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امللخص:
هدفت الدرا�سة تق�صي فاعلية برنامج �إر�شادي معريف-
�سلوكي يف حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني يف القد�س ،با�ستخدام املنهج �شبه التجريبي،
على عينة �ضمت ( )30طالب ًا وطالبة ،ترتاوح �أعمارهم ما بني (15
  )17عاماً ،ممن �سجلوا درجات منخف�ضة على مقيا�س املهاراتاالجتماعية ودرجات مرتفعة على مقيا�س ال�شعور باخلجل ،ق�سموا
منا�صفة �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة .طُ بق
الربنامج الإر�شادي على املجموعة التجريبية يف ( )12جل�سة،
بواقع جل�ستني �أ�سبوعياً ،مدة كل منها ( )60دقيقة ،وذلك يف الف�صل
الثاين من العام � .2020/ 2019أظهرت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س البعدي
على مقيا�سي املهارات االجتماعية وال�شعور باخلجل ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وكانت الفروق دالة �أي�ض ًا بني القيا�سني
القبلي والبعدي على املجموعة التجريبية ل�صالح القيا�س البعدي،
يف حني مل تظهر فروق دالة بني القيا�سني البعدي والتتبعي لدى
�أفراد املجموعة التجريبية ملقيا�س املهارات االجتماعية ،ول�صالح
القيا�س التتبعي على مقيا�س ال�شعور باخلجل ،مما ي�شري �إىل فاعلية
الربنامج الإر�شادي يف حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور
باخلجل لدى الطلبة ،وا�ستمرارية فاعليته بعد فرتة تتبع مدتها
�ستة �أ�سابيع .كما بينت النتائج �أن حجم الأثر للربنامج الإر�شادي
قد بلغ ( ) .941يف حت�سني املهارات االجتماعية ،و (  )958.يف
خف�ض ال�شعور باخلجل� .أو�صت الدرا�سة بتطبيق الربنامج الإر�شادي
املطور على املجتمعات الفل�سطينية واملجتمعات الأخرى ،وت�ضمني
اخلطط الإر�شادية للمر�شدين الرتبويني يف املدار�س لربامج �إر�شادية
ت�ستهدف حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى
الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية.
الكلمات املفتاحية :الإر�شاد املعريف ،ال�سلوكي ،املهارات
االجتماعية ،ال�شعور باخلجل ،الطلبة املراهقون.

Abstract:
The study aims to investigate the effectiveness
of a cognitive-behavioral counseling program in
improving social skills and reducing the feeling of
shyness among adolescent students in Jerusalem,
using the quasi-experimental approach on a sample
of 30 male and female students aged from 15 to 17
years, which have lower social skills and a higher
feeling of shyness scores. The sample was divided
equally into two groups, experimental and control.
The experimental group received the conseling
program within 12 sessions, two sessions a week, each
lasting for 60 minutes. The results showed statistically
significant differences between the experimental and
control groups in the post-test of social skills and

the feeling of shyness in favor of the experimental
group. The differences are also significant between
the pre and post-tests on the experimental group in
favor of the post-test, while there are no significant
differences between the post and follow-up test among
the experimental group members on social skills and
shyness scales. This indicates the effectiveness of the
counseling program in improving social skills and
reducing the feeling of shyness. The results also showed
that the effect of the counseling program reached .941
in improving social skills and .958 in reducing the
feeling of shyness. The study recommends applying the
developed counseling program and the inclusion of
extension plans for educational counselors in schools
for extension programs to improve social skills and
reduce the feeling of shyness among students at all
school levels.
Keywords: Cognitive-behavioral counseling,
social skills, shyness, adolescent students.

املقدمة:
الإن�سان كائن اجتماعي بطبعه ،وتعتمد حياته على التفاعل
بينه وبني املحيطني به من اجلماعات التي ينتمي �إليها من �أبناء
جن�سه ،فالتفاعل االجتماعي ي�شكل �أ�سا�س �شخ�صية الفرد الذي من
خالله يحقق �إ�شباع ًا لرغباته وحاجاته الفيزيولوجية والنف�سية.
ويعد التفاعل االجتماعي �أ�سا�س ًا لتحقيق توافق الفرد مع نف�سه ومع
الآخرين ،ف�شخ�صية الفرد تنمو وتتطور يف جوانبها املختلفة داخل
الإطار االجتماعي والثقايف الذي ين�ش�أ فيه ،والفرد بطبيعة احلال
يتعر�ض للعديد من الأحداث اليومية التي ت�ؤثر فيه ،وبخا�صة يف
مرحلة املراهقة التي ي�صفها املتخ�ص�صون والرتبويون ب�أنها من
�أهم مراحل احلياة و�أخطرها؛ �إذ حتدث فيها معظم التغريات اجل�سدية
والنف�سية ،وبوترية مت�سارعة ،والنمو ال�سليم فيها يتطلب من املراهق
�أن يكون موفق ًا يف عالقاته وتفاعالته مع نف�سه ومع الآخرين ،و�إال
�أ�صبح �شخ�ص ًا م�ضطرب ًا ومنعزالً ،ويعاين من ق�صور يف املهارات
االجتماعية ،وتغلب عليه �سمة اخلجل ،وانعكا�س ذلك على مراحل
حياته القادمة.
حتتل املهارات االجتماعية مكان ًا بارزاً يف حياة الفرد منذ
الطفولة حتى نهاية العمر ،ملا لها من �أهمية بالغة يف تفاعل الفرد
وتوافقه وتوا�صله مع الأفراد الآخرين يف املجتمع ،ويعتمد التفاعل
االجتماعي للفرد ب�صورة �أ�سا�سية على �إمكانات الفرد ومهاراته
اللفظية وغري اللفظية يف التوا�صل مع الآخرين .كما يعزى االهتمام
باملهارات االجتماعية �إىل كونها من العنا�رص املهمة التي حتدد
طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مع املحيطني به يف ال�سياقات
املختلفة التي تعد يف حالة ات�صافها بالكفاءة من ركائز التوافق
النف�سي على امل�ستوى ال�شخ�صي واملجتمعي (�شوقي.)2003 ،
ويعرف مو�س ( )Moos, 2000:370املهارات االجتماعية
مت تعلمها ،وت�ستخدم من �أجل
ب�أنها“ :جمموعة من ال�سلوكات التي َّ
حتقيق العديد من الأهداف املتنوعة ،واحل�صول على م�صادر للتعزيز
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يف �أثناء موقف بين�شخ�صي” .ويعرفها حممد ( )2009:14ب�أنها:
“تلك العنا�رص من ال�سلوك التي تدعم عالقات الفرد مع الآخرين،
ومتثل �أهمية بالغة لكي يحافظ الفرد على التفاعل االجتماعي مع ال
�آخرين”.
وتعد املهارات االجتماعية متغرياً نف�سي ًا مهماً ،وم�ؤ�رشاً قوي ًا
لل�صحة النف�سية للفرد ،فهي تو�ضح ما لدى الفرد من قدرة تعبريية
وكفاية اجتماعية عالية ،وهي متثل نظام ًا متنا�سق ًا من الن�شاط
ي�سعى الفرد من خالله �إىل حتقيق هدف معني عندما يتفاعل مع
الآخرين ،ويقوم بن�شاط اجتماعي يتطلب منه مهارات ليوائم بني
ما يقوم به وبني ما يفعله هو لي�صحح م�سار ن�شاطه االجتماعي،
فيحقق املواءمة (املطوع.)2001 ،
ووفق ًا لنظرية التعلم االجتماعي لباندورا “ ،”Banduraف�إن
التعلم يحدث باملالحظة من خالل �أربع عمليات ،هي :عملية االنتباه،
وفيها يالحظ الفرد املتعلم وينتبه ل�سلوك النموذج ،ومن ثم ي�ستوعب
املعلومات التي يعر�ضها النموذج .عملية االحتفاظ :فبمجرد �أن
ينتبه امل�سرت�شد للمعلومات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلوك الذي منذجة
ي�صبح قادراً على �أن يفهم جوانب هذه املعلومات ،ويكون قادراً على
تذكر املادة التي ا�ستقبلتها حوا�سه ،ويتم ذلك من خالل حفظ املادة
يف �صورة �سمعية وب�رصية .ا�سرتجاع ال�سلوك احلركي :يتم يف هذه
العمليات ا�سرتجاع ال�سلوك املحفوظ يف الذاكرة ،وتكون لدى الفرد
املهارات احلركية املنا�سبة والقدرة على حفظ التوازن املطلوبني
لأداء ال�سلوك .عملية الدافعية :وفيها البد من وجود باعث منا�سب
حتى ميكن �أداء اال�ستجابة املتعلمة ،وتكون ظاهرة (كامل.)2003 ،
وعمد ترينر وزمال�ؤه (� )Turner et al., 2006إىل ت�صنيف
املهارات االجتماعية �إىل عدد من املجاالت ،والتي ت�شتمل على:
�إدراك الفر�صة �أو املوقف ،وفر�ض ال�شخ�صية ،واملبادرة واملرونة،
والقدرة على التكيف .و�أ�شاروا �إىل � َّأن فاعلية املهارات االجتماعية
ب�أنواعها امل�شار �إليها �آنف ًا ترتبط ب�صورة و�سطية مب�ؤ�رشات ال�سلوك
االجتماعي الهادف ،و�إىل وجود ارتباط بني مهارات �إدراك الفر�ص
كواحد من مكونات املهارة االجتماعية وفاعلية مهارات ال�سلوك
االجتماعي الإيجابي ،والرتفيه والعالقات االجتماعية ،واملثابرة
االجتماعية ،واالندماج مع الآخرين ،والقيادة.
ويدخل ال�سلوك االجتماعي واملهارات االجتماعية يف كل
مظهر من مظاهر حياة الفرد بحيث ي�ؤثر يف تكيفه و�سعادته وجناحه
وفاعليته يف مراحل حياته املختلفة ،وب�شكل خا�ص خالل مراحل
تعلمه املدر�سية ،فقدرته على تكوين عالقات اجتماعية حتدد درجة
�شعبيته بني �أقرانه ومدى قدرته على الإفادة واال�ستفادة منهم ،وهو
ما ينعك�س ب�شكل كبري على ذاته وعلى �إدراكه لفاعليتها .وترتبط
املهارات االجتماعية بعدد من �أ�شكال ال�سلوك ،مثل :تقدمي امل�ساعدة
للآخرين ،والتعاطف معهم ،وح�سن التوا�صل والتعبري عن امل�شاعر
كما ت�ؤثر فيها (احلايك.)2009 ،
ترى بع�ض الدرا�سات (العدل2001 ،؛ � ،)Carter, 2004أن �أي
ق�صور يف املهارات االجتماعية ينتج عنه �ضعف يف تقدير الفرد
لذاته ولقدراته ،وانعكا�س ذلك على تفاعالته مع �أقرانه و�شعوره
باخلجل .ولعل من �أهم امل�شكالت النف�سية التي مير بها املراهق
م�شكلة اخلجل االجتماعي ،فهي من الظواهر النف�سية واال�ضطرابية
التي ت�ؤثر على منط العالقات ال�سائدة بني املراهقني ،فت�صيبهم
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بالوحدة النف�سية واالنطواء (عواد .)2015 ،ويرى كونت و�آخرون
(� ،)Conte et al., 1995أن عجز املهارات االجتماعية منت�رش �أكرث
بني الأطفال الذين يعانون من عجز التوا�صل اللغوي ،واملظاهر
املعرفية املت�صلة باملهارات االجتماعية ،ومنها اخلجل.
ويرتبط ال�شعور باخلجل بق�صور املهارات االجتماعية
لدى الأفراد ،فقد ي�ضطر اخلجول للتعامل مع مواقف فيها ات�صال
ب�أ�شخا�ص �آخرين �أو عندما يكون مو�ضع مالحظة من الآخرين،
فتنتابه م�شاعر نق�ص القيمة ونق�ص التقدير الذاتي ،ويعاين من
عجز يف التعبري عن الذات وتنق�صه القدرة على ت�أكيدها ،واحلزم يف
املواقف والدفاع عن حقوقه اخلا�صة .وقد ي�سبب له ذلك جمموعة من
أقران جدد،
امل�شكالت ،مثل :بعده عن مواقف الرتويح والتعرف على � ٍ
وتدين حت�صيله يف االختبارات ال�شفهية ،وفقدانه لبع�ض م�صاحله
لعدم قدرته على اتخاذ موقف حازم جتاه بع�ض الت�رصفات من
الآخرين ،فاخلجل له بعدان ،يتمثالن يف �سلوكني رئي�سني ،هما:
ال�شعور بعدم االرتياح يف املواقف االجتماعية ،و�صعوبات يف
التعبري عن الذات يف هذه املواقف (�أبو �أ�سعد.)2016 ،
وعرف ال�سبعاوي ( )2010اخلجل باعتباره حالة نف�سية
لل�شخ�ص الذي يتحا�شى �أن يكون يف جماعة ومييل �إىل الوحدة
واالنطواء ،فيهمل اهتمامات الآخرين ويلج�أ �إىل االهتمامات
فردية ،وهو عادة على غري ا�ستعداد لتكوين عالقات �إن�سانية .وجند
االهتمام بدرا�سة معدالت انت�شار اخلجل يف م�سح قام به زميباردو
( )Zimbardoعلى عينات من �أطفال املدار�س االبتدائية والإعدادية،
فقد تو�صل �إىل �أن ( )% 50من الذكور ،و ( )% 60من الإناث
يعانون من اخلجل ،و�أن حوايل ( )% 40من املراهقني والرا�شدين
و�صفوا �أنف�سهم ب�أنهم يت�سمون باخلجل ،ولي�ست لديهم القدرة على
تكوين عالقات متفاعلة مع غريهم من الأفراد (متويل.)2010 ،
وتعزو نظرية التعلم االجتماعي اخلجل للقلق االجتماعي ،والذي
يثري �أمناط ًا من ال�سلوك االن�سحابي ومينع فر�صة تعلم املهارات
ليكون عواقب معرفية تظهر يف �شكل توقع
االجتماعية ،بل وميتد َ
الف�شل يف املوقف االجتماعي ،وح�سا�سية مفرطة يف التقييم ال�سلبي
من قبل الآخرين ،وميل مزمن لتقومي الذات تقومي ًا �سلبي ًا (العلوية،
.)2017
وتك�شف درا�سة �شيك ( )Chęć, 2019من خالل مراجعة العديد
من الدرا�سات يف �سنوات عديدة من البحث العلمي �أن اخلجل يت�أثر
بكل من العوامل البيولوجية (مبا يف ذلك املزاجية) ،وكذلك العوامل
البيئية .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن اخلجل حالي ًا يعترب �صفة �شخ�صية
م�ستقرة ن�سبياً ،وبالتايل يجب متييزها عن القلق االجتماعي
(حالة)� ،أو الرهاب االجتماعي (ا�ضطراب) ،كما بينت النتائج �أن
هناك اختالفات نوعية وكمية بني ا�ضطرابات اخلجل والقلق ،و�أن
الإر�شاد النف�سي هو اخليار لعالج جيد وفاعل للخجل� ،أكرث من الطرق
ال�شعبية ،وي�شمل :الإر�شاد ال�سلوكي ،والإر�شاد املعريف-ال�سلوكي،
ولعب الأدوار ،والتدريب على املهارات االجتماعية.
هناك العديد من اال�سرتاتيجيات والأ�ساليب والفنيات
الإر�شادية ،وهناك بع�ض ال�رشوط الكت�سابها ،والتي تعمل على
حت�سني املهارات االجتماعية لدى الأفراد وتتعامل مع ال�شعور
باخلجل لديهم ،مثل :التعزيز ب�أنواعه ،وال�سيكودراما ،واحلديث
الإيجابي مع الذات ،ودح�ض الأفكار الالعقالنية ،وا�ستخدام برامج
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�إر�شادية للتدريب على املهارات االجتماعية ،وعلى املر�شد �أن يراعي
هذه ال�رشوط حتى يكون تدريب امل�سرت�شد على اكت�ساب املهارات
االجتماعية جمدي ًا وفعا ًال (عبد الرحمن2018 ،؛ را�شد وكعيد،
2014؛ احلمي�ضي.)2004 ،
ويعترب الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي من �أحدث الت�صورات يف
املجال الإر�شادي ،وي�ستند �إىل �أهمية العمليات العقلية يف تنمية
ال�سلوك والإبقاء عليه وتعديله .فالنظرية املعرفية-ال�سلوكية ترى
ب�أن �سلوك الفرد لي�س ناجت ًا عن تفاعل بني املثريات البيئية� ،إمنا
هناك عوامل معرفية لدى الفرد هي امل�س�ؤولة عن �سلوكاته ،مثل:
ثقافته ،ومفهومه عن ذاته ،وخرباته ،و�أمناط تربيته و�أ�ساليب
�سواء �أكانت عقالنية �أم غري عقالنية ،وعلى
تن�شئته ،وطرق تفكريه ً
مدى تفاعل حديثه الداخلي مع بناءاته املعرفية ،وطرق اكت�سابه
لتعلم ال�سلوك اخلاطئ (�أبو �أ�سعد.)2014 ،
ويو�ضح املفهوم الأ�سا�س يف الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي
�أن الأفكار وامل�شاعر ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف ال�سلوك ،فعلى �سبيل
املثال :ال�شخ�ص الذي يق�ضي الكثري من الوقت يف التفكري يف حتطم
الطائرة وحوادث املدرج والكوارث اجلوية الأخرى ،يتجنب ال�سفر
اجلوي نتيجة لذلك .والهدف من الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي هو
تعليم الأفراد �أنه بينما ال ميكنهم التحكم يف كل جانب من جوانب
العامل من حولهم ،ف�إنه ميكنهم التحكم يف كيفية تف�سريهم للأ�شياء
والتعامل معها يف بيئتهم (.)Hofmann et al., 2012
فالأ�سلوب املعريف-ال�سلوكي هو �أ�سلوب �إر�شادي يت�ضمن
جمموعة من اال�سرتاتيجيات الإر�شادية التي تهدف �إىل تغيري
�أمناط املعتقدات القدمية ،والأفكار ال�سلبية ،والتوقعات ال�سيئة،
وا�ستبدالها ب�أخرى؛ حيث يتعلم الفرد كيفية مواجهة الأمور ال�صعبة
عن طريق التحكم بذاته (عبد الوهاب .)2006 ،ويعد االجتاه
املعريف-ال�سلوكي موجه ًا �إىل حد ما ،فغالب ًا ما ينظر �إىل املر�شد
على �أنه خبري ،وهو بالتايل �أ�سلوب مريح لثقافات ال�رشق الأو�سط،
والإ�سبان والآ�سيويني ،ل�شعورهم باالرتياح يف التعامل مع خبري.
وميكن ا�ستخدام �أ�سلوب الإر�شاد العقالين االنفعايل ال�سلوكي” مع
م�سرت�شدين يعانون من م�شكالت فيها ارتفاع م�ستوى التوتر،
وم�شكالت العالقات مع الآخرين ،والتعامل مع ذوي الإعاقة،
وجمموعات الإر�شاد امل�ستمر ،والعمل مع الأزواج البالغني يف �إطار
الإر�شاد الزواجي والأ�رسي ،ويف تخفي�ض ال�سلوكات املزعجة لدى
الأطفال واملراهقني ،وللتعامل مع م�شاعر القلق ،والندم ،والغ�ضب
عند الف�شل �أو الرف�ض من الآخرين (الإ�سي2014 ،؛ �سالمة.)2006 ،
وقد حاولت درا�سة �سان�شيز وزمالئه )Sánchez et al.,
 )2020تق�صي فاعلية برنامج التدخل املدر�سي القائم على
املنطق و�إعادة الت�أهيل ( ،)R & R2وهو برنامج معريف�-سلوكي
مت تطويره با�ستخدام النظريات النف�سية حول م�سببات االنحراف،
بالإ�ضافة �إىل العجز املعريف وال�سلوكي واالجتماعي العاطفي لدى
ال�شباب املعر�ضني للخطر .وقد �ضمت العينة ( )142طالباً ،ترتاوح
�أعمارهم ما بني ( )17 - 13عاماً ،كانوا يح�رضون توفري التعليم
البديل يف �إ�سبانيا ،ق�سموا ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني جتريبيتني (68
جمموعة جتريبية 74 ،جممعة جتريبية)� .أظهرت النتائج �أن تطبيق
برنامج( )V2ح�سن تقدير امل�شاركني للمهارات الذاتية ،والتعاطف
االجتماعي ،وحل امل�شكالت العقالنية بحجم ت�أثري بني متو�سط

�إىل مرتفع .و�أ�شارت النتائج �إىل فاعلية برامج التدريب املعريف-
ال�سلوكي يف تعزيز املهارات النف�سية واالجتماعية والعاطفية لدى
املراهقني.
وهدفت درا�سة �سييدي و�آخرين (� )Seyedi et al., 2018إىل
تقييم ت�أثري تدخالت العمل اجلماعي االجتماعي مع النهج املعريف-
ال�سلوكي على الكفاءة االجتماعية لدى املراهقني ذوي الإعاقة
اجل�سدية ،الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني ( )18–13عاماً ،و�أحيلوا �إىل
مركز الت�أهيل والتدريب املهني يف مدينة �سنندج�-إيران ،للم�شاركة
يف الربامج التعليمية .ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ،واختري ()30
من ه�ؤالء املراهقني على �أ�سا�س معايري اال�شتمال ،وق�سموا �إىل
جمموعتني متطابقتني (التدخل وال�سيطرة) ،وجرى تدريب جمموعة
التدخل ملدة ثمانية �أ�سابيع على مهارات الكفاءة االجتماعية ،يف
حني �أن املجموعة ال�ضابطة مل تتلقَ تدريب خا�ص .ك�شفت النتائج
�أن تعليم امل�شاركني الذين لديهم ا�سرتاتيجيات �سلوكية معرفية كان
لها ت�أثري كبري على زيادة كفاءتهم االجتماعية و�أبعادها( :املعرفية،
وال�سلوكية ،والعاطفية ،والتحفيزية) مقارنة باملجموعة ال�سابقة.
وهدفت درا�سة عبد الرحمن (� )2018إىل الك�شف عن فاعلية
برنامج معريف�-سلوكي يف حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية
وخف�ض �سلوك العزلة لدى الطلبة اجلامعيني يف فل�سطني ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )24طالبة من طالبات ال�سنة الأُوىل اللواتي
ح�صلن على درجات مرتفعة على مقيا�س العزلة ،ودرجات منخف�ضة
على مقيا�س املهارات االجتماعية امل�ستخدم يف الدرا�سة .ا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي من خالل املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ،و�أظهرت النتائج فاعلية الربنامج الإر�شادي املطبق يف
حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض �سلوك العزلة.
وحاولت درا�سة �أبو حجري ( )2015التعرف �إىل فاعلية
برنامج �إر�شادي عقالين انفعايل يف تنمية املهارات االجتماعية لدى
طالبات املرحلة الثانوية ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي،
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )40طالبة يف ال�صف العا�رش يف
قطاع غزة ،ق�سمن منا�صفة �إىل جمموعتني (جتريبية ،و�ضابطة).
�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات املهارات
االجتماعية و�أبعادها بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة بعد
تطبيق الربنامج الإر�شادي ،ل�صالح املجموعة التجريبية ،ووجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات املهارات االجتماعية و�أبعادها
لدى املجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج الإر�شادي وبعده،
ل�صالح التطبيق البعدي ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالة
بني متو�سطات املهارات االجتماعية لدى �أفراد املجموعة التجريبية
يف القيا�سني القبلي والبعدي ،ومل تكن الفروق دالة بني القيا�سني
البعدي والتتبعي.
و�سعت درا�سة �إدواردز (� )Edwards, 2014إىل فح�ص فاعلية
الإر�شاد املعريف– ال�سلوكي يف حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية
لدى عينة من الطلبة اجلامعيني يف بريطانيا ،و�ضمت العينة ()75
طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدمت الدرا�سة جمموعة من الفنيات املعرفية–
ال�سلوكية ،مثل :التدريب على حل امل�شكالت ،وتوكيد الذات ،و�إعادة
البناء املعريف ،وغريها من الفنيات ،وملدة ثالثة �أ�شهر .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف-ال�سلوكي يف
حت�سني مهارات توكيد الذات وزيادة املهارات االجتماعية ،ومل تظهر
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النتائج فروق ذات داللة اح�صائية يف م�ستوى املهارات االجتماعية
بني الذكور والإناث الذين تلقوا الربنامج الإر�شادي.
�أما فيما يتعلق باخلجل ،فقد هدفت درا�سة �أوجوزي ونوكولو
( )Oguzie & Nwokolo, 2019البحث يف ت�أثري الإر�شاد املعريف-
ال�سلوكي على اخلجل بني طلبة املدار�س الثانوية يف منطقة �أبوه
مباي�س احلكومية املحلية يف والية �إميو .ا�ستخدمت الدرا�سة
الت�صميم �شبه من خالل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،على عينة
�ضمت ( )67طالب ًا ممن ح�صلوا على �أعلى الدرجات يف �أداة قيا�س
اخلجل االختبار القبلي ،طبق عليهم مقيا�س اخلجل لـجمع البيانات.
�أظهرت النتائج �أن الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي كان فاع ًال ب�شكل
ملحوظ يف احلد من اخلجل بني امل�شاركني ،وك�شفت النتائج �أي�ض ًا
�أن الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي كان �أكرث فاعلية يف احلد من اخلجل
بني طالب املدار�س الثانوية الذكور مقارنة بالإناث.
و�سعت درا�سة العلوية (� )2017إىل بناء برنامج �إر�شاد جمعي
وتق�صي فاعليته يف خف�ض الإح�سا�س باخلجل لدى طالبات ال�صف
التا�سع يف والية بهالء يف �سلطنة عمان ،وتكونت عينة الدرا�سة من
جميع طالبات ال�صف التا�سع يف والية بهالء والبالغ عددهن ()102
من الطالبات ،طبق عليهن مقيا�س اخلجل للدريني ( ،)1998وبلغ
عدد الطالبات الالتي ح�صلن على درجة منخف�ضة يف اخلجل ()42
طالبة ،ووزعن منا�صفة �إىل جمموعتني (�ضابطة ،وجتريبية) ،وطبق
إر�شادي يتكون من ( )12جل�سة
على املجموعة التجريبية برنامج �
ّ
�إر�شادية بواقع جل�ستني �أ�سبوعياً ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل فاعلية
برنامج الإر�شاد اجلمعي يف خف�ض اخلجل لدى الطالبات.
وحاولت درا�سة العمرو�سي ( )2014التعرف �إىل فاعلية
برنامج �إر�شادي معريف–�سلوكي يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى
عينة من الطالبات املوهوبات املراهقات يف املجتمع ال�سعودي،
وتكونت العينة من ( )16طالبة ،ترتاوح �أعمارهن ما بني (14
  )16عاماً ،طبق عليهن مقيا�س اخلجل ،وق�سمن منا�صفة �إىلجمموعتني �إحداهما جتريبية والأخرى �ضابطة� .أظهرت النتائج
فاعلية برنامج الإر�شاد اجلمعي يف خف�ض اخلجل لدى الطالبات،
وا�ستمرارية هذا الأثر يف القيا�س التتبعي.
وهدفت درا�سة هوفارت و�آخرون ()Hoffart et al., 2012
التعرف �إىل برنامج �إر�شادي يف خف�ض م�ستوى القلق االجتماعي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80فرداً ،ممن يعانون من قلق
اجتماعي ،اختريوا ع�شوائي ًا من �أحد مراكز الإر�شاد النف�سي يف مدينة
لندن الربيطانية ،وق�سم �أفراد عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني :جمموعة
خ�ضعت لربنامج �إر�شادي معريف ،وجمموعة �أخرى خ�ضعت لربنامج
�إر�شادي اجتماعي ،وا�ستمرت الربامج الإر�شادية مدة ع�رشة �أ�سابيع،
وجرى قيا�س م�ستوى القلق االجتماعي �أ�سبوعياً؛ من �أجل الك�شف عن
فاعلية الربناجمني الإر�شاديني .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل فاعلية
كال الربناجمني يف خف�ض القلق االجتماعي ب�شكل دال �إح�صائياً،
كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة اح�صائية ل�صالح
الربنامج الإر�شادي املعريف يف خف�ض م�ستويات القلق االجتماعي
لدى �أفراد العينة.
و�سعت درا�سة جرادات و�شاهني (� )2012إىل املقارنة بني
العالج العقالين االنفعايل والتدريب على املهارات االجتماعية يف
معاجلة الرهاب االجتماعي لدى عينة من الطلبة املراهقني يف
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حمافظة الكرك ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )45طالب ًا وطالبةً،
ق�سموا ع�شوائي ًا �إىل ثالث جمموعات :جمموعتني جتريبيتني ،و�أُخرى
�ضابطة ،تكونت كل جمموعة من ( )15طالب ًا وطالبةً ،وتلقت �إحدى
املجموعتني التجريبيتني برناجم ًا عقالني ًا انفعالي ًا �سلوكياً ،يف حني
تلقت املجموعة الأخرى برنامج التدريب على املهارات االجتماعية،
ومل تتلقَ املجموعة الثالثة (ال�ضابطة) �أي �إر�شاد .و�أظهرت النتائج
�أن كال الربناجمني كانا فاعلني مقارنة بعدم املعاجلة يف خف�ض
الرهاب االجتماعي ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف فاعلية كال الأ�سلوبني الإر�شاديني باختالف
اجلن�س للطالب.
و�سعت درا�سة الربعي (� )2012إىل معرفة �أثر برنامج
�إر�شادي معريف�-سلوكي يف خف�ض م�ستوى اخلجل االجتماعي لدى
طلبة املرحلة الثانوية ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي،
وتكونت عينة الدرا�سة الق�صدية من ( )200طالب يف اململكة العربية
ال�سعودية ،اختري منهم ( )60طالب ًا كعينة فعلية ،ق�سموا منا�صفة �إىل
جمموعتني جتريبية و�ضابطة� .أظهرت النتائج �أن هناك فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية بني طالب عينة الدرا�سة للقراءات القبلية والبعدية
نحو الدرجة الكلية ملقيا�س اخلجل ،ول�صالح درجات القيا�س البعدي.
ويت�ضح من خالل عر�ض نتائج هذه الدرا�سات �أن جميع هذه
الدرا�سات التي تق�صت فاعلية برامج �إر�شادية يف حت�سني املهارات
االجتماعية �أو خف�ض ال�شعور باخلجل؛ قد �أكدت جدوى وفاعلية
الربامج الإر�شادية على اختالفها ،وبخا�صة الربامج الإر�شادية
املعرفية-ال�سلوكية يف حتقيق �أهدافها الإر�شادية املرجوة.
وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة كونها اجتهت
الختيار برنامج �إر�شادي م�ستند �إىل النظرية املعرفية-ال�سلوكية،
ويهدف �إىل حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل
لدى فئة خا�صة من املجتمع الفل�سطيني ،وهي فئة املراهقني من
طلبة املدار�س يف مدينة القد�س ،وهو ما مل تتناوله الدرا�سات
ال�سابقة بهذه ال�شمولية يف جمع متغريي الدرا�سة يف درا�سة واحدة
ومن خالل ا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي.
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف
اختيار املنهجية املالئمة ،وحتديد الت�صميم املنا�سب ،وكذلك
الإجراءات لتنفيذ الدرا�سة ،وبخا�صة يف جمال العينة ،والأدوات،
وبناء الربنامج الإر�شادي املعريف–ال�سلوكي ،الذي طبق على
املجموعة التجريبية من الطلبة املراهقني ،وما يت�ضمنه من �أن�شطة
وفعاليات ،عم ًال على حتقيق �أهداف الدرا�سة.
ويعاين املراهق ب�شكل عام من اخلوف من الف�شل �أمام الآخرين،
وب�أنه ال يح�سن الت�رصف يف املنا�سبات االجتماعية ،كما يعاين من
امليل �إىل العزلة ،وين�ش�أ لديه �رصاع نف�سي داخلي يتجلى بعدم
اال�ستقرار و�شدة القلق والتربم من احلياة وقد ينقطع عن املدر�سة
�أو ينطوي وين�سحب عن �أهله و�أ�صدقائه ،ورمبا لن يقبل لنف�سه
�أي مهنة من �أجل حياته اخلا�صة امل�ستقبلية (العا�سمي.)2012 ،
ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة يف حماولة لتطوير برنامج �إر�شادي
معريف–�سلوكي ي�ستهدف الطلبة الذين هم يف مرحلة املراهقة،
ويعانون من اخلجل ونق�ص املهارات االجتماعية ،وم�ساعدتهم على
تخطي تلك امل�شكالت من �أجل منوهم وتطويرهم ودجمهم يف احلياة
االجتماعية ،وبالتايل حت�سني م�ستوى قدراتهم وا�ستعداداتهم كي
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يكونوا �أفراداً منتجني وناجحني يف خمتلف جوانب احلياة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الحظ الباحثان ومن خالل التفاعل مع طلبة املدار�س وجود
نق�ص لدى بع�ض الطلبة يف املهارات االجتماعية وق�صور يف
عمليات التوا�صل اللفظي وغري اللفظي؛ �إذ يظهر على بع�ض ه�ؤالء
الطلبة اخلجل ب�شكل وا�ضح ،ومييلون �إىل العزلة واالنطواء وجتنب
الأن�شطة املدر�سية منع ًا ل�شعورهم بالإحراج� ،أو و�ضع �أنف�سهم مو�ضع
ال�سخرية واال�ستهزاء من قبل زمالئهم و�أقرانهم .ويو�ضح اخل�صاونة
(� )2012أنه يجب االهتمام بظاهرة اخلجل ال�شديد وحماولة �إيجاد
احللول املنا�سبة له خا�صة بالن�سبة للمراهقني ،فمن امل�شكالت التي
ي�سببها اخلجل :جتنب التوا�صل واالرتباط ب�صداقات ،والغرية �أو
احل�سد عندما يجد الطفل �أقرانه يتفاعلون ب�صورة طبيعية ،و�ضعف
الثقة بالنف�س ،ونق�ص يف املهارات االجتماعية و�إعاقة وظيفة الفرد
اجتماعي ًا خارج الأ�رسة .وي�ؤكد �سمث �إكراي (� )Smithikrai, 2007أنه
لكي يكون الفرد ناجح ًا يف التعليم ،ف�إنه من ال�رضوري �أن يكون
لديه مزيج من اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والقدرات املعرفية ال�سوية.
ومن هنا� ،سعت الدرا�سة احلالية �إىل تطوير برنامج �إر�شادي معريف-
�سلوكي بهدف رفع م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور
باخلجل لدى الطلبة املراهقني ،فجاءت هذه الدرا�سة للإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما فاعلية برنامج �إر�شادي معريف–�سلوكي يف حت�سني
م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة
املراهقني يف القد�س؟
وقد تفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الآتية:
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل توجد فروق جوهرية بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة على
كل من مقيا�سي املهارات االجتماعية وال�شعور باخلجل بعد تطبيق
الربنامج الإر�شادي؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق جوهرية بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية على كل من مقيا�سي املهارات
االجتماعية وال�شعور باخلجل قبل تطبيق الربنامج الإر�شادي وبعده؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق جوهرية بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية على كل من مقيا�سي املهارات
االجتماعية وال�شعور باخلجل يف القيا�سني البعدي والتتبعي بعد
مرور �ستة �أ�سابيع من تطبيق الربنامج الإر�شادي؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما حجم �أثر الربنامج الإر�شادي املطبق يف
حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة
املراهقني يف القد�س؟

فرضيات الدراسة:
الآتية:

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،فقد �صيغت الفر�ضيات ال�صفرية

● ●الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س املهارات

االجتماعية بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي.
● ●الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س ال�شعور باخلجل
بعد تطبيق الربنامج الإر�شادي.
● ●الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية على مقيا�س املهارات االجتماعية قبل وبعد تطبيق
الربنامج الإر�شادي.
● ●الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية على مقيا�س ال�شعور باخلجل قبل تطبيق الربنامج
الإر�شادي وبعده.
● ●الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة
التجريبية على مقيا�س املهارات االجتماعية يف القيا�سني البعدي
والتتبعي بعد مرور (� )6أ�سابيع.
● ●الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات درجات �أفراد
املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�شعور باخلجل يف القيا�سني
البعدي والتتبعي بعد مرور (� )6أ�سابيع.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1اختبار فاعلية برنامج �إر�شادي معريف–�سلوكي يف
حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س.
2 .2التحقق من ا�ستمرارية فاعلية الربنامج الإر�شادي املطبق
يف حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني يف القد�س.
3 .3الك�شف عن حجم الأثر للربنامج املطبق يف حت�سني
املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة املراهقني
يف القد�س.
4 .4تطوير برنامج �إر�شادي مقنن للبيئة الفل�سطينية وفاعل
يف حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل ،ميكن
ا�ستخدامه من قبل املتخ�ص�صني واملر�شدين يف احلاالت امل�شابهة.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة من مو�ضوعها واملتعلق يف حت�سني
املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة املراهقني،
مع الأخذ بعني االعتبار �أن هذه الدرا�سة تركز على اجلانبني النظري
والتطبيقي ،وميكن �أن حتدد �أهمية الدرا�سة من الناحيتني النظرية
والتطبيقية على النحو الآتي:
الأهمية النظرية :تتمثل الأهمية النظرية يف قلة الدرا�سات
التي جمعت بني متغريي الدرا�سة ،وهما :املهارات االجتماعية،
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فاعلية برنامج إرشادي معرفي–سلوكي في حتسني املهارات االجتماعية وخفض الشعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني في القدس

وال�شعور باخلجل ،وبخا�صة لدى املراهقني يف مدينة القد�س -على
حد علم الباحثني ،-وقلة وجود برامج �إر�شادية م�ستندة �إىل النظرية
املعرفية–ال�سلوكية جتمع بني حت�سني املهارات االجتماعية وخف�ض
ال�شعور باخلجل لدى املراهقني من اجلن�سني ،وافتقار مدينة القد�س
للأن�شطة والفعاليات التي ميكن �أن حت�سن من املهارات االجتماعية
وخف�ض ال�شعور باخلجل ،وذلك ل�سيطرة االحتالل على املدينة وقمع
�أي ن�شاط ترفيهي �أو اجتماعي� ،أو غريهما ،بالإ�ضافة �إىل افتقار
البيئة الفل�سطينية وبخا�صة يف مدينة القد�س للدرا�سات التي تعالج
م�شكالت وا�ضطرابات مماثلة ،ويف �إطار تطبيقي ي�ستخدم املنهج
التجريبي.
الأهمية التطبيقية :تتمثل يف توفري برنامج �إر�شادي معريف–
�سلوكي مقنن للبيئة الفل�سطينية ،و�إمكانية تطبيق املر�شدين
والعاملني لهذا الربنامج الإر�شادي يف جمال الإر�شاد النف�سي
والرتبوي يف فل�سطني للتعامل مع الطلبة املراهقني ،الذين يعانون
من نق�ص يف املهارات االجتماعية ،وارتفاع يف م�ستوى ال�شعور
باخلجل.

حدود الدراسة وحمدداتها:
ميكن �أن حتدد نتائج الدرا�سة وتعميماتها على النحو الآتي:
احلدود املو�ضوعية :الربنامج الإر�شادي املعريف–ال�سلوكي
يف حت�سني املهارات االجتماعية ،وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س.
احلدود الب�رشية :تكونت عينة الدرا�سة من الطلبة الذكور
والإناث املراهقني يف مدينة القد�س ،الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني
( )17 - 15عاماً.
احلدود املكانية :مدر�سة الزهراء ال�شاملة يف القد�س.
احلدود الزمانية :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي 2020/2019م.
كما تتحدد نتائج الدرا�سة بالأدوات امل�ستخدمة وخ�صائ�صها
ال�سيكومرتية ،وهي :مقيا�س املهارات االجتماعية ،ومقيا�س
ال�شعور باخلجل ،والربنامج االر�شادي املعريف–ال�سلوكي الذي
طور للأغرا�ض الدرا�سة .وقد اقت�رصت هذه الدرا�سة على املفاهيم
وامل�صطلحات الواردة فيها ،بالإ�ضافة �إىل خ�صو�صية الفرتة
التي �أجريت بعد فتح املدار�س جزئي ًا الحق ًا لإغالقها لفرتة �شهور
متتابعة ،يف ظل جائحة كورونا ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد ( ،)COVID-19وانعكا�س ذلك على طبيعة �إجراءات الدرا�سة.
التعريفات اإلجرائية للمصطلحات:
املهارات االجتماعية :تعرف املهارات االجتماعية ب�أنها:
«هي ال�سلوكات الكلية املعرفية التي ي�ستخدمها الفرد يف تفاعالته
مع الآخرين ،والتي ترتاوح ما بني ال�سلوكات غري اللفظية،
وال�سلوكات اللفظية املعقدة» (�أبو حطب .)104 :2007 ،وتعرف
املهارات االجتماعية �إجرائي ًا ب�أنها :جمموعة من املهارات
اللفظية وغري اللفظية ،التي تعمل على حت�سني التوا�صل بني الأفراد
واملحيطني بهم ،وتتمثل يف جمموع الدرجات التي يح�صل عليها
الطالب على فقرات مقيا�س املهارات االجتماعية املطور لأغرا�ض
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الدرا�سة احلالية.
ال�شعور باخلجل :يعرف ال�شعور باخلجل ب�أنه« :حالة زائدة
يف الفردية تت�سم باالن�شغال الزائد بالذات وزيادة االهتمام بالتقومي
االجتماعي» ( .)Cameron, 2009: 300ويعرف ال�شعور
باخلجل �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على فقرات
مقيا�س ال�شعور باخلجل املطور لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
الإر�شاد املعريف–ال�سلوكي :يعرف الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي
على �أنه�« :شكل من �أ�شكال الإر�شاد النف�سي الذي ي�ستخدم عند �إ�ساءة
ت�أويل الواقع ،لذلك تكون الأولوية الرئي�سة يف الإر�شاد املعريف
ت�صحيح الت�صورات والأفكار اخلاطئة» (ال�سواط.)25 :2008 ،
ويعرف الإر�شاد املعريف–ال�سلوكي �إجرائي ًا على �أنه :ذلك الإر�شاد
الذي يت�ضمن منظومة من املهارات الإر�شادية املعرفية وال�سلوكية،
التي تطبق ب�شكل منظم وفق جل�سات معدة م�سبقاً ،ت�ؤدي �إىل
ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة والإ�شارات الذاتية املغلوطة لدى الأفراد،
ويقود ذلك �إىل التفكري الإيجابي واملعقول من خالل التخل�ص من
اال�ستجابات االنفعالية الزائدة وغري املنا�سبة �أو تغيريها ،والتي
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض
درجة القلق لدى الطلبة املراهقني يف املرحلة الثانوية.
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ،والقائم على جمموعتني
�إحداهما جمموعة جتريبية والثانية جمموعة �ضابطة ،وي�شتمل على
قيا�سني قبلي وبعدي على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة لقيا�س
املهارات االجتماعية وال�شعور باخلجل ،وكذلك قيا�س تتبعي على
�أفراد املجموعة التجريبية ،وذلك ملالءمته طبيعة هذه الدرا�سة
ومتغرياتها؛ فاملنهج التجريبي يقوم على التحقق من مدى فاعلية
الربنامج الإر�شادي امل�ستخدم يف الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة املراهقني يف املرحلة
الثانوية ملدار�س مدينة القد�س ،والذين هم على مقاعد الدرا�سة يف
الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2020/ 2019م .وقد اختريت
عينة متي�رسة بلغ حجمها ( )108طالب وطالبة من املراهقني يف
املرحلة الثانوية امللتحقني مبدر�سة الزهراء ال�شاملة يف القد�س،
وهم من مدر�سة واحدة ويقطنون يف منطقة �سكنية واحدة لي�سهل
التزام �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ب�إجراءات تنفيذ
الدرا�سة يف ظل جائحة كورونا و�إغالق املدار�س لفرتات طويلة،
مما ا�ستدعى االنتظار حتى العودة التدريجية لفتح املدار�س يف
القد�س .وبعد �أن طبق مقيا�سي على العينة املتي�رسة ،بهدف حتديد
العينة املالئمة للدرا�سة التجريبية ،اختري �أفراد الدرا�سة وعددهم
( )30طالب ًا وطالبة من مدر�سة الزهراء ال�شاملة ،ممن ح�صلوا على
�أدنى الدرجات على مقيا�س املهارات االجتماعية و�أعالها على
مقيا�س ال�شعور باخلجل ،ومن ثم ق�سموا منا�صفة وباملزاوجة �إىل
جمموعتني :جتريبية ،و�ضابطة ،ومنا�صفة بني الذكور والإناث.
أدوات الدراسة وخصائصها:
�أوالً-مقيا�س املهارات االجتماعية :طور هذا املقيا�س بهدف
ا�ستخدامه ك�أداة مو�ضوعية يف ت�شخي�ص املهارات االجتماعية
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للمراهقني من طلبة املدار�س يف فل�سطني ،وباال�ستعانة مبقيا�س
املهارات االجتماعية من �إعداد رونالدو ريجيو ( ،)1989الذي
وبناء على ذلك �صيغت فقرات
ترجمه وعربه (خليفة،)2006 ،
ً
املقيا�س يف �صورته الأولية .وقد �شمل املقيا�س يف �صورته الأولية
( )40فقرة ،موزعة على ثالثة �أبعاد ،هي :التعبري االجتماعي،
احل�سا�سية االجتماعية ،وال�ضبط االجتماعي.

اخلصائص السيكومرتية ملقياسي الدراسة:
ال�صدق للمقيا�سني :ا�ستخدم نوعان من ال�صدق كما يلي:
�أوالً-ال�صدق الظاهري ( :)Virtual Validityللتحقق من ال�صدق
عر�ض املقيا�سان
الظاهري (�صدق املحكمني) ملقيا�سي الدرا�سةُ ،
يف �صورتهما الأولية على ( )10حمكمني من املتخ�ص�صني الذين
يحملون درجة الدكتوراه يف العلوم الرتبوية� ،إذ �أعتمد معيار االتفاق
وبناء على مالحظات املحكمني
( )% 80كحد �أدنى لقبول الفقرة،
ً
و�آرائهم �أجريت التعديالت املقرتحة ،دون حذف �أي فقرة �أو �إ�ضافة
على �أي من املقيا�سني.
ثانياً�-صدق البناء ( :)Construct Validityمن �أجل التحقق
من ال�صدق للمقيا�سني ،ا�ستخدم �أي�ض ًا �صدق البناء ،على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )30من الطلبة املراهقني يف القد�س ،ومن
وا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون
خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة،
ّ
( )Pearson Correlationال�ستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات
باملجال الذي تنتمي �إليه ،كما هو مبني يف اجلدول (:)1

طور مقيا�س ال�شعور باخلجل
ثانياً-مقيا�س ال�شعور باخلجلَ :
بهدف ا�ستخدامه ك�أداة مو�ضوعية يف ت�شخي�ص ال�شعور باخلجل
للمراهقني من طلبة املدار�س يف فل�سطني ،وباال�ستعانة مبقيا�س
اخلجل املعدل من �إعداد �شيك وملي�شاير (،)Chech and Melchior
وتعريب وتقنني بدر حممد الأن�صاري (�أبو �أ�سعد ،)2014 ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستخدام فقرات من مقيا�س اخلجل االجتماعي من �إعداد (النيال
و�أبو زيد ،)1999 ،ودرا�سة (�إكرام ،)2018 ،و�شمل املقيا�س يف
�صورته الأولية ( )35فقرة.

جدول ()1
قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس المهارات االجتماعية بالمجال الذي تنتمي إليه ،وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس ،كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال ،مع الدرجة الكلية
للمقياس (ن=:)30

الفقرة

االرتباط
مع املجال

االرتباط مع
الدرجة الكلية

الفقرة

التعبري االجتماعي

االرتباط مع
الدرجة الكلية

االرتباط
مع املجال

الفقرة

احل�سا�سية االجتماعية

االرتباط
مع املجال

االرتباط مع
الدرجة الكلية

ال�ضبط االجتماعي

1

** .96

**.95

14

**.51

**.45

27

**.92

**.91

2

**.94

**.91

15

**.46

**.54

28

**.92

**.92

3

**.93

**.92

16

**.65

**.86

29

**.90

**.92

4

**.81

**.80

17

.13

*.38

30

**.90

**.89

5

**.95

**.92

18

**.46

**.72

31

**.87

**.87

6

**.92

**.90

19

*.37

**.63

32

**.91

**.88

7

**.96

**.94

20

*.40

**.70

33

**.90

**.87

8

*.30

*.32

21

**.53

**.72

34

**.45

*.37

9

**.96

**.95

22

**.53

**.60

35

**.95

**.95

10

**.95

**.94

23

**.60

.09

36

**.87

**.85

11

**.90

**.91

24

**.46

**.70

37

*.42

*.32

12

**.89

**.86

25

**.46

.06

38

**.74

**.75

13

**.97

**.95

26

.24

.21

39

**.92

**.92

-

-

-

-

-

-

40

**.91

**.94

البعد مع الدرجة ككل **.98

البعد مع الدرجة ككل **.69

البعد مع الدرجة ككل **.98

* دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤ .05
**دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤ .01

ما بني ( ،).97 - .32كما �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائياً� ،إذ ذكر جار�سيا ()Garcia, 2011
�أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن ( ).30تعترب �ضعيفة ،والقيم

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (� )1أن معامل ارتباط
الفقرات ،)26 ،25 ،23 ،17( :كانت ذات درجة غري مقبولة وغري
دالّة �إِح�صائياً ،وحتتاج �إىل حذف� ،أما باقي الفقرات فقد تراوحت
40

فاعلية برنامج إرشادي معرفي–سلوكي في حتسني املهارات االجتماعية وخفض الشعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني في القدس

التي تقع �ضمن املدى (� -.30أقل �أو ي�ساوي  ).70تعترب متو�سطة،
والقيمة التي تزيد عن ( ).70تعترب قوية ،لذلك حذفت الفقرات:
( ،)34 ،28 ،23 ،22و�أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )36فقرة،
موزعة على �أبعاد املقيا�س الثالثة ح�سب الآتي :التعبري االجتماعي
(الفقرات من  ،)13 - 1احل�سا�سية االجتماعية (الفقرات من - 14
 ،)22وال�ضبط االجتماعي (الفقرات من .)36 - 23
جدول ()4
قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس الشعور بالخجل مع الدرجة الكلية للمقياس (ن=:)30

الفقرة

االرتباط
مع املجال

الفقرة

االرتباط
مع املجال

الفقرة

االرتباط
مع املجال

1

**.94

13

**.85

25

**.81

2

**.94

14

**.96

26

**.96

3

.22

15

**.96

27

**.94

4

**.89

16

**.97

28

**.85

5

**.81

17

**.91

29

**.87

6

**.81

18

**.94

30

**.94

7

**.91

19

**.85

31

*.36

8

**.96

20

**.86

32

**.84

9

**.89

21

**.90

33

**.94

10

**.93

22

**.75

34

**.95

11

**.90

23

**.79

35

**.95

12

**.91

24

.02

-

-

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤.1

يالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول (� )4.3أن معامل
ارتباط الفقرتني ،)24 ،3( :كانت ذات درجة غري مقبولةٍ وغري دا ّل ًة
ح�صائياً ،وحتتاج �إىل حذف� ،أما باقي الفقرات فقد تراوحت ما بني
�إِ
ّ
( ،).96 - .36كما �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات
مقبولة ودالة �إح�صائياً� ،إذ ذكر جار�سيا (� )Garcia, 2011أن قيمة
معامل االرتباط التي تقل عن ( ).30تعترب �ضعيفة ،والقيم التي تقع
�ضمن املدى (� -.30أقل �أو ي�ساوي  ).70تعترب متو�سطة ،والقيمة
التي تزيد عن ( ).70تعترب قوية ،لذلك حذفت الفقرات (،)24 ،3
و�أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )33فقرة.
ثبات مقيا�سي الدرا�سة :للت�أكد من ثبات مقيا�سي الدرا�سة ،فقد
ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا ( )Cronbach›s Alphaعلى بيانات
العينة اال�ستطالعية ،واجلدول ( )2يو�ضح معامالت ثبات االت�ساق
الداخلي ،ملقيا�س املهارات االجتماعية و�أبعاده.
جدول ()2
معامالت ثبات مقياس المهارات االجتماعية بطريقة كرونباخ ألفا

املقيا�س

البعد

عدد
الفقرات

كرونباخ �ألفا

املهارات

التعبري االجتماعي

13

.96

االجتماعية

احل�سا�سية االجتماعية

9

.92

أ.د .محمد أحمد شاهني
أ .رميان أديب جودة الشيخ

املقيا�س

البعد

عدد
الفقرات

كرونباخ �ألفا

ال�ضبط االجتماعي

14

.96

الدرجة الكلية

36

.98

33

.99

ال�شعور باخلجل

يت�ضح من اجلدول (� )2.3أن قيم معامالت معامل ثبات
كرونباخ �ألفا ملجاالت مقيا�س املهارات االجتماعية تراوحت ما
بني ( ،) .96 - .92كما يالحظ �أن معامل ثبات كرونباخ �ألفا لدرجة
الكلية بلغ ( ،).98وتعترب هذه القيمة مرتفعة ،وجتعل من الأداة
قابلة للتطبيق على العينة الأ�صلية .كما بلغ معامل ثبات كرونباخ
�ألفا ملقيا�س ال�شعور باخلجل (.) .99
ت�صحيح مقيا�سي الدرا�سة :تكون مقيا�س املهارات االجتماعية
يف �صورته النهائية بعد قيا�س اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية من ()36
فقرة ،موزعة على ( )3جماالت متثل جميع الفقرات االجتاه الإيجابي
للمهارات االجتماعية با�ستثناء الفقرات،21 ،20 ،18 ،15 ،14( :
� ،)34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،28 ،27 ،25 ،22إذ تعك�س الدرجات عند
ت�صحيها� .أما مقيا�س ال�شعور باخلجل ،فتكون يف �صورته النهائية
بعد قيا�س اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية من ( ،)33متثل جميع الفقرات
االجتاه الإيجابي للخجل با�ستثناء الفقرات،)22 ،21 ،11 ،8 ،4( :
�إذ تعك�س الدرجات عند ت�صحيها ،ويطلب من امل�ستجيب على �أي من
املقيا�سني تقدير �إجاباته عن طريق تدرج ليكرت ( )Likertخما�سي،
و�أعطيت الأوزان للفقرات كما يلي :دائم ًا ( )5درجات ،غالب ًا ()4
درجات� ،أحيان ًا ( )3درجات ،نادراً (� ،)2أبداً ( ،)1درجة .ولغايات
تف�سري املتو�سطات احل�سابية ،ولتحديد م�ستوى ال�شعور باخلجل لدى
عينة الدرا�سة حولت العالمة وفق امل�ستوى الذي يرتاوح ما بني
( )5 - 1درجات ،وت�صنيف امل�ستوى �إىل ثالثة م�ستويات :عالية،
متو�سطة ،ومنخف�ضة ،وذلك وفق ًا للمعادلة الآتية:
احلد الأعلى _ احلد الأدنى (لتدرج)
طول الفئة=

عدد امل�ستويات املفرت�ضة

1− 5
3

= 1.3

وبناء على ذلك ،ف� ّإن م�ستويات الإجابة على �أي من املقيا�سني
ً
تكون على النحو الآتي:
جدول ()5
درجات احتساب مستوى الشعور بالخجل

م�ستوى منخف�ض من املهارات االجتماعية /ال�شعور باخلجل

 2.33ف�أقل

م�ستوى متو�سط من املهارات االجتماعية /ال�شعور بالخجل

3.67 - 2.34

م�ستوى مرتفع من املهارات االجتماعية /ال�شعور باخلجل

5 - 3.68

ثالثاً-الربنامج اإلرشادي املعريف–السلوكي:
تعريف الربنامج الإر�شادي :تكون الربنامج الإر�شادي من
( )12جل�سة بواقع جل�ستني �أ�سبوعياً ،مدة كل جل�سة (� 50أو )60
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دقيقة ،وتت�ضمن كل جل�سة جمموعة من الأهداف الرئي�سة والفرعية،
والأن�شطة والواجبات البيتية املرتكزة على ا�سرتاتيجيات وفنيات
النظرية املعرفية–ال�سلوكية .وبعد �إعداد الربنامج ب�صورته الأولية،
عر�ض على عدد من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال الإر�شاد
النف�سي والرتبوي للت�أكد من �صدق الربنامج وا�سرتاتيجياته وفنياته
و�إجراءاته ،وتقنينه للبيئة الفل�سطينية وجمتمع الدرا�سة ،قبل تطبيقه
على الطلبة امل�شاركني من �أجل التعرف �إىل فاعليته يف حت�سني
م�ستوى املهارات االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لديهم.
أهداف الربنامج اإلرشادي:
الهدف الرئي�س من تطبيق هذا الربنامج :هو ا�ستق�صاء
فاعلية الربنامج املعريف–ال�سلوكي يف حت�سني م�ستوى املهارات
االجتماعية وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى عينة من الطلبة املراهقني
يف القد�س .ويتفرع عن الهدف الرئي�س الهدفان الفرعيان الآتيان:
�أوالً-الأهداف املعرفية :وتتمثل يف تزود الطلبة املراهقني
مبعلومات عن املهارات االجتماعية و�آثارها على الفرد ،وطرق
التعامل لتح�سني م�ستواها لديهم ،وكذلك تعرف الطلبة بظاهرة
ال�شعور باخلجل و�آثارها وطرق التخل�ص منها� ،أو تخفيف حدتها من
�أجل تطوير القدرة على االت�صال والتوا�صل مع الآخرين.
ثانياً-الأهداف ال�سلوكية :وتتمثل يف تدرب الطلبة املراهقني
على مهارات التفكري الإيجابي يف حياتهم ،ومراقبة �سلوكاتهم
والعمل على تعديلها و�ضبطها ذاتياً.
الأ�ساليب والفنيات التي ا�ستخدمت يف الربنامج الإر�شادي:
اعتمدت جمموعة من الفنيات والأ�ساليب الإر�شادية ،وهي
(�أبو �أ�سعد وعربيات 2017 ،؛ �شاهني2015 ،؛ �إبراهيم2011 ،؛ �El
:)lis, 1979
املحا�رضة :تعد من �أهم الأ�ساليب الإر�شادية امل�ستخدمة
لتحقيق �أهداف الربنامج الإر�شادي ،ويقدم فيها املر�شد �أفكار
ومعلومات منظمة ومنا�سبة لأهداف الربنامج الإر�شادي ،لتب�صري
امل�سرت�شدين و�إدراكهم مل�شكالتهم ،من خالل الأ�سئلة واحلوارات
والنقا�شات الهادفة.
املناق�شات اجلماعية :تعد املناق�شات اجلماعية من
الفنيات املهمة وال�رضورية يف الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي ،فمن
خالل اجلل�سات الإر�شادية يزود امل�سرت�شدين بعدد من املهارات

واملعلومات واملفاهيم ،ويتبع هذه مناق�شات وحوارات هادفة
بني املر�شد وبني امل�سرت�شدين؛ لتو�ضيح هذه املفاهيم واملعلومات
واملهارات وتر�سيخها يف �أذهان امل�سرت�شدين.
اال�سرتخاء :يعد اال�سرتخاء من �أهم الأ�ساليب امل�ضادة للتوتر
والقلق وال�ضغوط ،وتقوم �أ�ساليب اال�سرتخاء احلديثة على عدد من
التمارين والتدريبات الب�سيطة التي تهدف �إىل �إراحة اجل�سم والنف�س،
وتتمثل يف متارين اال�سرتخاء الع�ضلي والتنف�س العميق (Gerardi,
.)Ressler, & Rothbaum, 2009
التنفي�س االنفعايل :تعد فنية مهمة يف �إخراج امل�شاعر امل�ؤملة
واملكبوتة والتي ي�صعب �إخراجها واحلديث عنها ،ففي التنفي�س
االنفعايل تفرغ ال�شحنات ال�سالبة داخل الفرد ،وي�صل الفرد لدرجة
الوعي مب�شاعره ومعرفته بالأفكار اخلاطئة لديه وامل�سببة لتلك
امل�شاعر.
النمذجة :تعترب النمذجة من الفنيات املهمة الفعالة يف
الإر�شاد املعريف -ال�سلوكي ،فمن خالل النمذجة يتعلم الأفراد
�سلوكات جديدة من خالل مالحظتهم لطبيعة وت�رصفات و�سلوك
�أفراد غريهم ،ويحاولون تقليد النماذج الإيجابية واملعقولة
واملنا�سبة لهم.
التعزيز الإيجابي :يقوم هذا الأ�سلوب على تقوية النتائج
املرغوبة وتدعيمها �إذ يطلق عليه (الثواب �أو التعزيز) ،وفيه يتم
تقدمي مدعمات كاملدح ،والثناء ،والت�شجيع.
لعب الدور :وهو �أ�سلوب فني ي�ستخدم يف الإر�شاد املعريف-
ال�سلوكي ،وينتمي هذا الأ�سلوب �إىل نظرية التعلم االجتماعي
لباندورا ،ويف هذا الأ�سلوب يجرى متثيل موقف معني يتم من خالله
اكت�ساب املهارات واملعارف.
الواجبات املنزلية :من �أهم املكونات الأ�سا�سية للربنامج
الإر�شادي ،وهو حلقة الو�صل بني اجلل�سات الإر�شادية ،ويتمثل
يف الوظائف واملهمات الإر�شادية التي يكلف بها املر�شد �أع�ضاء
املجموعة الإر�شادية خارج حدود اجلل�سات الإر�شادية ،التي تعمل
على حتقيق الأهداف الإر�شادية ،والتدريب عليها ،وا�ستمرارية
�آثارها الإيجابية وممار�ستها يف احلياة العامة.
ويو�ضح اجلدول ( )6ملخ�ص ًا خمت�رصاً ملحتويات اجلل�سات
الإر�شادية:

جدول ()6
ملخص محتويات الجلسات اإلرشادية

اجلل�سة

مو�ضوع اجلل�سة (عنوانها)

الأوىل

متهيد وتعارف وبناء ثقة

الثانية

املهارات االجتماعية

الثالثة

اخلام�سة

اخلجل
التدرب على املهارات
االجتماعية
مهارة االت�صال والتوا�صل

ال�ساد�سة

التدرب على اال�سرتخاء

الرابعة

�أهداف اجلل�سة
التعارف ،وتعريف امل�شاركني �إىل �أهداف الربنامج ،و�صياغة وقوانني حتكم �سلوكهم ،ثم تعريفهم �إىل العالقة بني الأفكار
وامل�شاعر وال�سلوك.
تعريف امل�شاركني باملهارات االجتماعية و�أنواعها و�أ�سبابها وفوائدها.
تعريف امل�شاركني باخلجل و�أ�سبابه و�أنواعه و�سلبياته وطرق التخل�ص منه.
تنمية امل�شاركني للمهارات االجتماعية اللفظية وغري اللفظية ،ومهارة اال�ستماع والتوا�صل الب�رصي.
تعرف امل�شاركني على ماهية االت�صال وعنا�رصه و�أهمية االت�صال والتوا�صل والتدرب عليهما.
�إعداد الطلبة ملواجهة املواقف املختلفة بكفاءة وتدريبهم على مهارة اال�سرتخاء.
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أ.د .محمد أحمد شاهني
أ .رميان أديب جودة الشيخ

اجلل�سة

مو�ضوع اجلل�سة (عنوانها)

ال�سابعة

تنمية مفهوم الذات
التدرب على ال�سلوك
التوكيدي
التدرب على حل امل�شكالت

تعرف امل�شاركني على مهارة حل امل�شكالت والتدرب على خطواتها ،وحل امل�شكالت التي تواجههم.

�إعادة البناء املعريف

تدرب امل�شاركني على كيفية حتديد وتقييم �أفكارهم وم�شاعرهم و�سلوكهم ،وا�ستخدام منوذج .ABC

احلديث الإيجابي مع الذات

تب�رص امل�شاركني ب�أهمية احلديث الإيجابي مع الذات والتدرب عليه ،وتعزيز مفهوم الذات الإيجابية.

اخلتامية (الإنهاء والتقومي)

حتري مدى حتقيق الأهداف الإر�شادية املرجوة من الربنامج ،وتقييم امل�شاركني للربنامج ،و�إجراء التطبيق البعدي،
واالتفاق على موعد التطبيق التتبعي.

الثامنة
التا�سعة
العا�رشة
احلادية
ع�رشة
الثانية
ع�رشة

�أهداف اجلل�سة
تنمية مفهوم الذات و�أنواعه وتعزيزه ،والتعرف �إىل الذات املثالية والذات االجتماعية.
التعرف �إىل مفهوم ال�سلوك التوكيدي والتعرف �إىل الآثار الإيجابية الناجتة عن ممار�سته.

ت�صميم الدرا�سة :ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبة التجريبي
الذي يعتمد على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،قيا�س قبلي
وبعدي للمهارات االجتماعية واخلجل لدى الطلبة املراهقني من
�صفوف املرحلة الثانوية يف القد�س ،ومن خالل تنفيذ القيا�سات
الآتية ملجموعتي الدرا�سة:
املجموعة التجريبية :قيا�س قبلي -تطبيق الربنامج
الإر�شادي -قيا�س بعدي -قيا�س تتبعي بعد (� )6أ�سابيع.
املجموعة ال�ضابطة :قيا�س قبلي-ال معاجلة -قيا�س بعدي.
وميكن التعبري عن ت�صميم الدرا�سة من خالل ال�شكل الآتي:
املجموعة G

املعاجلة
القيا�س
القبلي

الربنامج
الإر�شادي

القيا�س
البعدي

القيا�س
التتبعي

E

O

X

O

O

C

O

_

O

_

حيث )E( :املجموعة التجريبية )C( ،املجموعة ال�ضابطة)O( ،
قيا�س (قبلي ،بعدي ،تتبعي) )X( ،املعاجلة )-( ،عدم وجود معاجلة.
متغريات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات امل�ستقلة والتابعة الآتية:
�أوالً-املتغري امل�ستقل (املعاجلة) :الربنامج الإر�شادي امل�ستند
�إىل النظرية املعرفية-ال�سلوكية.
ثانياً-املتغريات التابعة (النتاج):
1 .1الدرجات التي يح�صل عليها �أفراد الدرا�سة على مقيا�س
املهارات االجتماعية.
2 .2الدرجات التي يح�صل عليها �أفراد الدرا�سة على مقيا�س
ال�شعور باخلجل.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
للت�أكد من �إ ّتباع البيانات للتوزيع الطبيعي ،ا�ستخدم اختبار
�شابريو ويلك ( )Shapiro-Wilkللتوزيع الطبيعي ،لتحديد الطرق
الإح�صائية التي �ست�ستخدم الختبار فر�ضيات الدرا�سة ،هل هي
اختبارات معلمية� ،أم اختبارات ال معلمية؛ �إذ �إن معظم االختبارات
املعلمية ت�شرتط �أن يكون توزيع البيانات طبيعياً ،فقد �أكد ياب و�سيم
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(� ),Yap & Sim 2011أنه يف�ضل ا�ستخدام اختبار �شابريو ويلك ،يف
حال حجم عينات (�أقل �أو ي�ساوي  ،)50واجلدول ( )1.4يبني اختبار
التوزيع الطبيعي للمتغريات:
جدول ()7
نتائج اختبار شبيرو وليك Shapiro-Wilk

املتغري

املجموعة

العدد

Shapiro-Wilk

Sig

املهارات االجتماعية بعدي

جتريبية

15

.606

.000

املهارات االجتماعية بعدي

�ضابطة

15

.963

.744

اخلجل بعدي

جتريبية

15

.924

.222

اخلجل بعدي

�ضابطة

15

.945

.449

يتبني من اجلدول (� )7أن قيم الداللة الإح�صائية لالختبار
�أكرب من م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α≥ .05با�ستثناء القيا�س
البعدي للمهارات االجتماعية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ميكن
اال�ستغناء عن اختبار االعتدالية طاملا كان حجم عينة الدرا�سة �أكرب
من �أو ي�ساوى ( )30م�شاهدة وذلك مبوجب نظرية النهاية املركزية،
كما �أنه ميكن اال�ستغناء عن �إحدى ال�رشوط طاملا حتققت ال�رشوط
الأخرى (�سلمان2019 ،؛  .)Lomax & Hahs-Vaughn, 2012وهذا
يدل على �أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وعليه ا�ستخدمت
الدرا�سة االختبارات املعلمية يف حتليل البيانات.
وللتحقق من تكاف�ؤ املجموعات ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة
على مقيا�سي الدرا�سة يف القيا�س القبلي ،تبع ًا ملتغري املجموعة
(جتريبية� ،ضابطة) ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني
( ،)Independent Samples t-testواجلدول ( )8يو�ضح ذلك:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) تبعاً لمتغير المجموعة على
مقياسي الدراسة في القياس القبلي

املجال

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

التعبري
االجتماعي

جتريبية

15

2.01

.332

.141

.889

�ضابطة

15

1.99

.261

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

املجال

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

احل�سا�سية
االجتماعية

جتريبية

15

2.24

.189

.207

.838

�ضابطة

15

2.23

.203

جتريبية

15

1.88

.349

�ضابطة

15

2.00

.357

جتريبية

15

2.02

.241

�ضابطة

15

2.05

.199

جتريبية

15

3.98

.395

�ضابطة

15

3.87

.319

ال�ضبط
االجتماعي
املهارات
االجتماعية
ككل
ال�شعور
باخلجل

- .888

- .436

.770

.382

املهارات االجتماعية بعد تطبيق الربنامج الإر�شاديُ .ح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد الدرا�سة
على مقيا�س املهارات االجتماعية يف القيا�س البعدي ،ونتائج
اجلدول ( )9تبني ذلك:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
على مقياس المهارات االجتماعية في القياس البعدي

.666

املجموعة

.448

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني املتو�سطات احل�سابية للقيا�س
القبلي ملقيا�س املهارات االجتماعية تبع ًا ملتغري املجموعة
(جتريبية� ،ضابطة)؛ �إذ بلغت قيمة “ت” لدرجة الكلية (،)436. -
وبداللة �إح�صائية ( ،) .666وت�شري هذه النتيجة �إىل تكاف�ؤ
املجموعتني.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α< .05بني متو�سطات درجات
�أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س

العدد

القيا�س البعدي
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

جتريبية

15

3.67

.499

�ضابطة

15

2.05

.216

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني متو�سطي
�أداء املجموعتني :التجريبية ،وال�ضابطة على مقيا�س املهارات
االجتماعية (البعدي)؛ حيث بلغ متو�سط �أداء املجموعة التجريبية
على االختبار البعدي ( ،)3.67يف حني بلغ متو�سط �أداء املجموعة
ال�ضابطة ( ،)2.05وهذا ي�شري �إىل فروق ظاهرية بني املتو�سطني.
وللتحقق من جوهرية هذه الفروق الظاهرية ،ا�ستخدم حتليل التباين
امل�صاحب ( )ANCOVAللقيا�س البعدي للمهارات االجتماعية لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا للمجموعة بعد حتييد �أثر القيا�س
القبلي لديهم ،وكما هو مبني يف اجلدول (:)10

الجدول ()10
تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي للمهارات االجتماعية لدى الطلبة المراهقين في القدس وفقاً للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

م�صدر
التباين
القبلي
(م�صاحب)
املجموعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة F
املح�سوب

الداللة

حجم الأثر

2.826

1

2.826

58.366

.000

.684

20.892

1

20.892

431.464

.000

.941

اخلط�أ

1.307

27

0.048

يت�ضح من اجلدول ( )10وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05تعزى للمجموعة؛ �إذ بلغت قيمة (ف)
املح�سوبة ( ،)431.464بداللة اح�صائية ( .).000ولتحديد ل�صالح
�أي من جمموعتي الدرا�سة كانت الفروق ،فقد ُح�سبت املتو�سطات
احل�سابية املعدلة للقيا�س البعدي ملقيا�س املهارات االجتماعية لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا للمجموعة والأخطاء املعيارية
لها ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)11
الجدول ()11
األوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياس المهارات االجتماعية لدى الطلبة المراهقين
في القدس وفقاً للمجموعة واألخطاء المعيارية لها

املجموعة

الو�سط احل�سابي املعدل

اخلط�أ املعياري

جتريبية

3.696

.057

�ضابطة

2.021

.057

يالحظ من اجلدول (ّ � )11أن املتو�سط احل�سابي املعدل
للمجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الربنامج الإر�شادي املطبق
يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف
القد�س كان الأكرب؛ �إذ بلغ ( ،)3.696يف حني بلغ لدى املجموعة
ال�ضابطة ( ،)2.021وهذا ي�شري �إىل � ّأن الفرق كان ل�صالح املجموعة
التجريبية؛ مبعنى � ّأن الربنامج الإر�شادي املطبق كان له فاعلية
يف حت�سني املهارات ال
علم ًا � ّأن حجم الأثر للربنامج الإر�شادي قد بلغت قيمته (.)941.
كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�س
البعدي لأبعاد املهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف
القد�س وفق ًا للمجموعة (جتريبية ،و�ضابطة) ،وذلك كما هو مبني
يف اجلدول (:)12
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الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية� ،أجري حتليل التباين
امل�صاحب متعدد املتغريات ( )MANCOVAعلى جماالت املهارات
االجتماعية ،وقبل �إجرائه جرى التحقق من افرتا�ضاته املتعلقة
بعدم وجود تعددية اخلطية ( ،)Absence of Multicollinearityوذلك
عن طريق ح�ساب معامالت االرتباط يف القيا�س البعدي لأبعاد
املهارات االجتماعية متبوعة ب�إجراء اختبار بارتليت ()Bartlett
للكروية؛ حيث مل تتجاوز معامالت االرتباط قيمة ( ،).80كما جاءت
قيمة كا 2التقريبية الختبار ( )Bartlettللكروية ()χ2=120.134
وبداللة �إح�صائية ( ،).000مما ي�شري �إىل حتقق هذا ال�رشط ،كما
جرى التحقق من جتان�س التباين امل�شرتك(  (�Homogeneity of Co
 )varianceمن خالل اختبار بوك�س �أم ()Box›s M test؛ �إذ بلغت
قيمته ( ،)16.943وبداللة �إح�صائية ( ،)021.وهي تعد منا�سبة
عندما تكون �أكرب من ( ،).001بح�سب (،)Hahs-Vaughn, 2016
مما ي�ؤكد حتقق هذا االفرتا�ض ،ويو�ضح اجلدول ( )13نتائج حتليل
التباين امل�صاحب متعدد املتغريات:

الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس البعدي ألبعاد المهارات االجتماعية لدى
الطلبة المراهقين في القدس وفقاً للمجموعة

الأبعاد

املجموعة

العدد

التعبري
االجتماعي
احل�سا�سية
االجتماعية
ال�ضبط
االجتماعي

القيا�س البعدي
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

جتريبية

15

3.71

.588

�ضابطة

15

1.99

.246

جتريبية

15

3.29

.353

�ضابطة

15

2.23

.203

جتريبية

15

3.88

.600

�ضابطة

15

1.98

.364

أ.د .محمد أحمد شاهني
أ .رميان أديب جودة الشيخ

يالحظ من اجلدول ( )12وجود فروق ظاهرية بني
املتو�سطات احل�سابية للقيا�س البعدي لأبعاد املهارات االجتماعية،
وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية ،ولبيان داللة

جدول ()13
تحليل التباين المصاحب متعدد المتغيرات ( )MANCOVAألثر المجموعة على أبعاد مقياس المهارات االجتماعية لدى الطلبة المراهقين في القدس بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

املتغري التابع

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة F
املح�سوب

الداللة

حجم
الأثر

التعبري االجتماعي (م�صاحب)

التعبري االجتماعي

2.680

1

2.680

46.758

.000

.652

احل�سا�سية االجتماعية (م�صاحب)

احل�سا�سية االجتماعية

0.133

1

0.133

2.189

.151

.081

ال�ضبط االجتماعي (م�صاحب)

ال�ضبط االجتماعي

2.138

1

2.138

28.036

.000

.529

التعبري االجتماعي

20.997

1

20.997

366.296

.000

.936

املجموعة

Hotelling’s Trace
(154.414= (F
P=0.000

اخلط�أ

احل�سا�سية االجتماعية

8.470

1

8.470

139.910

.000

.848

ال�ضبط االجتماعي

28.482

1

28.482

373.583

.000

.937

التعبري االجتماعي

1.433

25

0.057

احل�سا�سية االجتماعية

1.513

25

0.061

ال�ضبط االجتماعي

1.906

25

0.076

يت�ضح من اجلدول ( )13وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني املتو�سطات احل�سابية للقيا�س البعدي
لأبعاد املهارات االجتماعية بني الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا
للمجموعة .ولتحديد ل�صالح �أي من جمموعتي الدرا�سة كان الفروق
اجلوهري ،فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأبعاد املهارات
االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا للمجموعة
والأخطاء املعيارية لها ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (:)14
جدول ()14
األوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي ألبعاد المهارات االجتماعية لدى الطلبة وفقاً
للمجموعة

املتغري التابع
التعبري االجتماعي

املجموعة

الو�سط احل�سابي املعدل

اخلط�أ املعياري

جتريبية

3.714

.063

�ضابطة

1.994

.063
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املتغري التابع
احل�سا�سية االجتماعية

ال�ضبط االجتماعي

املجموعة

الو�سط احل�سابي املعدل

اخلط�أ املعياري

جتريبية

3.305

.064

�ضابطة

2.213

.064

جتريبية

3.928

.072

�ضابطة

1.925

.072

يت�ضح من اجلدول (� )14أن الفروق اجلوهرية بني الو�سطني
احل�سابيني املعدلني للقيا�س البعدي لأبعاد املهارات االجتماعية
لدى الطلبة املراهقني يف القد�س كانت ل�صالح �أفراد املجموعة
التجريبية الذين خ�ضعوا للربنامج الإر�شادي ،مقارنة بزمالئهم �أفراد
املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتلقوا الربنامج الإر�شادي ،مما يدل
على فاعلية الربنامج الإر�شادي يف حت�سني املهارات االجتماعية

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

لدى الطلبة املراهقني يف القد�س .ويالحظ من املتو�سطات احل�سابية
املعدلة يف نتائج الدرا�سة � ّأن هذه الفروق كانت ل�صالح �أفراد
املجموعة التجريبية ،وهذا ي�شري �إىل فاعلية الربنامج الإر�شادي
املطبق يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف
القد�س ،وقد بلغ حجم الأثر للربنامج الإر�شادي (.)941.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ( Sánchez et al.,

 ،)2020ودرا�سة ( ،)Seyedi et al., 2018ودرا�سة (عبد الرحمن،
 ،)2018ودرا�سة (�أبو حجري ،)2015 ،ودرا�سة (،)Edwadrds, 2014
فجميع هذه الدرا�سات �أ�شارت �إىل فاعلية الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي
والربامج الإر�شادية ب�شكل عام يف حت�سني املهارات االجتماعية
لدى الأفراد واملراهقني .وميكن عزو هذه النتيجة املرتفعة يف حجم
الأثر للربنامج املطبق �إىل ما ت�ضمنه الربنامج الإر�شادي من فنيات
الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي ،ومنها :املناق�شة اجلماعية ،واملحا�رضة،
واال�سرتخاء ،والنمذجة ،والتعزيز االيجابي ،ولعب الدور ،واحلديث
الإيجابي مع الذات ،ومراقبة الذات ،وجميع هذه الفنيات �ساعدت
امل�شاركني على حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية لديهم .كما
� ّأن الأن�شطة والفعاليات التي ت�ضمنت اجلل�سات الإر�شادية متيزت
باملرونة والدقة والتنوع ،وقد روعي ت�ضمني الربنامج ت�سل�س ًال يف
عر�ض جل�ساته ،واالهتمام كذلك بالت�سل�سل يف عر�ض كل جل�سة،
مما �ساعد يف حت�سني م�ستوى املهارات االجتماعية لدى الطلبة
املراهقني يف القد�س.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α<.05بني متو�سطات درجات
�أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س
ال�شعور باخلجل بعد تطبيق الربنامج الإر�شاديُ .ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد الدرا�سة على مقيا�س
ال�شعور باخلجل يف القيا�س البعدي ونتائج اجلدول ( )15تبني ذلك:
الجدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
على مقياس الشعور بالخجل في القياس البعدي

القيا�س البعدي

املجموعة

العدد

جتريبية

15

2.16

�ضابطة

15

3.66

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري
.185
.240

يت�ضح من اجلدول ( )15وجود فروق ظاهرية بني متو�سطي
�أداء املجموعتني :التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س ال�شعور باخلجل
(البعدي)؛ �إذ بلغ متو�سط �أداء املجموعة التجريبية على االختبار
البعدي ( ،)2.16يف حني بلغ متو�سط �أداء املجموعة ال�ضابطة
( )3.66وهذا ي�شري �إىل فروق بني املتو�سطني ،وللتحقق من جوهرية
الفرق الظاهري؛ ا�ستخدم حتليل التباين امل�صاحب ()ANCOVA
للقيا�س البعدي لل�شعور باخلجل لدى الطلبة املراهقني يف القد�س
وفق ًا للمجموعة بعد حتييد �أثر القيا�س القبلي لديهم ،وذلك كما هو
مبني يف اجلدول (.)16

الجدول ()16
تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي للشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس وفقاً
للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

م�صدر
التباين
القبلي
(م�صاحب)
املجموعة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة F
املح�سوب

الداللة

حجم
الأثر

.511

1

.511

17.765

.000

.397

17.579

1

17.579

610.943

.000

.958

اخلط�أ

.777

27

.029

يت�ضح من اجلدول ( )16وجود فروق ذات دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α≥ .05تعزى للمجموعة؛ �إذ بلغت قيمة (ف)
املح�سوبة ( ،)610.943بداللة �إح�صائية ( .)000.ولتحديد ل�صالح
�أي من جمموعتي الدرا�سة كانت الفروق ،فقد ُح�سبت املتو�سطات
احل�سابية املعدلة للقيا�س البعدي ملقيا�س ال�شعور باخلجل لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا للمجموعة والأخطاء املعيارية
لها ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)17
الجدول ()17
األوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياس الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في
القدس وفقاً للمجموعة واألخطاء المعيارية لها

املجموعة

الو�سط احل�سابي املعدل

اخلط�أ املعياري

جتريبية

2.137

.044

�ضابطة

3.684

.044

يالحظ من اجلدول (ّ � )17أن املتو�سط احل�سابي املعدل
للمجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت الربنامج الإر�شادي املطبق
يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا
للمجموعة كان الأقل؛ �إذ بلغ ( ،)2.137يف حني بلغ لدى املجموعة
ال�ضابطة ( ،)3.684وهذا ي�شري �إىل � ّأن الفرق كان ل�صالح املجموعة
التجريبية؛ مبعنى � ّأن الربنامج الإر�شادي املطبق كان له فاعلية
يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة املراهقني يف القد�س وفق ًا
للمجموعة ،علم ًا �أن حجم الأثر للربنامج الإر�شادي قد بلغت قيمته
(.)958.
واتفقت هذه النتيجة مع جمموعة من الدرا�سات ،كدرا�سة
( ،)Oguize & Nowokolo, 2019ودرا�سة (العلوية ،)2017 ،ودرا�سة
(العمرو�سي ،)2014 ،التي �أ�شارت جميعها �إىل فاعلية الربامج
الإر�شادية املعرفية-ال�سلوكية ب�شكل خا�ص والربامج الإر�شادية
ب�شكل عام يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى الأفراد واملراهقني.
واتفقت كذلك مع نتائج درا�سة (الربعي ،)2012 ،التي بينت
فاعلية الربنامج الإر�شادي املعريف -ال�سلوكي يف خف�ض م�ستوى
اخلجل االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اململكة العربية
ال�سعودية .ويالحظ من الدرا�سات ال�سابقة ،ونتائج الدرا�سة احلالية
فاعلية الإر�شاد املعريف-ال�سلوكي يف التعامل مع م�شكلة اخلجل،
و�سواء �أكانت
حتى باختالف البيئات والظروف لهذه املجتمعات،
ً
يف البيئة العربية �أم الأجنبية .وتعزى هذه النتيجة �إىل الفنيات
املعرفية-ال�سلوكية التي ا�ستخدمت يف الربنامج ،مثل :مهارة حل
امل�شكالت التي �ساعدت الطلبة املراهقني يف حل امل�شكالت التي
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فاعلية برنامج إرشادي معرفي–سلوكي في حتسني املهارات االجتماعية وخفض الشعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني في القدس

تواجههم بطريقة فاعلة ،ودح�ض الأفكار الالعقالنية وا�ستبدالها
ب�أفكار �أكرث عقالنية ومنطقية ،والتدرب على متارين اال�سرتخاء
وتعزيز ممار�ستها لديهم ،كذلك التدرب على ال�سلوك التوكيدي
وتعزيزه لديهم� ،إ�ضافة �إىل � ّأن الربنامج قد منح امل�شاركني القدرة
على التعبري عن الأفكار وامل�شاعر بحرية تامة با�ستخدام التوا�صل
اللفظي وغري اللفظي وحت�سني التوا�صل الب�رصي وال�سمعي ،الذي
�أتاح للم�شاركني تبادل اخلربات واملعلومات يف جو من الأمان
واالحرتام والثقة ،مما �ساعد على خف�ض ال�شعور باخلجل لديهم.

أ.د .محمد أحمد شاهني
أ .رميان أديب جودة الشيخ

النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α<.05بني متو�سطات درجات
�أفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س املهارات االجتماعية
قبل تطبيق الربنامج الإر�شادي وبعدهُ .ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد املجموعة التجريبية
على االختبار القبلي واالختبار البعدي ،وا�ستخدم اختبار (ت)
للمجموعات املرتابطة ( ،) Paired Sample t-testوذلك للك�شف عن
فاعلية الربنامج الإر�شادي يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س ،واجلدول ( )18يبني ذلك:

الجدول ()18
نتائج اختبار (ت) للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المهارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية

املتغري

االختبار

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التعبري
االجتماعي

قبلي

15

2.01

.332

بعدي

15

3.71

.588

قبلي

15

2.24

.189

بعدي

15

3.29

.353

قبلي

15

1.88

.349

بعدي

15

3.88

.600

قبلي

15

2.02

.241

بعدي

15

3.67

.499

احل�سا�سية
االجتماعية
ال�ضبط
االجتماعي
الدرجة الكلية

درجات
احلرية

قيمة (ت)

الداللة

14

18.500-

.000

14

-10.339

.000

14

-18.733

.000

14

-19.649

.000

*دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤ .05

يت�ضح من اجلدول (� )18أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب
قد بلغت على املجاالت الفرعية والدرجة الكلية ملقيا�س املهارات
االجتماعية ( )000.وهذه القيمة �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد
للدرا�سة ( ،)α≥ .05وبالتايل وجود فروق يف املهارات االجتماعية
لدى �أفراد الدرا�سة بني القيا�سني القبلي والبعدي .وبالرجوع �إىل
املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول ( ،)9.4يظهر �أن متو�سط �أداء �أفراد
املجموعة التجريبية على الدرجة الكلية يف القيا�س القبلي (،)2.02
و( )3.67على املقيا�س البعدي ،مما ي�ؤكد وجود فاعلية للربنامج
املطبق يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف
القد�س.
وميكن تف�سري هذه النتيجة املتعلقة بفاعلية الربنامج
الإر�شادي بالنظر �إىل ما ا�ستخدم فيه من مكونات ت�ضمنت الكثري
من الفنيات املعرفية -ال�سلوكية التي ت�ساعد يف حت�سني املهارات
االجتماعية ،كما � ّأن التدريب اخلا�ص الذي تلقاه �أفراد املجموعة
التجريبية على مدار ( )12جل�سة �إر�شادية �ساعد على حت�سني
املهارات االجتماعية لديهم واك�سابهم مهارات اجتماعية جديدة،
وقد ركز الربنامج على التدريب على املهارات االجتماعية وتنمية
مفهوم الذات لدى امل�شاركني يف الربنامج الإر�شادي ،بالإ�ضافة �إىل
تركيزه على العالقة بني الأفكار وامل�شاعر وال�سلوك ،وتدريبهم على
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منوذج  ABCمن �أجل �إعادة البناء املعريف لديهم ،وتعزيز فكرة �أن
ما يدركه الفرد ي�ؤثر على ما يفعله .كما � ّأن املجموعة الإر�شادية
�أتاحت للم�شاركني اكت�ساب العديد من اخلربات واملعلومات
وتبادلها ،وكذلك مناق�شة املواقف ال�سلبية التي ح�صلت معهم
وطرق مواجهتها ب�شكل �إيجابي وفعال ،مما �أك�سب امل�شرتكني حالة
من الوعي واال�ستب�صار والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعدهم على تقييم
�سلوكهم ،ومعاجلة �أفكارهم ،وبالتايل احل ّد من امل�شكالت التي
من املمكن �أن تواجههم يف حياتهم اليومية ،وت�سهيل تفاعلهم
وتوا�صلهم مع الآخرين.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α<.05بني متو�سطات
ودرجات �أفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�شعور باخلجل
قبل تطبيق الربنامج الإر�شادي وبعدهُ .ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد املجموعة التجريبية
على االختبار القبلي واالختبار البعدي ،وا�ستخدم اختبار (ت)
للمجموعات املرتابطة ( ،)Paired Sample t-testوذلك للك�شف عن
فاعلية الربنامج الإر�شادي يف خف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة
املراهقني يف القد�س ،واجلدول ( )19يبني ذلك:
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الجدول ()19
نتائج اختبار (ت) للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الشعور بالخجل لدى أفراد المجموعة التجريبية

املتغري

االختبار

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة (ت)

الداللة

ال�شعور
باخلجل

قبلي

15

3.98

0.395

14

19.687

.000

بعدي

15

2.16

0.185

*دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≤ .05

يت�ضح من اجلدول (� )19أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب
قد بلغت على مقيا�س ال�شعور باخلجل ( ،) .000وهذه القيمة �أقل
من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة ( ،)α≥ .05وبالتايل وجود
فروق يف ال�شعور باخلجل لدى �أفراد الدرا�سة بني القيا�سني القبلي
والبعدي .وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول (،)15.4
يظهر �أن متو�سط �أداء �أفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�شعور
باخلجل يف القيا�س القبلي ( ،)3.98و( )2.16على املقيا�س البعدي،
مما ي�ؤكد وجود فاعلية للربنامج املطبق ف
لدى الطلبة املراهقني يف القد�س.
وتعزى هذه النتائج املتعلقة بفاعلية الربنامج الإر�شادي �إىل
جل�ساته ومو�ضوعاته التي تناولها والتدريب اخلا�ص الذي تلقاه
�أفراد املجموعة التجريبية خالل هذه اجلل�سات الإر�شادية ،والذي
عزز لديهم الثقة بالنف�س ،وخف�ض ال�شعور باخلجل من خالل الرتكيز
على الأن�شطة والفنيات التي �ساهمت يف ذلك ،وبخا�صة تنمية
مفهوم الذات والعمل على تعزيزه وتعزيز الذات االجتماعية لديهم،
واحلديث الإيجابي مع الذات ،والذي ي�ساهم يف حتفيز الذات وزيادة

الدافعية لديها للتقدم والتطور ،وكذلك التدرب على ال�سلوك التوكيدي
والذي يتيح للفرد الدفاع عن حقه والتم�سك به ،والتدرب على
املهارات االجتماعية من خالل التمثيل والع�صف الذهني والتخيل،
بالإ�ضافة �إىل احتواء اجلل�سات على �أ�سلوب النمذجة والذي بدوره
�ساعد امل�شاركني على التعلم وحت�سني قدرتهم على مواجهة اخلجل
وتعلم مهارات و�سلوكات �إيجابية جديدة.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α<.05بني متو�سطات درجات
�أفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س املهارات االجتماعية
يف القيا�سني البعدي والتتبعي بعد مرور (� )6أ�سابيعُ .ح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد املجموعة
التجريبية على االختبار البعدي واملتابعة ،وا�ستخدم اختبار (ت)
للمجموعات املرتابطة ( ،)Paired Sample t-testوذلك للك�شف عن
الفروق بني القيا�سني البعدي واملتابعة لأبعاد املهارات االجتماعية
والدرجة الكلية لدى الطلبة املراهقني يف القد�س ،ونتائج اجلدول
( )20تبني ذلك:

الجدول ()20
نتائج اختبار (ت) للعينات المترابطة للكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد المهارات االجتماعية والدرجة الكلية لدى الطلبة المراهقين في القدس

املتغري

االختبار

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة

التعبري
االجتماعي

بعدي

15

3.71

.588

14

-1.100

.290

متابعة

15

3.83

.330

بعدي

15

3.29

.353

متابعة

15

3.41

.185

بعدي

15

3.88

.600

متابعة

15

4.02

.239

بعدي

15

3.67

.499

متابعة

15

3.80

.176

احل�سا�سية
االجتماعية
ال�ضبط
االجتماعي
الدرجة
الكلية

يظهر من اجلدول ( )20عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني القيا�سني البعدي واملتابعة لدى
�أفراد املجموعة التجريبية� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي للقيا�س البعدي
( )3.67يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لقيا�س املتابعة ()3.80
وهذا ُي�شري �إىل ا�ستمرارية �أثر الربنامج الإر�شادي يف حت�سني
املهارات االجتماعية لدى الطلبة املراهقني يف القد�س؛ �أي �أن
التح�سن الذي تلقاه �أفراد املجموعة التجريبية �أ�ستمر بعد فرتة ()6

14

14

14

-1.299

-1.326

-1.244

.215

.206

.234

�أ�سابيع من املتابعة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (Sánchez et al.,
 )2020التي �أ�شارت �إىل فاعلية برامج التدريب املعريف-ال�سلوكي
يف تعزيز املهارات النف�سية واالجتماعية والعاطفية لدى املراهقني،
واتفقت كذلك مع درا�سة (�أبو حجري ،)2015 ،التي �أظهرت نتائجها
جميع ًا �أن الفروق لدى �أفراد املجموعة التجريبية مل تكن دالة بني
القيا�سني البعدي والتتبعي يف متو�سطات املهارات االجتماعية بني
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فاعلية برنامج إرشادي معرفي–سلوكي في حتسني املهارات االجتماعية وخفض الشعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني في القدس

القيا�سني القبلي والبعدي .وت�ؤكد هذه النتيجة على فاعلية الربنامج
الإر�شادي يف ا�ستمرار اخلربة التي تلقاها �أفراد املجموعة التجريبية
خالل اجلل�سات الإر�شادية ونقلها �إىل حياتهم اليومية و�إىل املواقف
التي تواجههم ،كما � ّأن املواقف والأمثلة الهادفة التي عر�ضت خالل
جل�سات الربنامج الإر�شادي ،والتي جرى مناق�شتها وطرح الأ�سئلة
حولها ،وتقييم �سلبياتها و�إيجابياتها ،مما �ساعد على ا�ستمرار
اخلربة التي تلقاها امل�شاركون ونقلها �إىل مواقف حياتهم اليومية.
كما � َأن احتواء الربنامج الإر�شادي على الواجبات البيتية والتي من
�ش�أنها م�ساعدة امل�شاركني على نقل �أثر اخلربة التي تلقوها خالل
اجلل�سات الإر�شادية �إىل البيت وخارج اجلل�سات الإر�شادية وتطبيقها
يف جماالت حياتهم ومواقفهم اليومية التي تواجههم ،ومراجعة هذه
الواجبات البيتية يف بداية كل جل�سة ومناق�شتها ،والعمل على تعزيز

أ.د .محمد أحمد شاهني
أ .رميان أديب جودة الشيخ

امل�شاركني وت�شجيعهم ،كل ذلك �ساهم يف ا�ستمرار �أثر الربنامج
الإر�شادي املطبق يف حت�سني املهارات االجتماعية لدى الطلبة
املراهقني يف القد�س.
النتائج املتعلقة بالفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س ال�شعور باخلجل
يف القيا�سني البعدي والتتبعي بعد مرور (� )6أ�سابيعُ .ح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد املجموعة
التجريبية على االختبار البعدي واملتابعة ،وا�ستخدم اختبار (ت)
للمجموعات املرتابطة ( ،)Paired Sample t-testوذلك للك�شف عن
الفروق بني القيا�سني البعدي واملتابعة يف ال�شعور باخلجل لدى
الطلبة املراهقني يف القد�س ،ونتائج اجلدول ( )21تبني ذلك:

الجدول ()21
نتائج اختبار (ت) للعينات المترابطة للكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة في الشعور بالخجل لدى الطلبة المراهقين في القدس

املتغري

االختبار

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

درجات احلرية

قيمة (ت)

الداللة

ال�شعور
باخلجل

بعدي

15

2.16

.185

14

14.746

.000

متابعة

15

1.87

.192

يظهر من اجلدول ( )21وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥ .05بني القيا�سني البعدي واملتابعة لدى
�أفراد املجموعة التجريبية؛ �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي للقيا�س البعدي
( ،)2.16يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لقيا�س املتابعة (،).871
وهذا ُي�شري �إىل خف�ض ال�شعور باخلجل بعد فرتة املتابعة ،مما ي�ؤكد
على ا�ستمرارية �أثر الربنامج الإر�شادي يف خف�ض ال�شعور باخلجل
لدى الطلبة املراهقني يف القد�س؛ �أي �أن التح�سن الذي تلقاه �أفراد
املجموعة التجريبية ا�ستمر بعد فرتة (� )6أ�سابيع من املتابعة،
وبتناق�ص ملحوظ.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة (العمرو�سي ،)2014 ،التي
�أ�شارت نتائجها �إىل ا�ستمرارية �أثر الربنامج من خالل عدم وجود
فروق دالة بني القيا�سني البعدي والتتبعي على �أفراد املجموعة
التجريبية .ويعزى ذلك �إىل اجلل�سات الإر�شادية التي تكون منها
الربنامج الإر�شادي ،والتي ت�ضمنت بع�ض اخلربات واملواقف والتي
مت تناولها وعر�ضها من خالل ا�ستخدام بع�ض الفنيات والأ�ساليب
الإر�شادية املعرفية ال�سلوكية ،مثل :لعب الدور ،والنمذجة،
وال�سيكودراما ،والتخيل ،و�إعادة البناء املعريف ،ومتارين اال�سرتخاء،
والتلخي�ص ،والتغذية الراجعة ،والواجبات البيتية ،والتي كان لها
الأثر الأكرب يف ا�ستمرارية �أثر الربنامج الإر�شادي يف خف�ض ال�شعور
باخلجل لدى امل�شاركني .كما �أن ما قدمه امل�شاركون من حر�ص على
االلتزام بجميع اجلل�سات وح�ضورها ومتابعتها ،وما كان لديهم من
دافعية الكت�ساب مهارات و�سلوكات جديدة ،وم�شاركتهم اخلربات
واملواقف التي تعر�ضوا لها و�أ�شعرتهم باخلجل ومناق�شتها مع �أفراد
املجموعة ،وتطبيقهم للأن�شطة والفنيات الإر�شادية داخل وخارج
اجلل�سات الإر�شادية ،وممار�ستها يف احلياة الأ�رسية ،ويف حياتهم
اليومية ،كل ذلك �ساهم يف ا�ستمرارية �أثر الربنامج الإر�شادي يف
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خف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة املراهقني يف القد�س يف القيا�س
التتبعي مقارنة بالقيا�س البعدي لدى �أفراد املجموعة التجريبية.

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،ف�إ ّن الباحثني
يو�صيان مبا يلي:
1 .1تطبيق الربنامج الإر�شادي املطور على فئات حتتاج
للم�ساعدة يف املجتمع الفل�سطيني واملجتمعات الأخرى ،وذلك
بهدف �أغرا�ض �إر�شادية م�شابهة �أو مغايرة.
2 .2ت�ضمني اخلطط الإر�شادية للمر�شدين الرتبويني يف
املدار�س لربامج �إر�شادية ت�ستهدف حت�سني املهارات االجتماعية
وخف�ض ال�شعور باخلجل لدى الطلبة يف جميع املراحل الدرا�سية.
3 .3االهتمام ب�إعداد برامج �إر�شادية �أخرى ت�ستهدف طلبة
املدار�س ب�شكل عام والطلبة املراهقني ب�شكل خا�ص.
4 .4عقد دورات تدريبية وتوعوية وور�ش عمل �إر�شادية يف
املدار�س الفل�سطينية ،بهدف م�ساعدة الطلبة املراهقني وتب�صريهم
بالطرق التي قد ت�ساعدهم يف حت�سني مهاراتهم االجتماعية ويف
خف�ض �شعورهم باخلجل.
5 .5عقد دورات وور�ش توعوية لأولياء الأمور ،بهدف
م�ساعدتهم على التعامل مع �أبنائهم املراهقني.
6 .6تفعيل الإر�شاد النف�سي والرتبوي يف املدار�س الفل�سطينية،
فما زال الرتكيز ينح�رص على الإر�شاد الأكادميي.
�7 .7إجراء درا�سات �أخرى تتناول املهارات االجتماعية
واخلجل وم�شكالت �أخرى �سائدة لدى الطلبة املراهقني.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �أبو �أ�سعد� ،أحمد .)2014( .تعديل ال�سلوك الإن�ساين .عمان :دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع.
 �أبو �أ�سعد� ،أحمد .)2016( .الإر�شاد املدر�سي .ط ،5عمان :دار امل�سرية للن�رش
والتوزيع.
 �أبو �أ�سعد� ،أحمد وعربيات� ،أحمد )2017( .نظريات الإر�شاد النف�سي
والرتبوي .ط ،2عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.
 �أبو حجري ،ملعان .)2015( .فاعلية برنامج �إر�شادي عقالين انفعايل لتنمية
املهارات االجتماعية لدى طالبات املرحلة الثانوية( .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
 �أبو حطب ،غ�سان .)2007( .ديناميات ن�رش وتعزيز املهارات االجتماعية.
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