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هـد البحـُ ىل ععــر لعاليـة جـرالمي قاجــع ىـاعض قلـن جعــل الكييـاا السـلو ية ا عرليــة التو يديـة يف خكـل عقـراض ااـ راش الة اـية الت يبيــة لـدن قييـة مـ
 ععر مـد اسـتمراةية لعاليـة الـربالمي العاجـع جعـد انت ا عـ يف خكـل عقـراض ااـ راش الة اـية الت يبيـة لـد قييـة البحـُر ىـد عة ـرا مراجعـة،ال اش ا ككولني
 ىــد اســت دم،ُ مــا الــي ا ــي ي الت ـري ا ــي ي الـرعي للدةاســة البحــ، اســيما لــد للــة ا ككــولني،الدةاســاا الســاجدة نــدةا يف عجــاط قــاا ااـ راوا الة اــية
 هــال اإلج ـراياا عتملــي يف التــا ىيــا دةجــة،ُالباحلــاب جعــل اإلج ـراياا لديــا لعاليــة الــربالمي العاجــع يف خكــل اا ـ راش الة اــية الت يبيــة لــد قييــة البحــ
 سـ دةجــاا يــد الــااا لــد قييــة، ىيــا مــد التحسـ يف خكــل الدلــق،ااـ راش الة اــية الت يبيــة لــد قييــة البحــُ ىبــي جعــد ع بيــق الــربالمي العاجــع
الدــاهرا ـ عـ ا-) مككــولني هع ــد اليــوة للمككــولني6(  ىــد ب ع بيــق الدةاســة الت ريبيــة للبحــُ قلــن قييــة مـ ال ــاش ا ككــولني ىوام ــا،البحــُ جعــد ع بيـق الــربالمي
 تللــا عد اا الدةاسـة يف التـا مديـا ااـ راش،) طالباـا مـ ا ككـولني55(  البــال قـدد،ُ ب اسـت راج ا مـ العييـة الكليـة للبحـ،) قا امـا18( )16( عقمـاةهض جـني
 ىــد عو ـي البحـُ ىل اليتـاعي التاليــة جـود لـر ة دالـة ىلحاــاعياا جـني متوسـ ع ةعـ، اســتماةا دةاسـة ا الـة، مديـا الدلـق،يــد الـااا
 مديـا،الة اـية الت يبيـة
 لاـاا الديـا البعـدنر قـدم جـود لـر ة دالـة ىلحاـاعياا جـني، قلن مدا اا راش الة اية الت يبيـة،دةجاا علراد قيية البحُ الت ريبية يف الدياسني الدبلع البعدن
 قلن مديا ااـ راش الة اـية الت يبيـةر عة ـرا اليتـاعي لعاليـة الـربالمي العاجـع يف،متوس ع ةع دةجاا علراد قيية البحُ الت ريبية يف الدياسني البعدن التتبعع
 سـ، الـ عتملـي ليمـا يلـع خكـل دةجـة الدلـق،خكل عقـراض ااـ راش الة اـية الت يبيـة لـد قييـة البحـُ الت ريبيـةر مـ خـال جعـل الدياسـاا السـيكو م يـة
.ُدةجة يد الااا لد علراد قيية البح
.الكلمات املفتاحية جرالمي قاجعر اا راش الة اية الت يبيةر ا ككولني

The effectiveness of Therapy Program on Reducing Avoidant Personality Disorder
with Blind Students
Dr. Mohamed Musaad Abdul Wahid Mutawa
Assistant Professor of Special Education
Department of Special Education
Faculty of Education at King Khalid University

Dr. Rifai Shawqi Ahmed Hussein
Assistant Professor of Special Education
Department of Special Education
Faculty of Education at King Khalid University

Abstract:
The research aimed at identifying the Effectiveness of therapy program used on some of the behavioral, cognitive and
assertive techniques on Reducing Avoidant Personality Disorder with A sample of Blind students and Getting Continuation
The effectiveness of therapy program on Reducing Avoidant Personality Disorder with A sample of Blind students, the
research used the experimental method. In this research; the researchers are used some of procedures to determine the
effectiveness of therapy program on reducing Avoidant personality disorder of blind in the following: the measurement of
avoidant personality disorder with blind, at pre-test and post-program testing, the measurement of anxiety reduction and selfassertion improvement, in the after testing, The sample of this research consisted of group of (6) students of the visually
impaired in the blind school in Cairo, from (55) blind students. some of scales were used in this research: scale avoidant
personality disorder, Anxiety scale, and self-assertion scale; in additional to case study application. The results of research:
The first; the results of the study showed statistically significant differences between mean ranks of the scores obtained by
members of the experimental sample of research in pre-test and post-test, favoring post-test, that indicate to the positive effect
of program on reducing avoidant personality disorder with the research sample. The second; the results of the study showed no
statistically significant differences between mean ranks of the scores obtained by members of the experimental sample of
research in post-test and follow-up test, that indicate to continuing the effectiveness of program in reducing of personality
disorder with the blind.
Keywords: Therapy Program, Avoidant Personality Disorder, Blind.
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د .حممد مسعد قبدالواحد م ا ع ،د .ةلاقع شوىع عمحد حسني لعالية جرالمي قاجع يف خكل اا راش الة اية الت يبية لد ال اش ا ككولني

مقدمة:

يعد ا رماب م البار عسوع شعي اك عب حيدط لإلنسابر حيُ ع ك اإلقاىة البارية م األاثة السلبية
قلن اجلوان اليكسية ااجتماقية اجلسمية للكرد ماا ي يد ر حىت ع عجعد ق السواي ،عىرش ىل قدم السواي
اليكسع ااجتماقع ،لضاا قما ختلك لدي م مةكاا اا راوا ،ولتا عةكي اإلقاىة لدي العوة
األ رب يف طريق منول اليكسع ااجتماقع.
حيُ يواج ا ككولوب العديد م الضغوط اليكسية ااجتماقيةر جسب ىلقاىت ض الظاهرا ،عتملي يف مةاقر
الدلق اإلحباط ،عدين مك وم الااار ذلك جسب اقتمادهض قلن اآلخري يف علبية احتياجاهتض األساسية،

تر زهض حول ذ اهتض ،انعزاهلض ،عووا التكاقي ااجتماقع مع اآلخري  ،يعد سلوك ا عاة يف ملي هال
متوىعا للةر ،يعيش هنباا
اا خاع اكا م اجمل ول ،سريع ااستلاةا،
ا
ا الة عرمجة ةاقر ىلق ،جتعي م احب ا ش ا
ةاقر اإلحسا ولان  ،ش ص هاا حال ا جد عب يتاف جضعف اللدة يف نكس  ،جعدم الددةا قلن
مواج ة ا واىف اخلاةجية ،قدم الددةا قلن الدلاع ق ذاع  ،ق حدوى الةرقية ،يتاف ول دد ،ف
ا ةاقر ،يعيش ملتا ادا جااع  ،يف قزلة نكسية اجتماقية (قيد.)225 ،2006 ،
ما عساهض الضغوط اليكسية ااجتماقية الظر اخلا ة ال يط وألطكال ا عاىني جدةجاا بريا يف
ع وة ش اياا ععاين العديد م اا راوا الة ايةر حيُ يظ ر األلراد ذ اا راش الة اية جعل
مساا الة اية ا ت رلة ،يظ ر ب مساا مةكلة حادا ععوة ةاعك ض ،عيعك لدي ض معظض الوىا ،عكوب
ع لر حدا ،عسب سلسلة م ا ةكاا يف ا ياا ا يية ،ااجتماقية ،العاىاا الة اية ،جمااا حياعية
عخر م مة.
يعد اا راش الة اية لد ا ككولني هلاجة ع ج ندص يف نسق ش ايت ر يؤثر سلباا قلن يكية
مواج ت للمواىف جني الة اية ااجتماقية ،ما يؤدن ىل حد ط خلي ملحوظ يف األداي الوةيكع لدي  ،ما
يتبع م شعوة ولضيق التعاسة سوي التكيف الة اع ااجتماقع ،ىد عتزام اا راوا الة اية ع عتلو
العديد م ااا راوا اليكسية األخر -خا ة اا راوا الدلق اا تلاش -ىلا عب اا راوا الة اية تلي
جالك حااا اةعداعية ،ىد عظ ر يف ال كولة ع ا راهدة ،عستمر يف الرشد ،ولتا ا ييظر ىللي ا قلن عهنا
اا راوا اثنوية لاا راوا األخر (م ا ع.)35 ،2012 ،
بريا يف التغل قلن
لدد اىا الربامي العاجية الداعمة قلن الكيياا السلو ية ا عرلية التو يدية ا
جناحا ا
بريا يف قاا جعل الاعووا الة اية
معظض الاعووا لد العديد م الكلاا ،ما حدق ا
جناحا ا
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ااجتماقية لد ذ ن اإلقاىة البارية ،ها يتضمي م عسالي قاجية ،انا ع لر مياسبة يف معظض ا ماةساا
العاجية.
ىد ع بح م ال رة العاجية الكعالةر حيُ ععك نتاعي العديد م الدةاساا الكلري م اليتاعي
اجلوهرية ق لعالية العاا السلو ع ا عريف التدةي التو يدن مع للة ا ككولني ،خا ة يف جان قاا
الداوة يف جعل ا اةاا الة اية لاقتداد ولااا ،ا اةاا ااجتماقية التو يدية ،اللدة وليك ،
الت لص م مةاقر الدلق التوعرر حيُ ععك نتاعي جعل الدةاساا لعالية التدةي التو يدن يف عيمية
ا اةاا ااجتماقية التو يدية لد للة ا عاىني جاراًي (.)Kim, Y., 2001
ما هتد الربامي العاجية ال عتضم جعل ليياا العاا السلو ع ا عريف التو يدن مع ذ ن اإلقاىة
البارية -ولدةجة األ  -ىل قاا حااا الكف ال يعاني ا ا عاة جاراًي ،عدةيب قلن التلداعية اإلجياجية
طرة ااقتداد ولااا ،ولتا ع ز م مة ا دةش التو يدن ع ا عاجل قلن جال ج دل يف الت يط الدىيق
للعملية العاجية ،م حيُ اختياة الكيياا األسالي العاجية ا ياسبة ،ما ي ز د ةل األ رب يف عداةا
جلساا العاا ،زًيدا لعاليت ا العاجية.
ما حيدق التدةي التو يدن العديد م ا يزاا األخر  ،وإلاالة ىل األهدا العاجية ،مي ا عدةي
ذ ن اإلقاىة البارية قلن التحرة م الديود الضغوط اليكسية ااجتماقية ال عكرا ا اإلقاىة قلن األلرادر م
خال العديد م ا ماةساا التو يدية أسلوش التعبري ا ر ق الااا ،التعبري ق ا ةاقر اإلجياجية ا ةاقر
السلبية ا ديح ،التعبري ق الغض ااحت اا ،غريها م ا ماةساا التو يدية.
بريا يف قاا العديد م ااا راوا اليكسية اا راوا الة اية ،يف
ىد لعبا هال الربامي د اةا ا
الكلري م ا ماةساا العاجية ،مع غري للاا ا عاىني جاراًي ،ا ك ض عب هال التدةيباا عكيد ذ ن اإلقاىة
البارية يف قاا الكلري م األقراض ا راية ،عقراض اا راش الة اية ،ما يف اا راش الة اية الت يبية
ااقتمادية اا تلاجية الة اية الوسواسية الد رية السلبية العد انية ،ما ععكس ا نتاعي العديد م الدةاساا
ال است دما ليياا العاا السلو ع التدةي التو يدن مع الكلاا األخر م غري ذ ن اإلقاىة البارية مي ا
Han, K., Im, Yang,
دةاساا ) ،Pelecchia, et al. (2018م ا ع ( ،)2012ا غازن (،)2012
) ،Chung, Suh (2005غريها م الدةاساا.
اثنيًا مشكلة البحث:
عتحدد مةكلة البحُ ا ا يف السؤالني التاليني
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السؤال األول ما عثر جرالمي قاجع ىاعض قلن جعل ليياا العاا السلو ع ا عريف التو يدن يف خكل حدا
اا راش الة اية الت يبية لد قيية م ا ككولني؟

السؤال الثاين ما استمراةية عثر جرالمي قاجع ىاعض قلن جعل ليياا العاا السلو ع ا عريف التو يدن يف
خكل حدا اا راش الة اية الت يبية لد قيية م ا ككولني خال ل ا ا تاجعة؟
اثلثًا :أمهية البحث:

 .1عمهية مواوق الكلة ال يتيا هلا البحُر حيُ عب دةاسة اا راش الة اية الت يبية ل ض حما لة ىلجياد
سبي للت كيف م حدع ر يعد م لباا ىلنسانياا ار ةاًي.
 .2يتيا ل البحُ عحد اجلوان ال مل علق ااهتمام الكايف م الدةاسة ،ا تملي يف العاا اليكسع
للمككولني ،خا ة م خال جرالمي العاا اليكسع لعاا اا راش الة اية الت يبية.
ابعا :أهداف البحث:
رً

ع -ععر لعالية جرالمي قاجع ىاعض قلن جعل ليياا العاا السلو ع ا عريف التو يدن يف خكل حدا
اا راش الة اية الت يبية لد قيية م ا ككولني.
ش -ععر مد استمراة لعالية جرالمي قاجع ىاعض قلن جعل ليياا العاا السلو ع ا عريف التو يدن
يف خكل حدا اا راش الة اية الت يبية لد قيية م ا ككولني خال ل ا ا تاجعة.
خامسا :مصطلحات البحث:
ً

اضطراب الشخصية التجنبية:
يعر اا راش الة اية الت يبية أبن منط داعض م الةعوة ولكف ااجتماقع ،يبد يف وةا جتي
خمتلف التكاقاا األنة ة ااجتماقية ،ال عت ل التوا ي مع اآلخري  ،مع سي را مةاقر قدم الككايا
البؤ الد نية ،اخلو م التدييض السل  ،اليبا ،راهية اآلخري ل (غامن ،الدمرداش ،زيية-19 ،2005 ،
.)20
يتض عة يص اا راش الة اية الت يبية م خال ا ديا ا ست دم يف الدةاسة ا الية يف اوي
احملكاا التة ياية هلاا ااا راش.
الربانمج العالجي:
يداد ج الربالمي ا ست دم مع اجملموقة الت ريبية الداعض قلن جعل ليياا العاا السلو ع ا عريف
التو يدن ا تضم جملموقة ااجراياا الكيياا األسالي العاجية األنة ة العاجيةر هبد خكل حدا
اا راش الة اية مواوع الدةاسة.
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املكفوفون:

الككيف يف الدةاسة ا الية ي م عكوب لدي حدا ىلجااة عىي م ( )60/6م اا ع جمال ةؤية ا يزيد ق
( )o20جع د التاحيحاا ا تاحة و عيياا البارية ا تلكة ،يع ز ق است دام جداًي اإلجااة لدي ىلب
جدا ،ولتا يستعني جديادا الغري ع هعيياا عخر للحاول قلن ا عرلة ع ماةسة حياع اليومية.
سادسا :فروض البحث:
ً
اك ياغة لراع البحُ ا ا ليما يلع
ع -يوجد لرة دالة ىلحااعياا جني متوس ع ةع دةجاا علراد اجملموع الت ريبية يف الدياسني الدبلع البعدن
قلن مديا اا راش الة اية الت يبية لااا الديا البعدن.
ش -ا يوجد لرة دالة ىلحااعياا جني متوس ع ةع دةجاا اجملموع الت ريبية يف الدياسني البعدن التتبعع
قلن مديا اا راش الة اية الت يبية.
سابعا :اإلطار النظري للبحث:
ً

أ -اضطراب الشخصية التجنبية:
هياك العديد م ا كاهيض اا راش الة اية الت يبية ،معظم ا يتكق مع مك وم ميظمة الاحة العا يةر
ما يف التاييف الد العاشر  ،ICD-10مك وم اجلمعية األمريكية للاحة اليكسيةر ما يف الدليي التة ياع
اإلحااعع اخلام .DSM-V
يعر التاييف الد العاشر اا راش الة اية الت يبية أبن منط م ااا راش يف الة اية يتسض
هةاقر التوعر اخلو  ،ااقتداد يف التدين ق اآلخري  ،ا ساسية لليدد ،جتي األنة ة ااجتماقية ( WHO,
.)1993
يعر الدليي التة ياع اإلحااعع اخلام اا راش الة اية الت يبية أبن منط اثجا م الكف
ااجتماقع ىلحساساا جعدم الككاية لرط ا ساسية للتدييض السل يبدع يف ل ا مبكرا م البلوغ ( APA,
.)2013
يتض ديد اا راش الة اية الت يبية طب ادا للدليي التة ياع اإلحااعع اخلام م خال عوالر عةجعة
حمكاا عة ياية قلن األىي م احملكاا الواةدا ولدليي ،تلي احملكاا التة ياية الواةدا ولدليي جمموقة
األقراض ا راية هلاا ااا راش ،ما عهنا عساقد يف عة يا ليييكيا.
يعر مع ض قلض اليك ال اليكسع اا راش الة اية الت يبية أبن اا راش يف الة اية يتسض ها
أييت حساسية زاعدا لليبا اليدد ،ع ل عدبي غري الىد ،انسحاش اجتماقع قلن الرغض م جود ةغبة يف
Avoidant Personality Disorder
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الع ف التدبي ،اخنكاض يف عددير الااا .هاا اليمط يبل م اللباا الةدا دةجة عككع إلاعال للددةا
قلن العمي احملالظة قلن العاىاا مع اآلخري (جاجر ،كايف.)339 ،1988 ،
كتني عساسيتني جي عوالرمها يف مك وم اا راش الة اية الت يبية ،جي يف عن
التعريف الساجق يعك
اا راش ش اية آخر ،مها كة اللباا الةدا يف ااا راش ،ما يرجط اا راش الة اية الت يبية
وختال األداي الوةيكع ا ين ااجتماقع لد الكرد ،ذلك م خال قدم الددةا قلن العمي ،قدم الددةا
قلن ا كاظ قلن العاىاا ااجتماقية مع اآلخري .
هياك ععريكاا عخر لريا ،هع مدتبسة يف معظم ا م التعريكاا ال ب عددا ا اا راش الة اية
الت يبية ،خا ة ععريف ميظمة الاحة العا ية ،يعر اا راش الة اية الت يبية أبن نوع م الة اية
السلبية ا سلوجة اإلةادا ،تيي ىل جتي األنة ة ااجتماقية ال تاا ىل ا ةاة ة الكعالة ،يكتدد احب ا ىل
د ة ا بادةا ،الددةا قلن ااستمتاع و ياا ،مع االتداة ىل الددةا قلن مي ا سلولية ،ع اللدة وليك
(ىلجراهيض ،قسكر.)104 ،1999 ،
جعدا آخر ك وم اا راش الة اية الت يبية هو التداد الددةا قلن ااستمتاع
يضيف التعريف الساجق ا
و ياا ،وإلاالة ىل قدم الددةا قلن مي ا سلولية ،السلبية يف ا واىف ااجتماقية.
يعد هاا ااا راش هلاجة منط م قدم ااةعيا ع اانزقاا ااجتماقع ،سيادا مةاقر قدم الككايا،
ا ساسية ا كرطة للتدييض السل  ،مع سلوك يدل قلن اخليوع ،ما يبدع هاا اليمط يف الظ وة –قادا -مع
جداًيا الرشد ،يظ ر يف سياىاا متيوقة لريا متعددا (حممد.)372 ،2000 ،
يف اوي ما سبقر لإب اا راش الة اية الت يبية الي اا ر ااو لبعل مساا الة اية ،ال تتد لتةمي
اجلوان اللاثة يف الة اية السلوك الوجداب األلكاة ،ما يبد هاا ااا راش يمط متعمق متأ ي يف
مساا الة اية ،جيُ عبد الة اية سلبية مت يبة معظض الوىا عظض التكاقاا ااجتماقية ،مع االتداة
الةديد لإلجياجية التلداعية اللدة يف اليك  ،مع سي را مةاقر التوج اخلو م التدييض السل اانتداد ،ما
يؤدن ىل خلي ملحوظ يف األداي الوةيكع للكرد.
ولتا ؛ لإب مك وم اا راش الة اية الت يبية يؤ د قلن حد ط ااا راش يف ع لر م جان م
جوان الة اية ،ما عن ا اك ل ض ااا راش ىلا يف اوي عكامي اجلوان ا تلكة للة اية ،ديد
الرب ليي العام للة اية ،وإلاالة ىل نواحع الدوا يف الة ايةر حىت يتض تييز هاا ااا راش ق اا راش
الت ي  ،خا ة ىلذا اب عة يص ااا راش يتض يف مرحلة ا راهدة ،مع التأ يد قلن كة ااستمراةية الةدا
يف سلوك الت ي .
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م هيا اك ععريف اا راش الة اية الت يبية أبن منط داعض م الةعوة ولكف ااجتماقع ،يبد يف
وةا جتي خمتلف التكاقاا األنة ة ااجتماقية ،ال عت ل التوا ي مع اآلخري  ،مع سي را مةاقر قدم
الككايا ،البؤ  ،الد نية ،اخلو م التدييض السل  ،اليبا ،راهية اآلخري ل  ،عبد هال األقراض ااحة
اثجتة يف مرحلة ا راهدة ،عستمر خال مرحلة الرشد.
ما عب هياك جمموقة م السماا العامة ال عبد ااحة يف ع لر م اا راش م اا راوا
الة ايةر حيُ عةري العديد م الدةاساا األطر اليظرية ىل عب مةاقر قدم الككايا الضعف اخلزن
اإلحراا ااستسام اا تلاش الدلق لوم الااا الةعوة ولان عبد مساا مة ة يف مك وم اا رايب
الة اية الت يبية ااقتمادية (.)Shedler, J., Westen D., 2004, 1362
ىلا عب ي اا راش ش اية يعد ل شكل ع من ا راع الان يظ ر لي م خال جمموقة األقراض
ا راية ا عربا قي  ،ولتا ر لإب هياك جمموقة م السماا العامة اا راش الة اية الت يبية ،اك عوايح ا
م خال ما عو لا ىللي العديد م ا ماةساا الكليييكية العمي مع ذ ن اا راش الة اية الت يبية.
حيُ يةري جعل الباحلني ىل عب األلراد الاي يعانوب اا راش الة اية الت يبية جيد ب عووا لريا
حاةا مع م يتكاقلوب مع ض ،ما عهنض يبد ب ع لر
يف عكاقاهتض الة اية ااجتماقيةر ألهنض ع بحوا ع لر ا
خ اا ،انعزااا داخي عما ي ض ا يية ،ما عهنض يت يبوب األنة ة ال عتضم التكاقي مع اآلخري ( Cook, D.,
.)Hart, S., 2004, 507
عوجد جعل ا ؤشراا يف مرحلة ال كولة اا راش الة اية الت يبية ،عتملي يف عووا ال كولة،
ملمحا ميبلاا
عةمي اخلو م الغروي ،ا واىف اجلديدا ،ما ا الي اخل ي يف ال كولة ا راهدة ا تأخرا
ا
وا راش الة اية الت يبية لحس ر حيُ يكلر مع اا راوا الة اية البييية الكاامية شب الكاامية
الباةانويدية.
الك لإب اا راش الة اية الت يبية يتسض ولتوعر التوج الوقع الةديد ولااا ،شعوة ولد نية،
جعيدا ق اآلخري  ،قلن الرغض م احملا اا ا ستمرا لكس حب ض عدبل ض ،ما يتسض –
قدم األماب ،يدلع ج ا
عيضا -هةاقر قدم الككايا ،ا ساسية ا كرطة ،التدييض السال للااا ،اخليوع ا ساسية ا كرطة حنو اليدد،
ا
الرلل ،ييةغي الكرد اح هال الة اية ها اك عب حيدط ل يف ا واىف ااجتماقية م ةلل عوجي
لليدد عوىع ا اطر ،ها جيعل يعمي قلن جتي ملي هال ا واىف ،ما عتضمي م عنة ة ،لك الت ي هياك
ا ياي ىل علك الدةجة ال حيدط هبا يف الرهاش ،الك ا عوجد قاىاا محيمة هلاا الة ص مع اآلخري ،
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ىد يرجع ذلك ىل خول م شعوةل وخل ي ،ع ىيام ض ولس رية مي (الياشرن ،حممد285 ،2009 ،ر حممد،
.)360 -359 ،2000
ما عةري ا ماةساا الكليييكية ىل عب اا راش الة اية الت يبية يتضم مةاقر الكف اخلزن،
الةعوة جعدم الككايا اليدص ،ااحن اط الة اع ،ما عب اليموذا الكليييكع اا راش الة اية الت يبية
ياف الة اية الت يبية ت مع م السماا الكليييكية اانكعالية ،ملي اخلو  ،قدم الككايا ،الةعوة
حيدا ع ميبو اذا ،ا عرلية ،ملي السااجة ،السلو ية ،ملي السلبية اخليوع...ىلخل
ولان  ،اخلو م عب يابح ا
(.)Shedler, J., Westen, D., 2004, 1357
اليكسع ىل عب مض ريب الة اية الت يبية غالباا ما يدوموب وانتبال
عةري اجلمعية األمريكية لل
ر اا ععبرياا األش اص الاي يتعاملوب مع ض ،عتاف طريدة ععامل ض مع اآلخري وخلو التوعر لدةجة
علري س رية هتكض اآلخري  ،هو ما يؤ د شكو ض يف ذ اهتض و بالغة ،التض يض يف اإلحسا جيداعا ض قيوهبض
الة اية(APA, 1994).
ما يتسض ذ اا راش الة اية الت يبية جت ي التكاقاا ا يية ال عت ل اعاال ش اع جسب
خول ض م اانتداد ااستيكاة ،التحكظ يف الدخول يف قاىاا جديدا جسب خول ض م عب يكونوا مواوع
س رية ،ندص عددير الااا (.)Lichtenwald, T., 2011, 64
هياك جمموقة م السماا العامة ال تلي مؤشراا اا راش الة اية الت يبية يف ال كولة ا راهدة،
عتملي ليما يلع ةلل ا دةسة األداي السيئ ،لدد يف العاىاا مع اآلخري ر حيُ ىلب مض ريب الة اية
الت يبية لدي ض الدليي م األ دىاي ،يرلضوب اانكتا ااجتماقع ،ندص يف التدخي يف األنة ة ااجتماقية
غري ااجتماقيةر حيُ يظ ر مض رجو الة اية الت يبية مستوًيا متدنية م ا ةاة ة يف األلعاش الرًياية،
الا كية ،اهلواًيا ،ذلك مداةنة وا راوا الة اية األخر (.)Rettew, D., 2006
ما عتزام ا يول الة اية لت ي ا واىف ااجتماقية مع مةاقر الدلق الةديدا ،التوعر ،اإلحسا
و لد نية ،ندص شديد يف ا بادةا التلداعية خال هال ا واىف ،مع سي را العديد م األلكاة الامي دية ال
عد ة حول عكاهة الةأب م الحية ،عوىع التعرض للتوجيخ اليدد م الحية عخر  ،ا يساقد ذلك ل قلن
جلوةا اا راش الة اية الت يبية.
يؤدن سلوك األلراد ا ااجني وا راش الة اية الت يبية ىل ىلدخاهلض يف د ةا مستمرا م اخل أ
ااا راشر حيُ يؤدن ة وةهض هظ ر ا يعزل ا تباقد ق الرلاة األىراب اآلخري ىل جعل ض جد ةهض
عيضا -قي ض ،هو ما يؤدن ىل جعي الة اية الت يبية ا علدن ىلشاةاا التدبي ،ال نتوىع ا
يتباقد ب هض  -ا
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عجدًي جعدم األهلية ااجتماقية ،ما عب لدي ض مةكلة
نيتظرها م الرلاة الزماي ،هو ما يولد لدي ض
ىلحساسا ا
ا

نظرا ألب العاىاا البيية اية لأللراد الت يبيني
ليما يتعلق وأللكة ،ال عت وة خال الكةف ا تبادل للااا ،ا
عكبح التدخي مع هال العمليةر لم مث عس ض يف خلق ما خيةال ا ريل ،هو الةعوة ولرلل (حممد السيد
قبدالرمح 2009 ،ش.)371 ،
ما يكلر اا راش الة اية الت يبية مع العديد م حااا الدلق ا ا ا رايةر حيُ يعد هاا
انتةاةا مع حااا الدلق العام الكوجيا ااجتماقية عقراض اا تلاش
ااا راش م ع لر اا راوا الة اية
ا
(.)Van Velzen, C., Emmelkamp, P., 1999
نتي ة للتةاج الكبري جني اا راش الة اية الت يبية جعل ااا راوا األخر  ،خا ة اا راش
الكوجيا ااجتماقية ،م حيُ الاوةا ال يبد قلي ا ا ااا راجني األقراض احملكاا التة ياية هلمار لدد
عشاة جعل الباحلني ىل عن جي ا اة قيد عة يص اا راش الة اية الت يبية ل ادا للمحكاا التة ياية
الواةدا ولدليي التة ياع اإلحااعع الراجع DSM-IVر حيُ يكوب هياك خماطرا قيد عة يا يف ا راهدة
(.)Rettew, D., 2006
لدد احا احملكاا التة ياية اا راش الة اية الت يبية طب ادا لإل داة اخلام م الدليي
التة ياع  ، DSM-Vخا ة جعدما ع دا اجلمعية األمريكية لل اليكسع قلن عن اجد م عوالر قدد حمدد
م األقراض ع احملكاا التة يايةر حىت يتسىن ل ض عة يص ي اا راش قلن حدا ،يف اوي عوالر
جمموقة قامة م احملكاا التة ياية اا راوا الة اية ،يف اوي هال احملكاا اك تييز اا راش
الة اية ق ااا راش اليكسع.
لدد حددا اجلمعية األمريكية لل اليكسع م خال الدليي التة ياع اخلام جمموقة م احملكاا
لتة يص اا راش الة اية الت يبية ،ما عشاةا ىل عن ا جد م عوالر عةجعة حمكاا مي ا ع ع لر حىت
يتسىن عة يص ااا راش ،هال احملكاا عتملي ليما يلع
 جتي األنة ة ا يية ال عت ل التعامي مع اجلم وة خلول م اليدد ع قدم الراا قي ع ةلض . ا يديض عن قاىة مع عن ش ص ىلا ىلذا عخا الضماالا التأ يداا م عب هاا الة ص سو حيبا ييتددل.
 متحكظ جتال العاىاا الوثيدة خةية ععرا للس رية ع ىلشعاةل و زب. -ميةغي د اما إبمكانية ععرا لليدد ع الرلل يف ا واىف ااجتماقية.
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 شعوةل ولكف يف ا واىف ااجتماقية اجلديدا إلحساس جعدم كايع (لاا خيةن الي ق جكام س يفع غري مياس لدةجة عن يت رش م اإلجاجة قلن جعل األسللة).
 ييتاج ىلحسا د اما أبن عمحق عب ميظرل ميكر عن د اما عىي عدىن م اآلخري . حي ض جةكي غري قادن ق اإلىدام قلن ا اطرا الة اية ع اةسة عن نةاط جديد خةية عبيسب ل اإلحراا.
 لي لدي ع دىاي محيمني ع م أيتي ض قلن عسراةل. يبال يف الاعووا ع األلكاة ع ا اطر احملتملة جديام أبشياي قادية لكي ا ا عدخي ام نظاما عتاد (.)APA, 2013
لدد طوة اا ليييكيوب جمموقة احملكاا التة ياية اا راوا الة اية است دموها يف دةاساهتض ،ىد
ةع ا عن لي م الضر ةن االتزام ه موقة احملكاا التة ياية الواةدا ولدليي يف ىل داةاع ا تلكةر ا عثر ا
جمال العمي الكليييكع ولعديد م اإلاالاا يف جمال عة يص قاا اا راوا الة اية ،ما حدد ا
جمموقة بريا م احملكاا التة ياية ال است دموها يف عة يااهتض اا راش الة اية الت يبية ،هال
اعساقا ،عتملي ليما يلع ا يي
احملكاا ب ديدها يف اوي اةساهتض الكليييكية مع ا ران ،ععد ع لر عكاياا
ا
ىل جتي ا واىف ااجتماقيةر جسب اخلو م اإلحراا ع اإلذالر ا يي ألب يكوب خ واا ،ع حم اما ق
ا واىف ااجتماقيةر ندص ا اةاا ااجتماقية ،ندص الاداىاا ،العاىاا التامر ا يي لل و  ،يةعر أبن
وًي سلبياا ،جيد عوجة يف التعبري ق
سريلل ع ييبا ق طريق األلراد ا مني وليسبة ل .ر ا يي ألب يكوب مي ا
حساسا
الرغباا األميياار يبد خاع اكا م االتزام جعاىة ح طويلة ،ايي للةعوة ولرلل ع الغراجةر يبد
ا
حول متاجعة األهدا  ،ع الي احاا الت لعاار ايي للةعوة ولع ز الضعف ،ع عن ا ةمحة األىو  ،عن
خاةا سي رع ر يةعر إبسايا ا عاملة الك ض ،ع عن احية ،يةعر أبن حزي  ،مكتل وع ر يةت ع أللكة
ةقاية اآلخري  ،لك ايي ألب يرلض قيدما ععرض ل ر ايي إلنكاة حاجاع اخلا ة للرقاية الراحة ع اقتباة
ملي هال ا اجاا غري مرغوجة ،ايي ألب يةعر أبن خم ئ مع اآلخري ( ;Pelecchia, et. Al., 2018
.)Shedler, J., Westen, D., 2004, 1360
عغ ع احملكاا الساجدة اجلوان السلو ية الوجدانية ا عرلية اا راش الة اية الت يبية ،ىد
است دما يف عة ي ص اا راش الة اية الت يبية لد جعل الكليييكينير ىلا عن مل يتحدق م دة ثباا
هال احملكاا  -يف حد د قلض الباحلني -لضاا ق عب الدةاساا ال ش اا اا راش الة اية الت يبية ىد
اقتمدا مدايي ع مداجاا ليييكية عخر .
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ييظر ىل اا راوا الة اية قلن عهنا نتاا مراع لتكاقي جمموقة معددا م العوامي ال ا اك
ثريا ق اآلخر يف حد ط اا راش الة اية ،ليما
ديدها جةكي ااح ،ما ا اك ديد عن مي ا ع لر ا
يلع جعل اليماذا ا كسرا اا راش الة اية
 -1منوذج السمات أو النموذج البعدي:
حا ل البعل عكسري اا راش الة اية يف اوي منوذا العوامي اخلمسة للة اية Five-Factors
 model of Personalityالان ىدم )،Widger (1994) Mc Crae (1992) ،Pigman (1990
عجعادا اثجتة عدل
) ،Costa (1997هو يعترب هلاجة عوزيع هرمع متدةا لسماا الة اية ،علك السماا ال ععد ا
قلن جود عمناط متسدة مستداة يف التككري ا ةاقر السلوك.
ىد حا ل ) Bagby, R. (2004عب يكسر اا راش الة اية يف اوي هاا اليموذا ،ىد عو لا دةاست
ىل عب ع لر العوامي الة اية اةعباطاا وا راش الة اية الدلق اا تلاش الغض -العداعية ااندلاقية ا
قامي العااجية ،لدد اةعبط الدلق اا تلاش وا راش الة اية ،وليسبة لعامي اانبساط ،لدد اةعب ا مسة
ااجتماقية سلبياا وا راوا الة اية الت يبية ،يف حني اةعب ا مسة التو يدية سلبياا وا راش الة اية
الت يبية اةعب ا ا ةاقر اإلجياجية سلبياا وا راش الة اية الت يبية ،وليسبة لعامي الوقع ولااا لدد
اةعب ا مسة األهلية سلبياا وا راش الة اية الت يبية ،اةعبط ابط اليك سلبياا وا راش الة اية الت يبية
(.)Bagby, R.M., Schuller, D. Marshall, M., 2004, 545
ىد ع د هاا اليموذا جاوة بريا قلن عمهية اجلوان اليكسية يف الة اية يف حد ط اا راوا
الة اية ،يف اوع لإب اا راش الة اية يرجع ىل جود اختال يف جعل اخلااعص اليكسية للة اية
ال عتكاقي ليما جيي ا يف ع وة اا راش الة اية.
 -2النموذج البيولوجي:

يتملي يف العديد م العوامي البيولوجية الكسيولوجية ال عرعبط اةعباطاا ثي ادا جد ط اا راش الة ايةر
بريا يف منو هال ااا راوا يف مرحل
حيُ يةري جعل الباحلني ىل عب العوامي البيولوجية اجلييية علع د اةا ا
ال كولة ا راهدة استمراةها خال س الرشد (.)Gorman, J., 2000, 5
يةري جعل الباحلني ىل عب اا راش الة اية يرجع ىل علف يف ا خ ،ذلك ا احظول م عب جعل
ا ران الاي يتعراوب لعملياا يف ا خ يااجوب وا راش يف الة اية ،ىد جد آخر ب عب قاا ةم شحمة
األذب عد ىل خكل اا راش الة اية لد جعل ا ران (.)Warren, F., et al., 2003, 99
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ىد جد البعل عب اا راش الة اية ىد يرجع ىل قوامي نك -قابية Neuropsychologicalر
حيُ عؤ د نتاعي العديد م الدةاساا ال ب ىلجراؤها يف هاا اجملال قلن عب ا ةكاا ع ج الداوة اليك -
مبكرا يف حياا الكرد عضع يف مأزة ،ععترب هلاجة قامي مساقد وليسبة ل يف حد ط
العابية ال دط ا
مةكاا سلو ية اتلية منو اا راوا الة اية ( ازدي  .)110 ،2003 ،ولتا ر لإب الاي يتبيوب
اليموذا البيولوجع ع الكسيولوجع ييظر ب ىل اا راش الة اية قلن عن مرض يرجع ىل قوامي لسيولوجية
وجود خلي ةيكع يف جعل عجزاي اجلسض ،ع خلي عةرحيع ،ع جيو يمياعع  -جاكة خا ة يف ا خ -ع جود
مرض جسمع آخر ،ييتي قي اا راش الة اية ،قلن الرغض م عمهية هاا التوج ر ىلا عب هاا التوج حدل
غري ا و را يف التكسري ،لدد عبني يف العديد م الدةاساا قدم اةعباط اا راش الة اية أبية اختااا ع
عمراض جسمية ااحة.
 -3النموذج السلوكي:
يكسر هاا اليموذا اا راش الة اية يف اوي مبادئ التعلض احملدداا البيلية ا تلكة احملي ة هوىف
التعلضر حيُ ييظر السلو يوب ىل اا راش الة اية قلن عن جمموقة م األقراض السلو ية ا راية ا تعلمة م
البيلة اخلاةجية جيك ال ريدة ال يتعلض هبا األلراد السلو ياا السوية ( David, S., Derald, Stanley, s.,
.)2006, 52-53; Petzer, J., 1994, 258
ما ير السلو يوب عن م حس ا ظ عن اك الت لص م هال األقراض ا راية جيك ال ريدة ال
ا تسبا هبا يف اوي مبادئ التعلض ،ير ز اليموذا السلو ع قلن د ة التعلض احملدداا البيلية يف عكسري السلوك،
ةغض ذلك مل ي مي العوامي البيولوجية الكردية.
 -4النموذج املعريف:
احدا م عهض الاوة ال ىدم ا ) Beck (1990ق البياي ا عريف Schema
يعد اا راش الة اية ا
الان يعد هلاجة ميظض لل ربا ع السلوك ،يةري) Layden (1993ىل عب اليموذا ا عريف اا راش الة اية
ي تض جلاثة مكوالا ةعيسة هع ا عاة ع اادةا اا ،عمناط السلوك ا ت وةا ع شديدا الت وة ،عمناط السلوك
اعيكة اليمو الت وة ،ععد ا عاة اادةا اا يف اا راش الة اية هلاجة خم اا يتض استلاةهتا ليتولد قي ا
اقا م التال مدا مة التغيري عتسض جعدم ا ايمة الت ر اخللي الةديد عيتي
علو ااال متبايية م الادماا عنو ا
است اوا انكعالية قاطكية مزاجية شديدا سلبية (لي ع.)398 ،2006 ،
ير  Beckعب األجيية ا عرلية الاعواؤمية اا راش الة اية يتض ىلاثةهتا خال العديد م ا واىف يكوب
هلا كة ااندلاقية ،يابح م غري اليسري السي را قلي ا ع التحكض لي ا ع ععديل ا ما هو ا ال قيد
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األسوًيي ،م الحية عخر لإب عمناط ااجتاهاا ااقتداداا ال عظ ر يف حالة اا راوا الة اية ععترب
هلاجة عشكال مبال لي ا م ا عتدداا ع ااقتداداا لد م يعانوب م ملي هال ااا راوا (حممد،
.)378-377 ،2000
 -5النموذج السيكودينامي:
يكسر اليموذا السيكودييامع اا راش الة اية قلن عن نتاا مراع للاراقاا الداعمة جني هال الدو
اليكسية الكامية ا تااةقة يف اجلان الاشعوةن ،ما ير ز قلن خرباا ال كولة جاوةا بريا ،ما اك عب
لريا قيد عكسري
يواج ال كي يف هال ا رحلة م خرباا سيلة دماا جر نكسية ،يعول قلي ا ا

ااا راوا.
ما عيةأ اا راوا الة اية  -ل ادا ليظرية التحليي اليكسع -قيدما ييمو التيظيض الداخلع للة اية
قاجزا ق عددمي ا لول التكيكية هلال الاراقاا ،ملي هاا اليمو
جةكي مةول ع ميحر  ،يابح متالباا،
ا
غري ا ياس ر ةها يكوب نتي ة للتعرض ا كرط خلرباا حياعية غري حية ،مليلة ولتوعر الضغوط ،يف ىا مل
يت وة لد الة ص جعد الوساعي اليكسية ال عساقدل قلن مواج ت ا (قبدالرمح .)388 ،2009 ،
ما يرعبط اا راش الة اية لد البالغني وإلمهال العاطكع يف األسرا عثياي ال كولة ،ما يتولد قي م
راقاا داخلية قييكة لد ال كي ،عةري جعل الدةاساا ىل عب مض ريب الة اية ىد عىر ا وستمراة مد
معاالهتض م ا ةكاا ا تعلدة جعاىاهتض آبوع ض ما عؤدي لدي ض م راقاا نكسية داخلية شديدا ،ما عهنض
قولوا قلن الاعووا ا تعلدة جيدص ا ودا ندص اانضباط سي را اآلوي ع لر م الازم.
 -6النموذج االجتماعي:
عتملي العوامي ااجتماقية يف اا راش الة اية يف البيلة ااجتماقية اللدالية ال حييا لي ا الكرد ،جكي ما
عتضمي م قاداا عداليد ملي عيديولوجياا حياعية متسدة مع جعض ا ع متضاةجة غري متماسكة ،ا علب
عب ع ك عاثةها قلن علراد اجملتمع ،ما عتملي يف طراعق ال جية غري السوية ال تاة جاوةا ملحوةة يف عسر
مض ريب الة اية ،ع ما ععاني األسر م التدين الةديد يف ا ستو ااىتاادن ،ما تلي ا يظومة اللاثية ل
العوامي ااجتماقية يف عكسري اا راش الة اية ا تمللة يف الكدر اجل ي ا رض ،حيُ عتكاقي ليما جيي ا يف
ىلنتاا اا راش الة اية.
يل أ العديد م الباحلني ىل عبين اليموذا ا تعدد احملا ة يف عكسري اا راش الة اية قلن عسا عب
منوذجا مشولياا لكي
هاا اليموذا الان يتضم معظض التوج اا اليظرية يف عكسري اا راش الة اية يعد
ا
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األسباش احملتملة د ط اا راش الة اية ،ما عن يددم ج ة نظر عكسريية متكاملة هلال ااا راوا،
يتبىن الباحلاب هاا التوج الةمو يف عكسري هال ااا راوا.
ب -الربانمج العالجي:
مواوقا لعدد بري
لدد اب العاا اليكسع الداعض قلن ليياا العاا السلو ع ا عريف التدةي التو يدن
ا
م الدةاساا لكلاا خمتلكةر ىلذ ب است دام جكعالية لد األلراد العاديني ذ ن اإلقاىاا ا تلكة ،الك
يعانوب م مةكاا عكيكية جسي ة مةكاا شديدا ،ىد عيا لا علك الدةاساا هاا اليوع م الربامي
أسلوش قاجع ازا جني الكيياا العاجية اإلةشادية ا تلكة ،ما عب التدةي التو يدن نكس ىد ب
است دام إبجراياا متيوقة عؤدن يف الي اية ىل الت لص م الدلق ،ععلض است اوا عو يدية ،عزيد م مستو
الاحة اليكسية للكرد ،جتعل متكاقاا ىلجياجيا مع اآلخري (الامادن.)1995 ،
العاا اليكسع السلو ع ا عريف ب است دام يف قاا خكل الكلري م األمراض اليكسية الك
اا راوا الة اية ،عما التدةي التو يدن ليعر أبن جمموقة متيوقة م األسالي اإلجراياا ا عرلية
السلو ية ،اهلادلة ىل ععديي معاة سلوك األلراد ،عدةيب ض قلن التعبري ق مةاقرهض علكاةهض آةاع ض،
الدلاع ق حدوى ض ،مواج ة م يستغلوهنض ،ج ريدة ماعمة د ب انت اك دوى ض (لرا.)201 ،1998 ،
يعر الباحلاب الربامي ا تضمية التدةي التو يدن أبهنا طريدة يف العاا عتضم جمموقة م الكيياا
األسالي العاجية السلو ية ا عرلية ،ال عست د خكل األقراض ا راية ا رعب ة وا راوا الة اية ،م
خال مساقدا األلراد قلن الت لص م جعل جوان الداوة الة اية لدي ض ،مساقدهتض قلن ااقتداد
جا اهتض ،عدةيب ض قلن التلداعية اانكعالية السلو ية ،اةسة جعل ا دوة التو يدية.
مبكرا يف ا ماةساا العاجية األخر لد
لدد لوحظ عب ااست اوا التو يدية ىد انتةر است دام ا ا
العديد م ا عاجلني السلو يني التحليليني ا عرلينير حيُ يةري  Wolpeىل عب العديد م احملللني ا عاجلني م
ع حاش اليظرًيا العاجية األخر يست دموب ااست اوا التو يدية يف قاجاهتض ،ما عهنض يدييوب جبعل
نتاع ض العاجية ا واعية رااهض الاي يسلكوب جةكي عو يدن ،ما است دم التدةي التو يدن يف العاجاا
ا عرلية ،لدد است دم  - Ellisاح نظرية العاا العداين اانكعا  -عدةيباا م ىبيي التدةيباا التو يدية
يف قاجاع .
ذاععا نتي ةا لتلك الكواعد ال عمثرها است دام ،
مث ع بح جرالمي العاا ا تضم التدةي التو يدن عسلواو ا
ذلك الكض ا تيوع م ا ةكاا اليكسية ال تك م التغل قلي ا جككايار سواي انا متعلدة ولكرد ذاع  ،عم
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ولعاىة مع اآلخري  ،مل يلبُ التدةي

التو يدن حىت اة -نتي ة ا سبق -طريدة حياا عاوة ا

احع

عتمر ز حول الدةاساا عي لق (قيد.)195 ،2006 ،
ما يةري العديد م الباحلني ىل عب هياك الكلري م األسباش ال عكم خلف انتةاة است دام الربامي
ا تضمية العاا السلو ع التدةي التو يدن يف جمال العاا اليكسع ا ماةساا الكليييكية ،مي ا اقتماد هاا
اليوع م الربامي قلن جمموقة متيوقة م الكيياا العاجية ،ال عيتمع ع يدوم جعض ا قلن عسا م اليظرية
السلو ية ،ييتمع البعل اآلخر ىل اليظرية ا عرلية ،مي ا ما يرجع ىل اليظرية ااجتماقية ،البعل األخر يرعبط
جعلض اليك ا راع ،ولتا ر ير البعل عب التدةي التو يدن ا يدوم قلن نظرية احدا جعيي ار ىلب اب ىد
است دم يف األ ي كيية م ليياا العاا السلو عر ىلا عن مع الت وةاا ا ديلة يف است دام قرب ا ماةساا
الكليييكية العاجية وا طريدةا يف العاا هلا ليياهتا مي ا العاجع ،هاا م الحية ،م الحية عخر ر لدد
حددا جرامي التدةي التو يدن نتاعي جيدا يف قاا العديد م ااا راوا اليكسية ،ما است دم يف عيمية
الككايا الة اية ،عيمية ا اةاا ااجتماقية ا ياعية ،ا اةاا الة اية ،ما است دم مع العديد م
ا ران اليكسيني ،ل نتاعي جمدية يف جمال ذ ن ااحتياجاا اخلا ة.
يستيد التدةي التو يدن يف معظض اةساع ىلجراياع عساليب العاجية قلن العديد م ا ع ياا اليظرية
لليظرية السلو ية قلض اليك ا عريف ،ىلا عب العديد م الباحلني يرجعوب الكضي يف ع وير جرامي التدةي
التو يدن ىل اةساا ا عاجلني السلو يني يف العاار يرجع ذلك ىل اليةأا السلو ية للتدةي قلن السلوك
التو يدن قيد .Wolpe Salter
ىد اع  Wolpeمؤلك الة ري العاا ق طريق الكف وليديل ( ،)1958الان يعترب جداية العاا
السلو ع ا يظض ،وما لح الكف وليديل مبدع قاجع يةمي غالبية الكيياا العاجية ال است دم ا ع
اغ ا  Wolpeيف مؤلك الساجق ،ىد اغ مبدع الكف وليديل قلن اليحو التا ىلذا اب م ا مك عب
جنعي است اجة مياىضة للدلق دط يف حضوة ملرياا وقلة للدلق جيُ عكوب ااست اجة ماحوجة جدمع لع ع
جزعع است اوا الدلقر لإب الو لة جني هال ا لرياا است اوا الدلق سييتاهبا الضعف ،يدلي قلن حة
هاا ا بدع م الياحية الكسيولوجية ،حيُ ير عب عاثةا اجل از العا السيمبااث ن للدلق يتض ك ا أباثةا اجل از
العا الباةاسيمبااث ن ق طريق ااس خاي ع ااست اوا اجليسية ع التو يدية (قزش.)84 ،1981 ،
ولتا ر ذه  Wolpeىل عب ااست اوا التو يدية عست دم اد نووا الدلق الياجتة م قاىاا ععاماا
الكرد ا باشرا مع اآلخري  ،ما عب ة وة الدلق لد الكرد يف ملي هال ا ااا يكف م ععبريل ق اانكعااا
ا ياسبة ،ما يكف –عيضا -م سلو التكيكع ،ا يتوىف األمر قيد هاا ا د ،لإب ملي هاا الة ص يدع
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لريسة استغال اآلخري  ،ا يضع يف راع داخلع مستمر ايع م عب يعيش يف سام ،لدد استيد التدةي
التو يدن ىل العديد م ا بادئ اليظرية لتعديي السلوك قيد السلو ينير حيُ يعتمد ا عاجل خال عدةيباع قلن
ديدل لل وان ال عتسض جيدص التو يدية لد العميي ،مث ععديي هال اجلوان يف اوي مبادئ ععديي السلوكر
لالك يكلر است دام ليياا اليماجة عكراة السلوك التعزيز يف التدةيباا التو يدية.
ما استيد التدةي التو يدن ىل جعل مع ياا اليظرية ا عرلية يف العاا ،لا دةش التو يدن لكع يساقد
العميي قلن ىلعياب ااست اجة التو يدية ا ياسبة ،ع الت لص م مةاقر الدلق لدي ر قلي ع اا عب يساقد قميل
قلن الت لص م معوىاا التو يد ،ال تيع د ة ااست اجة التو يدية م ىبيي األلكاة ا عتدداا الامي دية
ا عاىة للتو يد ،ال عرعبط جبوان الداوة يف ا اةاا اليوقية الة اية لد العميي ،لالك يل أ ا دةش
التو يدن ىل است دام ليية ىف األلكاة ا عاىة للتو يد ىبيي عدةي العميي قلن ىلعياب ااست اجة التو يدية
ا لوجة.
لالعاا السلو ع الداعض قلن عدةي التو يدية يف الة اية ا يدتار قلن ععليض األلراد التعبري ق
عيضا عدةيب ض قلن ااجتاهاا اإلجياجية الدالة قلن ااستحساب،
ااحتياجاا ا دوة اهل ومر جي يتضم
ا
التدبي ،ح ااست اع ،عداي الواجباا ،ىلة اة ا  ،التعبري ق ا ودا ،ا ةاة ة اإلجياجية (ىلجراهيض،
قسكر.)297-296 ،1999 ،
لالك ي د الربالمي ا تضم الكيياا السلو ية ا عرلية التدةي التو يدن ىل ديق العديد م
األهدا ملي عدةي األش اص مي كضع الددةا قلن التو يد ع األش اص اهلياجني الدلدني قلن التار
ج ريدة عو يدية ،ق طريق اةسة ااست اوا التو يدية يف مواىف التكاقي ااجتماقع يف جود اآلخري  ،التعبري
ق الرغباا ااحتياجاا األهدا اآلةاي اخلا ة ،الدلاع ق ا دوة الة اية ،اح ام حدوة الغري ،ما
ي د جرالمي التدةي التو يدن ىل سني ا اةاا السلو ية التو يدية ،الاحة اانكعالية لد األلراد ،ما
يعمي قلن ععديي السلو ياا العد انية اإلذقانية ،سني التكاقاا العاىاا الة اية جني اليا (Erogul,
).A., Zengel, M., 2009
ير الباحلاب عن جي قلن ا عاجل ا ست دم ليياا العاا السلو ع ا عريف التو يدن عب يضع يف اقتباةل
ما يلع
 .1عب العديد م ذ ن اإلقاىة البارية يعاين حالة م الكف اانكعا ااجتماقع ،هال ا الة تلي
السب الرعي يف معظض ما يعاني م مةكاا اا راوا ،عن يف عم ا اجة للتحرة م الكف
الديود اانكعالية ا رعب ة إبقاىت الظاهرا.
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 .2يعاين العديد م ذ ن اإلقاىة البارية م ىاوة شديد يف جعل ا اةاا ااجتماقية م اةاا ااقتداد
حياع جةكي ع لر سوايا ،عن إبمكان عددمي ا ساقدا هلض

ولااا ةقايت ا ،الازمة لكع ااة
ا تساش ملي هال ا اةاا.
 .3عن جي التكرىة جني ااست اوا العد انية التو يدية عثياي اجللساا العاجيةر حيُ يتسض سلوك العديد
م ذ ن اإلقاىة البارية جبعل العد انية.
ستعدا لتددمي عىان ج د خال اجللساا العاجيةر ألب
 .4عب جي قلن ا دةش التو يد عب يكوب م يلاا م ا
بريا ،ما عن الي قماا عباا.
عدةي التو يدية مع ا عاىني يت ل ج ادا ا
 .5عن يست يع م خال التدةيباا التو يدية عب يساقد ا عاة جاراًي قلن عب ييمع لدي ش اية ىلجياجية
ذاا كايا قالية خالية م ااا راش اليكسع.
ىادةا قلن عب يؤ د ذاع .
 .6عن ل يست يع عب ي بق ليياا التدةي التو يدن عساليب ما مل يك نكس ا
اثمنًا :إجراءات البحث:

أ -جمتمع البحث:
لد ا وإلقاىة ،ع لدد ا حاسة اإلجااة ىبي
يتملي جمتمع البحُ ا ا يف ال اش ا ككولني هار،
قاما.
تام س اخلامسة م العمر ،يدةسوب ج ريدة جرايي هداة اليوة للمككولني  18-16ا

ب -عينة البحث:
است راا العيية الت ريبية للبحُ ىام الباحلاب جت بيق عد اا الدةاسة قلن ( )55طالباا م ا ككولني،
هال األد اا مشلا مديا اا راش الة اية الت يبية ،احملكاا التة ياية اا راش الة اية الت يبية
م خال ا داجلة اا ليييكية للباحُ ،ولتا ب است راا العيية الت ريبية للبحُ ال ان بدا قلي ا ا د
األدىن م حمكاا عة يص اا راش الة اية الت يبية ل ادا للدليي األمريكع يف ىل داةل اخلام  ،ىد عكونا
قاما،
قاما )18( ،ا
قيية البحُ الت ريبية م ( )6طاش م الا وة ا ككولني ،عرا حا عقماةهض جني ( )16ا
ىد ب ا اول قلن موالدة العيية ضوة الربالمي ،هؤاي يةكلوب اجملموقة الت ريبية للبحُ.
العدد
6

النوع
ذر

جدول ( )1اخلصائص العمرية لعينة البحث
متوسط العمر
17.1

مدى العمر
18-16
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ج -أدوات البحث:
 -1مقياس اضطراب الشخصية التجنبية:
است دم الباحلاب ا ديا الكرقع اا راش الة اية الت يبية م اختباة اا راوا الة اية لغامن،
دمرداش ،زيية ( )2005ىد عقدل ا ؤلكوب يف اوي احملكاا التة اية اا راوا الة اية ل ادا للدليي
ااحااعع التة ياع لألمراض اليكسية العدلية ا عدل ( )2000هو يتمتع جدةجاا مدبولة م الادة
اللباا ،ىد ىام الباحلاب جساش دة ثباا ااختباة قلن قيية م ا ككولني ،ليما يلع عوايح لالك
صدق املقياس:
الصدق التالزمي ملقياس اضطراب الشخصية التجنبية:
ب حساش الادة التازمع ديا اا راش الة اية الت يبيةر جساش معاماا ااةعباط جني دةجاا
علراد ( )30طالباا م ا عاىني جاراًي هدةسة اليوة ولكيوم قلن مديا اا راش الة اية الت يبية دةجاهتض قلن
يد الااا ،انا معاماا اةعباط جريسوب التا
ي م مديا اتيلوة للدلق ( )30طالباا قلن مديا
( )0.776- ،0.489قلن التوا  ،اك عوايح ذلك م خال اجلد ل التا
جدول ( )2معامالت ارتباط بريسون بني درجات أفراد العينة االستطالعية على مقياس اضطراب الشخصية التجنبية
املقياس
اا راش الة اية الت يبية
مديا اتيلوة للدلق
اا راش الة اية الت يبية
يد الااا

ودرجاهتم على مقياس اتيلور للقلق ومقياس أتكيد الذات
املتوسط
5.200
24.00
5.200
13.727

العدد
30
30
30
30

االحنراف املعياري
0.805
4.813
0.805
2.717

معامل االرتباط
**0.489
**0.776-

** معامل ارتباط دال عند مستوى 0.01

(أ) معامل ثبات مقياس اضطراب الشخصية التجنبية عن طريق إعادة التطبيق:

ب حساش ثباا مديا اا راش الة اية هداييس الكرقية ،ذلك ق طريق ىلقادا ع بيق ااختباة قلن
( )30طالباا م ا ككولني هدةسة اليوة ولكيوم ،طبق قلي ض ااختباة يف الت بيق األ ل ،ذلك ساش ثباا
ااختباة ،ىد ب حساش معامي ااةعباط جني دةجاا علراد العيية قلن ااختباة يف الت بيدني األ ل اللاين
يوما ،انا اليتاعي التا
جكا ي زمين ىدةل ( )13ا
جدول ( )3قيمة معامل ارتباط بريسون بني درجـات أفراد العينة االستطالعية يف التطبيقني :األول والثاين على مقياس اضطراب الشخصية
االختبار
ثباا مديا اا راش الة اية الت يبية
** معامل ارتباط دال عند مستوى 0.01

التجنبية ن= 30طالبًا

التطبيق
عل
اثين

املتوسط
5.200
5.233
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(ب) معامل ثبات ألفا:

ىام الباحلاب جساش معامي ثباا علكا ديا اا راش الة اية الت يبية ،ذلك م خال دةجاا علراد
العيية ااست اقية الكلية ( )30طالباا م ا ككولني ،قلن ا ديا يف الت بيق األ ل اب معامي اللباا هو
(.)0.71
 -2مقياس أتكيد الذات:
عقد هاا ا ديا يف األ ي  Wolpeو  Lazarusسية (1966م) ،يتكوب ا ديا يف وةع األ لية م
( )30سؤاا ،ىل عب ىام غري قبد الكتا غري إبقدادل وللغة العرجية ،هو يتمتع جدةجاا مدبولة م الادة
اللباا ،ىد ىام الباحلاب جساش دة ثباا ااختباة قلن قيية م ا ككولني ،لدد ب حساش الادة
يد الااا ،واستعانة جبعل ا دايي ا ست دمة يف الدةاسة ،ا تمللة يف مديا اا راش
الت ازمع ديا
الة اية الت يبية ،ىاعمة جيك لا تلاش ،مديا اتيلوة للدلقر حيُ ب ع بيق هال األد اا التة ياية قلن
يد الااا ،دةجاهتض قلن مديا
علراد العيية ااست اقية ،حساش معامي ااةعباط جني دةجاهتض قلن مديا
اا راش الة اية ،مديا اتيلوة للدلق ،ىد انا معاماا ااةعباط جيي ا قلن التوا  ،هع (،0.946-
 ،)0.735هع معاماا دالة ىلحااعياا ،ما ب حساش معامي ثباا علكا م خال دةجاا علراد العيية
يد الااا لعيية ىوام ا ( )30طالباا م ا عاىني جاراًي ،جساش معامي
ااست اقية يف الت بيق األ ل ديا
علكار جد عن يسا ن ( ،)0.752هو معامي ثباا مرعكع.
Self-Assertion Scale

 -3مقياس اتيلور للقلق:
ىام ما كن ل معر حممد عمحد غا وىتبا ىلقداد هاا ا ديا م ا ديا الان عقدع العا ة اليكسية
اتيلوة  Taylar, I. A.لديا الدلق الاريح ،يالح هاا ا ديا للدلق يف مجيع األقماة ،هو يتمتع جدةجاا
دة ثباا مدبولة ،ىد ىام الباحلاب يف الدةاسة ا الية جساش دة ثباا ا ديا جت بيد قلن ( )30طالباا
م ا ككولني ،ىد جد عب معامي ااةعباط جني دةجاا العيية قلن مديا اتيلوة للدلق ،دةجاهتض قلن مدياسع
يد الااا هو ( )0.735- ،0.566قلن التوا  ،هع معاماا دالة ىلحااعياا،
اا راش الة اية
جساش معامي ثباا علكا لدةجاا ( )30طالباا ،جد عن يسا ن ( )0.864هو معامي ثباا مرعكع.
Taylor Anxiety Scale

اتسعا :الربانمج العالجي (إعداد :الباحثان)
ً
ىام الباحلاب جتاميض ىلقداد الربالمي العاجع يف اوي األس
العاجية اليكسية ،ليما يلع عوايح للكيياا اجللساا ا ست دمة
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أ -الفنيات املستخدمة يف الربانمج:
 -1فنية االسطوانة املشروخة:
يتض عوةيف هال الكيية م خال العديد م التدةيباا التو يدية ال يتض خاهلا عدةي ا ةاة ني قلن
التعبري ق اآلةاي اخلا ة ا الكة غالبا آلةاي اآلخري ما يتض عوةيك ا م خال التدةي قلن الدلاع ق
ا دوة اخلا ة العامة الدلاع ق اليك التعبري ق ااحت اا الرلل ،ذلك خال مواىف لع الد ة.
Broken Record Technique

 -2فنية إذابة الثلج:
يتض عوةيف هال الكيية م خال عدةي ا ةاة ني قلن يكية جدي قاىة جديدا يكية التوا ي مع
اآلخري خا ة م ذ ن السل ة ع اليكوذ ع األش اص الاي جيد لي ض غلظة ،الك يف مواىف اليدد
ااست اب التوجيخ الان ىد يتعرض ل الكرد قرب ا واىف ااجتماقية.
Ice Breaking Technique

 -3فنية لعب الدور:
ي دوم الكرد جتمليي الد ة الان ياع الديام ج يف الواىع الكعلع ا جيعل ع لر علكة ج اقتيادا قلي  ،عىي
هتيبا م عداع ليما جعد يف مواىف طبيعية ،ع لر قيا أب ج الاعوجة ال خيربها لي ا ،م مث يعمي قلن جتيب ا،
لضا ق عن اكي م ىلجراي جياب قملع "جر لة" قلن السلوك ىبي عيكيال.
Role Playing Technique

 -4فنية النمذجة السلوكية:
ععتمد اليماجة يف حالة ا عاىني جاراًي قلن مساع ىاة معيية عتضم التحدن ملاا ،يف اوي ااا راش
مواوع الدةاسة ،يف است اع ج ي الداة عب يتحد ةر ل يد رها جيتاز العدبة ال الل ا ذلك ااا راش
(حممد.)2000 ،
Behavioral Modeling Technique

 -5فنية نزع اهليبة:
يتض عوةيف ليية نزع اهليبة م خال العديد م التدةيباا ال يدوم لي ا الباحلاب جُ ا ةاة ني قلن
الت لص م عشكال الرهبة التوعر اللااب ىد يةكاب قاع ادا للكرد يف يد ذاع ها يساقدل قلن ةلع ا اانة
ق اآلخري اعًي انوا اةسة السلوك التو يدن يف ذاك الوىا.
Fear extract Technique

 -6فنية الواجبات املنزلية:
اجباا ي لب ا ا دةش م الكرد عتملي يف ىيام الكرد جبعل السلو ياا يف ا ياا اليومية ي بق لي ا ما ععلم
يف جلساا التدةي  ،يكضي تاجة عداةير يومية ق ا ةكاا ال اج ا الكرد يف هاا اجملال ،ع ي ل مي
عب يدوم جعدد م السلو ياا ا ؤ دا (الامادن.)1995 ،
Homework Technique
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 -7فنية التعزيز:

Reinforcement Technique

معيوًي ،هو ععز ايزا موجباا
مادًي ع
ا
يددم ا دةش ععز ايزا موجباا لسلو ياا ي قضو وجملموقة الت ريبية ،سواي ا
مداودا خال التدةيباا ،يست دم التعزيز ا عيون جاكة داعمة لا يف لماا
أييت سلوا ا
يددم
ا
ااستحساب ا ديح ،ما يتض است دام التعزيز ا ادن يف عددمي جعل ا لوًيا ،ذلك لكسر حدا اجللسة قد
الديام جبعل التدةيباا ال تاا جمل ود ىا.
األفكارThought Stopping Technique :

 -8فنية إيقاف
يف اوي هال الكيية يدوم األقضاي ولت لص م األلكاة السلبية ا عاىة الةاذا ال عتعلق وإلقاىة ع
الااا علك ا تعلدة أبقراض اا راوا الة ايةر حيُ ي ل م األقضاي استحضاة األلكاة الاوة
الد رية ه رد عب يلريها يدوم ا عاجل جعمي ا ة شديدا ملي التاكيق جيدي جةدا ع عب يايح "ىف" ..يك ض
عب يساقد هاا األسلوش يف ىليدا الككرا غري ا رغوجة ،يتض عكراة التدةي جاوا مي كل عدةجيياا حىت
يست يع العميي ىليدا الككرا د ب ا اجة لعمي عن ا ة خاةجية ،ااة هاا اإلجراي خال اجللساا
قددا م ا راا ىبي عب يةرع العميي يف عداع م ام جني اجللساا.
العاجية ا
 -9فنية االسرتخاء:

Relaxation Technique

حيُ عدوم ليية ااس خاي قلن جود قاىة ىوية جني دةجة التوعر العضلع جني ىلدةاك الكرد ألية حالة
جدانية قاطكية ىلذا زال التوعر العضلعر لإب الكرد مل يعد حيتمي معاالا الةعوة الوجداين الساجق ،جالك جند عب
حالة التوعر اليكسع ال يتعرض هلا اإلنساب يف مواىف اانكعااا عااحب ا حالة م التوعر العضلع ،قيد ىيام
جتدةيباا ااس خاير لإن يعمي قلن خكل حالة التوعر العضلع الان يؤدن ىل خكل حالة التوعر اليكسع.
 -10فنية احملاضرة:
عسلوش يف عددمي جعل ا علوماا ا عاة ا رعب ة هضموب اجللسة عهدال ا عنة ت ا ،يتض عوةيف هال
الكي ية م خال جعل اإلجراياا ال عت لي جلساا الربالمي ،لي يف ي اجللساا ،خا ة اجللساا ال
هتد ىل عددمي معلوماا ق جوان حمددا يف التدةيباا التعريف ه اةا ع شر تري ع نةاط.
 -11فنية إعادة البناء املعريف:
يتض عوةيف هال الكيية م خال جعل اإلجراياا ا تعلدة ولت لص م معتدداا سلبية تلك ا تعلدة
وا راوا الة اية م ىبيي ا عتدداا ا تعلدة ولااا الدا را ا عاىة العاجزا ا تدوىعة ،يتض غالباا عزام
است دام هال الكيية مع ليية ىليدا األلكاة يف العديد م التدةيباا ،يتكوب الربالمي م ( )19جلسة ،ذلك
جواىع جلستني عسبوقياا ،ي ا زم اجللسة ساقة عدريباا.
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جدول ( )4التخطيط العام جللسات الربانمج العالجي
موضوع اجللسة
م
 1عع ــاة ش ا ــع ععري ــف
ولربالمي
 2الاـ ـ ـ ـ ـ ــعووا الة اـ ـ ـ ـ ـ ــية
لألقضاي
 3التوىعاا السلبية ا اطر
احملتملة لد األقضاي
 5ا ـ ـواة الـ ــداخلع "حـ ــديُ
اليك "
 6ااسـ ـ خاي خك ــل الدلـ ــق
التوعر

فنيات اجللسة
اهلدف العام للجلسة
ىلىامـ ـ ــة قاىـ ـ ــة د ثدـ ـ ــة متبادلـ ـ ــة جـ ـ ــني البـ ـ ــاحلني احملاارا -ىلذاجة الللي
األقضاي ععريك ض أبهدا الربالمي
يتعر ي قضو األقراض ا راية لديـ يف اـوي احملاارا ا ياىةة -ىلقادا البياي ا عريف
التة ـ يص الدبل ــع حلـ ـ للعم ــي قل ــن ال ــت لص
م ـ هــال األق ـراض م ـ خــال حضــوة جلســاا
الربالمي
ديـ ـ ــد التوىعـ ـ ــاا السـ ـ ــلبية للعضـ ـ ــو ـ ـ ــالك ىف األلكاة -ىلقادا البياي ا عريف
ا ـ ــاطر احملتملـ ــة الـ ـ عسـ ــي ر قليـ ـ مسـ ــاقدع
قلن الت لص مي ا
عب ي ـ ـ ــدةك ـ ـ ــي ل ـ ـ ــرد طبيع ـ ـ ــة نوقي ـ ـ ــة ا ـ ـ ـواةاا ى ـ ــف األلك ـ ــاة -ىلق ـ ــادا البي ـ ــاي ا ع ـ ــريف-
الداخليـ ــة الـ ـ عسـ ــي ر قليـ ـ د ةهـ ــا يف ا عـ ــاالا لع الد ة
الة اية
تكـ ـ ـ ــي قضـ ــو مـ ـ اةسـ ــة تـ ـري ااسـ ـ خاي ااسـ خاي العضــلع – اسـ خاي التــيك -
لع الد ة
معرلة استةعاة لواعدل عمهيت

تك ـ األقض ــاي م ـ اةس ــة خ ـواا ااس ـ خاي ااس خاي
 7ااس خاي العميق
العميق ماحظة سي ض
ي ــد ال ــااا الت ــدةيباا عوا ـ ــيح مع ـ ــىن عو ي ـ ــد ال ـ ــااا عمهيت ـ ـ العاجي ـ ــة لع الد ة التو يدن -اليماجة التو يدية
8
تييزل ق العد اب
التو يدية
عيميـ ـ ـ ــة ااقتدـ ـ ـ ــاد يف ا دـ ـ ـ ــوة التو يديـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــد احملاا ـ ــرا ا ياىة ـ ــة -ن ـ ــزع اهليب ـ ــة -لع ـ ـ
 9ا دوة التو يدية
الد ة التو يدن
األقضاي اةسة ا ق التو يدن
 10الـ ـ ـ ــت لص مـ ـ ـ ـ معوىـ ـ ـ ــاا
يد الااا
 11ىلداةا اللداياا ااجتماقية
12
13
14
15
16
17
18
19

الت ـ ـ ـ ـ ــدةي قل ـ ـ ـ ـ ــن جع ـ ـ ـ ـ ــل
ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةاا ااجتماقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التو يدية
الت ـ ـ ـ ـ ــدةي قل ـ ـ ـ ـ ــن جع ـ ـ ـ ـ ــل
ا ـ ـ ــاةاا التو يدي ـ ـ ــة غـ ـ ـ ــري
اللكظية
التعب ـ ـ ـ ـ ـ ــري ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ة ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر
اإلجياجية اللياي التددير
التعبري ق ا ةاقر السلبية
الغض
التعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرلل
ااحت اا ىول "ا"
عوجي عدبي اليدد الاريح
الضمين
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدلاع ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا د ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
الة اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ا دـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
ا ةر قة
اجللسة اخلتامية

أنشطة اجللسة
ا ياىةاا ا كتوحة
التعبـ ـ ــري ق ـ ـ ـ الـ ـ ــااا -مراىبـ ـ ــة
الااا -ا ياىةاا ا كتوحة
مراىبـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــااا -التحليـ ـ ـ ـ ـ ــي
اليدـ ـ ــدن للـ ـ ــااا -اإللغ ـ ـ ـاي -
الربجمة التو يدية
مراىبـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــااا-التعبـ ـ ـ ــري قـ ـ ـ ـ
الااا -ا ياىةاا ا كتوحة
تري ااس خاي -مراىبة الااا
تري ااس خاي -مراىبة الااا

ا ياىةـ ـ ــاا مكتوحـ ـ ــة -عي يـ ـ ــق
ا ةاقر
التعبـ ـ ــري قـ ـ ـ الـ ـ ــااا -الربجمـ ـ ــة
التو يديــة للمعتد ــداا ا د ــوة
التو يدية.
التعريف هعوىاا التو يد عدةي األقضـاي قلـن نــزع اهليبــة -ىــف األلكــاة -ىلقــادا البيــاي تري اإللغاي التو يدن -نةـاط
مراىبة الااا
ا عريف
الت لص م هال ا عوىاا
ععلــض ــي قضــو ــاةا عدــدمي الــااا عمــام الغــروي اليماجة -نزع اهليبة -لع الد ة -ىلذاجـة التعبـ ـ ـ ــري قـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ــااا -ىلداةا
حواة -عددمي الااا
ذ ن الس ــل ة ،ععلم ـ ــاةا ج ــدي ىلهن ــاي ح ـواة الللي
مع اآلخري
عب جييد ـي قضـو م ـاةا احملادثـة ا ـواة التعبـري ن ــزع اهليب ــة -ااس ـ وانة ا ة ــر خة -لع ـ اإللغ ــاي التو ي ــدن -ا ياىة ــاا
ا كتوحة
الد ة -ىف األلكاة ا عوىة للتو يد
ق اآلةاي الة اية ىلمام الغروي
تك ـ ـ األقض ـ ــاي م ـ ـ م ـ ــاةا ال ـ ــتحكض يف ا ـ ــع اليماجة -لع الد ة -نزع اهليبة
اجلسد ةقةة اليد نربا الاوا ااجتسام

عب يعـ ــرب العضـ ــو قـ ـ مةـ ــاقرل ج ريدـ ــة ـ ــحيحة
ىوية
عب يعــرب ــي قضــو قـ مةــاقرل الســلبية غضــب
استياع ج ريدة مدبولة يف حرية اتمة
عب يعـ ــرب ـ ــي قضـ ــو قـ ـ ةلضـ ـ احت اجـ ـ اب
يست يع ىول ا هيي لي
عب يس ـ ــت يع ـ ــي قض ـ ــو عب يوج ـ ـ ند ـ ــدا ـ ــرحيا
لآلخري اب يتدبي نددهض ل
عب يـ ــتمك ـ ــي قضـ ــو مـ ـ الـ ــدلاع قـ ـ حدوىـ ـ
الة اية اخلا ة

التعبـ ـ ــري قـ ـ ـ الـ ـ ــااا -نةـ ـ ــاط
لع الد ة -اليماجة -نزع اهليبة
ىااع مت لي
نـ ـ ــزع اهليبـ ـ ــة -اليماجـ ـ ــة -لعـ ـ ـ الـ ـ ــد ة -اإللغـ ـ ـ ــاي التو يـ ـ ـ ــدن -مراىبـ ـ ـ ــة
الااا
ىف األلكاة
ن ــزع اهليب ــة -ااس ـ وانة ا ة ــر خة -لع ـ اإللغـ ـ ـ ــاي التو يـ ـ ـ ــدن -مراىبـ ـ ـ ــة
الااا -التعبري ق الااا
الد ة ،اليماجة -ىف األلكاة
ن ــزع اهليب ــة -ىلذاج ــة ال ــللي -لع ـ ال ــد ة -التعب ـ ــري قـ ـ ـ الـ ـ ــااا -اإللغـ ـ ــاي
التو يدن
اليماجة التو يدية
لع ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ــد ة-ااسـ ـ ـ ـ وانة ا ةـ ـ ـ ــر خة -نةـ ـ ـ ــاط عرلي ـ ـ ـ ــع -ا ياىةـ ـ ـ ــاا
ا كتوحة
اليماجة التو يدية -نزع اهليبة

الت يلة إلهنـاي الـربالمي التأ يـد قلـن عمهيـة عيكيـا احملاارا ا ياىةة
ما ب خال الربالمي م عنةـ ة ترييـاا عديـيض
الربالمي
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ا ياىةـ ـ ــاا ا كتوحـ ـ ــة -التعبـ ـ ــري
ق الااا
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عاشرا :نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها.
ً

نعرض ليما يلع نتاعي الدةاسة مياىةت ا عكسريهار ذلك لإلجاجة ق عساؤ الدةاسة

أ -النتائج املتعلقة ابلفرض األول للبحث:
ييص الكرض األ ل للبحُ قلن "يوجد لرة دالة ىلحااعياا جني متوس ع ةع دةجاا علراد قيية البحُ
الت ريبية يف الدياسني الدبلع البعدن قلن مديا اا راش الة اية الت يبية لااا الديا البعدن"
اختباة حة هاا الكرض ب ىلجراي اختباة يلكو سوب للكةف ق دالة الكر ة جني ةع دةجاا علراد
قيية البحُ الت ريبية يف الدياسني الدبلع البعدن ،يواح اجلد ل التا اليتاعي ا تعلدة ولكرض األ ل للدةاسة
جدول ( )5نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بني متوسطي رتب درجات أفراد عينة البحث التجريبية يف القياسني :القبلي والبعدي
على مقياس اضطراب الشخصية التجنبية

اجملموعة

القياس

الت ريبية

ىبلع -جعدن

الرتب

العدد

متوسط
الرتب

جمموع الرتب

موجبة

كر

0.00

0.00

سالبة

6

3.50

21.00

متعادلة

كر

0.00

يتضح م اجلد ل ( )5عب جمموع ةع

قيمة
Z
2.271-

الكر ة ا وجبة  1Tعسا ن ( كر) ،جمموع ةع

مستوى الداللة
0.05

الكر ة السالبة

 2Tعسا ن ( ،)6أبخا ىيمة  Tالاغر هع  1Tللم موقة مداةنت ا ولديمة ا رجة اجلد لية قيد (ب) ،هع
عسا ن ( )6مستو دالة ( )0.05ا يدل قلن جود لرة دالة ىلحااعياا جني متوس ع ةع دةجاا علراد
اجملموقة الت ريبية يف الدياسني الدبلع البعدن ،هاا الكرة لااا الديا البعدنر حيُ اخنكضا دةجاا علراد
اجملموقة الت ريبية جعد الربالمي قلن مديا اا راش الة اية الت يبية الدةاسة.
يد الااا الدلق
للتحدق م لعالية الربالمي يف خكل اا راش الة اية الت يبية ب ع بيق مدايي
قلن مجيع علراد اجملموقة الت ريبية ،ىبي جعد ع بيق الربالمي ،ذلك خال الدياساا البعدية ،ب است دام
اختباة يلكو سوب للكةف ق دالة الكر ة جني متوس اا ةع دةجاا علراد اجملموقة الت ريبية يف الدياسني
يد الااا الدلق ،ليما يلع عوايح لكعالية الربالمي يف س دةجة يد الااا
الدبلع البعدن لكي م
خكل الدلق لد علراد اجملموقة الت ريبية
جدول ( )6نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بني متوسطات رتب درجات أفراد عينة البحث التجريبية يف القياسني :القبلي والبعدي
على مقياسي أتكيد الذات والقلق

املقياس

القياس

الرتب

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

يد الااا

ىبلع -جعدن

موجبة
سالبة
متعادلة

6
كر
كر

3.50
كر
0.00

21.00
0.00

- 203 -

قيمة
Z
2.207

مستوى الداللة
0.05

الدلق

ىبلع -جعدن
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قيمة
مستوى الداللة
جمموع الرتب
العدد متوسط الرتب
الرتب
القياس
املقياس
Z
0.00
0.00
كر
موجبة
سالبة

6

3.50

متعادلة

كر

0.00

21.00

2.214-

0.05

يتضح م اجلد ل ( )6عب ىيض  Zعسا ن ( )20214-( ،)2.207هع دالة قيد مستو ()0.05ر ا
يدل قلن جود لر ة دالة ىلحااعياا جني متوس اا ةع دةجاا علراد اجملموقة الت ريبية ،يف الدياسني الدبلع
البعدن يف يد الااا الدي ،هال الكر ة لااا الديا البعدن ،جت بيق معادلة ح ض األثر
يد الااا
(ق/1T4]=)Tن (ن 1-[)1-جند عب ىيض ة1-=Tر ا يةري ىل جود س دال يف مستو
اخنكاض يف الدلق لد علراد اجملموقة الت ريبية ىلثر انت اي الربالمي ،ما اك عكسري مياىةة اليتاعي ا تعلدة
ولكرض األ ل للدةاسة يف اوي ما يلع
عة را نتاعي اختباة حة الكرض األ ل للدةاسة جود عثر دال ىلحااعياا للربالمي العاجع يف خكل
حدا اا راش الة اية الت يبيةر حيُ عد ع بيق الربالمي ىل نتاعي دالة لد علراد اجملموقة الت ريبية يف
خكل دةجاهتض قلن مديا اا راش الة اية خال الديا البعدن ،ما يستدل قلن لعالية هاا الربالمي يف
خكل هاا ااا راش م خال جعل ا ؤشراا مي ا جود س دال ىلحااعياا يف است اوا علراد اجملموقة
يد الااا ،جود اخنكاض دال ىلحااعياا يف دةجاهتض قلن مديا الدلق ،خال
الت ريبية قلن مديا
الدياساا البعدية ،يف اوي عساؤاا عهدا الدةاسة ا اليةر لإن اك ىلةجاع هاا التحس الان عشاةا ىللي
هال اليتاعي ىل الربالمي العاجع ،ا يةري ىل دق حة الكرض األ ل للدةاسة.
هال اليتاعي عتكق مع ما عو لا ىللي جعل الدةاساا الساجدةر م حيُ اليتاعي ا رعب ة خبكل اا راش
الة اية ع جعل ااا راوا ا رعب ة هبا ،م هال الدةاساا دةاسة )،Stravynski, A., Belisle (1994
ال عو لا ىل لعالية التدةي قلن ا اةاا ااجتماقية التو يدية يف خكل اا راش الة اية الت يبية،
ما عتكق مع نتاعي دةاسة Feske, U., Perry, K., Chambless, D., Rennberg, B., Goldstein, A.
) ، (1996ال عجريا قلن جمموقة م ذ ن اا راش الة اية الت يبية الكوجيا ااجتماقية ،ىد عو لا ىل
جود س دال لد اجملموقتني الت ريبيتني جمموقة اا راش الة اية الت يبية لدط ،جمموقة الكوجيا
ااجتماقية مع اا راش الة اية الت يبية قلن مدايي التو يدية اا راش الة اية التوالق ااجتماقع
جعد ععرا ض للربالمي العاجع ،عتكق مع نتاعي دةاسة ) ،Gude, H. (2001ال عجريا قلن جمموقة م
مران اا راوا الة اية الكلة التة ياية-ا ،هع اا راوا الة اية الت يبية ااقتمادية الوسواسية
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الد ريةر حيُ عة را نتاعي هال الدةاسة جود اخنكاض دال يف عقراض اا رايب الة اية الت يبية
ااقتمادية يف الدياساا البعدية.
عتكق نتاعي الكرض األ ل مع نتاعي دةاسة ) ،Han, et al. (2005ال عو لا ىل عب جرالمي العاا
ا تضم ليياا قاجية سلو ية عدةي عو يدية عد ىل نتاعي دالة يف خكل جعل األقراض الت يبية ا راية
لد قيية م مران األمراض العدلية ،وإلاالة ىل س دال يف مستو العاىاا الة اية حمتو ااعاال.
وليسبة لكعالية ا داخي العاجية األخر يف قاا اا راوا الة ايةر لإب نتاعي الكرض األ ل عتكق
مع نتاعي دةاسة ) ،Alden, C. (1993ال عو لا ىل لعالية العاا ا عريف يف خكل عقراض اا راش
الة اية الت يبيةر حيُ عة را الدياساا البعدية جود س دال قلن مديا ا ةكاا الة اية لد
العيية الت ريبية اا راش الة اية الت يبية ،عتكق مع نتاعي دةاسة Ball, R., Kearney, B., Wilhelm, K.
) (2000ال عو لا ىل لعالية العاا ا عريف السلو ع مع التدةيباا التو يدية يف خكل اا تلاش ،اا راش
الة اية الت يبية ااقتمادية لد جمموقة م ذ ن اا راوا الة اية ،ال عيوقا اا راوهتض جني
اا راش الة اية ااقتمادية الت يبية الوسواسية الد رية مداةنة جعيية عخر م ذ ن اا راوا الة اية يف
الكلة التة ياية-ش.
ما عتكق هال اليتاعي مع نتاعي دةاسة عمحد خمتاة جنض ( )1990ال عو لا ىل لعالية التدةي
التو يدن يف سني دةجة يد الااا لد ا عاىني جاراًي م طلبة اجلامعة ،يعد يد الااا م ع لر
ا تغرياا اةعباطاا وا راش الة اية الت يبية ،حيُ يرعبط قكسياا وا راش الة اية الت يبية ،ما عتكق مع
يد الااا لد قيية م
دةاسة ) Nadim (1995ال عو لا ىل جود ثرياا دالة يف س مستو
ا عاىني جاراًي.
ما عتكق نتاعي الكرض األ ل مع نتاعي دةاسة قبد الظاهر ( )2004ال عو لا ىل عب التدةي
التو يدن عد ىل لر ة دالة ىلحااعياا يف خكل اا راش الكوجيا ااجتماقية لد طلبة اجلامعةر حيُ ععد
الكوجيا ااجتماقية م ع لر ااا راوا اةعباطاا وا راش الة اية الت يبية ،لضاا ق عب العديد م مران
الكوجيا ااجتماقية عي بق قلي ض احملكاا التة ياية اا راش الة اية الت يبية مع نتاعي دةاسة ا غازن
( ،)2012م ا ع ( ،Mousa, A., Imam, S., Sharaf, A. (2011) )2012ال عو لا ىل لعالية
التدةي التو يدن يف خكل الكوجيا ااجتماقية ،س مستو ا اةاا التو يدية ،هع م ا تغرياا ا رعب ة
وا راش الة اية الت يبية.
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اك عكسري نتاعي الكرض األ ل للدةاسة يف اوي العديد م ا ع ياا ،مي ا للسكة جرالمي التدةي
التو يدن ،عس عهدا مسلماا مبادئ التدةي التو يدن ،الكيياا ال ىام قلي ا جرالمي التدةي
التو يدن خلكل اا راش الة اية ،ما عضمي الربالمي م عنة ة عدةيباا ،يف اوي العاىة العاجية
ولربالمي ،اليظرية ال يدوم قلي ا الربالمي ،لضا قما ىدمت عدجياا البحُ م مع ياا نتاعي عو ياا
خلكية الباحلني ىراياع ا سيما التأ يد قلن العاىة الوثيدة جني اا راش الة اية قوامي الة اية
الكرب .
حيُ اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي التاوة اليظرن للربالمي العاجع ،الان ب عبيي العمي
قلن عيكيال خال سري جلساا الربالمي ،هاا التاوة ير عب جرالمي التدةي التو يدن يتضم جمموقة متيوقة
م األسالي اإلجراياا العاجية ا عرلية السلو ية ،اهلادلة حنو ععديي معاة سلوك األلراد ،عدةيب ض قلن
التعبري ق مةاقرهض علكاةهض آةاع ض الدلاع ق حدوى ض ،مواج ة م يستغلوهنض ج ريدة ماعمة ،مع مراقاا
الددةاا اخلااعص الة اية للمعاىني جاراًي ل بيعة اا راوا الة اية مواوع الدةاسة ،لالك لإب جرامي
التدةي التو يدن عتضم العديد م األسالي العاجية ا اعمة مي ا األسالي البدنية ،ال تللا يف
التدةي قلن ااس خاي ،التحكض يف اجلوان غري اللكظية ،السي را قلن اجلسدر مي ا األسالي ا عرلية ،ال
تللا يف التدةي قلن ا واةاا الداخلية اإلجياجية ،دحل األلكاة السلبية ا وج ة للااا األشياي ،ىف
األلكاةر مي ا األسالي السلو ية ،ال تللا يف التدةي قلن السلو ياا التو يدية ا اعمة ،اليماذا
التو يدية ،خال لع الد ة التو يدنر ا ةسض جاوةا بريا عهدا هال الربامي التدةيبية ،اعضح يف نتاع ا.
ما يستكيد الربالمي ا تضم لبعل الكيياا السلو ية التدةي التو يدن م اليظرية العاجية ال ييبلق
مي ار حيُ عر ز عتعامي مع األقراض ا راية جاوةا ااحة قلن عهنا عقراض سلو ية ع سلو ياا تاا ىل
ععديي ،سواي انا سلو ياا ةاهرا ،ع ما يتعلق هبا م علكاة مةاقرر حيُ عب التعديي السلو ع يستتبع
عغيري يف الة اية يةمي ا عاة اانكعال ،قلن الرغض م عر يز جعل الكيياا قلن ععديي قاا اجلوان
ا عرلية اانكعالية ا ض رجة ،ها حيدق نتاعي ىلجياجية يف الة اية ،ما عب التغيري السلو ع – الان حيدث التدةي
السلو ع التو يدن -يعمي قلن مواج ة علكاة الكرد اهلازمة للااا ،قلن نك ا يوال ناحظ عن يف علك
ا ااا ال يظ ر لي ا اا تلاش قلن شكي عمناط سلو ية جتيبية اانسحاش ااجتماقع ملار علع
التدخاا السلو ية د اةا م اما يف لدد ا ساسية للملرياا ،مواج ة التوىعاا ا أسوية م جان ا ريل (حممد،
.)170 ،2000
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ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي شكي طبيعة العاىة العاجية يف الربالمي العاجع ،ال عيسر -
جاوةا بريا -سري جلساع التدةيبيةر خا ة عب حااا اا راش الة اية عكوب جاكة قامة ع لر انز ايا،
ع لر ةغبة يف جتي األنة ة ااجتماقية ا تلكة ،ما عهنا تيي لعدم عكوي عية قاىاا اجتماقية ع ش اية
ىلا جتحكظ شديد حاة ،عب العمي قلن اىتحام اجملال الة اع أللراد اجملموقاا الت ريبية ،عكوي قاىاا
ىلجياجي ة ىوية عمر م ض ،خا ة عهنض ايلوب ىل ةلل اليايحة ،ولتا لبياي قاىة قاجية ىوية مع األقضاي
ساقد جةكي بري يف سري جلساا الربامي جساسة ىلجياجية ،ما ساقد قلن عيكيا عنة ت ا عدةيباهتا ا تلكة،
لضا ق عب جرامي التدةي التو يدن عدوم قلن قاىة ععا نية جةكي بري ،ما عهنا عةري ىل علك اانبساطاا
العاىة التعا نية ال عيةأ جني الباحلني األقضاي الك ض ا ة ك جيي ما.
ما عب حرص الباحلني قلن عددمي جمموقة م التع داا ىللزام عقضاي اجملموقة الت ريبية هبا ساقد قلن
حيوًي يف
عة يع األقضاي قلن ديق ا ام العاجية ،ما عب العاىة العاجية جني ا عاجل ا ريل علع د اةا ا
قاا اا راوا الة اية ،خا ة عب است اجة ا ريل للربامي العاجية ا تلكة عدي يف اا راوا الة اية،
ولتا ر لإب العمي قلن عددمي قاىة قاجية مدقمة ولتة يع التع داا ىد عد ىل نتاعي ىوية يف العاا
(م ا ع.)104 ،2012 ،
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي ىلعباع الربالمي ا تضم لبعل ليياا العاا السلو ع
التدةي التو يدن ألمناط متيوقة م التدةيباا عثياي اإلجراياا العاجية التو يدية ،ها يتايم مع طبيعة
اا راو ا الة اية ،ها يتايم مع طبيعة اإلقاىة الباريةر حيُ يتبع الربالمي التو يدن عسلوش التدةا يف
التدةيباا األنة ة العاجية ،ليبدع يف اجللساا األ التدةيبية قلن التدةي التو يدن األ ر حيُ عتا لي
الكر ة جةكي مباشر للمتدةش هو ييظر ىل ي ا ااا جاكة ا تدةجني عب يعرب ق مةاقرل آةاع  ،يدالع
ق حدوى  ،قلن حنو ا يتضم است دام م اةاا اجتماقية ع عو يدية عخر مااحبة للتو يد التعاطف ع
اإلىياع ،مع عددمي التة يع الكايف هلاا ،مث التدةي التو يدن التعاطكعر لي يسبق العباةا ع السلوك التو يدن
قباةاا خمككة ،ععرب ق عددير ج ة نظر اآلخر ،لي يتض عوةيف ليية ىلذاجة الللي التو يدية قيد التدةي قلن
يد الااا يف مواىف لع الد ة ،مناذا عو يدية متدةجة م األ لر س ولة ىل األ لر عوجة ،مث التدةي
التو يدن التااقدن ،اةسة التأ يد الاايت ا باشر ،الان ىد حيمي معىن العد اب يف جعل ا واىف ،جعل
اليماذار ىلا عب ا دةش حيرص قلن التمييز جني ا التني التو يدية العد انية.
ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي ا زاًي ا رعب ة ولتدةي التو يدن ،مي ا عدقيض ىلىامة قاىاا
ش اية ثيدة مةبعة ،مواج ة ا واىف احملرجة ،الت لص م ا آزة جككايا قالية ،الت كيف م التوعر
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الة اع الزاعد لاستمتاع و ياا ،شيوع ا ةاة ة اجملتمعية ،وإلاالة ىل ا تساش العديد م ا اةاا
ااجتماقية الة اية ا مة ،ىد ع دا ذلك العديد م الدةاساا ا ديلة مي ا دةاسة ا غازن (،)2012
).Akbari, B., Zinali, S., Gilaninia, S., Mousavia, S. (2012

لضاا ق عب التدةي التو يدن يس ض يف عة يع األلراد قلن اإلقاب ق ةغبت ض يف ا ةاة ة ااجتماقية،
اع علك الرغباا مواع التيكيا ،يف ا داجي لإب ا ةاة ة عس ض يف دي ا اةاا التو يديةر ا يزيد م
احتمااا اندماا األلراد يف عنة ة عخر متيوقة خاةا اجللساا ،ما عب التدةي التو يدن يساقد يف الدضاي
قلن العديد م ا ظاهر ا راية الاعووا يف العاىاا الة اية العاىة مع الااا ،م خال عضمي
جملموقة اسعة م األنة ة ال عرعبط جكي جوان الة اية عدريباار حيُ يةري طريف شوىع لرا ىل عب
التدةي التو يدن يدضع قلن العديد م مظاهر الاعووا الة اية ،مي ا اخلةية م مواج ة اآلخري ،
عوجة التعبري ق ا ةاقر الااعية ع اآلةاي الة اية يف حضوةهض ،الع ز ق التادن حملا اا استغال
الكرد ،عوجة ىلىامة قاىاا ثيدة حية مع اآلخري  ،ولتا يكوب التدةي التو يدن ىد ة ز جاوةا جوهرية
قلن عهض األقراض الاعووا ا رعب ة وا راوا الة اية ،ىد حرص الباحلني خال جلساا الربالمي قلن
الت لص م هال الاعووا خال التدةيباا اإلجراياا العاجية ا تضم وجللساا (لرا-28 ،1998 ،
.)30
ما عكسر نتاعي الكرض األ ل يف اوي حرص جرالمي العاا قلن ديق العديد م األهدا العاجيةر
مي ا عدليي الدلق التوعر ا رعكع لد األقضاي يف مواىف التكاقي ااجتماقعر لاا لإب عدةي الكرد قلن
ااس خاي ساقد جاوةا ااحة يف خكل الدلق زًيدا يد الااا ،ا انعك جاوةا بريا قلن عداع ض قلن
مدايي اا راوا الة اية مديا الدلق يف الدياساا البعدية ،ما حيرص جرالمي التدةي التو يدن قلن
عز يد األقضاي جايلة بريا م اليماذا السلو ياا التو يدية التدةي قلي ا ،ما ي د ىل مساقدا األلراد
قلن الت لص م جعل ا عوىاا العباةاا السلبية ،لوم الااا ،التدييض السل للااا األشياي ،ما هتد
ىل عدةيب ض قلن التلداعية قلن ا ستو اانكعا الككرن السلو ع ،ال يكاح هوجب ا ق التعبري ق مةاقرل
علكاةل ،ععليم ا بادعا يف العاىاا ااجتماقية ،ما يةري قبدالستاة ىلجراهيض قبدهللا قسكر ىل عب العاا
الداعض قلن التدةي التو يدن يف الة اية ا يدتار قلن ععليض التعبري ق ااحت اجاا ا دوة اهل ومر جي
يتضم عدةي األش اص قلن ااجتاهاا اإلجياجية الدالة قلن ااستحساب التدبي ح ااست اع ،عداي
الواجباا ،ىلة اة ا  ،التعبري ق ا ودا ا ةاة ة اإلجياجية ،ا شك عب حرص جرامي التدةي التو يدن قلن
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العاجية ىد عس ض جاوةا بريا يف خكل جعل عقراض اا راوا الة اية(ىلجراهيض،

قسكر.)297 ،1999 ،
حيُ حيرص جرالمي العاا ا تضم لبعل ليياا العاا السلو ع التدةي التو يدن قلن ةسض عهدال
العاجية يف وةا ىلجراعية جيدا ،م خال ديد جمموقة الداوة يف الة اية ع األقراض ا راية ،ال ععمي
قلن قاج ا ع التعامي مع ا قلن ا ستو ا راع العاجع داوة يف م اةاا الة اية السلو ية ع
ا عرلية ،حرص جرامي التدةي التو يدن قلن عيكيا هال األهدا قلن امتداد اجللساا ،حيُ حر ا جرامي
التدةي التو يدن قلن خكل األقراض ا راية اا راوا الة اية مواوع الدةاسة وقتباةها ىاوة يف
الة اية ،ال تللا يف ااقتماد ا راع قلن اآلخري  ،ع جتيب ض ،قدم الددةا ع اليدص الةديد يف الددةا
قلن اختاذ الدراةاا الة اية يف ا ياا ،اليدص يف ا اةاا ااجتماقية ،قدم الددةا قلن مي ا سلولية
الة اية ،اإلحسا وليدص الد نية ،قدم اللدة وليك  ،اليظرا التةاؤمية للمستدبي ،التكسري السل
لألحداط ،ولتا ر لإب التدةي التو يدن ىد ة ز جاوةا عساسية قلن التعامي مع هال األقراض أقراض
سلو ية ،ىد عرعبط جبعل اجلوان ا عرلية ،ولتا ب مياىةت ا عيا هلا التعامي مع ا م خال اإلجراياا
العاجية جكي جرالمي م ي هال اجلوان  ،مع ال يز قلن اليواحع اانكعالية يف اوي مراقاا الظر اخلا ة
لألقضاي ،خا ة ا تعلدة ج بيعة اإلقاىة البارية ،ىد ساقد قلن ذلك التيوع الكبري يف ليياا عنة ة
عدةيباا جرامي التدةي التو يدن.
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي ما يتضمي يوةك جرالمي العاا م ليياا عو يدية
مجيعا جاوةا جيدا ،م جني هال الكيياا
متعددار وإلاالة ىل جعل الكيياا ا ساقدا ،ال ب عوةيك ا ا
التو يدية ليية نزع اهليبة ،ع ما يسمي ا البعل جكيية ةلع ا اانة ،ىد ب عوةيك ا م خال التدةي قلن ىلزاحة
عية كاا ،ع لوازم يلحد ا البعل وآلخري م كاا جال ع جال ع سل ة ع ى ر ،خا ة يف ا واىف
ال ب التدةي قلي ا مع الغروي ذ ن السل ة ا تسل ني م اليا يف مواىف لع الد ة التو يدنر حيُ عب
بريا يف سبيي يدهض لااهتض،
التكليف الزاعد الان يع ي الة ص يلبس قلن ش اياا اآلخري يعد قاع ادا ا
ولتا لالتدةي قلن التعامي مع اآلخري قلن عهنض عش اص قاديني م غري عكليف ع عغليف لة اياهتض
أبية كاا عخر يساقد قلن التار جرية بريا علداعية الجزا ،خا ة عب ذ ن اا راش الة اية لدي ض
ندص شديد يف ا اةاا ااجتماقية ،لضا قما يعتدد ن م ىوال لكرية متزمتة جتال العاىة وآلخري ولتا
بريا يف رة الة اية م معظض ىيودها الااعية ،ولتا يعمي عوةيف ليية نزع اهليبة
علع ليية نزع اهليبة د اةا ا
قلن ةلع ا اانة التكليف اهليبة ال يضع ا ذ اا راش الة اية ق اآلخري  ،ا شك عن جود نوع م
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التعزيز اخلاةجع خال التدةي

يؤدن ىل نتاعي ىلجياجية جادد هاا ،لضا ق التعزيز الداخلع ع الاايت الان

يتلدال ا ريل ذاعياا قيدما جيد نكس يتار جلدة بريا مع اآلخري م الغروي ما اب يلاق هبض هالة م
السل ة ع اجلال.
ما عب عوةيف ليية ااس وانة ا ةر خة التو يدية ،ال ي لق قلي ا التدةي قلن اإل راة قلن ا وىف
يعزز ىوا الة اية ،يدقض جوان الدوا لي ا ،خا ة قيد عدةي ا ران قلن ىلقادا ىل داة ااست اجة
العد انية جاوةا مدبولة اجتماقياا ،خال مواىف لع الد ةر جيُ عتيح هلض ااقتماد قلن جان أب شديد
لدي ض متملي يف ةد الكعي العد اين التحكض لي جاوةا عسمح هلض ار ةا التيكي ق هاا اجلان ج ريدة مدبولة
لي ا ىل راة دن يف جعل ا واىف ،وإلاالة ىل عمهية عوةيف ليية التعزيز اإلجيايب مساقدا ا ران قلن
است دام التعزيز الاايت.
ما يوةف جرالمي العاا لكيية ااس وانة ا ةر خة للتدةي قلن الارامة مع الااا اآلخري جتو يدية
يعزز جوان ش اية م مة لد ذ ن اا راش الة اية ااقتمادية ،عمه ا اإلحسا جديمة الااا ،عددير
الددةاا الة اية ،عدقيض اللدة يف الااا ،العمي قلن عدبي الااا جاوةا مدبولة ،خا ة قيدما جيد نكس
يست يع عب يواج هال الضغوط ع ذاك ،جعدما اب يواج مدا مة شديدا م داخلة للتغيري ا تملي يف التدةي
قلن ااست اجة ج ريدة عو يدية ،ما يعد التدةي اجليد لكيية ااس وانة ا ةر خة م األمهية هكاب يف جمال
التدةي التو يدن مع ذ ن اا راش الة اية ا ايكة يف اجملموقة التة ياية-ار ا دد م نتاعي قاجية
جيدا ،خا ة مع عكامي هال الكيية مع ليياا عخر ع لر اةعباطاا ملي لع الد ة اليماجة التعزيز نزع اهليبة
الواجباا ا يزلية.
لدد عد عوةيف ليية ىلذاجة الللي ال يسرا التدةيباا قلن ا اةاا السلو ية التو يدية ،خا ة ذاا
ال اجع التااقدن التاادمع خال اجللساا ،ععد ليية ىلذاجة الللي ىلحد الكيياا ا ل كة ،ال ت د عس ي
التدةي قلن ىل داة ااست اجة التو يدية ،خا ة م اةاا التعامي مع ا تسل ني ذ ن السل ة ،لي ا يتض
يد الااا ،ما عساقد يف اختياة ااست اجة ع
عدةي األقضاي قلن اختياة التوىيا ا ياس للتعبري ق
السلوك التو يدن ا ياس طب ادا للموىف ،لالك لإب هياك م ا اةاا التو يدية األ لر عوةي اكا لكيية ىلذاجة
الللي ،ال ب عوةيك ا ،مي ا التدةي قلن م اةا الاما التو يدية ا عربا ق الرلل لي ا والدة ا عربا ق
يد الااا.
الت اهي لي ااهتمام ال يست دم ا يف لري م ا واىف ىبي التعبري اللكظع ق
بريا لرا يف اليماذا التو يدية،
ما عكسر نتاعي الكرض األ ل يف اوي عب جرالمي العاا يتضم
ا
عيوقا ا
ال عتعلق ولتعبري ق ا ةاقر اإلجياجية يماذا التعبري ق مةاقر اإلق اش التددير ا والدة الراا
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ااستحساب عمام الغروي األ دىاي الزماي األىروي ،الك اليماذا ا تعلدة ولتعبري ق ا ةاقر السلبية
التعبري ق الغض ا زب اليأ الرلل ااحت اا قدم الراا ،سواي عمام األىروي ع الغروي م اليا ،
وإلاالة ىل اليماذا ا تعلدة ولتعبري ق الااا ،مناذا التعبري ق اآلةاي الة اية ا تكدة ا تلكة مع آةاي
اآلخري  ،مناذا التعبري ق الدلاع ق اخلاو ياا ،مناذا طل مساقدا ،مناذا لريا عخر عو يدية ب
التدةي قلي ا خال الربامي.
ما يعتمد جرالمي العاا قلن التوةيف الكعال لكيية الواجباا ا يزليةر حيُ علع األنة ة ا يزلية د اةا
بريا يف التدةي قلن يد الااا ااست اوا التو يدية ا اةاا ا تضمية خاهلا ،سواي انا اجتماقية ع
ا
عو يدية ع عنة ة قاجية عخر  ،يةري قادل قبدهللا حممد ىل عن يتض الل وي ىل الواجباا ا يزلية أمر
حتمعر ع ي بق العميي ا بادئ ال ب عدةيب قلي ا خال الربامي العاجية قلن خمتلف ا واىف ال عواج يف
ا ياار ا ىد يزيد م ثدت يف نكس  ،م مث عدديرل لااع ىلجياجيا ،حيُ ي ك خال علك ا واىف ع يواج ا
بريا يف األنة ة ا يزلية ،ما
هكردل .ىد عضميا جرامي التدةي التو يدن خلكل اا راوا الة اية ا
عيوقا ا
حر ا الربامي يف جعل ىلجراياهتا قلن مراجعة علك الواجباا خال اجللساا التالية ،ىبي جدي اجللساا
اجلديدار ا قزز الكلري م ا اةاا ال ب التدةي قلي ا (حممد.)384 ،2000 ،
ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي حرص جرالمي العاجع قلن مساقدا ا ةاة ني يف الت لص م
األقراض ا راية اا راوا الة اية مواوع الدةاسة ،العمي قلن عبارهتض هبال األقراض مياىةت ا مع ض،
ديد اجلوان ا ظاهر ا تلكة ال عظ ر لي ا هال األقراض ،شر اخل واا الازمة للت لص مي ا جعد
التأ يد قلن مراية هال األقراض ،مساقدهتض قلن عك ض طبيعة ااا راش قاىت و عاالا الاعووا
الة اية ال جيد هنا ،التأ يد قلن العمي قلن مساقدهتض يف الت لص مي ار ما عد ىل حر ض الوااح
خال اجللساا قلن عيكيا األنة ة الواجباا التدةيباا ا لوجة ما حدق سري اجللساا عهدا الربامي
جاوةا بريا.
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي ا سلمة الرعيسة ال يدوم قلي ا الربالمي ا تضمية التدةي
التو يدن ،ال عد ة حول عب ا رية اانكعالية يد الااا يتعاةااب مع ة وة العديد م األقراض ا راية
منوذجا مراياا
الدلق التوعر ،ي حااا الكف اانكعا  ،ا شك عب حااا اا راش الة اية تلي
ا
ااا الكف اانكعا ر م هاا ا ي لق اليظرن ب جياي جرامي التدةي التو يدن جيُ عتعامي مع الة اية
ا ض رجة قلن عهنا منوذا الة ف انكعا -قلن ا ستو اانكعا السلو ع الككرن -لضا قما يرعبط جالة
ف البار م معوىاا ىد دقما األقراض ا راية لد علرادر ولتا لإب التدةي قلن سر حدا الكف
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عمرا غاية يف األمهية يف قاا اا راوا الة اية ،الان لزم التيوع الكبري يف األنة ة التدةيباا
اانكعا يعد ا

التو يدية ال عمك عددا ا خال جلساا الربامي ،سامها جةكي جيد يف مساقدا ا ةاة ني يف خت ع حيز
الكف اانكعا ىل حالة اانبساط التلداعية ما يسر يف عددمي وىع األنة ة العاجية جكي جرالمي.
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي اهتمام جرالمي العاا جتدةي ا اةاا ااجتماقيةر حيُ
يعد اليدص يف ا اةاا ااجتماقية ع لر اةعباطاا أبقراض اا راوا الة اية مواوع الدةاسة ،ولتا ر لإب
التدةي قلن جعل ا اةاا ااجتماقية خال العديد م ا وىف ااجتماقية ا ا يعة يف لع الد ة التو يدن،
عيكياها خاةا اجللساا خال الواجباا األنة ة ا يزلية يساقد يف عغيري نظرا ا عاة لااع م قدم التددير
ىل التددير ،م قدم اللدة ىل اللدة ،م قدم ااح ام ىل ااح ام ،قيدما جيد نكس ع لر ىدةا قلن ااخنراط
يف قاىاا اجتماقية مةبعةر ا يكتح اجملال لتدبي الااا ،لضا ق ااهتمام ولعاىاا الة اية ااجتماقية
قاىاا الاداىة ،عكوي قاىاا جديدا ،التدةي قلن ا بادعا يف ا واةاا ا ياىةاا اجلماقية ،هاا ما
يتكق قلي معظض الباحلني مي ا دةاسة ا غازن (.Mousa, A., Imam, S., Sharaf, A. (2011) ،)2012
ما عكسر هال اليتاعي يف اوي عب الربالمي العاجع ا ا يع ع لر ة بريا لألقضاي لكع يتارلوا
جتلداعية حرية اتمة داخي اجللساا ،مع اإل راة يف جدي التدةيباا قلن قدم عددمي قاعد سل  ،ع عغاية ةاجعة
سلبية لتلك التارلاا السلو ياا الاادةا مي ض ،عة يع ض قلن الكام ا ر ةر ا ييمع لدي اللدة يف ذاهتض،
ية ع ض قلن ااستمراة قلن نك الوعريا ا عربا ،عة يع اجلزي ا يبسط يف ش ايت ضر ا يساقد قلن
التعديي الاايت لبعل الدوال الككرية ا راية ،عيمية اللدة يف الااا.
يعد التدةي قلن ااس خاي م عهض األسالي العاجية ال ب التدةي قلي ا خال الربامي التو يدية،
ىد خاص جكي جرالمي جلستني متتاليتني للتدةي قلن ااس خاي البسيط مث العميق ،مياىةة لواعد
ااس خاي ،عمهية التدةي قلي  ،عيكيال أسلوش قاجع يساقد يف الت لص م ي التوعراا ال عةمي
عقضاي اجلسض ،خا ة مي دة الرىبة قيد ا عاىني جاراًي الظ ر الساىني الرع  ،ها يساقدهض قلن ىلزالة هاا األمل
ا تكرة ،لضا ق ىلقادا السي را قلن اجلسد ،التحكض يف قضاا اجلسض جاوةا عع ع اللدة يف هاا اجلسد
الضعيف يف غال األحيابر لالسي را قلن عوعر األقضاي الدلق السي را قلن اجلسد ،التحكض يف العضاار
بريا يف السي را الااعية للة اية ،يساقد جةكي جوهرن قلن التدةي قلن ااست اجة
الي جانباا م اما ا
التو يديةر لضا ق د ةل يف عدبي الااا اللدة يف اليك الان ييعك م خال ىلقادا اللدة يف اجلسد ،الان
قمي عدةي ااس خاي قلن عدقيم لد األقضاي ،ها عب التوعر يعوة يد الااار لإن ىلذا ىلليا مستوال
واس خاي ،خا ة يف ا واىف العايبةر ايي ىل ااةعكاع ،مع ذلك ل ع عر ز قلن التحكض يف اجلوان البدنية
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اانكعالية ا عرلية ،ما ي د

عيضا ،لضا ق اجلوان
الكسيولوجية ا
عيضا.
عكاىض التوعر ،التعر قلن هادًيا التوعر الداخلية اخلاةجية ا
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي ما يعول قلي الربالمي العاجع ا ا م ال يز قلن
ا واةاا الداخلية للمعاة ا ض رش ،ال عتأطر حول اليظرا الد نية للااا ،التدييض السل للااا ،اآلة
سودا ية ا ستدبي ،قدم اللدة يف اليك  ،ال دد الدلق ،ا اة م العاىاا ااجتماقية ،ما يتعلق جكي هال
ا واةاا م عحاديُ داخلية ،العمي قلن ةف هال ا واةاا ،مساقدا األقضاي قلن الوقع هبا ،ديدها،
التعبري قي ا جاوةا ااحة ،مياىةت ا عكييدها ،يتض ذلك م خال العيد م األنة ة التدةيباا التو يدية،
مي ا مراىبة الااا ،التعبري ق الااا ،عي يق ا ةاقر ،ىف األلكاة ،ذلك عب العمي قلن تاجة هال ا واةاا
عس يل ا ىيام ي قضو جدرايا جمموقة ا واةاا اخلا ة ج ما يرعبط هبا م علكاة ىلقادا ىرايهتا ،مث العمي
قلن مياىةت ا ذاعياا ،ديد اجلوان السلبية لي ا ،قاىت ا ولااار يؤدن عدةجييا ىل دحض ا ،مث حما لة
الت لص مي ا ،ىللغاع ا اانتبال هلا مستدبا.
ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي ما عضمي الربالمي السلو ع التو يدن م عدةي قلن دي
ا اةاا ا ر ية ،ىلقادا التحكض يف اجلسد ،م خال جمموقة التدةيباا األنة ة ا ر ية اهلادلة ،لدد
است دمت الربامي نةاطاا للتدةي قلن عدومي حالة اجلسض يف اع ا ةع اجللو عثياي الكام ،التدةي قلن
التحكض يف نربا الاوار ا لدع ىبوا عمهية بريا لد األقضاي ،يةري الدري ع ( )378 ،2005ىل عب
التدةي ا يظض لتيمية دي ا اةاا ا ر ية لد ا عاىني جاراًي ،التوازب التياسق ا ر نة الدوا ،العمي قلن
ىل ساهبض األمناط ا ر ية الازمة للتوج  ،التيدي يف األما ا تلكة ،ق طريق ا ةع اجلرنر ذلك لتحديق
ع ري ىدة ك م ااستدالية (الدري ع.)378 ،2005 ،
ما عب عضمني جرالمي العاا ا تضمية التدةي التو يدن لليةاط الرًياع ىد حدق نتاعي ىلجياجية ىبوا
لد األقضاي ،ىد ساقد اليةاط الرًياع قلن ىلاكاي نوع م عغيري منط اجللساا ،ىلدخال نوع م عوج
الككر ىل شعي م ض يف حياا ا عاة اب حيتاا ىللي  ،إلقادا اللدة لي عا هو اجلسد ،اإلحسا جد ةل ،عيمية
هاا الد ةر ها ييمع ااجتال حنو ىبول اجلسد ،ىلقادا اللدة لي ر ها ييعك ىلجياجيا قلن الة اية.
بريا يف
ما عضم جرالمي العاا لبعل التدةيباا التو يدية ،ملي األنة ة الساةا ال علع د ةا ا
خكل األقراض اا تلاجية لد ذ ن اا راوا الة ايةر حيُ يةري ىلجراهيض ،قبدالستاة ( )1998ىل عب
األنة ة الساةا عؤثر ىلجياجيا يف ا زاا ،عتعاةض مع اا تلاش ا ةاقر اا تلاجية ،م هال األنة ة الساةا ال
يتضمي ا جرالمي التدةي التو يدن األنة ة ااجتماقية ذاا ال اجع الساة إجراي مكا ة عليكونية مع ش ص،
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عكوي داىة مع  ،التكاقي ااجتماقع مع عال ع لر انبساطاا ،اليةاط الدااع الساة واىف ساةا عخربها
ا ريل يف حياع هو ع آلخري  ،اةسة ااس خاي البسيط التمريياا الرًياية البسي ة ،الككاهة.
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي مراقاا جرالمي التدةي التو يدن عضميي للعديد م
األنة ة الساةا ،ال عت لي جلساا الربامير لدد حرص الباحلاب قلن عضمني الربالمي عنة ة عساقد قلن
التعبري ق الااا ،ا ياىةاا ا كتوحة ا را ،الكام حول مواوقاا م مة ،عحاديُ ساةا وليسبة لألقضاي،
جوا م اللدة ا تبادلة ،عدقيض العاىة
ما ععد التدةيباا األنة ة الرًياية م األنة ة الساةا ،ال عضكع ا
انكتاحا حر ة ع لرر حيُ يةري الباحلوب ىل عمهية زًيدا
التحرة م ىيود اجلسد غري ا رنة ىل آلاة ع لر
ا
األنة ة الساةا ،حُ ا ريل قلن زًيدا قدد علك األنة ة ل عبعُ قلن الب ة السر ة وليسبة ل  ،ال
تكي م عب يدوم هبا ،ال عتضم التكاقاا ااجتماقية اإلجياجية األنة ة غري ااجتماقية ،األنة ة ال لي ية
الدااية ،حيُ حرص الباحلني خال الربالمي قلن األخا جتوج اا ا عاجلني اليكسيني الاي يعولوب قلن
عمهية عدةيباا ا ر ة التدةيباا البدنية يف الربامي العاجيةر حيُ يوج ا عاجلوب اليكسيوب يف الوىا الراه جزيا
م اهتماماهتض ىل عدةي األسالي ا ر ية الكام ا ةع ،التحكض يف اجلسد جاوةا بريا.
نظرا ألب البيية ا عرلية يف اا راوا الة اية خا عمناطاا اثجتة م خال التةبُ جبعل ا عتدداا
ا
األلكاة السلبية الامي دية عتعلق جيظرا ا عاة للااا األشياي ،ها لي ا اليا ا ستدبي األحداط التوىعاا
السلبيةر لإب جرامي التدةي التو يدن ىد عضميا التدةي قلن قدد بري م األنة ة التدةيباا ال علع
بريا يف مساقدا ا ران يف الت لص ع عدليص هال البيية ا عرلية السلبية ععديل ا ،ذلك م خال
د اةا ا
عوةيف ليية ىف األلكاة ىلقادا البياي ا عريف ،هع م الكيياا ا ساقدا ال اقتمدهتا الربامي يف قدد لي
ىليا م جلساهتا ،ىد عمك عوةيف هال الكيياا ا عرلية م خال جعل األنة ة التدةيباا ملي اإللغاي
التو يدن ،ا ياىةاا ا كتوحة ،ا واةاا الداخلية ،جرجمة ا عتدداا اإلجياجية التو يدية ،مراىبة الااار حيُ
حر ا التدةيباا األ نة ة قلن سر األمناط الككرية ا عتدداعية اجلامدا لد ا ران ىل معتدداا ع لر مر نة
ىلجياجي ة ،سواي ا تعلدة ولااا ع ا تعلدة وألشياي اآلخري ا ستدبي ،جاوةا عاتحا ل عب يتدبي ذاع جاوةا ع
أبخر  ،عب ييظر لل ان اإلجيايب يف األشياي.
ما ي تض جرالمي العاا الداعض قلن جعل الكيياا السلو ية ا عرلية التو يدية-جاوةا بريا -ولتدةي
قلن الت لص م األلكاة ا عوىة لتأ يد الااا ،ا ض رجة ،ا شك عب الت لص م هال األلكاة يساقد
جةكي بري يف رة الة اية م عقراا ا ا راية ،ما يساقد يف رة الة اية م الديود اانكعالية األلكاة
ا ض رجة ا تعلدة ولة اية ،ىد ب ذلك م خال عوةيف جعل الكيياا ،التدةي قلن عيكيا جعل األنة ة
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التدةيباا التو يدية ،ما عب عكعيي ليية ىلقادا البياي ا عريف ،ال ب عوةيك ا خال عنة ة ا ياىةاا ا كتوحةر
بريا يف ا تساش ا ةاة ني لبىن معرلية ع لر ىلجياجية ،ما عب العمي قلن ا تساهبض للعديد م
ىد لع د اةا ا
األلكاة التو يدية ،عدةيب ض قلن ا واة الداخلع اإلجيايب ،تري جرجمة ا عتدداا التو يدية اإلجياجية ىد ساقد يف
ف قملياا الدلق جاوةا ااحة.
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل للدةاسة يف اوي التغيري الان حيدث الربالمي العاجع يف الة اية،
يرعبط جعوامي الة اية اخلم  ،Five Factor modelال عيا هلا )،Mc Care (1992) Pigman (1990
هع العااجية اانبساطية التكتح التدبي الضمري ا ع ،ال ععد هلاجة عوزيع هرمع متدةا لسماا
نديضا
الة اية ،ال ععك استعداداا الكرد م اةاع  ،ا شك عب التدةي التو يدن يعد جدةجة بريا ا
للعااجيةر حيُ يعمي قلن ععليض األلراد التلداعية ا رية قلن ي ا ستوًيا الة اية ،ذلك قيدما يسعن الكرد
اةسا هلاا التأ يد يف حياع قاىاع ااجتماقية الة ايةر حيُ اك عكسري نتاعي الكرض
ىل عب يؤ د ذاع  ،ا
األ ل يف اوي قامي العااجية  ،Neuroticismالان يكسر اا راش الة اية يف اوي عن نز ع ولة اية
حنو العااجية ،الان أيخا ال اجع ع اليمط الت ي ع ااقتمادن ع اا تلايب يف الة اية ،الان يتكوب لدي
م ال كولة ىل ا راهدة الرشد ،ولتا ر لإب العاا اليكسع -قلن مستو قامي العااجية قاىت ا ولتو يدية-
يساقد جةكي ىلجيايب قلن عدةي األلراد قلن التوالق اانكعا م خال العديد م ا اةاا التو يدية ا اةاا
ااجتماقية ،التدةي قلن التيكي اانكعا التلداعية ،مي ا سؤ لية الة اية يف ا البة و دوة
الة اية ،التعبري ق الااا اآلةاي ا دوة ،التيكي ق ا ةاقر ،ف اليز ع لإلحباط ،ف ااست اوا
ا دلدة ا ةاقر اا تلاجية (ا سيين.)174 -169 ،2012 ،
ما اك عكسري نتاعي الكرض األ ل يف اوي قامي اانبساطية Extraversionر حيُ يساقد العاا
اليكسع قلن عكوي ااجتال حنو اانبساط ،ا رية الة اية ا سلولة ،التحرة م ي حااا الكف يف
الة اية ،ف الدلعاا العااجية اانكعالية السلبية ،ا تمللة يف الدلق مةاقر اا تلاش ،اةسة األنة ة
الساةا ااستمتاع هبا ،يتض ذلك م خال العديد م األسالي العاجية التو يديةر ملي عسالي ااس خاي
العضلع ،التحكض يف التيك  ،التدةي قلن ا اةاا ااجتماقية ،األنة ة الساةا ال لي ية ،عكوي
الاداىاا ،ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي قامي اانكتا لل ربا Openness to experienceر حيُ
يساقد الت دةي التو يدن قلن ععليض األلراد العديد م ا اةاا التو يدية ،م اةاا ااقتداد ولااا ،التوا ي
مع اآلخري  ،مساقدهتض قلن الت لص م األمناط اللاجتة م السلو ياا الت يبية التحكظية السلبية جتال
اآلخري  ،دقض العاىاا ااجتماقية م خال التعبري ق ا ةاقر اإلجياجية السلبية اآلةاي اخلا ة ا تكدة
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ا تلكة مع اآلخري  ،ىلىامة قاىاا اجتماقية مستمرا ،ا كاظ قلي ا ،دقض التككري التو يدن جةكي بري،
التدةي قلن طرة التكسري اإلجيايب لألحداط ،عدييض األلكاة السلبية.
ما يكسر قامي الة اية التدبي  Agreeablenessالتغري يف الة ايةر حيُ يساقد العاا اليكسع
ا تضم للتدةي التو يدن قلن عدبي ا عاة ا ض رش لااع جدةجة ع أبخر  ،عدبي الظر احملي ة ج  ،ع
حىت جتا زها ،التعامي مع ا جكي ش اقة ثدة يف الااا ،يتض ذلك خال العديد م األنة ة العاجية
التو يدية لدقض اللدة وليك  ،ااقتداد ولااا ،العاىاا ااجتماقية ،عكوي داىاا ،عددمي ا د ،
التعبري ق ا والدة الدبول الةكر ،الك األنة ة التو يدية غري اللكظية أسالي التحكض يف اجلسد ،ال
عساقد قلن ىلقادا ثدة ا ريل يف جسدل ،الان ا شك ييعك -جاوةا ع عخر  -قلن ىلقادا اللدة يف نكس
جتأ يد ذاع ر ها يس ض يف عدبي الااا ،اانكتا قلن اآلخر ،يدقض ي ذلك اللع اجلماقع ،األنة ة
العاجية اجلماقية ،ما اك عكسري هال اليتاعي يف ىلطاة قامي الضمري ا ع Conscientiousnessر حيُ
ععمي جرامي التدةي التو يدن يف ىلطاة ا ةر قية ااجتماقية لتأ يد الااا ،عساقد قلن ععليض األلراد التوج
اإلجيايب جتال الااا اآلخري  ،ذلك م خال التمييز جني السلوك العد اين السلوك التو يدن ،مراقاا حدوة
اآلخري قيد الدلاع ق ا دوة اخلا ة ،الدلاع ق ا دوة العامة ،يف ىلطاة الدلاع ق ا دوة اخلا ة،
ال تدةي قلن ةلل ا ال غري ا عدولة ع السلبية ،ااحت اا قلن األشياي السلبية العد انية (م ا ع،
.)168 ،2012
ما عساقد التدةيباا التو يدية -جاكة قامة -قلن قمي ىلحداط عغيري ىلجيايب يف مك وم الة ص ق
ذاع ر حيُ عس ض يف عيمية مك وم ذاا ىلجيايب جاوةا بريا ،عس ض يف عدليص الرؤ الة اية السلبية ا ض رجة
جتال الااا قيدما يراى الة ص ذاع أبن ع بح لدي الددةا قلن التعبري قما جداخل  ،قما يعتددل ،قما
يرغب  ،قما يرلض يست ي  ،ذلك م خال ال يز قلن عدةيباا التعبري ق الااا ،مراىبة الااا ،عي يق
ا ةاقر ،مياىةة األقضاي ليما يعتدد ن يسي ر قلن عككريهض ،ىدةهتض قلن التككري التو يدن.
ما حيرص جرالمي العاا اليكسع ا تضم هلا اليوع م الكيياا السلو ية التو يدية قلن عدقيض ا ةاقر
اإلجياجية ،مساقدا ا ريل ،عوجي الحية عمهية هال ا ةاقر ،عمهية ال يز قلي ا ،عبارا ا ريل هةاقرل،
ديدها ،التعبري قي ا جتلداعية اتمة د ب عردد ،ذلك م خال عة يع قلن التعبري ق مةاقر الدبول
ااستحساب اإلق اش الراا ،عددمي الةكر ،علدع الةكر يف ا واىف ااجتماقية ،خال مواىف لع الد ة
للتعبري ق ا ةاقر اإلجياجية ،يؤدن التعبري ق ا ةاقر اإلجياجية هدلاا قاجياا آخر ،هو زًيدا استبااة ا ريل
مستبارا هبا ،ع ا يلدع وا ع عمهية هبا ،خا ة قيدما يتض مياىةت يف عمهية
جبوان ىلجياجية لدي  ،ىد ا يكوب
ا
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ال يز قلن هال ا ةاقر ،عب يستةعر عمهية ذلك قيد جعد التدةي قلن التعبري ق مةاقرل اإلجياجية

ىلحساسا ولراحة مع ا ىد
ال عخربها يف ىا م األ ىاا ،حل قلن التعبري ق مواىف ع لر ىلجياجية ،ع لر
ا
يكوب مر هبا يف ىا ساجق ،ع حىت مواىف مت يلة ،يتمين العيش لي ا ،مساقدع قلن اانسياة ةاي مةاقر
ع لر ىلجياجية ،جلغة قلماي اليك لإب العدي الباط ا يكرة جني ما هو حديدع ما هو غري ذلك ،ولتا لزًيدا
التعبري ق ا ةاقر اإلجياجيةر ىد يدقض لدي هاا اجلان  ،ما يؤدي م ىلزاحة للمةاقر السلبية ال خيربها
وستمراة.
ما يساقد الربالمي العاجع ا تضم هاا اليوع م الكيياا قلن ععديي ااجتاهاا ااجتماقية اليكسية
لد ا عاةر حيُ يؤدن التدةي قلن ا اةاا التو يدية ااجتماقية قلن ىلحداط عغيري اليظرا ىل العاىاا
ااجتماقية الة اية نظرا ىلجياجيةر ا يدلي سوي التوالق الة اع ااجتماقعر ا يؤثر ىلجياجيا قلن ش اية
الكرد ،يساقد قلن عدبل لااع  ،ع ةر ل اخلا ة ،ع حىت جتا ز ي ذلك ىل ااقتداد ولااا ،مي ا سلولية
الة اية ،اانةغال جتحديق عهدا مادية ع معيوية ع لر ىلجياجية جدا م اليز ع اانسحايب ع العد اين ،ما
يساقد التدةي التو يدن قلن مواج ة الاراع التحدن ،ندص اللدة وليك  ،يزيد م التوا ي مع اآلخري ،
ىلدةاك ا ةاقر األلكاة العاىاا ااجتماقية جةكي ع لر عوالدية.
ب -النتائج املتعلقة ابلفرض الثاين للبحث:
ييص قلن "ا يوجد لرة دالة ىلحااعياا جني متوس ع ةع دةجاا علراد قيية البحُ الت ريبية يف
الدياسني البعدن التتبعع قلن مديا اا راش الة اية الت يبية"
اختباة حة هاا الكرض ب ىلجراي اختباة يلكو سوب للكةف ق دالة الكر ة جني ةع دةجاا علراد
اجملموقة الت ريبية اا راش الة اية الت يبية يف الدياسني البعدن التتبعع ،يواح اجلد ل التا نتاعي
الكرض اللاين للدةاسة
جدول ( )7نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بني متوسطي رتب درجات أفراد عينة البحث التجريبية يف القياسني :البعدي والتتبعي
اجملموعة

القياس

التجريبية

جعدن -عتبعع

الرتب

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

موجبة

2

1.50

3.00

قيمة
Z

سالبة

0

0.00

0.00

1.414-

متعادلة

4

0.00

مستوى الداللة
غري دالة

يتضح م جد ل ( )7عب ىيمة  Zعسا ن ( ،)1.414-هع غري دالة ،ا يدل قلن قدم جود لرة دال
ىلحااعياا جني متوس ع ةع دةجاا علراد قيية البحُ الت ريبية يف الدياسني البعدن التتبععر حيُ عةري
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لريا جعد مر ة ش ر ناف م اانت اي م ع بيق
اليتاعي ىل عب دةجاا األلراد يف الديا البعدن مل يتغري ا
الربالمي خال الديا التتبعع.
اك عكسري نتاعي هاا الكرض ليما يتعلق وستمراة لعالية الربالمي العاجع ا ست دم يف الدةاسة ا الية يف
خكل اا راش الة اية الت يبية م خال التأ يد قلن لعالية هاا الربالمي يف ىلحداط عغري قاجع قلن
مستو البيية ا عرلية للة اية لد علراد قيية البحُ الت ريبية الت يبيةر حيُ مل يدتار التغري العاجع قلن
مستو السلوك الظاهرن لدط ،يف اوي اإلااب ااقتداد يف د ة الربامي التدةيباا التو يدية يف خكل
ااا راش الرغبة ا لحة م األلراد يف ا كاظ قلن حالة ااعزاب اليكسع التغري السلو ع ،ولتا ر لع ي
ذلك د ة بري يف استمراة األلراد يف اةسة التدةيباا ا اةاا األنة ة التو يدية جاوةا بريار ما عد ىل
استمراة لعالية الربالجمني يف خكل حدا ااا راش لدي ض.
ما اك عكسري نتاعي الكرض اللاين يف اوي ما ي د ىللي الربالمي العاجع ا ا م عكوي اجتاهاا
ىلجياجية لد ا ككولني ر سواي حنو الااا ىلمكاالهتا ع حنو اآلخري ع األشياي ع العامل ،هو عغري ىلجيايب يف
الة ايةر حيُ الي منو ااجتال اإلجيايب لد ذ ن اإلقاىة البارية يف ا ياا ،اةعباط هاا ااجتال اإلجيايب
هماةسة جمموقة األنة ة التو يدية يف ا ياار ل د ة بري يف حياا ا عاة حنو عغيري مساة حياع يف اجتال ااقتياي
جااع  ،عدبل  ،ا رص قلن عب يكوب ل عوج ىلجيايب ،د ة اجتماقع م ض ،قلن األىي وليسبة ل  ،لالك جندل
ايي ىل ا رص قلن ما ييكع  ،يبال اجل د يف سبيي ديق هد ع ع لر يف ا ياا يةغي ج نكس ق مزالق
عية اا راش نكسع ،حما لة مي لاستمتاع جبعل مباهي ا ياا ال يسمع قي ا يف جمتمع  ،ال يدة ا يف
ا ياا ،يرجع ي ذلك ىل جمموقة بريا م األسباشر لعي مي ار ما هد ىللي جرالمي العاا م عمهية ا رص
قلن اةسة يد الااا يف ي مظاهرل ا تعددا ال ب عدةي األقضاي قلي ا ،ل ا مي عوج ا ا اجتماقياا ع
عوج ا ا نكسياار مماةسة الااا التو يدية ،مساهتا ،ال ب مياىةت ا ساج ادا ،يف ا واىف الة اية ااجتماقية،
ما يرعبط هبا م دقض مك وم ذاا عو يدن ىلجيايب ،دقض عدةي اللدة وليك  ،لعي استمراة األقضاي يف عيكيا
الااا التو يدية ع اةست ا ،ا اةاا التو يدية جيوقي ا اللكظع غري اللكظعر يؤدن د اةا م اما يف استمراة عثر
الربالمي جعد اانت اي م جلساع  ،عب استمراة األثر اإلجيايب للربالمي ،غريل م الربامي ،جعد اانت اي مي ر يرعبط
ىلجياجي ا خبكل ااا راش ،ذلك عب حرص األقضاي قلن ار ةا عيكيا األنة ة الواجباا يع ع مؤشراا هلا
دالت ا ،ملي الرغبة ا لحة يف الت لص م عقراض ااا راش ،الرغبة يف التغيري لأللضي ،الرغبة يف يد
الااا ،اإلحسا هبا ،اإلحسا أبمهيت ا ،ي ذلك ييعك قلن منط مساا ش ايت جدةجة بريا.
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ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي عب الربالمي ا تضم ليياا سلو ية عدةيباا عو يدية يعمي قلن عب
ميا للتوج اليةط يف ا ياا ،يتار ج ريدة حي م ا ش اياا اكي ااعاال مع اآلخري يف
يكوب الكرد ع لر ا
ماعما ،التدةي
مباشرا ادىاا
داعما رحياا
ا
ي ا ستوًيا مع الغروي األ دىاي األسرا ،هاا التوج يكوب ا
ا
قلن يكية ىلىامة اا ىلجتماقية جدي ا ياىةة مع اآلخري احملالظة قلن استمراة قدم ىلمعاب ا ري التككري يف
ا ةكاا الة اية (.)Landazabal, M., 2001, 142
ما ا ك عكسري هال اليتاعي يف اوي عدبي اىتياع علراد اجملموقة الت ريبية الت يبية أبمهية الربالمي عمهية
التدةيباا ا اةاا ال يتدةجوب قلي ا ،ىد ساقد يف عكوي هاا ااجتال حنو جرامي التدةي التو يدن يدها
قلن عمهية ااهتمام ولددةاا الااعية قلن العمي ااندماا يف اجملتمع ةقاية الااا ،عضميي ا العديد م
األنة ة ال لي ية األنة ة الساةا ،ال هدلا ىل ععديي اجتاهاهتض حنو الااا األشياي ا ستدبي ،وإلاالة ىل
التة يع التحكيز ا ستمر م الباحلني أبمهية ا ماةساا العاجية مزاًي يد الااا ،ولتا ييعك ي ذلك
قلن مد ىلمكانية حد ط انتكاسة جعد انت اي الربالمي م قدم  ،قيدما عدي هال اانتكاسةر لإب ذلك يؤ د
قلن جنا الربالمي يف ديق عهدال .
ما اك عكسري استمراة عثر الربالمي العاجع يف خكل اا راش الة اية الت يبية م خال عب
اةسة طريدة يد الااا يف ا واىف ااجتماقية ،يف ا ياا اليومية جاكة قامة ييعك ىلجياجيا قلن ش اية
الكرد م حيُ دقض ثدت الكرد جيكس ر حيُ يؤدن اةسة يد الااا السلو ياا التو يدية يف ا ياا التككري
جتو يدية ىل نتاعي م مة عيعك قلن الة اية كي ،جيُ يبد الكرد اث ادا م نكس  ،اث ادا يف ىدةاع طاىاع ،
معربا
ذلك قيدما جيد نكس
ا
متحكما يف جسدلر نتي ة اةست لبعل األنة ة التدةيباا الرًياية ااس خاي ،ا
معربا ق مةاقرل ،يتار جرية اتمة ،مع علدي لبعل ع ج التعزيز الاايت
ق آةاع ا تلكة مع اآلخري  ،ا
اخلاةجع ،عن الان يتلدال م داخل ع م اآلخري  ،ما يعد م عهض ما حدد التدةي التو يدن جياي قاىاا
جيدا جديدا مستمرا مع عش اص لريي اانكتا قلن اآلخري  ،الت ا ش مع ض جاوةا مدبولة جدةجة بريا،
هاا ما اةعبط جةكي بري جتدوية الدالع للتغيري التحرة م ي ع ج الكف ا تعددا.
حيُ عبد مظاهر ثدت يف نكس م خال اةست للعديد م األنة ة ااجتماقية ،جتا زل لسلو ياا
الت ي  ،اانكتا قلن العاىاا ااجتماقية الة اية ،ما ييعك ذلك م خال انكتاح قلن اآلخري ،
حرجا م عب يكوب قاىاا مع عش اص غروي ع
ا
جعيدا ق التحكظ الةديد الان يديد الة اية ،ا جيد ا
ىادةا قلن ابط نكس مسي ارا قلن حياع .
داىاا مع اآلخري م اللدة يف علكاةل آةاع  ،ا
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ما عب عار الكرد جة اقة بريا علداعية ثدت يف نكس ييعك ىلجياجيا قلن ش ايت ر لتتحول اجتاهاع

حنو نكس ىدةاع ىلمكاالع م الرلل الةديد ىل الدبول ا ةر ط هماةست لتأ يدل لااع  ،ولتا لاستمراةل يف
اةسة يد الااا يساقد يف عدبي هاا ا عاة ا ض رش لددةاع شيلاا لةيلا ،ال يبدع يف ىلدةا ا اةست ا
استغاهلا ع عوةيك ا.
ما عب التحرة م ىيود العااجية يس ض جددة بري يف جتا ز الة اية للعديد م الديود ا راية ،ولتا
عدي العديد م مظاهر ا عاالا الاعووا الة اية لد الكرد ،ال عي لق يف الغال ولااا ا اةاا
الة اية ا ياعية ااقتداد ولااا ،مي ا سلولية الة اية ااجتماقية ،لإذا عن لواحد م األش اص
ا ض رجني عب يعرب عمام جمموقة م اآلخري ق اجتال ع سلوك خمتلف لإب هاا السلوك سيتحول ىل خا ية
داعمة يف ش ايت  ،ولتا ر لإب طريدة الكف ا تبادل  -ال عدوم قلي ا لكرا التدةي التو يدن -ععد طريدة
لضا ق عهنا س م است دام البيلة إبدةا ا يف مواىف الت ديد قلن عهنا
لعالة يف ىلحداط التعديي ا لوشر ا
عىي مدقاا لاا راش الت و .
بريا يف التعزيز الاايت للااار ا يؤدن ىل حد ط عغري يف
ما عؤدن األنة ة ا تضمية يف الربالمي د اةا ا
الة ايةر م حيُ التدوىع حول الااا ىل اانكتا قلن العاىاا اإلجتماقية ،الان ييعك ىلجياجيا قلن
الة ص م حيُ الةعوة ول مأنة ،قدم اخلةية م شعي ،اإلحسا أبمهية ما يدوم ج  ،ما يساقد
التدةي التو يدن قلن ىلشباع جعل ا اجاا اليكسية ااجتماقية ا مة وليسبة لا ن اإلقاىة البارية ،ملي
ا اجة ىل ا  ،الان يتكوب م خال الرغبة يف الود الةعوة وألم  ،ما يساقد قلن ىلشباع حاجاع
للةعوة وانتماي للم تمع األ رب ،ىلحساس جد ةل يف هاا اجملتمع ،عن يست يع الك الددةا ألب يعمي يددم
لضا ق الدقض التعزيز الاايت الان خيربل يف ي موىف يددم لي
للم تمع ،عن سي د عة ايعا م جمتمع  ،ا
جديدا ،وإلاالة ىل سعي لإلحسا ولدبول ااجتماقع ،حييما جيد نكس يف حلدة عكاقي ىلجتماقع جديد
ا
وليسبة ل  ،خربا يتا ة طعم ا م جديد ،عب ما اب يعتددل قدمي األمهية ىليي اجلد  ،ع عهنا عضييع ىا
ميا للتكاقي مع اآلخري مدةا ا
مع عال ا يستحدوب ع سيلوبر ىد ع بح ع لر انبساطاا عىي قااجية ،ع لر ا
ألمهية ي ىلنساب ،عمهية جودل يف ا ياا.
بريا يف استمراة عثر
ما عب التكامي يف التدةي قلن م اةاا ع لر انس ااما
ا
عكاما ا
معا يؤدن د اةا ا
العاا اليكسعر حيُ يعد عكامي التدةي قلن ا اةاا عشب ما يكوب ع لر مي دية مع طبيعة الة اية
اإلنسانية ،خا ة قيدما ير ز التدةي التو يدن قلن ععليض جمموقة ا اةاا التو يدية اللكظية غري اللكظية،
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جدا م اىتااةل قلن
ااجتماقية الة اية ،يكوب اةسة هال ا اةاا يف ا ياا اليومية ايي للت بيق الكعلع ،ا
الظ وة داخي اجللساا.
ما اك عكسري هال اليتاعي يف اوي ما يؤدي التدةي التو يدن م ديق ىدة مياس م التوالق
الة اع ااجتماقع للككيف نتي ة ماةساع التو يدية ىلحساس جااع ر حيُ يعد التوالق الة اع
جعيدا جدةجة
ااجتماقع ا
قاما عساسياا يف التكيف الة اع مع الظر اخلا ة و عاة ،ال عس ض يف العيش ا
ع عخر ق الاراقاا اليكسية ال ىد عواج نتي ة هلال الظر  ،ا شك عب ديق ىدة م التوالق
التكيف الة اع ااجتماقع للمعاة ل عمهيت العاجية ،ال علدن ععز ايزا داخلياا م ا عاة جاراًير ألهنا عدلي
م دةجة عوعرل ىلد  ،عساقد يف عدليي دةجة اهتام الااا الةعوة ولتكاهة الد نية يف مي ا سلولية
الة اية ،ولتا يتأعن للمعاة ا ض رش الان ععلض يف يؤ د ذاع  ،يف يعتد جااع  ،مسلوليت ر عب يةعر
جعيدا ق ع ج العااجية.
جددة بري م ا رية الة اية ،ا
حادي عشر :توصيات البحث:
عو ي الباحلاب -م خال البحُ -ىل التو ياا التالية
 .1ار ةا عضمني جرامي هيي ا ككولني العديد م ا اةاا ااجتماقية السلو ية م اةاا ااقتداد
ولااا ا اةاا التو يدن ،ها يساقد يف ا د م ع ج الكف ااجتماقع ال يتعرض هلا الككيف.
 .2عمهية عدةي معلمع ىلخااعع ال جية اخلا ة قلن طرة ليياا عسالي التأهيي ا ياسبة اليكسية
ااجتماقية م خال جرامي ىلقدادهض اجلامعع ا ين.
 .3عكعيي جرامي اإلةشاد اليكسع هداة التعليض ال جية اخلا ة ،ها يتيح للمككولني م ال اش ااستكادا
مي ا داخي ا داة .
جوًي م خال التوقية أبمهيت ا.
 .4دقض جرامي العاا اليكسع ا دةسع ىلقامياا عر ا
قائمة املراجع:

أوالً :املراجع العربية:
ىلجراهيض ،قبدالستاة ( .)1993العاا اليكسع السلو ع ا عريف ا ديُ عساليب ميادي ع بيد  .الداهرا د.ب.
ىلجراهيض ،قبدالستاةر قسكر ،قبدهللا ( .)1999قلض اليك الكليييكع يف ميداب ال اليكسع .ط ،2الداهرا
مكتبة األجنلو
ا سيين ،هةام حبي ( .)2012العوامي اخلمسة للة اية ج ة جديدا لدةاسة ىيا جيية الة اية.
الداهرا مكتبة ااجنلو ا ارية.
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جدمياط ،جامعة ا ياوةا ،ع .209-189 ،25
الدري ع ،قبد ا ل عمني ( .)2005سيكولوجية ذ ن ااحتياجاا اخلا ة عرجيت ض .ط ،4الداهرا داة الككر

العريب.
ا غازن ،قبداحملس مسعد ( .)2012لاقلية جرالمي ىلةشادن خلكل اا راش الة اية الت يبية لد طاش
اجلامعة .ةسالة ماجستري .مع د الدةاساا ال جوية ،جامعة الداهرا.
الياشرن ،حسام عمحدر حممد ،عمحد ( .)2009الاحة اليكسية .الداهرا اي اك لل باقة اليةر.
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الي ضة العرجية.
مجعية ال اليكسع األمريكية ( .)2004مرجع سريع ىل ا عايري التة ياية م الدليي التة ياع اإلحااعع
ا عدل لألمراض العدلية .4-عرمجة عيسري حسوب .دمةق.
دجرا ع .هوش ،ةيتةاةد ا .هيمربا ( .)2002الرهاش الدلق ااجتماقع .عرمجة حممد جني الابوا .يف ديكيد
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قبد الظاهر ،قبدهللا حممد ( .)2004مد لاقلية العاا العداين اانكعا التدةي التو يدن يف خكل الكوجيا
ااجتماقية لد ال اش ا علمني جبامعة عسيوط .ةسالة ماجستري .لية ال جية ،جامعة عسيوط.
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