعلية : النتيجة-
 

يالحظ مما سبق ذكره من الدراسات مدى االهتمام املوجه هلذا املوضوع، فالعديد مـن الدراسـات            
العربية واألجنبية اهتمت بدراسة صدق النظرية العقالنية االنفعالية، وذلك من خالل اختبـار برنـامج               

س من خالل دراسة العالقة بني املعتقدات الالعقالنيـة والفوبيـا           إرشادي يعتمد على هذه النظرية، ولي     
أما الدراسات اليت اهتمـت بدراسـة       . االجتماعية باعتماد مقاييس حمددة كما تقوم به الدراسة احلالية        

العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية مثل دراسة أمبلري فهي مل تم بدراسة دور املتغريات        
ليت تم ا الدراسة احلالية وأثرها يف العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية ما عدا متغري                ا

وهي . إدراك االتصال االجتماعي   الفوبيا االجتماعية وهو  باجلنس، وقد ركزت على جانب حمدد مرتبط        
ى االقتـصادي لـدى     امة واملستو كذلك مل تم بدراسة هذه العالقة ودور متغريات اجلنس ومكان اإلق          

  .سة عن غريها من الدراسات السابقةوهذا ما مييز هذه الدرا ،شرحية املراهقني
 
 

  .راسة على املنهج الوصفي التحليليتعتمد الباحثة يف تطبيق هذه الد
 
 

  .األول الثانوي من الذكور واإلناثالدراسة األصلي هو طلبة الصف جمتمع 
 

  .األول الثانوي من الذكور واإلناث طالب من طلبة الصف ٢٠٧تتكون عينة البحث من 
 
 يف املدارس ) الذكور واإلناث(تكـون عينـة البحث من املراهقني  ت  

  .ها، ومن مستويات اقتصادية خمتلفةالثانوية يف مدينة دمشق وريف
 ويتمثل يف املدارس الثانوية يف مدينة دمشق وريفها.  
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧عام.   
 

  :هناك متغريان أساسيان
: الفوبيا االجتماعية    
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 املعتقدات الالعقالنية .  
  وهو نوع خاص من املتغريات املستقلة، فهو متغري مستقل ثانوي  خيتار  

   ). ٢٠: ٢٠٠٠ –املنيزل ( .ملعرفة أثره يف العالقة بني املتغري التابع واملتغري املستقل 
  . اإلناث -ب –الذكور  -أ : ســـــاجلن  -١                   
  .           مدينة - ب–  ريف  - أ:ةـان اإلقامــ مك-٢                   

  .أقل من عشرة آالف لرية سورية :  ضعيف- : املستوى االقتصادي-٣                   
  .ورية  ألف لرية س٢٠-١٠من :  متوسط -                                               
  .  أكثر من عشرين ألف لرية سورية:  جيد فما فوق-                                               

 
 

، وذلك  بناء على اإلطار النظري احلديث لنظرية العالج ٢٠٠٨بين هذا االختبار من قبل الباحثة عام      
  : ين االنفعايل السلوكي وعلى جمموعة من االختبارات، ومنهاالعقال
 علم النفس،    إعداد مقياس األفكار الالعقالنية لألطفال واملراهقني، جملة       : حممد السيد عبد الرمحن    -

  .١٩٩٧، ٤١-٤٠العددان 
  .١٩٨٥، ١١، عدد ١٢ تطوير اختبار األفكار العقالنية، جملة دراسات، جملد : سليمان الرحياين-

- DiGiuseepe. Rapee and Others: the development of a measure of 
irrational /rational thinking , Edenburge , Scotland , 1988 . 

- Mallouff. John and Schutte. Nicola: further validation of a measure of 
irrational beliefs , journal of rational emotive behavior therapy . 

-Mallouff. John and Schutte. Nicola: development and validation of a 
measure of irrational beliefs, journal of consulting and clinical psychology. 

- Shorkey. Clayton: development rational behavior inventory: initial 
validity and reliability. educational and psychological measurement . 

 :ويتكون املقياس من أربعة مقاييس فرعية أساسية هي 
  . تصعد فيها التفضيالت العقالنية إىل وجوبيات مطلقة : املطالبة-١
  .٪ ١٠٠ يقدر حدث مدرك على أنه سيء أكثر من :الكوارثية/الرعب-٢
  . ويعين عدم قدرة الشخص على حتمل األخبار غري السارة: التحمل املنخفض لإلحباط-٣
 وميثل نزعة البشر إىل تقدير أنفسهم أو اآلخرين تقديراً سلبياً، وذلـك     : تقدير الذات واآلخرين   -٤

 الدرجـة    عـن  الًضف .إن قاموا بشيء ال جيب أن يقوموا به، أو فشلوا بالقيام بشيء جيب أن يقوموا به               
  .الكلية لالختبار

 
  : دراسة صدق املقياس بطريقتنيقامت الباحثة ب
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 وذلك من خالل عرضه على جلنة من احملكمـني وهـم            :طريقة صدق احملتوى   -١-١-١-٥-٨
  أعضاء اهليئة التدريسية 

  يف ختصص اإلرشاد النفسي وعلم النفس والقياس النفسي، وقامت الباحثة بأخذ مالحظام واعتماد بنود 
  .٪ من قبول احملكمني ٨٠ اليت نالت املقياس
اخـتري أعلـى وأدىن      ):صدق اموعات الطرفية  (صدق اموعات املتضادة     -٢-١-١-٥-٨
  اليت بلغ عددها املدروسة ٪ من درجات املفحوصني يف هذا االختبار من العينة٢٧
 هذا االختبار،   جات يف وىل واليت متثل أدىن الدر     مفحوصاً ضمن اموعة الطرفية األ     ٢١فكان هناك   . ٧٦
واسـتخرجت  . اليت متثل أعلى الدرجات يف هذا االختبار       ضمن اموعة الطرفية الثانية       مفحوصاً ٢١و

  .قيمة ت للفروق يف االستجابات بني اموعتني املتضادتني ذا املقياس 
  )١(اجلدول رقم 

  عقالنيةت ستيودنت لدراسة صدق اموعات املتضادة ملقياس املعتقدات الال
 

املتوسط 
 األدىن

االحنراف 
 املعياري األدىن

املتوسط 
 األعلى

االحنراف 
 املعياري األعلى

ت 
 ستيودنت

 ٦,١٥ ١,٧ ٣٧,٩ ٤,٧٨ ٣١,١ بعد املطالبة
 ٧,٩٩٦ ٣,٠٣ ٣٣,١٩ ٢,١٥ ٢٦,٧١ بعد التفكري الكوارثي

 ٤,١٦ ٦,١٩ ٢٢,٨١ ٢,٧١ ١٦,٦٧ )اإلدانة (بعد تقدير الذات واآلخرين 
 ٥,٠٩ ٣,٤٥ ٣٦,٧٦ ٦,٣٧ ٢٨,٧١ التحمل املنخفض لإلحباطبعد 

 ١٣,٨٤ ٦,٨١ ١٣٠,٦٧ ٦,٠٤ ١٠٣,١٩ الدرجة الكلية لالختبار

   ذات داللة إحصائية بني اموعتني املتضادتنياًفروق) ١(اجلدول رقم بني وي
ن قيمـة ت    وذلك لدى مقياس املعتقدات الالعقالنية بدرجته الكلية ومبقاييسه الفرعية األربعـة، أل           

وذلك يدل على قدرة االختبار يف التمييز       . ٠,٠٥احملسوبة أكرب من قيمة ت اجلدولية وفق مستوى داللة          
  .بني اموعات املتضادة مما يشري إىل صدق االختبار فيما وضع لقياسه 

 
  . طالبا٧٦ً: عدد أفراد عينة دراسة ثبات املقياس هو

  ، ويتبني أن املقياس )٢(يلية لثبات املقياس وأبعاده األربعة موضحة يف اجلدول رقم والنتائج التفص
  بدرجته الكلية ومبقاييسه الفرعية األربعة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وذلك حبساب الثبات بطريقة 

ونباخ ،  لفا كر ، وبطريقة أ  )متت اإلعادة بعد مضي تسعة عشر يوماً على التطبيق األول           (الثبات باإلعادة   
  .وبطريقة الثبات التنصيفي

   )٢(اجلدول رقم 
  درجات ثبات مقياس املعتقدات الالعقالنية

 مستوى الداللة درجة الثبات باإلعادة الثبات التنصيفي معامل ألفا كرونباخ 
 ٠,٠١ ٠,٧٥ ٠,٨٥ ٠,٨٤ بعد املطالبة

 ٠,٠١ ٠,٧٥ ٠,٧٦ ٠,٧٤ بعد التفكري الكوارثي
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 ٠,٠١ ٠,٨٣ ٠,٨٣ ٠,٨٢ )اإلدانة ( ت واآلخرين بعد تقدير الذا
 ٠,٠١ ٠,٨٨ ٠,٨٢ ٠,٨١ بعد التحمل املنخفض لإلحباط

 ٠,٠١ ٠,٨٥ ٠,٩١ ٠,٩٣ الدرجة الكلية لالختبار

 
عيـة،  ، بناء على اإلطار النظري احلديث للفوبيا االجتما٢٠٠٨بين هذا االختبار من قبل الباحثة عام        

  : وعلى بعض االختبارات، ومنها
 

- Watson .J.P and Friend .R: measurement of social evaluation journal of 
consulting and clinical psychology , vol: 33 , 1969.  

 : وهي  بنداً، ومن أربعة أبعاد أساسية،٥٨ويتكون املقياس من 
لتـوتر   ا–مشاعر االرتباك : مثل للفوبيا االجتماعية    ويتمثل يف املظاهر االنفعالية    : البعد االنفعايل  -أ  
  . اخلوف من التقومي السليب–

جتنـب املواقـف   : مثـل للفوبيا االجتماعية  ويتمثل يف املظاهر االجتماعية   : البعد االجتماعي  -ب  
  .بالقلق االجتماعيالجتماعية اليت يرتبط نقصها  املهارات ا–االجتماعية املثرية للقلق 

محـرار   ا–التعـرق  : مثلللفوبيا االجتماعية  ويتمثل يف املظاهر الفيزيولوجية    : البعد اجلسدي  -ج  
  . زيادة دقات القلب–الوجه 
عل تركيز االنتباه على ردود ف    : مثلللفوبيا االجتماعية    ويتمثل يف املظاهر املعرفية      : البعد املعريف  -د  

  .وعلى الذات، اآلخرين السلبية 
  .فضالً عن الدرجة الكلية لالختبار

 
  :  درس صدق املقياس بطريقتني

 وذلك من خالل عرضه على جلنة من احملكمني وهم          :دق احملتوى ـة ص ـطريق -١-١-٢-٥-٨
 النفسي، وقامت الباحثة بأخذ     التدريسية يف ختصص اإلرشاد النفسي وعلم النفس والقياس        أعضاء اهليئة   

  .٪ من قبول احملكمني٨٠ اليت نالت مالحظام واعتماد بنود املقياس
اخـتري أعلـى وأدىن      :)صدق اموعات الطرفية  (تضادة  صدق اموعات امل   -٢-١-٢-٥-٨
 ٢١فكان هناك   . ٧٦اليت بلغ عددها    ذا االختبار من العينة املدروسة      ٪ من درجات املفحوصني يف ه     ٢٧

 مفحوصاً ضـمن  ٢١ هذا االختبار، ويفمفحوصاً ضمن اموعة الطرفية األوىل اليت متثل أدىن الدرجات    
واستخرجت قيمـة ت للفـروق يف     . اموعة الطرفية الثانية واليت متثل أعلى الدرجات يف هذا االختبار         

  .ات بني اموعتني املتضادتني يف هذا املقياساالستجاب
 فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني املتضادتني وذلك لدى مقياس الفوبيا            )٣( اجلدول رقم    ويف

االجتماعية بدرجته الكلية وبأبعاده األربعة، ألن قيمة ت احملسوبة أكرب من قيمـة ت اجلدوليـة وفـق                  
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ىل وذلك يدل على قدرة االختبار يف التمييز بني اموعات املتضادة ممـا يـشري إ          . ٠,٠٥مستوى داللة   
  .صدق االختبار فيما وضع لقياسه

  )٣(اجلدول رقم 
  ت ستيودنت لدراسة صدق اموعات املتضادة ملقياس الفوبيا االجتماعية

االحنراف املعياري  املتوسط األدىن 
االحنراف املعياري  املتوسط األعلى األدىن

 األعلى
ت 

 ستيودنت
 ١٢,٤١ ٥,١٤ ٥٠,٤٣ ٥,٨٨ ٢٩,٢٩ البعد االنفعايل

 ١٠,٥٥ ٥,٠٨ ٣٧,٨٦ ٣,٨٤ ٢٣,١٩ جتماعيالبعد اال
 ١٠,١١ ٥,٥٢ ٣١,٩٥ ٣,٣ ١٧,٧٦ البعد الفيزيولوجي

 ١٠,٥١٢ ٤,٤ ٣٤,٠٥ ٩,١ ٢٠,٢٤ البعد املعريف
 ١٧,٢٧ ١٢,٠٢ ١٥٤,٢٩ ١١,٩٣ ٩٠,٤٨ الدرجة الكلية لالختبار

 
والنتائج التفصيلية لثبات املقياس وأبعاده      .طالباًستة وسبعون    :أفراد عينة دراسة ثبات املقياس    عدد  

، ليتبني أن املقياس بدرجته الكلية وبأبعاده األربعة يتمتـع بدرجـة        )٤(األربعة موضحة يف اجلدول رقم      
متت اإلعادة بعد مضي تسعة عشر يوماً       (عالية من الثبات، وذلك حبساب الثبات بطريقة الثبات باإلعادة          

  . ة ألفا كرونباخ ، وبطريقة الثبات التنصيفي، وبطريق)على التطبيق األول 
  )٤(اجلدول رقم 

  درجات ثبات مقياس الفوبيا االجتماعية
 مستوى الداللة الثبات باإلعادة الثبات التنصيفي معامل ألفا كرونباخ 

 ٠,٠١ ٠,٨٣ ٠,٨٥ ٠,٨٤ البعد االنفعايل
 ٠,٠١ ٠,٧٤ ٠,٧٦ ٠,٧٤ البعد االجتماعي

 ٠,٠١ ٠,٧٩ ٠,٨٣ ٠,٨٢ البعد الفيزيولوجي
 ٠,٠١ ٠,٨١ ٠,٨٢ ٠,٨١ البعد املعريف

 ٠,٠١ ٠,٧٩ ٠,٩١ ٠,٩٣ الدرجة الكلية لالختبار

 
  . ألفا كرونباخ لدراسة ثبات االختبارات -١-٦-٨
  .ترابط بريسون لدراسة الثبات باإلعادة لالختبارات  -٢-٦-٨
  .زئة النصفية دراسة الثبات بالتج -٣-٦-٨
 .ت لدراسة صدق اموعات املتضادة ت ستيودن-٤-٦-٨
    . النسب املئوية لدراسة صدق احملكمني     -٥-٦-٨
 . معامل ارتباط بريسون لدراسة الفرضية األوىل -٦-٦-٨
  . االرتباط اجلزئي لدراسة بقية الفرضيات -٧-٦-٨
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  : عاجلة اإلحصائية هلا توصلت الباحثة إىل النتائج التاليةبعد دراسة الفرضيات و امل




 
 –الـزعيب والطالفحـة     (  .كما ذكر الزعيب والطالفحة   لفرضية  اعتمد ارتباط بريسون لدراسة هذه ا     

عالقة بني املعتقدات الالعقالنيـة     الاستخراج معامل ارتباط بريسون لفحص       ). ٢٢٨ -٢٢٣:  ٢٠٠٤
أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين املذكورين عند مستوى داللـة     تبني  والفوبيا االجتماعية   

  . ذلك) ٥(ويبني اجلدول رقم .. ٠,٧٢اط بينهما ، وقد بلغت قيمة االرتب٠,٠١
  )٥(اجلدول رقم 

  معامل ارتباط بريسون بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية لدى عينة الدراسة
 املعتقدات الالعقالنية الفوبيا االجتماعية 

٠,٧٢١ ١* 
 الفوبيا االجتماعية ٠,٠٠٠ 

٢٠٧ ٢٠٧ 
١ *٠,٧٢١ 
 املعتقدات الالعقالنية  ٠,٠٠٠

٢٠٧ ٢٠٧ 

   .٠,٠١دال إحصائياً عند مستوى داللة *
 وعدد أفراد   ،األعلى، ومستوى الداللة يف الوسط    وكل خلية يف هذا اجلدول متثل معامل االرتباط يف          

  .ذه الفرضية، وبالتايل قبوهلاوهكذا يتنب صدق ه .العينة يف األسفل
  .  النظرية اإلرشادية العقالنية االنفعالية السلوكيةونتيجة هذه الفرضية تقدم دليالً على صحة

  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة من خالل دراستها لربنامج إرشادي 
  . يعتمد النظرية املذكورة سابقاً

ـ  اً حمـدداً  وتتفق مع نتيجة دراسة أمبلري الذي درس العالقة بني املعتقدات الالعقالنية وجانب             اًمرتبط
  . االتصال االجتماعي الفوبيا االجتماعية وهوب

لقد أثبتت هذه الفرضية عالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية لدى طلبة من الـصف               
األول الثانوي، وبالتايل هي تثبت مالءمة اإلرشاد العقالين االنفعايل السلوكي لعالج الفوبيا االجتماعيـة    

 األول الثانوي نظراً ملا تبني من صدق النظرية اليت يقوم عليها هذا النوع من اإلرشاد،                لدى طلبة الصف  
  .ة املراهقني يف املرحلة الثانويةوذلك لدى شرحي
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نية العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقال     ) ١(ويوضح الرسم البياين املبني يف الشكل رقم        
  .لدى طلبة الصف األول الثانوي

  يوضح العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية  )١(الشكل 

Total Social Phobia

Total IrrationalBeli

  



 

   ). ١٦٢ -١٥٩: ٢٠٠٧-إنوين . ( لفحص هذه الفرضية حسب االرتباط اجلزئي
دراسة ارتباط بريسون بني متغري الفوبيا االجتماعيـة ومـتغري املعتقـدات            ) ٦(ويظهر اجلدول رقم    

عامل االرتباط يف هذه    وكما هو موضح يف اجلدول يكون م       .الالعقالنية، دون استبعاد تأثري متغري اجلنس     
   .٠,٧٢٠٨=  احلالة 

  معامالت االرتباط الثنائية    )٦(اجلدول رقم 
 اجلنس الفوبيا االجتماعية املعتقدات الالعقالنية املتغريات

٠,٠٦٦١ ٠,٧٢٠٨ ١,٠٠٠٠ 
 املعتقدات الالعقالنية ٢٠٥ ٢٠٥ ٠

 ٠,٣٤٤ ٠,٠٠٠ 
٠,٠١٨٥- ١,٠٠٠٠ ٠,٧٢٠٨ 

 الفوبيا االجتماعية ٢٠٥ ٠ ٢٠٥
٠,٧٩١  ٠,٠٠٠ 

١,٠٠٠٠ ٠,٠١٨٥- ٠,٠٦٦١ 
 اجلنس ٠ ٢٠٥ ٢٠٥

٠,٣٢٧ ٠,٣٤٤  
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لى، وعدد أفراد العينة يف الوسط، ومـستوى        وكل خلية يف هذا اجلدول متثل معامل االرتباط يف األع         
  .الداللة يف األسفل

 بعد التخلص مـن تـأثري      حتليالت االرتباط نفسها، ولكن يف هذه املرة      ) ٧(وتتكرر يف اجلدول رقم     
  . ٠,٧٢٣٨=ويصبح معامل االرتباط اجلزئي اجلديد يف هذه احلالة . متغري اجلنس واستبعاده

   )٧(اجلدول رقم 
  معامالت االرتباط اجلزئية

 الفوبيا االجتماعية املعتقدات الالعقالنية املتغريات
٠,٧٢٣٨ ١,٠٠٠٠ 

 املعتقدات الالعقالنية ٢٠٤ ٠
 ٠,٠٠٠ 

١,٠٠٠٠ ٠,٧٢٣٨ 
 ا االجتماعيةالفوبي ٠ ٢٠٤

٠,٠٠٠  

وكل خلية يف هذا اجلدول متثل معامل االرتباط يف األعلى، وعدد أفراد العينة يف الوسط، ومـستوى                 
  .الداللة يف األسفل

) ٧، ورقـم  ٦املوضحة يف اجلدولني رقـم    (موعتني من معامالت االرتباط     وعند املقارنة بني هاتني ا    
قد أثر يف العالقـة بـني مـتغريي الفوبيـا          ) اجلنس(تخلص من تأثري املتغري اإلضايف       ال وملعرفة هل كان  

مـن  (  قـوة االرتبـاط   االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية، أم ال؟ يظهر أن هناك زيادة بسيطة جداً يف          
  قدات ويشري ذلك إىل أن العالقة املشاهدة بني الفوبيا االجتماعية واملعت  ). ٠,٧٢٣٨ إيل ٠,٧٢٠٨
  .نية ال ترجع فقط إىل متغري اجلنسالالعقال

استخدمت الباحثة االرتباط اجلزئي للتحقق من العالقة بني الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية،         
ـ   ـر ارتباط ج  ـد ظه ـوق. ن متغري اجلنس  ـت م ـيف حني ختلص   وي بـني املـتغريين     ـزئي إجيايب ق

   .٠,٧٢٣٨=ار ر ـباعتب
اً أن التخلص من متغري اجلنس كان له أثر ضئيل جد      ) ٠,٧٢٠٨=ر(حقق من االرتباط    وقد كشف الت  

  .يف قوة العالقة بني املتغريين
  عالقة ذات داللة إحـصائية بـني الفوبيـا االجتماعيـة        إن هناك وهكذا ترفض الفرضية الثانية أي      

وقد تبني أن العالقـة بـني       . واملعتقدات الالعقالنية لدى طلبة الصف األول الثانوي وفق متغري اجلنس         
رجع إىل متغري اجلنس، فليس هناك أثر ملـتغري اجلـنس يف            اعية واملعتقدات الالعقالنية ال ت    الفوبيا االجتم 

  .رتباط القائم بني هذين املتغرييناال
  االرتباط بني يف تلف نتيجة هذه الفرضية مع نتيجة دراسة أمبلري الذي وجد أن ملتغري اجلنس أثراً ختو
  ). وهو يشكل جانباً من جوانب الفوبيا االجتماعية(تقدات الالعقالنية واالتصال االجتماعي املع

  وقد تعود نتيجة هذه الفرضية إىل أن التربية والتنشئة التربوية املرتبطة باجلنس مل تؤثر يف الدور الذي 
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  .اإلناث على حد سواء الفوبيا االجتماعية لدى املراهقني الذكور ويه املعتقدات الالعقالنية يفتؤد



 

دراسة ارتباط بريسون بـني     ) ٨(ويظهر اجلدول رقم    . زئيلفحص هذه الفرضية حسب االرتباط اجل     
  .ستبعاد تأثري متغري مكان اإلقامةمتغري الفوبيا االجتماعية ومتغري املعتقدات الالعقالنية، دون ا

   .٠,٧٢٠٨=  وكما هو موضح يف هذا اجلدول يكون معامل االرتباط يف هذه احلالة 
  يةمعامالت االرتباط الثنائ  )٨(اجلدول رقم 

 مكان اإلقامة الفوبيا االجتماعية املعتقدات الالعقالنية املتغريات
٠,١٥٢٥ ٠,٧٢٠٨ ١,٠٠٠٠ 

 املعتقدات الالعقالنية ٢٠٥ ٢٠٥ ٠
 ٠,٠٢٨ ٠,٠٠٠ 

٠,٠٦٨٤ ١,٠٠٠٠ ٠,٧٢٠٨ 
 الفوبيا االجتماعية ٢٠٥ ٠ ٢٠٥

٠,٣٢٧  ٠,٠٠٠ 
١,٠٠٠٠ ٠,٠٦٨٤ ٠,١٥٢٥ 

 مكان اإلقامة ٠ ٢٠٥ ٢٠٥
٠,٣٢٧ ٠,٠٢٨  

   ومستوى ،على، وعدد أفراد العينة يف الوسطوكل خلية يف هذا اجلدول متثل معامل االرتباط يف األ
  .الداللة يف األسفل

حتليالت االرتباط نفسها، ولكن يف هذه املرة بعد التخلص مـن تـأثري            ) ٩(وتتكرر يف اجلدول رقم     
   .٠,٧٢٠٥= باط اجلزئي اجلديد يف هذه احلالة ويصبح معامل االرت. متغري مكان اإلقامة واستبعاده

  معامالت االرتباط اجلزئية )٩(اجلدول رقم 
 الفوبيا االجتماعية املعتقدات الالعقالنية املتغريات

٠,٧٢٠٥ ١,٠٠٠٠ 
 املعتقدات الالعقالنية ٢٠٤ ٠
 ٠,٠٠٠ 

١,٠٠٠٠ ٠,٧٢٠٥ 
 الفوبيا االجتماعية ٠ ٢٠٤

٠,٠٠٠  

   ومستوى ،على، وعدد أفراد العينة يف الوسطاجلدول متثل معامل االرتباط يف األوكل خلية يف هذا 
  .الداللة يف األسفل

  ) ٩، ورقم ٨املوضحة يف اجلدولني رقم ( ولدى املقارنة بني هاتني اموعتني من معامالت االرتباط 
   العالقة بني متغريي الفوبيا قد أثر يف) مكان اإلقامة(وملعرفة هل كان التخلص من تأثري املتغري اإلضايف 
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مـن  ( بسيطاً جداً يف قـوة االرتبـاط          واملعتقدات الالعقالنية، أم ال، يظهر أن هناك نقصاً        االجتماعية
  دات ـة واملعتقـا االجتماعيـويشري ذلك إىل أن العالقة املشاهدة بني الفوبي) ٠,٧٢٠٥ىلإ٠,٧٢٠٨

  . اإلقامةالالعقالنية ال ترجع فقط إىل تأثري متغري مكان
عتقدات الالعقالنية، االرتباط اجلزئي للتحقق من العالقة بني الفوبيا االجتماعية وامل      الباحثة  استخدمت  

ـ  ـارتبظهر  د  ـوق.  من متغري مكان اإلقامة      تختلصيف حني    وي بـني املـتغريين   ـاط جزئي إجيايب ق
   .٠,٧٢٠٥= باعتبار  ر 

لتخلص من متغري مكان اإلقامة كان لـه أثـر       أن ا ) ٠,٧٢٠٨=ر(ف التحقق من االرتباط     وقد كش 
  .اً يف قوة العالقة بني املتغريينضئيل جد
 عالقة ذات داللة إحـصائية بـني الفوبيـا االجتماعيـة         إن هناك    كذا ترفض الفرضية الثالثة أي    وه

ة بني  قد تبني أن العالق   . واملعتقدات الالعقالنية لدى طلبة الصف األول الثانوي وفق متغري مكان اإلقامة          
متغري مكان اإلقامة، فليس هناك أثر ملـتغري مكـان          إىل  رجع  اعية واملعتقدات الالعقالنية ت   الفوبيا االجتم 
  .رتباط القائم بني هذين املتغرييناإلقامة يف اال

وقد تعود نتيجة هذه الفرضية إىل أن أسلوب التربية والتنشئة املتبع يف الريف ال يشكل فرقـاً لـدى                 
التنشئة املتبع يف املدينة يف تأثريه يف املعتقدات الالعقالنية والدور الذي تؤديه يف الفوبيـا           أسلوب التربية و  

  .االجتماعية لدى املراهقني الذين نشؤوا يف الريف واملراهقني الذين نشؤوا يف املدينة



–– 

دراسة ارتباط بريسون بني    ) ١٠(ويظهر اجلدول رقم    . لفحص هذه الفرضية حسب االرتباط اجلزئي     
  .عقالنية، دون استبعاد تأثري متغري املستوى االقتصاديالفوبيا االجتماعية ومتغري املعتقدات الال

  . ٠,٧٢٠٨=  وكما هو موضح يف اجلدول يكون معامل االرتباط يف هذه احلالة 
  معامالت االرتباط الثنائية  )١٠(اجلدول رقم 

 املستوى االقتصادي الفوبيا االجتماعية املعتقدات الالعقالنية املتغريات
٠,٠٥٧٥ ٠,٧٢٠٨ ١,٠٠٠٠ 

 املعتقدات الالعقالنية ٢٠٥ ٢٠٥ ٠
 ٠,٤١٠ ٠,٠٠٠٠ 

٠,٠٤٧٥ ١,٠٠٠٠ ٠,٧٢٠٨ 
 الفوبيا االجتماعية ٢٠٥ ٠ ٢٠٥

٠,٤٩٧  ٠,٠٠٠ 
١,٠٠٠٠ ٠,٠٤٧٥ ٠,٠٥٧٥ 

 املستوى االقتصادي ٠ ٢٠٥ ٢٠٥
٠,٤٩٧ ٠,٤١٠  



 ناديا رتيب.د.. ……...............…االجتماعية لدى طالب الصف األول الثانوي وعالقتها بالمعتقدات الالعقالنيةالفوبيا 
  
 

 
 
٢٤٥

 ومـستوى   ،ة يف الوسط  على، وعدد أفراد العين   وكل خلية يف هذا اجلدول متثل معامل االرتباط يف األ         
  .الداللة يف األسفل

  حتليالت االرتباط نفسها، ولكن يف هذه املرة بعد التخلص من تأثري ) ١١(وتتكرر يف اجلدول رقم 
  .٠,٧٢٠١= يف هذه احلالة ويصبح معامل االرتباط اجلزئي اجلديد . متغري املستوى االقتصادي واستبعاده

  )١١(اجلدول رقم 
  زئيةمعامالت االرتباط اجل

 الفوبيا االجتماعية املعتقدات الالعقالنية املتغريات
٠,٧٢٠١ ١,٠٠٠٠ 

 املعتقدات الالعقالنية ٢٠٤ ٠
 ٠,٠٠٠ 

١,٠٠٠٠ ٠,٧٢٠١ 
 الفوبيا االجتماعية ٠ ٢٠٤

٠,٠٠٠  

ومـستوى   ،على، وعدد أفراد العينة يف الوسط     وكل خلية يف هذا اجلدول متثل معامل االرتباط يف األ         
  .لة يف األسفلالدال

) ١١ ورقم،١٠ رقم املوضحة يف اجلدولني  ( وعند املقارنة بني هاتني اموعتني من معامالت االرتباط         
قد أثر يف العالقة بـني مـتغريي     ) املستوى االقتصادي (ملعرفة هل كان التخلص من تأثري املتغري اإلضايف         

من (  أن هناك نقصاً بسيطاً جداً يف قوة االرتباط          الفوبيا االجتماعية واملعتقدات الالعقالنية، أم ال؟ يظهر      
ويشري ذلك إىل أن العالقة املشاهدة بني الفوبيا االجتماعيـة واملعتقـدات            ). ٠,٧٢٠١  إىل    ٠,٧٢٠٨

  .فقط إىل متغري املستوى االقتصاديالالعقالنية ال ترجع 
جتماعية واملعتقدات الالعقالنية، استخدمت الباحثة االرتباط اجلزئي للتحقق من العالقة بني الفوبيا اال        

ر ارتباط جزئي إجيايب قوي بـني املـتغريين         ـوقد ظه . يف حني ختلصت من متغري املستوى االقتصادي      
  .٠,٧٢٠١= باعتبار  ر 

أن التخلص من متغري املستوى االقتصادي كان له    ) ٠,٧٢٠٨=ر( وقد كشف التحقق من االرتباط      
  . املتغرييناً يف قوة العالقة بنيأثر ضئيل جد

 عالقة ذات داللة إحصائية بـني الفوبيـا االجتماعيـة         إن هناك   وهكذا  ترفض الفرضية الرابعة أي       
 ألا  تـبني أن    . واملعتقدات الالعقالنية لدى طلبة الصف األول الثانوي وفق متغري املستوى االقتصادي          

متغري املستوى االقتصادي، فليس هناك   ىل  إرجع  اعية واملعتقدات الالعقالنية ال ت    العالقة بني الفوبيا االجتم   
  . االرتباط القائم بني هذين املتغريينأثر ملتغري املستوى االقتصادي يف

وقد تعود نتيجة هذه الفرضية إىل أن الوضع املادي لألسرة ال يؤثر يف اكتساب املعتقدات الالعقالنية                
  .قني مهما اختلف وضعهم املاديوال يف الدور الذي تؤديه يف الفوبيا االجتماعية لدى املراه
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 االهتمام بدراسة العالقة بني املعتقدات الالعقالنية واالضطرابات النفسية األخرى لـدى            -١-١٠
  .املراهقني
 االهتمام بدراسة العالقة بني املعتقدات الالعقالنية والفوبيا االجتماعية لدى شرائح أخرى            -٢-١٠

  .مثل شرحية األطفال 
اء الصف برنامج إرشادي يعتمد على النظرية العقالنية االنفعالية الـسلوكية لعـالج            ـ بن -٣-١٠

  . الفوبيا االجتماعية لدى طلبة الصف األول الثانوي
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 دار الفجـر  : القاهرة .العالج النفسي السلوكي املعريف احلديث     .)١٩٩٤(.  إبراهيم ،عبد الستار   -
  .للنشر والتوزيع

  أساليبه ومناذج من : للطفلالعالج السلوكي  " ).١٩٩٣. ( د الستار وآخرونـم، عبـ إبراهي-
  . الوطين للثقافة والفنون واآلدابالس: الكويت، ١٨٠العدد ، عامل املعرفة، "حاالته
  . دار القلم: الكويت.دليل الوالدين إىل تنشئة الطفل ).١٩٩٦. ( إمساعيل، حممد-
ـ  ( .اجعل حياتك سعيدة وهانئة ).٢٠٠٤. (ألربت إيليس،  - ) متـرجم ة، مركز التعريـب والترمج
  . الدار العربية للعلوم:بريوت

 خالـد العـامري،   ( .SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام بـرامج     ).٢٠٠٧. (آلني.  إنوين - 
  .الفاروق للنشر والتوزيع دار :القاهرة) مترجم
الدليل العملـي للمرشـدين النفـسيني        ).٢٠٠٢. (سامروعرار،   غسان وعز، إميان  . فخر أبو   -

  .والكتب املدرسية وزارة التربية، املؤسسة العامة للمطبوعات. والتربويني
. األمحـد وعلي،  سعد،  ( ،عملية اإلرشاد النفسي    ).٢٠٠٥. ( دانيلوديالين،  شيلدون  ،   ايزنربغ -

  . جامعة دمشق منشورات:دمشق) عدنان، مترجم
  . منشورات جامعة دمشق:دمشق. )١(نظريات اإلرشاد النفسي  ).٢٠٠٧. ( بالن، كمال-
حنـان،  زيـن الـدين،      و ، فوزي  داود ( .علم النفس اإلكلينيكي    ).٢٠٠٧. (  تيموثي  ترول، -
  . دار الشروق:عمان) مترجم
 . التوثيق التربويية،  وزارة الترب).١٩٩٣،١٩٩٢. ( التربية يف اجلمهورية العربية السورية-
 . دار العلم للماليني:، الرياضأحباث يف علم النفس السريري  ).١٩٨٧. (  احلجار، حممد-
  .مكتبة الفجالة:  القاهرة.أسرارها وأمراضها–النفس  ).١٩٩٠. (  حممود محودة،-
لعقـالين  فاعلية برنامج إرشادي مجعي يستند إىل االجتـاه ا          ).٢٠٠٤. (  اخلواجة، عبد الفتاح   -

االنفعايل وأسلوب حل املشكالت يف خفض الضغوط النفسية اليت تواجه الطالب املوهوبني الـذكور        
  .، األردن أطروحة دكتوراة، عمان.يف سن املراهقة وحتسني مستوى تكيفهم

، ١٢جملد  ،  )العلوم التربوية   ( جملة دراسات   ،   تطوير اختبار األفكار العقالنية      . الرحياين، سليمان  -
  . ١٩٨٥، ١١دد ع

فهم وحتليل البيانـات     / SPSSالنظام اإلحصائي    ).٢٠٠٤. ( عباس ، حممد والطالفحة،   الزعيب -
  . دار وائل للنشر:امعة األردنيةجلا . عمان.اإلحصائية

  . عامل الكتب: القاهرة.٤ ط.علم نفس النمو ).١٩٧٧. ( زهران، حامد-
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  .عامل الكتب: قاهرة ال.علم النفس العالجي  ).١٩٩٤. (  سري، إجالل-
 .  منشورات جامعة دمشق: دمشق.علم الشذوذ النفسي ).١٩٩٤. ( سعد، علي-
 . والنشر  دار غريب للطباعة.نظريات اإلرشاد والعالج النفسي .)١٩٩٤ (. حممدالشناوي، -
أسـسه  : العالج الـسلوكي احلـديث     ).١٩٩٨. ( حممد السيد  وعبد الرمحن،   الشناوي، حممد  -

 . دار قباء للطباعة والنشر:لقاهرةا .وتطبيقاته
تقييم فعالية العالج العقالين االنفعـايل حلـاالت الرهـاب           ).١٩٩٦. ( عبد الرمحن   الشبانات، -

  .  رسالة ماجستري غري منشورة، السعودية، معهد العلوم األمنية،"دراسة عيادية " االجتماعي 
لصف اجلامعات وعالقتها بالـضغوط     األفكار الالعقالنية لدى طلبة ا     ).١٩٩٥. ( طاهر، شوبو  -

  .لية التربية، اجلامعة املستنصرية ك.النفسية وأساليب التعامل معها
اضـطرا بـات      فاعلية برنامج إرشادي معريف سلوكي يف خفض بعض        ).٢٠٠٢. ( العطية، أمساء  -

، ٢١لعددا،  ١١سنة  ، جامعة قطر، ال   جملة مركز البحوث التربوية    .القلق لدى عينة من أطفال دولة قطر      
  . ٢٢١،٢٢٨:يناير

 ،جملة علم النفس  ،   الالعقالنية لألطفال واملراهقني   إعداد مقياس األفكار   . حممد السيد   عبد الرمحن،  -
  .١٩٩٧، ٤١-٤٠العددان 

  دار الفكـر للطباعـة والنـشر       : عمان .مدخل إىل الصحة النفسية    ).٢٠٠١. (  حممد  عبد اهللا،  -
  .والتوزيع

  . دار صفاء: عمان.سوعة فن التعامل مع املراهقني واملراهقاتمو ).٢٠٠٤. (فؤاد عليان، -
 أساسيات اإلرشاد " الدليل العملي للمرشدين النفسيني والتربويني       ).١٩٩٨. ( ديفيد  غيلدارد، -
  . دار الفكر:عمان)  مترجمنادر الزيود،. ("الفردي

لعـدد   ا،جملة علم النفس . يةعقالنفكار العقالنية و الال قلق االختبار واأل   .  فرح، عدنان وآخرون    -
  .، السنة السابعة، القاهرة٢٦

  .والتوزيع  دار املنارة للنشر : جدة.)اخلجل(اخلواف االجتماعي   ).١٩٩٤. ( املاحل، حسان-
االستداليل تطبيقاته يف احلاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية        اإلحصاء): ٢٠٠٠(عبد اهللا . املنيزل -

)SPSS( –  دار وائل للنشر:ردنيةامعة األ اجل–عمان .  
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