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" قل هل يستوي األعمى والبصير أفال تتفكرون "

سورة األنعام آية ()01

ب

ت

اإلهداء

إلى من تخطى الصعاب ألجلي ورافقني في درب حياتي وتحمل عبء
مشواري العلمي والعملي إلى زوجي العزيز عبداهلل حميد الغريبي
أهدي ثمرة جهدي المتواضع .

ث

شكر وتقدير
احمد هللا عزوجل حمدا كثيرا يوازي نعماءه  ،وأشكر فضله أن من علي بالصحة والعافية وأعانني على
مواصلة مشواري العلمي حت نهايته .
يسرني وقد فرغت من إعداد هذه الرسالة أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إل أسىتاتتي الاالىلة المشىرفة
عل الرسىالة الىدكتورع عوا ىب علدالم يىد السىامرا ي  ،التىي منحتنىي الكثيىر مىن وقتهىا وجهىدها وعلمهىا
وتوجيهاتها من أجل إخراج هذه الرسالة إل حيز الوجود بهذه الصورع العلمية المال مة .
كما أتقدم بالشكر ال زيل إل من رافقاني بالدعاء المتواصل والدي العزيزين(مسىل بىن حمىد الرىافري –
زوينة بنت سيب الرريلي) ،وإلى مىن تحملىوا معىي مشىقة مسىيرتي العلميىة فلىذع كلىدي أو دي وقىرع عينىي
و ء و وفاء ومحمد  ،وإل أختي وشقيقتي الراليىة شىي ة الرريلىي وإلى أخىوتي الىذين أعتىز بوجىوده فىي
حياتي ( خالد  ،ناصىر ،أيو،،محمىود ،عمرو،يونس،سىامية،فا مة،أحالم)،وإل أخىواتي وزمىيالع عملىي
الاالالع،عا شة الللوشي و ليل اليحيا ي واللواتي قدمن إلي الكثير من النصح واإلرشىاد  ،وإلى كىل مىن
ساه وساندني ولو بكلمة من زمال ي األعزاء بكلية العلوم التطليقية بعلري،وإل أختىي الاالىلة محاو ىة
العدوي بكلية العلىوم التطليقيىة بالرسىتا ،وإل الىدكتورعلي الشىعيلي مىن جامعىة السىلطان قىابو

الىذي لى

يل ىىل علىىي بوقتىىه فىىي مسىىاندتي بتوزيى مقياسىىي الدراسىىة على أعضىىاء هييىىة التىىدريس ب امعىىة السىىلطان
قابو

،وإل الدكتور سعيد الزبيدي الذي منحني من وقته الثمين وساه في التدقيق اللروي لللحث  ،وإل

زميلتي نورع اليعقوبي التي ساهمت في التنسيق النها ي للرسالة .
كما يسرني أن أتقدم بوافر شكري وتقديري إل أعضاء ل نة التحكي  ،وأعضاء ل نة المناقشة والشكر
موصول إل من شاركوني الرسىالة بكىل مىا تحويىه مىن نتىا

وهى عينىة الدراسىة مىن للىة كليىاع العلىوم

التطليقية .
كما يسرني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إل مىن أنىارا لىي ريىق ال ىو

فىي بحىر اإلرشىاد الناسىي

بكل ما يحويىه مىن علىوم ومعىارد وتىدريي عملىي وبكىل مىا تحملىه الكلمىة مىن تاىاني وإتقىان إلى كىل مىن
الدكتور أم د هياجنة والدكتور باس الدحادحة أعضاء هيية تدريس ب امعة نزوى .
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هدفت الدراسة الحالية التعرد إل مستوى األفكار الالعقالنية األكثر انتشىارا بىين للىة كليىاع العلىوم
التطليقية،والتعرد إل مستوى الشعور بال ود ا جتماعي لدى للة كليىاع العلىوم التطليقيىة  ،والتعىرد
فيما إتا كانت هناك فرو تاع د له إحصا ية في أثر كل من انتشار األفكار الالعقالنية ومسىتوى ال ىود
ا جتمىىاعي وفقىىا لمتريىىري ( النىىو – الت صىىص ) ،وقىىد اشىىتمل م تمى الدراسىىة على جميى

للىىة كليىىاع

العلىىوم التطليقيىىة فىىي (علىىري  -نىىزوى -الرسىىتا )،واللالغ عىىدده (،)4568وقىىد ت ى اختيىىار عينىىة الدراسىىة
بالطريقة المتيسرع حيث بلغ عدده ( )282اللا و اللة منه (  ) 115اللا و (  ) 167اللة.
ت است دام المنه الوصاي ا رتلا ي في هذه الدراسة  ،كما ت تطوير أداع لقيا
وكىذل تى تطىوير أداع لقيىا

ال ىود ا جتمىاعي  ،وقىد تى التحقىق مىن صىد األداتىين مىن خىالل أسىىلو،

التحكي ،كما ت تقدير ثلاع األداع بطريقة ألاا كرونلاخ وأ هرع النتا
مقلولين ألغرا
وأ هرع النتا

األفكىار الالعقالنيىة

تمت األداتين بمعاملي صد وثلاع

الدراسة .
أن درجة انتشار األفكار الالعقالنية بين للة كليىاع العلىوم التطليقيىة كانىت متوسىطة

حيث تراوحت المتوسطاع بين(،)3.51كحد أعل لم ال ابتراء الكمىال الش صىي ,و(،) 2.88كحىد أدنى
لم ىىال توق ى الكىىوارث ،وبمتوسىى( (،)3.2ككىىل ل مي ى م ىىا ع مقيىىا

األفكىىار الالعقالنيىىة وهىىي درجىىة

متوسطة ،بينما كانت درجة انتشار مستوى ال ود ا جتماعي بين للة كلياع العلىوم التطليقيىة متوسىطة
إت تراوحت المتوسطاع بين(،)2.75كحىد أعلى لم ىال ال ىود مىن التقيىي السىللي ،و(،) 2.48كحىد أدنى
لم ىىىال الملىىىادرع فىىىي التحىىىدث مىىى اآلخىىىرين ،وبمتوسىىى( ( )2.67ككىىىل ل ميىىى م ىىىا ع مقيىىىا
،أنه

ا جتماعي وهي درجة متوسطة ،كما أ هرع النتا
ذ

توجد فرو تاع د له إحصا ية وفق

ال ىىىود

متريىىىىري النىىىىو والت صىىىىص لمقيىىىىا

األفكىىىىار الالعقالنيىىىىة حيىىىىث بلرىىىىت مسىىىىتوى الد لىىىىة عنىىىىد

مستوى (،)1.99وهي نتي ة غير داله إحصا يا على أثىر كىل مىن النىو والت صىص فىي مسىتوى األفكىار
الالعقالنية ،كما أ هرع النتا
لمقيا

أنه

توجد فرو تاع د له إحصىا ية وفىق متريىري النىو والت صىص

ال ود ا جتماعي حيث بلرت مستوى الد لة عند مستوى (،)1.81وهي نتي ة غير داله إحصىا يا

عل أثر كل من النو والت صص في مستوى الشعور بال ود ا جتماعي .
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Abstract
This study aimed to identify irrational thoughts that are common among
students of the Colleges of Applied Sciences and define anxiety feeling level
among them.

The study also aimed to identify the statistically significant

differences between spreading of irrational thoughts and level of social anxiety
based on two variables (Gender and Specialization). The number of students
included in the study was (4568). Then a smaller sample of (282) student, (115)
male student and (167) female student, was selected for the study.
The connective descriptive syllabus has been used in the study. A tool has
been developed to measure irrational thoughts and another tool to measure
social phobia. The two tools credibility has been checked through arbitration
method, as the stability of them has been estimated based on Cronbach’s alpha.
Results showed that the two had acceptable credibility and stability coefficients
for the purpose of the study.
The results showed that the prevalence of irrational thoughts between
students of the Colleges of Applied Sciences was medium. The averages ranged
between (3.51) for seeking personal perfectionist, (2.88) for predicting disasters,
and (3.2) for all other irrational thoughts. The average of prevalence of social
phobia among students was (2.75) for fear of negative evaluation, (2.48) for
talking with others and (2.67) for all other kinds of social phobia. According to
ز

gender variable and specialization variable there were being no statistically
significant differences in the irrational thoughts measurement .The level of
significance reached (0.99) which showed no statistical significance impact of
both gender and specialization variables on irrational thoughts.
The results also showed that there were being statistically significance
differences according to both gender and specialization variables for social
phobia measurement. The level of significance reached (0.81) which showed no
statistical significance impact of both gender and specialization variables on
social phobia.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهميتها
المقدمة
للتاكير دور مه في النمو المعرفي والوجداني وا ناعالي  ،فمن خالل التاكير يتعرد الارد إل تاته
ويطور لرته  ،ويعلر عن حاجاته ،ويقوي قدراته ،ويساه في تنمية المشاركة الوجدانية والتضامن ولل(
الناس واحترام الذاع ،ويقوم التاكير عل التعلير الرمزي من خالل تحويل الليية الطليعية إل رموز،
وهذه الرموز هي األسا

الذي من خالله يت تحويل األحداث إل الطراباع أو استقرار ،ويعد التاكير

من أرق العملياع الناسية والعقلية التي من خاللها يستطي اإلنسان الوصول إل مستوياع رمزية أو
م ردع وأكثر تعقيدا لمعاني األشياء واألحداث والعالقاع الموجودع بين هذه األشياء واألحداث للترلي عل
ما يواجه من صعوباع (الصلاح والحموز ، 2117،ص .)3
وتكر الشمسان ( ، 2113ص  ، )271أن مستوى الصحة الناسية من أكثر ال واني الش صية ترثيرا
في السلوك  ،تل أن الطرا ،الصحة الناسية للارد ينعكس عل كل أفعالة ونشا اته وعالقاته بالمحي(،
مما يحدث ال لل الذي

يتحقق معه هدد التوافق والن اح ،وبالتالي يضطر ،إدراك الارد وتاكيره ،ومن

أمثلة هذا ا لطرا ،تسل( أفكار غير واقعية وغير متاقة م ما هو عليه الارد من مستوى عقلي أو
تعليمي أو اقتصادي أو اجتماعي أو و ياي مما يصعي معه أحيانا إقنا الارد بعدم صحة أفكاره
واعتقاداته.
وتنت ا ناعا ع الموجلة أو الساللة عن جمل يت استدخالها شعوريا أو

شعوريا فا ناعا ع الموجلة

مثل مشاعر الحي وا بتهاج غاللا ما ترتل( ب مل يصوغها المرء في صورع "هذا حسن بالنسلة لي ،هذا
شئ يي" وبالمثل فإن ا ناعا ع الساللة كالرضي والحزن ترتل( ب مل مثل "هذا سيئ بالنسلة لي "
والش ص اللالغ ما ل يست دم هذه ال مل شعوريا أو

شعوريا فإن كثيرا من اناعا ته لن تكون موجودع،

فإتا جزمنا أن هذا ا ناعال ينت من التاكير فإن تل يؤدي إل لل( هذا ا ناعال وعند تاك يستطي الارد
أن يرير تاكيره إل

تاكير إي ابي ،وتل

بتريير أحاديثه الذاتية أو ال ارجية التي هي أصل تكوين

اناعا ته (الشمسان  ,2113،ص .)271
لقد برز في السنواع األخيرع التوجه للتركيز عل أهمية ال اني المعرفي من ش صية األفراد في تقدير
اناعا ته وفي تكياه الناسي وا جتماعي ،بحيث أصلح يحظ باهتمام العديد من اللاحثين في الم ال
2

السايكلوجي بصورع خاصة ،ومن أبرز نظرياع اإلرشاد الناسي التي تقوم بتو يب ال اني المعرفي
العقلي،وتاسير ا لطراباع ا ناعالية في عالقتها بالتاكير الالعقالني والتي تعرد بنظرية العالج
العقالني ا ناعالي( ،) Ellisوتسع

هذه النظرية إل

تريير المعارد لتعديل السلوك والترثير في

ا ناعا ع ،انطالقا من ا عتقاد القوي برن المعرفة تلعي دورا أساسيا في إحداث ا لطراباع الوجدانية
وعالجها ( م لي  ، 2111،ص .)22
ويعد ال ود ا جتماعي من أه المشكالع التي يعاني منها الطللة في المدار
عامة والطاللاع بصاة خاصة حيث يؤدي بهن إل

وال امعاع بصاة

افتقاد الشعور بالسعادع م

الناس

واآلخرين ( العطار  ، 1985 ،ص . ) 14
ويقصد بال ود ا جتماعي هنا ال ود غير المقلول وت ني المواقب التي ياتر

فيها للمعني أن

يتعامل أو يتااعل فيها م اآلخرين ويكون معرلا بنتي ة تل إل نو من أنوا التقيي  ،فالسمة األساسية
المميزع لل واد ا جتماعي تتمثل في ال ود غير الواقعي من التقيي السللي للسلوك من قلل اآلخرين ،
والتشوه اإلدراكي للمواقب ا جتماعية لدى ال واد اجتماعيا ،والمعنيون غاللا ما يشعرون برنه مح(
أنظار محيطه بمقدار أكلر بكثير مما يعنونه أناسه لهذا المحي(  ،ويتصورون أن محيطه ليس له من
اهتمام آخر غير تقييمه المستمر وبطليعة الحال فإنه يتصورون دا ما أن التقيي

بد وأن يكون

سلليا ( رلوان ، 2111،ص .)33
وانطالقا من األهمية اللالرة لمرحلة التعلي ال امعي ،باعتلار م رجاتها غاية التنمية ووسيلتها معا،
أصلح من الضروري إيالء أهمية إل بلورع وتطوير ش صية متكاملة للطالي ال امعي ،بحيث تتمت
بوجود مستوياع مال مة ومعتدلة من األفكار والمعتقداع العقالنية ،والصحة الناسية ،لكي يتسن لها القيام
بردوارها الم تمعية بثقة واقتدار لمواكلة مست داع العصر وتحدياته (العويضة .)2118،
بناء عل ما تقدم سعت اللاحثة إل دراسة األفكار الالعقالنية وعالقتها بال ود ا جتماعي لدى للة
كلياع العلوم التطليقية ،كي تلقي الضوء عل

ليعة تل العالقة القا مة بين األفكار الالعقالنية وال ود

ا جتماعي.

مشكلة الدراسة
ترتي مشكلة الدراسة من الظرود واألحوال التي تدف الطللة في ال امعاع إل ا لطرا ،والقلق
عل تواته ومستقلله  ،وهذا الشكل من عدم ا ستقرار يؤثر في اناعا ته وتصرفاته  ،ولعل السلي في
زيادع حدع ا لطرا ،والقلق عند الش ص وان االه عند ش ص آخر يعود إل
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ليعة اإلدراك عنده

و ريقة التاكير (العقالني أو الالعقالني) التي يتلناها الش ص وياسر األحداث من حوله حيث يرى
اللرع إليس المشار إلية في م لي ( ، 2111ص ،) 11أن هناك م موعة من األفكار والمعتقداع
الالعقالنية وما يلحق بها من افترالاع تكون هي المسيولة عن معظ ا لطراباع العا اية ،وتل ألنه
عندما يتقلل النا

ا لطراباع وا نحرافاع التي تنطوي عليها األفكار الالعقالنية ،فإنه يميلون لكي

يصلحوا مكلوتين ،عدوانيين ،دفاعيين ،قلقين،شاعرين بالذني ،غير فعالين،منطوين عل

أناسه ،غير

سعداء ،فإتا حاولوا أن يساعدوا أناسه للت لص من تل األفكار الالعقالنية فال يمكن أن يقعوا لحية
ا لطراباع ا ناعالية.
ويشير( العريني  ،2118 ،ص ،) 41أن الاكر اإلنساني يتكئ عل قدراع تاتية متمركزع في بناء
اإلنسان ال سمي والناسي  ،وقد ت تلب القدرع الاكرية من ش ص إل آخر وتتوقب عند حد معين،ما ل يت
ترذية العقل بالمعلوماع والمعارد وبكسي الت ار ،وال لراع عن ريق التعل .
ويمثل ال ود ا جتماعي أحد أنوا الرها ،التي تمثل إحدى الطراباع القلق  ،ويتس ال ود
ا جتماعي ب ود والح ودا
جماعة ،ويت ت ني تل

من موقب أو أكثر من المواقب ا جتماعية التي تتطلي األداء في

المواقب ا جتماعية التي ي اد منها الارد أو التي دا ما تثير ال ود الشديد

لديه ( فايد .)2114 ،
وال ود ا جتماعي علارع عن أعرا
الطراباع القلق فهو

اناعالية إكلينيكية من مثير غير م يب واقعيا يندرج تحت

يتضمن تهديدا فعليا أو خطرا واقعيا عل حياع الارد وهو أيضا غير مولوعي

وغير واقعي وغير عقالني وغير تكياي وللارد القدرع في التحك بسلوكه في أثناء الموقب
المثير (النايسة ، 2111،ص .) 14
ويشير األشقر ( ،2114ص  ، )23 ،أن ال ود ا جتماعي

يقتصر وجوده عل بيية بعينها ،إنما هو

الطرا ،تتشارك فيه الليياع الم تلاة ،حيث يشير الدليل التش يصي واإلحصا ي الراب لاللطراباع
العقلية  ، DSM -IV- 2004إل أن ال ود ا جتماعي تتراوح نسلته ما بين  %3إل  %13من بين
ا لطراباع الناسية األخرى،كما أنه يحتل المرتلة الثانية من حيث الشيو ،من بين ا لطراباع
العصابية األخرى ويوجد بنسلة  %5-2من اللشر،وتتراوح نسلة مرل ال ود ا جتماعي في العياداع
ال ارجية ما بين  %11إل  %21من إجمالي حا ع ا لطراباع العصابية .
وترى اللاحثة برن ما تشهده سلطنة عمان كريرها من بلدان العال تطورا ها ال في السنواع األخيرع ،
حيث توس التعلي توسعا كليرا وتضاعب عدد البه وت إنشاء عدد من الكلياع المت صصة وال امعاع
ال اصة،وكان لها اإلسهام في التقدم الثقافي والحضاري،حيث قامت بعملية اللناء العلمي،وتل ب لق
4

ثورع علمية وترسيس رصيد معرفي يسه في تقدم الم تم ورقيه من خالل و ا اها األساسية المتمثلة
في التدريس واللحث العلمي وخدمة الم تم ،وتقوم الكلياع و ال امعاع بدور را د بوصاها تحتل أعل
مستوياع التعل باهتمامها بالطال ،وتحسين وتطوير ما يوجد لديه من قدراع وتعل أساليي جديدع،حيث
يعتلر الطالي ال امعي المحور األساسي الذي يقوم عليه التعلي ال امعي الذي يهدد إل تنمية مهاراته
العقلية والثقافية،فالتعل ال امعي هو استثمار للثرواع اللشرية التي ينتظر أن تحقق عا دا عل الم تم
والارد وليس عل

تعل ما يقدم له كما يشير إل

تل

كل من (حسن وال مالي،2113 ،

والعرينيي  ،2118 ،والزهراني . ) 2111 ،
وكون اللاحثة تعمل مو اة بمركز ال دماع الطالبية بكلية العلوم التطليقية بعلري ،منذ أكثر من ()11
سنه فقد حظت الكثير من المشكالع الناسية التي يعاني منها الطللة من ال نسين أكثرها " القلق,
التوتر،عدم القدرع عل مواجهة ال مهور,والعزلة ا جتماعية ,وقلة المشاركة في األنشطة الطالبية,وكثرع
التريي عن المحالراع ,وا كتيا, ،وغيرها الكثير .
وألهمية الاية التي تناولتها عينة الدراسة وه فية الشلا ،ارترع اللاحثة تسلي( الضوء عل األفكار
الالعقالنية وعالقتها بال ود ا جتماعي خاصة و أن ال ود ا جتماعي يلعي دورا كليرا وفعا
يستهان به في الصحة الناسية والتوافق الناسي الذي يتطل كل إنسان للوصول إليه وهو النقطة ال وهرية
التي تؤدي إل

تحقيق تل ،فكلما ان اض ال ود ا جتماعي زاد إن از األفراد وزادع

موحاته

وتطلعاته في النمو والتطور وبناء األو ان ،ولذل اختير للة ال امعة ميدانا للحث هذه العالقة .

أهمية الدراسة :
تت ل أهمية الدراسة من أهمية المولو الذي تتناوله  ،حيث تتناول األفكار الالعقالنية وأثرها في
الشعور بال ود ا جتماعي لدى الطللة نظرا لتركيد العديد من الدراساع عل

انتشارها كدراسة كل

من ( حسن  ،وال مالي  ، 2113،ابو شعر  ،2117بدر  ، 2115 ،العريني .) 2118 ،
وكذل تظهر أهميتها من أهمية الاية التي تناولتها ،وه

للة ال امعة فه عماد الم تم وبناع الرد ،

الذين تعلق عليه م تمعاته الكثير من اآلمال والتطلعاع .
كما تنلثق أهمية هذه الدراسة من خالل ما ستسار عليه من نتا

حيث يمكن ا ستاادع من  ،مقيا

األفكار الالعقالنية الذي ت تطويره من قلل مرشدين ناسيين وأخصا يين في عل الناس بما يتالءم واللييية
العمانية  ،وكذل ا ستاادع من مقيا

ال ود ا جتماعي الذي ت تطويره أيضا بما يتالءم والليية العمانية.
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كما ترمل اللاحثة أن تضيب الدراسة الحالية إلافة معرفية إل ميدان اللحوث الناسية المتعلقة باألفكار
الالعقالنية وال ود ا جتماعي .

أهداف الدراسة :
تهدد الدراسة الحالية التعرد إل :
 مستوى األفكار الالعقالنية لدى للة كلياع العلوم التطليقية بسلطنة عمان. مستوى ال ود ا جتماعي لدى للة كلياع العلوم التطليقية بسلطنة عمان. الارو المعنوية ألثر متوس( درجاع األفكار الالعقالنية وال ود ا جتماعي لدى الطللة عل وفقمتريري  :أ -النو ( تكور – إناث )  ( – ،الت صص األكاديمي ).

أسئلة الدراسة :
 ما مستوى األفكار الالعقالنية لدى للة كلياع العلوم التطليقية بسلطنة عمان ؟ ما مستوى الشعور بال ود ا جتماعي لدى للة كلياع العلوم التطليقية بسلطنة عمان ؟ هل هناك فرو تاع د له إحصا ية في أثر كل من درجاع األفكار الالعقالنية و درجاع ال ودا جتماعي لدى للة كلياع العلوم التطليقية تعزى لمتريري ( النو ا جتماعي و الت صص األكاديمي) ؟

حدود الدراسة :
الحدود المكانية  :كلياع العلوم التطليقية ( علري – نزوى – الرستا ) بسلطنة عمان .
الحدود الزمانيه  :العام الدراسي (.)2113 – 2112
الحدود اللشرية  :جمي

للة كلياع العلوم التطليقية من الذكور واإلناث .

أدوات الدراسة :
 -مقيا

األفكار الالعقالنية الذي قامت اللاحثة بتطويره ألغرا

الدراسة تتحدد بمدى قدرع هذا المقيا
 -مقيا

عل قيا

األفكار الالعقالنية.

ال ود ا جتماعي الذي قامت اللاحثة بتطويره ألغرا

الدراسة تتحدد بمدى قدرع هذا المقيا

عل قيا

أهداد هذه الدراسة لذا فإن نتا

هذه

أهداد هذه الدراسة  ،لذا فإن نتا

ال ود ا جتماعي.
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هذه

سادسا مصطلحات الدراسة :
سيرد في هذه الدراسة كثير من المصطلحاع وفيما يرتي عر

موجز لتعريب كل منها:

األفكار الالعقالنية :
تمثل األفكار الالعقالنية معتقداع وتقييماع مستمدع من افترالاع ومقترحاع غير ت ريلية تظهر في
لرة مطلقة  ،وهي أفكار غير صحيحة وس ياة ومنافية للعقل وغير واقعية و منطقية ،وهي نتاج أفكار
وتعميماع وتوقعاع ملنية عل مزي من الظن والتهويل والملالرة،وتقود إل عدم الراحة والقلق  ،وتسلي
المشكالع وا لطراباع الناسية (شاهين وحمدي  ، 2118،ص .)65

 تعريف التفكير الالعقالني :يعرفها إليس المشار إليه في محمود ( ،2007ص ، )32برنها تل األفكار ال ا ية وغير المنطقية ،التي
تتس بعدم مولوعيتها وترثرها باألهواء الش صية والملنية عل توقعاع وتصميماع خا ية ،وعل مزي
من الظن وا حتمالية والتهويل والملالرة والتي

تتاق م إمكاناع الارد الاعلية والواقعية.

ويعرفها بارلو المشار إليه في علد الراار ( ،2117ص ،) 43برنها األفكار التي تعتر

األحداث

ال ارجية ،وردود فعل الارد ا ناعالية نحو هذه األحداث،وغاللا ما تمضي دون أن تالحظ ،ألنها جزء من
النم( اإلدراكي للتاكير ،وألنها تحدث دا ما وبسرعة شديدع ونادرا ما تتوقب لتقيي مصداقيتها ألنها شديدع
القابلية للتصديق ،ومرلوفة ومعتادع .
وتعرفها اللاحثة برنها التاكير غير الواقعي وغير المنطقي والمطلق وال ا ئ والمعيق ألهداد
الش ص ،وهو ياشل عادع في اختلار المنطق ،إنه التاكير الذي يقود إل نتا

سلوكية واناعالية موهنه

وإل ا لطرا ،الناسي.

الخوف االجتماعي :
ال ود ا جتماعي خود مالحظ ومستمر من عدد من المواقب ا جتماعية وخاصة مواقب األداء
حيث يظهر الارد أمام اآلخرين عندها يشعر المصا ،با رتلاك وال ود المحرج له في أثناء المقابلة
لآلخرين،والارد يدرك برن هذا ال ود غير عقالني ويؤثر تل
والدراسية ( النايسة  ، 2111،ص .)11
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عل

النشا اع ا جتماعية والمهنية

ويعلر مصطلح ال ود ا جتماعي عن مشاعر ال شية وا رتلاك التي تسود حياع الارد الناسية نتي ة
ال ود من التقيي السللي الاعلي أو المتوق المرتل( بم الطة النا

والتعامل معه في المواقب

والمناسلاع ا جتماعية ( اللنا ، 2111،ص ،)12كما أنه شكل من أشكال القلق ن ويتمثل في خود والح
ومستمر في واحد أو أكثر من المواقب ا جتماعية أو األدا ية،ويزداد عندما يتعر

الارد للتاحص

والتدقيق واحتما ع التقيي السللي له من قلل اآلخرين (اللهاص.) 21 ، 2111 ،
وتعرفه اللاحثة برنه حالة من ال ود الشديد والمرب للش ص عند مواجهة أي موقب يتطلي اتصال
اجتماعي م اآلخرين حيث يشعر الارد انه مح( أنظار اآلخرين مما يولد لديه مشاعر ا رتلاك وعدم
القدرع عل التااعل ال يد م اآلخرين.

كليات العلوم التطبيقية :
كلياع العلوم التطليقية هي مؤسساع التعلي العالي التي تشرد عليها وزراه التعلي العالي بسلطنة
عمان،الصادر بتنظيمها المرسوم السلطاني رق (  ، ) 2117/26تهدد إل تحقيق التقدم في م ا ع العل
والتكنولوجيا والثقافة والاكر،وتوسي

آفا

المعرفة العلمية (الال حة التنظيمية للمرسوم السلطاني

رق  ، 2117/ 62بتنظي كلياع العلوم التطليقية ) .
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الفصل الثاني

( اإلطار النظري والدراسات السابقة )

أوالً  :اإلطار النظري

 األفكار الالعقالنية -الخوف االجتماعي

ثانيا  :الدراسات السابقة
 دراسات تناولت األفكار الالعقالنية وعالقتها بالخوف االجتماعي دراسات تناولت األفكار الالعقالنية وعالقتها ببعض المتغيرات -دراسات تناولت الخوف االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات

ثالثا  :مناقشة الدراسات السابقة

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً  :اإلطار النظري
تستعر

اللاحثة في هذا الاصل بعضا مما تناولتىه األدبيىاع فىي م ىال األفكىار الالعقالنيىة وال ىود

ا جتماعي كإ ىار نظىري ،وعرلىا لىلعض الدراسىاع السىابقة المرتلطىة بالدراسىة الحاليىة ومتريراتهىا ثى
يتلعها بمناقشة تل الدراساع وعر

أوجه الشله وا ختالد بينها وبين الدراسة الحالية .

األفكار الالعقالنية
حىىظ الاالسىىاة اليونىىانيون منىىذ القىىدم أن اإلدراك يلعىىي دورا هامىىا فىىي تحديىىد نىىو اسىىت ابة اإلنسىىان
للمثيراع التي يتعر

لها خالل حياته ،وفي هذا الصدد يقول أبيقىور "

يضىطر ،النىا

مىن األشىياء

ولكن من اآل راء التي يحملونها عنها " ويىرتل( الوجىود اإلنسىاني بقىدرع اإلنسىان على التاكيىر ،ولىذل فىال
غرابىىه أن ن ىىد العديىىد مىىن النظريىىاع فىىي م ىىال العىىالج الناسىىي تقىىوم فىىي جوهرهىىا علىى تعىىديل الاكىىر
اإلنساني (العنزي، 2010،ص .)33
وفي األعوام األخيرع ،تزايد ا هتمىام بالمىداخل المعرفيىة لاهى أسىلا ،ا لىطراباع الناسىية ،وقىدمت
أعمىىال كىىل من"إلىىيس  ،Ellisبيىى  ، Beckمىىاهوني ، Mahoneyوميكنلىىاوم  Meichenbaumبىىديال
للتحليل الناسي التقليىدي ،وللنمىاتج السىلوكية فىي نظىرته لاللىطراباع الناسىية فلىد مىن النظىر إلى تلى
ا لطراباع باعتلارها تتصل بدواف

شعورية ،أو بعملياع تشىري( سىابقة ،فىإن ا ت ىاه المعرفىي يىرى

أن  :التقديراع السللية للذاع  ،والتاسيراع ال ا ية لألحداث ،والحوار السللي للارد م ناسه ،والمعتقىداع
غيىىىىر المنطقيىىىىة ،والتوقعىىىىاع غيىىىىر الواقعيىىىىة ،تلعىىىىي جميعهىىىىا دورا مهمىىىىا فىىىىي حىىىىدوث ا لىىىىطراباع
للارد (عمر ، 2001،ص .) 2
ويىىرتل( الوجىىود اإلنسىىاني بقىىدرع اإلنسىىان على التاكيىىر ،فقىىد ميىىز المىىول سىىلحانه وتعىىال بىىين اإلنسىىان
وغيرع مىن الم لوقىاع بقدرتىه على التاكيىر ،ومىن ثى بقدرتىه على خالفتىه لىألر

،و غرابىه أن أ لىق

الاالساة القدام عل اإلنسان انه كا ن ماكر ،و غرابه أيضا في أن ن د العديد مىن النظريىاع فىي م ىال
العالج الناسي تقوم في جوهرها عل تعديل تاكير اإلنسان ومن هذه النظرياع والتىي سىيت التركيىز عليهىا
في هذه الدراسة نظريه إليس (الزهراني ، 2010،ص .) 12
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أسباب ظهور األفكار الالعقالنية
أوالً  :أساليب المعاملة الوالديه السلبية
ألساليي المعاملة الوالديه السللية دورن فىي نشىرع األفكىار الالعقالنيىة ،مىن حيىث افتقىار العالقىة بىين
الوالدين والطال للتااعىل ا ي ىابي وا حتىرام المتلىادل فهنىا يشىعر الطاىل بىانهزام الىذاع وغيىر قىادر على
مواجهة مشكالته ليس لعدم قدرته عل حل المشىكلة ولكىن عتقىاده الراسى مىن خىالل التربيىة برنىه غيىر
قادر عل حل أي مشكلة  ،كما أن المعاملة الوالديه التي تؤكد الرعايىة الملىالغ فيهىا فىي التنشىية فهىي أيضىا
غيىىر صىىحيحة ألنهىىا تىىؤدي إل ى جعىىل الطاىىل

يتعامىىل م ى المشىىكالع بناسىىه ويضىىل دا مىىا معتمىىدا عل ى

اآلخرين و يشعر با ستقاللية ،والوالدان اللذان يظهران توقعىاع عاليىة جىدا تت ىه إلى الكمىال الزا ىد فىي
قدراع أ االه مما يتولد لدى الطال نزاعاع ناسية بين توقعاع الوالدين الزا دع وبين قدراته مما يولد لديىه
الطراباع ناسية تؤثر سللا في سلوكه وتاكيره (الرامدي ، 2009،ص .)11

ثانيا ً  :المستوى االجتماعي والثقافي
فالم تم يعد احد العوامل األساسىية المسىاهمة فىي نشىؤ ونمىو وتطىور األفكىار الالعقالنيىة فىإتا كانىت
مستوياع الم تم ا قتصادية والثقافية متوسطة فإنها ستسه بشكل كلير فىي هىور األفكىار الالعقالنيىة ،
أما إتا ك ان الم تم تا مستوى عال في ا قتصاد والثقافة فإنه سيكون لدية أفراد واعين ومدركين لألحداث
الحياتية بشكل أكثر عقالنية (العنزي ، 2010،ص .)4
وترى اللاحثة أن الطارع المعلوماتية في العصر الحالي أيضا قد تكون من األسلا ،الر يسة فىي انتشىار
األفكىىار الالعقالنيىىة فقىىد فتحىىت الم ىىال لتلىىادل الثقافىىاع بىىين الىىدول،مما أتىىاح لألفىىراد مىىن تنوي ى ثقافىىاته
وأفكاره حت ولو كانت خا ية .

العوامل المعوقة لعملية التفكير السليمة :
إل م موعة من العوامل التي تؤثر في ولىوحه

يذكر (الطيي ،2006،ص،)32أن التاكير يتعر
ومولوعيته واستقامته مثل:
-

العوامل االنفعالية الوجدانية  :حيث تؤثر رغلاتنا في تاكيرنا  ،وهذا هو التاكير حسي الرغلة الذي
يوجه الارد نحو الرغلاع بدون تاكير منطقي وهو نقيض التاكير الواقعي .

-

انتقاء المعلومات واالستنتاجات  :فالش ص يميل إل انتقاء المعلوماع التي تؤيد وجهة نظره ،وإل
ت اهل المعلوماع التي تناقضها .
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-

المعلومات الخاطئة  :فالمعلوماع ال ا ية تؤثر سللا في تحديد الطريقة السليمة في التاكير.

-

األخطاء المنطقية  :مثل التسر فىي ا نتقىال إلى التتىاب مىن مقىدماع ومعلومىاع بسىيطة أو التسىلي
بمقدماع معينة قد تكون خا ية مما يؤدي إل الوصول لنتا

خا ية .

 -التقبل السلبي آلراء السلطة .

سمات األفكار الالعقالنية:
أولح إليس المشار إليه فىي (شىحاته  ، 2116 ،الزهرانىي  ،) 2111 ،إلى عىد مد مىن السىماع المميىزع
لألفكار الالعقالنية وهي :

 المطالبة : Demandnessيرى إليس إل أنه توجد عالقة بين رغلاع الارد ومطالله المستمرع والىطرابه ا ناعىالي ،كىرن يصىر
عل إشلا تل المطالي وأن ين ح دا ما في عمل ما ،فا لطرا ،يحدث عندما يقوم الارد برحاديث تاتيىة
م ناسه والتي يارلها بناسه عل ناسه وعل العال واآلخرين عندما تسير األمور عل عكس ما يريد.
 التعميم الزائد : Overgeneralizatinonأن الارد يعم النتا

التي

تعتمد عل التاكير الدقيق التي عادع ما تقوم عل المالحظة الاردية.

 التقدير الذاتي : Self-Ratingوهىىو شىىكل مىىن أشىىكال التعمىىي الزا ىىد ،فىىالارد لديىىه المعرفىىة بالر يىىة الذاتيىىة لألفعىىال والمواقىىب ولكىىن
الضرو لها أهمية في تحديد موقب الارد ت اه األحداث التي تمر به فيل ر لنم( التاكير الملتوي عند تقىدير
القيمة الش صية فتظهر ترثيراع سىللية لهىذا التقىدير منهىا الميىل على التركيلىاع ال ا يىة و المطالىي غيىر
الواقعية التي تتعار

م األداء .

 الفضاعة : Awfulizingمن المعرود أن المطالي غير المنطقية للارد غاللا مىا يرغىي فىي تحقيقهىا بشىيء مىن الاظاعىة أي أن
تكون رغلة ملحة لديه وهذا يؤدي إل ا ناعالية الزا دع وعدم القدرع عل حل أي مشكلة بشكل عقالني.

12

 أخطاء العزو : Attributionحيث يميل الاىرد إلى أن ينسىي أفعالىه ال ا يىة إلى آخىرين ممىا يىؤثر فىي إدراكىه لألحىداث ال ارجيىة
وحالته ا ناعالية وسلوكه .
 الالتجريب : Anti-Empiricismفاألفكار الالعقالنية ليست مستمدع من ال لرع الت ريلية للارد حيث الدقة والصد .
 التكرار(الترديد) : Repetitionتكرار األفكار الالعقالنية باستمرار لدى الارد بشكل

شىعوري يسىاعد على تلى الضىرو ال ارجيىة

والداخلية له .
خطورة األفكار الالعقالنية :
تكمن خطورع األفكار الالعقالنية من خالل ما يرتي كما أشار إليه العنزي ( ، 2111ص :)51
 تعىىد مصىىدرا مىىن مصىىادر ا لىىطرا ،ا ناعىىالي فقىىد أشىىار ألىىيس إلى أن ا لىىطرا ،ا ناعىىالي يىىرتل(ارتلا ا وثيقا باعتنا الارد لم موعة من األفكار غير الواقعية وغير المنطقية .
 تعد مؤشرا للضرو الحياتية الناجمة عن الطال أو فقدان الو ياة أو وفاع المقربين . تعد مسيولة عن هور العديد من المظاهر السلوكية المرفولة ،فقىد أشىار نيلسىون  Nelsonأن األفكىارالالعقالنية التي يت غرسها في ناو

األبنىاء تىؤدي إلى مظىاهر سىلوكية مرفولىة كالتعىالي  ،والتكلىر ،

والالملا ع،والسىىى رية ،والنقىىىد الهىىىدام  ،والتمركىىىز حىىىول الىىىذاع،وتهويل المواقىىىب واألحىىىداث اللسىىىيطة،
باإللىىىىىافة إلىىىىى بنىىىىىاء ا سىىىىىتنتاجاع ال ا يىىىىىة مىىىىىن المقىىىىىدماع ال ا يىىىىىة التىىىىىي يىىىىىؤمن بهىىىىىا هىىىىىؤ ء
األبناء (العنزي ،2010،ص.)50

النظرية العقلية االنفعالية :
صاحي هذه النظرية هو اللرع اليس  ، Albert Ellisوبالرغ من انه تلق تدريله فىي اللدايىة على
يد التحليليين ،إ أنه اخت( لناسه خطىا آخىر حيىث دمى العىالج السىلوكي باإلنسىاني ،وخىرج بنظريتىه التىي
تتحدث عن العالج العقلي ا ناعالي ،ويعد إليس هو المؤسس لهذا ا ت اه وقد ور إليس هذا ا ت اه مترثرا
بواقعه الصحي والناسي ،حيث كان يعاني من صعوبة التكل أمام ال مهور ،وخالل مرحلة المراهقة
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كان يعاني من ال

ل الزا د ،وقد استطا الت لص من هذه المشكالع .ويتمتى إلىيس بطاقىة كليىرع فىي

م ال اإلرشاد والعالج الناسي  ،وقد مار

اإلرشاد الاردي وال معي واألسري أكثر من خمسين عاما.

وترتكىىز النظريىىة العقليىىة ا ناعاليىىة عل ى افتىىرا
وغيىىر عقالنيىىة  . Irrationalوالنىىا

أن اإلنسىىان يولىىد ولديىىه أفكىىار عقالنيىىة Rational

لىىديه الرغلىىة فىىي تطىىوير أناسىىه وتحقيىىق تاته ى  ،والتواصىىل م ى

اآلخىىرين وحىىله كمىىا أن لىىديه الميىىل لتىىدمير أناسىىه  ،وت نىىي األفكىىار العقالنيىىة وعمىىل األخطىىاء ،وعىىدم
التحمل ولوم أناسه  ،وعدم تنميىة قىدراته  ،وتحىاول النظريىة العقليىة ا ناعاليىة أن ت علهى يتقللىون أناسىه
كلشر ي طيون وبناس الوقت كي يتعلموا أن يعيشىوا بسىالم مى أناسىه  ،ويىرى إلىيس أن اإلنسىان بطليعتىه
يحىدث ناسىه  Self-talkويقىي ناسىه  ، Self-evaluationوالنىىا
ي طيون أو
النا

يناعلىون ويواجهىون صىعوباع عنىىدما

يحققون تاضيال ته المتعلقة بالحىي وا ستحسىان والن ىاح ،وباختصىار فىإن إلىيس يىرى أن

يولدون ولديه الميل نحو النمو وتحقيق الذاع ،كما أنه يولدون ولديه الميل لتدمير أناسه والتاكير

بطريقة غير عقالنية نتي ة لما تعلموه (الضامن ، 2003،ص .)151-149
وأولىىح ال واجىىىا المشىىار إليىىىه فىىي الزهرانىىىي ( ، 2111ص  ،) 11إلىى أن إلىىىيس يىىرى أن اللشىىىر
يشتركون في غايتين أساسيتين أولهما المحافظة عل الحياع ،وثانيهما اإلحسا

بالسعادع النسلية والتحرر

من األل  ،وأن العقالنية تكون من التاكير بطر تسه تحقيق هذين الهدفين ،في حين أن الالعقالنيىة تشىمل
عل التاكير بطر تقىب حىاجزا فىي سىليل تحقيقهىا وبىذل فىإن العقالنيىة هىي اسىت دام المنطىق فىي تحقيىق
األهداد القريلة واللعيدع.
وأولىىىح إلىىىيس المشىىىار إليىىىه فىىىي (الصىىىلاح والحمىىىوز ، 2007،ص  ، )285 -284إلىىى أن األفكىىىار
الالعقالنية هي تقييماع مستمده من افترالاع ومقدماع غير ت ريليىة تظهىر فىي لرىة مطلقىة وأن التاكيىر
الالعقالني يظهر في جمل يعلر عنها الارد باست دام مارداع كالحاجة ( )Needوأفعال الوجوMust ( ،
،)Ought To Have Toحيث يمثل مطاللا ملحة ليس لها أسا

ت ريلي ست دامها،فهي غيىر صىحيحة

وغير واقعية وتقود إل الىطراباع عا ايىة ،وهىي نتىاج أفكىار مىدمره

منطقيىه ،تقىود إلى عىدم الراحىة

والقلق عند الارد ،و تساعده عل تحقيق أهدافه حيث يسيطر عل تاكيره أوهام ماادها وجود خطر يتهدد
م اله الش صي من وقو أحداث مؤتية له أو ألسرته ،أو لممتلكاته،أو لمركزه ومكانته وغيرهىا مىن القىي
التي يقدرها ،أما األفكار العقالنية فهي تىؤدي إلى السىعادع وتحىرر الاىرد مىن الصىراعاع الناسىية وتسىاعد
عل تحقيق أهدافه وهي تعميماع مرتلطة بما هو مثلىت ت ريليىا وتحتىوي على رغلىاع وأولويىاع الاىرد،
وهي صحيحة وواقعية وتاع هدد حقيقي ،فالتاكير الصحيح يعال األسلا ،والنتا
المنطقي واللناء بينما التاكير ال ا ئ يؤدي إل التوتر وا نهيار العصلي .
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ويؤدي إل الت طىي(

كمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح باترسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون  Pateersnالمشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار إليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
في (العويضه  ، 2118ص  ، 7الزهراني  ، 2111،ص  ، )15إل أن نظرية إليس تقوم عل م موعة
من ا فترالاع وهي :
 العقالنية -الالعقالنية التي لهىا أسىالذاتىىه ،أو

فطىري ،أي أن الاىرد يولىد ولديىه اسىتعداد ألن يكىون عقالنىي

عقالنىىي فىىي سىىلوكه وهازمىىا لذاتىىه ،فىىالارد عنىىدما ياكىىر ويسىىل بطريقىىة عقالنيىىة ،فإنىىه

يصلح تا فاعلية ويشعر بالسعادع والكااءع.
 وجود عالقة تكاملية بين اإلدراك والتاكير وا ناعال والسىلوك ،ولكىي ناهى السىلوك المىدمر للىذاع،يتطلي فه كياية إدراك الارد وتاكيره واناعاله ،وسلوكه ،فما ا لطراباع الناسية إ نتاج التاكيىر
الالعقالني.
 التاكير الالعقالني من حيث المنشىر يعىود جىذوره إلى الىتعل الملكىر غيىر المنطقىي ،والىذي يكتسىلهالارد من أ راد عملية التنشية ا جتماعية .
 اإلنسىىان كىىا ن عاقىىل ،ومىىدرك ،وماكىىر  ،ومناعىىل ،ونىىا ق ،فىىالتاكير واللرىىة متالزمىىان ،حيىىث يىىتالتاكيىىر مىىن خىىالل اسىىت دام الرمىىوز اللاظيىىة ،و المىىا أن التاكيىىر يصىىاحي ا ناعىىال وا لىىطرا،
ا ناعالي لذا يستمر ا لىطرا ،ا ناعىالي سىتمرار التاكيىر الالعقالنىي ،وهىذا مىا يميىز الشى ص
المضطر ،برنه يحتاظ بسلوكه غير المنطقي بسلي الحديث الداخلي أو الذاتي الذي يتكون عادع من
تاكير

عقالني.

 -اسىىتمرار ا لىىطرا ،ا ناعىىالي النىىات عىىن األلاىىا الذاتيىىة

تتقىىرر فقىى( بىىالظرود واألحىىداث

ال ارجيىىىة فحسىىىي بىىىل ويتىىىرثر بىىىإدراك الاىىىرد وتاكيىىىره وات اهاتىىىه نحىىىو هىىىذه األحىىىداث المسىىىللة
لاللطرا.،
 ينلرىىي مهاجمىىة األفكىىار وا ناعىىا ع السىىللية المىىدمرع للىىذاع عىىن ريىىق إعىىادع تنظىىي المعتقىىداعوا ت اهىىىىاع التىىىىي يتلناهىىىىا الاىىىىرد نحىىىىو تلىىىى األحىىىىداث بدرجىىىىة يصىىىىلح معهىىىىا الاىىىىرد منطقيىىىىا
وعقالنيا .

مفاهيم النظرية المعرفية واإلرشاد العقالني االنفعالي :
تكىىر الريحىىاني المشىىار إليىىه فىىي شىىاهين وحمىىدي ( ، 2118ص  ،) 25تعىىد نظريىىة العىىالج العقالنىىي
ا ناعالي هي نظرية فىي الش صىية ،و ريقىه فىي اإلرشىاد والعىالج الناسىي المعرفىي التىي ورهىا أللىرع
إليس سنة ( .)1995وترخذ ريقة اإلرشاد العقلي ا ناعالي بالاكرع القا لة إن األحداث اإلنسانية نات ة عن
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عوامل خارجة عن إرادع اإلنسان ،إ أن اإلنسان لديه القدرع عل ات ات اإلجراءاع التي مىن شىرنها أن
تعدل حياته المستقللية وتضلطها.
ويهدد العالج العقالني ا ناعالي إلى العمىل على ترييىر نمى( التاكيىر غيىر الىواقعي ،وغيىر النالى ،
والملح والقطعي إل نم( واقعي من التاكير والسلوك النال والمنطقي والعملىي وتلى مىن خىالل تشى ي
المسترشد عل الت لي عن أفكاره الالعقالنية ،واستلدالها برفكار عقالنية ،من خالل تعليمه العالقة بين هذه
األفكار وما يعانيه من الطرا ،عا اي .وهذا بدوره يؤدي إلى ردود فعىل اناعاليىة أكثىر مال مىة لمواقىب
الحيىىاع ،واإلجىىراء األساسىىي المسىىت دم لتحقيىىق تل ى هىىو التانيىىد الىىذي يعنىىي التحىىدي المنطقىىي للمعتقىىداع
الالعقالنيىىة .وقىىد يتضىىمن فحىىص الد لىىة ال اصىىة بصىىد المعتقىىد أو مىىدى فا ىىدع تلنيىىه ،وفحىىص النتىىا
المرساوية التي يمكن أن يستنت ها الارد حول بييته إتا ما استمر في تلني هذا المعتقد.
إن منطل ق ا ت اه العقالني المعرفي إلليس هو أن المشاكل الناسىية وا لىطراباع العقليىة نات ىة عىن
المعتقداع ال ا ية واألفكار السللية عن الىذاع ،إن هىدد هىذا التوجىه العالجىي هىو الكشىب عىن تاسىيراع
األفراد للواقى  ،ورصىد المعتقىداع واألفكىار التىي تسىلي لهى المعانىاع والقلىق ،فىي محاولىة منىه لترييىر هىذه
األفكار ،لقد حظ إليس أن معظ الصعوباع والمعاناع التي يعاني منهىا اإلنسىان ترجى إلى تمسىكه برفكىار
مثالية وغير واقعية ،وتكون في الرالي لدى العديد من األش اص تصوراع غير عقالنية وتمىثالع م انلىة
للصوا ،حول تواته وحول العال المحي( به  ،وهي غاللا علارع عن أفكار واعتقاداع غير واقعية وغيىر
ملررع أو

تتوفر عل العناصر األساسية لوجودها ،وهذه األفكار هىي مىن قليىل "ي ىي أن أكىون محلوبىا

من رد ال مي " ،إن الهدد األساسي الذي يتوخ تحقيقه العالج المعرفي حسىي إلىيس يتمثىل فىي جعىل
األش اص يقللون العال كما هو وليس كما ي ي أن يكون وهذا ينطلق عل األش اص كذل  ،أي عليه أن
يقللىىوا تواتهى كمىىا هىىي ولىىيس كمىىا ي ىىي أن يكىىون وإتا اسىىتطا اإلنسىىان تقلىىل الواقى وا قتنىىا بولىىعيته
الراهنىىة ،حينيىىذ يمكىىن أن يتوق ى جمي ى التريىىراع ويىىدخل عل ى أفكىىاره التحسىىيناع المعقولىىة

(علىىوي

وزغلوش ، 2009،ص .) 61
وقىد أورد فىىرج المشىىار إليىه فىىي الصىىميلي ( ، 2118ص  ، ) 36 -35أن إلىىيس قىد أكتشىىب مىىن خىىالل
ت اربه وخلراته السابقة عددا من المااهي الهامة في اإلرشاد والعالج الناسي وكىان لهىا أهميتهىا فىي بلىورع
و هور نظريته وهي كاآلتي :
التحدث إلى الذات :Self - Talking
يرى إليس أن ا ناعا ع الساللة مثىل القلىق واإلحلىا وا كتيىا ،وا لىطرا ،ا ناعىالي نتي ىة لمىا
يردده الارد لذاته من جمل وعلاراع وأفكار

عقالنية و واقعية و تقوم عل خلرع ت ريلية دقيقة.
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التقييم الذاتي :Self - Evaluation

-

يل ر الارد بعد كل موقب إل تقي تاته من حيث أفكىاره وأفعالىه ،وغاللىا مىا يتسى هىذا التقيىي بالسىللية
وشدع لوم الذاع و يعتمد عل المولوعية أو العقالنية مما يساعد في حدوث ا لطراباع الناسية .
 المساندة الذاتية : Self – Sustainingوهي صورع مىن صىور التىدعي الىذاتي غيىر الظىاهر حيىث يميىل الاىرد إلى مسىاندع تاتىه فىي مواقىب
عديىىدع مىىن الحيىىاع والت لىىي عىىن تاتىىه فىىي مواقىىب أخىىرى وتلى المسىىاندع

تقىىوم على اسىىت دام المهىىاراع

ا جتماعية السليمة ،وتاتقر إل التاكير العقالني وال لرع الميدانية مما يؤثر في اناعال الارد وسلوكه .
المؤثرات الوراثية والبيئية : Hereditary And Environmental Influences

-

يقرر إليس أن اإلنسان يولد ولديه نزعة قوية ألن يكون عقالنيا أو غير عقالني وأنه يصن الطراباع
بناسه ويتعل تل من خالل ا شترا ا جتماعي وتدعي وتعزيز هىذه الرغلىة الالعقالنيىة كمىا أن اإلنسىان
لديىىه القىىدرع عل ى الضىىل( الىىذاتي والتاكيىىر بطريقىىة عقالنيىىة تمكنىىه مىىن ترييىىر فلسىىاته الالعقالنيىىة المسىىللة
لاللطرا ،وأن عالقة الارد باآلخرين ي ي أن تتميز با تزان دون ملالرىة وا حتاىا بعالقىاع يلىة مى
اآلخرين (الصميلي ، 2008،ص .)36-35

األسس التي تعتمد عليها نظرية العال ج العقالني االنفعالي :
أورد كاافي المشار إليه في أبو شعر (  ، 2117ص  ، ) 11-11األسس التي اعتمدع عليها نظرية
العالج العقالني ا ناعالي وهي :
أوال :األسس البيولوجية :
يرى إليس برن النزوغ إل الكمال ورغلة الارد في إن از األعمال عند أعل مستوى مىن اإلتقىان
هي نزعة عامىة تكىاد تكىون عنىد ال ميى  ،ولىذل أرجعهىا إلى أسىا
النا

قد يه رون هذا األسا

بيولىوجي فطىري  ،إ أن بعىض

لعىدم قىدرته على ا لتىزام بىه ،على أن بعىض النىا

يلىذلون م هىودا

مستمرا ،لكي يلتزموا بهذا المستوى من المثالية في إن از أعماله  ،وقىد يىدفعون لىذل ثمنىا باهظا،وقىد
يكونون أكثر عرلة من غيره لاللطرا ،،بسلي عدم الرلا عن أدا ه وتقييمه السللي لذواته .
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ثانياً :األسس االجتماعية لالضطراب :
تتمثل األسس ا جتماعية لاللطرا ،في العىالج العقالنىي ا ناعىالي فىي التوازنيىة التىي ينلرىي أن
يقيمها الارد في عالقاته باآلخرين ،فهو
عنه وينار منه فالارد

يسىتطي أن يعتمىد علىيه كثيىرا ،كمىا أنىه

ينلرىي أن يلتعىد

يستطي أن يسترني عن اآلخرين وعن التعاون معه ولكن بد أن تكون له

ش صيته واستقالله وقدرته عل ا عتماد عل ناسه .والارد المضىطر ،أو المرشىح لاللىطرا ،هىو
الذي يهت باآلخرين وبىررا ه أكثىر ممىا ينلرىي ،بحيىث ياقىد اسىتقالليته وش صىيته فىي سىليل اآلخىرين

ومثله الش ص الذي يقب في الطرد اآلخر ويقن ناسه برن اآلخرين أشرار وينلري ا بتعاد عنه .
ثالثاً :األسس السيكولوجية لالضطراب
وتتمثل في نظرية إليس المعروفة بنظرية الش صية A-B-C Theory of Personality
تعد نظرية الش صية محور النظرية العقلية ا ناعالية ،ويرمز لها باألحرد اآلتية :
 Activating eventsالتي تعني الحىدث أو السىلوك أو ا ت ىاه عنىد

()A

الارد
 Beliefsالتي تعني المعتقداع حول الاعل

()B

 Consequencesالتىي تعنىي نتىا

()C

السىلوك أو ا ناعىال أو رد الاعىل

عند الارد
()D

 disputingالتي تعني تانيد األفكار الالعقالنية

()E

 Effective new philosophyالتي تعني اآلثار المترتلة عل تانيىد
األفكار الالعقالنية
 New feelingالتي تعني المشاعر

()F

ال ديدع(الدحادحه ، 2010،ص .)135

فالجانب األول  ، A.B.C :وهو بمثابة ال اني التش يصي .

والجانب الثاني  ، D.E.F :وهو ال اني العالجي .
وفيما يرتي عر

تاصيلي للنموتج الذي تعتمد عليه النظرية :
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 أحداث نشطة ()Aوهي ال لرع أو األحداث النشطة المثيرع للارد والتي تسلي له ا لطرا ،ا ناعالي .

 المعتقدات ()Bوهي ا عتقاداع أو األفكار عن الحدث( ،)Aوقد تظهر في صورع أفكار أو حديث داخلىي يىردده
الارد كتقيي خا ئ للحدث ،أو تاسير محرد ومشوه وخا ئ للحدث المثير لالناعال .

 النتائج ()Cوهي بمثابة النتي ة أو العواقي ،والتىي يظىن الاىرد أنهىا نات ىة عىن الحىدث ( ،)Aولكنهىا فىي الحقيقىة
نات ة عن (،)Bوقد تكون هذه النتي ة اناعالية أو سلوكية ،وقد تظهر في صىورع شىعور بالتعاسىة واللىؤ ،
أو الطرا ،اناعالي.

 التفنيد أو الدحض()Dوهي خطوع المناقشة ،حيث يقوم المعال بتانيد ومناقشة أفكار الارد ومسىاعدته على إدراك العالقىة
بين ،Bو،Cوترلله عل معتقداته الرير عقالنية واستلدالها برخرى بمثابة ال طوع التالية.

 األثر ()Eوهي خطوع التانيد بعد أن يناقش المعال الارد في ال طوع السابقة ،وترتي مرحلة إكسا ،الارد لالساة
جديدع لياكر بها بطريقة عقالنية وبناءع

تؤدي إل ا لطرا ،ا ناعالي .

 التغذية الراجعة أو المشاعر الجديدة ()Fوهي العا د أو الترذية الراجعة للحدث النش( وهنا يساعد المعال الارد أن يكون مولوعيا في أفكاره
ونتا ه التي يتوصل إليها

(دردير ، 2010 ،ص .) 28-27

وتشير هذه السلسلة أن النتا ( )Cليست وليدع األحداث التي تسلقها( )Aوإنما هي نتي ىة نظىام التاكيىر
 Bوتسم هذه العناصر الثالثة بمرحلة التش يص ،أما مرحلة العالج فتلدأ إل ا نتقال إل المرحلة  Dأي
تانيد األفكار ومواجهة وتحدي تل األفكار الالعقالنية (الدحادحة،2008،ص .) 21
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وتقاوم األعرا

الترير وتستمر في سلوك الارد عىن ريىق عمليىة التلقىين الىذاتي ،والتىي يتحىدث فيهىا

الارد م ناسه حديثا داخليا مضمونه أنه غير كبء وفاشل فىي معال ىة األمىور ،بىدليل النتىا
تعر

السىيية التىي

لها والذي يمكن أن يعقد األمور إل درجة أكلر أن الحديث الداخلي المتضمن تدني فكرع الارد عن

تاته يمكن أن يكون حادثا منشطا جديدا ( )Aيتس بالسللية لينتهي من خالل عملية اإلدراك ( )Bإلى نتىا

( )Cأكثر سوءا وهكذا يدخل الارد في دا رع خليثة تتكسر إ بالعالج (أبو شعر ، 2007،ص .) 11
ويعر

الح ار المشار إليه في الصقهان ( ، 2005ص  ، )13مثىال لتولىيح نظريىة إلىيس ناتىر

أن الىين يلعلىان ويتسىليان على شىا ئ اللحىر ،وجىاءع موجىه كليىرع غيىر متوقعىة فضىربت ا ثنىين معىىا
فطرحتهما أرلىا وانرمىرا بالمىاء وباعىل هىذه الضىربة المااجيىة غيىر المتوقعة،ن ىد أن احىد الطالىين بكى
وخاد وفر إل أمه ،في حين ن ىد اآلخىر كىان مسىرورا وقىرر اللقىاء على الشىا ئ ينتظىر موجىه أخىرى،
يالحظ من هذا المثال أن الموقب واحد إ أن ا ست ابة اختلات للطالىين فىاألول فسىر الموجىه على أسىا
عنصىىر م يىىب وخطىىر والثىىاني فسىىر الموجىىه على أسىىا

مداعلىىه وسىىرور ،وعلى هىىذا يتلىىين أن عنصىىر

التاكير أو المعتقد هما الوسي( في عملية رد الاعل وا ناعال ف لق ال ود عند الطال األول والسىرور عنىد
اآلخر ومن هذا الم ثىال يتلىين أن الحىوادث ال ارجيىة

تسىلي ا لىطرا ،ا ناعىالي ولكىن مىا نعطيىه مىن

تاسيراع وتوقعاع هما اللذان ي لقان ا ناعال .

فنيات العال ج العقالني االنفعالي :
أوال :فنيات معرفية Coqnitive Techniques :
أشىىارع العىىامري المشىىار إليهىىا فىىي الزهرانىىي ( ، 2111ص  ،)32-31إل ى اسىىت دام المعىىال ون
باألسىىلو ،العقالنىىي ا ناعىىالي عىىدع فنيىىاع ،بهىىدد التنليىىه إل ى لىىرورع مقاومىىة المعتقىىداع الالعقالنيىىة،
ومسىىاعدع الاىىرد عل ى إتلىىا فلسىىاة عقالنيىىة جديىىدع ،وفيمىىا يتعلىىق بالتنليىىه إلى لىىرورع مقاومىىة المعتقىىداع
الالعقالنية ،يست دم المعال العقالني ا ناعالي عدع فنياع تتضمن :
 الكشف Detection :ويتكون من اللحث عن المعتقداع الالعقالنية ،وما يرتل( بها من مااهي مثل " بىد"" ،ماىرو
التي تؤدي إل ا نهزامية للذاع .
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"،

 الحوارDebating :حيىىث يقىىوم المعىىال بتوجيىىه عىىدع أسىىيلة للاىىرد ،الرىىر

منهىىا تولىىيح عىىدم صىىحة هىىذه المعتقىىداع

الالعقالنية له ،مما يؤدي إل ت لي الارد عن هىذه المعتقىداع مثىال على هىذه األسىيلة :أيىن دليلى على مىا
تقول؟،ما الذي ي عل هذا المعتقد يضمن الصحة أو ال طر؟،ما الذي ي عل األمور تسير عل هذا النحو؟
 التمييزDiseriminating :ويتضمن معاونة المعال للارد عل التمييز بولوح بين القي غير المطلقىة ( مىا الىذي يريىده؟ مىاتا
ياضىىل؟ ومىىا هىىي رغلاتىىه؟ ومىىاتا يحىىي؟ ) ،وبىىين القىىي المطلقىىة ( احتياجاتىىه ،متطللاتىىه ،واألوامىىر
الحتمية).
وفيما يتعلق بمساعدع الارد عل إتلا فلساة عقالنية جديدع يست دم المعىال العقالنىي ا ناعىالي عىدع
وسا ل معرفية تتضمن :
 العالج بالقراءع :وفيه يت إعطاء الارد كتيلاع ومواد أخرى موجهة لقراءتها. العىىىالج با سىىىتما  :حيىىىث يىىىت ا سىىىتعانة بشىىىرا ( كاسىىىيت تتعلىىىق بمحالىىىراع تتضىىىمن العىىىالجباألسلو ،العقالني ا ناعالي ،ومولوعاع أخرى تو ب في خدمة العالج.
 اسىىت دام العىىالج العقالنىىي ا ناعىىالي بىىين األفىىراد :حيىىث يقىىوم بعىىض األفىىراد بمسىىاعدع أصىىدقا هوأقربا ه عل حل مشكالته  ،وبذل يكتسي هؤ ء األفراد ال لرع في ممارسة است دام المناقشىاع
العقالنية (الزهراني ، 2010،ص .)32-31

ثانيا :فنيات انفعاليةEmotive Thechniques :
ويشير الضامن ( ، 2113ص  ، ) 159-158إل است دام المعال في العالج العقالني ا ناعالي فنياع
اناعالية بعدع أسىاليي ومنهىا على سىليل المثىال التقلىل غيىر المشىرو  ،ولعىي الىدور ،والنمذجىه ،والت يىل،
وتمارين مهاجمة ال

ل ،ومن الطر المتلعة:

 األسلوب العقلي-االنفعالي في التخيل:ويطلىىي مىىن األفىىراد أن ياكىىروا ويناعلىىوا ويسىىلكوا بالطريقىىة التىىي يرغلىىون بهىىا فىىي حيىىاته الواقعيىىة.
وبإمكانه أن يت يلوا أيضا أسوأ األشياء التي يمكن أن تحصل له  ،وكيىب يشىعرون با متعىا
الموقب  ،وكيب يمرون ب لراع سيية ومن ث يطلي إليه أن يستلدلوا هذه
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إزاء هىذا

ال لراع ب لراع أفضل وعندما يريىر الاىرد مشىاعره السىللية ت ىاه الموقىب فإنىه سىيرير سىلوكه أيضىا،
وهذا األسلو ،يمكن تطليقه في المواقب األخرى التي تسلي مشكالع إل الارد .
 لعب األدوار:ويشىىمل تل ى ال وانىىي ا ناعاليىىة والسىىلوكية ،ويقىىوم المعىىال بىىإبراز ا لىىطراباع التىىي يواجههىىا الاىىرد
ويولح له كياية مواجهتها ،وبإمكان الارد أن يقوم بتدريي ناسه عل كياية مواجهة هذه المواقب ،ويكون
التركيز عل المعتقداع السللية التي تسلي له المشاعر غير السارع.

ثالثا :فنيات سلوكيةBehavioral Techniques :
ويست دم أصحا ،هذه النظرية بعض األساليي والطر السلوكية في العىالج مثىل ا شىترا اإلجرا ىي
وت ايب الحساسية التدري ي ،وإدارع الذاع ،وا سترخاء  ،والنمذجة ،وكىذل الواجلىاع الليتيىه التىي يتسى
تنايذها في الحياع الواقعية ،ويطلىي إلى األفىراد بت ايىب القلىق تىدري يا ،مىن هنىا نىرى أن النظريىة العقليىة
ا ناعالية تست دم أكثر من أسلو ،أو ريقة في العالج فهي تست دم األسلو ،العقلي وا ناعالي والسلوكي
مما يعطيها مرونة أكثر في التعامل م الحا ع (الضامن ، 2003،ص .)159-158
وقد أورد إليس المشار إليه في شاهين و حمدي (  ،) 24 -23 ، 2118إحدى عشرع فكرع عدها أفكىارا
عقالنية ،هي المسيولة عىن ا لىطراباع الناسىية ،وتىؤدي إلى إحىداث تشىويش فىي التاكيىر لىدى الاىرد،
وعدم التوافق م الذاع وم اآلخرين وهذه األفكار هي :
 -الاكرع األولى تىدور على

لىي الترييىد وا ستحسىان  :مىن الضىروري أن يكىون الشى ص محلوبىا

ومرغوبا به من جمي المحيطين به.
 -الاكىىرع الثانيىىة تىىدور على

ابترىىاء الكمىىال الش صىىي  :ي ىىي أن يكىىون الاىىرد على درجىىة عاليىىة مىىن

الكااءع واإلن از في جمي ال واني .
 -أمىىا الاكىىرع الثالثىىة فهىىي اللىىوم الزا ىىد للىىذاع واآلخىىرين :بعىىض النىىا

أشىىرار وخلثىىاء لىىذل ي ىىي أن

يعاقلوا ويالموا بشدع عل تصرفاته الشريرع وال ليثة.
 والاكرع الرابعة توق الكارثة أو المصيلة  :إنها لكارثىة حقىا أو مرسىاع عنىدمانرغي أن تكون ،أو عندما تحدث عل نحو

تتحقىق األشىياء كمىا

نتوقعه فالارد يتوق السوء في جمي األحوال.

 وجىىاءع الاكىىرع ال امسىىة لتمثىىل الالمسىىيوولية ا ناعاليىىة :التعاسىىة وعىىدم اإلحسىىاالظرود واألحداث ال ارجية ،فاإلنسان

بالسىىعادع بسىىلي

يمتل القدرع عل التحك في أحزانه وهمومه.

22

 -وتىىدور الاكىىرع السادسىىة عل ى

القلىىق وا هتمىىام الزا ىىد  :هنىىاك أشىىياء خطيىىرع وم ياىىة تلعىىث اله ى

والضيق وا نزعاج ،وعل الارد أن يتوقعها دا ما ،ويكون مستعدا معها ومواجهتها حين وقوعها .
 أما الاكرع السىابعة فكانىت ت نىي المشىكالع  :مىن األفضىل بىل األيسىر أن يت نىي الاىرد المشىكالعوالمسؤولياع ،ألن تل أفضل من مواجهتها.
 والاكرع الثامنة أتىت مىن ا عتماديىة  :ي ىي أن يعتمىد الاىرد على اآلخىرين وينلرىي أن يكىون هنىاكش ص أقوى منه يعتمد عليه دوما.
 وتمحىىورع الاكىىرع التاسىىعة عل ىالحالي ،ويترثر المالي قدر

الشىىعور بىىالع ز  :األحىىداث وال لىىراع المالىىية تحىىدد السىىلوك
يمكن ت نله فإتا كان هناك أمر أثىر بقىوع على حيىاع الاىرد ،فىإن هىذا

األمر سود يستمر له الترثر ناسه.
 والاكىىرع العاشىىرع وهىىي ا نزعىىاج لمتاعىىي اآلخىىرين :ي ىىي أن يشىىعر الاىىرد بىىالحزن والتعاسىىة ،لمىىايعانيه اآلخرون من مشكالع ومصاعي .
 وكانىىت آخىىر األفكىىار الحاديىىة عشىىرع هىىي كمىىال الحلىىول وتمامهىىا :هنىىاك حىىل واحىىد صىىحيح وكامىىللمشكالع الارد ،ي ي الوصول إلية وإنها لكارثة إتا ل يوجد هذا الحل .
وترى الباحثة بأن هناك أفكاراً أخرى في البيئة العربية بعامه والبيئة العمانية بخاصة ومنها اآلتي :
 اإليمان بالسحر والشعوذة  :فالارد يرج سلي مشكالته إل السحر( فيقول في ناسه على سىليلالمثال أنني غير ناجح في حياتي ألن أحدا ما قد عمل لي سحرا ) ويعتمد في حل تل المشكلة عل
الدجل والشعوتع .
 اإليمان بالحظ  :فهنا يرج الارد أسلا ،فشله إل الحظ فيضل دا ما فىي الىطرا ،ناسىي وغيىرقادر عل ا ن از .
 تأويل األحالم والرؤى  :فياسر الارد الر ية التي يراهىا فىي أحالمىه بتوقعىاع غيىر عقالنيىة ممىاتسلي له ا لطرا ،الناسي .
إن الالساة التي تقوم عليها النظرية العقلية ا ناعالية في تريير بعض ال واني في الش صىية تتمثىل فىي
ال طواع اآلتية :
 ا عتراد أو برننا نحن المسيولون عن خلق مشكالتنا ا ناعالية. تقلل فكرع أن لدينا القدرع عل تريير هذه المشكالع أو ا لطراباع. أن نميز برن مشكالتنا ا ناعالية تعود في أساسها إل األفكار غير العقالنية . أننا ندرك هذه المعتقداع بولوح.23

 -است دام ر وأساليي لتريير النتا

المضطربة وال حياتنا.

 نقلل الحقيقة التي ترى أنه إتا أردنا التريير فالبد من العمل ب د برساليي سلوكية واناعاليىة لمهاجمىةاألفكار السللية .
 نقدر قيمة مهاجمة هذه المعتقداع السللية (الضامن.)151 ، 2003،وهكذا فإن المسلمة األساسية التىي تقىوم عليهىا نظريىة العىالج العقالنىي ا ناعىالي هىي أن الكثيىر مىن
المعاناع ا ناعالية ،إن ل تكن بركملهىا ،تعىزى إلى األسىاليي التكيايىة التىي يىدرك بهىا األشى اص العىال مىن
حوله ،ويشىىكلونه فىىي أ ىىر،أو تراكيىىي معرفيىىة غيىىر نال ى ة أو غيىىر سىىليمة ،وإل ى األفكىىار والمعتقىىداع
الالعقالنية ،التي تحك نظرته إل أناسه واآلخرين ،والعال والمستقلل ومن ث فإن هذه المعتقداع تؤدي
إل أفكار ومشاعر م يلة للذاع تؤثر بشكل لار في السلوك (الحموري ،2009،ص .)38

الخوف االجتماعي :
يلعي ال ود ا جتماعي دورا في تطوير السلوك الت نلي واإلنسحابي  ،مؤديا إل ليا الاىرص
المناسىىىلة كتسىىىىا ،خلىىىراع التنشىىىىية ا جتماعيىىىة العاديىىىىة ،ويىىىؤدي أيضىىىىا إلىىى مشىىىىكالع أخىىىرى مىىىى
األقران (الكتاني ، 2004،ص .)7
وال ود ا جتماعي نو من أنوا القلىق الىذي ينىت مىن توقى أو حضىور تقيىي متعلىق بالش صىية فىي
مواقب اجتماعية ،وأه ما يميز هذا النو من القلق هىو ا هتمىام بىردود فعىل اآلخىرين التىي تعمىل معيىارا
لتقيي ن اح السلوك في الموقب ا جتمىاعي ،فمىن خىالل رد فعىل اآلخىرين يىزود هىذا الاىرد بترذيىة راجعىة
حول إن كان أدى ا نطلا المرغو ،الذي يهدد إليه أم

في تل الموقب ،ويشىمل هىذا النىو مىن القلىق

مشىىىىاعر م تلاىىىىىة منهىىىىا مشىىىىىاعر الضىىىىىيق ا جتمىىىىاعي والت نىىىىىي ا جتمىىىىىاعي وال ىىىىود مىىىىىن التقيىىىىىي
السللي (محمد.) 2006،
ويعىىد الىىطرا ،ال ىىود ا جتمىىاعي واحىىدا مىىن ا لىىطراباع ا ناعاليىىة التىىي تىىؤثر فىىي األداء المهنىىي
وا جتماعي لألفراد ،وتدفعه إل ت ني المشاركة ا جتماعية باعالية ،باإللافة إل مىا ينىت عىن ال ىود
ا جتمىىىىىىاعي مىىىىىىن وحىىىىىىدع ناسىىىىىىية وعزلىىىىىىة وتشىىىىىىتت انتلىىىىىىاه ولىىىىىىعب التااعىىىىىىل ا جتمىىىىىىاعي مىىىىىى
اآلخرين (اللهاص ، 2010 ،ص .)31
ويمكىىن أن يسىىلي ال ىىود ا جتمىىاعي الع ىىز بشىىكل مرتا ى  ،فالشى ص غيىىر القىىادر على التااعىىل م ى
اآلخرين أو التحدث أمىام اآلخىرين قىد ياشىل فىي أداء مسىيولياع دراسىية أو مهنيىة هامىة ،وكىذل الشى ص
الذي

يستطي أن يتناول الطعام عالنية قد يرفض دعواع الرداء وا نرما
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في المواقب ا جتماعية

األخرى وهذا في حد تاته ي عل من الش ص منعىز عىن النىا

مهمومىا محلطىا بسىلي ال ىود الزا ىد

لديه (فايد.)2008،
ويشتمل الخوف االجتماعي على مكونات أساسية كما يشيير إليية (سيكران ونصير 7002

والعاسيمي

والضبع  )7022وهي :
 خود التااعل  :وهو علارع عن ال ود الناشئ عن التااعل بين الارد واآلخرين . خود المواجهة  :وهو ال ود الناشئ من المواجهة غير المتوقعة . خود مولوعي  :وتل حينما يدرك الارد أن مصدر ال ود خارج عن ناسه فهو علارع عن رد فعىلإلدراك خطر خارجي.
 خود عصابي  :وهو ال ود من أشياء أو أش اص أو مواقببسلي غير والح م وجود أعرا

تلرر ال ود منها بصورع ليعية أو

ناسية وجسمية متكررع إل حد بعيد .

نسبة انتشار الخوف االجتماعي :
لقىىد بىىدأ ا هتمىىام بدراسىىة ال ىىود ا جتمىىاعي عىىام ( )1969مىى

هىىور مقيىىا

ا جتمىىاعي ( )SADمىىن إعىىداد واتسىىون وفرينىىد  ،وهىىو األول انتشىىارا كمقيىىا

الضىىيق والت نىىي

مصىىم لقيىىا

ال ىىود

ا جتماعي العام (الكتاني ، 2004 ،ص .)11
ويحتل الطرا ،ال ود ا جتماعي موقعىا فىي تصىنيب األمى المتحىدع المعىرود بالتصىنيب الىدولي
العاشر لاللطراباع الناسية والسىلوكية ( ، )ICD-10الىذي أصىدرته منظمىة الصىحة العالميىة ()WHO
عام  ،1992حيث يض ال ود ا جتماعي لمن فية الطراباع القلق الرهابي مست دما ماهىوم ال ىواد
ا جتمىىىىىاعي ،والىىىىىىذي يتحىىىىىىدد فىىىىىىي هىىىىىىذه الوثيقىىىىىىة الدوليىىىىىة كالىىىىىىطرا ،يلىىىىىىدأ غاللىىىىىىا فىىىىىىي مرحلىىىىىىة
المراهقة (زهران ، 2009 ،ص .)5
وقد أولحت كثير من الدراساع أن مشكلة ال ود ا جتماعي تظهر بشكل أكلر في فترع المراهقىة مى

احتمال هورها قلل أو بعد هذه السن (السلعاوي ، 2010،ص . )67
ومما

ش فيه أن اإلحصاءاع حول نسلة انتشار ال ود ا جتماعي ت تلب أرقامها من م تم إلى

آخر وكذل ت تلب بىاختالد عىدد المواقىب الم ياىة التىي تسىت دم فىي الدراسىة ،ولقىد أولىحت الدراسىاع
اختالد نسلة انتشار ال ود ا جتماعي من دراسة إل أخرى ،ولعل السلي الذي يكمن وراء هذا التلاين
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الكلير في معد ع انتشار ال ود ا جتماعي يرج إل وجود فرو في ر القيا  ،وإلى الاىرو
علر الثقافة ولقد أشارع الموجة األول من الدراساع إل أن نسلة انتشىار ال ىود ا جتمىاعي مىن %4-2
في الو ياع المتحدع ونسلة انتشاره في آسيا  ،%5وفي السويد حوالي  ، %6.15وفي كنىدا  ، %10وفىي
المكسي  ، % 2.25وفي استراليا ( %7.2الريامي ، 2010،ص .)11
أمىىا بالنسىىلة لمعىىدل انتشىىارها بىىين ال نسىىين فقىىد أ هىىرع دراسىىة كلىىز فىىي أمريكىىا المشىىار إليىىه فىىي
الحراصي ( ،)2011أن معدل انتشار ال ىود ا جتمىاعي يللىغ حىوالي ، %13.3وانىه يحىدث بشىكل أكلىر
لدى اإلناث عن الرجال وان معدل انتشاره بين اإلناث حوالي ، %9.5وبين الذكور حوالي . %4.9
وعل الرغ من أن أهمية ما توصلت إلية هذه األبحاث  ،إ أن ا هتمام بكياية ارتلا كل من العوامل
الناسىىية ا جتماعيىىة ،ومكونىىاع الش صىىية ،وا نسىىحا ،ا جتمىىاعي  ،وال ىىود ا جتمىىاعي  ،وخصىىا ص
التاكير ،وحدوث ا ستثارع  ،والمواقب الضاغطة التي تواجه الارد كان قليال نسىليا ،على الىرغ مىا تمثلىه
هذه العالقاع من أهمية في التوصل إل معرفىة كيايىة حىل المشىكالع ا جتماعيىة والعمىل على مواجهتهىا
بطىىر علميىىة صىىحيحة تسىىاه فىىي تنميىىة أفىىراد قىىادرين عل ى مواكلىىة التحىىدياع الحياتيىىة بصىىحة ناسىىية
عالية (الا راني.)2001 ،

أسباب الخوف االجتماعي :
هناك عدع عوامل تزيد أو تقلل من هور ال ود ا جتماعي كما أشار إليها كل مىن ( خىوج ، 2112 ،
عليد  ، 2118،السلعاوي  ،) 2111،من هذه العوامل يمكن تل يصها بالنقا اآلتية :
 نموذ ج الوالدين  :يتولد لدى الارد ال ود ا جتماعي نتي ة النموتج الوالدي فهنا ي د الارد ناسه قد سلناس السلوك الت نلي بناء عل ما تعلمه من الوالدين .
 فقييدان المهييارات االجتماعييية  :يىىرى خلىىراء الىىناس بىىرن حىىوالي ( )%15-10مىىن األ اىىال لىىديه ميىىلواستعداد ألن يكونوا خ ولين بصورع غير ليعية .
 مخاوف األم الزائدة  :تولد لدى الطال عدم القدرع عل مواجهىة أي موقىب بىدون وجودهىا ب انلىه فيتولىدلدية مشاعر ال ود من اآلخرين بصورع مستمرع .
 المكييون الييوراثي  :يرجى بعىىض العلمىىاء ال ىىود ا جتمىىاعي إلى شىىق وراثىىي تكىىويني  ،يسىىتمر مالزمىىالسلوك الطال وال حياته في مراحل العمر التالية .
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 الضعف النفسي العام  :وهو الشعور بالتهديد الداخلي أو ال ارجي الذي تارله بعض الظرود الليييىةبالنسلة لمكانة الارد  ،وأهدافه  ،والتوتر الناسي الشديد واألزماع والصدماع المااجية والم اود الشديدع.
 مشكالت الطفولة والمراهقة ومشكالت الحاضر التي تنش( تكرياع الصرا في المالىي فيولىد ال ىودلدى الارد من تكرار ناس الصراعاع فيت نلها .
 التفكير بالمستقبل  :يسلي هذا العامل ال ود لإلنسان  ،ويساعد فىي تلى خلىراع المالىي المؤلمىة ممىايحدو بالارد بالقلق من خو

عالقاع اجتماعية جديدع .

ولقىىد قىىا م العديىىد مىىن اللىىاحثين بصىىياغة نمىىاتج لتاسىىير تطىىور ال ىىود ا جتمىىاعي ،ومىىن هىىذه النمىىاتج
نموتج ب وآخىرون ( ) 1985و لقىا لهىذا النمىوتج فىإن األفكىار الداخليىة عنىد الاىرد هىي المسىلي الىر يس
لل ىىود فلم ىىرد انطىىال هىىذه األفكىىار ال اصىىة بىىالتقيي ا جتمىىاعي السىىللي ينشىىر لىىدى الاىىرد شىىعور داخلىىي
بال ود من ا ستمرار في الموقب ا جتماعي ويؤدي إل :
أوال :تصلح األعرا

ال سدية والسلوكية للقلق مصدرا إلافيا للشعور بال طر القادم .

ثانيا ً  :تمتل المصا ،بال ود ا جتماعي األفكار السللية وهذا التمل يتدخل فىي مقدرتىه على أداء الىدور
ا جتماعي مما يؤدي إل تدهوره في األداء (الكاوري.) 1999 ،
ويظهر الخوف االجتماعي في شكلين لكل منهما خصائصه :
األول  :ال ود ا جتماعي المع وهو خود يمتد إل جمي التااعالع ا جتماعية  ،وفيىه تتسى الش صىية
بالحساسىىية الزا ىىدع وال ىىود مىىن الىىرفض ا جتمىىاعي وتقىىدير الىىذاع المىىن اض وا نسىىحا ،ا جتمىىاعي
والصمت وعدم الكالم .
الثاني  :ال ود ا جتماعي غير المع وهو الذي يقتصىر على موقىب واحىد مىن التاىاعالع ا جتماعيىة ،
وبصاة خاصة موقب التحدث أمام اآلخرين (اللهاص،2010 ،ص .)128
المعايير التشخيصية للخوف االجتماعي :
لقد جىاء ال ىود ا جتمىاعي لىمن الىطرا ،الش صىية الت نليىه فىي الىدليل التش يصىي اإلحصىا ي
اإلكلينيكىىي الطلعىىة الثالثىىة (  ، ) DSM- III-R –American psychiatricالمشىىار إليىىه فىىي (
الا رانىىي  ، 2000،الا رانىىي  ، 2001 ،دبىىابش ، )2011،ويمكىىن التعىىرد عليىىه مىىن خىىالل المعىىايير
التش يصية اآلتية :
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 ال ىىود الملحىىو والمسىىتمر مىىن واحىىد أو أكثىىر مىىن المواقىىب ا جتماعيىىة أو مىىن األداء فىىي المواقىىبا جتماعية التي يتوق الارد خاللها مقابلة أفراد غرباء عنه .
للمواقب ا جتماعية التي ت يب الارد وتثير القلق لديه بشكل ثابت تقريلا خالل موقب محدد .

 -التعر

 يدرك الش ص برن خوفه ملالغ فيه أو غير منطقي . ال ود من المواقب ا جتماعية أو األداء فيها وت نلها أو تحملها بمزيد من القلق أو التوتر الحاد . -تظهر أعرا

القلق دا ما عندما تت المواجهة م المواقب ا جتماعية التي ي شاها الارد .

 يستمر ال ود عند األش اص تحت سن  18سنه ألكثر من ستة أشهر في األقل . أن سلي ال ود ا جتماعيمر

يرج ملاشرع إل سوء است دام األدوية والمواد المسىللة لإلدمىان أو إلى

عضوي ،و يمكن تاسيره من خالل الطراباع ناسية أخرى كقلق ا ناصال أو متالزمة الهل أو

غيرها .
 الحساسية الزا دع للرفض من قلل اآلخرين. اإلح ام عن الدخول في عالقاع م اآلخرين ما ل تكن هناك لماناع كافية وقوية بدرجىة غيىر عاديىةللقلول غير الناقد للارد .
 ا نسحا ،ا جتماعي . الرغلة في المودع والقلول من قلل اآلخرين . -ان اا

تقدير الذاع .

مستويات الخوف االجتماعي :
ويظهر ال ود ا جتماعي عل وفق أربعة مستوياع وهي كاآلتي:
 المستوى السلوكي  :ويت ل في سلوك الهر ،من مواقب اجتماعية م تلاة وت نلها كعدم تللية الدعواعا جتماعية أو ت ني التحدث م الررباء (بدوي ، 2009،ص .) 5
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كىىذل سىىهولة ا سىىتثارع العصىىلية الزا ىىدع  ،وفقىىدان الثقىىة بالناس،الشىىعور بىىالنقص وعىىدم ا رتيىىاح وقلىىة
الشعور بالزمن ،والتردد ،والتهاون ،وا نسحا ،،وا ناراد ،وسرعة التقلىي المزاجىي ،وعىدم القىدرع على
التركيز (الرامدي.)2006،
 المسييتوى الفيزيولييوجي  :ويتضىىح مىىن معانىىاع الش ى ص مىىن م موعىىة م تلاىىة مىىن األعىىراالمرتلطة بالمواقب ا جتماعية  ،كالشعور بالرثيان واألر

ال سىىدية

(العاسمي و الضل ، 2011،ص .)12

وكذل الشعور بالتعي  ،والصدا  ،وتوتر في العضالع  ،ونقص في الطاقة والحيوية،و تصلي العر
اللارد حت في الشتاء ،و صعوبة في التناس ،والطراباع المعدع ،وارتعىاش فىي األيىدي  ،وأحيانىا القىيء
والدوار ،وعسر الهض  ،والطراباع في النوم وغيرها من األعرا

ال سدية (خطا.)2011،،

 -المستوى المعرفي  :ويتمثل في أفكار تقييميه للذاع حيث تتسار أفكار

عقالنية وتستحوت عل تاكيىر

الارد في الموقب األدا ي مثل  :أدا ي سيئ  ،الكل سيس ر من أدا ي (األشقر.)2004،
وهذا التاكير يتدخل في مقدرتىه على أداء الىدور ا جتمىاعي ممىا يىؤدي إلى تىدهور أدا ىه العملىي فىي
الموقب ا جتماعي  ،كما أنىه يىؤدي إلى انحيىاز تاكيىر الاىرد فىي تركيىز انتلاهىه نحىو ال طىر المتوقى مىن
الموقب فيكون مشرو بالحوار الداخلي فىي ناسىه ،و يسىتطي ترديىة دورع ا جتمىاعي بالشىكل المطلىو،
فيظهر تل جليا في عدم قدرته عل ا نتلاه في الموقب ا جتماعي (الكاوري .)1999
 المستوى االنفعالي:ويتمثل في مشاعر ال ود والتوتر والهل من المواقب ا جتماعية (اللناء، 2116،ص .)43

التفسير النفسي للخوف االجتماعي:
يرى بعض العلماء أن ال ود ينت من الكلت أي أن كلت الىدواف يزيىد ال ىود ،أو ينقىل مىن الىدواف
التىىي ي افهىىا الاىىرد إل ى شىىيء أو موقىىب لىىه صىىلة رمزيىىة بهىىذا التهديىىد  ،وتصىىلح هىىذه األشىىياء والمواقىىب
مولوعا للم اود المرلية (الحراصي.)2011 ،
لقد أولح فرويد المشار إليه في خطا ، 2011 ( ،ص  .) 6إل ثالث أنىوا مىن القلىق ،التىي ت تلىب
باختالد مسللاتها مثل :
 -القلق الفعلي  :وهو خود ليعي ولروري ويرج إل تهديداع خارجية واقعية.
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 القلق ُالخلقي  :وهو ال ود من تهديد األنا األعل  ،وينشر مىن التااعىل بىين األنىا (، )egoوا نىا األعلى
( )super egoوينشر عنه الشعور بالذني .
 القلق العصابي  :وهو القلق النات عن فشل دفاعىاع األنىا فىي التعامىل مى رغلىاع (الهىو ) وهىو مىرتل(بالصراعاع الناسية الشديدع .
في حين ياسر بعض علماء السلوكية ال ود عل أنىه دافى مكتسىي أو قابىل لالكتسىا ،وهىو يىرتل(
باكرع الصرا ا ناعالي الشديد ولكن الصرا هنا شعوريا وينت

ال ود من خالل التطلي ا جتماعي ،

لذا فإن ال ود ا جتماعي يزداد من خالل عملياع التعل  ،تل خالل الكشب عن األحداث المؤلمة وإدراك
هذه المواقب واألحداث واكتسا ،المعلوماع ب صوص المواقب ا جتماعية (سكران.)2010 ،
إت يىىرون،أن ال ىىود يقىىوم بىىدور مىىزدوج فهىىو مىىن ناحيىىة يمثىىل حىىافزا ،ومىىن ناحيىىة أخىىرى يعىىد مصىىدر
تعزيز ،وتل عن ريق خاض ال ود ،لذا فإن العقا ،يؤدي إل كب السلوك غير المرغو ،فيه وبالتالي
يتولد ال ود الذي يعد صىاه تعزيزيىه سىللية تىؤدي إلى تعىديل السىلوك ،ولعىل أهى مىا أكىده السىلوكيون أن
ال ود هو است ابة شر ية مؤلمة تحدد مصدر ال ود عند الارد (ال الدي والعلمي.)2009 ،
أمىىا عنىىد علمىىاء الىىتعل ا جتمىىاعي ومىىن لىىمنه (بانىىدورا ، )Bandura -فىىإنه يشىىيرون إلىىى أن
الطراباع القلق التي من لمنها ( ال ود ا جتماعي ) تتعزز من خالل اكتسىا ،الاىرد أو تعلمىه أنمىا
السىلوك ،مىن خىالل إدراكهى ومالحظىته الوقتيىة أو الحاليىىة الملاشىرع على ردود أفعىال اآلخىرين ومىن ثى
تقليده لتل األفعال (الرامدي.) 2006،
ومن جاني آخر يرى أصحا ،النظرية المعرفية أن التاكير يسلي ا ناعال وأن حالىة الاىرد سىواء كانىت
سوية أو غير سوية ترتل( بمعارفه ومعتقداته وت يالته وأهدافه  ،وال ود من خالل النظريىة المعرفيىة مىا
هىىىو إ نمىىى( تاكيىىىر خىىىا ئ ومعتقىىىداع سىىىللية و ر يىىىة غيىىىر واقعيىىىة عىىىن األحىىىداث والمواقىىىب الحياتيىىىة
للارد (سكران.)2010 ،
ويؤكد أنصار هذا ا ت اه أهمية العوامل المعرفية في تحديد السلوك اإلنساني وتشكيل ش صىيته  ،فهى
ينظرون لإلنسان عل أسا

أنه كا ن عقالني ،وماكر ،ومعىال للمعرفىة ولىيس م ىرد شى ص يقىدم ردود

فعىىىىل لمىىىىا يىىىىىدور حولىىىىه ،بحيىىىىث أنىىىىىه ياكىىىىر وياسىىىىىر األحىىىىداث ويىىىىدركها بطريقىىىىىة واقعيىىىىة أو غيىىىىىر
واقعية ( عليد.)2008،
ويشير أصحا ،نظرية ال شتطلت بىرن المعرفىة النات ىة عىن عمليىة ا ستلصىار يتوقى منهىا أن تسىاعد
الارد عل التوافق م ما يعرفه ،فالارد

يعرد ناسه أو تاته إ عن ريق ا ستلصار للتنظي الذي
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يضل( حركاتها وسلوكياتها ،وبالتالي يكون قادرا عل التوافق الداخلي م تاته ،والتوافق ال ارجي مى
الليية الطليعية أو ا جتماعية والروحية (المطيري.)2009 ،
أمىىا أدلىىر ( )Adlerصىىاحي نظريىىة عل ى الىىناس الاىىردي فيؤكىىد عل ى ،أن كىىل فىىرد هىىو أساسىىا م لىىو
اجتماعي ليس بيولىوجي ،وش صىيتنا شىكلتها بيياتنىا ا جتماعيىة الارديىة والتاىاعالع ولى تضىعها حاجاتنىا
الليولوجية و محاو تنا المستمرع إلرلا ها ،كما انه يرى أن مصدر ال

ل وال ود كامن في الشىعور

بالدونية واللرض ومشاعر النقص تنشر من لرو ،الع ز التي يعانيها الارد تاتيا (السلعاوي.)2011 ،
ومن جهة أخرى يرى أصحا ،النظرية اإلنسانية ،أن القلق هو ال ىود مىن المسىتقلل  ،ومىا قىد يحملىه
المستقلل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان ،أو تهدد إنسانية الاىرد  ،حيىث يىرون أن حىرص اإلنسىان على
وجودع هو ما يثير القلق لدية ،ويؤكد ثورن  Thorneفي نظريته قا ال  :يزداد ال ود عند الارد إتا ما فقىد
بعضا من اقاته وقدراته نتي ىة لإلهمىال فىي الصىحة أو إصىابته بمىر

شىااء منىه  ،أو إتا مىا تقىدم بىه

السىىىن ،حيىىىث يعنىىىي تلىىى ان االىىىا فىىىي كميىىىة الاىىىرص المتاحىىىة أمامىىىه ،وان اىىىا

نسىىىلة الن ىىىاح فىىىي

مستقلله (دبابش.)2011 ،
وياتر

روجز صاحي نظرية الذاع أن ا لطرا ،يرتي عندما تكون األحداث التي يت إدراكها عل

أنها تنطوي عل د لة بالنسلة للذاع تتعار

م انتظام الذاع  ،وفي هذه الحالة فإن األحداث إما أن تلقى

اإلنكار أو تلق تحرياا إل الحد الذي تصلح معه صالحة للتقلىل ،ويرىدو الىتحك الشىعوري أكثىر صىعوبة ،
حيىىث ياتىىر

أن ال ىىود ا جتمىىاعي يىىرتل( بىىه ردود أفعىىال متنوعىىة متضىىمنة ا نسىىحا ( ،المىىادي أو

المعرفي ) ومشاعر الدونية والتمركز حول الذاع ونقص في لل( الناس،وهو مؤشر إلدراك تهديىد يمىس
هوية الارد ويعكس قلقه حول كياية هوره في الحياع ا جتماعية ،بمعن أنه ينالل است ابة ل لراع تلق
اإلنكار فىي الىذاع الشىعورية وعند ىذ يحىدث التىوتر ،فىإتا مىا أصىلح الاىرد على وعىي بهىذا التعىار

فإنىه

يشعر بال ود (الحويلة وال الق ، 2010 ،ص .)33

ثانيا ً  :الدراسات السابقة
قامت اللاحثة با

ال عل األد ،السابق المتعلق بمشكلة الدراسة الحالية ومتريراتها وتل من خىالل

الم ىىالع العلميىىة والرسىىا ل ال امعيىىة وا نترنىىت  ،ثىى مناقشىىتها مىىن خىىالل موقىى الدراسىىة الحاليىىة مىىن
الدارسىىاع السىىابقة المطروحىىة ومىىا ستضىىياه الدراسىىة الحاليىىة للمسىىيرع العلميىة فىىي هىىذا الم ىىال  .ولتسىىهيل
عر

ومناقشة هذه الدارساع فقد ت تصنياها إل الاياع اآلتية :

 دراساع تناولت األفكار الالعقالنية وعالقتها بال ود ا جتماعي31

 دراساع تناولت األفكار الالعقالنية وعالقتها بلعض المتريراع دراساع تناولت ال ود ا جتماعي وعالقته بلعض المتريراعوفيما يرتي عر

لهذه الدراساع مرتله ترتيلا تصاعديا من األقدم إل األحدث لمن كل فية :

أوال  :دراسات هدفت إلى تقصي األفكار الالعقالنية وعالقتها بالخوف االجتماعي :
هدفت العديد مىن الدراسىاع بدراسىة مىدى انتشىار األفكىار الالعقالنيىة وعالقتهىا بسىمة القلىق بعامىة
وال ود ا جتماعي ب اصىة حيىث قىام الا رانىي ( ، )2111بدراسىة هىدفت إلى تقيىي العالقىة بىين أفكىار
القلىىق ا جتمىىاعي والتاكيىىر اآللىىي بلعديىىه (سىىوء التوافىىق الش صىىي-وماهىىوم الىىذاع السىىللي) وا سىىتثارع
والضرو  ،وإل الكشب عن العالقة بين كل من أفكار القلق ا جتماعي والضرو وا ستثارع كمتريىراع
مستقلة في وجود بعدي التاكير اآللىي كمتريىراع وسىيطة ،ومعرفىة مسىاهمة كىل مىن الضىرو وا سىتثارع
وبعدي التاكير اآللي في إحداث أفكار القلق ا جتماعي لدى عينة عشوا ية من الذكور واإلناث في مصر،
وتكونت عينة الدراسة من ( )60ش ص تتراوح أعماره مىن  25إلى  50سىنه بمتوسى( عمىري  34سىنة
وانحراد معياري ( ،)5.57أجريىت الدراسىة فىي جامعىة عىين شىمس ،حيىث تى ا سىتعانة برسىلو ،تحليىل
المسار بين متريراع الدراسة عن ريق است دام برنام أمو ( )AMOSوجاءع نتا

الدراسة،بوجود

مسار موجي العالقة بين كل من الضرو وأفكار القلق ا جتماعي  ،ووجىود مسىار موجىي بىين الضىرو
وسىىوء التوافىىق الش صىىي وأفكىىار القلىىق ا جتمىىاعي ،ووجىىود مسىىار سىىللي بىىين ا سىىتثارع وسىىوء التوافىىق
الش صي وماهوم الذاع السللي (بعدي التاكير اآللي ).
وقام حسن وال مالي ( ،) 2113بدراسة هدفت إل الكشب عىن نسىلة انتشىار األفكىار الالعقالنيىة بىين
للىىة كليىىة التربيىىة ب امعىىة السىىلطان قىىابو
بىىاختالد ال ىىنس أم

بسىىلطنة عمىىان  ،وفيمىىا إتا كانىىت درجىىة هىىذا ا نتشىىار ت تلىىب

 ،كمىىا هىىدفت إل ى التعىىرد عل ى العالقىىة بىىين ليعىىة األفكىىار الالعقالنيىىة وبعىىض

ا لىىطراباع ا ناعاليىىة المتمثلىىة  ( ،ا كتيىىا، ،سىىمة القلىىق ،قلىىق ا ختلىىار ،ا غتىىرا ،) ،وتكونىىت عينىىة
الدراسة من ( ) 204اللا و اللة  ،وت تطليىق اختلىار األفكىار الالعقالنيىة للريحىاني  1985ومقيىا
لالكتيا ،الذي أعده للليية للعربيىة غريىي  ، 1985ومقيىا
وهوسيار  1985ومقيا

بيى

سىمة القلىق الىذي أعىده لللييىة العربيىة الزهىر

ا غترا ،الذي أعده للليية العربية أمير وحسن  ، 1989بعد اختلار صىالحيتها

السايكومتريه ( صدقها وثلاتهىا )  ،وبعىد إجىراء المعال ىاع اإلحصىا ية تى التوصىل إلى النتىا

اآلتيىة ،أن

األفكار الالعقالنية تنتشر بين الطللىة بنسىي تتىراوح بىين  %10.29فىي حىدها األدنى وبىين  %48.5فىي
حدها األعل  ،وأنه

توجد فرو تاع د ل إحصا ية في الدرجة الكلية عل مقيا

األفكىار الالعقالنيىة

تعزى لمترير ال نس  ،كما أ هرع برن العالقة بين األفكار الالعقالنية وا لطراباع ا ناعالية دالة
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إحصىا يا عنىد مسىتوى د لىة ( )0.01فمىا دون ،كمىا كشىب تحليىل ا نحىدار المتعىدد عىن إمكانيىة التنلىىؤ
بحدوث ا لطراباع ا ناعالية خالل األفكار الالعقالنية .
وقام اللناء (،) 2116بدراسة هدفت إل تحديد معىدل انتشىار الىطرا ،القلىق ا جتمىاعي لىدى عينىة
من للة جامعة الكويت بالكويت  ،والارو بين ال نسين  ،وفحص العالقة بين القلق ا جتمىاعي والتاكيىر
السىىللي التلقا ي،وتكونىىت عينىىة الدراسىىة مىىن ( )220

اللىىا و( )220اللىىة مىىن معظىى كليىىاع جامعىىة

الكويت،اسىىت دم مقياسىىين للدراسىىة همىىا قا مىىة القلىىق ا جتمىىاعي وال ىىود ا جتمىىاعي مىىن إعىىداد تيرنىىر
وزمال ىىه (،)Turner et al , 1669ومقيىىا

اسىىت لار المعىىارد ا جتماعيىىة مىىن إعىىداد ويلزسىىتوبا

وكالرك ) ) wells Stopa & Clark , 2001وأ هرع الدراسة ،انتشار القلىق ا جتمىاعي لىدى الىذكور
جاء بنسلة (  )%1.36و بين اإلناث بنسلة ( )% 5.00بينما كان لدى العينة الكلية ( ، )%3.18كما أنه
توجد فرو جوهريىة بىين الىذكور واإلنىاث فىي المواقىب ا جتماعيىة المثيىرع للقلىق ا جتمىاعي حيىث كىان
متوس( اإلناث أعل في المواقب ا جتماعية اآلتيىة الرربىاء – السىلطة – ال ىنس اآلخىر – والنىا

عمومىا

كما أتضح أن أكثر المواقب المثيرع للقلق ا جتماعي هي مواقب التااعل م ال نس اآلخر  ،يليىه ال ىود
مىىن السىىلطة ،ث ى ال ىىود مىىن الرربىىاء  ،فالنىىا

عمومىىا ،كمىىا بينىىت أن هنىىاك ارتلىىا اي ىىابي بىىين القلىىق

ا جتماعي واألفكار السللية التلقا ية .
كما قام الاانو وآخىرون ( ، ) Alfano & Samuel & Tuner , 2116بدراسىة هىدفت إلى الكشىب
عىىن الظىىواهر المعرفيىىة المؤديىىة إلى القلىىق ا جتمىىاعي بىىين األ اىىال والمىىراهقين ،وتكونىىت عينىىة الدراسىىة
مىىىىن ( )50اىىىىل ومراهىىىىق رهىىىىابي اجتماعيىىىىا و ( ) 30اىىىىل ومراهىىىىق ليعىىىىي تتىىىىراوح أعمىىىىاره
بين ( 7إل  11سنة ) من مدرسة مير ند  Meryland School Ofوت است دام تسى يل الايىديو لرصىد
التااعالع ا جتماعية والظواهر المعرفية لدى أفراد العينة وأ هرع النتا

،انتشار األفكار غير المنطقية

لدى األ اىال والمىراهقين القلقىين اجتماعيىا  ،وأن ت نىي التاىاعالع ا جتماعيىة لىدى األ اىال والمىراهقين
القلقىين اجتماعيىىا أك ثىىر مىىن الطليعيىين ،كمىىا بينىىت وجىىود فىرو معنويىىة فىىي أنىىوا الحىديث مى الىىناس بىىين
الم موعتين لصالح الطليعيين،وانتشار الظواهر اإلدراكية المتوارثة من كلار السىن لىدى م موعىة القلقىين
اجتماعيا .
وجىىاء علىىد ال ىىالق واللنىىاء ( ) 2116بدراسىىة  ،هىىدفت إلى تقصىىي العالقىىة بىىين ال ىىود مىىن األمىىاكن
المتسعة وال ود ا جتماعي والتاكير السللي التلقا ي  ،تكونت عينة الدراسة من ( )440من للة جامعىة
الكويىىت مىىن ال نسىىين تراوحىىت أعمىىاره مىىن  17إلى  28سىىنة وقىىد اسىىت دم اللاحثىىان مقيىىا
األمىىاكن المتسىىعة ومقيىىا

ال ىىود مىىن

ال ىىود ا جتمىىاعي مىىن إعىىداد تيىىرز ( ) Taers ، 1996ومقيىىا

ا جتماعية من إعداد ويلزستوبا وكالرك (  ،) wells stopa & clark ، 2001وأ هرع النتا
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المعىىارد

حصول اإلناث عل متوس( أعل جوهريا من الذكور في الدرجىة الكليىة وغالليىة بنىود مقيىا
من األماكن المتسعة ومقيا

ال ود ا جتماعي .بينمىا أ هىرع النتىا

ال ىود

نسىلة انتشىار ال ىود مىن األمىاكن

المتسعة  %0.45للذكور أمىا بالنسىلة لإلنىاث فقىد بلرىت النسىلة  ، %6.4بينمىا كانىت ا رتلا ىاع جوهريىه
موجلة بين المقاييس الثالثة لدى ال نسين ( من  0.44إل . )0.61
كمىا قىام كىارين وآخىرون (& Frank , 2118

& Anela

 ) Karenبدراسىة هىدفت إلى

التعىىىرد إلىىى مىىىدى انتشىىىار األفكىىىار الالعقالنيىىىة لىىىدى المرلىىى الىىىذين يعىىىانون مىىىن أنىىىوا م تلاىىىة مىىىن
ا لطراباع الناسية الشا عة مثل " الطراباع التكيب – القلىق – ا كتيىا " ،دراسىة تش يصىية تكونىت
عينىىة الدراسىىة مىىن ( )190أجريىىت الدراسىىة ب امعىىة امسىىتردام  ، University Of Amsterdamت ى
است دام مقيا
النتىىا

األفكار الالعقالنية ( )IBIوقيا

تش يصي لمده زمنية من  3إل  12شىهرا  ،وأولىحت

أن الايىىاع التش يصىىية ت تلىىب فىىي مسىىتواها بىىين الم موعىىاع واألفكىىار العقالنيىىة والالعقالنيىىة مى

مرور الزمن  ،ودلت بوجود فرو تاع د لة إحصا ية في الدرجة الكلية لدى المرلى توي الىطراباع
التكيب تليه الطراباع القلىق وا كتيىا ، ،وقىد ا هىر المشىاركون الىذين يعىانون مىن الىطراباع التكيىب
أدن مستوى من الالعقالنية ،بينما

يوجد اختالد بين م موعة المعتقىداع الالعقالنيىة بىين الم موعىاع

التش يصية .
أما رتيي ( ،) 2111فقىد هىدفت دراسىته إلى الكشىب عىن العالقىة بىين الاوبيىا ا جتماعيىة والمعتقىداع
الالعقالنية لدى للة الصب األول الثانوي ،وتلى فىي لىوء متريىراع ال ىنس ومكىان اإلقامىة والمسىتوى
ا قتصىىادي  ،تكونىىت عينىىة الدراسىىة مىىن ( )207مىىن للىىة الصىىب األول الثىىانوي فىىي محافظىىة دمشىىق مىىن
الىىذكور وا إلنىىاث  ،ومىىن الريىىب والمدينىىة  ،ومىىن مسىىتوياع اقتصىىادية م تلاىىة ،وقىىد قامىىت اللاحثىىة بتطليىىق
مقياسين عل هذه العينة من أعداد اللاحثة هما مقيا

الاوبيا ا جتماعيىة ومقيىا

المعتقىداع الالعقالنيىة ،

وتل بعد دراسة مدى مال مة هذين المقياسين للمراهقين ودراسة صد كل منهمىا وثلاتىه وأ هىرع نتىا
الدراسة ،وجود عالقة تاع د لة إحصا ية بين الاوبيا ا جتماعية والمعتقداع الالعقالنية لدى للة الصب
األول الثانوي عند مستوى د لة ( ،)0.01بينما

توجد عالقة تاع د لة إحصا ية بين الاوبيىا ا جتماعيىة

والمعتقىىداع الالعقالنيىىة لىىدى للىىة الصىىب األول الثىىانوي تعىىزى لمتريىىراع ( ال ىىنس – ومكىىان اإلقامىىة –
والمستوى ا قتصادي ) .
أمىا سىتيان وآخىرون(& Akihiko & Page , 2112

 ، ) Stefanفقىد قامىا بدراسىة هىدفت

التعرد عل العالقة بين العملياع المعرفية وعالقتها بين اليقظىة والقلىق ا جتمىاعي على عينىة مىن ()98
من عينة سريريه  ،أجريت الدراسة في جامعىة جورجيىا  ، Ceorgia state universtyوقىد تى اسىت دام
التش يص السريري (تصمي مستعر

) واست دام التحليالع اإلحصا ية ألغرا
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الدراسة وقد أسارع

الدراسىىة عىىن ،وجىىود عالقىىة سىىللية تاع د لىىة إحصىىا ية بىىين اليقظىىة والقلىىق ا جتمىىاعي تتوسىى( هىىذه
العالقة جز يا العملياع المعرفية بواسطة التقيي المعرفي السللي للتااعالع ا جتماعية .
ثانيا  :دارسات هدفت إلى تقصي األفكار الالعقالنية وعالقتها ببعض المتغيرات
كمىىا هىىدفت العديىىد مىىن الدراسىىاع إل ى تقصىىي األفكىىار الالعقالنيىىة عالقتهىىا بمتريىىراع أخىىرى فقىىد قىىام
الشربيني ( ) 2115فقد هدفت دراسته إلى الكشىب عىن نسىلة انتشىارا ألفكىار الالعقالنيىة وبعىض مصىادر
اكتسابها لدى عينة من الطاللاع المنتظماع للدراسة بمقر جامعة اإلماراع العربية المتحىدع بمدينىة العىين ،
و اللىىاع ا نتسىىا ،الموجىىه بمركىىزي الا يىىرع وانتسىىا ،المرفىىر بمىىدينتي الا يىىرع والمرفىىر ،وتكونىىت عينىىة
الدراسىىة مىىن (  )228اللىىة فىىي الايىىة العمريىىة  27-20سىىنة  ،بمتوسىى( حسىىابي ( ،) 22.46وانحىىراد
معياري(  ،)2.85واست دم اللاحث مقيا

بعد

معد لألفكار الالعقالنية ومصادر اكتسابها وأ هرع النتا

اسىىت دام النسىىي الميويىىة ومرب ى كىىاي واختلىىار كولمىىوجرود -سىىميرنود أن النسىىلة المتوسىىطة نتشىىار
األفكار الالعقالنية هي  %60.68وشاعت هذه األفكىار حىول الكمىال الش صىي وفىي اآلخىرين  ،و لىي
أن

ا ستحسان  ،والقلق الزا د  ،وعدم القدرع عل التحك في األحزان  ،وتوق المصا ي  ،كما دلت النتا

مصادر اكتسا ،األفكار الالعقالنية هي أل ،بنسىلة ( ، )%72.22واألم بنسىلة ( ، )%44.44واألصىدقاء
بنسلة (  ، )%16.67والمدرسة وال امعة بنسلة ( ، )%11.11و وسا ل اإلعالم بنسلة (. )%11.11
أما شاهين وحمدي ( ) 2117قامىا بدراسىة ترلاىت مىن جىانين األول وصىاي والتىي هىدفت إلى معرفىة
العالقة بين درجة تقدير الذاع والتاكير الالعقالني لدى عينة من ( )249اللىا و اللىة  ،مىنه ( )119مىن
الىىذكور و ( )130مىىن اإلنىىاث  ،مىىن للىىة منطقىىة رام هللا والليىىرع التعليميىىة فىىي جامعىىة القىىد
بالسطين  ،وقىد اسىت دم اللىاحثين للدراسىة الوصىاية مقيىا

الماتوحىىة

األفكىار العقالنيىة والالعقالنيىة ومقيىا

تقىدير

الذاع  ،والثاني ت ريلي وقد هدفت استقصاء فاعليىة برنىام إرشىادي عقالنىي اناعىالي فىي تحسىين درجىة
تقدير الذاع لدى هىؤ ء الطللىة  ،وتكونىت عينىة الدراسىة الت ريليىة مىن سىتين اللىا نصىاه مىن الىذكور ،
والنصب اآلخر من اإلناث  ،ممن كانت درجاته من بين أعلى الىدرجاع فىو درجىة القطى على اختلىار
األفكار العقالنية و الالعقالنية ومقيا

تقدير الذاع من بين عينة الدراسة الوصاية ،أ هرع النتا

وجىود

ارتلا موجىي بىين درجىة التاكيىر العقالنىي ودرجىة تقىدير الىذاع لىدى الطللىة تكىورا وإناثىا ،كمىا أ هىرع
النتا

وجود فرو تاع د لة إحصا ية عند مستوى د لة ( )0.05بين الم موعتين الت ريليىة والضىابطة

في القيا

اللعدي عل مقيا

تقدير الذاع  ،ودلت أيضا عل انعدام أثر للتااعل بىين اللرنىام اإلرشىادي

والنو ا جتماعي عل درجة تقدير الذاع في القيا

اللعدي .
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أمىىا الصىىلاح والحمىىوز ( ) 2117فقىىد قامىىىا بدراسىىة هىىدفت إلىى التعىىىرد إلىى نسىىلة انتشىىار األفكىىىار
الالعقالنية بىين الطللىة ،وإلى التعىرد على العالقىة بىين األفكىار الالعقالنيىة بمتريىراع ال ىنس والسىكن
مىن ( )604اللىا

والت صص لدى للة جامعاع الضاة الرربية في فلسىطين  ،وتكونىت عينىة الدراسىة

من للة جامعاع ال ليل ،وبيت لح  ،وبيرزيت  ،واللىالغ عىدده ( )12708واسىت دم اللاحثىان مقيىا
األفكار الالعقالنية للريحاني ( ،)1985ودلت النتا

برن الدرجة الكلية لألفكار الالعقالنية عند العينة ككل

بلرت ( ،) %77.8وأنه توجد فرو معنوية في ال ىنس لصىالح الىذكور  ،فىي حىين لى تظهىر النتىا

فروقىا

معنوية تلعا لمكان السكن  ،وال امعة  ،والت صص العلمي .
كما قام العويضة ( ، ) 2118بدراسة هدفت إل التعرد إل كل من نسلة انتشىار األفكىار العقالنيىة –
والالعقالنية  ،ومستوياع الصحة الناسية  ،وإي اد العالقة بينه لدى عينة مىن للىة جامعىة عمىان األهليىة
باألردن ،وتكونت عينة الدراسة من ( )181اللا و اللة  ،وت اسىت دام مقيىا
أعده للليية العربية الريحاني ) ،) 1985ومقيا
وأ هرع النتا

األفكىار الالعقالنيىة الىذي

الصحة العامىة الىذي أعىده غولىدبيرغ ووليىام )، ) 1990

باست دام المتوسطاع الحسابية  ،وا نحرافاع المعيارية وجود ارتاا في مستوى انتشار

األفكار الالعقالنيىة لىدى أفىراد العينىة بلىغ أعلى مىن (  )5درجىاع ،وأشىارع نتىا

التكىراراع  ،والنسىي

الميويىىىىىة إلىىىىى سىىىىىيادع المسىىىىىتوى المتوسىىىىى( مىىىىىن الصىىىىىحة الناسىىىىىية بلىىىىىغ ( ، )%81.2يليىىىىىه المسىىىىىتوى
المىىن اض ( ، )%14.9والمسىىتوى المرتا ى ( ، )%3.9كمىىا أنىىه

توجىىد فىىرو تاع د لىىة إحصىىا ية فىىي

جمي األفكار الالعقالنية تعزى لمتريري( ال نس،الت صص) ،بينما توجد عالقة تاع د لة إحصا ية بين
األفكار الالعقالنية ومستوى الصحة الناسية عند مستوى د لة (.)0.05
وقام صىابر ( ) 2118بدارسىة هىدفت الدراسىة إلى الكشىب عىن األفكىار الالعقالنيىة كعوامىل مؤشىرع
بالذهانية المرخوتع من مقيا

الش صىية أليزنى  Eysenckوبالشىعور بالوحىدع وبالىطرا ،الش صىية ،

وقد لقت ا ختلاراع التي تقيس هذه المتريراع عل عينة من للة جامعة المل سىعود بالمملكىة العربيىة
السعودية بلغ قوامها (  )214اللا و اللة ( 107تكور  107 ،إناث ) ،وت التحقق من صالحية األدواع
المست دمة من الناحية السايكومترية (ثلاتها – صىدقها )  ،وأولىحت نتىا

الدراسىة مىن خىالل التحلىيالع

اإلحصىىا ية كاختلىىار الاىىرو بىىين ال نسىىين باسىىت دام  ، T testوجىىود فىىرو تاع د لىىة إحصىىا ية بىىين
ال نسين في بعض األفكار الالعقالنية  ،حيث أولحت النتا

أن الذكور أكثر مىيال (لالسىتنتاجاع السىللية

والقلول والرلا المطلق من ال ميى  ،والترويىل الش صىي لألمىور  ،و الذهانيىه ) ،بينمىا اإلنىاث يملىن إلى
(ا عتماديىىة  ،والكماليىىة المطلقىىة  ،والتهويىىل والملالرىىة فىىي األمىىور  ،والتشىىوه فىىي إدراك وفه ى النىىا
والشعور بالوحدع ) ،كما كشات النتا

،

إل أن بعض األفكار الالعقالنية ترتل( بكل من الذهانية والشىعور

بالوحدع ،وأن األفكار الالعقالنية تعد مؤشر هام لطراباع الش صية لدى ال نسين.
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وقام الحموري ( ) 2119بدراسة هدفت ،إل الكشب عن مدى مساهمة أساليي التاكير حسي نظريىة
السىىلطة الذاتيىىة العقليىىة لسىىتيرنليرغ ( )Stemrnbergفىىي األفكىىار الالعقالنيىىة لىىدى للىىة جامعىىة اليرمىىوك
باألردن  ،ومدى اختالد هذه المساهمة باختالد ال نس  ،ت است دام مقيا
التاكير  ،ومقيا

ستيرنلرغ وواجنىر ألسىاليي

األفكار الالعقالنية لكالجس  klsgesوالذي ترجمة للعربية جراداع ( .)2116وتكونت

عينة الدراسة من ( )358اللا و اللة من للة اللكالوريو

في جامعة اليرموك وأ هرع النتا

،وجود

فرو تاع د لة إحصا ية تعزى لمترير ال ىنس فىي أسىاليي التاكيىر المسىت دمة لىدى عينىة الدراسىة  ،كمىا
دلت عل و جود فرو تاع د لة إحصا ية تعىزى لمتريىر ال ىنس فىي مسىتوى انتشىار األفكىار الالعقالنيىة
وأ هرع نتا
معتقداع

تحليل ا نحدار المتعدد أن هناك بعض أساليي التاكيىر التىي تىؤدي بىالارد إلى

تلنىي نظىام

عقالنية بشكل أكلر من غيرها ( كرساليي التاكير المحلىي والاولىوي ) وأخىرى تىؤدي بىالارد

إل تلني معتقداع أكثر عقالنية ( كرسلو ،التاكير الهرمي  ،واألقلية ) وأ هرع النتا

أن القىدرع التنلؤيىة

ألساليي التاكير ت تلب باختالد ال نس .
وقام القيسي ( )2111بدراسة هدفت التعرد إلى العالقىة بىين األفكىار الالعقالنيىة والمسىتوى الدراسىي
وال نس وت قدير الىذاع لىدى للىة جامعىة الطايلىة التقنيىة بىاألردن  ،وتكونىت عينىة الدراسىة مىن
مستوى اللكالوريو

للىة فىي

بلغ عدده ( )280اللا و اللة منه  157اللا وعدد  123اللة  ،موزعين عل

كافىىىة المسىىىتوياع الدراسىىىية ،اسىىىت دم اللاحىىىث مقيىىىا
جراداع ) ،) 2006ومقيا

األفكىىىار الالعقالنيىىىة لكالجىىىيس  klageesترجمىىىة

تقدير الذاع ترجمة الذويي ( ، ) 2006وأ هرع النتا

،وجود فرو تاع

د لة إحصا ية في تقدير الذاع تعزى لل نس والمستوى الدراسي ،وأن مستوياع األفكىار الالعقالنيىة على
أبعاد العزو الىداخلي للاشىل  ،وتقيىي الىذاع السىللي  ،وسىرعة ا ناعىال كانىت لىدى اإلنىاث أعلى منهىا لىدى
الذكور ،و يوجد أثر للمستوى الدراسي في األفكىار الالعقالنيىة ،بينمىا أ هىرع ارتلىا تقىدير الىذاع بشىكل
دال إحصىىا يا عىىن اإلنىىاث بمقيىىا

األفكىىار الالعقالنيىىة وبثالثىىة أبعىىاد هىىي  :تقيىىي الىىذاع السىىللي  ،والعىىزو

الداخلي للاشل  ،وسرعة ا ناعال .
كمىىا قىىام م لىىي ( ) 2111إلى دراسىىة  ،هىىدفت الدراسىىة إلى الكشىىب عىىن ليعىىة العالقىىة بىىين األفكىىار
الالعقالنية والضرو النايسة لدى للة كلية التربية بصعدع جامعىة عمىران بىاليمن  ،وكىذل الكشىب عىن
مدى انتشار األفكار الالعقالنية بين الطللة تعزى لمترير ال نس  ،والكشب عىن مسىتوى الضىرو الناسىية
لدى الطللة وتكونت عينة الدراسة من ( )300الي و اللة من للة الكلية  ،وقىد اسىت دم اللاحىث اختلىار
األفكار الالعقالنية  ،واختلار الضرو الناسىية  ،وبعىد إجىراء المعال ىاع اإلحصىا ية تى التوصىل إلى أنىه
توجد عالقة ارتلا يه تاع د لة إحصا ية بين األفكار الالعقالنية وبىين الضىرو الناسىية وكىذل أ هىرع
الدراسة انتشار األفكار الالعقالنية بين لية الكلية حيث بلغ متوس( درجاته أعل من المتوس( الارلي
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للقيا

 ،وكان مستوى الضىرو الناسىية بدرجىة معتدلىة  ،بينمىا توجىد فىرو تاع د لىة إحصىا ية فىي

األفكار الالعقالنية بين الطللة وفقا لمترير ال نس لصالح الىذكور  ،كمىا توجىد فىرو تاع د لىة إحصىا ية
في الضرو الناسية بين الطللة وفقا لمترير ال نس لصالح الذكور .
كما قام الكيومي ( ) 2111بدراسة هدفت إلى التعىرد إلى نسىلة انتشىار األفكىار الالعقالنيىة وعالقتهىا
باألفكار السللية اآللية لدى معلمي شمال اللا نه بسلطنة عمىان فىي لىوء بعىض المتريىراع (النىو -عىدد
سنواع التدريس-المؤهل العلمي)  ،وتكونت عينة الدراسىة مىن (  )370مىن معلمىي شىمال اللا نىة  ،حيىث
بلغ عدد الذكور ( )151وعدد اإلناث (،)219وألغىرا
للريحىىىاني( ، )1985ومقيىىىا

الدراسىة تى اسىت دام مقيىا

األفكىار الالعقالنيىة

األفكىىىار السىىىللية اآلليىىىة مىىىن إعىىىداد الدحادحىىىة (،)2010وتىىى التحقىىىق مىىىن

ال صا ص السايكومترية للمقياسين ،وقد أ هرع النتا

،أن نسلة انتشار األفكار الالعقالنيىة لىدى معلمىي

منطقىىة شىىمال اللا نىىه تتىىراوح مىىا بىىين( )%21.89فىىي حىىدها األعل ى  ،بينمىىا
إحصا ية في األفكار الالعقالنية ككل تعزى لمترير النو

 ،بينما

توجىىد فىىرو تاع د لىىة

توجىد فىرو تاع د لىة إحصىا ية فىي

األفكار الالعقالنية ككل تعزى لمترير عدد سنواع التدريس وكانت الارو فيها لصىالح الايىة (أقىل مىن 5
سنواع)  ،وأيضا

توجد فرو تاع د لة إحصا ية في األفكار الالعقالنية تعزى لمتريىر المؤهىل العلمىي

باستثناء الاكرع الحادية عشرع (ال دية والرسمية في التعامل م اآلخرين) وكانت الاىرو فيهىا لصىالح فيىة
اللكالوريو ،أما بالنسلة لألفكار السللية اآللية فإنه

توجد فرو فيها تاع د لة إحصىا ية تعىزى لمتريىر

النو ومترير عدد سنواع التدريس ،ومترير المؤهل العلمي،كما أ هرع النتا

وجود عالقىة موجلىة تاع

د لىىة إحصىىا ية عنىىد مسىىتوى د لىىة ( )0.05بىىين الاكىىرع الالعقالنيىىة (( )3اللىىوم القاسىىي للىىذاع واآلخىىرين)
والدرجة الكلية لألفكار السللية اآللية بينما توجىد عالقىة سىاللة (عكسىية ) تاع د لىة إحصىا ية بىين األفكىار
الالعقالنية األخرى واألفكار الالعقالنية ككل وبين الدرجة الكلية لألفكار السللية اآللية.
ثالثا  :دارسات هدفت تقصي الخوف االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات
كمىىا اسىىتهدفت العديىىد مىىن الدراسىىاع تقصىىي ال ىىود ا جتمىىاعي وعالقتىىه بىىلعض المتريىىراع فقىىد قىىام
بدر ( ، ) 2115بدراسة هدفت إلى الكشىب عىن الاىرو بىين مرتاعىي ومن اضىي ماهىوم الىذاع فىي القلىق
ا جتماعي والتحصيل الدراسي  ،والتعىرد إلى العالقىة بىين ماهىوم الىذاع والقلىق ا جتمىاعي والتحصىيل
الدراسىىي ،تكونىىت عينىىة الدراسىىة مىىن ( )113اللىىة مىىن اللىىاع المرحلىىة المتوسىىطة بالمملكىىة العربيىىة
السىىعودية  ،تى اسىىت دام مقيىىا

القلىىق ا جتمىىاعي ومقيىىا

ماهىىوم الىىذاع وأسىىارع الدراسىىة عىىن  ،وجىىود

فرو معنوية تاع د لة إحصىا ية بىين مرتاعىاع ومن اضىاع ماهىوم الىذاع فىي القلىق ا جتمىاعي لصىالح
م موعة من اضاع ماهوم الذاع  ،كما أنه توجد عالقة ساللة بين ماهوم الىذاع والقلىق ا جتمىاعي بلعديىه
(المهاراع ا جتماعية ومستوى العالقاع ا جتماعية) والدرجة الكلية للمقيا  ،كما دلت عل وجود عالقة
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ارتلا يه موجلة بين التحصيل الدراسي وماهوم الذاع  ،بينما توجد عالقة ارتلا يه غير دالة بين القلق
ا جتماعي والتحصيل الدراسي .
وقىىام فيلليىىرز ( ،) Villers , 2119بدراسىىة هىىدفت إلى التعىىرد إلى العالقىىة بىىين الكماليىىة والقلىىق
ا جتمىىاعي بىىين للىىة جامعىىة نىىورث بوسىىطن ماستشوسىىتي Nrtheastern university Boston
 ، Massachusettsوالتعرد عل مدى انتشار القلق ا جتماعي بين الطللة من حيث متريراع ( ال نس،
والت صص  ،والسكن )  ،است دم اللاحث مقيا

الكمالية من إعداد فروست ) ) froost , 1994ومقيا

القلىىق ا جتمىىاعي مىىن إعىىداد اللاحىىث ) ،(2009وأ هىىرع نتىىا

الدراسىىة ،ارتاىىا نسىىلة القلىىق ا جتمىىاعي

وسىىمة الكماليىىة بىىين للىىة الت صصىىاع (الريالىىياع والايزيىىاء ) وان االىىها لىىدى للىىة الت صصىىاع (
الموسىىيق وا تصىىا ع ) ،كمىىا بينىىت وجىىود عالقىىة ارتلا يىىه تاع د لىىة إحصىىا ية بىىين الكماليىىة والقلىىق
ا جتماعي  ،ووجود فرو معنوية تاع د لة إحصا ية تعزى لمتريراع ال نس ،والت صص ،والسكن.
كما قام بين و لي ( ، ) Peng & lam , 2111هدفت الدراسة التحقق في عوامل ال طىر المحتملىة
للقلق ا جتماعي وقلق التااعالع ا جتماعية بين المراهقين الصينيين  ،اجري مسىح مسىتعر
قوانرتشىىو فىىي مقا عىىة قوانرىىدونغ فىىي الصىىين حيىىث ت ى تحديىىد للىىة المىىدار
بين (  )18-13عاما  ،است دم اللاحثان ألغرا

الدراسة مقيا

فىي مدينىة

الثانويىىة ،وكانىىت أعمىىاره

قلق التااعىل ا جتمىاعي على متريىراع

(الديموغرافية والتصور الذاتي في األداء المدرسي  ،والعالقة بين الوالدين والطال عل وجه التحديد بىين
أفراد العينة وأمهاته )  ،وكذل اسىت دم مقيىا
الدراسىىىة  ،أن النتىىىا

كانىىىت مرتلطىىىة بان اىىىا

احتىرام الىذاع وقىد تى تقنينىه على أفىراد العينىة وأ هىرع
دخىىىل األسىىىرع  ،وان اىىىا

احتىىىرام الىىىذاع  ،والعىىىداء

م العالقاع ا جتماعية مما يزيد من نسلة القلق لدى المراهقين ،وأنه توجد فرو معنوية فىي المتريىراع
التي ت تحديدها كمنلياع لقلق التااعل ا جتماعي ( العالقة بين الوالدين والطال وعدم احتىرام الىذاع ) و
توجد فرو معنوية دالة إحصا يا ُ تعزى لمترير ال نس .
أمىا تيىرن وآخىرون ( ، ) Taryn & Gordon & Fltt , 2111فقىد قىاموا بدراسىة هىدفت إلى
التعرد إل العالقة بين سمة الكمالية وردود الاعل ا جتماعية السللية وبين ا كتيىا ،والقلىق ا جتمىاعي ،
تكونىىىت عينىىىة الدراسىىىة مىىىن ( )155مىىىن للىىىة المرحلىىىة ال امعيىىىة ل امعىىىة نيويىىىورك وجامعىىىة بىىىروك
 University New York & University Brookوقىد اسىت دمت الدراسىة مقيىا
األبعاد  ،ومقيا

تقيي الذاع  ،ومقيا

التقيي ا جتمىاعي وقىد أ هىرع الدراسىة  ،وجىود عالقىة ارتلا يىه

بين الكمالية وتقيي الىذاع السىللي على األبعىاد التاليىة ( التعىر
أعرا

الكماليىة متعىددع

لىألتى – وسىوء المعاملىة )  ،كمىا تىرتل(

ا كتيا ،والقلق ا جتماعي بشىكل ملحىو مى ردود الاعىل ا جتماعيىة السىللية  ،وسىمة الكمىال ،

وتقيي الذاع .
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كمىىا قىىام الحراصىىي ( )2111بدراسىىة  ،هىىدفت إل ى الكشىىب عىىن مسىىتوياع القلىىق وعالقتهىىا بالم ىىاود
ا جتماعيىىة لىىدى المىىراهقين بىىلعض مىىدار

المنطقىىة الداخليىىة بسىىلطنة عمىىان  ،تكونىىت عينىىة الدراسىىة

من (  )469اللا و اللة ت اختياره بطريقه عشوا ية لقية من للة الصاود الثىامن والتاسى والعاشىر
والحىىىادي عشىىىر بمىىىدرا

م تمىىى الدراسىىىة بالمنطقىىىة الداخليىىىة وتراوحىىىت أعمىىىاره مىىىا بىىىين ()18-13

بواقى (  )253اللىىا و( )217اللىىة  ،وقىىد اسىىت دم اللاحىىث ألغىىرا

الدراسىىة مقيىىا

القلىىق والم ىىاود

ا جتماعية مىن إعىداد اللاحىث وقىد أ هىرع الدراسىة ،وجىود قلىق مىن اض لىدى أفىراد العينىة  ،كمىا بينىت
وجود اختالد بين مستوياع القلق يعزى لمترير النىو ا جتمىاعي لصىالح اإلنىاث ،وعىدم وجىود اخىتالد
بين مستوياع القلق يعزى لمترير العمر ،وأ هرع النتا

وجود م اود اجتماعيىة بمسىتوى متوسى( لىدى

أفراد العينة ،وأيضا وجود اخىتالد بىين مسىتوياع الم ىاود ا جتماعيىة يعىزى لمتريىر النىو ا جتمىاعي
لصالح اإلناث ،كما أ هرع عدم وجود اختالد بين مستوياع الم اود ا جتماعية تعزى لمترير العمىر ،
و وجىىود عالقىىة رديىىة حيىىث بلرىىت قيمىىة معامىىل ا رتلىىا بىىين مسىىتوى القلىىق ككىىل ومسىىتوى الم ىىاود
ا جتماعية ككل والذي بلىغ ( ) 0.0541وهىو ارتلىا متوسى( تو د لىة إحصىا ية عنىد مسىتوى د لىة اقىل
من ( )0.05مما يعني انه كلما زاد مستوى قلق الطللة زادع لديه الم اود ا جتماعية  ،كما أ هر تحليل
تلاين ا نحدار اللسي( أن درجاع أفراد عينة الدراسة عل مقيا

القلق يسه فىي تلىاين درجىاع الم ىاود

ا جتماعية بنسلة .%29.3
أمىىا العاسىىمي والضىىل ( )2111فقىىد قامىىا بدراسىىة ،هىىدفت الدراسىىة إلىى التعىىرد إلىى العالقىىة بىىين
استراتي ياع تقدي الذاع والقلق ا جتماعي ،ومعرفة د لة الارو لمتريراع ال نس والللد وال نسىية لىدى
عينة من للة جامعة دمشق بسورية وجامعة سوهاج بمصىر  ،وتكونىت عينىة الدراسىة مىن (  )300اللىا
و اللة من جامعىة دمشىق بواقى (  )150الىي و اللىة  ،و( )150اللىا و اللىة مىن جامعىة سىوهاج  ،تى
اختيىىاره مىىن للىىة الارقىىة األول ى اسىىت دم اللاحثىىان مقيىىا

اسىىتراتي ياع تقىىدي الىىذاع  ،ومقيىىا

القلىىق

ا جتماعي ,وتل بعد التحقق من صدقهما وثلاتهما عل أفراد العينة  ،وقد أ هرع الدراسة بوجىود عالقىة
ارتلا يه دالة إحصا يا بين استراتي ياع تقدي الذاع بربعادها الم تلاة والقلق ا جتماعي  ،وأيضىا بوجىود
فرو معنوية دالة إحصا يا بين أفراد العينتين في بعض أبعاد استراتي ياع تقىدي الىذاع  ،كمىا أن الىذكور
ي تلاون عن اإلناث في اس ت دام بعض ا ستراتي ياع حيث تست دم اإلناث استراتي ياع التوسىل كوسىيلة
للتواصل م اآلخرين  ،بينما يست دم الذكور استراتي ياع الحظوع من اآلخرين وترقية الذاع .
كما قام مي ان و جيرري ( ، ) Megan & Jerry , 2111بدراسة ،هدفت الدراسة إلى التعىرد
إل العالقة بىين القلىق ا جتمىاعي والميىول إلى شىر ،ال مىر لىدى للىة جامعىة كونتيكىت ومركىز صىحي
 University Of Conncticut Health Centerعن ريق است دام المذكراع اليومية لللحث عما إتا
40

كانت المواقب والتااعالع ا جتماعية لها عالقة بإحداث القلق ا جتماعي وبالتالي الل ىوء إلى تعىا ي
الكحول  ،تكونت عينة الدراسة من ( )476من للة ال امعة وتل عل فتراع من ناس اليوم ( مساء ناس
اليوم أو في اليوم التىالي  ،أو بعىد المسىاء مىن اليىوم التىالي )  ،ولمىدع  30يومىا وأ هىرع الدراسىة  ،بىرن
هناك عالقة موجلة تاع د لىة إحصىا ية بىين ميىول القلىق ا جتمىاعي وتعىا ي الكحىول فىي المسىاء عنىدما
يكون قد حدث للارد موقب محرج في تل اليوم  ،وان اا
ا جتمىىاعي ،وأن النىىا

م ى ان اىىا

نسلة شر ،الكحول مى ان اىا

نسىلة القلىق

القلىىق ا جتمىىاعي تظهىىر زيىىادع للتكيىىب فىىي التعامىىل م ى األحىىداث

المحرجة ويقلل بالتالي من شر ،الكحول  ،بينما م ارتاا مستوى القلق ا جتماعي م األحداث اليومية
يزيد من مستوياع شر ،الكحول إل أعل المستوياع لدى أفراد العينة .

ثالثا  :مناقشة الدراسات السابقة
من خالل استعرا

الدراساع السابقة التي تناولت األفكار الالعقالنية وعالقتها بىال ود ا جتمىاعي

لدى للة المرحلة ال امعية وتناولها بالقراءع والتحليل يمكن است الص التالي :
 اتاقىىت معظ ى الدراسىىاع السىىابقة م ى الدراسىىة الحاليىىة بدراسىىة األفكىىار الالعقالنيىىة وعالقتهىىا بىىال ودا جتماعي  ،إ أنا اختلات باللحث لمتريراع أخرى  ،كدراسىة ( الاىانو وآخىرون Alfano At , 2006
 ، Alعلىد ال ىالق واللنىاء ، 2006،رتيىي  ، 2011،سىتيان وآخىرون  ، ) Stefan et al , 2012فىي
حىىين كانىىت هنىىاك بعىىض الدراسىىاع السىىابقة التىىي بحثىىت العالقىىة الريىىر الملاشىىرع فىىي األفكىىار الالعقالنيىىة
وال ود ا جتماعي كدراسة (علد الرحمن و علدهللا  ، 1994كارين وآخرون Karen Et Al , 2008
داي  ، DYE , 2000ميىىاهي وآخىىرون Al , 2007

Et

 ، ) Mihaiوبالنسىىلة لل ىىود

ا جتمىىىاعي تناولىىىت بعىىىض الدراسىىىاع العالقىىىة بينىىىه وبىىىين بعىىىض المتريىىىراع كدراسىىىة ( بىىىدر ، 2005،
فيلليرز  ) Villers , 2009وهذا ما يميز الدراسة الحالية حيث أنها اقتصرع في التعرد عل العالقىة
بين األفكار الالعقالنية وال ود ا جتماعي كعالقة ملاشرع .
 تناولت معظ الدراساع السابقة األفكىار الالعقالنيىة لىدى للىة ال امعىة التىي هىدفت إلى معرفىة مىدىانتشار األفكار الالعقالنية بين للة ال امعة إ أنها اختلات في المراحل الدراسية حيث ت اختيار عينىاع
للمراحىىىىىىىىىىىىل األولىىىىىىىىىىىى واألخيىىىىىىىىىىىىرع مىىىىىىىىىىىىن المراحىىىىىىىىىىىىل ال امعيىىىىىىىىىىىىة  ،كدراسىىىىىىىىىىىىة (حسىىىىىىىىىىىىن
وال مىىىىىىىالي،2003,والشىىىىىىىربيني،2005،جىىىىىىىراداع ،،2006،الصىىىىىىىلاح والحمىىىىىىىوز ،2007،شىىىىىىىاهين
وحمدي ،2007 ،القيق ، 2008 ،العويضة  2008 ،اللرا  ، 2008صابر  ، 2008الحموري ، 2009
القيسي  ، 2010الزهراني  ، 2010م لي ،) 2111،في حين تناولت دراساع أخرى عيناع أخرى
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كالمعلمين واأل اال والمراهقين كدراسة (علدالرحمن و علىدهللا  ، 1994 ،كىارين وآخىرون 2008 ,
 ، Karen Et Alالرامدي  ، 2009،رتيي  ، 2011 ،الكيومي  ، ) 2011،وكذل بالنسلة لدراساع
ال ىىود ا جتمىىاعي فقىىد تناولىىت معظ ى الدراسىىاع السىىابقة ال ىىود ا جتمىىاعي أيضىىا لىىدى للىىة ال امعىىة
لمراحل معينة وليس لكىل المراحىل  ،كدراسىة (بىدر ، 2005 , ،فيلليىرز  ، Villers , 2009العاسىمي
والضىل  2011 ،مي ىان وآخىرون  ، Megan Et Al , 2011 ،الحراصىي  ، )2011،وهىذا مىا
يميز الدراسة الحالية عن الدراساع في أنها تناولت للة الكلياع ل مي المراحل ال امعية .
 عنىىىد مقارنىىىه ح ىىى عينىىىة الدراسىىىاع السىىىابقة بح ىىى عينىىىة الدراسىىىة الحاليىىىة يالحىىىظ أن ح ىىى عينىىىةدراسىىاع ( الصىىلاح والحمىىوز ، 2007،واللىىرا  ، 2008،الرامىىدي ، 2009 ،الزهرانىىي ) 2010،كانىىت
كليىىىىرع جىىىىدا حيىىىىث تعىىىىدع (  ) 411فرد ،فىىىىي حىىىىين اسىىىىت دمت دراسىىىىاع أخىىىىرى عينىىىىاع متوسىىىىطة
كدراسة (صابر، 2008 ،القيسي ،2010،رتيي ،) 2011،وهناك دراساع است دمت عيناع صىريرع جىدا
كدراسىة ( القيىق  ، 2008،مىاكس ، Max 1988 ,داي ، Dya 2000،ميىاهي وآخىرون , 2007
 ، Mihai Et Alكىارين وآخىرون  ) 2008 Karen et la ,بلعىت أقىل مىن ( ) 111فىرد ،وكىذل
بالنسلة لدراساع ال ود ا جتماعي فإن معظ الدراساع السابقة التي است دمت عينىاع كليىرع كدراسىة (
الحراصىي ،2011،مي ىان وآخىرون  ،( Megan Et Al 2011 ,فىي حىين اسىت دمت دراسىاع أخىرى
عيناع متوسطة كدراسة (بدر ، 2005،العاسمي والضل  ، 2011،تيرن وآخرون 2011 ،

Taryn

 )et alفىي حىين بلىغ عىدد عينىة الدراسىة الحاليىة ( )282فىرد وهىو بىذل يتوسى( مىا بىين العينىة الكليىرع
والصريرع .
 -فيمىا ي ىص أداع القيىا

فىإن معظى الدراسىاع السىىابقة اسىت دمت مقيىا

األفكىىار الالعقالنيىة مىن إعىىداد

الريحىاني ( ) 1985كدراسىة ( حسىن وال مىالي ، 2003،الشىربيني  ، 2005،الصىلاح والحمىىوز، 2007،
العويضىىة  ، 2008،الرامىىدي  ، 2009 ،الزهرانىىي  ، ) 2010،وكىىذل
اسىىت دمت بعىىض الدراسىىاع مقيىىا

بالنسىىلة لل ىىود ا جتمىىاعي فقىىد

تىى تقنينيىىة لدراسىىاع سىىابقة كدراسىىة ( بىىدر ، 2005،العاسىىمي و

الضىىل  ،) 2011،فىىي حىىين اسىىت دمت بعىىض الدراسىىاع أدواع قيىىا

أخىىرى كدراسىىة ( دراسىىة مي ىىان

وآخرون  ،) Megan Et Al 2011 ,والتي است دمت المذكراع اليومية لقيا

ال ود ا جتماعي

الدراسة وهما مقيا

األفكار الالعقالنيىة

في حين است دمت الدراسة الحالية أداتين ت تطوريهما ألغرا
ومقيا

ال ود ا جتماعي وهو ما يميز هذه الدراسة .

 -أ هرع نتا

الدراساع السابقة انتشار األفكار الالعقالنيىة لىدى للىة ال امعىة  ،حيىث أجمعىت معظمهىا

إلىىىىى انتشىىىىىار األفكىىىىىار الالعقالنيىىىىىة كدراسىىىىىة (حسىىىىىن وال مىىىىىالي ، 2003،داي Dya 2000 ,
الشربيني، 2005،الصلاح والحموز ، 2007،القيق ، ) 2008 ،في حين أ هرع نتا
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الدراسة الحالية

،

إل ان اا

درجة انتشار األفكار الالعقالنية بين الطللة  ،وكذل بالنسلة لدراساع ال ود ا جتماعي

فقد أ هرع نتا

بعض الدراساع السابقة انتشىار ال ىود ا جتمىاعي بىين أفىراد العينىاع كدراسىة ( اللنىاء

وآخرون ،2006،دراسة فييللرز  ، ) 2009 ,في حين أ هىرع نتىا

الدراسىة الحاليىة ان اىا

درجىة

مسىىتوى الشىىعور بىىال ود ا جتمىىاعي لىىدى عينىىة الدراسىىة وهىىذا مىىا يميىىز الدراسىىة الحاليىىة عىىن الدراسىىاع
السابقة.
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الفصل الثالث

( منهجية الدراسة وإجراءاتها )

أوال  :منهجية الدراسة .
ثانيا  :مجتمع الدراسة وعينتها .
ثالثا  :أدوات الدراسة .
رابعا  :اإلجراءات
خامسا  :أساليب المعالجة اإلحصائية .

الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاتها

يتناول هىذا الاصىل منه يىة الدراسىة  ،ووصىاا للطريقىة  ،واإلجىراءاع الميدانيىة للدراسىة الحاليىة مىن
حيىىث وصىىب م تم ى الدراسىىة  ،وعينتهىىا  ،ووصىىاا لىىألداع المعتمىىدع  ،وكىىذل اإلجىىراءاع التىىي قامىىت بهىىا
اللاحثة لتكييب األداع عل العينة العمانية  ،وإجراءاع التطليىق المسىتعملة  ،والمعال ىة اإلحصىا ية للتحقىق
من أهداد الدراسة .
أوال  :منهجية الدراسة
ت است دام المنه الوصاي ا رتلا ي باعتلاره أكثر المنىاه اللحثيىة مال مىة لطليعىة هىذه الدراسىة إت
يعتمد عل دراسة الظاهرع كما هي في الواق  ،ويهت بوصاها وصىاا مسىحيا ليقىود اللاحىث إلى التاسىير ،
واسىىىت الص النتىىىا

المتضىىىمنة لمشىىىكلة الدراسىىىة  ،وتطويرهىىىا  ،ومقارنتهىىىا بريرهىىىا مىىىن الظىىىواهر  ،أو

المشكالع .

ثانيا ً  :مجتمع الدراسة وعينتها
 مجتمع الدراسة :تكون م تم الدراسىة مىن جميى

للىة كليىاع العلىوم التطليقيىة ( علىري – نىزوى – الرسىتا ) خىالل

العىىام األكىىاديمي  2013/2012 :اللىىالغ عىىدده ()4568مىىنه (  )1308اللىىا و ( )3260اللىىة ،حسىىي
إحصا ية وزراه التعلي العالي لسنة .2012
 عينة الدراسة :ت ى اختيىىار عينىىة الدراسىىة بالطريقىىة المتيسىىرع مىىن م تم ى الدراسىىة  ،إت بلىىغ عىىدد أفرادهىىا ( )282اللىىا
و اللة  ،منه (  ) 115اللا و (  )167اللة  ،وكما هو مولح في جدول (  ) 1توزي أفراد العينة تلعا
للت صص األكاديمي ،والنو .
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جدول ( ) 2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األكاديمي والنوع
عدد الطللة حسي النو

عدد الطللة حسي الت صص األكاديمي

تكور

إناث

تصمي

115

167

104

إدارع أعمال اتصا ع
77

62

الم مو

ان ليزي
282
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ثالثا ً  :أدوات الدراسة :
 مقياس األفكار الالعقالنية :قامت الباحثة بتطوير مقياس األفكار الالعقالنية باالعتماد على الخطوات اآلتية :
أ -اإل ىىىال علىىى المراجىىى  ،واألدبيىىىاع السىىىابقة المرتلطىىىة بمولىىىو الدراسىىىة  ،التىىىي تناولىىىت األفكىىىار
الالعقالنية  ،إت ت ولى تصىور والىح حىول األفكىار الالعقالنيىة وصىياغة بعىض الاقىراع منهىا  ،ومىن
أبرز هذه المراج (توفيق ودرويش ( )1999،الكاوري( )2008 ،الزهراني .)2010 ،
 – ،مراجعة التعاريب والمااهي تاع الصلة بمترير األفكار الالعقالنية لتحديد بنية المقيا

.

ج – الرجو إل الدراساع السابقة المتعلقة باألفكار الالعقالنية  ،إت ت مراجعة المقاييس التىي تضىمنتها ،
والتي تتعلق باألفكار الالعقالنية لالسىتاادع منهىا فىي اقتلىا

بعىض الاقراع،لتحديىد م ا تهىا إت تى اختيىار

المقاييس التي تضمنتها  ،ومن ث قامت اللاحثة بصياغة فقراع المقيا

بما يتالءم م

ليعة عينة الدراسة

والليية العمانية .
د -قامت اللاحثة بت مي بعض الاقراع الشا عة بين الطللة من خالل عملها في مركز ال دماع الطالبية ،
حيث ت اختيار بعض هذه الاقراع لتكون من لمن فقراع المقيا
واعتمادا عل ما سلق وبعد تعديل المقيىا

.

مىن قلىل المحكمىين تمكنىت اللاحثىة مىن صىياغة ( ) 63فقىرع

ملحق (  () 5الصورع النها ية ) موزعة عل (  ) 8م ا ع هي كاآلتي :
 مصادر التعاسة  :تكون هذا الم ال بصورته النها ية من (  ) 8فقراع  ،اشتمل عل فقراع تقيس بعىضمن المواقب التي تشعر الارد بالتعاسة  ،والاقراع التي تضمنها هذا الم ال تلدأ من . ) 8 -1 ( :
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 توق الكوارث  :تكون هذا الم ال بصورته النها ية من (  ) 6فقراع ،أشتمل عل فقراع تقىيس توقعىاعالارد حول الكوارث  ،والاقراع التي تضمنها هذا الم ال تلدأ من .) 14 -9 ( :
 لي الترييد وا ستحسىان  :تكىون هىذا الم ىال بصىورته النها يىة مىن ( ) 9فقىراع  ،أشىتمل على فقىراعتقىىيس المواقىىب التىىي تتطلىىي الترييىىد وا ستحسىىان مىىن اآلخىىرين ،والاقىىراع التىىي تضىىمنها هىىذا الم ىىال تلىىدأ
من .)32 -15( :
 ابتراء الكمال الش صي  :تكون هذا الم ال بصورته النها ية من ( ) 9فقىراع أشىتمل على فقىراع تقىيسالمواقىىىب التىىىي يلترىىىي فيهىىىا الاىىىرد الكمىىىال فىىىي كىىىل أعمالىىىه  ،والاقىىىراع التىىىي تضىىىمنها هىىىذا الم ىىىال تلىىىدأ
من .)32-24( :
 اللوم القاسي للذاع واآلخرين  :تكون هذا الم ال بصورته النها يىة مىن ( ) 8فقىراع اشىتمل على فقىراعتقيس المواقب التي يكثر فيها الارد مىن لىوم ناسىه أو لىوم اآلخىرين وبقسىوع  ،والاقىراع التىي تضىمنها هىذا
الم ال تلدأ من .) 40 -33( :
 التهور ا ناعالي  :تكون هىذا الم ىال بصىورته النها يىة مىن (  ) 8فقىراع اشىتمل على فقىراع تعلىر عىنا ناعا ع الساللة من الارد ت اه أي موقب  ،والاقراع التي تضمنها هذا الم ال تلدأ من .)48 -41 (:
 القلق الزا د  :تكون هذا الم ال بصورته النها ية من (  ) 8فقراع اشتمل عل فقراع تعلر عن قلق الاردالزا د عن حدع ت اه المواقب الحياتية  ،والاقراع التي تضمنها هذا الم ال تلدأ من .)56-49( :
 ا عتمادية والعالقاع م اآلخرين  :تكون هذا الم ال بصورته النها ية من (  ) 8فقراع تعلر عىن مىدىاعتماد الارد عل غيرع في كل أمور حياته  ،والاقراع التي تضمنها هذا الم ال تلدأ من .) 64 -57 ( :
وتكون ا سىت ابة لاقىراع المقيىا

برسىلو ،ليكىرع ال ماسىي للتعليىر عىن درجىة الموافقىة حيىث يشىير

الوزن (  ) 5إل (تنطلق تماما) ،ويشير الىوزن ( ) 4إلى ( تنطلىق بدرجىة عاليىة )  ،ويشىير الىوزن ( ) 3
إل ( تنطلق بدرجة متوسطة )  ،ويشير الوزن ( )2إل تنطلق بدرجة قليلة  ،ويشير الوزن (  ) 1إل (
تنطلق أبدا) .
أمىىا الاقىىراع السىىللية فقىىد تى عكسىىها لتتناسىىي مى الاقىىراع ا ي ابيىىة  ،ويىىت احتسىىا ،درجىىة ا سىىت ابة
للمقيا

من ( )320-64حيث تعلر الدرجة ( )320الحىد األعلى لألفكىار الالعقالنيىة لىدى الطللىة  ،وتعلىر

الدرجة ( )64عن الحد األدن لألفكار الالعقالنية لدى الطللة .
وقد خصص ال زء األول من المقيا

للتعريب برداع الدراسة  ،وكياية ا ست ابة لها .
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صدق وثبات مقياس األفكار الالعقالنية :
ت تقدير األداع وتل عل النحو اآلتي :

أو  :صد الاقراع في تحديد علاراع المقيا من خالل تلنىي أسىلو ،التحكىي اسىتعمل صىد الاقىراع
للمقيا

كاآلتي :

 الصدق الظاهري لمقياس األفكار الالعقالنية :تىىىىى اسىىىىىت راج صىىىىىد المقيىىىىىا

بعىىىىىد عرلىىىىىه بصىىىىىيرته األوليىىىىىة اللالرىىىىىة علاراتىىىىىه ( )87فقىىىىىرع

ملحق (  ( ) 4الصورع األولية ) عل م موعة من المحكمين الم تصين في م ال على الىناس واإلرشىاد
الناسي والعلوم اإلنسانية والتربوية  ،ملحق (  ، ) 3إت بلغ عىدده ( )12مىن أعضىاء هييىة التىدريس فىي
كل من  :جامعة نزوى  ،وجامعة السلطان قابو
فقىراع المقيىىا

 ،وكلية العلوم التطليقية بالرسىتا  ،لتقريىر مىدى صىد

 ،ومىىن خىىالل إبىىداء رأيهى ومالحظىاته فىىي فقىىراع المقيىىا

مناسلة لاقراع المقيا

 ،ولرر

 ،والتعىىديالع التىىي يرونهىىا

تل فقد تلنت اللاحثة نسلة ( ) %91من اتاا المحكمين عل الاقىراع،

أي باتاا ( ) 11محكمين كقيمة محكية وبناء عل اقتراحاع ل نىة التحكىي  ،وآرا هى تمىت إعىادع صىياغة
الاقراع لمن الم ا ع اآلتية :
 مجييييال مصييييادر التعاسيييية  :الىىىىذي كىىىىان يتضىىىىمن (  ) 9فقىىىىراع فىىىىي ( الصىىىىورع األوليىىىىة للمقيىىىىا )ملحق (  ) 4ومن ث حذفت منه الاقراع اآلتيىة  ، ) 9،7 ( :وألىيات لىه فقىرع مىن م ىال توقى الكىوارث
والتي تحمل الرق (  ، )11فرصلح الم ال يتضمن (  ) 8فقراع ملحىق (  ) 5وقىد عىدلت الاقىرع ( ، ) 7
حيث كانت ( يكون أن الارد دا ما مسيول عن كل ما ياكر فيه ) فرصلحت ( الارد دا ما مسيو عن كىل مىا
ياكر فيه )  ،والاقرع ( ) 4التي كانت ( بد أن يحاسي ويعاقي الارد ناسىه على كىل شىئ ياعلىه مهمىا كىان
بسيطا ) لتصلح( بد أن يحاسي الارد ناسه ويعاقلها عل كل خطر ولو كان بسيطا ) .
 -مجال توقع الكوارث  :الذي كان يتضمن (  ) 11فقرع في ( الصورع األولية للمقيا

) ملحق (  ) 4ومن

ث حذفت منه الاقراع اآلتية  ، ) 19 ،15 ،12،10 ( :وت نقل الاقرع ( ) 16إل الم ال األول  ،فرصلح
الم ىىال يتضىىمن ( ) 6فقىىراع ملحىىق ( ، ) 5وقىىد عىىدلت الاقىىرع ( )11حيىىث كانىىت ( أومىىن بىىرن غالليىىة
يوجد لها تاسىير علمىي ) فرصىلحت ( أ مىن بىرن غالليىة الظىواهر الكونيىة

يوجىد لهىا

الظواهر الحياتية

تاسير علمي )،والاقرع(  ) 13التي كانىت( أ مىن بىرن ال ىود مىن إمكانيىة حىدوث أمىر مكىروه

يقلىل مىن

احتمال حدوثه ) فرصلحت ( أعتقد برن ال ود من إمكانية حدوث أمر مكروه
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يقلل من احتمال حدوثه)،

والاقرع (  ) 14حيث كانت ( أ مىن بىرن جميى ر ى أحالمىي تتحقىق بمىا فيهىا الكىوارث ) فرصىلحت (
أشعر برن جمي ر ى أحالمي تتحقىق بمىا فيهىا الكىوارث )  ،والاقىرع ( ،)20التىي كانىت ( ي ىي أن يكىون
الش ص حذرا من حدوث الم ا ر ) فرصلحت ( ي ي أخذ الحيطة والحذر من الوقو في األخطار ).
 -مجييال طلييب التأييييد واالستحسييان  :الىىذي كىىان يتضىىمن (  ) 12فقىىرع فىىي ( الصىىورع األوليىىة للمقيىىا

)

ملحق (  ) 4ومن ث حذفت منه الاقراع اآلتيىة  ، ) 28 ،25 ،23 ( :فرصىلح الم ىال يتضىمن (  )9فقىراع
ملحىىق (  ، ) 5وقىىد عىىدلت الاقىىرع (  ) 21حيىىث كانىىت (
أتوق ) فرصلحت (

اسىىتطي أن أقلىىل أعمىىالي تىىرتي عل ى غيىىر مىىا

أستطي أن أقلىل األعمىال تىرتي على غيىر مىا أتوقى ) والاقىرع ( ) 30حيىث كانىت (

أهت كثيرا بإرلاء والدي عني حت ولو عل حسا ،صحتي ) فرصلحت ( أهىت كثيىرا بإرلىاء اآلخىرين
حت ولو عل حسا ،صحتي ).
 -مجييال ابتغيياء الكمييال الشخصييي  :الىىذي كىىان يتضىىمن (  ) 11فقىىرع فىىي (الصىىورع األوليىىة للمقيىىا

)

ملحىىق (  ) 4ومىىن ث ى حىىذفت منىىه الاقىىراع اآلتيىىة  ، ) 37 ، 35 (:فرصىىلح الم ىىال يتضىىمن (  ) 9فقىىراع
ملحق (  ،)5وقد عدلت الاقرع (  )33حيث كانت ( ي ي أن أكون األول في كل شئ ) فرصلحت ( أحىرص
عل أن أكىون األول فىي كىل شىئ )  ،والاقىرع ( ) 38حيىث كانىت (حتى يشىعر الاىرد بالقيمىة والتقىدير مىن
اآلخرين بد أن يكون عل درجة عالية من الكااءع في كل شئ ) فرصلحت ( كااءع الارد لرورية لكسي
احترام وتقدير

اآلخرين )  ،والاقرع (  )39حيث كانت ( اغضي كثيىرا إتا حصىلت على المركىز الثىاني

عل الدفة إن ل أكىن األول ) فرصىلحت (اغضىي كثيىرا اتا لى أحصىل على المركىز األول على الدفعىة )،
والاقرع( ) 41حيث كانت ( اشعر بالرضي الشديد عن عرلىي للمىادع الدراسىية ولى أتلىق أي تعليىق يىوحي
بالتاو من زمال ي والمعل ) ،فرصلحت ( اشعر بالرضي الشديد عن عرلي للمادع الدراسىية إن لى أتلىق
أي تعليق يوحي بالتاو من زمال ي والمعلى ) ،والاقىرع ( )42حيىث كانىت ( اشىعر بىالحزن الشىديد عنىدما
أصىىىل متىىىرخرا عىىىن موعىىىد المحالىىىرع ) ،فرصىىىلحت (

أرتضىىىي مطلقىىىا الوصىىىول متىىىرخرا عىىىن موعىىىد

المحالرع )،والاقرع ( )43حيث كانت ( ي ي أ أخطئ في جمي أسيلة ا متحىان ) فرصىلحت ( ي ىي أ
أخطئ في أي أسيلة ا متحان ) .
 -مجيييال ليييوم اليييذات واآلخيييرين  :الىىىذي كىىىان يتضىىىمن (  ) 11فقىىىرع فىىىي ( الصىىىورع األوليىىىة للمقيىىىا

)

ملحق (  ) 4ومن ث حذفت منه الاقراع اآلتية  ،) 52 ، 49 ، 46 (:فرصلح الم ال يتضمن (  ) 8فقراع
ملحىىق ( ،) 5وقىىد عىىدلت الاقىىرع ( ، ) 44حيىىث كانىىت ( عىىدم ن ىىاحي يعنىىي بىىرنني غيىىر مهى وغيىىر نىىاف )
فرصلحت ( إن ن احي يشير إلى أننىي غيىر مهى وغيىر نىاف )،والاقىرع( ، )47حيىث كانىت ( مىن األفضىل
واألسهل ت ني المشكالع والمسؤولياع عل أن أواجههىا) فرصىلحت  (،مىن األفضىل واألسىهل أن أت نىي
المشكالع والمسؤولياع عل أن أواجهها).
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) ملحىق ( ) 4

 -مجال التهور االنفعالي  :الذي كان يتضمن (  )11فقرع في ( الصىورع األوليىة للمقيىا

ومن ث حذفت منه الاقراع اآلتية  ، )75 ،46 ( :فرصلح الم ال يتضمن (  ) 8فقىراع ملحىق ( ، ) 5وقىد
عىىدلت الاقىىرع (، ) 58حيىىث كانىىت ( ياقىىد الاىىرد هيلتىىه واحتىىرام النىىا
فرصىىلحت ( ياقىىد الاىىرد كثيىىر المىىزاح هيلتىىه واحتىىرام النىىا

لىىه إتا أكثىىر مىىن المىىرح والمىىزح ) ،

لىىه ) ،والاقىىرع ( ، ) 59حيىىث كانىىت ( اشىىعر

بالطرا ،شديد حين أفشل في إي اد الحل الذي اعتلره حال مثاليا لمىا أواجىه مىن مشىكالع ) ،فرصىلحت (
اشعر بالطرا ،شديد حين أفشل في إي اد الحل المثالي لما أواجه مىن مشىكالع ) ،والاقىرع (، ) 61حيىث
كانت( يزع ني أن أكون لحية للواق السئ الذي دبره وخططه لي اآلخرون ) ،فرصلحت ( أرل برن
أكون لحية المؤامراع وخط( اآلخرين ).
 -مجال القلق الزائد  :الذي كان يتضمن ( ) 11فقرع في ( الصورع األولية للمقيا

) ملحق (  ) 4ومن

ث حذفت منه الاقراع اآلتية  ، ) 75، 72 ،69،67 ( :فرصلح يتضمن (  ) 7فقىراع ملحىق (  ، ) 5وقىد
عدلت الاقرع (، ) 74حيث كانت ( أت ود دا ما أن تسير األمور عل غير ما أريد )  ،فرصلحت ( أت ود
من أن تسير األمور عل غير ما أتوق ).
 مجال االعتمادية والعالقات مع اآلخرين  :الذي كان يتضمن ( ) 11فقرع في ( الصورع األولية للمقيا )ملحق (  ) 4ومىن ثى حىذفت منىه الاقىراع اآلتيىة  ، ) 85 ،78 ( :فرصىلح الم ىال يتضىمن (  ) 8فقىراع
ملحق ( ،) 5وقد عدلت الاقرع ( ) 81حيث كانت ( إن تعامل الرجل مى المىرأع مىن منطلىق تاوقىه عليهىا
يضر في العالقىة التىي ي ىي أن تقىوم بينهمىا ) فرصىلحت ( إن تعامىل الرجىل مى المىرأع مىن منطلىق تاوقىه
عليها يؤثر في العالقة التي ي ي أن تقوم بينهما ).
وقد اعتمىدع الاقىراع التىي حصىلت على نسىلة اتاىا ( ) %91فىركثر  ،واسىتقر المقيىا
فقرع  ،ملحق (  ( ،) 5الصورع النها ية للمقيا

على ()63

).

الصدق البنائي :
ت است راج صىد اللنىاء لمقيىا

األفكىار الالعقالنيىة مىن خىالل تطليىق المقيىا

على عينىة الصىد

المكونة من (  ) 33اللا و اللة ،وتحقق تل من خالل است راج العالقة ا رتلا يىة بىين درجىة الم ىال
والدرجة الكلية للمقيا  ،وهذا يدل عل أن الم ال يقيس الماهوم تاته الذي تقيسىه الدرجىة الكليىة للمقيىا ،
وال دول (  ) 2يلين معامالع ارتلا كل م ال بالدرجة الكلية لمقيا
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األفكار الالعقالنية .

جدول رقم ( ) 7
معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس األفكار الالعقالنية والدرجة الكلية للمقياس.
معامل ا رتلا
1.86
1.48
1.79
1.15
1.88
1.68
1.73
1.81

الم ال
مصادر التعاسة
توق الكوارث
لي الترييد وا ستحسان
ابتراء الكمال الش صي
اللوم القاسي للذاع واآلخرين
التهور ا ناعالي
القلق الزا د
ا عتماد والعالقاع م اآلخرين

مستوى الد لة
1.11
1.11
1.11
1.4
1.11
1.11
1.11
1.11

يتضح من جدول ( ،) 2أنه توجد عالقة ارتلا ية موجلة عند مستوى الد لة ( ) 1.11بين م ا ع
مقيا األفكار الالعقالنية والم مو الكلي.

 ثبات مقياس األفكار الالعقالنيةت التحقق من ثلاع المقيا

من خالل تطليقهىا على عينىة مىن غيىر عينىة الدراسىة األساسىية وبلىغ

ح مهىىا( ) 33اللىىا و اللىىة ،وتى اختيىىاره بطريقىىة عشىىوا ية مىىن م تمى الدراسىىة ،فقىىد تى حسىىا ،معامىىل
ا تسا الداخلي باست دام معادلة ألاا لكرونلاخ,وجدول ( )3يولح معامالع الثلاع.
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جدول () 3
معامالت الثبات لمقياس األفكار الالعقالنية
عدد فقرات المجاالت

معامل الثبات

المجال
مصادر التعاسة

9

0.71

توق الكوارث

11

0.58

12

0.60

ابتراء الكمال الش صي

11

0.70

اللوم القاسي للذاع واآلخرين

11

0.73

التهور ا ناعالي

11

0.64

القلق الزا د

11

0.57

ا عتماد والعالقاع م اآلخرين

11

0.57

األداع ككل

63

0.90

لي الترييد وا ستحسان

من خالل نتا

جدول ( ،) 3نالحىظ تمتى أداع الدراسىة بمعىامالع ثلىاع مناسىلة ,حيىث بلىغ معامىل

الثلاع ( )1.91وهذه القيمة كافية عتلار األداع ثابتة  ،مما يدل عل إمكانية تطليقها في الدراسة.

 مقياس الخوف االجتماعي :قامت الباحثة بتطوير مقياس الخوف االجتماعي وعلى وفق الخطوات اآلتية :
-ا

ىىال علىى المراجىى  ،واألدبيىىاع السىىابقة بمولىىو الدراسىىة  ،التىىي تناولىىت ال ىىود ا جتمىىاعي

وصىىىياغة بعىىىض الاقىىىراع منهىىىا  ،ومىىىن أبىىىرز هىىىذه المراجىىى (،الكاىىىوري ( )1999،السيسىىىي( )2009،
زهران ( )2009،علدالم يد و اللحيري ( )2009،الحراصي.) 2011،
 -مراجعة التعاريب  ،والمااهي تاع الصلة بمترير ال ود ا جتماعي لتحديد بنية المقيا
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.

 الرجو إل الدراساع السىابقة المتعلقىة بىال ود ا جتمىاعي  ،إت تى مراجعىة المقىاييس التىي تضىمنتها ،والتي تتعلق بال ود ا جتماعي  ،لالستاادع منها واقتلا
فقراع المقيا
المقيىىا

بما يتالءم م

بعض الاقراع  ،ومن ث قامت اللاحثىة بصىياغة

ليعة عينة الدراسىة  ،واللييىة العمانيىة واعتمىاد على مىا سىلق ،وبعىد تعىديل

مىىن قلىىل المحكمىىين تمكنىىت اللاحثىىة مىىن صىىياغة ( )42علىىارع ملحىىق ( ( ) 7الصىىورع النها يىىة )

موزعة عل ( ) 4م ا ع وهي كاآلتي :
 م ال التواصل في المواقب ا جتماعية  :وتكىون الم ىال فىي صىورته النها يىة مىن ( ) 12فقىرع ،اشىتملعل فقراع تقيس مدى درجىة القلىق لىدى الاىرد فىي جميى حىا ع التواصىل ا جتماعيىة  ،والاقىراع التىي
تضمنها الم ال تلدأ من .)12-1( :
 م ىىال ال ىىود مىن التقيىىي السىىللي  :وتكىىون الم ىىال فىىي صىىورته النها يىىة مىىن ( )14فقىىرع  ،اشىىتمل علىفقىىراع تقىىيس مىىدى اسىىتياء وقلىىق الاىىرد مىىن تقيىىي اآلخىىرين لىىه  ،والاقىىراع التىىي تضىىمنها الم ىىال تلىىدأ
من . ) 26 -13 ( :
 م ال الت نىي وا نسىحا : ،وتكىون الم ىال فىي صىورته النها يىة مىن ( )10فقىراع اشىتمل على فقىراعتقيس ت ني الارد ل مي المواقب ا جتماعية  ،والاقراع التي تضمنها الم ال تلدأ من . ) 36 – 27 ( :
 الملادرع في التحدث م اآلخرين  :وتكون الم ىال فىي صىورته النها يىة مىن (  ) 6فقىراع  ،اشىتمل علىفقىىراع تقىىيس مىىدى قىىدرع الاىىرد عل ى الملىىادرع فىىي التحىىدث م ى اآلخىىرين ودرجىىة القلىىق النىىات مىىن تل ى ،
والاقراع التي تضمنها الم ال تلدأ من . )42 -37( :
وتكون ا سىت ابة لاقىراع المقيىا

برسىلو ،ليكىرع ال ماسىي للتعليىر عىن درجىة الموافقىة حيىث يشىير

الوزن (  ) 5إل (تنطلق تماما) ،ويشير الوزن ( ) 4إل ( تنطلىق بدرجىة عاليىة )  ،ويشىير الىوزن ( ) 3
إل ( تنطلق بدرجة متوسطة )  ،ويشير الوزن ( )2إل تنطلق بدرجة قليلىة  ،ويشىير الىوزن (  ) 1إلى

(

تنطلق أبدا).
أما الاقىراع السىللية فقىد تى عكسىها لتتناسىي مى الاقىراع ا ي ابيىة  ،ويىت احتسىا ،درجىة ا سىت ابة
للمقيا

من ( )210 -42حيث تعلر الدرجة ( )210الحد األعل لل ود ا جتماعي لدى الطللة  ،وتعلىر

الدرجة ( )42عن الحد األدن لل ود ا جتماعي لدى الطللة .
وقد خصص ال زء األول من المقيا

للتعريب برداع الدراسة  ،وكياية ا ست ابة لها.
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صدق وثبات مقياس الخوف االجتماعي :
ت تقدير األداع وتل عل النحو اآلتي :
أو  :صد الاقراع في تحديد علاراع المقيىا
للمقيا

مىن خىالل تلنىي أسىلو ،التحكىي اسىتعمل صىد الاقىراع

كاآلتي :

 الصدق الظاهري لمقياس الخوف االجتماعيبعد عرلة بصيرته األولية اللالرة ( ) 54فقرع ملحق ( ) 6بعنوان مقيا

ت است راج صد المقيا

ال ود ا جتماعي عل م موعة من ال لراء المحكمين الم تصين في م ال عل الناس واإلرشاد الناسي
والعلوم اإلنسانية والتربوية  ،ملحق (  ) 3بعنوان أسماء المحكمين إت بلغ عدده ( )12من أعضاء هيية
التدريس في كل من  :جامعة نزوى  ،وجامعة السلطان قابو
مدى صد فقراع المقيا

 ،وكلية العلوم التطليقية بالرسىتا  ،لتقريىر

 ،ومن خالل إبداء رأيه ومالحظاته في فقراع المقيىا

يرونهىىا مناسىىلة لاقىىراع المقيىىا

 ،ولرىىر

 ،والتعىديالع التىي

تل ى فقىىد تلنىىت اللاحثىىة نسىىلة مىىا يقىىار ) %91( ،مىىن اتاىىا

المحكمىىين عل ى الاقىىراع ،أي باتاىىا ( )11محكمىىين كقيمىىة محكيىىة وبنىىاء على اقتراحىىاع ل نىىة التحكىىي ،
وآرا ه تمت إعادع صياغة الاقراع لمن الم ا ع اآلتية :
 -مجال التواصل في المواقف االجتماعية :تضمن الم ىال ( ) 12فقىرع فىي ( الصىورع األوليىة للمقيىا

)

ملحىىق (  ) 6ولقىىد حىىذفت الاقىىراع اآلتيىىة  ، ) 12 ، 9 ( :وت ى إلىىافة الاقىىرع(  )41مىىن م ىىال الملىىادرع ،
فرصلح الم ال يتضمن ( ) 11فقرع ملحق (  ،) 7وقد عدلت الاقرع ( ) 1حيث كانت ( اشعر بال
وصول غرباء في المنزل ) ،فرصلحت ( اشعر بال
حيث كانت ( اشىعر بىال ود عنىدما أقىوم بعىر
عندما أكلب بعر

ل عنىد

ل عند زيارع غرباء لنا في المنىزل )  ،والاقىرع ( ) 5
أمىام زمال ىي فىي القاعىة ) فرصىلحت ( اشىعر با رتلىاك

أمام زمال ي في القاعة ) .

 مجييال الخييوف ميين التقييييم السييلبي ميين اآلخييرين :تضىىمن الم ىىال ( ) 14فقىىرع فىىي (الصىىورع األوليىىةللمقيا

) ملحق (  ) 6ومىن ثى حىذفت الاقىراع اآلتيىة  ، ) 22 ، 16 ( :فرصىلح الم ىال يتضىمن ( ) 12

فقرع ملحق (  ) 7وقىد عىدلت الاقىرع (  ، )13حيىث كانىت ( انىزع عنىدما يعتقىد النىا
فرصلحت ( ،انزع عندما يعتقد النا

أن سىلوكي شىات )

أن سلوكي غير مناسي )  ،والعلىارع (  ، )18حيىث كانىت ( أخىاد

مىن أن أكىىون حساسىىا )  ،فرصىلحت ( تزع نىىي حساسىىيتي الزا ىدع فىىي كىىل شىئ ) ،والاقىىرع (  ، ) 19حيىىث
كانت ( أخاد مىن التلعىث أمىام اآلخىرين ) ،فرصىلحت ( أخىاد مىن التلعىث عنىد الحىديث أمىام اآلخىرين )،
وتعديل الاقرع (  ، ) 21حيث كانت ( اقلق من تعليقاع زمال ي في القاعة أثناء اإلجابة عل أسيلة
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الدكتور ) ،فرصلحت ( اقلق من تعليقاع زمال ي في القاعة في أثناء اإلجابة على أسىيلة المحالىر ) ،
و تعىىديل الاقىىرع(،)24حيىىث كانىىت ( أفضىىل التحىىدث بالهىىاتب ألنىىه أسىىهل علىىي مىىن مواجهىىة اآلخىىرين )،
فرصلحت ( أفضل التحدث م الرير بالهاتب ت نلا لمواجهته )،وتعديل الاقرع (  ،)25حيث كانت ( أخش
أن ي د النا

عيوبي ) فرصلحت (،أخش أن يعرد النا

عيوبي )،وتعديل الاقىرع ( ،) 26حيىث كانىت (

أخاد من أن أكون قا د ل ماعة أنشطة ) ،فرصلحت ( أت ني أن أكون قا د ل ماعة أنشطة ) .
 -مجال التجنب واالنسحاب :تضمن الم ال (  ) 14فقرع في ( الصورع األوليىة للمقيىا

)

ملحىق ( )6

ومن ث حذفت الاقراع اآلتية ، )39،37، 36،33 ( :فرصلح الم ال يتضمن ( ) 10فقراع ملحق ( ، ) 7
وعىىدلت الاقىىرع( ،) 28حيىىث كانىىت( أفضىىل أن أكىىون منصىىتا أكثىىر مىىن أن أكىىون متكلمىىا فىىي المناقشىىاع
ا جتماعية ) ،فرصلحت ( أفضل أن أكون منصتا أكثر من أن أكون متحدث في المناقشىاع ا جتماعيىة ) ،
وعىىدلت الاقىىرع ( ،) 30حيىىث كانىىت ( أخىىاد مىىن الىىزواج ) فرصىىلحت  ( ،عنىىدما أفكىىر فىىي الىىزواج أشىىعر
بال ود )،وعدلت الاقرع ( ،)31حيث كانت ( أخاد مىن ا رتلىاك وعىدم الثقىة ) ،فرصىلحت ( أخىاد مىن
ا رتلىىاك وع ىدم الثقىىة فىىي المواقىىب الم تلاىىة )،وعىىدلت الاقىىرع ( ،)32حيىىث كانىىت ( أخىىاد مىىن الشىىعور
با ختالد عن اآلخرين )،فرصلحت ( أخش ا ختالد م اآلخرين ) .
 -مجال المبادرة في التحدث مع اآلخرين  :الذي كان يتضمن ( )14فقرع في ( الصورع األولية للمقيىا

)

ملحىىىىىىىق (  ) 6ومىىىىىىىن ثىىىىىىى حىىىىىىىذفت الاقىىىىىىىراع اآلتيىىىىىىىة ،)54 ، 48 ، 46 ، 42،41 ( :وتىىىىىىى نقىىىىىىىل
الاقراع (  ،) 53 ، 50إل م ال ال ود من التقيي السللي من اآلخرين  ،ونقل الاقىرع (  ) 52إلى م ىال
التواصل في المواقب ا جتماعيىة  ،فرصىلح الم ىال يتضىمن (  ) 6فقراع،وقىد عىدلت الاقىرع(  ) 43حيىث
كانىىىت ( ابتعىىىد عىىىن مشىىىاركة اآلخىىىرين مناقشىىىته )،فرصىىىلحت ( ابتعىىىد عىىىن مشىىىاركة اآلخىىىرين أحىىىاديثه
ومناقشاته )،وعدلت الاقرع (،) 49حيث كانت ( أبدو عصليا في اغلي األحيان حت في ال لسىاع العاديىة
م الزمالء )،فرصلحت ( أبدو عصليا في اغلي األحيان حت في ال لساع الطليعية م الزمالء ) .
وقد اعتمدع الاقراع التي حصلت عل نسلة اتاا ( )%91فركثر  ،واستقر المقيا
ملحق ( ()7الصورع النها ية للمقيا

عل ( )42فقىرع ،

).

الصدق البنائي :
ت است راج صىد اللنىاء لمقيىا

ال ىود ا جتمىاعي مىن خىالل تطليىق المقيىا

على عينىة الصىد

المكونة من (  ) 33اللا و اللة ،وتحقق تل مىن خىالل اسىت راج العالقىة ا رتلا يىة بىين درجىة الم ىال
والدرجة الكلية للمقيا

باست دام معامل ا رتلا

سليرمان ،وهذا يدل عل أن الم ال يقيس الماهوم تاته
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الىذي تقيسىه الدرجىة الكليىة للمقيىا  ،وال ىدول (  ) 4يلىين معىامالع ارتلىا كىل م ىال بالدرجىة الكليىىة
لمقيا

ال ود ا جتماعي .

جدول رقم ( )4
معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس الخوف االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس.
معامل االرتباط
1.89
1.94
1.89
1.86

المجال
التواصل في المواقب ا جتماعية
ال ود من التقيي السللي
الت ني وا نسحا،
الملادرع في التحدث م اآلخرين

مستوى الداللة
1.11
1.11
1.11
1.11

يتضح من جدول ( ،) 4أنه توجد عالقة ارتلا يىة موجلىة عنىد مسىتوى الد لىة ( ) 1.11بىين م ىا ع
مقيا ال ود ا جتماعي والم مو الكلي.

 ثبات مقياس الخوف االجتماعيت ى التحقىىق مىىن ثلىىاع المقيىىا

مىىن خىىالل تطليقهىىا عل ى عينىىة مىىن غيىىر عينىىة الدراسىىة األساسىىية

وح مها( )33اللا و اللة ،وتى اختيىاره بطريقىة عشىوا ية مىن م تمى الدراسىة ،فقىد تى حسىا ،معامىل
ا تسا الداخلي باست دام معادلة ألاا لكرونلاخ  ,وجدول ( )5يولح معامالع الثلاع.

جدول ( ) 5
معامالت الثبات لمقياس الخوف االجتماعي
عدد فقرات المجال

معامل الثبات

المجال
التواصل في المواقب ا جتماعية

12

0.71

ال ود من التقيي السللي

14

0.88

الت ني وا نسحا،

14

0.79

الملادرع في التحدث م اآلخرين

14

0.69

األداع ككل

42

0.94

مىىن خىىالل نتىىا

جىىدول ( ، )5نالحىىظ تمت ى أداع الدراسىىة بمعىىامالع ثلىىاع مناسىىلة حيىىث بلىىغ معامىىل

الثلاع ( )1.94وهذه القيمة كافية عتلار األداع ثابتة ,مما يدل عل إمكانية تطليقها في الدراسة.
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رابعا  :اإلجراءات
بعىىد أن انتهىىت اللاحثىىة مىىن الموافقىىاع المطلوبىىة مىىن ال هىىاع المسىىيولة سىىواء مىىن جامعىىة نىىزوى أم مىىن
وزراه التعلي العالي لتطليق أداع الدراسة شرعت في اإلجراء اآلتي :
 الحصول عل إحصا ية وزراه التعلي العالي لتطليق أداع الدراسة بكلياع العلوم التطليقية . اختيار عينة الدراسة األصلية الشاملة من كلياع العلوم التطليقية ( علري – نزوى – الرستا ). اللدء بتطليق ا ختلار بتاري  2112/ 11 /15م وا نتهاء بتاري  2112 / 11 / 12م  ،وتل بالطريقةالمتيسرع لكل كلية عل حدع وتل با تاا مى كىل كليىة التىي كانىت تمىنح اللاحثىة الوقىت المناسىي لتطليىق
اختلارها .
 -أشرفت اللاحثة بناسها عل تطليق المقيا

بالتعاون مى مىو اي كليىاع العلىوم التطليقيىة  ،حرصىا منهىا

على أن تكىىون التعليمىىاع والىىحة ل مي ى الطللىىة  ،وان تكىىون ىىرود التطليىىق ناسىىها لل ميى وتلى عىىن
ريق اإلجراءاع اآلتية :
 -توزي المقيا

للطالي ملاشرع باليد .

 -شرح ريقة تعلية المقيا ،م شرح الاقراع الرير ماهومه للطالي .

خامسا  :أساليب المعالجة اإلحصائية
اسىىت دمت اللاحثىىة المىىنه الوصىىاي ا رتلا ي،لتحديىىد مسىىتوى األفكىىار الالعقالنيىىة ومسىىتوى الشىىعور
بىىال ود ا جتمىىاعي لىىدى للىىة كليىىاع العلىىوم التطليقيىىة إت ت ى تحليىىل اسىىت اباع العينىىة باسىىت دام الحزمىىة
اإلحصا ية للعلوم ا جتماعية (،)SPSSلتحليل اللياناع والحصول عل النتا

كما يلي :

 التكراراع لوصب خصا ص أفراد العينة . المتوسطاع الحسابية وا نحرافاع المعياريىة للتعىرد على اسىت اباع أفىراد العينىة مىن فقىراع المقيىاوارتلا بيرسون ست راج معامل ا رتلا الداخلي للم ا ع بالمقيا

ككل .

 -معامل ألاا كرونلاخ (  )Cronbaeh Alphaللتحقق من ثلاع المقيا

.

 -معامل ا رتلا سلير مان (  )Sbeer Manللتحقق من الصد اللنا ي للمقيا

.

 تحليل التلاين المتعدد (  )MANOVAلحسا ،الارو بين م موعتين مستقلتين .57

الفصل الرابع

( عرض النتائج )

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يهدد هذا الاصل إل عر

نتا

الدراسىة الميدانيىة وتاسىيرها ,بعىد تحليىل بياناتهىا إحصىا يا على

وفق أسيلة الدراسة .

نتائج السؤال األول
ما مستوى األفكار الالعقالنية لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان ؟
لإلجابىىىة عىىىن السىىىؤال األول قامىىىت اللاحثىىىة بحسىىىا ،المتوسىىىطاع الحسىىىابية وا نحرافىىىاع المعياريىىىة
ست اباع أفراد عينة الدراسة ,باإللافة إل الرتلة للم ا ع الثمانية ,ث قامت بترتيي الم ا ع الثمانيىة
تنازليىىىا بحسىىىي المتوسىىىطاع الحسىىىابية ,كمىىىا تىىى حسىىىا ،المتوسىىىطاع الحسىىىابية وا نحرافىىىاع المعياريىىىة
ست اباع أفراد عينة الدراسة لكل فقرع من الاقراع التي تشكل كل م ال ,وت تحديد درجة ا نطلا وفق
جدول ( .) 6

جدول ( ) 6
درجة االنطباق
مدى الفئات

الدرجة

5 – 4.21

تنطلق بدرجة جدا

4.19 – 3.41

تنطلق بدرجة عالية

3.39 – 2.6

تنطلق بدرجة متوسطة

2.59 – 1.8

تنطلق بدرجة قليلة

1.79 –1

تنطلق بدرجة قليلة جدا

ويمثىىل جىىدول (  )7المتوسىىطاع الحسىىابية وا نحرافىىاع المعياريىىة والرتلىىة للم ىىا ع الثمانيىىة ,حسىىي
است اباع أفراد عينة الدراسة:
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جدول ( ) 2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة للمجاالت الثمانية
الفقرات

المتوسط

الرتبة

1

ابتراء الكمال الش صي

32 - 24

3.51

1.68

2

ا عتمادية والعالقاع م اآلخرين

63 - 57

3.45

1.59

عالية

3

التهور ا ناعالي

48 - 41

3.28

1.74

متوسطة

23 - 15

3.27

1.57

متوسطة

8–1

3.1

1.54

متوسطة

3.13

1.64

متوسطة

1.61

متوسطة
متوسطة

متوسطة

4

المجال

لي الترييد وا ستحسان

االنحراف

درجة

المعياري

االنطباق
عالية

5

مصادر التعاسة

6

اللوم القاسي للذاع واآلخرين

41 - 33

7

القلق الزا د

56 - 49

2.99

8

توق الكوارث

14 – 9

2.88

1.65

63-1

3.2

1.43

المقيا

ككل

يتضح من جدول ( ،) 7أن المتوسطاع الحسابية تراوحت بين(  ) 3.51كحد أعل لم ال ابترىاء الكمىال
الش صي ,و( ) 2.88كحد أدن لم ال توق الكوارث.
ويتضح من ال دول برن م ال ابتراء الكمال الش صي في األفكار الالعقالنيىة قىد احتىل الترتيىي األول
بمتوس( حسابي ( ،)3.51وانحراد معياري(  ،)1.68يليه م ال ا عتماد والعالقاع م اآلخرين بمتوس(
حسابي ( ، )3.45وانحراد معياري( ،)1.59وجىاء م ىال التهىور ا ناعىالي فىي الترتيىي الثالىث بمتوسى(
حسىىابي( ، )3.28وانحىىراد معيىىاري (،)1.74أمىىا م ىىال لىىي الترييىىد وا ستحسىىان فقىىد جىىاء فىىي الترتيىىي
الراب ى بمتوسىى( حسىىابي ( ، )3.27وانحىىراد معيىىاري( ،)1.57وجىىاء م ىىال مصىىادر التعاسىىة بمتوسىى(
حسابي( ، )3.1وانحراد معياري(،)1.54أما م ال اللوم القاسي للذاع واآلخرين فقد جاء بمتوس(
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حسىىابي( ، )3.13وانحىىراد معيىىاري( ،)1.64وجىىاء م ىىال القلىىق الزا ىىد بمتوسىى( حسىىابي(، )2.99
وانحىىراد معيىىاري( ،)1.61يليىىه م ىىال توق ى الكىىوارث فىىي الترتيىىي األخيىىر بمتوسىى( حسىىابي(،)2.88
وانحراد معياري( .)1.65وقد بلغ المتوس( الحسابي لشىيو األفكىار الالعقالنيىة بىين للىة كليىاع العلىوم
التطليقية عل مقيا

األفكار الالعقالنية في جمي الم ا ع الثمانية ( )3.2وهي درجة متوسطة .

نتائج السؤال الثاني :
ما مستوى الخوف االجتماعي لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان؟
لإلجابىىة عىىىن السىىؤال الثىىىاني قامىىت اللاحثىىىة بحسىىا ،المتوسىىىطاع الحسىىابية وا نحرافىىىاع المعياريىىىة
ست اباع أفراد عينة الدراسة ,باإللافة إل الرتلة للم ا ع األربعة ,ث قامت بترتيي الم ا ع األربعة
تنازليا حسي المتوسطاع الحسابية ,كما ت حسا ،المتوسطاع الحسابية وا نحرافاع المعيارية ست اباع
أفراد عينة الدراسة لكل فقرع من الاقراع التي تشكل كل م ىال ويمثىل جىدول ( ) 8المتوسىطاع الحسىابية
وا نحرافاع المعيارية والرتلة للم ا ع األربعة ,حسي است اباع أفراد عينة الدراسة:

جدول( ) 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة للمجاالت األربعة
الرتبة

المجال

الفقرات

المتوسط

االنحراف

درجة

المعياري

االنطباق

1

ال ود من التقيي السللي

26 – 13

2.75

1.75

متوسطة

2

الت ني وا نسحا،

36 – 27

2.7

1.68

متوسطة

3

التواصل في المواقب ا جتماعية

12 – 1

2.61

1.63

متوسطة

4

الملادرع في التحدث م اآلخرين

42- 37

2.48

1.75

قليله

42-1

2.67

1.61

متوسطة

المقيا

ككل

من جدول (  ،) 8يتضح أن المتوسطاع الحسابية تراوحت بين(  ) 2.75كحد أعل لم ال ال ود من
التقيي السللي ,و ( ) 2.48كحد أدن لم ال الملادرع في التحدث م اآلخرين  .ويتضح من جدول ( )8برن
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م ىىال ال ىىود مىىن التقيىىي السىىللي قىىد جىىاء ف ىي الترتيىىي األول  ،بمتوسىى( حسىىابي (،)2.75وانحىىراد
معياري ( ،)1.75وجاء فىي الترتيىي الثىاني م ىال الت نىي وا نسىحا ،بمتوسى( حسىابي (،)2.7وانحىراد
معيىىىاري (،)1.68يليىىىه م ىىىال التواصىىىل فىىىي المواقىىىب ا جتماعيىىىة بمتوسىىى( حسىىىابي(،)2.61وانحىىىراد
معيىىاري( ،)1.63وفىىي األخيىىر جىىاء م ىىال الملىىادرع فىىي التحىىدث م ى اآلخىىرين بمتوسىى( حسىىابي (،)2.48
وانحىىىىىراد معيىىىىىاري ( ،)1.75وقىىىىىد بلىىىىىغ المتوسىىىىى( الحسىىىىىابي ل ميىىىىى الم ىىىىىا ع لمقيىىىىىا

ال ىىىىىود

ا جتماعي )2.67(،وهي درجة متوسطة .

نتائج  :السؤال الثالث
هيل هنياك فيروق ذات داللييه إحصيائية فيي أثيير كيل مين درجيات األفكييار الالعقالنيية ودرجيات الخييوف
االجتماعي لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية تعزى لمتغيري (النوع االجتماعي والتخصص األكاديمي )؟
لإلجابة عن السؤال الراب قامت اللاحثة باست دام تحليىل التلىاين المتعىدد(  ( MANOVAلمعرفىة مىا
إتا كانىىت هنىىاك فىىرو تاع د لىىة إحصىىا يا فىىي إي ىىاد د لىىه ألثىىر كىىل مىىن متريىىري النىىو والت صىىص فىىي
محىاور مقيىا

األفكىار الالعقالنيىة ومقيىا

ال ىود ا جتمىاعي ويمثىل جىدول ( ) 9قيمىة (د ) ومسىىتوى

الد لة حسي است ابة أفراد العينة .
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جدول رقم ( ) 9
تحليل التباين الثنائي لتأثير الجنس والتخصص على مستوى األفكار الالعقالنية ومستوى الخوف
االجتماعي
المقياس

المتغيرات

مستوى األفكار
الالعقالنية

مستوى ال ود
ا جتماعي

المربعات

الحرية

المربعات

الت صص

1.11

3

1.14

1.21

1.89

ال نس

1.17

1

1.17

1.37

1.54

الت صص  -ال نس

1.13

3

1.11

1.14

1.99

الت صص

1.14

3

1.38

1.13

1.38

ال نس

1.16

1

1.16

1.17

1.68

الت صص  -ال نس

1.35

3

1.12

1.32

1.81

يتضىح مىن جىىدول (  ، ) 9أنىه
لمقيا

مجموع

درجات

متوسط

ف

الداللة

توجىد فىىرو تاع د لىه إحصىا ية وفىىق لمتريىري النىو والت صىىص

األفكار الالعقالنية حسي است اباع أفىراد العينىة ،حيىث بلرىت قيمىة ( د ) للت صىص فىي مقيىا

األفكىىىار الالعقالنيىىىة ( ،)1.21عنىىىد مسىىىتوى د لىىىه (،)1.89أمىىىا قيمىىىة (د) للنىىىو فىىىي مقيىىىا

األفكىىىار

الالعقالنيىىىة (،)1.37عنىىىد مسىىىتوى د لىىىه( ،) 1.54وقىىىد بلرىىىت قيمىىىة الد لىىىة للمتريىىىرين عنىىىد مسىىىتوى
د لىىه ( ،)1.99وهىىي نتي ىىة غيىىر دالىىه إحصىىا يا على أثىىر كىىل مىىن النىىو والت صىىص فىىي مسىىتوى األفكىىار
الالعقالنية .
كما يالحظ من جدول (  ، ) 9أنه
لمقيا

توجد فرو تاع د له إحصىا ية وفىق متريىري النىو والت صىص

ال ود ا جتماعي  ،حيث بلرت قيمة ( د ) للت صص فىي مقيىا

عند مستوى د له (،) 1.38أمىا قيمىة ( د ) للنىو فىي مقيىا

ال ىود ا جتمىاعي (، )1.13

ال ىود ا جتمىاعي (،) 1.17عنىد مسىتوى

د له (،)1.68وبلرت قيمة الد لىة للمتريىرين عنىد مسىتوى د لىه (،)1.81وهىي نتي ىة غيىر دالىه إحصىا يا
عل أثر كل من النو والت صص في مستوى الشعور بال ود ا جتماعي .
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الفصل الخامس

أوالً  :مناقشة النتائج
ثانيا ً  :التوصيات والمقترحات

الفصل الخامس

أوال  :مناقشة النتائج
يتضمن هذا الاصل مناقشة النتا
بناء عل ما أسارع عنه نتا

المست لصة من الدراسىة الحاليىة وعىددا مىن التوصىياع والمقترحىاع

الدراسة من معطياع .

النتييائج المتعلقيية بالسييؤال األول  :مييا مسييتوى األفكييار الالعقالنييية لييدى طلبيية كليييات العلييوم التطبيقييية
بسلطنة عمان ؟
أشارع نتا

الدراسة الحالية من السؤال األول أن مستوى األفكار الالعقالنيىة بىين للىة كليىاع العلىوم

التطليقية كانت متوسطة  ،إت بلرت قيمة المتوس( الحسابي بىين )،) 3.51كحىد أعلى لم ىال ابترىاء الكمىال
الش صىىي ،و( ،)2.88كحىىد أدنىى لم ىىال توقىى الكىىوارث ،وقىىد بلىىغ المتوسىى( الحسىىابي لشىىيو األفكىىار
الالعقالنيىىة بىىىين للىىىة كليىىىاع العلىىىوم التطليقيىىىة علىىى مقيىىىا

األفكىىىار الالعقالنيىىىة فىىىي جميىىى الم ىىىا ع

الثمانية (،)3.2وهي درجة متوسطة.
تعارلىىىىت نتىىىىا

الدراسىىىىة الحاليىىىىة مىىىى نتىىىىا

دراسىىىىة كىىىىل مىىىىن ( داي Dye , 2111

 ،حسىىىىن

وال مالي ، 2003الشربيني  ،2005،الصلاح والحموز .) 2007 ،
وتعزو اللاحثة نتي ة هذه الدراسة إل اهتمام وزاره التعلىي العىالي بطللىة كليىاع العلىوم التطليقيىة بتقىدي
أ رق المست داع في العلوم والمعرفة مما يرف من مستوياع الطللة ثقافيا وعلميا  ،كما يؤكد إليس المشىار
إليىىة فىىي الحمىىوري ( ، 2119ص  ، ) 136أن هنىىاك نىىوعين مىىن النزعىىة الليولوجيىىة لىىدى جميى األفىىراد ،
يرتل( النو األول منها بنزعة األفىراد للتاكيىر بطريقىة

عقالنيىة ولكىن مىن ال انىي اآلخىر هنىاك نزعىة

أكثر إي ابية  ،وتتمثل في ا ستعداد الوراثي لدى األفراد للعمل عل تريير النىو األول والمىرتل( بىالتاكير
بطريقىىة

عقالنيىىة  ،ويىىرب( إلىىيس هىىذا ال انىىي الليولىىوجي ب ىىانلين مهمىىين وهمىىا ال انىىي ا جتمىىاعي ،

وال اني الناسي ،فيؤكد عل أن الاىرد يتىرثر بعىدد مىن العوامىل المرتلطىة بالتنشىية ا جتماعيىة والىتعل مىن
الوالدين والرفا ووسا ل اإلعالم الم تلاة .
كما أولح أليس المشار إليه في شحاته (  ، 2116ص ،) 9أن بعىض األفىراد يواجهىون األحىداث التىي
يتعرلون لها كل يوم برغلاع لألداء بن اح ولكسي ترييد النا
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المهمين  ،والسيطرع عل أناسه وعل

األحداث التي يواجهونها  ،وليكونوا مرتاحين جسديا وقادرين على التعامىل مى األخطىار بشىكل فعىال ،
إ أن بعضا من األفراد يصعدون من رغلاته ويحولونها إل لرورياع مطلقة ومطالىي غيىر مشىرو ة
فه يرون أن عليه في جمي األوقاع أن يصلوا إل درجة الكمال في إن از أعماله وان يكونوا محلوبين
من جمي النا

.

النتيائج المتعلقية بالسيؤال الثياني  :ميا مسيتوى الخيوف االجتمياعي ليدى طلبية كلييات العليوم التطبيقييية
بسلطنة عمان ؟
أشىىارع نتىىا

الدراسىىة الحاليىىة مىىن السىىؤال أن مسىىتوى ال ىىود ا جتمىىاعي لىىدى للىىة كليىىاع العلىىوم

التطليقية كانىت متوسىطة إت بلرىت قيمىة المتوسى( الحسىابي بىين (  )2.75كحىد أعلى لم ىال ال ىود مىن
التقيي السللي،و( )2.48كحد أدن لم ىال الملىادرع فىي التحىدث مى اآلخىرين ،وقىد بلىغ المتوسى( الحسىابي
ل مي الم ا ع لمقيا
اتاقت نتا

القلق ا جتماعي،)2.67( ،وهي درجة متوسطة.

الدراسة الحالية م نتا

دراسة الحراصي (،)2011وتعزو اللاحثة نتا

الدراسة الحالية

إل اهتمىام وزارع التعلىي العىالي بال ىدماع المتميىزع المقدمىة للطللىة وخاصىة األنشىطة الطالبيىة ال ماعيىة
المكثاة من خىالل برنىام شىامل ومىنظ خىالل العىام األكىاديمي ثقىافي  ،وعلمىي  ،و فنىي  ،وغيرهىا مىن
األنشطة  ،التي تنمي ش صية الطالي ا جتماعية سواء داخل الكلية أو في المحي( ال ارجي .
وقد ورد عن المهند

المشار إلية في (القلطان  ، 2111،ص ،)119أن اإلنسىان يسىتطي الترلىي على

شعوره بال ود عن ريق تقوية الرواب( ا جتماعية التي ترب( الارد بىاآلخرين المحيطىين بىه ،ويسىتطي
الارد أن يعيش بردن درجاع ال ود إتا حقق ا نتماء إل الم تم الذي يعيش فيه .
فىي حىين تعارلىت نتىا
نتا

الدراسىة الحاليىة مى دراسىة فيلليىرز (  ) villers , 2009وتعىزو اللاحثىة

الدراسة الحالية قىد يكىون إلى اخىتالد اللييىاع الم تلاىة التىي يتعىايش معهىا الاىرد والتىي مىن خاللهىا

يكتسي ال ود أو األمن في المحي( ا جتماعي المتواجد فيه فالليية العمانيىة بييىة يسىودها التعىاون اللنىاء
واألعمال المشتركة والتي تحمل في ياتها الطاب العربي األصيل ،واألخال المترصلة مىن ديننىا الحنيىب
وباألخص تل األخال التي ترس ت من منظومىة القىي ا جتماعيىة والدينيىة التىي تربىوا على احترامهىا ،
وغدع عنصر محدد لمساراع التاكير لديه ،كما إن ألساليي التنشية ا جتماعيىة واألسىرية دورا محوريىا
في تشكيل مالمح ش صية الطالي،كما يشير إل تلى النيىال (  ، 1996ص ،) 174مىن أن األ ىر الثقافيىة
المتلاينة  ،وأساليي التنشية ا جتماعية المتلعة في الم تمعىاع األجنليىة والعربيىة على وجىه ال صىوص ،
لها فاعل يتها في مس ال ود أو نموه فضىال عىن تلى  ،فىإن مثيىراع ال ىود ا جتمىاعي قىد ت تلىب مىن
ثقافة إل أخرى  ،ومن م تم إل آخر  ،بل وقد ت تلب في الم تم الواحد  .و ننس دور وزارع التعلي
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العالي بعامة وكلياع العلوم التطليقية ب اصة في تعزيز ش صىية الطالىي با نتمىاء لل ماعىة مىن خىالل
تاعيل دور المشاغل المشتركة بين جماعاع الطللة سواء ال اصة باألنشطة الطالبية،أو ال ماعىاع العلميىة
المشتركة من خالل المشاري التربوية الهادفة،مما يتيح للطللة إبراز مواهله وإمكاناته بكل ثقة وا مينان
و من دون خود.
كما تعزو اللاحثة هذا التعار
دراسته أداع لقيا

قد يرج إل أداع القيا

فقد است دم فيلليىرز (  ) villers , 2009فىي

ال ىود ا جتمىاعي مىن إعىداد اللاحث،بينمىا فىي الدراسىة الحاليىة تى تطىوير أداع لقيىا

ال ود ا جتماعي  ،وأيضا قد يكون التعار

في الكياية والظرود التي ت فيها اإلجابة عل أداع القيا .

النتائج المتعلقة بالسيؤال الثاليث :هيل هنياك فيروق ذات دالليه إحصيائية فيي أثير كيل مين درجيات
األفكيار الالعقالنيية و درجيات الخيوف االجتمياعي ليدى طلبية كلييات العليوم التطبيقيية تعيزى
لمتغيري (النوع االجتماعي والتخصص األكاديمي )؟
أ هرع نتا
لمقيا

الدراسة الحالية أنه

توجد فرو تاع د له إحصا ية ألثىر متريىري النىو والت صىص

األفكار الالعقالنيىة حسىي اسىت اباع أفىراد العينىة وقىد بلرىت قيمىة الد لىة للمتريىرين عنىد مسىتوى

د لىىه ( ،)1.99وهىىي نتي ىىة غيىىر دالىىه إحصىىا يا على أثىىر كىىل مىىن النىىو والت صىىص فىىي مسىىتوى األفكىىار
الالعقالنية لدى الطللة .
وقىىىىىىىد اتاقىىىىىىىت نتىىىىىىىا

الدراسىىىىىىىة الحاليىىىىىىىة مىىىىىىى دراسىىىىىىىة ( العويضىىىىىىىة  ، 2118 ،صىىىىىىىابر، 2118،

الكيومي  ،)2111،وتعزو اللاحثة نتا

الدراسة الحالية لما للدين اإلسالمي من ترثير فىي سىماع الش صىية

المسلمة التي تؤمن بوجود هللا ويتمثل تل في ا متثال ألوامره ونواهيه حلىا فىي نيىل رلىوانه  ،وقىد أورد
أبو مر المشىار إليىه فىي الصىلاح والحمىوز (  ، 2117ص،) 11عىن عقالنيىة العقىل باعتلىاره ميىزع تميىز
اإلنسان بها عن الكا ناع كلهىا  ،واعتلىره واسىطة بىين الىناس التىي تتصىل بىالررا ز  ،والىروح التىي تتصىل
بعىىال اللقىىاء وسىىر الوجىىود الىىدا الىىذي علمىىه عن ىد هللا،كمىىا بىىين أن مىىن سىىماع الش صىىية السىىوية السىىماع
ا ناعالية والعا اية المتمثلة في حىي هللا  ،وال ىود مىن عذابىه،واألمل فىي رحمتىه،وحي النىا

إلى غيىر

تل ،وأيضا هناك سماع عقلية ومعرفية تتضمن التاكير في الكون وخلق هللا و لي العل والمعرفة،كما أنه
لتمس أفراد عينة الدراسة بالقي اإلسىالمية فكىرا وسىلوكا فىي جميى التعىامالع ا جتماعيىة والعلميىة،وإل
دور الحكومة الرشيدع في إعطاء المرأع كامل أحقيتها في التعلي والمشاركة الاعالة في التنمية ا جتماعية ،
مما أدى إل تساوي الاكر العلمي والثقافي لدى المرأع والرجل عل حد سواء ولقىد كىان لىه األثىر ا ي ىابي
في العملية التعليمية لكلياع العلوم التطليقية فىي سىلطنة عمىان  ،كمىا أن اهتمىام الم تمعىاع اللشىرية بىالعل
يرج إل عدد من العوامل منها ما يتميز به هذا العصر من ثورع علمية وتكنولوجية وتا ير في المعرفة
67

وتطىىور سىىري وتنىىامي حاجىىاع الاكىىر األساسىىية وا جتماعيىىة والحاجىىة المسىىتمرع فىىي تقىىدي مىىا هىىو
جديد،وهو ما تسع إلية وزارع التعلي العالي متمثله في كلياع العلوم التطليقية من خالل اللرام التعليمية
الحديثة والمتميزع ولل نسين وبدون تمييز .
الدراسىىىىىة الحاليىىىىىة مىىىىى دراسىىىىىاع ( حسىىىىىن وال مىىىىىالي  ، 2113 ،اللنىىىىىاء

كمىىىىىا تعارلىىىىىت نتىىىىىا

وآخىىىرون ،2116،علىىىدال الق واللنىىىاء ، 2116،جىىىراداع ،2116 ،الزهرانىىىي ،2111 ،القيسىىىي،2111،
رتيىىي ،2111،م لىىي ، ) 2111،وتعىىزوا اللاحثىىة هىىذا التعىىار

خىىتالد المقيىىا

المسىىت دم ألغىىرا

الدراسة بين الدراسة الحالية والدراساع السابقة،وقد يعود للكياية التي ت بها تطليق المقيا
شاركت في تطليق المقيا
كما أ هىرع النتىا

أنىه

أو العينة التىي

.
توجىد فىرو تاع د لىه إحصىا ية وفىق متريىري النىو والت صىص لمقيىا

ال ود ا جتماعي،حيث بلرت قيمة الد لة للمتريرين عند مسىتوى د لىه ( ، )1.81وهىي نتي ىة غيىر دالىه
إحصا يا عل أثر كل من النو والت صص في مستوى الشعور بال ود ا جتماعي .
اتاقت نتا
نتا

الدراسة الحاليىة مى دراسىة ( بيىن

و لىي  ، ) Peng & Lam ، 2111 ،وتعىزو اللاحثىة

الدراسة الحالية كما ورد في الكتاني( ، 2114ص ،) 44من أن الىرواب( ا نتما يىة تلعىي دورا مهمىا

في تشكيل الاكر اإلنساني  ،وت لىق أسىلوبا معينىا فىي تحليىل المعلومىاع ا جتماعيىة حيىث يميىل الاىرد إلى
إدراك وتاسير األحداث والمواقب من خالل عالقاتىه بىاآلخر وتىرتل( ا ناعىا ع السىللية وا ي ابيىة بىداف
ا نتمىىاء،فتنت مشىىاعر السىىعادع والاىىرح عىىن وجىىود عالقىىة حميميىىه مشىىلعة،بينما مشىىاعر ال ىىود والحىىزن
والضيق تنت عن عدم توفر تل العالقاع أو ال ود من فقدانها،وهذا ما يلمسه الطالي ال امعي في كلياع
العلوم التطليقية من تحقيق األمن وا نتماء وعدم وجود أي تمييىز بىين الىذكور واإلنىاث فىي فتىرع تواجىده
بالكلياع خالل مشواره العلمي .
تعارلىىت نتىىا

الدراسىىة الحاليىىة مى دراسىىاع ( الحراصىىي  ، 2111 ،العاسىىمي و الضىىل ، ) 2111،

وتعزو اللاحثة نتا

الدراسة إل اختالد عينة الدراسة الحالية م العيناع في الدراساع السابقة ،من حيث

كونها عينة من فية الشلا ،ال امعي الواعي والمدرك ألهمية دورع فىي العمليىة التعليميىة،وأنه فىي مرحلىة
التطل إل المستقلل العملي في تنمية الم تم ورفعة شرنه،وتعتلر مرحله الشلا ،ثروع الم تم وإتا كىان
ا ستثمار النىاجح للشىلا ،مؤشىرا حضىاري فىي تاىو األمى  ،فىإن ا سىتثمار النىاجح هىو الىذي يعتمىد على
م موعىىة مىىن عوامىىل أهمهىىا أن اإلنسىىان الىىذي يمثىىل القاعىىدع األساسىىية التىىي تقىوم عليهىىا األساسىىياع بشىىت
أنواعها ،وهىىذا الاىىرد

يولىىد متعلمىىا وإنمىىا على الدولىىة ا هتمىىام بىىه مىىن جميى النىىواحي الصىىحية والناسىىية

والتربوية والثقافية،وهذا ما يلمسه الطللة في كلياع العلوم التطليقية .
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ثانيا ً  :التوصيات والمقترحات
في لىوء مىا أسىارع عنىه نتىا الدراسىة الحاليىة مىن معطيىاع  ،صىاغت اللاحثىة عىددا مىن التوصىياع
والمقترحاع لدراساع مستقللية وعل النحو اآلتي :

التوصيات :
 إنشاء مراكز إرشاد ناسي ل مي كلياع العلوم التطليقية في السلطنة. إلافة مادع مت صصىة فىي الصىحة الناسىية مىن لىمن متطللىاع التعلىي لكيىاع العلىوم التطليقيىة لزيىادعوعي الطللة برهمية الصحة الناسية .
 تعيين اختصاصيين بالصحة الناسية بمركز ال دماع الطالبية لمتابعة الحا ع الناسية لدى الطللة بكلياعالعلوم التطليقية .
 تاعيل التواصل بين إدارع الكلياع وأولياء األمور وبشكل دوري لتاادي أي عقلاع ناسية أو اجتماعيىة قىديتعر

لها الطللة في أثناء فترع الدراسة بكلياع العلوم التطليقية لكون الطللة يرتون من جميى محافظىاع

السلطنة .
 -عمل دوراع تثقياية لمشرفاع األقسام الداخلية للتعرد إل

ا لطراباع الناسية وكياية التعامل معها .

 -تشكيل ل ان مت صصة بنشر الوعي الناسي في جمي كلياع العلوم التطليقية.

المقترحات :
تقترح الدراسة الحالية بعض اللحوث المستقللية لرر

اإلحا ة الشمولية بمشكلة األفكار الالعقالنيىة

وا لطراباع الناسية المتعلقة بها لدى للة الكلياع ومدى إسهامها في التقليل من المشكالع الناسية :
 إجراء دراسة عن األفكار الالعقالنية وعالقتها بالتوافق الناسي ونم( الش صية . ا حترا الناسي لدى أعضاء هيية التدريس بكلياع العلوم التطليقية. ا حترا الناسي لدى مشرفاع األقسام الداخلية بكلياع العلوم التطليقية. برنام إرشاد جمعي تدريلي في تنمية المسؤولية ا جتماعية لدى الطللة . -برنام إرشاد جمعي تدريلي في تنمية المسؤولية ا جتماعية لدى أعضاء هيية التدريس بالكلياع .
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أوال  :المراجع العربية
أبو شعر ،علد الاتاح علد القادر محمد.)2117(.األفكار الالعقالنية لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية وعالقتها ببعض المتغيرات.رسالة ماجستير غير منشورع ،ال امعة
اإلسالمية غزع ،غزع.

األشقر ،هيااء علد المحسن.)2114(.أثر برنامج عالجي عقالني انفعالي سلوكي في خفض
قلق التحدث أمام األخريات لدى عينة من طالبات اإلقامة الداخلية بجامعة الملك سعود.
رسالة ماجستير غير منشورع  ،جامعة المل سعود ،الريا

.

بدر،فا قة محمد .)2115(.ماهوم الذاع وعالقته بالقلق ا جتماعي والتحصيل الدراسي لدى
اللاع المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية،مجلة كلية التربية ؛ جامعة نطا
(.228-258، )2

بدوي ،زيني علدالعلي  .)2119(.عملياع ت هيز المعلوماع وعالقتها بالقلق ا جتماعي
والدافعية ا جتماعية .مجلة كلية التربية ؛ جامعة عين شمس .83-9 ،)33(،

اللرا  ،فطوم محمد السيب محمد.)2118(.التفكير الالعقالني بتقدير الذات ومركز التحكم لدى
طالب الجامعات بالمدينة المنورة .رسالة ماجستير غير منشورع ،جامعة يلة ،المدينة
المنورع .

اللناء،حياع خليل .)2116(.القلق ا جتماعي وعالقته بالتاكير السللي التلقا ي لدى ال ،من
جامعة الكويت.دراسات نفسية (. 312-291 ، )16
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اللنا  ،عادل السعيد.)2111(.م اود ا تصال الشاهي وعالقته بالقلق ا جتماعي وأساليي
التعل ،مجلة مستقبل التربية العربية .76-1،)18(،

اللهاص،سيد احمد احمد.)2111(.التدفق الناسي والقلق ا جتماعي لدى عينة من المراهقين
مست دمي ا نترنت ،دراسة سيكومترية-اكلينيكية ،المؤتمر السنوي في اإلرشاد
األسري وتنمية المجتمع نحو آفاق إرشادية رحبة . 169-117 ) 15( ،

جراداع،علدالكري .)2116(.العالقة بين تقدير الذاع وا ت اهاع الالعقالنية ،المجلة األردنية
في العلوم التربوية (.153-143 ) 2

ال مالي ،فوزية وحسن،علدالحميد سعيد  .)2113(.األفكار الالعقالنية وعالقتها بلعض
المتريراع ا ناعالية لدى عينة من للة جامعة السلطان قابو .مجلة العلوم
التربوية .233-195، )4(،

الحراصي  ،احمد حمدان محمد .)2111(.مستويات القلق وعالقتها بالمخاوف االجتماعية
لدى عينة من المراهقين ببعض مدارس المنطقة الداخلية بسلطنة عمان .رسالة
غير منشورع ،جامعة نزوى ،نزوى .

الحموري ،فرا

أحمد.)2119(.العالقة بين أساليي التاكير الالعقالنية لدى للة جامعة

اليرموك .جامعة اليرموك ،مجلة العلوم التربوية والنفسية (.59-35، )11

الحويله ،أمثال هادي و ال الق ،احمد.)2111(.القلق واالسترخاء العضلي المفاهيم والنظريات
والعال ج ،مصر :إيتراك للطلاعة والنشر والتوزي .
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ال الدي،عطا هللا فؤاد و العلمي ،د ل سعد الدين.)2119(.الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف
والتوافق.األردن  :صااء للنشر والتوزي .

خطا ،،رأفت عو

السعيد.)2111(.فاعلية برنام تدريلي لعالج بعض الطراباع النطق

في خاض القلق ا جتماعي لدى عينة من األ اال المعاقين عقليا القابلين للتعل .مجلة
كلية التربية جامعة بنها.198-116 ، )87(،

دبابش ،علي موس علي .)2111(.فعالية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من القلق
االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات .رسالة ماجستير غير
منشورع ،جامعة األزهر  ،غزع .

الدحادحة،باس محمد علي.)2118(.فاعلية برنام ي إرشاد جمعي في تانيد األفكار الالعقالنية
وتركيد الذاع في خاض مستوى ا كتيا ،وتحسين مستوى الذاع لدى الطللة المكتيلين،
مجلة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية. 81-12،)21(،

الدحادحه،باس محمد علي.)2111(.الدليل العملي في اإلرشاد والعال ج النفسي تمارين في
خفض القلق واالكتئاب والضغط النفسي .الكويت  :دار الاالح للنشر والتوزي .

دردير،نشوع كرم عمار أبو بكر.)2111(.فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تنمية
أساليب مواجهة الضغوط الناتجة عن األحداث الحياتية لدى طلبة الجامعة .رسالة
دكتوراه غير منشورع ،جامعة القاهرع .القاهرع.
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رتيي ،ناديا.)2111(.الاوبيا ا جتماعية لدى للة الصب األول الثانوي وعالقتها بالمعتقداع
الالعقالنية في لوء متريراع ال نس ومكان اإلقامة والمستوى ا قتصادي ،مجلة
اتحاد الجامعات العربية وعلم النفس.251 - 224 ، )9(،

رلوان ،سامر جميل.) 2111(.القلق ا جتماعي دراسة ميدانية لتقنين مقيا

القلق ا جتماعي

عل عيناع سورية.مجلة قطر.77-47، )19(،

الريامي،سعود حار ،محمد.)2111(.فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض القلق االجتماعي
لدى المعاقين جسميا في سلطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشورع ،جامعة
نزوى،نزوى.

زهران ،سناء حامد.)2119(.فاعلية برنام إرشادي ل اض حدع ال واد ا جتماعي لدى
اللاع جامعة المل فيصل .مجلة كلية التربية،جامعة عين شمس.56-9، )33(،

الزهراني،حسن علي محمد.)2111(.األفكار الالعقالنية وعالقتها بإدارة الوقت لدى عينه من
طالب جامعة حائل .رسالة ماجستير غير منشورع ،جامعة أم القرى ،مكة .

السلعاوي ،فضيلة عرفاع.)2111(.الخجل االجتماعي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية .
األردن  :دار صااء للنشر والتوزي .

السلعاوي،فضيلة عرفاع.)2111(.التغلب على الخجل االجتماعي .األردن  :دار صااء للنشر
والتوزي .
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سكران ،ماهر علد الرزا و نصر ،احمد محمد.)2117(.است دام العالج الواقعي في خدمة
الارد في ت ايب حدع القلق ا جتماعي لدى المكاوفين .المؤتمر العلمي الدولي للخدمة
االجتماعية.1554-1514،)21(،

سكران ،ماهر علد الرزا .)2111(.است دام العالج العقالني ا ناعالي في خدمة الارد في
ت ايب حدع القلق ا جتماعي لدى األ اال لعاد السم .المؤتمر العلمي الدولي
للخدمة االجتماعية انعكاسات األزمة المالية العالمية على سياسات الرعاية
االجتماعية (.1789-1738، )23

السيسي،فتحي فتحي احمد.)2119(.اثر العالج المعرفي السلوكي في خاض مستوى القلق
ا جتماعي لدى األ اال المحرومين من الرعاية األسرية ،المؤتمر العلمي الدولي
للخدمة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة. 4947-4844، )22(،

شاهين ،محمد احمد وحمدي ،محمد نزية.)2117(.درجة تقدير الذاع لدى عينة من للة
للة ال امعة في فلسطين وعالقتها بالتاكير الالعقالني وفاعلية برنام إرشادي عقالني
اناعالي في تحسينها،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات.34-1 )14(،

شاهين،محمد احمد وحمدي،محمد نزيه.)2118(.العالقة بين التاكير الالعقالني ولرو ما
بعد الصدمة لدى للة جامعة القد

الماتوحة في فلسطين وفاعلية برنام إرشادي

عقالني اناعالي في خاضها.مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات.53-12 ،)15(،
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شحاته ،سماح السيد علد السالم.)2116(.األفكار الالعقالنية لدى المديرين ذوي االضطرابات
النفسجسمية في ضوء بعض المتغيرات النفسية .رسالة ماجستير غير منشورع جامعة
المنصورع  ،المنصورع .

الشربيني،زكريا احمد.)2115(.األفكار الالعقالنية وبعض مصادر اكتسابها دراسة عل عينة
من اللاع ال امعة ،دراسات نفسية (.567-531، )15

الشمسان،منيرع علدهللا محمد.)2113(.التاكير الالعقالني وعالقته باألعرا

المرلية لدى

اللاع ال امعة .دراسات عربية في علم النفس. 277-271،)4(،

صابر،ممدوح.)2118(.األفكار الالعقالنية كإحدى إشكا ع األمن الاكري المؤشرع بالطرا،
الش صية ،المؤتمر الوطني لألمن الفكري المفاهيم والتحديات.41-1 )1(،

الصلاح ،سهير سليمان والحموز ،عابد محمد.)2117(.األفكار الالعقالنية وعالقتها بلعض
المتريراع لدى للة جامعاع الضاة الرربية في فلسطين.مجلة اتحاد الجامعات العربية
(.329-279، )49

الصقهان ،ناصر علدالعزيز عمر.)2115(.تقييم فعالية العال ج العقالني االنفعالي في خفض
درجة القلق واألفكار الالعقالنية لدى مدمني المخدرات ،رسالة ماجستير غير
منشورع ،جامعة نايب العربية للعلوم األمنية ،الريا
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.

الصميلي،حسن ادريس علده.)2118(.فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض
السلوك الفوضوي لدى عينه من طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية.
رسالة دكتوراه غير منشورع ،جامعة أم القرى ،مكة.

الضامن،منذر.)2113(.اإلرشاد النفسي أسسه الفنية والنظرية .مكتلة الاالح للنشر والتوزي ،
الكويت .

الطيي ،عصام عل .)2116(.أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصرة .القاهرع :
عال الكتي للنشر والتوزي .

العاسمي،ريا

نايل و الضل ،فتحي علدالرحمن.)2111(.استراتي ياع تقدي الذاع وعالقتها

بالقلق ا جتماعي لدى ال ،ال امعة دراسة مقارنة عل عيناع مصرية وسورية،
دراساع تربوية وناسية مجلة كلية التربية بالزقازيق (.155-111، )73

علدال الق،احمد محمد واللناء،حياع خليل.)2116(.ال ود من األماكن المتسعة وعالقتها
بال ود ا جتماعي والتاكير السللي التلقا ي ،دراسات نفسية . 692 -675 ،)16(،

علدالرحمن ،محمود السيد وعلدهللا ،معتز سيد.)1994(.األفكار الالعقالنية لدى األ اال
والمرهقين وعالقتها بكل من حالة وسمة القلق ومركز التحك  ،دراسات نفسية
(.449-415، )4

عليد،ماجدع بهاء الدين السيد.)2118(.الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية.
عمان  :دار صااء للنشر والتوزي .
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العريني ،صالح محمد.)2118(.األفكار الالعقالنية وعالقتها بالتكيب األكاديمي لدى ال،
جامعة اإلمام محمد سعود اإلسالمية .دراسات في التعليم الجامعي. 86- 41 ،)19(،

العطار ،سالمة صابر.)1985(.فاعلية التدريب التوكيدي في عال ج المرضى بالفوبيا
االجتماعي من طالبات المرحلة الثانوية والجامعية .رسالة ماجستير غير منشورع ،كلية
التربية عين شمس ،القاهرع .

علوي،إسماعيل وزغلوش،بنعيسي.)2119(.العال ج النفسي المعرفي .األردن  :عال الكتي
الحديث للنشر والتوزي .

عمر ،احمد احمد متولي .)2111(.دراسة لعض المتريراع الناسية والديم رافية المرتلطة
باألفكار الالعقالنية لدى عينة من ال ،ال امعة بالمملكة العربية السعودية .مجلة كلية
التربية ،جامعة نطا.8- 1، )31(،

العنزي ،فهد حامد صلاح.)2117(.عالقة القلق باألفكار الالعقالنية دراسة مقارنة بين األحداث
المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورع ،جامعة
نايب العربية للعلوم األمنية ،الريا

.

العنزي،خالد الحميدي هدمول.)2111(.إدراك القبول -الرفض الوالدي واألفكار الالعقالنية
وقلق المستقبل لدى عينه من طالب جامعة الحدود الشمالية.رسالة ماجستير غير
منشورع ،جامعة أم القرى ،مكة .

77

العويضة ،سلطان موس .)2118(.العالقة بين األفكار العقالنية -الالعقالنية ومستوياع الصحة
الناسية عند للة جامعة عمان األهلية .مجلة رسالة الخليج .155-119،)31(،

الرامدي،غرم هللا علدالرزا صالح.)2119(.التفكير العقالني والتفكير غير العقالني ومفهوم
الذات ودافعية االنجاز لدى عينة من المراهقين دراسيا والعاديين بمدينتي مكة
المكرمة وجدة.رسالة دكتوراه غير منشورع جامعة أم القرى ،مكة .

الرامدي ،الل علدهللا حسن.)2116(.خصائص رسوم عينه من مرضى الرهاب االجتماعي
ودالالتها الرمزية .رسالة ماجستير غير منشورع ،جامعة أم القرى ،مكة .

فايد،حسين علي.)2114(.الرها ،ا جتماعي وعالقته بكل من صورع ال س وماهوم الذاع
لدى اللاع ال امعة.مجلة اإلرشاد النفسي. 49-1، )18(،

الا راني،خالد ابراهي سعد.)2111(.أفكار القلق ا جتماعي وعالقته بالتاكير الذاتي اآللي في
لوء الضر( وا ستثارع ،المؤتمر الدولي لبناء اإلنسان والمجتمع (.311-263 ،) 7

الا راني،خالد ابراهي سعد.)2111(.أفكار القلق ا جتماعي وعالقته بالتاكير الذاتي اآللي في
لوء الضرو وا ستثارع .مجلة اإلرشاد النفسي ()9

. 236-13

القلطان ،جنان علد اللطيب علدهللا.)2111(.بعض االضطرابات النفسية لدى طلبة ذوي
صعوبات التعلم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة مسقط  .رسالة ماجستير
غير منشورع،جامعة نزوى ،نزوى .
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القيسي،لما ماجد.)2111(.العالقة بين األفكار الالعقالنية والمستوى الدراسي وال نس وتقدير
الذاع لدى للة جامعة الطايلة التقنية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،)11( ،
.227-215

القيق ،نمر صلح.)2118(.األفكار الالعقالنية لدى للة كلية الانون ال ميلة برزع وعالقتها
بلعض المتريراع .مجلة كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،كلية الانون ال ميلة ،جامعة
األقص .224-219، )9(،

الكتاني،فا مة الشريب.)2114(.القلق االجتماعي والعدوانية لدى األطفال العالقة بينهما ودور
كل منهما في الرفض االجتماعي ،بيروع  :دار وحي القل .

الكاوري،صلحي علدالاتاح.)1999(.ا ست ابة المعرفية والمهاراع ا جتماعية كمنلياع
بالاوبيا ا جتماعية لدى عينة من ال ،ال امعة،مجلة البحوث النفسية والتربوية
كلية التربية جامعة المنوفية (. 143-116، )14

الكيومي،مصلح خميس محمد.)2111(.األفكار الالعقالنية وعالقتها باألفكار السلبية اآللية
لدى معلمي منطقة شمال الباطنة في ضوء بعض المتغيرات .رسالة ماجستير غير
منشورع  ،جامعة نزوى ،نزوى.

م لي ،شاي علدهللا.)2111(.األفكار الالعقالنية وعالقتها بالضرو الناسية لدى للة كلية
التربية بصعدع .جامعة عمران ،مجلة جامعة دمشق.241-193 )27(،
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محمد،رحا ،مصطا ملروك.)2116(.ترثير األلعا ،التعاونية والتنافسية والشعلية عل
التوافق الناسي ومستوى القلق ا جتماعي لدى األ اال المحرومين من الرعاية
األسرية ،مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية (.177-147،)23

محمود،أحالم حسن.)2117(.األفكار العقالنية والالعقالنية ومهاراع اتحاد القرار لدى للة
التعلي الثانوي العام والاني المنلسطين والعصابيين.مجلة دراسات الطفولة،
(.116-63، )11

المطيري،معصومة سهيل.)2119(.الصحة النفسية مفهومها اضطراباتها .الكويت  :دار
الاالح.

النايسة ،علدالعزيز علي علدالعزيز.)2111(.تأثير القلق االجتماعي واالكتئاب على بعض
العمليات المعرفية .رسالة دكتوراه غير منشورع ،جامعة نايب العربية للعلوم األمنية،
مكة .

النيال ،مياسة  . )1996(.ال

ل وبعض أبعاد الش صية  :دراسة ارتقا ية وارتلا يه  .دراسات

نفسية .173 – 230 ، ) 6 (،

الال حة التنظيمية للمرسوم السلطاني رق  ، 2117/ 62بتنظي كلياع العلوم التطليقية .
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ملحق ( ) 2

قائمة بأسماء المحكمين لتحكيم مقياسي الدراسة ( األفكار الالعقالنية – الخوف االجتماعي )
لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

ا س
د.احمد محمد سيد حسن
د.اسامة سيد ابو سري
د.أم د محمد هياجنة
د.آمال محمد بدوي
د.حسين سعيد الحارثي
د.حمود علدهللا سال الشللي
أ.د.رلا ابو علوان
د.علي الزاملي
د.علي الشعيلي
د.محمد احمد نقادي
د .محمود محمدوامام
د .هدى احمد الضوي

جهة العمل
جامعة السلطان قابو
جامعة السلطان قابو
جامعة نزوى
جامعة نزوى
جامعة نزوى
كلية العلوم التطليقية بالرستا
جامعة السلطان قابو
جامعة السلطان قابو
جامعة السلطان قابو
جامعة نزوى
جامعة السلطان قابو
جامعة نزوى
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ملحق ( ) 4
مقياس األفكار الالعقالنية لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان
( نموذ ج للمحكمين )
المحترم

الاالل الدكتور /
السالم عليك ورحمة هللا وبركاته وبعد .......

تقىىوم اللاحثىىة بدراسىىة علميىىة بعنىىوان ( األفكىىار الالعقالنيىىة وعالقتهىىا بىىال ود ا جتمىىاعي لىىدى للىىة
كلياع العلوم التطليقية بسلطنة عمان ) وسيت تطليق مقيا األفكار الالعقالنية عل عينة من للة كلياع
العلوم التطليقية (علري – نزوى – الرستا ) علما برن المقيا مصم لمرحلة للة ال امعة .
وقد ت ا ستاادع من األ ر النظرية والدراساع السابقة والمقاييس التي أعدع من قلل فىي الم ىال تاتىه
كدراسة  (،توفيق ودرويش  ، 1999،الكاوري ، 2008 ،الزهراني ،)2010 ،حيث قامت اللاحثة بتطىوير
المقيىا وولى الم ىا ع والاقىراع للمقيىا وصىياغتها لتناسىي م ىال دراسىتها واللييىة العمانيىة وعينىىة
اللحث المستهدفة للتعرد عل مولو الدراسة .
لذا أرجو التكرم بىا ال على المقيىا وإبىداء مالحظىاتك حىول مناسىلته لقيىا األفكىار الالعقالنيىة
ومدى مناسلة فقراته للليية العمانية  ،وسيكون عر الاقراع عل وفىق أسىلو ،ليكىرع ال ماسىي،تنطلق
تمامىىا (  ، ) 5تنطلىىق بدرجىىة عاليىىة (  ، )4تنطلىىق بدرجىىة متوسىىطة (  ، ) 3تنطلىىق بدرجىىة قليلىىه ( ) 2
تنطلق ابدأ ( .) 1
وكما في المثال اآلتي :
م
الاقرع

تنطلق
عالية
جدا

تنطلق
بدرجة
عالية

تنطلق
بدرجة
متوسطة

تنطلق
تنطلق
بدرجة قليلة بدرجة قليله
جدا

-1
يغير الحظ مسار حياة األفراد

()5

()4

()3

()2

()1

ويتكىىون مقيىىا األفكىىار الالعقالنيىىة فىىي صىىورته األوليىىة مىىن  8م ىىا ع متضىىمنة م موعىىة مىىن
الاقراع ،والم ا ع هي كاآلتي :
-1
-2
-3
-4

مصادر التعاسة
توق الكوارث
لي ا ستحسان
ابتراء الكمال الش صي
87

-5
-6
-7
-8

اللوم القاسي للذاع واآلخرين
التهور ا ناعالي
القلق الزا د
ا عتمادية والعالقاع م اآلخرين

كما تتشرد اللاحثة بمىوافقتك الكريمىة بمىلء الليانىاع اآلتيىة لش صىك الكىري كىونك احىد المحكمىين لهىذا
المقيا :
ا س :
الدرجة العلمية :
الت صص :
الو ياة :
جهة العمل :

شكرا لحسن تعاونك معنا ,,,,,,,,,,,,,

اللاحثة  /نصراء مسل الرافري

88

وصف المقياس
أوال  (:مقياس األفكار الالعقالنية )
األفكار الالعقالنية  :هي تل األفكار ال ا ية وغير المنطقية ،والتي تتسى بعىدم مولىوعيتها وترثرهىا
باألهواء الش صية والملنية عل توقعاع وتصميماع خا ية ،وعل مزي من الظن وا حتمالية والتهويىل
والملالرة والتي تتاق م إمكاناع الارد الاعلية والواقعية (محمود.)11 ، 2117،
المجيييال األول مصيييادر التعاسييية  " :وتشىىىير إلىىى التعاسىىىة وعىىىدم اإلحسىىىا بالسىىىعادع تسىىىللها الظىىىرود
واألحداث ال ارجية فاإلنسان يمتل القدرع عل التحك في أحزانه وهمومه ".

العبارة

م

انتمائها للمجال

الصياغة
اللغوية
غير
والحة
والحة

1
2
3
4
5
6
7

8
9

يريىىىىر الحىىىىظ مسىىىىار حيىىىىاع
األفراد
أرهىىق ناسىىي فىىي عمىىل
أي شىىئ ألنىىي اعل ى ان كىىل
شئ مكتو،
يكىىىىىىون أن الاىىىىىىرد دا مىىىىىىا
مسىىؤول عىىن كىىل مىىا ياكىىر
فيه
بىىىىد أن يحاسىىىىي ويعاقىىىىي
الاىىرد ناسىىه عل ى كىىل شىىئ
ياعله مهما كان بسي(
مىىن الضىىىروري أن أكىىىون
محلو ،من جمي النا
مشكالع اآلخرين تشىعرني
بالتعاسة
لىىىيس مىىىن الحىىىق أن يحىىىرم
الاىرد ناسىىه مىىن السىىعادع إتا
شىىعر برنىىه غيىىر قىىادر عل ى
إسىىعاد غيىىرع ممىىن يعىىانون
الشقاء
أ مىىىن بىىىرن رلىىى جميىىى
النا غاية تدرك
أ مىىىن بىىىان كىىىل مىىىا يتمنىىىاه
المرء يدركه

89

منتمية

غير
منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
مناسلة

غير
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الثاني توقع الكارثة :تشير إل توق الكارثة أو المصيلة في جمي الظرود واألحوال .

العبارة

م

11

األشىىياء الم ياىىة وال طىىرع
تسىىىتدعي ا هتمىىىىام الكليىىىىر
وا نشرال الدا في التاكير
بها
أ من برن غالليىة الظىواهر
الحياتية يوجد لهىا تاسىير
علمي
ي ىىىي أ يشىىىرل الشىىى ص
ناسىىه فىىي التاكيىىر بإمكانيىىة
حدوث الكوارث والم ا ر
أ مىىىىن بىىىىرن ال ىىىىود مىىىىن
إمكانية حىدوث أمىر مكىروه
يقلل من احتمال حدوثه
أ مىىىىىن بىىىىىان جميىىىىى ر ى
أحالمىىىي تتحقىىىق بمىىىا فيهىىىا
الكوارث
ي مكىىىىىىىىىن للاىىىىىىىىىىرد ان
يت لص مىن تىرثير المالىي
حت وإن حاول تل
أ من برن السحر والشىعوتع
له دور في إخااقي دا ما
يمكىىن للاىىرد أن يىىت لص
من تاكيره الدا بالمستقلل
أ مىىىىن أن اآلخىىىىرين دا مىىىىا
يسىىعون إلىى إعاقىىة تقىىدمي
نحو أهدافي
ينتىىىابني خىىىود شىىىديد مىىىن
م ىىىىىرد التاكيىىىىىر بإمكانيىىىىىة
وقو الحوادث والكوارث

21

ي ىىىىي أن يكىىىىون الشىىىى ص
حذرا من حدوث الم ا ر

11
12
13
14
15
16
17
18
19

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

90

منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الثالث طلب التأييد واالستحسان" تشير إل أهمية أن يكون الارد مح( أنظار اآلخرين وأن يكون
محلوبا من جمي المحيطين به .

العبارة

م

21

اسىىىتطي أن اقلىىىل أعمىىىالي
ترتي عل غير ما أتوق

22

أتىىردد أبىىدا فىىي التضىىحية
برغلاتي فىي سىليل إرلىاء
اآلخرين
أتاكىىر كثيىىرا ألن الن ىىاح
والاشل يعتمد على التوفيىق
من هللا سلحانه
ا جتهاد غير كىافي لتحقيىق
الن اح
أ من بوجود الحظ
يزع نىىىي كثيىىىرا هىىىوري
أمام زمال ي ومالبسي غير
قة
أن ز أعمالي أول برول
أتىىىىىوان فىىىىىي تقىىىىىدي أي
خىىىىدماع يطللهىىىىا اآلخىىىىرين
حتىىىىى لىىىىىو علىىىىى حسىىىىىا،
صحتي
يزع نىىي أن احصىىىل علىىى
درجاع أقل من غيري
أهت كثيىرا بإرلىاء والىدي
عنىىي حت ى ولىىو كىىان عل ى
حسا ،صحتي
أتوان في إبراز مواهلي
أمام زمال ي
اهت كثيرا فىي تسىلي جميى
أعمىىىىىىالي الدراسىىىىىىية قلىىىىىىل
موعدها

23
24
25
26
27
28

29
31
31
32

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية
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منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الرابع ابتغاء الكمال الشخصي " تدور حول ابتراء الكمال الش صي بحيث أنه ي ي أن يكون عل
درجة عالية من الكااءع وا ن از في جمي ال واني .

العبارة

م

33

ي ىىي أن أكىىون األول فىىي كىىل
شئ

34

أ من بان كل ش ص ي ىي
أن يسىىىىىع دا مىىىىىا لتحقيىىىىىق
أهدافه برقص ما يمكن مىن
الكمال
أقلىىىىىل ترجيىىىىىل أعمىىىىىالي
الدراسية إل نهاية الاصل
أقلىىىل أي تحىىىد مهمىىىا كانىىىت
خطورته
الحىىىىظ وهىىىى ونسىىىىي مىىىىن
ال يال صله له بالواق
حتىىى يشىىىعر الاىىىرد بالقيمىىىة
والتقىىدير مىىن اآلخىىرين بىىد
أن يكون عل درجىة عاليىة
من الكااءع في كل ال واني
اغضىىي كثيىىرا إتا حصىىلت
علىى المركىىز الثىىاني علىى
الدفعة إن ل أكن األول
ي ىىىي أن أكىىىون سىىىلاقا فىىىي
تقىىىىدي األعمىىىىال الدراسىىىىية
وعل أكمل وجه
اشعر بالرضىي الشىديد عىن
عرلىىىي للمىىىادع الدراسىىىية
ول ى أتلىىق أي تعليىىق يىىوحي
بىىىىىىىالتاو مىىىىىىىن زمال ىىىىىىىي
والمعل
اشعر بالحزن الشديد عنىدما
أصىىل متىىرخرا عىىن موعىىد
المحالرع
ي ىىي أ أخطىىئ فىىي جمي ى
اسيله ا متحان

35
36
37
38

39
41
41

42
43

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية
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منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الخامس لوم الذات واآلخرين  :تشير إل شدع لوم الش ص لناسىه واآلخىرين عنىدما تسىير األمىور
عل عكس ما يتوقعون .

العبارة

م

44

عدم ن احي يعنىي بىرنني غيىر
مه وغير ناف

45

كثيىىرا مىىا أفشىىل فىىي تحقيىىق
أهدافي بسلي حظي
أفضل السعي وراء إصالح
المسييين بىد مىن معىاقلته
أو لومه
مىىىىىن األفضىىىىىل واألسىىىىىهل
ت نىىىىىىىىىىىىىي المشىىىىىىىىىىىىىكالع
والمسىىىىىىىؤولياع علىىىىىىى أن
أواجهها
ي ىىىىىىي أن يشىىىىىىعر الاىىىىىىرد
بالحزن لما يعانيىه اآلخىرين
من مشكالع والطراباع
ي ي أن يسىمح الشى ص
لمشىىىىىىىكالع اآلخىىىىىىىرين أن
تمنعه من الشعور بالسعادع
يزع نىىىي أن يصىىىدر عنىىىي
أي سىىىىلوك ي علنىىىىي غيىىىىر
مقلول من اآلخرين
أت ىىود دا مىىا مىىن أن تسىىير
األمور عل غير ما أريد
ي ىىىىىي أن يكىىىىىون الن ىىىىىاح
حلياىىي فىىي كىىل امتحىىان لىىي
في الدراسة
ي ي أن أنال اإلع ا ،مىن
جمي زمال ي
اشعر بالحزن واألسى عنىد
مواجهىىه احىىد زمال ىىي فىىي
أي أمر

46
47

48
49
51
51
52
53
54

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية
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منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال السادس التهور االنفعالي  :تشير إل الحساسية الزا ىدع فىي التعليىر عىن ا ناعىال ت ىاه المشىكالع
الحياتية فالمشكالع الصريرع غاللا ما تثير غضله ومشاعره بسهولة .

العبارة

م

55

ال لىىراع واألحىىداث المالىىية
مىىىىىىىىؤثرع ومسىىىىىىىىؤوله عىىىىىىىىن
تصىىىرفاتنا و يمكىىىن اسىىىتلعاد
ترثرها

56

تثيىىر

57
58
59

61
61
62
63
64
65

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

اشىىعر أن ن احىىاتي
اآلخرين ليكيدوا لي
أ مىىىىن بىىىىان ال ىىىىود مىىىىن
إمكانية حىدوث أمىر مكىروه
يقلل من احتمال حدوثه
ياقىىد الاىىرد هيلتىىه واحتىىرام
النىىىىا لىىىىه إتا أكثىىىىر مىىىىن
المرح والمزاح
اشىىىىعر بالىىىىطرا ،شىىىىديد
حىين افشىل فىي إي ىاد الحىل
الذي اعتلره حىال مثاليىا لمىا
أواجه من مشكالع
علىىى الاىىىرد أن يت نىىىي أي
شئ أو أي موقب قىد يسىلي
له المتاعي
يزع نىىي أن أكىىون لىىحية
للواقىىى السىىىئ الىىىذي دبىىىره
وخططه لي اآلخرون
أت ىىود كثيىىرا مىىن التاكيىىر
في المستقلل
يزع ني كثيىرا التاكيىر فىي
كيايىىىىة دراسىىىىة الت صىىىىص
الحالي
ألىىىىوم ناسىىىىىي كثيىىىىرا عنىىىىىد
التاكيىىىىىىر فىىىىىىىي اختيىىىىىىىاري
للت صص الحالي
م ىىىىىىرد التاكيىىىىىىر بوجىىىىىىود
ا ختال في الكلية ي علنىي
اشعر بال ود الشديد

94

منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال السابع القلق الزائد :تشير إل القلق من الم اود المتوقعة فيظىل فىي حالىة قلىق دا ى مىن األحىداث
حت قلل وقوعها .

العبارة

م

66

كثيىرا مىن حىا ع الاشىل لىىدي
تكون بسلي الحسد

67

كثيىىرا مىىا افشىىل فىىي تحقيىىق
أهدافي بسلي حظي
اشعر بالضىعب حىين أكىون
وحيىىىىىىىىدا فىىىىىىىىي مواجهىىىىىىىىة
مسؤولياتي
ي وز أن يشعر الشى ص
بالسىىعادع وهىىو يىىرى غيىىرع
يتعذ،
اشىىىعر ب ىىىود شىىىديد عنىىىد
عر ألمده الدراسية أمىام
زمال ي
أ مىىن بىىرن مالىىي اإلنسىىان
يقىىرر سىىلوكه فىىي الحالىىر
والمستقلل
يزع نىىىي أن يصىىىدر عنىىىي
أي سىىلوك يقلىىل مىىن قىىدري
أمام اآلخرين
اشعر بالير عند موع احد
من أفراد عا لتي
أت ىىود دا مىىا مىىن أن تسىىير
األمور عل غير ما أريد
غاللىىا مىىا تىىؤرقني مشىىكالع
اآلخىىىىرين وتحرمنىىىىي مىىىىن
الشعور بالسعادع
ي ىىىىىي أن يقلىىىىىل اإلنسىىىىىان
بىىىاألمر الواقىىى إتا لىىى يكىىىن
قادرا عل ترييره

68
69
71
71
72
73
74
75
76

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

95

منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجيييال الثيييامن االعتماديييية و العالقيييات ميييع اآلخيييرين :تشىىىير إلىىى اعتقىىىاد الاىىىرد برهميىىىة وجىىىوده مىىى
م موعة من األفراد يعتمد عليه في جمي أموره .

الفقرة

م

22

مىىىن العيىىىي علىىى الرجىىىل أن
يكون تابعا للمرأع

78

كثيرا من زمال ي ي تازون
ا متحىىىىىىىىان بن ىىىىىىىىاح دون
مذاكره جيده
مىىىىىن المؤسىىىىىب أن يكىىىىىون
اإلنسىىىىىان تابعىىىىىا لآلخىىىىىرين
ومعتمدا عليه
أفضل ا عتماد عل الىناس
فىىي كثيىىر مىىن األمىىور رغ ى
إمكانية الاشل فيها
إن تعامل الرجل م المىرأع
مىىىن منطلىىىق تاوقىىىه عليهىىىا
يضر في العالقة التي ي ي
أن تقوم بينهما
بعض النا م لولون عل
الشر وال سة والنذالىة ومىن
الواجىىىىىي ا بتعىىىىىاد عىىىىىنه
واحتقاره
يمكىىن أن أتصىىور ناسىىي
دون مساعدع مىن هى أقىوى
مني
ارفض التعامىل مى ال ىنس
اآلخر عل أسس المساواع
ي ىىي أن أكىىون محلوبىىا مىىن
جمي المحيطين بي
ي ي أن يكون الارد معتمدا
عل اآلخرين
ي ىىي أن يكثىىر اإلنسىىان مىىن
عالقاته ا جتماعية

79
81
81

82

83
84
85
86
87

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

96

منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

ملحق () 5
( الصورة النهائية للمقياس)
بسم هللا الرحمن الرحيم
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,
فيما يأتي مجموعة من الفقيرات الشيائعة التيي ال تمثيل محكيا ً لتقيييم اآلخيرين ليذا فالرجياء أن تكيون
اإلجابة كما تشعر بالفعل وال تفكر في اإلجابة األحسن علما ً بأنه ال توجد إجابة صيحيحة وأخيرى خاطئية
كما يرجى التفضل بعدم ترك أي فقرة بدون إجابية حتيى تيتمكن الباحثية مين االسيتفادة مين إجيابتكم التيي
ستكون موضع السرية التامة ولن تسيتخدم إال ألغيراض البحيث العلميي فيإذا كانيت الفقيرة تنطبيق علييك
تماما ً فضع إشارة ( √ ) كما في المثال اآلتي:
م

درجة انطباق الفقرة
تنطبق
تنطبق
تنطبق
بدرجة
بدرجة
بدرجة
قليلة
متوسطة
عالية

الفقرة
تنطبق
بدرجة
عالية جدا

2

يغير الحظ مسار
حياة األفراد

تنطبق
بدرجة
قليلة جدا

√

أما إذا كانت الفقرة ال تنطبق عليك أبداّ فضع إشارة ( √ ) كما في المثال اآلتي :
م

درجة انطباق الفقرة
تنطبق
تنطبق
تنطبق
بدرجة
بدرجة
بدرجة
قليلة
متوسطة
عالية

الفقرة
تنطبق
بدرجة
عالية جدا

2

تنطبق
بدرجة
قليلة جداّ

يغير الحظ مسار
حياة األفراد

√

وهكذا بالنسبة لبقية الفقرات يتم اختيار درجة انطباق الفقرة بحسب ما تشعر به بالفعل .
البيانات الشخصية :
الكلية ................................... :
التخصص ...................................... :
السنة الدراسية ....................................:
الجنس  :ذكر (

)

)

أنثى (
97

م

الفقرات

2
7

يرير الحظ مسار حياع األفراد
أرهق ناسي في عمل أي شىئ
ألني أعل أن كل شئ مكتو،
الاىىرد دا مىىا مسىىيو عىىن كىىل مىىا
ياكر فيه
بىىىىد أن يحاسىىىىي الاىىىىرد ناسىىىىه
ويعاقلها عل كل خطر ولىو كىان
بسيطا
من الضروري أن أكون محلوبىا
من جمي النا
مشىىىىىكالع اآلخىىىىىرين تشىىىىىعرني
بالتعاسة
أ مىىن بىىرن رل ى جمي ى النىىا
غاية تدرك
أعتقد بىرن السىحر والشىعوتع لهى
دور في إخااقي دا ما
أ مىىىىىن بىىىىىرن غالليىىىىىة الظىىىىىواهر
الكونية يوجد لها تاسير علمي
أ من أن اآلخىرين دا مىا يسىعون
إل إعاقة تقدمي نحو أهدافي
أعتقىىد بىىان ال ىىود مىىن إمكانيىىة
حىىدوث أمىىر مكىىروه يقلىىل مىىن
احتمال حدوثه
أشعر برن جميى أحالمىي تتحقىق
بما فيها الكوارث
يمكىىن للاىىرد أن يىىت لص مىىن
تاكيره الدا بالمستقلل
ي ىىي أخىىذ الحيطىىة والحىىذر مىىن
الوقو في األخطار
أستطي أن أقلل األعمال التىي
ترتي عل غير ما أتوق
ا جتهىىىىاد غيىىىىر كىىىىاد لتحقيىىىىق
الن اح

3
4

5
6

2
8
9
20
22
27
23
24
25
26

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

98

تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

م

22
28
29
70
72
77
73
74
75
76
72
78
79
30

الفقرات

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

أتىىىىىردد أبىىىىىدا فىىىىىي التضىىىىىحية
برغلىىىىاتي فىىىىي سىىىىليل إرلىىىىاء
اآلخرين
يزع نىىىي كثيىىىرا هىىىوري أمىىىام
زمال ي ومالبسي غير قة
أن ز أعمالي أو برول
أهىىىت كثيىىىرا بإرلىىىاء اآلخىىىرين
حت ولو عل حسا ،صحتي
يزع نىىىىىىي أن أحصىىىىىىل علىىىىىى
درجاع أقل من غيري
أتىىىوان فىىىي إبىىىراز مىىىواهلي
أمام زمال ي
اهىىىت كثيىىىىرا فىىىىي تسىىىىلي جميىىىى
أعمالي الدراسية قلل موعدها
أحرص عل أن أكون األول في
كل شئ
عل األفراد بذل ال هد للوصول
إل أقص درجاع الكمال
أقلىىىىىىل أي تحىىىىىىد مهمىىىىىىا كانىىىىىىت
خطورته
كاىىىاءع الاىىىرد لىىىرورية لكسىىىي
احترام وتقدير اآلخرين
أغضي كثيرا إتا ل أحصل عل
المركز األول عل الدفعة
ي ىىي أن أكىىون سىىلاقا فىىي تقىىدي
األعمىىال الدراسىىية وعل ى أكمىىل
وجه
اشىىىىعر بالرضىىىىي الشىىىىديد عىىىىن
عرلىىي للمىىادع الدراسىىية إن ل ى
أتلىىىق أي تعليىىىق يىىىوحي بىىىالتاو
من زمال ي والمعل

99

تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليله
جدا

م

الفقرات

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

أرتضىىىىىي مطلقىىىىىا الوصىىىىىول
32
مترخرا عن موعد المحالرع

37
33
34
35
36
32
38
39
40
42
47
43
44

ي ي أ أخطئ في أي من أسيلة
ا متحان
إن عىىدم ن ىىاحي يشىىير إلى أننىىي
غير مه وغير ناف
كثيرا ما أفشل في تحقيق أهدافي
بسلي حظي
من األفضل واألسهل أن أت نىي
المشىىىكالع والمسىىىؤولياع علىىى
أن أواجهها
ي ي أن يشعر الارد بالحزن لمىا
يعانيىىىه اآلخىىىرون مىىىن مشىىىكالع
والطراباع
يزع نىىىىي أن يصىىىىدر عنىىىىي أي
سىىلوك ي علنىىي غيىىر مقلىىول مىىن
اآلخرين
أت ىىىىود دا مىىىىا مىىىىن أن تسىىىىير
األمور عل غير ما أريد
ي ىىىىي أن أنىىىىال اإلع ىىىىا ،مىىىىن
جمي زمال ي
أشىىىىعر بىىىىالحزن واألسىىىى عنىىىىد
مواجهة أحد زمال ي في أي أمر
ال لىىىىراع واألحىىىىداث المالىىىىية
مىىؤثرع ومسىىيولة عىىن تصىىرفاتنا
و يمكن استلعاد ترثيرها
ياقىىد الاىىرد كثيىىر المىىزاح هيلتىىه
واحترام النا له
أشىىىعر بالىىىطرا ،شىىىديد حىىىين
افشل في إي اد الحل المثىالي لمىا
أواجه من مشكالع
عل الارد أن يت ني أي شىئ أو
أي موقب قد يسلي له المتاعي

100

تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

م

الفقرات

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

أرلىىىىى أن أكىىىىىون لىىىىىحية
45
المؤامراع وخط( اآلخرين
أت ىىود كثيىىرا مىىن التاكيىىر فىىي
 46المستقلل
42
48
49
50
52
57
53
54
55
56
52
58

يزع نىىىىي كثيىىىىرا التاكيىىىىر فىىىىي
اختياري للت صص الحالي
م رد التاكير بوجود اختال في
الكلية ي علني أشعر بال ود
كثيىىىرا مىىىن حىىىا ع الاشىىىل لىىىدي
تكون بسلي الحسد
اشىىىىعر بالضىىىىعب حىىىىين أكىىىىون
وحيدا في مواجهة مسؤولياتي
أشعر ب ىود شىديد عنىد عىر
المادع الدراسية أمام زمال ي
أ مىىن أن مالىىي اإلنسىىان يقىىرر
سلوكه في الحالر والمستقلل
أشعر بالير عند موع أحىد مىن
أفراد عا لتي
أت ىىىىود دا مىىىىا مىىىىن أن تسىىىىير
األمور عل غير ما أتوق
ي ىىىي أن يقلىىىل اإلنسىىىان بىىىاألمر
الواقىىى إتا لىىى يكىىىن قىىىادرا علىىى
ترييره
من العيي أن يكون الرجىل تابعىا
للمرأع
مىىن المؤسىىب أن يكىىون اإلنسىىان
تابعا لآلخرين ومعتمدا عليه
أفضل ا عتمىاد على الىناس فىي
كثيىىر مىىن األمىىور رغ ى إمكانيىىة
الاشل فيها
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تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

م

59
60

62
67
63

الفقرات

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

أن تعامل الرجل م المرأع
من منطلق تاوقه عليها يؤثر فىي
العالقة التي ي ي أن تقوم بينهما
بعىىىض النىىىا م لولىىىون علىىى
الشىىىىر وال سىىىىة والنذالىىىىة ومىىىىن
الواجىىىىىىىىىي ا بتعىىىىىىىىىاد عىىىىىىىىىنه
واحتقاره
يمكىىن أن أتصىىور ناسىىي دون
مساعدع من ه أقوى مني
أرفىىىىض التعامىىىىل مىىىى ال ىىىىنس
اآلخر عل أسس المساواع
ي ىىىىي أن يكثىىىىر اإلنسىىىىان مىىىىن
عالقاته ا جتماعية

102

تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

ملحق ( ) 6

مقياس الخوف االجتماعي لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان
( نموذ ج للمحكمين )

المحترم

الاالل الدكتور /
السالم عليك ورحمة هللا وبركاته وبعد .......

تقوم اللاحثة بدراسة علمية بعنوان ( األفكار الالعقالنية وعالقتها بال ود ا جتماعي لدى للة كلياع
ال علوم التطليقية بسلطنة عمان ) وسيت تطليق مقيا ال ود ا جتماعي عل عينة من للة كلياع العلىوم
التطليقية (علري – نزوى – الرستا ) علما بان المقيا مصم لمرحلة للة ال امعة .
وقد ت ا ستاادع من األ ر النظرية والدراساع السابقة والمقاييس التىي أعىدع مىن قلىل فىي الم ىال تاتىه
كدراسىىة كىىل مىىن (الكاىىوري ، 1999،السيسىىي ، 2009،زهىىران  ،2009،علدالم يىىد و اللحيىىري،2009،
الحراصي،) 2011،حيث قامت اللاحثة بتطوير المقيا وولى الم ىا ع والاقىراع للمقيىا وصىياغتها
لتناسي م ال دراستها والليية العمانية وعينة اللحث المستهدفة للتعرد عل مولو الدراسة .
لذا أرجو التكرم با ال عل المقيا وإبداء مالحظاتك حول مناسلته لقيا القلىق ا جتمىاعي ومىدى
مناسلة فقراته للليية العمانية  ،وسيكون عر الاقراع عل وفق أسلو ،ليكرع ال ماسي  ،تنطلق تمامىا
(  ، ) 5تنطلىىق بدرجىىة عاليىىة (  )4تنطلىىق بدرجىىة متوسىىطة (  ) 3تنطلىىق بدرجىىة قليلىىه (  ) 2تنطلىىق
ابدأ ( .) 1
وكما في المثال اآلتي :

م
الاقرع
-7

أتجنب حضور الحفالت

تنطلق
بدرجة
عالية جدا
()5

تنطلق
بدرجة
عالية
()4
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تنطلق
بدرجة
متوسطة
()3

تنطلق
تنطلق
بدرجة قليلة بدرجة قليلة
جدا
()2

()1

ويتكون مقيا ال ىود ا جتمىاعي فىي صىورته األوليىة مىن أربعىة م ىا ع متضىمنة م موعىة مىن
الاقراع  ،والم ا ع هي كاآلتي :
-1
-2
-3
-4

التواصل في المواقب ا جتماعية
ال ود من التقيي السللي من اآلخرين
الت ني وا نسحا،
ت ني الملادرع في التحدث م اآلخرين

كما تتشرد اللاحثة بموافقتك الكريمة بملء اللياناع اآلتية لش صك الكري كونك احد المحكمين لهذا
المقيا :
ا س :

الدرجة العلمية :

الت صص :

الو ياة :

جهة العمل :

شكرا لحسن تعاونك معنا ,,,,,,,,,,,,,

اللاحثة  /نصراء مسل الرافري

104

وصف المقياس
ثانيا ( مقياس الخوف االجتماعي )
والخييوف االجتميياعي :هييو اسييتجابة انفعالييية ومعرفييية وسييلوكية لموقييف اجتميياعي يييدرك علييى أنييه يتضييمن تهديييداً
للييذات وخوفييا ميين التقييييم السييلبي لآلخييرين الييذي يييؤدي إلييى مشيياعر االنزعييا ج والضيييق وقييد يييؤدي إلييى االنسييحاب
االجتماعي والتحفظ والكف (الكتاني  2004ص .)9
المجال األول التواصل فيي المواقيف االجتماعيية :تشيير إليى مشياعر الخيوف مين بعيض المواقيف االجتماعيية أو المواقيف
الضاغطة كاالمتحانات أو األنشطة االجتماعية وغيرها.
م

الفقرة

1

اشىىىعر بال ىىىل عنىىىد وصىىىول
غرباء في المنزل

2

اشىىىىىىىىىىىىعر بالضىىىىىىىىىىىىيق أتا
الىىىىىىىىىىىطررع لىىىىىىىىىىىدخول
المحالع العامة بماردي
اشىىىعر با رتلىىىاك وال ىىىل
عىىىىن اسىىىىت دام الحمامىىىىاع
العامة
يصىىعي علىىي التعليىىر عمىىا
بداخلي بسهوله
اشعر بال ود عنىدما أقىوم
بعىىر أمىىام زمال ىىي فىىي
القاعة
اشىىىعر با رتلىىىاك وال ىىىل
عنىىىدما ادخىىىل غرفىىىة فيهىىىا
أنا جالسين
أت ني حضور الحاالع
أبىىدو مرتاحىىا عنىىدما أكىىون
فىىىىىىي م موعىىىىىىة أنىىىىىىا
اعرفه
اشعر با رتياح عنىد تكلمىي
م ال نس اآلخر
اشعر بالتوتر عنىدما اجلىس
في مواجهة اآلخرين
اشعر بىالتوتر عنىدما يحىد
فىىىىي اآلخىىىىرين وأنىىىىا اعلىىىىر
الطريق
أخىىىىاد مىىىىن الظهىىىىور فىىىىي
المناسلاع ا جتماعية

3
4
5
6
7
8

9
11
11

12

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

منتمية
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مناسبتها للبيئة
العمانية
غير
مناسلة
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الثاني الخوف من التقييم السلبي من اآلخرين  :الميل لتجنب التفاعل االجتماعي بصورة غير مناسبة فيي المواقيف
االجتماعية لخوفهم من التقييم السلبي من اآلخرين وانتقاص حقهم واحتقارهم بين اآلخرين .
الفقرة

م

13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

انزع عنىدما يعتقىد النىا
أن سلوكي شات
أتردد في إلقاء التحية على
األش اص الذين اعىرفه
معرفة جيدع
أل في الحسىلان سى رية
النا مني
اقلىىق حىىول تكىىوين انطلىىا
عل ش ص آخر
اصىىىىمت أثنىىىىاء وجىىىىوديوس( م موعة
أخاد من أن أكون حساسا
أخىىىىاد مىىىىن التلعىىىىث أمىىىىام
اآلخرين
أخىىىاد مىىىن الىىىدخول فىىىىي
مناقشاع
اقلىىق مىىن تعليقىىاع زمال ىىي
فىىىي القاعىىىة أثنىىىاء اإلجابىىىة
عل أسيلة الدكتور
أرى أننىىىىي مهىىىىت بالنىىىىا
الذين ياكرون بي
تضىىىىىايقني آراء النىىىىىا
خالل تقييمي
أفضىىىل التحىىىدث بالهتىىىىاد
ألنىىىىىه أسىىىىىهل علىىىىىي مىىىىىن
مواجهة اآلخرين
أخشىىىىى أن ي ىىىىىد النىىىىىا
عيوبي
أخىىىاد مىىىن أن أكىىىون قا ىىىد
ل ماعة أنشطة
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منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
مناسلة غير
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الثالث التجنب واالنسحاب  :عدم القدرة على إبداء السلوكيات االجتماعية المناسبة فيي المواقيف المختلفية والتيردد
الشديد والحيرة في إبداء الرأي أو القيام بسلوكيات اجتماعية مطلوبة وميل الفرد لتجنب التفاعالت االجتماعية .
م

27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

الفقرة

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
والحة
والحة

غير
منتمية

أتحىىىدث بصىىىوع مىىىن اض
م اآلخرين
أفضىىىىل أن أكىىىىون منصىىىىتا
أكثىىر مىىن أن أكىىون متكلمىىا
في المناقشاع ا جتماعية
اشىىىعر بىىىالتوتر وا رتلىىىاك
عندما اعىرد أننىي مولى
مالحظة من اآلخرين
أخاد من الزواج
أخاد مىن ا رتلىاك وعىدم
الثقة
أخىىىىىىىىاد مىىىىىىىىن الشىىىىىىىىعور
با ختالد عن اآلخرين
أخاد أن يلمسني اآلخرون
أتىىىردد فىىىي الىىىدخول إلىىى
القاعة الدراسية إتا وصىلت
مترخرا
أفضىىل الوحىىدع واللعىىد عىىن
النا
ابحىىىىىىث عىىىىىىن ملىىىىىىرراع
تمنعنىىىىىىىي مىىىىىىىن حضىىىىىىىور
الت معاع الطالبية
أفضل ال لو وحىدي فىي
غرفتىىىىىىىىي عنىىىىىىىىد زيىىىىىىىىارع
الضيود لنا
أفضل مشاهدع التلاىاز عىن
ال لىىىو مىىى زمال ىىىي فىىىي
الررفة
اصىىىىىمت أثنىىىىىاء وجىىىىىودي
وس( م موعه
أتىىىىىىىىردد فىىىىىىىىي حضىىىىىىىىور
الملتقيىىىىىاع الطالبيىىىىىة فىىىىىي
الكلية

107

منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
مناسلة غير
مناسلة

التعديالت
المقترحة

المجال الرابع تجنب المبادرة فيي التحيدث ميع اآلخيرين :مييل الفيرد لعيدم التفاعيل ميع اآلخيرين وعيدم إبيداء سيلوكيات اجتماعيية فيي
المواقف االجتماعية التي يتواجد فيها مجموعة كبيرة من الناس وعدم قدرته على مبادرة الحديث مع أي شخص.

م

41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54

الفقرة

الصياغة اللغوية

انتمائها للمجال

غير
واضحة
واضحة

غير
منتمية

اشىىىعر ف ىىىرع أننىىىي مىىىدرك
لصىىىوع وسىىىما اآلخىىىرين
لي
أتلعىىىث فىىىي الكىىىالم عنىىىدما
يوجه لىي سىؤال مىن بعىض
المعارد
ابتعىىىىىىىد عىىىىىىىن مشىىىىىىىاركة
اآلخرين ومناقشته
أجىىد صىىعوبة فىىي التحىىدث
أمام حشد من النا
أكون متىوترا عنىدما يكىون
لزامىىا علىىي أن أتحىىدث إل ى
معلمي
أت نىىىىىي المشىىىىىىاركة فىىىىىىي
األنشطة الطالبية
أت ني الحديث في الهىاتب
في وجود اآلخرين
اقلىىق ألنىىي سىىرقول أو افعىىل
األشياء الم طية
أبىىىدو عصىىىليا فىىىي اغلىىىي
األحيان حتى فىي ال لسىاع
العادية
مىىىىىن الصىىىىىعي أن أتنىىىىىاول
الطعىىام بىىين م موعىىة مىىىن
النا
أتردد في إبداء رأي حىول
مولو ما
اكتىىرث حت ى إتا عرفىىت
بىىىىىىرن النىىىىىىا سيشىىىىىىكلون
انطلا غير مناسي بشرني
اشىىىىعر بزيىىىىادع فىىىىي عىىىىدد
لرباع القلق في المواقىب
ا جتماعية
اختلىىىىىىىىق تلريىىىىىىىىر بعىىىىىىىىدم
حضىىىىىوري فىىىىىي حاىىىىىل او
مناسلة اجتماعية
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منتمية

مناسبتها للبيئة
العمانية
مناسبة غير
مناسبة

التعديالت
المقترحة

ملحق ()2
(الصورة النهائية للمقياس )
بسم هللا الرحمن الرحيم
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,
فيما يأتي مجموعة من الفقيرات الشيائعة التيي ال تمثيل محكيا ً لتقيييم اآلخيرين ليذا فالرجياء أن تكيون
اإلجابة كما تشعر بالفعل وال تفكر في اإلجابة األحسن علما ً بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئية
كما يرجى التفضل بعدم ترك أي فقرة بدون إجابة حتى تتمكن الباحثة من االسيتفادة مين إجيابتكم التيي
ستكون موضع السرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فيإذا كانيت الفقيرات تنطبيق علييك
تماما ً فضع إشارة ( √ ) كما في المثال اآلتي:
م

الفقرة

2

يصعب علي التعبير
عما بداخلي

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

درجة انطباق الفقرة
تنطبق
تنطبق
تنطبق
بدرجة
بدرجة
بدرجة
قليلة
متوسطة
عالية

تنطبق
بدرجة
قليلة جدا

√

أما إذا كانت الفقرة ال تنطبق عليك أبداّ فضع إشارة ( √ ) كما في المثال اآلتي :
م

الفقرة
تنطبق
بدرجة
عالية جدا

درجة انطباق الفقرة
تنطبق
تنطبق
تنطبق
بدرجة
بدرجة
بدرجة
قليلة
متوسطة
عالية

 2يصعب علي التعبير
عما بداخلي
وهكذا بالنسبة لبقية الفقرات يتم اختيار درجة انطباق الفقرة بحسب ما تشعر به بالفعل .
البيانات الشخصية :
الكلية ................................... :
التخصص ...................................... :
السنة الدراسية ....................................:
الجنس  :ذكر (

)

أنثى (

)
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تنطبق
بدرجة
قليلة جدا
√

م

الفقرات

2

أشىىعر بال ىىل عنىىد زيىىارع غربىىاء
لنا في المنزل
أشىىىىعر بالضىىىىىيق إتا الىىىىىطررع
لدخول المحالع العامة
أشىىىىعر با رتلىىىىاك وال ىىىىل عنىىىىد
است دام دوراع المياه العامة
يصعي علىي التعليىر عمىا بىداخلي
بسهوله
أشىىىىعر با رتلىىىىاك عنىىىىدما أكلىىىىب
بعر أمام زمال ي في القاعة
أشىىعر با رتلىىاك وال ىىل عنىىدما
أدخل غرفة فيها أنا جالسون
أت ني حضور الحاالع
أكتىىىىىرث حتىىىىى إتا عرفىىىىىت أن
النىىىا سيشىىىكلون انطلاعىىىا غيىىىر
مناسي بشرني
أبىىىدو مرتاحىىىا عنىىىدما أكىىىون فىىىي
أعرفه
م موعة أنا
أشىىعر بىىالتوتر عنىىدما أجلىىس فىىي
مواجهة اآلخرين
أشىىىعر بىىىالتوتر عنىىىدما يحىىىد بىىىي
اآلخرون
أشىىىعر بىىىالتوتر عنىىىدما يحىىىد فىىىي
اآلخرين وأنا أعلر الطريق
أنىىىىزع عنىىىىدما يعتقىىىىد النىىىىا أن
سلوكي غير مناسي
أتىىىىردد فىىىىي إلقىىىىاء التحيىىىىة علىىىى
األشىىىىىى اص الىىىىىىذين أعىىىىىىرفه
معرفة جيدع
أل فىي الحسىلان سى رية النىا
مني
أصىىمت فىىي أثنىىاء وجىىودي وسىى(
م موعة

7
3
4
5
6
2
8
9
20
22
27
23
24
25
26

تنطبق
بدرجة
عالية جدا
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تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

م

الفقرات

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

تزع ني حساسيتي الزا دع في كل
 22شئ
 28أخاد من التلعث عند الحديث أمام
اآلخرين
29
70
72
77
73
74
75
76
72
78
79
30
32
37

أخىىاد مىىن الىىدخول فىىي مناقشىىاع
م اآلخرين
مىىىن الصىىىعي أن أتنىىىاول الطعىىىام
وس( م موعة من النا
أشىىىعر بزيىىىادع فىىىي عىىىدد لىىىرباع
القلي في المواقب ا جتماعية
أقلىىىق مىىىن تعليقىىىاع زمال ىىىي فىىىي
القاعىىىة فىىىي أثنىىىاء اإلجابىىىة علىىى
أسيلة المحالر
تضايقني أراء النا خالل تقييمي
أفضل التحىدث بالهىاتب مى الريىر
ت نلا لمواجهته
أخش أن يعرد النا عيوبي
أت نىىىىي أن أكىىىىون قا ىىىىد ل ماعىىىىة
أنشطة
غاللا ما أتحىدث بصىوع مىن اض
م اآلخرين
أفضىىل أن أكىىون منصىىتا أكثىىر مىىن
أن أكىىىون متحىىىدثا فىىىي المناقشىىىاع
ا جتماعية
أشىىىعر بىىىالتوتر وا رتلىىىاك عنىىىدما
أعرد أنني مولى مالحظىة مىن
اآلخرين
عنىىىدما أفكىىىر فىىىي الىىىزواج أشىىىعر
بال ود
أخاد من ا رتلاك وعدم الثقة في
المواقب الم تلاة
أخش ا ختالد م اآلخرين
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تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

م

الفقرات

تنطبق
بدرجة
عالية جدا

أتىىىردد فىىىي الىىىدخول إلىىى القاعىىىة
 33الدراسية إتا وصلت مترخرا
 34أفضل الوحدع واللعد عن النا
 35أفضل مشاهدع التلااز عن ال لو
م زمال ي في الررفة
36
32
38
39
40
42
47

أتىىىىردد فىىىىي حضىىىىور الملتقيىىىىاع
الطالبية في الكلية
أبتعىىىىىد عىىىىىن مشىىىىىاركة اآلخىىىىىرين
أحاديثه ومناقشاته
أجد صعوبة في التحدث أمام حشد
من النا
أكىىون متىىوترا عنىىدما يكىىون لزامىىا
علي التحدث إل معلمي
أت نىىىي الحىىىديث فىىىي الهىىىاتب فىىىي
وجود اآلخرين
أبىىدو عصىىليا فىىي أغلىىي األحيىىان
حتىى فىىي ال لسىىاع الطليعيىىة مىى
الزمالء
أتردد في إبداء رأي عن مولىو
ما
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تنطبق
بدرجة
عالية

تنطبق
بدرجة
متوسطة

تنطبق
بدرجة قليلة

تنطبق
بدرجة قليلة
جدا

