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مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة املوهوبني يف 
 ردنيف األ مدارس امللك عبداهلل الثاني للتميز

برهان محمود حمادنة   

 قسم التربية الخاصة
 جامعة نجران -كمية التربية 

مستتى  الرىتاا اتمتمتالد لتد  : ىدفت الدراسة الحالية تعرف الممخص
لينة أردنية من الطلبة المىىىبين فتد متدارس الملتك لبتدث ال تاند للتميتز 

( طالبتاً 500)ىالفرىق فيو ىفقًا لمتغير المتنس. توىنتت لينتة الدراستة متن 
ىطالبة من الطلبة المىىىبين المىمىدين فد مدارس الملتك لبتد ث ال تاند 

. ىلتحقيتق ىتدف الدراستة بالطريقة العشىائية البسيطةللتميز، ىتم اختيارىم 
( المعترا Raulin and Wee, 1994رىلتين ىى  )تتم استتخدام مقيتاس 
( بعتتتد التحقتتتق متتتن دتتت تتتتد و ى باتتتتو فتتتد 2003متتتن  بتتتل الدستتتى د )

البيئتتتتتة اةردنيتتتتتة. ى تتتتتد أظيتتتتترت النتتتتتتائا أن المتىستتتتتط الحستتتتتابد للرىتتتتتاا 
درمة تقتدير مرتفعتة، ىان ىنتاك فرى تاً اتمتمالد لد  لينة الدراسة ماء ب

دالتتو إحتتتائياً فتتد مستتتى  الرىتتاا اتمتمتتالد لتتد  لينتتة الدراستتة تعتتز  
لمتغير المنس لتالح اإلناث. ىفد ضتىء النتتائا التتد تتم التىتتل إلييتا، 
يىتتتد الباحتتث بضتترىرا ىضتتي استتتراتيميات ىبتتراما متتن  بتتل المستتؤىلين 

 اند للتميز تستيم فتد خفتض مستتى  التربىيين فد مدارس الملك لبدث ال
متتتتراء دراستتتتات مما لتتتتة للدراستتتتات الحاليتتتتة بتنتتتتاىل  الرىتتتتاا اتمتمتتتتالد، ىاا
ممتمعتتات أختتر  مما لتتة، ىاختبتتار أ تتر متغيتترات أختتر  وتتالعمر، ىالمرحلتتة 

 الدراسية، ىالمستى  اتمتمالد ات تتادي لألسرا، ىالتحتيل الدراسد.
، مدارس الملك طلبة المىىىبينالرىاا اتمتمالد، ال كممات مفتاحية:

 .لبدث ال اند للتميز
 المقدمة .1

ُيعّد الخىف حالة انفعالية طبيعية يشعر بيا اإلنسان، 
ىيظير فد أشوال متعددا ىبدرمات تتفاىت بين الحذر ىالحيطة 
إلى اليلي ىالفزع ىالرلا ىربما اليرىا، ىولما وانت درمة الخىف 
فد الحدىد المعقىلة غير المتطرفة وان اإلنسان سىيًا فد ىذا 

، ىلون ولما وانت درمة الخىف اتنفعال ىيمونو التحوم فد انفعالو
وبيرا بحيث يتعذر معيا السيطرا ىالتعقل فإن المى ف يوىن حالة 
مرضية تدل للى اضطراا نفسد يوىن من مؤشراتو إتدار سلىك 
شاذ أى لمل تترف شاذ بيدف البعد لن متدر الخىف، ىىى ما 

 يسمى بالرىاا اتمتمالد.
ممال أن حىالد ى د بينت نتائا البحىث المسحية فد ىذا ال

( مليىن فردًا من الشعا اةمريود يعانىا من اضطراا 5.3)
الرىاا اتمتمالد، ىأن ىذا اتضطراا النفسد ينتشر بين اإلناث 

 ن%( من الناس يعانى 13-3وما أن )  .[1]أو ر منو لند الذوىر 
  من الرىاا اتمتمالد فد إحد  مراحل حياتيم، ىىناك نسبة 

ا ىاحدا فد حياتيم للرىاا اتمتمالد، ( يتعرضىن مر 1-2.5)
أودتو اةدبيات  ىتبرز مظاىره بالخمل ىاحمرار الىمو، ىىذا ما

%( من اةفراد الذين يتابىا بالرىاا 90-80التربىية أن )
اتمتمالد يشعرىن بالخمل، باإلضافة إلى أن ىذا اتضطراا 

ر النفسد ينتشر بدرمة مرتفعة بين المراىقين من العاديين ىغي

 .[2] ( سنة20-15العاديين من ألمار )
( ىى أحد أنىاع Social Phobiaىالرىاا اتمتمالد )     

الخىف المرضد غير المنطقد أى المعقىل حيث يرفض الفرد 
المتاا بيذا اتضطراا التىامد فد أماون التممعات، أى 
المشاروة فد المىا ف اتمتمالية ىيحاىل ماىدًا البقاء فد معزل 

خرين، إذ أن الرىاا اتمتمالد يبدأ فد مرحلة الطفىلة، أى لن اآل
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المراىقة، ىنادرًا ما يبدأ بعد سن العشرين، ىتومن خطىرتو فد 
استمراريتو لفترا طىيلة من حياا الفرد، حيث ينتقل لبر المراحل 
العمرية المختلفة، إذا لم يحسن التعامل معو ىلالمو أى تخفيف 

لرىاا اتمتمالد الذي يسمد أيضًا . ىيعد اضطراا ا[3]أ اره 
بالخىف اتمتمالد ىاحدًا من اتضطرابات التد يمون أن تؤ ر 
للى اةداء الىظيفد ىالميند ىاتمتمالد للفرد ىتدفعو إلى تمنا 
المشاروة الفعالة فد المماتت المتعددا، ىنظرًا لما ينشأ لنو من 

اتمتمالية لزلة ىىحدا شديدتين، ىمن  م انخفاض أدىار الفرد 
ىالىظيفية فضاًل لن أن القلق فد المىا ف اتمتمالية يم ل 
ضغطًا شديدًا للى أداء الفرد، إذ يشتت انتباىو ىيمنعو من التفالل 
اتمتمالد النامح، ىىذا النىع من اتضطراا يتعرض لو العديد 

.  ىمن ىنا نستخلص [4]من فئات الممتمي للى اختالف شرائحيم 
من الطلبة بشول لام، ىالمىىىبين منيم ليسىا  حتى أن أبنائنا

ببعيدين لن التعرض ليذا اتضطراا اتنفعالد الذي يعىق الحياا 
 اتمتمالية للفرد، ىتفاللو فد المىا ف اتمتمالية المختلفة.

 [5,6]التربىيين ىالباح ين  ىفد ىذا التدد، أود العديد من
للى ىمىد الرىاا اتمتمالد لد  الطلبة المىىىبين، إذ أن 
المىىىبين أو ر لرضة للمشوالت، ىخاتة لندما توىن المىىبة 
من مستى  مرتفي، حيث تزيد ىذه المىىبة من لرضة المىىىا 
للمتالا التويفية، ىللمشوالت اتنفعالية ىاتمتمالية، ىأنيم أو ر 

رىن بدرمات من القلق حساسية للترالات اتمتمالية، ىيم
ىالخىف اتمتمالد )الرىاا(، ىاتغتراا ىالضغىط أو ر من 
أ رانيم، ىذلك نتيمة لقدراتيم المعرفية ىالعقلية المرتفعة، التد تتني 
فمىا لميقة مي غيرىم من العاديين. ىوذلك أودت نتائا لدا 
دراسات حدي ة أمريت فد ىذا الممال أن الطلبة المىىىبين يعانىن 

أشوال مختلفة من اتضطرابات منيا القلق، ىالقلق اتمتمالد  من
 [7]أى ما يسمى "الرىاا اتمتمالد، ىمنيا، دراسة العميمان ىتان 

ن من ىمىد الرىاا يالتد بينت أن الطالبات المىىىبات يعان
التد بينت   [8]اتمتمالد فد مراحل حياتين، ىوذلك دراسة تاتا 

شعىر بالرىاا اتمتمالد. ىمن ناحية أن المىىىبين يعانىن من ال
أخر  يمر الطلبة، ىمنيم الطلبة المىىىبين خالل دراستو بعدد من 
المشوالت ىالتعىبات التد يرمي أسباا بعضيا إلى التفوير فد 
مستقبليم ىمشوالت التفالل مي غيرىم من العاديين، لذلك و يرًا ما 

قًا ىخىفًا نر  الطلبة المىىىبين يعانىن ترالات نفسية ى ل
امتماليًا، يظير من خالل أساليا سلىويم ىوالميم ىالىسائل 

 .[3]الدفالية التد يتبعىنيا 
فإن متطلح الرىاا  الرىاا اتمتمالد، مفيىم أما لن

اتمتمالد موىن من ولمتين رئيسيتين اةىلى الرىاا ىالتد تعند 
نو خىف الخىف الشديد ىىى بذلك ليس خىفًا لاديًا أى لقالنيًا، ىلو

ينال من  يمة الذات التد تتبح لامزا لن تحملو فد مى ف 
معين، ىالولمة ال انية ىىد اتمتمالد، ىالتد تعند وىن ىذا 
الخىف يحدث فد ىمىد آخرين مىمىدين مي الفرد أ ناء مى ف 
امتمالد محدد، ىيوىن ىذا الفرد الذي يعاند الخىف الشديد مزءًا 

ن    .[9] لم يون متفالاًل فيومن ىذا المى ف التفاللد، ىاا
بأن الرىاا اتمتمالد "أحد أنىاع الخىف   [10]ىير  رىش      

من المىا ف اتمتمالية المختلفة ىالتد يبدى فييا خىف الفرد فد 
أن يوىن محط انتباه اآلخرين ىترويزىم، ىبالتالد  د يترتا لليو 

ير  أن ف [11]التعرض للحوم ىاتنتقاد من اآلخرين". أما لواشو 
الرىاا اتمتمالد ىى "خىف الفرد من ى ىلو محط مالحظة 

 اآلخرين؛ مما يؤدي إلى تمنا المىا ف اتمتمالية".
بأنو " تمنا ىتييا   [12]فد حين لرفو لبد المعطد      

امتمالد مفرط ىشديد من اتختالط بالغرباء بدرمة توفد للتأ ير 
للى الىظيفة اتمتمالية، ىتتداخل فد لال ة الفرد برفا و لخشيتو 

 حتى من نظرا اآلخرين لو".
ىللى ما تقدم من تعريفات، ير  الباحث أن الرىاا      

اتمتمالية،  اتمتمالد ىى شعىر مفرط بالخىف من المىا ف
ىالمشاروة فد اةنشطة ىالمناسبات اتمتمالية، أى التفالل 
اتمتمالد مي اآلخرين، نتيمة اتبتعاد لن اتنتقاد أى اةحوام 
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التادرا من اآلخرين؛ مما يسبا أشواًت مختلفة من العادات 
السلىوية غير المرغىبة والخمل الزائد، ىالتىتر ىالقلق المرتفي، 

 بال قة بالنفس، ىالضغط النفسد المرتفي.ىنقص الشعىر 
 أسباب الرهاب االجتماعي:

أن للرىاا اتمتمالد أسبابًا متعددا،  [13]ذور لبد الحميد       
منيا تعىد إلى أساليا التنشئة اةسرية والقير ىالتسلط ىالعنف 
ىاإلساءا البدنية ىاللفظية. ىمنيا يمون أن ترمي إلى نقص 

للفرد وانتقال السلىويات اتنسحابية ىالسلبية  الميارات اتمتمالية
ىلالىا للى . من اآلباء إلى اةبناء لن طريق المالحظة ىالمحاواا

ير  أن ىناك أسبابًا أخر  تمعل من الفرد  [14]ما سبق، فإن لقل 
يتاا باضطراا الرىاا اتمتمالد، منيا: خبرات تادمة فد 

تورر للطالا، ىما مىا ف امتمالية: م ل استيزاء المعلم الم
يتاحا ذلك من تىتر. ىالسخرية المتوررا من أحد أفراد اةسرا. 
أى ىمىد أمراض لضىية، تمعل من الفرد لرضة للسخرية أى 
الشعىر بالنقص. أى إلا ات مختلفة تمعل من الفرد ىدفًا للنقد. ى د 
تعىد أسباا الرىاا اتمتمالد إلى لىامل امتمالية ىا تتادية 

اتمتمالية، ىالعرق، ىالمينة، ىالمستى  ات تتادي  م ل الطبقة
 اتمتمالد لألسرا.

أما لن مظاىر الرىاا اتمتمالد ىألراضو؛ فقد حدد لبد      
مممىلة من المظاىر ىاةلراض التد تتاحا  [12]المعطد 

الرىاا اتمتمالد ىتؤ ر سلبًا للى الفرد مسميًا ىلقليًا ىامتماليًا 
، للى اختالف فئاتيم سىاء أوانىا من العاديين أم ىانفعاليًا ىسلىوياً 

من ذىي اتحتيامات الخاتة، ىمن ىذه المظاىر ىاةلراض ما 
 يلد: 

أىًت: التغيرات المسمية ىالفسيىلىمية: ىتشمل مالمح الىمو، ىألىان 
فراز العرق ىاتفرار  البشرا بسبا تدفق الدم  م انخفاض الحرارا،  ىاا

الحروة ىلدم اتستقرار فد موان، ىحبسة الىمو ىشحىبو، ىتعىبة 
التىت ىتغير نبرتو، ىمفاف الحلق ىسرلة النبض ىزيادا ضغط 

 الدم.

 انيًا: التغيرات العقلية ىالمعرفية: ىتشمل سىء أى تشىه اإلدراك 
ىالذاورا ىالتفوير ىلدم القدرا للى اتخاذ  رارات تحيحة، ىنسيان 

 ا.أى اختالط المعلىمات ىاةفوار ىتداخلي
 ال ًا: التغيرات اتنفعالية: ىتشمل فقدان ال بات اتنفعالد ىالتنا ض 

 الىمداند.
رابعًا: التغيرات السلىوية: ىتشمل ضعف اإلرادا ىالتيىر أى المبن 
ىالتردد ىالعمز لن العمل، ىضعف القدرا للى اتنماز، ىانخفاض 
اةداء ىسرلة اإلمياد ىالحذر فد التعامالت، ىاةحمام لن 

 .اروة اآلخرين فد أنشطتيممش
ىخالتة ما تقدم، يمون القىل أن الرىاا اتمتمالد إذ ما      

أحسن التعامل معو، فإنو من اتضطرابات النفسية التد تؤ ر فد 
نمى الفرد من مختلف النىاحد المسمية، ىالعقلية ىالمعرفية، 
ىاتنفعالية، ىالسلىوية، ىمن ىنا فإنو من الىاما التتدي ليذا 
اتضطراا ىتواتف المسؤىلين التربىيين للى اختالف فئاتيم 
ىتختتاتيم، ىضي اتستراتيميات ىالسبل التد تحد من ىذا 

 اتضطراا، سيما الطلبة المىىىبين.
ىفد ضىء ما تقدم، فإن الطلبة بشول لام ىالمىىىبين منيم      

بشول خاص ليسىا بنمى لن ىذا اتضطراا النفسد الذي يعىق 
ىتفى يم ىنمىىم النفسد ىاتنفعالد ىاتمتمالد بشول ميد.  تقدميم

ىلليو برزت الحامة إلى إمراء الدراسة الحالية التد تسعى إلى 
تعرف مستى  الرىاا اتمتمالد لد  الطلبة المىىىبين، ىالوشف 

 لن الفرىق ىفقًا لمتغير المنس.
 مشكمة الدراسة .2

النفسية ُيعّد الرىاا اتمتمالد من أو ر اتضطرابات 
شيىلًا لد  أفراد الممتمي، ىت تقتتر تأ يرات ىذا اتضطراا للى 
لال ة الفرد باآلخرين، لونيا  بل ذلك تؤ ر فد لال ة الفرد بذاتو، 
ىىذا بدىره يقىد إلى التىتر ىالقلق الذي يظير فد مىا ف التفالل 
بين اةفراد، مما ينتا لنو خىف شديد يقىد الفرد إلى تمنا 

اتمتمالية التد تمعلو من ىمية نظره مروزًا ةنظار المىا ف 
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حتى لند  ت يشعر بالحرية أمام اآلخريناآلخرين فيتقيد سلىوو، ى 
القيام بسلىويات ت ُيعد القيام بيا شيئًا مشينًا  وما فد التحدث أمام 

 .[9]اآلخرين 
للى التعيد العربد، نمد أن الرىاا اتمتمالد أو ر ى 

ًا بين المراىقين ىالشباا، حيث أىضحت دراسة اتضطرابات انتشار 
أن نسبة  (13( ىالمشار إلييا فد العىاد )1995الخاند فد لام )

من يعانىن من الرىاا اتمتمالد فد المملوة العربية السعىدية 
%( من اضطرابات الخىف 79ىيرامعىن العيادات الخاتة تبلغ )

أن نسبة انتشار الرىاا اتمتمالد بين  [15]لمىمًا. ى د بين فايد 
أن  [16]%(. ىبين معفر  10 – 8)الشباا العربد تتراىح ما بين 

نسبة انتشار الرىاا اتمتمالد فد الممتمي الفلسطيند تتراىح بين 
(، وما 1إلى  2، ىيظير لند اإلناث ىالذوىر بنسبة )(7-14%)

ق مي يظير لادا فد سن الطفىلة أى المراىقة، ىىى يتراف
اضطرابات القلق اةخر  ىمي اتوتئاا، ىتتل نسبة المتابين 

%( من لمىم 13بو، من مرضى العيادات النفسية إلى حىالد )
التد  [17]المرضى المرامعين لتلك العيادات. ىبينت دراسة ملص 

أمريت فد اةردن أن نسبة انتشار الرىاا اتمتمالد بين طلبة 
%( 10,1انتشاره لند اإلناث ) %( ىوانت نسبة9,3المامعة ىد )

 %(. 8أللى بشول دال إحتائيًا من نسبة انتشارىا لند الذوىر )
ىلذلك ولو سعى الباحث إلى إيماد دراسات لربية تبحث فد      

ىذا المىضىع، ى د ىمد ندرا فد البحىث ىالدراسات العربية فد ىذا 
ة الممال ىالتد تناىلت مستى  الرىاا اتمتمالد لد  الطلب

المىىىبين ىخاتة فد البيئة المحلية المتم لة باةردن، ىلذلك نبعت 
مشولة الدراسة الحالية التد تأتد للوشف لن مستى  الرىاا 
اتمتمالد لد  لينة أردنية من الطلبة المىىىبين، ىالوشف لن 

 الفرىق بينيم ىفقًا لمتغير المنس. 
 لة اآلتية:حاىلت الدراسة الحالية اإلمابة لن اةسئ ىمن ىنا

ما مستى  الرىاا اتمتمالد لد  لينة أردنية من الطلبة . 1
 المىىىبين فد مدارس الملك لبدث ال اند للتميز؟.

ىل تىمد فرىق ذات دتلة إحتائية فد مستى  الرىاا . 2
اتمتمالد لد  لينة أردنية من الطلبة المىىىبين فد مدارس 

 لمتغير المنس؟ل اند للتميز تعز  الملك لبدث ا
 الدراسات السابقة. 3

ىمن حيث مستى  الرىاا اتمتمالد ىالتعرف الى الفرىق فيو      
المىىىبين، تمت مرامعة العديد من الدىريات العلمية،  لد  الطلبة

ىالممالت المختتة فد ممال البحىث التربىية ىالنفسية، ى د ىمد 
ىذا المىضىع.  الباحث ندرا فد البحىث ىالدراسات التد تناىلت

ناىلت الرىاا ىاستطاع الىتىل إلى لدد من الدراسات التد ت
 منيا:  اتمتمالد بشول لام

التد ىدفت الوشف لن العال ة بين  [18]  دراسة رتيا     
( 686لينتيا من ) اةفوار الاللقالنية ىالقلق اتمتمالد. ىتوىنت

طالبًا ىطالبًة تم اختيارىم لشىائيًا من طلبة السنة ال ال ة من 
مختلف الوليات فد مامعة دمشق بسىريا. ىاستخدام مقياسين ىما: 
مقياس اةفوار الاللقالنية ىمقياس القلق اتمتمالد. أشارت 
نتائميا إلى لدم ىمىد فرىق دالة إحتائيًا فد درمة اةفوار 

نية تبعًا لمتغيرات المنس، ىالتختص، ىىمىد لال ة دالة الاللقال
إحتائيًا بين درمة اةفوار الاللقالنية ىدرمة القلق اتمتمالد 
لد  الذوىر ىاإلناث، ىىمىد لال ة دالة إحتائيًا بين درمة اةفوار 
الاللقالنية من مية، ىدرمة القلق اتمتمالد من مية أخر  تبعًا 

اتمتمالية، ىاإلنسانية، ىالعلمية(، وما تبين  لمتغير الولية )العلىم
ىمىد أ ر دال إحتائيًا لألفوار الاللقالنية فد درمة القلق 

 اتمتمالد.
التد أمريت فد المملوة المتحدا، ىالتد  [8]أما دراسة تاتا      

ىدفت الوشف لن التشاؤم ىالقلق ىاتوتئاا لد  لينة من الطالا 
( فردًا لاديًا، 20نت لينة الدراسة من )المىىىبين ىالمتميزين. توى 

( فردًا يعانىن من سمة القلق بشول 17( فردًا موتئبًا، ى)15ى)
( فردًا يعانىن من سمة القلق بشول منخفض ىمميعيم 16وبير، ى)

من الطالا المتميزين ىالمىىىبين بحسا تقديرات معلمييم، ىطلا 
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لية إيمابية، أى من أفراد العينة تقدير مد  تى عيم ةحداث مستقب
سلبية مي ىضي تقديرات حىل أسباا حدىث، أى لدم حدىث ىذه 
اةحداث ليم. أظيرت نتائا الدراسة أن القلق يرتبط باةحوام 
السلبية للى اةحداث ختىتًا المستقبلية منيا، ى دم أفراد لينة 
الدراسة أسبابًا ترتبط بيم شختيًا حىل مد  تى عيم لألحداث 

ن اةحداث اإليمابية، ىخاتة فد ممالد التحتيل السلبية أو ر م
 ى المينة المستقبلية.

التد ىدفت وشف لن العال ة بين  [19]فد حين أن دراسة بنسيك 
استخدام اتنترنت ىتشول اليىية ىالرىاا اتمتمالد لد  

( طالبًا ىطالبة من 161المراىقين. ىطبقت للى لينة موىنة من )
يات المتحدا اةمريوية. ىاستخدم مقياس المرحلة ال انىية فد الىت

تشول اليىية ىمقياس الرىاا اتمتمالد. أظيرت نتائميا ىمىد 
من  مرتفعةارتباط مستى  أللى من الرىاا اتمتمالد بمعدتت 

، ىوذلك سملت اإلناث معدتت أ ل لإلنترنتاتستخدام المتورر 
 فد الرىاا اتمتمالد مقارنة بالذوىر.

تعرف نسبة انتشار الرىاا  [17]سة ملص ىىدفت درا     
اتمتمالد لد  طلبة المامعة ىارتباط الرىاا اتمتمالد بتقدير 

( طالبًا ىطالبة اختيرىا بطريقة 944الذات. ىتوىنت لينتيا من )
لشىائية من طلبة المامعة اةردنية. ىاستخدمت مقياسين، ىما: 

ىدليل تقدير ( Liebowitzمقياس الرىاا اتمتمالد للبيىتز )
(. أظيرت نتائميا أن نسبة انتشار Hudsonالذات ليدسىن )

%( 9,3الرىاا اتمتمالد بين طلبة المامعة اةردنية ىد )
%( أللى بشول دال 10,1ىوانت نسبة انتشارىا لند اإلناث )

%(، أما بالنسبة ترتباط 8إحتائيًا من نسبة انتشارىا لند الذوىر )
نالك ارتباطًا الذات فقد بينت النتائا أن ى الرىاا اتمتمالد ىتقدير

دراسة  [7]أمر  العميمان ىتان ىفد ىذا التدد، ذا دتلة بينيما. 
ىدفت  إلى الوشف لن مستى  القلق اتمتمالد )الرىاا( لد  
الطالبات المىىىبات فد المملوة العربية السعىدية ىالوشف لن 

ستى  التفد. الفرىق فد مستى  القلق اتمتمالد فد ضىء الم

( طالبة مىىىبة من طالبات التف 66) توىنت لينة الدراسة من
السادس السابي تم اختيارىن لشىائيًا من برناما إ رائد مقدم 
للطالبات المىىىبات فد محافظة مدا. استخدمت الدراسة مقياس 
القلق اتمتمالد فد ممي البيانات. أشارت النتائا أن مستى  

الطالبات المىىىبات وان متىسطًا، ىأشارت القلق اتمتمالد لد  
النتائا أن الطالبات المىىىبات فد التفىف الدنيا سملن مستىيات 

  لق امتمالد اوبر مقارنو مي الطالبات فد التفىف اةللى.
ى د ىمد الباحث ان الدراسة الحالية تتميز لما سبقيا من 

 بأربي مىانا، ىد: دراسات 
ه الدراسة التعرف مستى  الرىاا أىًت: ىدفيا: حيث تيدف ىذ

( 18- 12اتمتمالد لد  الطلبة المىىىبين فد اةلمار من )
 سنة. 

 انيًا: الموان ىالزمان: إذ مرت ىذه الدراسة فد اةردن من العام 
م، ىبذلك توىن من الدراسات الرائدا فد ىذا 2012/2013
 د. فد حدىد للم الباحث، للى التعيدين العربد ىالمحل -الممال

 ال ًا: أداتيا: ىىد مقياس الرىاا اتمتمالد الذي تمتي بدتتت 
التدق ىال بات فد لينة أردنية من الطلبة المىىىبين من مدارس 
الملك لبدث ال اند للتميز؛ اةمر الذي يترتا لليو معل البحىث 

 المستقبلية أو ر سيىلة ىيسر. 
أنظار الميتمين، رابعًا: نتائميا: ىالتد من المتى ي أن تلفت 

ىالدارسين ىالباح ين إلى البحث فد ىذا الممال، ىالمقترحات 
ىالتىتيات التد انب قت لن النتائا، سيما أن الدراسة الحالية  د 
وشفت لن مستى  مرتفي من الرىاا تمتمالد لد  المىىىبين 

 ىأنو لد  اإلناث أللى منو لند الذوىر.
 الطريقة واالجراءات. 4

 مجتمع الدراسة وعينتهاأ. 
توىن ممتمي الدراسة من مميي الطلبة المىىىبين المىمىدين      

فد مدارس الملك لبد ث ال اند للتميز فد اةردن ىالبالغ لددىم 
( طالبة، فد 620( طالبًا ى)960( طالبًا ىطالبة، منيم )1580)
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. ى د تم 2012/2013الفتل الدراسد اةىل من العام الدراسد 
لحتىل للى ألدادىم من خالل السمالت اإلحتائية المعتمدا ا

فد إدارات مدارس الملك لبد ث ال اند للتميز فد مدن إربد 
 ىالزر اء ىالسلط. 

( طالبًا ىطالبة من 500أما لينة الدراسة فقد توىنت من )     
الطلبة المىىىبين المىمىدين فد مدارس الملك لبد ث ال اند 

تيارىم بالطريقة العشىائية البسيطة باستخدام أسلىا للتميز تم اخ
السحا مي اإلرماع بعد التماد التف الدراسد ىحدا اتختيار، 
ىى ي اتختيار للى تفين، ىما: التف التاسي ىالتف العاشر 
ىبذلك اختير من ول مدرسة أربي شعا دراسية )شعبتين من ول 

م ل اإلناث. بة أخر  تتف( بحيث وانت شعبة تم ل الذوىر ىشع
 يىضح تىزيي لينة الدراسة ىفقًا لمتغير المنس. 1ىالمدىل 

 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس 

 النسبة التكرار الفئات المتغير
 % 48.0 240 ذور المنس
 % 52.0 260 أن ى 
 % 100.0 500 الولد 

 أداة الدراسةب. 
مقياس  :أداا ىاحدا فقط، ىداستخدم فد الدراسة الحالية      

( المترمم ىالمعدل إلى Raulin & Wee, 1994رىلين ىى  )
 .لقياس الرىاا اتمتمالد [20]البيئة العربية من  بل الدسى د 

 :هدف المقياس 
تناسا أىداف   ُيعّد مقياس الرىاا اتمتمالد أداا سيوىمترية   

البحث ىلينتو، ىمن  م يمون اتستفادا منو فد تحقيق اةغراض 
 اآلتية:

  .تحديد مستى  الرىاا اتمتمالد -1
تحديد الطلبة الذين ىم بحامة إلى استراتيميات لالمية  -2

 للتغلا للى الرىاا اتمتمالد.

تىفير متدر ميد للمعلىمات لدلم اتخاذ القرار لندما يتعلق  -3 
 لسلىك اتمتمالد للطلبة.با

 : وصف الصورة األصمية لممقياس 
( Raulin, 1994 & Weeرىلين ىى  )ألد ىذا المقياس      

ىذلك لقياس الرىاا اتمتمالد ىالقتىر فد العال ات 
البينشختية، ىالمقياس أداا تاد ة للتعرف للى اةفراد الذين 

الدليل التشخيتد ىاإلحتائد الرابي  تنطبق للييم محوات
(DSM-IV المتعلقة بالرىاا اتمتمالد، ىيستخدم المقياس مي )

( لامًا فأو ر، ىيتوىن المقياس من 12اةفراد بدءًا من لمر )
( لبارا أى فقرا، ىيىمد أمام ول منيا اختياران )نعم( أى )ت(، 30)

يما ىالتد ىيطلا من المفحىص أى المفحىتة أن يختار ىاحدا من
تتفق مي مشالره ىتترفاتو مي مىا ف الحياا المختلفة، ى د  ام 

 ( بتعريا المقياس ىتقنينو للى البيئة العربية.4الدسى د )
 صدق المقياس:  

نظرًا تختالف البيئة التد طبق بيا مقياس الرىاا اتمتمالد،       
اةىلية فقد تم التحقق من تدق محتى  المقياس بعرضو فد تىرتو 

للى لشر محومين من أتحاا التختص ىالخبرا فد ممال للم 
النفس ىالتربية الخاتة ىىم أساتذا من ولية العلىم التربىية ىالنفسية فد 
مامعة العلىم اإلسالمية العالمية، ىمامعة لمان العربية، ىذلك بيدف 
مرامعة المقياس من حيث د ة التياغة اللغىية ىالعلمية ىمد  مالئمة 

بداء آرائيم ا لعبارا لمحك التشخيص الخاص بالرىاا اتمتمالد، ىاا
فد تعديل بعض العبارات أى استبدال ولمة فد المقياس إلى ولمة 

ىبناء للى آراء المحومين ىتىميياتيم تم القيام بإمراء  أخر .
% من المحومين فأو ر سىاًء  80التعديالت التد أممي للييا 

لادا التياغة، ىبذلك تم إخراج المقياس بالتىرا  بالتعديل ىاا
( فقرا لقياس الرىاا اتمتمالد 30النيائية ىالتد توىن فييا من )

 لد  الطلبة المىىىبين.
 ياس:ثبات المق

 ىتم حساا  بات المقياس بطريقتين، ىما:     
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 (.test-re-testحساا معامل ال بات بطريقة "إلادا اتختبار" )
طبق المقياس للى لينة استطاللية تم اختيارىا من حيث      

خارج لينة الدراسة من الطلبة المىىىبين فد مدارس الملك لبدث 
( طالبًا ىطالبة، بفاتل 60ال اند للتمّيز فد اةردن بلغ لددىا )

زمند مدتو أسبىلان بين التطبيقين اةىل ىال اند،  م حساا 
يقين، ىبلغ معامل ال بات معامل اترتباط "بيرسىن" بين التطب

 (. 0.85الولد )
حساا معامل اتتساق الداخلد بطريقة "ورىنباخ ألفا"  .2
(Cronbach’s Alpha للمقياس: بلغ معامل ال بات الولد )

(. ىبناًء للى ذلك ُلدت ىذه القيم مناسبة 0.81بيذه الطريقة )
 لتحقيق أىداف الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة.

 ريقة تصحيح المقياس: ط
ىضي للمقياس تعليمات بسيطة تتضمن أن يميا       

المفحىص أى المفحىتة للى ول بند بإمابة ىاحدا من بين 
اختيارين ىما: )نعم( أى )ت( ىيعطى للمفحىص أى المفحىتة 
درمة ىاحدا إذا وانت اإلمابة )نعم( ىتفر إذا وانت اإلمابة 

، 15،16، 10)ت(، مي مالحظة أن العبارات التد تم ل اةر ام )
( تتحح فد اتتماه العوسد. ىتوىن أللى لالمة للى 27

( درمة ىأدنى لالمة )تفر( درمة، ىيتم تحىيل 30المقياس )
العالمات الولية إلى متىسطات حسابية، ىبذلك توىن الفقرا التد 

( توىن بدرمة 0 49.-0تقي بين المتىسطات الحسابية )
الدرمات ( توىن بدرمة مرتفعة، ىتلك 1 – 0.50منخفضة، ى)

 تنطبق للى مستى  الرىاا اتمتمالد وول.
 نتائجال. 5

ىدفت الدراسة الحالية التعرف للى مستى  الرىاا      
اتمتمالد لد  لينة أردنية من الطلبة المىىىبين فد مدارس 
الملك لبدث ال اند للتميز، ىلتحقيق ذلك تم استخدام اةساليا 

 اإلمابة لن أسئلة الدراسة.اإلحتائية المناسبة، ىفيما يأتد 
النتائا المتعلقة بالسؤال اةىل: ما مستى  الرىاا اتمتمالد لد  
لينة أردنية من الطلبة المىىىبين فد مدارس الملك لبدث ال اند 

  ؟. للتميز
لإلمابة لن ىذا السؤال تم استخراج المتىسطات الحسابية      

لد  لينة أردنية من لرىاا اتمتمالد ىاتنحرافات المعيارية ل
ىالمدىل  ،الطلبة المىىىبين فد مدارس الملك لبدث ال اند للتميز

 يىضح ذلك.  2
 

 2جدول 
لدى عينة أردنية من الطمبة الموهوبين في مدارس الممك عبدهللا الثاني مرهاب االجتماعي لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا لمتميز 

المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 400. 80. اشعر بالضيق الشديد لندما ارتوا خطا امتمالد ما. 5 1
 مرتفعة 420. 77. لد الضيق إلى حد ما. (اةم–)اةا  تسبا أراء اآلخرين الميمين م ل 6 2
 مرتفعة 440. 73. أراء زمالئد السلبية ت تضايقند. 15 3
 مرتفعة 450. 72. اشعر أحيانا بأنو ت يمون تمنا اةخطاء اتمتمالية المختلفة. 18 4
 مرتفعة 450. 72. أتىتر أذا للمت بأن من ىى أللى مند شانًا سيقيمند. 30 5
 مرتفعة 460. 70. أبالد غالبًا بآراء اآلخرين فّد. 26 6
 مرتفعة 470. 67. يتيبند القلق من الظيىر بالغباء ىالحمق أمام اآلخرين. 1 7
 مرتفعة 470. 67. سىء ظن اآلخرين بد ت يضايقند. 16 8
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المتوسط  الفقرات الرقم الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 470. 66. أ ق لادا فد انطبالات اآلخرين اتيمابية تماىد. 27 9
 مرتفعة 480. 63. أتأ ر و يرًا بآراء اآلخرين  تماىد. 21 10
 مرتفعة 490. 60. يقل تفاللد مي اآلخرين إذا شعرت أند غير مرغىا فيو. 8 11
 مرتفعة 490. 60. ا لق مما يظنو البعض بد. 23 12
 مرتفعة 500. 57. يتيبند القلق لند تقييمد ممن ىم أللى مند شانًا. 20 13
 مرتفعة 500. 53. أن يالحظ اآلخرين ليىبد. أخشد 9 14
 مرتفعة 500. 52. ا لق من أن يعتقد اآلخرين بان ليس لد  يمة. 22 15
 مرتفعة 500. 50. و يرًا ما ا لق من ارتواا اةخطاء اتمتمالية. 25 16
 منخفضة 500. 48. يتيبند القلق من انطباع اآلخرين تماىد. 12 17
 منخفضة 500. 47. من أن أبدى سخيف أى م ير للسخرية أمام اآلخرين. أخاف 7 18
 منخفضة 500. 47. يتيبند القلق ىاليم من أراء أتد ائد السلبية تماىد. 29 19
 منخفضة 500. 44. أ لق لندما أتحدث إلد شخص ما بشان رأيو فد. 17 20
 منخفضة 500. 44. تماىد.أوىن محبطًا من نىع اتنطباع الذي يوىنو اآلخرين  19 21
 منخفضة 500. 44. اآلراء السلبية لألشخاص الميمين بالنسبة لد تتيبند بالقلق الشديد. 28 22
 منخفضة 500. 43. أخاف من أراء اآلخرين تماىد. 14 23
 منخفضة 490. 42. أتبح متىتر أى لتبيًا إذا لرفت أن شختًا ما سيقىم بتقييمد. 3 24
 منخفضة 490. 42. أحيانًا بدرمة وبيرا أو ر من الالزم بآراء اآلخرين تماىد.انشغل  24 25
 منخفضة 490. 40. اشعر بالقلق من آراء اآلخرين فد، حتى لى لرفت أن ذلك ليس لو تأ ير. 2 26
 منخفضة 480. 37. أتى ي اةسىأ دائمًا إذا  ام شخص ما بتقييمد. 11 27
 منخفضة 470. 33. مانا اآلخرين ليس لو تأ يرًا وبيرًا للّد. لدم اتستحسان من 10 28
 منخفضة 470. 33. أخشد لدم تقبل اآلخرين لد. 13 29
 منخفضة 430. 24. أنشغل باتنطباع غير المرضد الذي يوىنو اآلخرىن لند. 4 30

 مرتفعة 100. 54. الرهاب االجتماعي
المتىستتتتتطات الحستتتتتابية  تتتتتد تراىحتتتتتت بتتتتتين أن  2يبتتتتتين متتتتتدىل      

ىالتتتتتتتتد تتتتتتتتنص ( 5ر تتتتتتتم ) ا، حيتتتتتتتث متتتتتتتاءت الفقتتتتتتتر (0.80 -0.23)
فتتد " اشتتعر بالضتتيق الشتتديد لنتتدما ارتوتتا خطتتا امتمتتالد متتاللى"

ىبدرمتتتتتة تقتتتتتدير  (0.80المرتبتتتتتة اةىلتتتتتى ىبمتىستتتتتط حستتتتتابد بلتتتتتغ )
تستبا أراء ( ىنتتيا "6مرتفعة. تالىا فد المرتبة ال انية الفقرا ر تم )

" لتتتتتد الضتتتتتيق إلتتتتتد حتتتتتد متتتتتا (اةم–ختتتتترين الميمتتتتتين م تتتتتل )اةا اآل
( ىبدرمتتتة تقتتتدير مرتفعتتتة. تالىتتتا فتتتد 0.77بمتىستتتط حستتتابد بلتتتغ )

أراء اآلختتتترين الستتتتلبية ت ( ىنتتتتتيا "15المرتبتتتة ال ال تتتتة الفقتتتترا ر تتتتم )
( ىبدرمتتتة تقتتتدير مرتفعتتتتة. 0.73" بمتىستتتط حستتتابد بلتتتتغ )تضتتتايقند

شغل باتنطباع غير المرضد ان"ىنتيا ( 4)بينما ماءت الفقرا ر م 

بالمرتبتتة اةخيتترا ىبمتىستتط حستتابد بلتتغ " التتذي يوىنتتو اآلختترىن لنتتد
ىبلتتغ المتىستتط الحستتابد للرىتتاا  ىبدرمتتة تقتتدير منخفضتتة. (0.23)

لد  لينة أردنية من الطلبة المىىىبين فتد متدارس  اتمتمالد وول
 ( ىبدرمة تقدير مرتفعة.0.53) الملك لبدث ال اند للتميز

ىل تىمد فرىق ذات دتلة إحتائية فد مستى   لسؤال ال اند:ا
لد  لينة أردنية من الطلبة المىىىبين فد الرىاا اتمتمالد 

 تعز  لمتغير المنس؟مدارس الملك لبدث ال اند للتميز 
استخراج المتىسطات الحسابية تم  لإلمابة لن ىذا السؤالى      

لد  لينة أردنية  اتمتمالد مستى  الرىاال ىاتنحرافات المعيارية
ىفقًا من الطلبة المىىىبين فد مدارس الملك لبدث ال اند للتميز 
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 ىضح ذلك.ي( 3ىالمدىل )، الحسابية تم استخدام اختبار "تىلبيان الفرىق اإلحتائية بين المتىسطات لمتغير المنس، 
 
  3 جدول

 الجنس في مستوى الرهاب االجتماعيألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المقياس
 قيمة
 "ت"

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية

الرهاب 
 االجتماعي

 000. 498 5.631 090. 51. 240 ذور
    101. 56. 260 أن ى

=  ( ىمىد فرىق ذات دتلة إحتائية )3يتبين من المدىل )     
لد  لينة أردنية من الطلبة فد مستى  الرىاا اتمتمالد ( 0.05

متغير تعز  لالمىىىبين فد مدارس الملك لبدث ال اند للتميز 
اإلناث مما يعنى أن مستى  المنس، ىماءت الفرىق لتالح 

اتمتمالد يتأ ر بمتغير المنس، ىنستنتا أن مستى  الرىاا 
 الرىاا اتمتمالد لد  اإلناث أللى منو لند الذوىر.

 مناقشة النتائج .6
 فيما يأتد منا شة نتائا الدراسة ىفقًا لسؤالييا.
 أىًت: منا شة النتائا المتعلقة بالسؤال اةىل:

 اتمتمتالد ووتلأظيرت النتائا أن المتىسط الحسابد للرىاا      
 ،( ىبدرمتتتتتة تقتتتتتدير مرتفعتتتتتة0.53بلتتتتتغ )لتتتتتد  أفتتتتتراد لينتتتتتة الدراستتتتتة 

المىىتتىبين فتتد متتدارس الملتتك لبتتدث  ىيستتتنتا متتن ذلتتك أن الطلبتتة
للتميتتتز يعتتتانىا متتتن مستتتتى  رىتتتاا امتمتتتالد مرتفتتتي، ىيظيتتتر  ال تتتاند

 لدييم فد مختلف النىاحد ىالمىا ف اتمتمالية. 
ىيمون تفسير ىذه النتيمة من خالل اةدبيات التربىية، إذ      

أن المىىىبين ىالمتفى ين لقليًا لرضة  [21]أشارت البحيري 
للمشوالت، ىخاتة لندما توىن المىىبة من مستى  مرتفي، حيث 
تزيد ىذه المىىبة من لرضة المىىىا للمتالا التويفية؛ 

ر حساسية للترالات ىالمشوالت اتنفعالية ىاتمتمالية، فيم أو 
اتمتمالية، ىيمرىن بدرمات من اتغتراا ىالضغىط ىالقلق 

 اتمتمالد أو ر من أ رانيم، ىذلك نتيمة لقدراتيم المعرفية. 

أنو نظرًا لتميز الطلبة  [22]ىفد ىذا التدد، أشار العزا      
المىىىبين فد تفاتيم ىختائتيم ىسماتيم الشختية ىالسلىوية 

التعليمية ىالقيادية ىاتمتمالية، فإن ليم مشوالت ىاتنفعالية ى 
ناتمة لن تلك التفات ىالختائص مي ممتمي الرفاق فد 
المدرسة، ىمي أفراد اةسرا ىأفراد الممتمي  د تؤ ر فد نمىىم 
اتمتمالد ىاتنفعالد ىالمسمد، ىتؤدي دىرًا بارزًا فد حدىث 

العىاملة بعض اتضطرابات اتنفعالية ىالنفسية. وما أشار 
إلى أن مشوالت الطلبة المىىىبين تتشابو  [23] ىالريماىي ىسراج

مي مشوالت أ رانيم العاديين إت أن الدراسات فد ممال للم النفس 
ىالتربية الخاتة أشارت إلى ىمىد مشوالت مختلفة يعاند منيا 
الطلبة المىىىبين ىت يعاند منيا أ رانيم العاديين. فيىامو المىىىبين 

نًا مشوالت فريدا من نىليا، م ال ذلك استمابات ا رأنيم غير أحيا
الطيبة نحى تفى يم تسيم فد أن توىن متدرًا للقلق بأشوالو والقلق 
نحى المستقبل، ىالقلق اتمتمالد )الرىاا(، ىالقلق العام، ىتؤدي 

 إلى لدم انسمام المىىىا مي بعض أفراد أسرتو ىأفراد ممتمعو. 
أنتتو باإلموتتان تفستتيره ىتتذه تقتتدم، يتتر  الباحتتث  ىلتتالىا للتتى متتا     

أن المىىتتتىبين لتتتدييم متتن الستتتمات ىالختتتتائص متتتا  تتتد النتيمتتة إلتتتى 
ُيعرضتتيم للممازفتتة أى ُيتتى عيم فتتد مىا تتف تتتعبة متتي أنفستتيم ىمتتتي 
اآلختتتتترين تستتتتتيم فتتتتتد بتتتتترىز حتتتتتاتت متتتتتن التتتتتتىتر ىالقلتتتتتق ىالرىتتتتتاا 
اتمتمتتتتتتالد، ىالضتتتتتتغىط النفستتتتتتية، ىمتتتتتتن بتتتتتتين ىتتتتتتذه الختتتتتتتائص: 

لحساستتية الزائتتدا، ى تتىا العىاطتتف، ىردىد الفعتتل الوماليتتة، ىالشتتعىر ا
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باتختالف، ىالنمى غير المتىازن فد الممتاتت العقليتة ىاتمتماليتة 
ىفتتتد ضتتتىء نتتتتائا التتتبعض متتتن الدراستتتات الستتتابقة ىمتتتد ىالعاطفيتتتة. 

 ىنتتائا دراستة العميمتان ىتتان الباحث أن نتائا ىذه الدراسة اختلفت
أشتتتتتارت أن مستتتتتتى  القلتتتتتق اتمتمتتتتتالد لتتتتتد  الطالبتتتتتات  التتتتتتد [7]

 المىىىبات يعادل التقدير المتىسط.
  انيًا: منا شة النتائا المتعلقة بالسؤال ال اند:

لد  فد مستى  الرىاا اتمتمالد ىمىد فرىق دالو إحتائيًا      
لينة الدراسة من الطلبة المىىىبين فد مدارس الملك لبدث ال اند 

أن مستى  الرىاا  متغير المنس التد بينتعز  لتللتميز 
 اتمتمالد لد  اإلناث أللى منو لند الذوىر.

أن الحياا  [24]ىتعز  ىذه النتيمة إلى ما أشارت إليو ريس      
الشختية، ىلدم تىفر الى ت من اةسباا التد تعيق لملية تطىر 
اإلنماز ىالم ابرا لند اإلناث المىىىبات ىتسيم فد نشىء اإلحباط 
ىالفشل ىبالتالد تمنا المشاروة فد المىا ف اتمتمالية، وما أن 
غياا الدلم اةسري ىالتىميو الميند يؤدي إلى تعرضن للمشوالت 

ة، والقلق العام، ىالقلق اتمتمالد، ىالتىتر، ىالخىف من اتنفعالي
 المستقبل.

ىلالىا للى ما تقدم، ير  الباحث، أن إىمال الىالتدين لمىاىتا      
اإلنتتتتتتاث، ىالتقليتتتتتتل متتتتتتن شتتتتتتأن مىىبتيتتتتتتا ىتذبتتتتتتذا معاملتتتتتتة الىالتتتتتتدين 
ىأستتتاليبيما متتتي اإلنتتتاث المىىىبتتتات بتتتين اتفتختتتار ىالقستتتىا ىالتتتتدام 

ن فد مستى  نمىىن الفوري ىمستى  النمى المسمد يؤدي إلى التباي
 ىاتمتمالد ىالعاطفد.

ىفتتتد ضتتتىء نتتتتائا الدراستتتات الستتتابقة، ىمتتتد الباحتتتث أن نتتتتائا      
التتتتد بينتتتت أن   [17]الدراستتتة الحاليتتتة اتفقتتتت ىنتتتتائا دراستتتة ملتتتص 

نستتتتبة انتشتتتتار الرىتتتتاا اتمتمتتتتالد لتتتتتد  اإلنتتتتاث أللتتتتى منتتتتو لتتتتتد  
 [19]لدراستتة الحاليتتة ىنتتتائا دراستتة بنستتيك التتذوىر. ىاختلفتتت نتتتائا ا

التد أظيرت أن مستى  الرىاا اتمتمالد أ ل لد  اإلناث مقارنتة 
ىيموتتن تفستتير ىتتذا اتختتتالف إلتتى الفتترىق بتتين الدراستتتين ، بالتتذوىر

 من حيث اةداا المستخدمة، ىالممتمي المستيدف ىالموان ىالزمان.

 التوصيات. 7
ضتتىء النتتائا التتتد تتم التىتتتل إلييتا، يىتتتد الباحتتث  فتد

 بما يلد:
ضتتترىرا ىضتتتي استتتتراتيميات ىبتتتراما متتتن  بتتتل المستتتؤىلين  .1

التربىيين فد مدارس الملك لبدث ال تاند للتميتز تستيم فتد خفتض 
 مستى  الرىاا اتمتمالد لد  الطلبة المىىىبين.

تبنتتتد إدارات متتتدارس الملتتتك لبتتتدث ال تتتاند للتميتتتز خطتتتط  .2
فاللتتتتة تضتتتتمن مشتتتتاروة الطلبتتتتة المىىتتتتىبين، ىخاتتتتتة اإلنتتتتاث فتتتتد 
المناستتبات اتمتماليتتة، ىالمتتؤتمرات، ىالنتتدىات العلميتتة، ىالزيتتارات 
الميدانية للمؤسسات المختلفة؛ لخفتض مستتى  الرىتاا اتمتمتالد 

 ىزيادا  ابلية الطلبة للتفالل اتمتمالد.
ممتمعتات إمراء دراسات مما لة للدراسات الحالية بتنتاىل   .3

أختتتر  مما لتتتة، ىاختبتتتار أ تتتر متغيتتترات أختتتر  فتتتد مستتتتى  الرىتتتاا 
اتمتمتتتتالد وتتتتالعمر، ىالمرحلتتتتة الدراستتتتية، ىالمستتتتتى  اتمتمتتتتالد 

 ات تتادي لألسرا، ىالتحتيل الدراسد.
 المراجع

 أ. المراجع العربية
. لمان: مدخل إلى التحة النفسية(.  2012محمد ) ، اسم[3] 

 ىمىزلىن.دار الفور ناشرىن 

 م(.2006لبد الخالق، احمد؛ مراد، تالح ) ،البناء، حياا[4] 
القلق اتمتمالد ىلال تو بالتفوير السلبد ىالتلقائد لد  طالا 

 .312 -291 (16).دراسات نفسية، فد مامعة الوىيت

مشولة؟ دراسة  (. المىىبة أىد2002البحيري، لبد الر يا )[5] 
لمل مقدمة للمؤتمر العلمد ىر ة من منظىر التحة النفسية، 

لنىان "تربية المىىىبين ىالمتفى ين: المدخل إلى  الخامس تحت
-14التربية_ مامعة أسيىط  ة، وليلتر التميز ىاإلبداع"

  .م15/12/2002
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. المشوالت النفسية لند اةطفال(. 2010زوريا ) ،الشربيند[6] 
 القاىرا: دار الفور العربد.

فعالية استخدام العالج بالتعرض  ( :2010لطية, أشرف ) [9]
للىا ي اتفتراضد فد التخفيف من الرىاا اتمتمالد لد  

المؤتمر اإل ليمد ال اند لعلم النفس لينة من طالا المامعة. 
. رابطة اةختائيين النفسيين 1/12/2010 -9/11/2010

 .1077-1023المترية, 

قاىرا: . الالطا النفسد المعاتر(. 2003لواشة، أحمد ) [11]
 موتبة اةنملى المترية.

اتضطرابات النفسية فد (. 2001لبد المعطد، حسن ) [12]
الطفىلة ىالمراىقة اةسباا ىاةلراض ىالتشخيص ىالعالج. 

 .: دار القاىرا للوتااالقاىرا

(. فاللية برناما لالمد فد 2007لبد الحميد, سيام ) [13]
خفض حدا الرىاا اتمتمالد لد  مرضى السرطان فد 

المؤتمر السنىي ال اند لشر, مروز اإلرشاد مرحلة المراىقة, 
 ., مامعة حلىان, مترالنفسد

( 2)ط  اإلرشاد النفسد ىالتربىي(. 2000لقل, محمىد ) [14] 
 ىالتىزيي. الرياض: دار الخريمين للنشر

(. الرىاا اتمتمالد ىلال تو بول من 2004فايد, حسين ) [15]
ملة متىرا المسم ىمفيىم الذات لد  طالبات المامعة, 

, مروز اإلرشاد النفسد العدد ال امن لشر اإلرشاد النفسد
 مامعة حلىان متر.

نسبة انتشار الرىاا اتمتمالد (. 2012معفر، منتىر ) [16] 
مقالة الوترىند منشىر. استرمي  الفلسطيند.فد الممتمي 

-http://www.profبىاسطة الرابط  تمن اتنترن

alhabeeb.com  م.2013/ 12/2بتاريخ 

العال ة بين الرىاا اتمتمالد (. 2007ملص, زينا ) [17]
, رسالة اةردنيةىتقدير الذات لد  لينة من طالا المامعة 

 مامستير غير منشىرا, المامعة اةردنية, لمان، اةردن.

العال ة بين اةفوار الاللقالنية (. 2000رتيا، ناديا ) [18]
ىالقلق اتمتمالد لد  لينة من طلبة السنة ال ال ة فد 

مامعة  ،. رسالة مامستير غير منشىرادمشق مامعة
 دمشق، دمشق، سىريا.

. مقياس الرىاا اتمتمالد(. 2003الدسى د، محمد ) [20] 
 القاىرا: موتبة اةنملى المترية.

مشولة؟  (. المىىبة أىد2002البحيري، لبد الر يا ) [21] 
ىر ة لمل مقدمة للمؤتمر دراسة من منظىر التحة النفسية، 

لنىان "تربية المىىىبين ىالمتفى ين:  العلمد الخامس تحت
التربية_ مامعة  ة، ولي"التميز ىاإلبداعالمدخل إلى لتر 

  .م15/12/2002-14أسيىط 

. لمان: ىالمتفى ين تربية المىىىبين(. 2000العزا، سعيد ) [22]
  .دار ال قافة ىالدار الدىلية

عىاملة، حابس؛ الريماىي، سمير؛ سراج، لبد المحسن ال [23]
زىلد العال ة بين السمات اإلبدالية ىفقًا لمقياس رين(. 2008)

ىالمشوالت اتمتمالية ىاةسرية لد  الطلبة المىىىبين من 
مامعة  -مملة بحىث التربية النىلية التف التاسي.

 . ولية التربية النىلية بالمنتىرا. العدد ال اند لشر.المنتىرا
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SOCIAL PHOBIA AMONG GIFTED 

STUDENTS AT KING ABDULLAH II 

SCHOOLS FOR EXCELLENCE 
 

Burhan. M. Hamadneh 

Faculty of Education- Najran University 

 

Abstract- The study aimed to identify The level of social phobia among a sample of 

gifted students at King Abdulla II Schools for Excellence And the possible differences 

among them attributed to their gender. Sample of the study consisted of (500) male and 

female students selected from gifted students enrolling at King Abdulla II Schools for 

Excellence selected using random sampling procedures. To achieve the aim of the 

study, the researcher used Raulin and Wee (1994) scale translated to Arabic by Al 

Dsouqi (2003). The scale was adapted to the Jordanian culture. Results of the study 

indicated that the means scores for social phobia among study sample was high 

estimation level. There were significant differences in social phobia levels among study 

sample due to gender, in favor of females. In light of the results reported in the current 

study, the researcher recommended the need for educators at King Abdulla II Schools 

for Excellence to develop strategies and programs to reduce social phobia levels and to 

conduct similar studies to the current study addressing other variables such as age, 

school level, family economic and social status and school achievement.    
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