فاعلية برنامج اإلشراا اجلمعي الىاقعي يف

حتسني املهاشرات االجتماعية وخفض سلىك إ مان
اإلننرنث لدي املراهقني

سهام درويش أبو عيطة**

محمد فهد علي الدهام*

املخلص _ هضَذ الضعاؾت بلى الخهغٍ نلى َانلُت ؤلاعااص الجمعي الىاْعي في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان
ً
ؤلاهرنهذ لضي اإلاغاهٓين ,وبلٌ نضص ؤَغاص الضعاؾت ( )30ؾالبا مً مضمني ؤلاهرنهذ ,مً مضعؾخين في مضًىت نمان ,جرناوح انماعهم بين
ً
( )18-14ؾىت ,خُض جم جٓؿُمهم بلى مجمىنخين؛ ججغٍبُت جلٓذ جضعٍبا لخدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ,
ً
إلاضة ( )14ظلؿت بعااصًت ,بىاْو ظلؿخين اؾبىنُا ,في خين لم جسػو اإلاجمىنت الػابؿت ألي جضعٍب .جم جؿبُٔ مُٓاؽ بصمان
ؤلاهرنهذ ومُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت نلى ظمُو ؤَغاص الضعاؾت ُٖٓاؽ ْبلي زم جؿبُٔ البنهامج ؤلاعااصي اإلاؿدىض بلى الىكغٍت الىاْهُت
نلى ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وبهض اهتهاء البنهامج جم جؿبُٔ ؤصاحي الضعاؾت نلى ظمُو ؤَغاص الضعاؾت ُٖٓاؽ بهضي ,زم اؾخسضام
ً
جدلُل الخباًً اإلاشرنٕ ) (ANACOVAالؾخٓطاء ازغ البنهامج نلى اإلاجمىنت الخجغٍبُت .اقهغث الىخائج وظىص َغوّ صالت بخطائُا بين
اإلاجمىنخين لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ومُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت البهضي ,وبهض طلْ ٚام الباخشان
ً
بةظغاء ازخباع اإلاخابهت نلى الهُىت الخجغٍبُت ,وؤقهغث الىخائج وظىص َغوّ صالت بخطائُا بين الُٓاؽ البهضي واإلاخابهت لطالح اإلاخابهت
نلى ؤصاحي الضعاؾت .اهتهذ الضعاؾت ببهؼ الخىضُاث منها :ؤن جٙىن هىإ ظلؿاث َغصًت إلاؿانضة اإلاضمىين نلى ؤلاهرنهذ لخدؿين
ً
اإلاهاعاث الاظخمانُت اليي ؤٖضتها الُغوّ الضالت بخطائُا نلى مُٓاؽ اإلاخابهت.
الكلمات املفتاحية :بغهامج ؤلاعااص الىاْعي ,بصمان ؤلاهرنهذ ,اإلاهاعاث الاظخمانُت ,اإلاغاهٓين.

* كلية الدراسات العليا  -الجامعة الهاشمية.
** الجامعة الهاشمية.
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فاعلية برهامج لارشاد الجمعي الواقعي في ثحسين املهارات الاجتماعية
وخفض سلوك إدمان لاهرنه لدى املراهقين
ٖىىم مً الؿلىٕ الٓهغي الظي ًرنجب نلُت آزاع ؾلبُت نلى اإلاؿخىي
ً
الجؿضي والىُس ي والاظخماعي؛ نىضها ًطبذ الُغص مضمىا نلى ؤلاهرنهذ
[]5؛ لخبضؤ ألانغاع الاهُهالُت للصمان نلى ؤلاهرنهذ في الكهىع
والؿُؿغة ,وهي جخلخظ في الشهىع بالظهب والٓلٔ وال٘أبت ونضم
ألاماهت ونضم بنؿاء مهنى للىْذ والهؼلت والاهضَانُت ,ؤما ألانغاع
الجؿضًت للصمان نلى ؤلاهرنهذ؛ َهي جخمشل في ألالم في الكهغ والطضام,
والاغؿغاباث في الىىم والؼٍاصة ؤو الىٓطان في الىػن [ .]6ؤما باليؿبت
آلزاع بصمان ؤلاهرنهذ نلى اإلاضي الٓطين َهي حشمل اإلاهام اليي لم ج٘خمل,
واإلاؿاولُاث اإلايؿُت وػٍاصة الىػن ,وٍىكغ بلى آلازاع نلى اإلاضي الؿىٍل
ؤٖثن في ألانغاع الجؿضًت مشل آالم الكهغ ,آالم الغْبت ,ومشاٗل في
الغئٍت مً الخدضًٔ في الشااتٖ .ما وٍمً٘ ؤن ًاصي بلى ؤلاَالؽ,
وزاضت بطا عٖؼث الىْذ الظي ًٓػُه نلى ؤلاهرنهذ نلى الدؿىّ,
والٓماع.
ومو اػصًاص ؤهمُت اب٘ت ؤلاهرنهذ وَىائضها اإلاخهضصة في مجاالث
الخُاة اإلاسخلُت بال ؤن هىإ ال٘شين مً اإلاؿخسضمين الظًً ٌؿِئىن
ً
جىقُُها وَؿخسضمىنها لهضص ؾاناث ٖبين ومُغؾت؛ مما ًىزغ ؾلبا نليهم
ونلى ٗاَت ظىاهب خُاتهم ألاٗاصًمُت واإلاهىُت وألاؾغٍت ,ولهل مشٙلت
ؤلاصمان نلى اب٘ت ؤلاهرنهذ هي مً اإلاش٘الث اليي ؤضبدذ حشٙل
قاهغة مسُُت في مجخمهاجىا ,باألزظ في ؤوؾاؽ َئه اإلاغاهٓينَٓ ,ض
ٖشُذ صعاؾت ؾىلُت ؤظغاها  [7] Krautنً وظىص ؤزاع هُؿُت,
واظخمانُت ؾلبُت الؾخسضام ؤلاهرنهذ .خُض ؤااعث الىخائج بلى ؤهه ٗلما
ػاص اؾخسضام ؤلاهرنهذ اهسُؼ مؿخىي اليشاؽ الاظخماعي ,واػصاص
مؿخىي الشهىع بالهؼلت الاظخمانُت.
ؤااعث ظغٍضة الًض [ ]15بلى ازغ البُاهاث الطاصعة مً هُئت جىكُم
ْؿام الاجطاالث بخىؾو ْانضة مؿخسضمي ؤلاهرنهذ في ألاعصن لخخجاوػ
مو نهاًت الغبو ألاو ٛمً الهام الخالي خاظؼ ( )5.9ملُىن مؿخسضم
للهرنهذ ,بيؿبت اهدشاع ( )%76مً نضص الؿٙان ,وؤااعث ؤلاخطاءاث
الغؾمُت بان هظه الٓانضة مً مؿخسضمي ؤلاهرنهذ حهخمض في الىلىط
واؾخسضام الشب٘ت الهى٘بىجُت نلى ؤٖثن مً ( )1.94ملُىن مشرنٕ في
مسخلِ جٓىُاث ؤلاهرنهذ الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ,ولً٘ مهكمها جغٖؼ في
جٓىُت الجُل الشالض للهرنهذ اإلاخىٓل نغٍؼ الىؿاّ بدىالي  1.6ملُىن
اارنإ.
وظاء بضعاؾت الٓػاة [ ,]8جدضًض مضي اهدشاع بصمان ؤلاهرنهذ بين
ً
ؾلبت الجامهاث ألاعصهُت ,وجٙىهذ نُىت الضعاؾت مً ( )363ؾالبا,
و( )646ؾالبت ,وْض اؾخسضم الباخض ؤصاة لجمو البُاهاث ,وْض اقهغث
هخائج الضعاؾت ؤن ( )%42.5مً الؿلبت هم في مؿخىي ؤلاصمان اإلاهخضٛ
اإلاغجُو ,وؤن ( )%11.6مخىؾؿي ؤلاصمان ,وؤن ( )%0.9مً الؿلبت هم
في مؿخىي اضًضي ؤلاصمان ,وؤن ( )%45مً الؿلبت ال ٌهخبنون مً
مضمني ؤلاهرنهذ ,وازخخمذ الضعاؾت بمجمىنت مً الخىضُاث لؼٍاصة
الىعي بين انػاء الهُئت الخضعَؿُت والهُئت ؤلاصاعٍت والؿلبت بالهىاْب

 .1املقدمة
ًدؿم الهطغ الخالي باهدشاع هكم الاجطاالث ,خُض ٌشهض اإلاجخمو
الهالمي اإلاهاضغ خٓبت ظضًضة مً الخؿىعاث الهلمُت الهائلت ,واليي ؤصث
بلى جػانِ اهدشاع وؾائل الاجطا ٛوجىىنها ,ألامغ الظي ظهل الهالم
ْغٍت بل٘رنوهُت ,جخميز بالخؿىع اإلادؿاعم والخًُين اإلاؿخمغ ,بط ؤن اهدشاع
ابٙاث ؤلاهرنهذ في الؿىىاث ألازينة وعيم َىائضها ال٘شينة بال ؤن هىإ
ً
ً
ظضال ْائما خىلها ,خُض جسخلـ الغئي ؤزىاء الخدلُالث الُ٘غٍت لخالت
الدشٙل الشٓافي ,والؿُاس ي ,والاْخطاصي الهالمي اليي جطىهها
الخؿىعاث اإلاطاخبت للهرنهذ وابٙاث الاجطا ٛووؾائلها.
ولهل جدى ٛاؾخسضام ؤلاهرنهذ بلى قاهغة اظخمانُت نامت صَو
بالهضًض مً الباخشين في مجا ٛالرنبُت ومجا ٛنلم الاظخمام ونلم
الىُـ بلى صعاؾتها ٖكاهغة لها ؤزاعها الاظخمانُت والرنبىٍت والىُؿُت,
وجدبو هظه آلازاع في ؤهماؽ جُ٘ين وؾلىٕ اإلاؿخسضمين واإلاخابهين ,وفي
مٓضمتهم الشباب وصعاؾت ؾبُهت الخإزين الظي جلهبه ابٙاث ؤلاهرنهذ
وابٙاث الخىاضل في الخيشئت الاظخمانُت وما حًغؾه مً ُْم
وؾلىُٖاث جازغ في اإلاكهغ الخاعجي والخىأَ الاظخماعي والُٓمي [.[1
والهطغ الغاهً اإلاؿمى بالهطغ الغْمي ٌشين بلى احؿام هؿاّ
اؾخسضام اب٘ت ؤلاهرنهذَ ,شب٘ت ؤلاهرنهذ حؿخسضمها مهكم َئاث
اإلاجخمو ,ألاؾُا ٛوالبالًىن وٖباع الؿً وؤًػا ٗاَت ؾبٓاث اإلاجخمو
ؾىاء ؤٗاهذ مغجُهت ؤم مخىؾؿت ؤم مىسُػت الضزلَ ,إضبدذ
اب٘ت ؤلاهرنهذ مؿُؿغة نلى ٗاَت مجاالث الخُاة الاظخمانُت ٗىؾُلت
بلى الاجطا ٛوجباص ٛألاَٙاع واإلاهلىماث [.[2
وؤضبذ بةمٙان ؤي شخظ وبلمؿت واخضة بةضبو الُض ؤن ًٙىن
نلى ضلت بالهالم ٗله ,وؤن ًدطل نلى اإلاهلىماث بؿغنت هائلت ,وؤن
ًيص ئ ضضاْاث مو ؤشخاص آزغًٍ في ٗل ؤهداء الهالم ,وبالخالي َةهه
ًمً٘ الٓى ٛبن لٙل جٓضم مؼاًا ونُىب واؾخسضام ؤلاهرنهذ ال ًسلى مً
ؤلاًجابُاث والؿلبُاث؛ بال ؤن الخؿغ ً٘مً في ألازغ الؿلبي الؾخسضام
ؤلاهرنهذ نلى الىىاحي ؤلاًجابُت؛ َالُغص الظي ٌس ئ اؾخسضام ؤلاهرنهذ
ْض ٌشهض سًغاث ؾلبُت في شخطِخه مشل :الايرناب الىُس ي والهؼلت
واهسُاع مهاعاث الخىاضل ,وْض ًٙىن نغغت إلاش٘الث الٓلٔ والخىجغ
[ٖ . ]3ما وؤصزلذ اب٘ت ؤلاهرنهذ ٗىؾُلت اجطا ٛظملت مً الخُانالث
الؿلىُٖت الشٓاَُت اإلاغجبؿت بها ,واليي ٗان لها اوهٙاؾاتها وآزاعها
الىاؾهت نلى الطهُض الُغصي وألاؾغي واإلاجخمعي ,وْض ؤصي هظا بلى
اُىم ؤهماؽ ظضًضة ومرزاًضة مً الؿلـىُٖـاث والُٓم الاظخمانُت اليي
ؤزغث ,وبشٙل واؾو في نملُت الخُانل الاظخماعي ,ؾىاء نلى اإلاؿخىي
الُغصي ؤو الجماعي [.[4
نىضما ًُغؽ ؤلاوؿان في اؾخسضام ؤلاهرنهذ بطىعة مبالٌ َيها جؼٍض
نً الاؾخسضام الؿبُعي؛ مً خُض اإلاضة الؼمىُت وهىنُت الاؾخسضام,
ً
وٍجض الُغص هُؿه مضَىنا بشٙل ْؿغي صون الخاظت الُهلُت بلى
اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,وال ٌؿخؿُو الخىِْ نً هظا الؿلىٕ ؤو مٓاومخه
2

 الخدمل. اؾخسضام ٖمُاث ٖبينة مً اإلاىاص لُرنة ؾىٍلت ؤٖثن مما هى مٓطىص. الغيبت ,ؤو الجهىص يين الىاجخت لٓؿو اإلااصة. اهسُاع ألاوشؿت الاظخمانُت واإلاهىُت. اؾخمغاع الاؾخسضام له جإزيناث ؾلبُت. ًىكغ بلى بصمان ؤلاهرنهذ نلى ؤهه اغؿغاب ًخػمً َٓضان الؿُؿغة,وْض انخمض اًُان ٗىلبنط في جدضًضه بصمان ؤلاهرنهذ نلى اإلاهاًين الخالُت:
 َٓضان الؿُؿغة ,وٍٓطض بها َٓضان الؿُؿغة نلى الىْذ الظيًٓػُه الُغص في اؾخسضام ؤلاهرنهذ.
 وظىص ٖغب واضح ,واؾتهالٕ للىْذ. مىاظهت الُغص مش٘الث اظخمانُت ومهىُت ومالُت. نضم الكهىع زال ٛصوعة هىؽ ؤو هىؽ زُُِ [.[17ٖما ْامذ الهاإلات الامغٍُ٘ت  [18] Youngبىغو زماهُت مهاًين بطا
ُ
جىَغث لضي الُغص زمؿت منها ٌهخبن مضمىا نلى ؤلاهرنهذ ,وهظه اإلاهاًين
هي:
 الانهمإ في الخُ٘ين بالهرنهذ. الشهىع بالخاظت الؾخسضام ؤلاهرنهذ مو ػٍاصة الىْذ لبلىى الغغا.ً
 اؾخسضام ؤلاهرنهذ وْخا اؾى ٛمً الىْذ اإلاسؿـ له. الشهىع بالٓلٔ ,واإلاؼاظُت ,والاٖخئاب ,وؾغنت الًػب نىض مداولتوِْ اؾخسضام ؤلاهرنهذ.
 ال٘ظب نلى ؤَغاص ألاؾغة ؤو آلازغًٍ خى ٛألاوشؿت اليي ًماعؾها الُغصؤزىاء اؾخسضام ؤلاهرنهذ.
 اإلاداوالث الُاالت ويين الىاجخت في الؿُؿغة نلى اؾخسضام ؤلاهرنهذ. اؾخسضام ؤلاهرنهذ للهغوب مً اإلاش٘الث اليي جىاظه الُغص. وظىص مساؾغ لُٓضان نالْاث مهمه بالهمل ؤو الخهلُم ,ؤو َٓضانالهمل بؿبب ؤلاهرنهذ.
وَشخمل بصمان ؤلاهرنهذ نلى َٓضان الؿُؿغة نلى اؾخسضام
ؤلاهرنهذ ,ووظىص ؤنغاع اوسخاب مغجبؿت بٓؿو اؾخسضام ؤلاهرنهذ,
مشل :الٓلٔ ,ؾغنت الًػب ,بالغاَت بلى ان ؤلاهرنهذ ٌهؿل ظىاهب
وقُُُت مهىُت ,ؤو اظخمانُت ,ؤو ؤٗاصًمُت ,ؤو ؤن ؤلاهرنهذ ًىؿىي نلى
مساؾغ تهضص ؾين الخُاة اإلاهخاصة للُغص غمً مسخلِ ظىاهبها [.[19
ٗاهذ ؤولى الضعاؾاث اليي ؤظغٍذ مً ؤظل جُدظ وظىص بصمان
ؤلاهرنهذ هي صعاؾت  [18] Youngخُض املذ هظه الضعاؾت بىاء اؾدباهت
مىظؼة مً ؾبهت بىىص لٙي حؿخسضم لُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ومً ؤمشلت
ٌ
ؤؾئلت الىاعصة في الاؾخبُان :هل حشهغ بإه ٚميشًال بالهرنهذ؟ هل
بظلذ ظهىص مخ٘غعة يين هاجخت للخد٘م في اؾخسضام ؤلاهرنهذ؟ .وجم
جطمُم اإلآُاؽ للخمُيز بين اإلاؿخسضمين اإلاهخمضًً نلى ؤلاهرنهذ والظًً
ٌ
ال ٌهخمضون نلُه ,وجٙىهذ نُىت الضعاؾت مً  496شخطا مً زالٛ
مىاْو اب٘ت ؤلاهرنهذ ,والصخِ الىؾىُت ,وميشىعاث وػنذ في
الجامهاث اإلادلُت ,وجم جدضًض الُغص اإلاهخمض نلى ؤلاهرنهذ بإهه الظي
ًجُب نلى زالزت ؤؾئلت ؤو ؤٖثن مً ألاؾئلت الؿبهت بىهم ,وْض ؤؾُغث
ٌ
الىخائج نلى ؤن  396شخطا بيؿبت ( )%80جم جطيُُهم نلى ؤنهم
مهخمضًً نلى ؤلاهرنهذ ,وؤٖضث ًىوٌ ؤن ألاَغاص اإلاهخمضًً نلى ؤلاهرنهذ
ٌؿخسضمىن ؤلاهرنهذ بمهض 38.5 ٛؾانت في ألاؾبىم مٓاعهت باألَغاص يين

الؿِئت للَغاؽ في اؾخسضام ؤلاهرنهذ نلى ؾلبت الجامهاثٖ ,ما ؤٖضث
نلى غغوعة جٓضًم بغامج بعااصًت للؿلبت في مؿخىٍاث ؤلاصمان اإلاهخضٛ
واإلاخىؾـ ْبل ؤن ًطبدىا مضمني بهرنهذ.
وهىإ صعاؾاث خى ٛالخهغٍ نلى الخطائظ الىُؿُت
والاظخمانُت إلاضمني ؤلاهرنهذ ,واليي ظاء بها الشهىع بالىخضة ,والهؼلت
الاظخمانُت ,جضوي مُهىم الظاث ,وْلت الخُانل الاظخماعي ,خُض ؤااعث
الضعاؾاث بلى وظىص اعجباؽ بين اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,وقهىع زطائظ
هُؿُت واظخمانُت لضي مؿخسضمي ؤلاهرنهذ ].[3;4;6;9;10;11;12
بن ؤو ٛمً ؤؾلٔ مطؿلح بصمان ؤلاهرنهذ هي الهاإلات ألامغٍُ٘ت
ُٖمبنلي ًىوٌ اليي حهض مً ؤوائل الهلماء الظًً نُ٘ىا نلى صعاؾت
قاهغة بصمان ؤلاهرنهذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامينُٖت ,وحهغٍ ًىوٌ بصمان
ً
ؤلاهرنهذ باهه " اؾخسضام ؤلاهرنهذ ؤٖثن مً ( )38ؾانت ؤؾبىنُا"ٖ ,ما
ْامذ  [13] Youngبخإؾِـ مغٖؼ بصاعة ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ (Center
) For Internet Addictionلبدض ونالط قاهغة بصمان ؤلاهرنهذ ,وْض
ْامذ بةضضاع ٖخابين خى ٛقاهغة بصمان ؤلاهرنهذ هما الىْىم في ْبػت
ؤلاهرنهذ ,والخىعؽ في الشب٘ت ).(Tangled in the Web
حشين  [14] Orzackبإن بصمان ؤلاهرنهذ هى" اإلاطؿلح الظي ًطِ
ً
ألاَغاص الظًً ًٓػىن َرناث ؾىٍلت ظضا في اؾخسضام ؤلاهرنهذ,
وٍطبدىن مهؼولين نً ؤضضْائهم وؤؾغهم ,وال ًبالىن بإنمالهم اليي
ً
ًٓىمىن بها ,وؤزينا ًٌينون بصعاٖهم نً الهالم الظي خىلهم".
ٖما ْامذ مىكمت الصخت الهاإلاُت بخىؾهت هؿاّ مطؿلح ؤلاصمان
اإلاغض ي لُخػمً ظمُو ؤاٙا ٛؤلاصمان اليي ًٓبل نليها الُغص بشٙل يين
ؾبُعي ,خُض جىزغ نلى خُاجه لِشمل ؤي ؤمغ ًغآَه اؾخمغاع في الغيبت
والؿلىٕ بشٙل ٌؿخدىط نلى ؤلاوؿانَُ ,ؿىى نلى اخخُاظاجه
الغئِؿت ,مشل وشاؾاث الخُاة والهمل والهالْاث الاظخمانُت .
ًظٖغ عٍدشاعص صًُؼ [ ]16ؤن بصمان ؤلاهرنهذ ٌشمل ؾلىٗاث مغغُت
وؤَٙاع ال جُُُ٘تَ ,الؿلىٗاث اإلاغغُت جخػمً مش٘الث بين شخطُت
في الهمل ؤو الضعاؾت ,وبهما ٛألاضضْاء واإلاؿاولُاث ألاؾغٍت
والصخطُت ,وبغوػ ؤنغاع الاوسخاب ,نىضما ال ًٙىن بةمٙان الُغص
اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,مشل ؾغنت الًػب ,وحًين همـ الخُاة في ؾبُل
اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,واهسُاع نام في ألاوشؿت الجؿضًت ,والخغمان
مً الىىم ,ؤو حًين همـ الىىم في ؾبُل ْػاء وْذ نلى ؤلاهرنهذ.
ً
ؤما الاَٙاع الالجُُُ٘ت َهي حشمل ؤَٙاعا وؾىاؾُت خى ٛؤلاهرنهذ,
جخمشل في غهِ الؿُؿغة نلى اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,وؾُؿغة ؤَٙاع بإن
ؤلاهرنهذ هى الطضًٔ الىخُض ,والانخٓاص بإن ؤلاهرنهذ هى اإلاٙان الىخُض
الظي ٌشهغ الُغص بإهه ظُض ,وٖظل ٚالشهىع بالظهب نىضما ال ًٓىم
باؾخسضام ؤلاهرنهذ .وْام ) (Ivan Goldbergاإلاظٗىع في ؤبى ظضي [,]9
بيشغ ه٘خت نلى بخضي ضُداث ؤلاهرنهذ بهىىان (ؤنغاع بصمان
ؤلاهرنهذ) ؤزغ حؿلمه عؾالت مً ؤخض مؿخسضمي ؤلاهرنهذ ٌشغح له ُِٖ
حهؿلذ وقائِ خُاجه هدُجت الاؾخسضام اإلاُغؽ للهرنهذ.
جم جؿبُٔ مهاًين بؾاءة اؾخسضام اإلاىاص )(Substance Abused
اإلاهخمضة َ ـي ال ـضلُل الدصخُص ي الغابو لالغؿغاباث الىُس ي )(DSM IV
بًغع جؿبُٔ هُـ هظه اإلاهاًين نلى بصمان ؤلاهرنهذ ,ومً هظه
ألانغاع ما ًلي:
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ٌ
زالشا :ؤغغاع ألاؾغٍت الاظخمانُت :جخمشل هظه ألاغغاع في ٖثنة الخالَاث
الؼوظُت بؿبب بصمان ؤخضهم نلى اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,والاوشًا ٛنً
ٌ
الؿغٍ الازغ ,وٖظلَ ٚةن ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ ًازغ ؾلبا نلى
الهالْاث الصخطُت للمضمً َخٓلظ نالْاجه بؿبب اؾدبضاله
للهالْاث الخُُٓٓت في الىاْو بهالْاث اَرناغُت في اب٘ت ؤلاهرنهذ ,مما
ًٓلل مً وشاؾه الاظخماعي [.[24
ٌ
عابها :ألاغغاع ألاٗاصًمُت واإلاهىُت :مً ؤهم ألاغغاع اليي ْض جلخٔ بالُغص
هدُجت بصمان ؤلاهرنهذ نلى اإلاؿخىي الاٗاصًمي هي جضوي الخدطُل
ً
الضعاس ي ,بؿبب الؿهغ مؿىال نلى ؤلاهرنهذ ,والًُاب اإلاخ٘غع نً
خػىع الخطظ الضعاؾُت ,ؤما مً الىاخُت اإلاهىُت َخخمشل في غهِ
ؤصاء ألاَغاص بؿبب اوشًا ٛالُغص بالَغاؽ في اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,وْض
ًٙىن نغغت لُٓضان الهمل هدُجت لظل.[3[ ٚ
زامؿا :ألاغغاع اإلااصًت  :جخمشل ألاغغاع اإلااصًت في صَو مبالٌ مالُت ٖبينة
مً ؤظل الاارناٗاث الشهغٍت ؤو الاارنإ ببهؼ اإلاىاْو اليي جخؿلب
صَو مبالٌ مالُت نالُت ,وٖظل ٚصَو اإلابالٌ اإلاالُت نلى ؤظهؼة ؤلاهرنهذ
وملخٓاتها [.[22
ؤهىام بصمان ؤلاهرنهذ:
ْؿمذ ] Young [25بصمان ؤلاهرنهذ بلى زمؿت ؤهىام عئِؿت جخمشل
بما ًلي:
 بصمان الُػاء الجيس ي ومىاْو الجيـ ؤلاباخُت. بصمان الهالْاث نبن الُػاء اإلاهلىماحي (نالْاث ْاناث الضعصات). الؼام ؤلاهرنهذ (مشل اإلآامغة والشغاء نبن ؤلاهرنهذ). ؤلاَغاؽ اإلاهلىماحيٗ ,البدض نً اإلاهلىماث الؼائضة نً الخض نبنؤلاهرنهذ.
 ؤلاصمان نلى ؤلهاب ؤلاهرنهذ بشٙل ػائض نً الخض الؿبُعي.ً
وجٓرنح  [13] Youngنضصا مً الخلى ٛالهالظُت لخاالث ؤلاصمان نلى
ابٙاث ؤلاهرنهذ ومً ؤهم هظه الاؾرناجُجُاث:
 وغو ؤهضاٍ وزؿـ مؿبٓت :نً ؾغٍٔ وغو مسؿـ مؿبٔ لجمُوؤًام الاؾبىم بهضٍ جدضًض بشٙل واضح ٖم نضص الؿاناث اإلاسططت
الؾخسضام ؤلاهرنهذ ,ونلى اإلاضي البهُض ًىلض هظا الؿلىٕ لضي الُغص
ً
بخؿاؾا بٓضعجه نلى الخد٘م في اؾخسضام اب٘ت ؤلاهرنهذ.
مماعؾت اله٘ـً :خؿلب جدضًض همـ اؾخسضام الُغص لشب٘ت ؤلاهرنهذزم مداولت ٖؿغ هظه الهاصة نً ؾغٍٔ جٓضًم ؤوشؿت مداًضة.
بؿاْاث الخظٖينًٓ :ىم الُغص ب٘خابت آلازاع الؿلبُت لالؾخسضام اإلاُغؽٌ
للهرنهذ نلى بؿاْاثٖ ,مش٘الث الهمل مشال ,وٖظلٖ ٚخابت َىائض
وبًجابُاث الخض مً ؤلاَغاؽ في اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,وخمل هظه
البؿاْاث بشٙل مؿخمغ بهضٍ الخظٖين ٌؿانض الُغص في ججىب ؾىء
اؾخسضام ؤلاهرنهذ.
اؾخسضام ؾانت الخىِْ :حؿانض ؾانت الخىِْ الُغص بخظٖينه بمىنضاهتهاء وْذ اؾخسضام ؤلاهرنهذ.
وبمغاظهت ألاصب الرنبىي ,وظض الباخشان بهؼ الضعاؾاث اليي
بدشذ في َانلُت بغهامج ؤلاعااص الجمعي في زُؼ وؿبت بصمان ؤلاهرنهذ
َهضَذ صعاؾت  [26] KIMبلى ال٘شِ نً ؤزغ بغهامج بعااصي ْائم نلى
الهالط الىاْعي في زُؼ مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ لضي ؾالب الجامهت,

اإلاهخمضًً نلى ؤلاهرنهذ بمخىؾـ ( )4ؾاناث في ألاؾبىم ,وؤن الهضًض
مً ألاَغاص اإلاهخمضًً نلى ؤلاهرنهذ ْض ْغعوا ؤن ؾلىٗاتهم اإلاهخمضة نلى
ؤلاهرنهذ لها نالْت بالخدمل ,وَٓضان الؿُؿغة ,والاوسخاب ,وغهِ
ألاصاء في اإلاجاالث ألاٗاصًمُت والاظخمانُت واإلاهىُت.
ٖما طٖغ  [20] Andersonؤن وؿب اهدشاع بصمان ؤلاهرنهذ لضي
ً
( )30ؤلِ ؾالب وؾالبت في زماوي ماؾؿاث للخهلُم الهالي بلًذ جٓغٍبا
( )%10مهكمهم مً الظٗىع ,وجىضل ولش [ ]34نىضما اؾخؿلو نُىت
مٙىهت مً ( )810مً ؾلبت ظامهت بىؾؿً بإن ( )%8مً ؤَغاص نُىت
الضعاؾت جدٓٔ لضيها مهاًين بصمان ؤلاهرنهذ وٗان مهكمهم مً الظٗىع,
وٖظل ٚؤااع واهج ولي وحشىج [ ]21بلى ؤن وؿبت اهدشاع بصمان ؤلاهرنهذ
نلى نُىت مٙىهت مً ( )14111بلًذ ( )3.5وان ( )18.5لضيهم اخخمالُت
ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ.
الهىامل اإلااصًت للصمان نلى ؤلاهرنهذ:
بن مً ؤهم الهىامل اليي ْض حؿاهم بشٙل ٖبين في وْىم الُغص في َش
ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ جخمشل بما ًلي:
 غهِ بصاعة الىْذ. الخدغع مً الغْابت الىالضًت. نضم وظىص الغْابت نلى ؤلاهرنهذ. الهغوب مً الػًىؾاث واإلاش٘الث. الاَخٓاص بلى الخب ,والهاؾُت والبدض ننها نلى اب٘ت ؤلاهرنهذ.ٌ
ومً الهىامل اإلااصًت بلى ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ ؤًػا :اإلالل والُغاى,
والىخضة واإلاشاٗل الاْخطاصًت والاظخمانُت ,وٖظل ٚالؿغٍت في
اؾخسضامه والغاخت واإلاًغٍاث ال٘شينة في ؤلاهرنهذ وغهِ بْامت نالْت
اظخمانُت بؿبب الخجل والهؼلت الاظخمانُت [.[22
ؤنغاع ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ:
جىظض نضة ؤنغاع للصمان نلى ؤلاهرنهذ وهي ٗالخالي:
 ْػاء ؾاناث ؾىٍلت نلى اب٘ت ؤلاهرنهذ بشٙل ًخهاعع مو ؤصاءاإلاهام الُىمُت.
 الشهىع بالعجؼ نىض الخٓلُل مً نضص ؾاناث اؾخسضام ؤلاهرنهذ. الانهمإ الٙامل في اب٘ت ؤلاهرنهذ. الاخؿاؽ بالٓلٔ والُؼم ,والطجغ ,وال٘إبت نىض الخىِْ لُرنة مهُىتنً اؾخسضام ؤلاهرنهذ [.[10
ؤهم مساؾغ وؤغغاع ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ:
ٌ
ؤوال :ألاغغاع الصخُت الجؿضًت :مً ؤهم هظه ألاغغاع اغؿغاب الىىم,
وْلخه بؿبب الجلىؽ لؿاناث ؾىٍلت نلى ؤلاهرنهذٖ ,ظلً ٚاصي
ألمغاع الهُىن بؿبب حهغع الهين لألاهت اإلاىبهشت مً الجهاػٖ ,ظلٚ
ٌؿبب بصمان ؤلاهرنهذ اغؿغاب في ألاٗل بدُض ًخم جىاو ٛالؿهام
ً
بؿغنت ونلى الجهاػ ؤخُاها ,ال ؾُما وؤن طلًٙ ٚىن بٓلت الخغٖت مما
ًٙىن له صوع ٖبين في ػٍاصة الىػن [.[23
زاهُا :ألاغغاع الصخُت الىُؿُت :بن البٓاء لُرناث ؾىٍلت نلى ؤلاهرنهذ
ججهل الُغص في نؼلت نً مماعؾت خُاجه الاظخمانُت الؿبُهُت ,مما
ًاصي بلى الاهؿىائُت ,والشهىع بالظاجُت ونضم جٓضًغ ألامىع بخٓضًغها
الصخُذٖ ,ظل ٚجُاْم اإلاش٘الث ألاؾغٍت واإلاش٘الث اإلاهىُت حؿبب في
جُاْم الخالت الىُؿُت للمضمً [.[13
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جٙىهذ نُىت الضعاؾت مً  276ؾالبا ظامهُا بجامهت  Busanفي ٗىعٍا جم
جٓؿُمهم بلى مجمىنخين ججغٍبُت وغابؿت ,وجم جؿبُٔ البنهامج
ؤلاعااصي نلى الهُىت الخجغٍبُت بىاْو ظلؿخين لٙل ؤؾبىم إلاضة زمـ
ً
ؤؾابُو مخخالُت ,وٗان البنهامج ؤلاعااصي مبيُا نلى هكغٍت الازخُاع
والخد٘م والهالط بالىاْو بالغاَت بلى اؾخسضام ؤؾالُب مشل بصاعة
الىْذ واؾخسضام بؿاْاث الخظٖين ,وْض ؤقهغث الىخائج وظىص َغوّ
طاث صاللت بخطائُت بين مخىؾؿي صعظاث ؤَغاص اإلاجمىنخين الخجغٍبُت
والػابؿت في ازىين مً اإلاخًيناث الُ٘غ ؤلاصماوي الخلٓائي والخدمل.
في صعاؾت ؤبى يؼالت [ ,]19اليي هضَذ بلى مهغَت َهالُت ؤلاعااص
بالىاْو في زُؼ مؿخىي ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ وعَو جٓضًغ الظاث لضي
ً
ؾلبت الجامهاث ,جٙىهذ نُىت الضعاؾت مً ( )26ؾالبا مً ظامهت
الٓاهغة ,مً الظًً خطلىا نلى صعظاث نالُت نلى مُٓاؽ بصمان
ؤلاهرنهذ ,وصعظاث مىسُػت نلى مُٓاؽ جٓضًغ الظاث ,جم جٓؿُم ؤَغاص
الضعاؾت بلى مجمىنخين ججغٍبُت وغابؿت ,وجم جؿبُٔ ظلؿاث البنهامج
ؤلاعااصي نلى اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وؤااعث هخائج الضعاؾت بلى اهسُاع
مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ لضي ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت مما ًاٖض مً
َهالُت البنهامج في زُؼ مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ.
وهضَذ صعاؾت الغَاعي [ ]23بلى اؾخٓطاء ؤزغ بغهامج بعااصي
لخهضًل ؾلىٕ اؾخسضام ؤلاهرنهذ لضي ؾالباث ظامهت اإلال ٚنبضالهؼٍؼ
بجضة اإلاضمىاث نلى ؤلاهرنهذ ,جٙىهذ نُىت الضعاؾت مً ( )70ؾالبت مً
الؿالباث الالحي خطلً نلى ؤنلى الضعظاث نلى مُٓاؽ ؤلاهرنهذ,
جرناوح صعظاتهً بين ( )93-70صعظت ,جم ازخُاعهً مً بين ( )320ؾالبت
ؾبٔ نليها اإلآُاؽ ,وجم جٓؿُم الؿالباث بلى مجمىنخين؛ مجمىنت
ججغٍبُت غمذ ( )35ؾالبت ,ومجمىنت غابؿت غمذ ( )35ؾالبت ,وجم
جؿبُٔ البنهامج ؤلاعااصي نلى الهُىت الخجغٍبُت ,بىاْو ( )15ظلؿت,
جؿبٔ ٗل اؾبىم ظلؿخين مً ظلؿاث البنهامج ,واؾخسضمذ الباخشت
ً
في جؿبُٔ البنهامج نضصا مً اإلاهاعاثٗ ,الخضعب نلى الاؾرنزاء ,وجىكُم
الىْذ ,ومهاعة خل اإلاش٘الث ,والخضعب نلى الؿلىٕ الخىُٖضي ,وبهض
ٌ
جؿبُٔ البنهامج ؤااعث الىخائج بلى وظىص َغوّ صالت بخطائُا لطالح
الخؿبُٔ البهضي وخضور اهسُاع في مؿخىي اؾخسضام ؤلاهرنهذ بشيى
ؤبهاصه ,مما ًىٖض َهالُت البنهامج ,بي ؤن البنهامج ؤلاعااصي ْلل مً
ؾاناث الاؾخسضام الُىمي للهرنهذ ,وْلل مً اإلاشانغ الؿلبُت اليي
ً
ٌهاوي منها ؤَغاص اإلاجمىنت واليي ٗان ؾببا في اللجىء بلى ؤلاهرنهذ.
ؤما صعاؾت الهبُضي [ ]27اليي َٓض هضَذ بلى الخهغٍ نلى ؤزغ
بغهامج بعااصي لخُؼ صعظت بصمان ؤلاهرنهذ لضي ؾلبت اإلاغخلت الشاهىٍت
ً
في الغٍاع ,وجٙىهذ نُىت الضعاؾت مً ( )28ؾالبا مً ؾلبت اإلاغخلت
ً
الشاهىٍت ,جم جٓؿُمهم بلى مجمىنخين غابؿت وججغٍبُت ( )14ؾالبا لٙل
ً
مجمىنت ,وؤااعث الىخائج بلى وظىص َغوّ صالت بخطائُا بين صعظاث
ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت والػابؿت في مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ في ؤٖثن
ؤنغاغه في الُٓاؽ البهضي لطالح ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وؤوضذ
الضعاؾت بؼٍاصة اهخمام اإلاغاضًً بمىغىم بصمان ؤلاهرنهذ بانخباعه مً
الاغؿغاباث الؿلىُٖت الخضًشت ,وبظغاء اإلاؼٍض مً ألابدار نً ألاؾباب
الىُؿُت والاظخمانُت الضاَهت لصمان ؤلاهرنهذ.
صعاؾت  [28] Koorakiالؾخٓطاء ومهغَت مضي َهالُت الؿُٙىصعاما

في الخض مً بصمان ؤلاهرنهذ وجدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت لضي نُىت مً
ؾالباث ظامهت ؤضُهان بةًغان ,جم ازخُاع ( )36ؾالبت ,جم جٓؿُمهم
بلى مجمىنخين؛ مجمىنت ججغٍبُت غمذ ( )16ؾالبت ,ومجمىنت
غابؿت غمذ ( )16ؾالبت ,جم جؿبُٔ مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ,ومُٓاؽ
اإلاهاعاث الاظخمانُت نلى ؤَغاص الضعاؾت ,وبهض طل ٚجم جؿبُٔ البنهامج
نلى اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,بىاْو ( )10ظلؿاث للخض مً بصمان ؤلاهرنهذ
والخضعب نلى اإلاهاعاث الاظخمانُت ؤَ همىطط الؿُٙىصعاما ,وْض ؤقهغث
هخائج الضعاؾت بلى اهسُاع ٖبين في ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ وجدؿً
اإلاهاعاث الاظخمانُت لضي الؿالباث ,وؤٖض الباخض نلى َهالُت
الؿُٙىصعاما في الخض مً بصمان ؤلاهرنهذ وجدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت.
ؤما صعاؾت َٓ [29] Youngض هضَذ بلى الخهغٍ نلى َهالُت همىطط
الهالط اإلاهغفي الؿلىٗي لخُؼ ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ  (CBT-IA),وهى
همىطط اامل ًخٙىن مً زالر مغاخل :الؿُؿغة نلى اؾخسضام ؤلاهرنهذ
الٓهغي ,واناصة الهُٙلت اإلاهغَُت والخدضي ,وحهضًل الدشىهاث اإلاهغَُت
اليي جىصي بلى بصمان ؤلاهرنهذ ,وجٓىُاث للخطضي للػغع ومهالجت
الٓػاًا اإلاشرنٖت بين اإلاضمىين ,وٗان هظا الىمىطط ألاو ٛمً هىنه ,وبلٌ
ً
نضص اإلاشاعٖين في البنهامج ( )128مؿرناضا في هىوٌ هىوٌ ,وجم جؿبُٔ
مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ) (IATنلى اإلاشاعٖين في البنهامج ,وجٙىن البنهامج
ٌ
مً ( )12ظلؿت اؾبىنُا ,وبهض نهاًت الاؾبىم ألازين جم ُْاؽ هخائج
الهالط ,وبظغاء ُْاؽ إلاخابهت البنهامج بهض ؾخه ؤاهغ ,وؤقهغث الىخائج
ؤن ؤٖثن مً ( )%95مً اإلاشاعٖين في البنهامج ٗاهىا ْاصعًٍ نلى بصاعة
ألانغاع نىض ألاؾبىم الشاوي نشغ ,وؤن ( )%78مً اإلاشاعٖين غبؿىا
اؾخسضام ؤلاهرنهذ بهض ؾخت ؤاهغ.
صعاؾت لُى وازغون [ ]30اليي هضَذ بلى مهغَت ؤزغ الهالط الجمعي
مخهضص ألاؾغ ) (MFGTفي الخض مً بصمان ؤلاهرنهذ لضي اإلاغاهٓين ,وٗان
ً
ً
نضص اإلاشاعٖين في البنهامج ( )92مشاعٗا ,منهم ( )46مغاهٓا ٌهاوي مً
بصمان ؤلاهرنهذ جغاوخذ ؤنماعهم بين ( )18-12ؾىت ,وٗان نضص ؤولُاء
ألامىع ( )46جغاوخذ ؤنماعهم بين ( )46-35ؾىت ,جم باغاٖهم في
اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وٗاهذ جضاع الاؾخبُاهاث في زالر مغاخل ,ما ْبل
البنهامج ,بهض البنهامج ,وزالزت ؤاهغ للمخابهت ,وؤااعث الىخائج بلى جغاظو
ٖبين في مخىؾـ صعظت ووؿبت اإلاغاهٓين في بصمان ؤلاهرنهذ في مغخلت مو
بهض البنهامج ومغخلت اإلاخابهت ,وٗان البنهامج ًدخىي نلى ( )6ظلؿاث
للخض مً بصمان ؤلاهرنهذ لضي اإلاغاهٓين ,وٍمً٘ جىُُظها ٖجؼء مً
زضماث نُاصة الغناًت ألاولُت الغوجُيُتٖ ,ما ؤن صنم هكام ألاؾغة ؤمغ
بالٌ ألاهمُت في الخُاف نلى جإزين بغهامج ) ,(MFGTوحهلُم ؤولُاء ألامىع
للخُانل ؤلاًجابي مو اإلاغاهٓين ,وجلبُت الاخخُاظاث الىُؿُت للمغاهٓين
ًيبىي ؤن جضعط في البنامج الىْائُت للصمان.
التعقيب على الدراسات السابقة
جميزث الضعاؾت الخالُت نً الضعاؾاث الؿابٓت في نضة مداوع ؤهمها:
• ْضمذ بغهامج بعااص ظمعي واْعي َها ٛفي زُؼ ؾلىٕ بصمان
ؤلاهرنهذ.
• ؤظغٍذ الضعاؾت نلى ؤَغاص في َئت نمغٍت جرناوح بين ( )18-14ؾىت.
ً
• الهمل مو َئت اإلاغاهٓين الظًً ًخىاظضون في مىؿٓت هائُت وؤْل خكا.
• وظهذ هكغ اإلاؿاولين في وػاعة الرنبُت وؤولُاء الامىع والؿلبت بلى ؤهمُت
5
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زُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ.
 ًالخل مما ؾبٔ ؤن هخائج الضعاؾاث الؿابٓت ْض ؤقهغث َهالُتؤلاعااص الجمعي الىاْعي في مهالجت بصمان ؤلاهرنهذ ومً هظه الضعاؾاث
ؤبى يؼالت ][19و ] .Kim [26ومً ظهت ؤزغي ؤااعث هخائج الهضًض مً
الضعاؾاث بلى اؾخسضام ؤؾالُب مخهضصة في مهالجت بصمان ؤلاهرنهذ,
خُض اؾخسضمذ مجمىنت مً ألاؾالُب منها :الهالط اإلاهغفي الؿلىٗي,
الؿُٙىصعاما ,الهالط الجمعي مخهضص ألاؾغ ,بغاَت بلى ؤؾالُب نالظُت
ؤزغي.
 .2مشكلة الدراسة
ؤضبذ بصمان ؤلاهرنهذ مشٙلت ؾلىُٖت لم جً٘ غمً ْائمت
ً
اإلاش٘الث الؿلىُٖت اإلاهغوَت مً ْبل ,وزاضت ؤن اإلاغاهٓين هم ؤٖثن
نغغت الؾخسضام ؤلاهرنهذ الاؾخسضام اإلاغض ي بؿبب اإلاغخلت الهمغٍت
اليي ًمغ بها اإلاغاهٓىن ,وغهِ ْضعة اإلاغاهٓين وخب الاؾخؿالم
والخهغٍ نلى ٗل ظضًض بهُض نً ؾلؿت ألاؾغة واإلاضعؾت ,ونضم
الؿُؿغة نلى خب الاؾخؿالم والخهغٍ ٗل ظضًض ًدغٕ اهخماماتهم
ٗالهرنهذ ؤو ال٘مبُىجغ ,وْض الخل الباخض الغئِـ زال ٛنمله مو
اإلاغاهٓين ,حهلٔ اإلاغاهٓين بالهرنهذ ,وؤزغه نلى حهاملهم مو آلازغًٍ مً
الؼمالء ,اإلاهلمين ,الظي بضوعه ًاصي بلى نؼلتهم نً الخُانل مو
اإلادُؿين.
وبصمان ؤلاهرنهذ له ألازغ الؿلبي نلى الصخت الىُؿُت ومسغظاتها
اإلاسخلُت ,وهظا ما ؤااعث الُه صعاؾاث نضًضة ,خُض ؤااعث بلى ؤن
ً
بصمان ؤلاهرنهذ ًغجبـ ؾلبُا مو نضة مخًيناث ؤهمها؛ الهؼلت
الاظخمانُت ,الىخضة الىُؿُت ,الٓلٔ ,الاٖخئاب ,والاهؿىائُت,
وؤلاخباؽ[3;4;6;9] .
مً هىا ظاءث الضعاؾت الخالُت لخدبلىع مشٙلتها في مداولت الىْىٍ
نلى آلازاع الاظخمانُت للصمان نلى ؤلاهرنهذ وبنضاص بغهامج ْائم نلى
الىكغٍت الىاْهُت لخُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ وجدؿين اإلاهاعاث
الاظخمانُت لضي نُىه مً اإلاغاهٓين ,والخهغٍ نلى ؤزغ هظا البنهامج في
جىمُت اإلاهاعاث الاظخمانُت لضي نُىت الضعاؾت ,وبشٙل ؤٖثن صْت خاولذ
الضعاؾت الخالُت ؤلاظابت نً الؿاا ٛالغئِـ الخالي :ما مضي َانلُت
بغهامج ؤلاعااص الجمعي الىاْعي في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ
ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ لضي اإلاغاهٓين؟
أ .فرضيات الدراسة
 -1ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت )(α = 0.05
بين مخىؾؿاث صعظاث اإلاجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت البهضي نلى
مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت.
 -2ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت )(α = 0.05
بين مخىؾؿاث صعظاث اإلاجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت البهضي نلى
مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت.
 -3ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت )(α = 0.05
بين مخىؾؿاث صعظاث اإلاجمىنت الخجغٍبُت البهضي وألاصاء في مغخلت
اإلاخابهت نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ.
 -4ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت )(α = 0.05
بُ ـً مخ ـىؾؿ ـاث صعظ ـاث الـمجمىن ـت الخج ـغٍبُت البهضي وألاصاء في مغخلت
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اإلاخابهت نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت.
ب .اهداف الدراسة
هضَذ الضعاؾت الخالُت بلى الخهغٍ نلى َانلُت بغهامج ؤلاعااص
الجمعي الىاْعي في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان
ؤلاهرنهذ لضي اإلاغاهٓين ,وٍخُغم مً هظا الهضٍ مجمىم ألاهضاٍ
الُغنُت آلاجُت:
 جؿىٍغ زالر ؤصواث خى ٛمخًيناث الضعاؾت ,لُٓاؽ ؾلىٕ بصمانؤلاهرنهذ ,واإلاهاعاث الاظخمانُت.
 بىاء بغهامج بعااص ظمعي مؿدىض بلى الىكغٍت الىاْهُت لخدؿيناإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ.
 الخهغٍ نلى َانلُت بغهامج ؤلاعااص الجمعي الىاْعي في جدؿيناإلاهاعاث الاظخمانُت.
 الخهغٍ نلى َانلُت بغهامج ؤلاعااص الجمعي الىاْعي في زُؼ ؾلىٕبصمان ؤلاهرنهذ.
ج .أهمية الدراسة
 -1جىبشٔ ؤهمُت الضعاؾت مً ؤهمُت مىغىنها ومً ؤهمُت الُئت
اإلاؿتهضَت وهم ؾلبت اإلاضاعؽ الظًً ًمغون في َرنة اإلاغاهٓت الخغظت,
خُض جخٙىن ال٘شين مً مهالم هىٍتهم وشخطُتهم في هظه اإلاغخلت.
 -2حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً ٗىنها مً الضعاؾاث الٓلُلت اليي
جداو ٛال٘شِ نً َانلُت بغهامج ؤلاعااص الجمعي الىاْعي في جدؿين
اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ لضي اإلاغاهٓين.
 -3جبنػ ؤهمُت الضعاؾت بؼٍاصة وعي اإلاغاضًً وألازطائُين الىُؿُين
والباخشين بمشٙلت بصمان ؤلاهرنهذ وبلى الخهغٍِ بضوع ؤلاعااص الىُس ي
وؤلاعااص الجمعي في الهالط الىُس ي لصمان ؤلاهرنهذ.
ً
ً
 -4جإحي ؤهمُت هظه الضعاؾت ,مً ٗىنها جىَغ بغهامجا مٓرنخا لخدؿين
اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ لضي ؾلبت اإلاضاعؽ,
ًمً٘ الاؾخُاصة مىه مً ْبل ألازطائُين والباخشين.
 -5بنضاص اصواث الضعاؾت اليي حؿانض اإلاهخمين لُٓاؽ ؾلىٕ بصمان
ؤلاهرنهذ ,واإلاهغاث الاظخمانُت.
د .مصطخلحات الدراسة
 البنهامج ؤلاعااصي الىاْعي :هى نباعة نً مسؿـ مىكم في غىءؤؾـ نلمُت لخٓضًم الخضماث ؤلاعااصًت اإلابااغة ويين اإلابااغة لجمُو
مً جػمهم اإلااؾؿت بهضٍ مؿانضتهم لخدُٓٔ الىمى الؿىي والخىأَ
ً
الىُس ي" [ .[31وَهغٍ البنهامج ؤلاعااصي بظغائُا بإهه مجمىنت مً
الجلؿاث ْام الباخض بإنضاصها بهض الاؾالم نلى ألاصب الؿابٔ,
اإلاخهلٔ بالعااص الىاْعي ,خُض بلٌ نضص الجلؿاث ( )14ظلؿت بعااص
ظمعي مضة ٗل ظلؿت ما بين ( )90-60صُْٓت.
 اإلاهاعاث الاظخمانُت :نغٍ  [32] Riggioاإلاهاعاث الاظخمانُت بإنها"مطؿلح مخهضص اإلاجاالث ًخػمً مهاعة ؤلاعؾا ,ٛوالاؾخٓبا ,ٛوجىكُم
وغبـ اإلاهلىماث الصخطُت في مىاِْ الخىاضل ؾىاء ؤٗان الخىاضل
ً
ً
لُكُا ؤم يين لُكي" .وحهغٍ اإلاهاعاث الاظخمانُت بظغائُا بإنها ْضعة
الُغص نلى اإلاباصعة بالخىاع ؤو ؾلب اإلاشاعٖت ؤو اإلاؿاهمت في ش يء ما مو
اإلادُؿُين ,وَهبن ننها بالضعظت اليي خطل نليها اإلاُدىص نلى مُٓاؽ
اإلاهاعاث الاظخماعي ,وهي جرناوح ما بين ( )120-40صعظت.
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ً
ٌ
اإلاجمىنت الخجغٍبُت ( )15ؾالبا مً مضعؾت اللبن الشاهىٍت ,واإلاجمىنت
ً
الػابؿت ( )15ؾالبا مً مضعؾت الجيزة الشاهىٍت.
ج .أدوات الدراسة
ً
اوال :اؾدباهت اإلاهلىماث الضًمىيغاَُت :جػمً ؤؾئلت جخهلٔ بالهمغ,
والطِ ,واإلاهض ٛألاٗاصًمي ,مؿخىي حهلُم ألاب وألام ,ومخىؾـ نضص
الؿاناث اليي ًٓػيها نلى ؤلاهرنهذ ,وجم ظمو اإلاهلىماث مً ٗل نػى
زال ٛالجلؿاث الخمهُضًت ْبل البضء بالبنهامج ؤلاعااصي.
ً
زاهُا :مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ (IAT) The Internet Addiction Test
ً
ً
ّ
ؤنضث اإلآُاؽ ُٖمبنلي ًىهج [ ,]13الظي ٌهخبن مُٓاؾا مىزىْا
لالؾخسضام اإلاُغؽ للهرنهذ ,ويهضٍ بلى ُْاؽ مؿخىٍاث بصمان
ؤلاهرنهذ ,وٍخٙىن اإلآُاؽ مً ( )20نباعة بطًُت الاؾخُهامً ,جاب ننها
ً
ً
ً
ً
بازخُاع مً بين ؾخت بضائل هي نلى الخىالي( :صائما ,يالباٖ ,شينا ,ؤخُاها,
ً
ً
هاصعا ,ؤبضا) .وجإزظ الخُاعاث الؿابٓت الضعظاث آلاجُت نلى الخىالي,5( :
 ,)0 ,1 ,2 ,3 ,4وأليغاع الضعاؾت ْام الباخشان بخهغٍب اإلآُاؽ نلى
الىدى الخالي:
 ْام الباخشان برنظمت َٓغاث اإلآُاؽ مً اللًت ؤلاهجليزًت بلى الهغبُت. جم الاؾخهاهت بمخسطظ باللًت الاهجليزًت لناصة جغظمخه بلى اللًتالاهجليزًت للخإٖض مً ؾالمت الرنظمت بلى اللًت الهغبُت ونضم حًين
مدخىي الُٓغاث.
ْام الباخشان بمٓاعهه اليسخت ألاضلُت للمُٓاؽ مو اليسخت اإلاهاص
جغظمتها مً اللًت الهغبُت للخإٖض مً جؿابٓهما ,جمخض الضعظت نلى هظا
اإلآُاؽ ما بين (الطُغ) الظي ًض ٛنلى اوهضام مؿخىي بصمان
ؤلاهرنهذ ,خيى ( )100وهي الضعظت الٓطىي ,وٗلما اعجُهذ الضعظت ٗلما
ؤااع طل ٚبلى اعجُام مهض ٛبصمان ؤلاهرنهذ.
صدق املقياس
ْام الباخشان بالخدٓٔ مً ضضّ اإلآُاؽ مً زال ٛالخدٓٔ مً
ضضّ اإلادخىي ,ولظل ٚجم نغغه نلى مجمىنت مً اإلاد٘مين مً
الجامهت الهاامُت ,والجامهت ألاعصهُت ,وظامهت ماجه ,وظامهت الهلىم
ؤلاؾالمُت ,ممً ًدملىن صعظت الضٖخىعاه في ؤلاعااص والرنبُت الخاضت,
وْض ؤااعث هخائج الخدُ٘م بلى ؾالمه الُٓغاث ومالئمتها ,مو اْرناح
بهؼ الخهضًالث نلى بهؼ الُٓغاث ,وجم ألازظ بهظه الاْرناخاث خُض
ْام الباخض بالبٓاء نلى الُٓغاث اليي ٗاهذ وؿبت الاجُاّ نليها ()%80
َما َىّ.
ثبات املقياس
ْام الباخشان بدؿاب مهامل الشباث نً ؾغٍٔ بناصة الازخباع نلى
ً
نُىت اؾخؿالنُت مٙىهت مً ( )30ؾالبا ,مً ؾلبت مضعؾت الٓؿؿل
الشاهىٍت للبىين ,وٗاهذ اإلاضة الؼمىُت بين الخؿبُٔ ؤؾبىنين,
وجم اؾخسغاط مهامل الاحؿاّ للمُٓاؽ باؾخسضام مهامل ٖغوهبار ؤلُا
وبلٌ ( ,)0.877وبلٌ مهامل اعجباؽ بينؾىن (.)0.874
ُ
زالشا :مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ [35] The Internet Addiction Test
ْام الباخشان باؾخسضام مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ألعهىؽ [,]35
لُٓاؽ مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ وٗاهذ ؤؾئلت اإلآُاؽ جدخىي نلى زالزت
ً
ً
بضائل (جىؿبٔ جماما ,جىؿبٔ بلى خض ما ,ال جىؿبٔ اؾالْا) ,وجإزظ
الخُاعاث الؿابٓت الضعظاث آلاجُت نلى الخىالي ,)1 ,2 ,3( :خُض حشين

 بصمان ؤلاهرنهذ Internet Addiction Disorderبن بصمان ؤلاهرنهذ هى اؾخسضام ؤلاهرنهذ لُرناث ؾىٍلت ,صون وظىص
ؾبب وقُُي ؤو ؤٗاصًمي ًضَو بلى طل ,ٚمو وظىص اعبو ؾماث ؤو مكاهغ
هي :الغيبت اإلالخت ,والانغاع الاوسخابُت ,نضم الؿُؿغة ؤو الخد٘م,
ً
والخدمل [ .[19وَهغٍ بصمان ؤلاهرنهذ بظغائُا بإهه الاؾخسضام اإلاغض ي
لجهاػ الخاؾىب ؤو لألظهؼة اللىخُت والهىاجِ الظُٖت الظي ًاصي بلى
اغؿغاباث في الؿلىٕ ,وَهغٍ مً زال ٛالضعظت اليي خطل نليها
اإلاُدىص نلى مُٓاؽ ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ ,وجرناوح ما بين ()120-40
صعظت.
 اإلاغاهٓىن Adolescenceًؿلٔ مطؿلح اإلاغاهٓت في نلم الىُـ نلى اإلاغخلت الاهخٓالُت اليي
ٌهِشها ؤلاوؿان بين الؿُىلت والغاض ,وجمخض في الهٓض الشاوي مً خُاة
الُغص مً الشالشت نشغة بلى الخاؾهت نشغة [ .[33وَهغٍ اإلاغاهٓىن
ً
بظغائُا بإنهم ؾلبت اإلاغخلت ؤلانضاصًت والشاهىٍت الظًً ًضعؾىن في
الطُىٍ (زامً ,جاؾو ,نااغ ,ؤو ٛزاهىي ,زاوي زاهىي) ,لهام
ً
 ,2016/2015وجرناوح ؤنماعهم بين ( )18-14ناما ,في مضعؾت الجيزة
الشاهىٍت ومضعؾت اللبن الشاهىٍت في الهاضمت نمان.
ه .حدود الدراسة
جٓخطغ هظه الضعاؾت نلى الخضوص واإلادضصاث الخالُت:
 -1الخضوص اإلاٙاهُت :مضعؾت اللبن الشاهىٍت للظٗىع ,ومضعؾت الجيزة
الشاهىٍت للبىين مً مضًغٍت لىاء الجيزة.
 -2الخضوص البشغٍت :ؾالب الطُىٍ مً الشامً ,الخاؾو ,الهااغ,
الاو ٛالشاهىي ,الشاوي زاهىي.
 -3الخضوص الؼماهُت :الُطل الضعاس ي الشاوي مً الهام الضعاس ي
2016/2015م.
 -4الخضوص اإلاىغىنُت :بما جىَغه ؤصواث الضعاؾت مً الخطائظ
الؿُٙىمرنًت إلاهاملي الطضّ والشباث ,وبغهامج ؤلاعااص الجمعي الىاْعي
في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ.
 .3الطريقة والاجراءات
أ .منهج الدراسة
اؾخسضم الباخشان مىهجين في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىضُي واإلاىهج
ابت الخجغٍبيَ .اإلاىهج الىضُي جمشل في ظمو البُاهاث واإلاهلىماث نً
قاهغة بصمان ؤلاهرنهذ مً ؤظل بىاء البنهامج ؤلاعااصي في خين جم
اؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي ,وجطمُم البدض ابه الخجغٍبي لضعاؾت
َانلُت البنهامج لخدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان
ؤلاهرنهذ.
ب .عينة الدراسة
ً
ْام الباخشان بازخُاع ؤَغاص الضعاؾت ( )250ؾالبا ,الظًً ؾبٔ نليهم
مُٓاؽ  [13] Youngلصمان ؤلاهرنهذ ,خُض ؾبٔ اإلآُاؽ نلى ()130
ً
ً
ؾالبا مً ؾلبت مضعؾت الجيزة الشاهىٍت للبىين ,و( )120ؾالبا مً
ً
مضعؾت اللبن الشاهىٍت للبىين ,وجم ازخُاع الؿلبت الظًً خطلىا نلى
( )75صعظت َإنلى نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ,ومً زم ْام الباخض
ً
الغئِـ بازخُاع ( )30ؾالبا ممً جخىَغ لضيهم الغيبت في اإلاشاعٖت في
البنهامج ؤلاعااصي ,وْض جم جٓؿُمهم بلى مجمىنخين بؿغٍٓت ْطضًت؛
7
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الضعظاث الهالُت بلى مؿخىي ً
نا ٛمً بصمان ؤلاهرنهذ ,في خين الضعظاث
اإلاىسُػت جمشل الاؾخسضام اإلاهخض ٛوالبؿُـ للهرنهذ
صدق املقياس
ْام الباخشان بالخدٓٔ مً ضضّ اإلآُاؽ مً زال ٛالخدٓٔ مً
ضضّ اإلادخىي ,ولظل ٚجم نغغه نلى مجمىنت مً اإلاد٘مين مً
الجامهت الهاامُت ,والجامهت ألاعصهُت ,وظامهت ماجت ,وظامهت الهلىم
ؤلاؾالمُت ,ممً ًدملىن صعظت الضٖخىعاه في ؤلاعااص والرنبُت الخاضت,
وْ ـض ؤاـ ـاعث هخ ـائـ ـج الخدُ٘ ـ ـم بل ـ ـى اْخـ ـغاح بـه ـؼ الخه ـضً ـالث نلى بهؼ
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الُٓغاث ,وازخطاعها ,وخظٍ الُٓغاث اإلادشابهت.
ثبات املقياس
ْام الباخشان بدؿاب مهامل الشباث نً ؾغٍٔ بناصة الازخباع نلى
ً
نُىت اؾخؿالنُت مٙىهت مً ( )30ؾالبا ,مً ؾلبت مضعؾت الٓؿؿل
الشاهىٍت للبىين ,وٗاهذ اإلاضة الؼمىُت بين الخؿبُٔ ؤؾبىنان ,وجم
اؾخسغاط مهامل الاحؿاّ للمُٓاؽ باؾخسضام مهامل ٖغوهبار ؤلُا
وبلٌ ( ,)0.929وبلٌ مهامل اعجباؽ بينؾىن ( .)0.892والجضو ٛعْم ()1
ٌشين بلى مهامل ٖغوهبار ؤلُاء ومهامل اعجباؽ بينؾىن ألبهاص اإلآُاؽ:

جدول 1
معامل كروهباخ ألفا ألبعاد مقياس لادمان على لاهرنه معامل كروهباخ ألفا ألبعاد مقياس لادمان على لاهرنه
الرقم
1
2
3
4
5
6

قيمة ألفا كروهياخ
0.691
0.872
0.633
0.735
0.763
0.872
0.929

املجال
الؿُؿغة ؤو البنوػ
حًين اإلاؼاط
الخدمل
الانغاع الاوسخابُت
الطغام
الاهخٙاؽ
الشباث ال٘لي

ًالخل مً الجضو ٛالؿابٔ ؤن ُْمت ٖغوهبار ؤلُا الٙلُت للمُٓاؽ جبلٌ
( )0.929وهي ُْمت نالُت ومىاؾبت لًاًاث البدض.
عابها :مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت ]Social skills scale [36
ْام الباخشان باؾخسضام مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت للمُاحي ][36
ً
 ,وْض جإلِ اإلآُاؽ مً ( )40ؾاالا لُٓاؽ مؿخىي اإلاهاعاث
ً
ً
الاظخمانُت ,خُض ًخم ؤلاظابت نلى ألاؾئلت بشالزت بضائل (صائما ,اخُاها,
ُ
هاصعا) ,وجإزظ الخُاعاث الؿابٓت الضعظاث آلاجُت نلى الخىالي,)1 ,2 ,3( :
وحه٘ـ الضعظت في خالت ٗاهذ الُٓغة اججاهها ؾلبي ( ,)3,2,1وجٙىن
اإلآُاؽ مً زالزت ؤبهاص :مجا ٛالهالْاث مو آلازغًٍ والخُانل مههم,
ومجا ٛالػبـ الاهُهالي والاظخماعي ,ومجا ٛالخهبين نً اإلاشانغ
ووضُها.
صدق املقياس
ْام الباخشان بالخدٓٔ مً ضضّ اإلآُاؽ مً زال ٛالخدٓٔ مً
ضضّ اإلادخىي ,ولظل ٚجم نغغه نلى مجمىنت مً اإلاد٘مين مً

معامل ارثباط بينسون
0.941
0.924
0.787
0.801
0.756
0.721
0.892

الجامهت الهاامُت ,والجامهت ألاعصهُت ,وظامهت ماجت ,وظامهت الهلىم
ؤلاؾالمُت ,ممً ًدملىن صعظت الضٖخىعاه في ؤلاعااص والرنبُت الخاضت,
وْض ؤااعث هخائج الخدُ٘م بلى ؾالمه الُٓغاث ومالئمتها ,مو اْرناح
بهؼ الخهضًالث نلى بهؼ الُٓغاث ,وجم ألازظ بهظه الاْرناخاث خُض
ْام الباخشان بالبٓاء نلى الُٓغاث اليي ٗاهذ وؿبت الاجُاّ نليها
(َ )%80ما َىّ.
ثبات املقياس
ْام الباخشان بدؿاب مهامل الشباث نً ؾغٍٔ بناصة الازخباع نلى
ً
نُىت اؾخؿالنُت مٙىهت مً ( )30ؾالبا ,مً ؾلبت مضعؾت الٓؿؿل
الشاهىٍت للبىين ,وٗاهذ اإلاضة الؼمىُت بين مغحي الخؿبُٔ ؤؾبىنان ,وجم
اؾخسغاط مهامل الاحؿاّ للمُٓاؽ باؾخسضام مهامل ٖغوهبار ؤلُا
وبلٌ ( ,)0.860وبلٌ مهامل اعجباؽ بينؾىن ( .)0.934والجضو)2( ٛ
ٌشين بلى مهامل ٖغوهبار ؤلُاء ومهامل اعجباؽ بينؾىن ألبهاص اإلآُاؽ:

جدول 2
معامل كروهباخ ألفا ألبعاد مقياس املهارات الاجتماعية
الرقم
1
2
3

قيمة ألفا كروهياخ
0.828
0.833
0.730
0.860

املجال
مجا ٛالهالْاث مو الازغًٍ والخُانل مههم
مجا ٛالػبـ الاهُهالي والاظخماعي
مجا ٛالخهبين نً اإلاشانغ ووضُها
الشباث ال٘لي

ً
زامؿا :البنهامج ؤلاعااصي
بهض الُٓام بمغاظهت ااملت للعااص الىاْعي وؤؾالُب الهالط ٖما
وعصث في ألاصب الىكغيْ ,ام الباخشان وأليغاع الضعاؾت ببىاء بغهامج
بعااص ظمعي واْعي البنهامج ؤلاعااصيٖ ,ما ْام الباخشان باالؾخُاصة
مً الضعاؾاث الؿابٓت الٓائمت نلى الىكغٍت الىاْهُت في نالط بهؼ
الاغؿغاباث الؿلىُٖتٖ ,ضعاؾت نبضاإلاجُض ] ,[37ضىالخت ],[38

معامل ارثباط بينسون
0.916
0.898
0.951
0.934

خؿين ] ,[39ؤبى يؼالت ] ,[19اإلاُاحي ] ,[36ؤبى عمان ]Kim ,[40
] ,[26وجٙىن البنهامج ؤلاعااصي اإلاؿدىض بلى الىكغٍت الىاْهُت (هكغٍت
الازخُاع) مً ( )14ظلؿت بعااصًت ,وْض جم جؿبُٔ البنهامج في الُرنة
الىاْهت بين  2016/4/3بلى  ,2016-5-11وٗاهذ اإلاخابهت في ,2016-6-2
وظاءث ظلؿاث البنهامج ؤلاعااصي نلى الىدى الاحي:
 الجلؿت ألاولى  :هضَذ بلى الخهاعٍ وبىاء نالْت بعااصًت َانلت جدؿم8

جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ لضي ؤَغاص
اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وبهض اهتهاء البنهامج ؤلاعااصي ْام الباخض الغئِـ
بخؿبُٔ اإلآُاؽ البهضي نلى ؤَغاص اإلاجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت,
ومً زم جم اؾخسغاط اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت بين
صعظاث الؿلبت نلى ؤصاحي الضعاؾت وبظغاء الخدلُالث ؤلاخطائُت
واؾخسغاط الىخائج ومىاْشتها ,إلاهغَت ؤزغ البنهامج ؤلاعااصي وهل جىظض
َغوّ طاث صاللت بخطائُت بين ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت والػابؿت
نلى ؤصاحي الضعاؾت البهضًت ,وبهض َرنة زالزت ؤؾابُو ْام الباخشان
بةظغاء ازخباع اإلاخابهت نلى ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت إلاهغَت ؤزغ البنهامج
واؾخمغاعٍخه بهض اهتهاء البنهامج ,وبهض طلْ ٚام الباخشان بىغو
الخىضُاث واإلآرنخاث.
متغينات الدراسة
جمشلذ مخًيناث الضعاؾت في اإلاخًين اإلاؿخٓل واإلاخًين الخابو خُض
ظاء البنهامج ؤلاعااصي لُمشل اإلاخًين اإلاؿخٓل في خين ظاءث اإلاهاعاث
الاظخمانُت وبصمان ؤلاهرنهذ لخمشل اإلاخًين الخابو.
ثصميم الدراسة
اؾخسضمذ هظه الضعاؾت الخطمُم ابه الخجغٍبي ,وطل ٚلخدضًض
َانلُت البنهامج اإلآضم لضي اإلاجمىنت الخجغٍبُت مٓاعهت مو اإلاجمىنت
الػابؿت
اإلاهالجت ؤلاخطائُت
جم اؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً اإلاشرنٕ ( (Anacovaالؾخسغاط
اإلاخىؾؿاث والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت بين ؤَغاص اإلاجمىنخين الخجغٍبُت
والػابؿت نلى ؤصاحي الضعاؾت البهضًت للخدٓٔ مً َهالُت البنهامج في
جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ لخدٓٔ مً
الُغغُت الاولى والُغغُت الشاهُت وْام الباخض باؾخسضام ازخباع "ث"
للهُىت اإلارنابؿت ( ,)Paired- sample t- testالؾخسغاط اإلاخىؾـ الخؿابي
والاهدغاٍ اإلاهُاعي بين صعظيي الُٓاؾين البهضي واإلاخابهت نلى ؤصاحي
الضعاؾت.
 .4النتائج
ازخباع الُغغُت ألاولى:
ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت )(α = 0.05
بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت البهضي نلى
مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت.
وللخدٓٔ مً صخت الُغغُت ألاولى جم اؾخسغاط اإلاخىؾؿاث
الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت ألَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت واإلاجمىنت
الػابؿت لألصاء نلى ؤبهاص مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ (الؿُؿغة ؤو البنوػ,
حًين اإلاؼاط ,الخدمل ,الانغاع الاوسخابُت ,الطغام ,الاهخٙاؽ) ,وجم
خؿاب مخىؾـ الضعظت الٙلُت في الُٓاؽ الٓبلي والبهضي ,والجضوٛ
(ً )3بُ ـً اإلاخ ـىؾ ـؿـ ـاث والاه ـد ـغاَ ـاث ال ـمهُ ـاعٍ ـت للمجم ـىنخُ ـً الػابؿت
والخجغٍبُت.

بالخٓبل والاخرنام.
 الجلؿت الشاهُت :هضَذ بلى الخهغٍ نلى مُهىم بصمان ؤلاهرنهذواإلاش٘الث اإلاخهلٓت به.
 الجلؿت الشالشت :هضَذ بلى الخهغٍ نلى مُهىم اإلاهاعاث الاظخمانُت,ؤبهاصها ,ؤهمُتها ,ظىاهب الٓىة والػهِ َُه ,وُُُٖه اٖدؿابها.
 الجلؿت الغابهت :هضَذ بلى الخهغٍ نلى مُهىم الهالْاث والخُانالث(الاهضماط) مو آلازغًٍ.
 الجلؿت الخامؿت :هضَذ بلى مُهىم الخاظاث والغيباث وؾغّجدُٓٓها بالؿغّ بالصخُدت.
 الجلؿت الؿاصؾت :هضَذ بلى الخهغٍ نلى مُهىم اإلاؿاولُت وجضعٍباإلاؿرناضًً نلى جدمل اإلاؿاولُت في جلبُت خاظاتهم.
 الجلؿت الؿابهت :هضَذ بلى حهلُم اإلاؿرناضًً مُهىم الؿلىٕ ال٘ليوُُُٖت الخهامل مو الؿلىٕ الخاغغ.
 الجلؿت الشامىت :هضَذ بلى الخمُيز بين هىٍت الىجاح والُشل وجىمُتالشهىع بُٓمت الىجاح.
 الجلؿت الخاؾهت :هضَذ بلى حهلم ُُُٖه الخ٘م نلى الؿلىٕ وجُٓمه. الجلؿت الهااغة :هضَذ بلى الخهغٍ نلى مُهىم الخُل الضَانُت. الجلؿت الخاصًت نشغ :هضَذ بلى الخهغٍ نلى ُُُٖت انضاص الخؿـالىاْهُت والخهغٍ نلى نىاضغ الخؿـ الجُضة.
 الجلؿت الشاهُت نشغ :هضَذ بلى الخإُٖض نلى مبضؤ الالرزام بخُهُلالخؿـ نً ؾغٍٔ اؾخسضام بؿاْاث بًجابُت للخظٖين.
 الجلؿت الشالشت نشغ :زخامُت البنهامج ومغاظهت ؤهضاٍ البنهامجؤلاعااصي وجؿبُٔ الُٓاؽ البهضي.
 الجلؿت الغابهت نشغ :ظلؿت اإلاخابهت وجؿبُٔ مُٓاؽ اإلاخابهت نلىالهُىت الخجغٍبُت.
صدق البنهامج
ْام الباخشان بالخدٓٔ مً ضضّ البنهامج مً زال ٛالخدٓٔ مً
ضضّ اإلادخىي ,ولظل ٚجم نغغت نلى مجمىنت مً اإلاد٘مين مً
الجامهت الهاامُت ,والجامهت ألاعصهُت ,وظامهت ماجت ,وظامهت الهلىم
ؤلاؾالمُت ,ممً ًدملىن صعظت الضٖخىعاه في ؤلاعااص والرنبُت الخاضت,
وْض ؤااعث هخائج الخدُ٘م بلى ؾالمه الجلؿاث ؤلاعااصًت ومالئمتها ,مو
اْرناح بهؼ الخهضًالث نلى بهؼ الجلؿاث.
 بظغاءاث جؿبُٔ الضعاؾتْام الباخشان بمغاظهت ؤلاؾاع الىكغي والضعاؾاث الؿابٓت اإلاخهلٓت
بمخًيناث الضعاؾت ,بصمان ؤلاهرنهذ ,واإلاهاعاث الاظخمانُت ,ومغخلت
اإلاغاهٓت ,وؤلاعااص الىاْعي ,وجم اؾخسضام وجؿىٍغ اؾخبُان لُٓاؽ
بصمان ؤلاهرنهذ واإلاهاعاث الاظخمانُت ,ومً زم ْام الباخشان بازخُاع
ؤَغاص الضعاؾت ,وججهيز مٙان نٓض ظلؿاث البنهامج ؤلاعااصي ,ومً زم
بظغاء الُٓاؽ الٓبلي نلى اإلاجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت ,وبهض
طل ٚنٓ ـض ظلؿ ـاث الب ـغهام ـج ؤلاعا ـاصي اإلاؿدىـض بلى الىكغٍت الىاْهُت في
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جدول 3
املتوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية ألفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على ابعاد مقياس إدمان لاهرنه  ,والدرجة الكلية في القياس القبلي
والبعدي
البعد
املتوسط
الؿُؿغة والبنوػ
حًين اإلاؼاط
الخدمل
ألانغاع
الاوسخابُت
الطغام
الاهخٙاؽ
ال٘لي

14.00
17.73
7.93
13.73
15.80
18.40
87.60

املجموعة التجريبية
القبلي
الاهحراف
املعياري
3.162
3.453
1.099
1.579
1.780
2.028
8.322

املجموعة الضابطة
املتوسط
9.266
13.13
5.800
8.866

البعدي
الاهحراف
املعياري
1.279
2.199
1.320
1.245

9.933
11.20
58.20

1.944
1.656
4.708

ًبين الجضو )3( ٛؤن هىإ َغوّ قاهغٍت بين اإلاجمىنت
الخجغٍبُت واإلاجمىنت الػابؿت نلى ؤبهاص مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ,
خُض بلٌ اإلاخىؾـ الخؿابي الٓبلي للمجمىنت الخجغٍبُت ( ,)87.60في
خين بلٌ اإلاخىؾـ الٓبلي للمجمىنت الػابؿت ( ,)87.06وٗان
اإلاخىؾـ البهضي ألَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت نلى مُٓاؽ بصمان
ؤلاهرنهذ ( ,)58.20وبلٌ مخىؾـ اإلاجمىنت الػابؿت البهضي

القبلي
املتوسط

الاهحراف
املعياري
1.656
1.830
0.941
1.242

15.466
18.06
7.06
12.66

15.33
17.93
87.06

2.257
2.374
4.589

14.533
16.400
84.200

12.80
17.93
8.300
13.40

املتوسط

البعدي
الاهحراف
املعياري
2.19
2.73
1.27
2.526
3.502
1.919
6.155

( ,)84.200وجم خؿاب اإلاخىؾؿاث الخؿابُت اإلاهضلت ألبهاص مُٓاؽ
بصمان ؤلاهرنهذ ومخىؾـ الضعظت الٙلُت في الُٓاؽ البهضي لٙل مً
اإلاجمىنت الػابؿت واإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وطل ٚبهض ألازظ بهين
الانخباع صعظاث الُٓاؽ الٓبلي ألبهاص اإلآُاؽ لٙل مً اإلاجمىنخين,
وطلٖ ٚمخًين مشرنٕ لىظىص الخباًً في الُٓاؽ البهضي إلآُاؽ بصمان
ؤلاهرنهذ ,واليي جخطح في الجضو.)4( ٛ

جدول 4
ً
املتوسطات الحسابية املعدلة ألبعاد مقياس إدمان لاهرنه والدرجة الكلية في القياس البعدي ثبعا ملتغين املجموعة
البعد
الؿُؿغة والبنوػ
حًين اإلاؼاط
الخدمل
ألانغاع الاوسخابُت
الطغام
الاهخٙاؽ
اإلاجمىم ال٘لي

املتوسطات املعدلة للمجموعة التجريبية
9.146
13.163
5.744
8.789
9.778
11.179
58.098

وبالغظىم بلى اإلاخىؾؿاث اإلاهضلت في ظضو )4( ٛهجض ؤن الضاللت
لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت اليي ؾبٔ نليها البنهامج ,وهي طاث مخىؾـ

املتوسطات املعدلة للمجموعة الضابطة
15.569
18.037
7.123
12.745
14.689
16.421
84.302

ؤْل مً مخىؾـ اإلاجمىنت الػابؿت نلى اإلآُاؽ البهضي في ظمُو
ؤبهاص مُٓاؽ ؤلاصمان ؤلاهرنهذ.

جدول 5
هتائج ثحليل التباًن املشرنك لدرجات الطلبة في املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس إدمان لاهرنه في الاختبار البعدي
قيمة (ف) النسبية مستوى الداللة لاحصائية قيمة مربع اًتا
متوسط املربعات
درجة الحرية
مجموع املربعات
املصدر
() η2
.889
.000
108.082
2627.243
2
5254.486a
الىمىطط اإلاهضٛ
.265
.004
9.714
236.119
1
236.119
الخُانل
.219
.010
7.590
184.486
1
184.486
الُٓاؽ الٓبلي
.887
.000
211.498
5141.085
1
5141.085
اإلاجمىنت
24.308
27
656.314
الخؿإ
30
157994.000
اإلاجمىم
29
5910.800
اإلاجمىم اإلاهضٛ

ً
البهضي وَٓا إلاخًين اإلاجمىنت خُض بلًذ ُْمت " ٍ" ( ,)211.498وهي
ً
ُْمت صالت بخطائُا نىض مؿخىي صاللت ( )0.5 ≤ αما ًاصي بلى عَؼ

مهامل الخُؿين ()R2 = 0.889
ًالخ ــ ـ ل م ـً الجضو ,)5( ٛهخائج جدلُل الخباًً اإلاشرنٕ بصمان ؤلاهرنهذ
10

الُغغُت الطُغٍت ,اي ًىظض جإزين للبنهامج ؤلاعااصي في زُؼ مؿخىي
بصمان ؤلاهرنهذ ,ولخدضًض وؿبت مؿاهمت البنهامج ؤلاعااصي في الخباًً في
ألاصاء نلى بصمان ؤلاهرنهذ؛ َٓض جم اؾخسغاط حجم ألازغ (,)Effect Size
خُض بلٌ ( )0.887وهي ُْمت نالُت ؤي ؤن البنهامج ؤلاعااصي ٗان له ؤزغ
في جٓلُل الضعظاث نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ لضي اإلاجمىنت الخجغٍبُت.
ولخدضًض الضاللت ؤلاخطائُت للُغوّ بين الُٓاؾين الٓبلي والبهضي واليي
جىضح وؿبت مؿاهمت البنهامج ؤلاعااصي في الخباًً بين اإلاجمىنخين
الػابؿت والخجغٍبُت نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذَٓ ,ض جم اؾخسغاط
مهامل الخُؿين ( )R2خُض بلًذ ُْمخه ( ).889وهي ُْمت نالُت .ما ٌهني
ؤن البنهامج ؤلاعااصي ؾاهم بيؿبت ( )%889في زُؼ صعظاث ؤَغاص
اإلاجمىنت الخجغٍبُت نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ .وهظا ٌهني عَؼ
الُغغُت الطُغٍت اليي جىظ نلى " ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت
نىض مؿخىي الضاللت ( )α = 0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنخين

الخجغٍبُت والػابؿت البهضي نلى مُٓاؽ ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ لطالح
اإلاجمىنت الخجغٍبُت".
ازخباع الُغغُت الشاهُت:
ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت = (α
)0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت البهضي
نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت.
وللخدٓٔ مً صخت الُغغُت الشاهُت جم اؾخسغاط اإلاخىؾؿاث
الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت ألَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت واإلاجمىنت
الػابؿت لألصاء نلى ؤبهاص مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت (الهالْاث مو
الازغًٍ والخُانل مههم ,الػبـ الاهُهالي والاظخماعي ,الخهبين نً
اإلاشانغ ووضُها) ,وجم خؿاب مخىؾـ الضعظت الٙلُت في الُٓاؽ الٓبلي
والبهضي نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ ,والجضوً )6( ٛبين اإلاخىؾؿاث
والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت للمجمىنخين الػابؿت والخجغٍبُت.

جدول 6
املتوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية ألفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على ابعاد مقياس املهارات الاجتماعية ,والدرجة الكلية في القياس القبلي
والبعدي
البعد

الهالْاث مو
الازغًٍ والخُانل
مههم
الػبـ الاهُهالي
والاظخماعي
الخهبين نً اإلاشانغ
ووضُها
ال٘لي

املجموعة التجريبية
القبلي
الاهحراف
املتوسط
املعياري
2.455
22.2

املجموعة الضابطة
البعدي

البعدي

القبلي

املتوسط

الاهحراف
املعياري
2.642

23.66

18.866

2.231

30.8

2.651

20.93

2.711

21.932

1.378

31.266

1.624

23

3.139

24.733

63

2.878

98.6

5.629

66.4

3.813

69.533

36.53

ًالخل مً الجضو )6( ٛؤن هىإ َغوّ قاهغٍت بين اإلاجمىنت
الخجغٍبُت واإلاجمىنت الػابؿت نلى ؤبهاص مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت,
خُض بلٌ اإلاخىؾـ الخؿابي الٓبلي للمجمىنت الخجغٍبُت ( ,)63.0في
خين بلٌ اإلاخىؾـ الخؿابي الٓبلي للمجمىنت الػابؿت ( ,)66.40وبلٌ
اإلاخىؾـ الخؿابي البهضي للمجمىنت الخجغٍبُت ( ,)98.60وباإلآابل ٗان
مخىؾـ اإلاجمىنت الػابؿت البهضي (.)69.533

املجال
الهالْاث مو الازغًٍ والخُانل مههم
الػبـ الاهُهالي والاظخماعي
الخهبين نً اإلاشانغ ووضُها
اإلاجمىم ال٘لي

املتوسط

الاهحراف
املعياري
3.961

املتوسط

الاهحراف
املعياري
3.848

23.533

21.266

1.907
3.127
4.763

جم خؿاب اإلاخىؾؿاث الخؿابُت اإلاهضلت ألبهاص مُٓاؽ اإلاهاعاث
الاظخمانُت ومخىؾـ الضعظت الٙلُت في الُٓاؽ البهضي لٙل مً
اإلاجمىنت الػابؿت واإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وطل ٚبهض ألازظ بهين الانخباع
صعظاث الُٓاؽ الٓبلي ألبهاص اإلآُاؽ لٙل مً اإلاجمىنخين ,وطلٚ
ٖمخًين مشرنٕ لىظىص الخباًً في الُٓاؽ البهضي إلآُاؽ اإلاهاعاث
الاظخمانُت واليي جخطح في الجضو.)7( ٛ

جدول 7
املتوسطات الحسابية املعدلة ألبعاد مقياس املهارات الاجتماعية البعدي
املتوسطات املعدلة للمجموعة الضابطة
املتوسطات املعدلة للمجموعة التجريبية
32.101
36.963
21.459
30.608
24.749
31.206
68.896
99.237

ٌشين الجضو )7( ٛبلى اإلاخىؾؿاث الخؿابُت اإلاهضلت ألبهاص مُٓاؽ
اإلاهغاث الاظخمانُت البهضي للمجمىنخين الخجغٍبُت والػابؿت ,خُض بلٌ

اإلاخىؾـ الخؿابي اإلاهض ٛللمجمىنت الخجغٍبُت ( ,)99.237في خين بلٌ
اإلاخىؾـ الخؿابي اإلاهض ٛللمجمىنت الػابؿت (.)68.896
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جدول 8
هتائج ثحليل التباًن املشرنك لدرجات الطلبة في املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس املهارات الاجتماعية في الاختبار البعدي
قيمة (ف) النسبية مستوى الداللة لاحصائية قيمة مربع اًتا
متوسط املربعات
درجة الحرية
مجموع املربعات
املصدر
2
()η
.899
.000
120.249
3190.720
2
6381.440a
الىمىطط اإلاهضٛ
.276
.003
10.268
272.461
1
272.461
الخُانل
.059
.204
1.692
44.906
1
44.906
الُٓاؽ الٓبلي
.883
.000
204.681
5431.063
1
5431.063
اإلاجمىنت
26.534
27
716.427
الخؿإ
30
219114.000
اإلاجمىم
29
7097.867
اإلاجمىم اإلاهضٛ

مهامل الخُؿين (.)R2 = 0.899
ًالخل مً الجضو ,)8( ٛهخائج جدلُل الخباًً اإلاشرنٕ بصمان
ً
ؤلاهرنهذ البهضي وَٓا إلاخًين اإلاجمىنت خُض بلًذ ُْمت " ٍ"
ً
( ,)204.681وهي ُْمت صالت بخطائُا نىض مؿخىي صاللت ( )0.5 ≤ αما
ًاصي بلى عَؼ الُغغُت الطُغٍت ,ؤي ًىظض جإزين للبنهامج ؤلاعااصي في
جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت للمجمىنت الخجغٍبُت.
ولخدضًض وؿبت مؿاهمت البنهامج ؤلاعااصي في الخباًً في ألاصاء نلى
مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت؛ َٓض جم اؾخسغاط حجم ألازغ ( Effect
 ,)Sizeخُض بلٌ ( )0.883وهي ُْمت نالُت ؤي ؤن البنهامج ؤلاعااصي ٗان
له ؤزغ في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت لضي اإلاجمىنت الخجغٍبُت .ولخدضًض
الضاللت ؤلاخطائُت للُغوّ بين الُٓاؾين الٓبلي والبهضي واليي جىضح
وؿبت مؿاهمت البنهامج ؤلاعااصي في الخباًً بين اإلاجمىنخين الػابؿت
والخجغٍبُت نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُتَٓ ,ض جم اؾخسغاط مهامل
الخُؿين ( )R2خُض بلًذ ُْمخه ) ).899وه ـي ُْمـ ـت نالُـ ـت .م ـا ٌه ـني ؤن

البنهامج ؤلاعااصي ؾانم بيؿبت ( )%899في جدؿين اإلاهاعاث
الاظخمانُت لضي ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,وهظا ٌهني عَؼ الُغغُت
الطُغٍت اليي جىظ نلى " ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض
مؿخىي الضاللت ( )α = 0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنخين الخجغٍبُت
والػابؿت البهضي نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت لطالح اإلاجمىنت
الخجغٍبُت".
ازخباع الُغغُت الشالشت:
ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت )(α = 0.05
بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنت الخجغٍبُت البهضي وألاصاء في مغخلت
اإلاخابهت نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ.
وللخدٓٔ مً الُغغُت الشالشت ْام الباخشان باؾخسضام ازخباع "ث"
للهُىت اإلارنابؿت ( ,)Paired- sample t- testوٍىضح الجضو)9( ٛ
اإلاخىؾـ الخؿابي والاهدغاٍ اإلاهُاعي وهخائج ازخباع "ث" للُغوّ بين
صعظيي الُٓاؾين البهضي واإلاخابهت نلى مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ.

جدول 9
املتوسط الحسابي والاهحراف املعياري وهتائج اختبار "ت" للفروق بين درجتي القياسين البعدي واملتابعة على مقياس إدمان لاهرنه لدى أفراد املجموعة
التجريبية
الاهحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة "ت"
املتوسط الحسابي
املقياس
البعد
الؿُؿغة والبنوػ
0.378
1.131
1.2798
9.2667
البهضي
3.7122
8.800
اإلاخابهت
0.001
*2.646
2.199
13.1333
البهضي
حًين اإلاؼاط
2.133
12.133
اإلاخابهت
0.075
*3.096
1.320
5.800
البهضي
الخدمل
1.279
4.7333
اإلاخابهت
0.003
*2.870
1.245
8.866
البهضي
الانغاع الاوسخابُت
1.082
8.200
اإلاخابهت
0.008
*2.646
1.944
9.933
البهضي
الطغام
1.222
8.9333
اإلاخابهت
0.003
*2.572
1.656
11.200
البهضي
الاهخٙاؽ
1.222
9.9333
اإلاخابهت
0.000
*7.428
4.708
58.200
البهضي
اإلاجمىم ال٘لي
3.7122
52.7333
اإلاخابهت

ً
* صا ٛبخطائُا نىض مؿخىي صاللت (.)0.05 ≤ α
ً
ًالخل مً الجضو ,)9( ٛبل ـى وظ ـىص َ ـغوّ صالـ ـت بخطائُا نى ـض

مؿخىي صاللت ( )0.05 ≤ αبين صعظاث ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت نلى
مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ البهضي واإلاخابهت لطالح ُْاؽ اإلاخابهت نلى
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ظمُو ؤبهاص مُٓاؽ بصمان ؤلاهرنهذ باؾخصىاء بهض الؿُؿغة والبنوػ,
خُض ؤااعث الىخائج بلى نضم وظىص َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض
مؿخىي صاللت ( )0.05 ≤ αبين مخىؾـ صعظاث ؤَغاص اإلاجمىنت
الخجغٍبُت في اإلآُاؽ البهضي ومُٓاؽ اإلاخابهت ,وْض بلًذ ُْمت "ث"
نلى مجمل مُٓاؽ اإلاخابهت ( ,)*7.428وهظا ًاٖض نلى اؾخمغاعٍت
البنهامج ؤلاعااصي في مؿانضة ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت في زُؼ
مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ ,ومً زال ٛالىخائج الىاعصة في الجضو)9( ٛ
هغَؼ الُغغُت اليي جىظ نلى " ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت
نىض مؿخىي الضاللت ( )α = 0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنت
الخجغٍبُت البهضي وألاصاء في مغخلت اإلاخابهت نلى مُٓاؽ ؤلاصمان نلى
ؤلاهرنهذ" ,بط ًىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت

( )α = 0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنت الخجغٍبُت البهضي وألاصاء في
مغخلت اإلاخابهت نلى مُٓاؽ ؤلاصمان نلى ؤلاهرنهذ.
ازخباع الُغغُت الغابهت:
ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت = (α
)0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنت الخجغٍبُت البهضي وألاصاء في مغخلت
اإلاخابهت نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت.
وللخدٓٔ مً الُغغُت ْام الباخشان باؾخسضام ازخباع "ث" للهُىت
اإلارنابؿت ( ,)Paired- sample t- testوٍىضح الجضو )10( ٛاإلاخىؾـ
الخؿابي والاهدغاٍ اإلاهُاعي وهخائج ازخباع "ث" للُغوّ بين صعظيي
الُٓاؾين البهضي واإلاخابهت نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت.

جدول 11
املتوسط الحسابي والاهحراف املعياري وهتائج اختبار "ت" للفروق بين درجتي القياسين البعدي واملتابعة على مقياس املهارات الاجتماعية لدى أفراد املجموعة
التجريبية
الاهحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة "ت"
املتوسط الحسابي
املقياس
البعد
0.000
*3.119
2.642
36.533
البهضي
الهالْاث مو الازغًٍ والخُانل مههم
2.160
37.666
اإلاخابهت
0.000
1.00
2.651
30.800
البهضي
الػبـ الاهُهالي والاظخماعي
2.748
31.266
اإلاخابهت
0.040
1.977
1.624
31.266
البهضي
الخهبين نً اإلاشانغ ووضُها
1.624
32.066
اإلاخابهت
0.000
*5.477
5.629
98.600
البهضي
اإلاجمىم ال٘لي
4.982
100.06
اإلاخابهت

ً
* صا ٛبخطائُا نىض مؿخىي صاللت (.)0.05 ≤ α
ًالخل مً الجضو ,)10( ٛبلى وظىص َغوّ بين مخىؾؿاث صعظاث
ؤَغاص اإلاجمىنت الخجغٍبُت نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت البهضي
واإلاخابهت لطالح ُْاؽ اإلاخابهت نلى ظمُو ابهاص اإلاهاعاث الاظخمانُت,
وْض بلًذ ُْمت "ث" نلى مجمل مُٓاؽ اإلاخابهت ( ,)*5.477وهظا ًاٖض
نلى اؾخمغاعٍت البنهامج ؤلاعااصي في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت ألَغاص
اإلاجمىنت الخجغٍبُت ,ومً زال ٛالىخائج الىاعصة في الجضو )10( ٛهغَؼ
الُغغُت اليي جىظ نلى " ال جىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض
مؿخىي الضاللت ( )α = 0.05بين مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنت الخجغٍبُت
البهضي وألاصاء في مغخلت اإلاخابهت نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت "بط
ًىظض َغوّ طاث صاللت بخطائُت نىض مؿخىي الضاللت ( )α = 0.05بين
مخىؾؿاث ؤصاء اإلاجمىنت الخجغٍبُت البهضي وألاصاء في مغخلت اإلاخابهت
نلى مُٓاؽ اإلاهاعاث الاظخمانُت.
وٍمً٘ جُؿين هظه الىخائج في غىء ما ااخمله البنهامج ؤلاعااصي
اإلاؿدىض بلى الىكغٍت الىاْهُت مً اؾرناجُجُاث نالظُت وجضعٍباث
ووشاؾاث هاصَت حؿانض اإلاؿرناض نلى غبـ ؾلىٖه الخاليٗ ,الخهغٍ
نلى مُهىم بصمان ؤلاهرنهذ وازاعه الؿلبُت ,والخهغٍ نلى ؤؾالُب اليي
حؿانض في الخهامل مو ؤلاَغاؽ في اؾخسضام ؤلاهرنهذ ,ومنها اؾخسضام
ؾانت الخىِْ ,بؿاْاث الخظٖين ,الاهػمام بلى مجمىناث بعااصًت
للمؿانضة في الخًلب نلى اإلاشٙلت ,وحهلم جدمل اإلاؿاولُت في ازخُاعاجه
وْغاعاجه ,ومً زالَ ٛىُاث ؤلاعااص الىاْعي اٖدؿب اإلاؿرناض وجضعب

نلى ؤهم اإلاهاعاث ؤلاعااصًت اليي ٗان لها ألازغ ال٘بين في زُؼ ؾلىٕ
بصمان ؤلاهرنهذ مشل جُُٓم الؿلىٕ الخاغغ والخسؿُـ للؿلىٕ وحهلم
ً
جدمل اإلاؿاولُت ,وٍمً٘ جُؿين هظه الىدُجت ؤًػا بإن البنهامج
ؤلاعااصي ؾاهم في حهلُم اإلاؿرناضًً ؾلىٗاث بضًلت وَهالت حؿاهم
بشٙل ٖبين في زُؼ مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ لضيهم ,وَؿانضهم في
جدُٓٔ ؤهضاٍ واْهُت جلبي خاظاتهم بالؿغّ الؿلُمت ,نً ؾغٍٔ وغو
الخؿـ البىاءة والهاصَت والهمل نلى جدُٓٓها ,واؾخسضام بؿاْاث
الخظٖين للدصجُو نلى الالرزام بالخؿـ ,وهظا ًخطح مً زال ٛجُىّ
ً
اإلاجمىنت الخجغٍبُت اليي ؾبٔ نليها البنهامج ؤلاعااصي مٓاعهت
باإلاجمىنت الػابؿت في زُؼ مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ.
وهظه الىدُجت جخُٔ مو نضص مً الضعاؾاث الؿابٓت ٖضعاؾت ؤبى
يؼالت ] ,[19وصعاؾت ُٖم ] ,[26وصعاؾت الغَاعي ] ,[23وصعاؾت
الهبُضي ] ,[27وصعاؾت ًىوٌ ] ,[13وصعاؾت  ,[28] Koorakiوصعاؾت
 ,[29] Youngوصعاؾت  ,[30] Liuوظمُو هظه الضعاؾاث اؾخسضمذ
بغامج بعااصًت في زُؼ ؾلىٕ بصمان ؤلاهرنهذ ,واجُٓذ نلى وظىص
َغوّ طاث صاللت بخطائُت بين اإلاجمىنت الخجغٍبُت والػابؿت نلى
اإلآُاؽ بصمان ؤلاهرنهذ البهضي لطالح اإلاجمىنت الخجغٍبُت.
 .6التوصيات
 -1بظغاء مؼٍض مً الضعاؾاث للخهغٍ نلى ؤزغ ؤلاعااص الجمعي الىاْعي
في جدؿين اإلاهاعاث الاظخمانُت وزُؼ مؿخىي بصمان ؤلاهرنهذ نلى
اإلاغاهٓين.
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 -2جؿبُٔ البنهامج ؤلاعااصي نلى نُىت مً ؤلاهار للخهغٍ نلى ؤزغ
البنهامج في غىء ازخالٍ ظيـ الُئت اإلاؿتهضَت.
 -3حهمُم اؾخسضام البنهامج ؤلاعااصي نلى اإلاضاعؽ مً ْبل اإلاغاضًً
واإلاغاضاث.
 -4جىظُه هكغ اإلاؿاولين في وػاعة الرنبُت والخهلُم بلى اهمُت بغامج
ؤلاعااص الجمعي في الخًلب نلى الهضًض مً اإلاش٘الث الىاججت نً بصمان
ؤلاهرنهذ.
 -5بظغاء الهضًض مً الضعاؾاث للخهغٍ نلى نالْت واعجباؽ بصمان
ؤلاهرنهذ ببهؼ اإلاش٘الث الاهُهالُت والاظخمانُت والصخُت.
املراجع
أ .املراجع العربية
] [1الهخُبي ,بىضع ,والغااضي ,ؾهُض .الخدضًاث اليي جُغغها اب٘ت
ؤلاهرنهذ وابٙاث الخىاضل الاظخماعي نلى الُٓم في الىؾً
الهغبي ,اإلاجلت الضولُت الرنبىٍت اإلاخسططت ,اإلاجلض ( ,)2الهضص
( ,)9ص .)2013( 870-861
] [2ظُدـ ,بُل "اإلاهلىماجُت بهض ؤلاهرنهذ ,ؾغٍٔ اإلاؿخٓبل" .جغظمت
نبضالؿالم عغىان ( ,)1998نالم اإلاهغَت ,الٙىٍذ ,نضص.231
] [3الخلُُي ,مدمض بً ضالح " .جإزين ؤلاهرنهذ في اإلاجخمو :صعاؾت
مُضاهُت" ,نالم ال٘خب ,اإلاجلض  ,22الهضصان  5و ,6ص –469
.)2002( 502
] [4ؾاعي ,خلمي .زٓاَت ؤلاهرنهذ صعاؾت في الخىاضل الاظخماعي,
( :)2005صاع مجضالوي لليشغ والخىػَو ,نمان ,ألاعصن.
] [5الؿىىي ,مهخطم ػٗي" .الشاات الطًينة وؤزغها في ؾلىُٖاث
ألاؾُا ."ٛمجلت الرنبُت ,الهضص  ,154الؿىت الغابهت والشالزىن,
اللجىت الىؾىُت الٓؿغٍت للرنبُت والشٓاَت والهلىمْ ,ؿغ .ص
.)2005( 273-264
] [6ال٘ىضعيٌ ,هٓىب وخمىص الٓشهان" .نالْت اؾخسضام اب٘ت
ؤلاهرنهذ بالهؼلت الاظخمانُت لضي ؾالب ظامهت الٙىٍذ" .مجلت
الهلىم ؤلاوؿاهُت والاظخمانُت ,مجلض  ,17نضص  ,1ابغٍل .ص –1
.)2001( 45
] [8الٓػاة ,زالض .بصمان ؾلبت الجامهاث ألاعصهُت نلى ؤلاهرنهذ ,مجلت
الهلىم الهغبُت وؤلاوؿاهُت ,مجلض  ,4الهضص  ,2ص -71
)2011(88
] [9ؤبى ظضي ,ؤمجض ؤخمض ,ؤزغ الٓلٔ الاظخماعي والشهىع بالىخضة
وٖشِ الظاث في بصمان ؤلاهرنهذ ,عؾالت صٖخىعاه,2004 ,
الجامهت ألاعصهُت ,نمان ,ألاعصن.
] [15ظغٍضة الًض ,نمان 18 ,خؼٍغان ,2015 ,ضُدت .14
] [19ؤبى يؼالت ,ؾمينة نلي ظهُغَ .انلُت بغهامج للعااص بالىاْو في
زُؼ خضة بصمان ؤلاهرنهذ وعَو جٓضًغ الظاث لضي ؾالب
الجامهت ,مجلت ؤلاعااص الىُس ي ,الهضص  ,25ص 108 -57
(.)2010
] [22الهطُمي ,ؾلؿان نائؼ ,بصمان ؤلاهرنهذ ونالْخه بالخىأَ
الىُس ي لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت بالغٍاع ,عؾالت ماظؿخين
(.)2010ظامهت اإلال ٚنبضالهؼٍؼ ,الغٍاع.
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] [23الغَاعي ,ضباح ْاؾمَ ,انلُت بغهامج بعااصي لخهضًل ؾلىٕ
اؾخسضام ؤلاهرنهذ لضي ؾالباث ظامهت اإلال ٚنبضالهؼٍؼ بجضة
اإلاضمىاث للهرنهذ ,مجلت ٗلُت الرنبُت باالؾ٘ىضعٍت ,اإلاجلض ,21
الهضص  ,4ص .)2011( 371 -331
] [27الهبُضي ,هاضغ بً ضالح .ؤزغ بغهامج بعااصي لخُؼ صعظت بصمان
ؤلاهرنهذ لضي ؾالب اإلاغخلت الشاهىٍت في الغٍاع ,عؾالت ماظؿخين
( ,)2010ظامهت هاًِ الًغبُت للهلىم الامىُت ,الغٍاع.
] [33بىاث ,ؾهُلت ومٓضاصيً ,ىؾِ ,يُض ,ؾهاص والشىبٙي ,هاًُت,
والغاضان ,نؼ ,وصعوَش ,منى .ؤلاعااص الاؾغي ,ؽ:)2010( ,1
اإلاجلـ الىؾني لشاون ألاؾغة ,نمان.
] [35ؤعهىؽ ,بشغي بؾمانُل ( : )2007بصمان ؤلاهرنهذ ونالْخه بٙل مً
ؤبهاص الصخطُت والاغؿغاباث الىُؿُت لضي اإلاغاهٓين ,مجلت
ٗلُت الرنبُت ,ظامهت الؼْاػٍٔ ,الهضص 55
] [36اإلاُاحي ,ؾلُمان بً زلُانَ .انلُت بغهامج بعااص ظمعي ْائم نلى
هكغٍت الهالط بالىاْو في جىمُت اإلاهاعاث الاظخمانُت لضي ؾلبت
الخهلُم الاؾاس ي بؿلؿىت نمان ,عؾالت ماظؿخين (,)2010
ظامهت هؼوي ,ؾلؿىت نمان.
] [37نبض اإلاجُض ,هضي هطغ الضًًَ .انلُت ؤؾلىب ؤلاعااص الىاْعي في
جىمُت اإلاهاعاث الاظخمانُت لضي نُىت مً اإلاغاهٓين ,مجلت ؤلاعااص
الىُس ي ,الهضص  ,31ص .)2012( 395 -369
] [38ضىالخت ,نالء مدمضَ .انلُت بغهامج بعااصي مؿدىض بلى هكغٍت
الازخُاع في ػٍاصة اإلاؿاولُت الاظخمانُت وزُؼ اإلاش٘الث
الؿلىُٖت لضي ؾلبت اإلاغخلت الاؾاؾُت الهلُا .عؾالت صٖخىعاه
( ,)2012الجامهت ألاعصهُت ,نمان.
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THE EFFECTIVENESS OF REALITY GROUP
COUNSELING PROGRAM IN IMPROVING
SOCIAL SKILLS AND REDUCING
INTERNET ADDICTION BEHAVIOR
AMONG THE ADOLESCENT
MOHAMMAD F. A. ALDHAM
SIHAM D. ABUEITA
The Hashemite University
ABSTRACT _ The study aimed at investigating the efficacy of reality group counseling program
in Improve social skills and reducing internet addiction behavior among, a sample of addicted
adolescent to Internet their ages (14-18 years) The sample of the study was purposively divided
into two groups (15) students of experimental, (15) students of control. The experimental group
was subjected to the counseling program which consisted of (14) sessions. With an average two
session a week each session lasted (60-90) minutes, while the control group wasn’t subjected to
any program. To achieve the purpose of this study; the social skills and Internet addiction scales
were used as pre and post test. The results of ANCOVA indicated significant differences between
the experimental group and the control group, in improvement social skills, and significant
decrease in internet addiction. The researcher conducted follow up test on the experimental group,
and the results showed a statistically significant between the post tests follow differences in favor
of the two tools on the follow study. The study ended by some recommendation such as offer
individual counseling session to increase the social skills .
KEYWORDS: Reality Group Counseling Program. Internet Addiction, Social Skills, Adolescent
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