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Abstract: The purpose of this study was to identify the effectiveness of the real psychotherapy on reducing the passive-aggressive personality disorder and improving
the social responsibility of the blind using the quasi-experimental method. The PAPD scale, SR scale, and therapeutic program were used. The experimental sample
of this study consisted of (5) blind students in King Khalid university whose ages ranges from (20) to (24) years, chosen from the whole sample of study. The results
of this study showed statistically significant differences between mean ranks of the scores obtained by members of the experimental group, in pre-test and posttest, on passive-aggressive personality scale, and social responsibility scale, favoring post-testing. The results also showed no statistically significant differences
between mean ranks of the scores obtained by members of the experimental group of study in post-test and follow-up test, on the two scales of study.
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أو ًال :مقدمة:

فظهـور أعـراض اضطـراب الشـخصية يف الطفولـة

ُتعـد فئة املكفوفني مـن الفئات اخلاصـة ،التي حتتاج

واملراهقـة منبئ قوي باضطراب الشـخصية يف الرشـد،

واالجتامعـي والرتبـوي؛ ملـا يعانيـه كثري مـن املكفوفني

هـذا االضطـراب ،كما أنه يصبـح أكثـر رضور ًة لتقليل

إىل مزيـد مـن الرعاية واالهتمام ،عىل املسـتوى النفيس

مـن مشـاكل واضطرابـات عديـدة ،قـد ال يظهرهـا
الكثيرون؛ لكنهـا تبـدو واضحـ ًة خلال تفاعالهتـم
يف السـياقات االجتامعيـة والشـخصية املختلفـة؛

وأن التدخـل العالجـي املبكـر يكـون مفيـدً ا يف علاج

املعاناة ).(Chanen& Thompson, 2018, pp. 132-133
ولقد شـهدت السـنوات القليلة املاضية اهتام ًمـا متزايدً ا

بمفهـوم ودراسـات اضطـراب الشـخصية ،و ُيعـدُّ

كبيرا يف حتديـد
حيـث تلعـب اإلعاقـة البرصيـة ً
دورا ً
كبيرا يف حياتـه،
نمـط شـخصية املعـاق ،ومتثـل عو ًقـا ً

 Passive-aggressive personality Disorderواحـدً ا

مـن ماديـات ،وعـامل املبرصيـن ،بـكل مـا يتضمـن من

النفسي للكفيـف ،وتسـمه بطابع مـن السـلبية أحيا ًنا،

وحاج ًبـا عـن العـامل املـادي املرئـي ،بـكل مـا يكتـظ به
خبرات ،ال يدركـه إال سماع ًيا ،وقـد يـأيت إدراكـه لـه

أثـرا سـيئًا يف بنائـه النفيس
بصـورة مشـوهة؛ ممـا يترك ً

بكامـل أبعـاده (كفـايف وعلاء الديـن2006 ،م ،ص:
.)91

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية )(PAPD

مـن تلـك االضطرابـات ،التـي تؤثـر بشـدة على البناء
والعدوانيـة أحيا ًنـا أخـرى ،والتـي تتبدى عبر العديد

مـن املواقـف بين الشـخصية واالجتامعيـة .كما أنـه

ٍ
اضطـراب لبعـض سمات الشـخصية ،وليـس
نمـط

تدهـورا فيها ،لـذا؛ فهو مـن االضطرابات التي يسـهل
ً

إن اضطـراب الشـخصية لـدى الكفيـف بمثابـة

إخضاعهـا للقياس والتشـخيص؛ وتشير األدلة إىل أن

مواجهتـه للمواقـف بين الشـخصية واالجتامعيـة،
ٍ
كما يـؤدي إىل حـدوث خلـلٍ
ملحـوظ يف األداء

ويتشـابه معهـا –يف الفئـة التصنيفيـة -اضطـراب
الشـخصية السـلبية؛ ُتعـدُّ أكثـر قابليـ ًة للعلاج ،وأن

أوجـه نقص يف نسـق شـخصيته ،يؤثر سـل ًبا على كيفية
الوظيفـي لديـه ،ومـا يتبـع ذلـك مـن شـعو ٍر بالضيـق

والتعاسـة وسـوء التكيـف الشـخيص واالجتامعـي،
وقـد يتزامـن اضطـراب الشـخصية أو يتلـو العديد من
االضطرابـات النفسـية األخـرى -خاصـة اضطرابات

القلـق واالكتئـاب -إال أن اضطـراب الشـخصية يمثل
بذلـك حالـ ًة نامئيـة ،قـد تظهـر يف الطفولـة أو املراهقة،
وتسـتمر يف الرشـد (مطـاوع2012 ،م ،ص،)7-6 :

بعـض اضطرابـات الشـخصية كاضطرابـات الفئة-ج

املـرىض يسـتجيبون فيهـا للعلاج بشـكلٍ أو بآخـر
مقارنـ ًة باضطرابـات شـخصية أخـرى (Honeyman,

).2015, p. 12

إن انخفـــاض مســـتوى املســـئولية الشـــخصية

واالجتامعيـــة مـــن خصائـــص ذوي اضطـــراب

نظـــر إليهـــا
الشـــخصية الســـلبية-العدوانية ،وقـــد ُي
ُ
كأحـــد خصائـــص املكفوفـــن ،وقـــد أشـــارت
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دراســـة مـــروك (2012م) إىل وجـــود انخفـــاض يف

).(Mason& Duba, 2009, pp. 3-5

املكفوفـــن ،وأن الكفيـــف يلجـــأ إىل العديـــد مـــن

مسـاعدة املكفوفين على خفـض أعراضهـم املرضيـة

مس ــتويات املس ــئولية الش ــخصية واالجتامعي ــة ل ــدى
أشـــكال الســـلوك الالمســـئول ملواجهـــة اإلحبـــاط
املتكـــرر لديـــه ،فيقـــل اندماجـــه مـــع اآلخريـــن،

ويـــزداد اندماجـــه الـــذايت ،وســـلبيته يف املواقـــف

االجتامعيـــة املختلفـــة.

وترجـع أمهيـة اسـتخدام العلاج الواقعـي يف

وغير التكيفيـة إىل حتقيـق العديد من األهـداف؛ حيث

يسـاعد على تنميـة السـلوك املسـئول لـدى الكفيـف؛
ً
سـلوكا اجتامع ًيـا أو شـخص ًيا ،وتنميـة
سـواء كان
املهـارات االجتامعيـة واحلياتية ومهـارات صنع القرار،

ويعـدُّ علاج أو خفـض اضطـراب الشـخصية

كما يسـاعد يف علاج الكثير مـن جوانـب الضعف يف

يف املسـئولية الشـخصية واالجتامعيـة؛ مطل ًبـا إنسـان ًيا

والسـلوك االنسـحايب ،وأعراض اضطراب الشـخصية

السـلبية-العدوانية ،ومـا يالزمـه ،أو يتبعـه من حتسـن

واجتامع ًيـا وتربو ًيـا ،وذلـك إلتاحـة الفرصـة للعديـد

مـن املكفوفين -كأفـراد يف املجتمـع -أن يكونـوا أكثر
فعاليـ ًة وتكي ًفا عىل املسـتويني :الشـخيص واالجتامعي،

الشـخصية؛ كالقلـق واالكتئـاب والوحـدة النفسـية

(أمحـد2015،م؛ علي2012،م؛ Pasha& Amini

. )2009

ويمثـل اهلـدف الرئيس للعلاج واإلرشـاد بالواقع

وأقـل معانـا ًة ،فالعلاج الواقعـي Reality Therapy

يف ختفيـض السـلوك الالمسـئول والسـلوك االهنزامي،

تعمـل على ختفيـف أعـراض االضطرابـات النفسـية

وتطويـر صـورة إجيابية عـن الذات (سـفيان2018 ،م،

واحـد مـن العالجـات النفسـية احلديثـة ،التـي

والشـخصية ،مـن خالل العمـل عىل حتسين الوظائف

الـذي يعمـل على إيـذاء الـذات وإيـذاء اآلخريـن،
ص ،)546 :ولقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات

الشـخصية لـدى األفـراد ،يف ضـوء مبـدأ الواقـع ،وما
ٌ
طريقـة يف اإلرشـاد والعلاج
يمليـه على الفـرد ،وهـو

متعـددة ،حيـث أسـفر العلاج الواقعـي عـن خفـض

طريـق الدراسـات واألبحـاث؛ حيث يؤكد على أمهية

وخفـض السـلوك االنسـحايب لـدى املكفوفين (عيل،

النفسي طورهـا ) ،Glasser (1965ودعمـت عـن
أساسـا لفعالية نتائـج العالج ،كام
العالقـة التـي تكـون
ً

باسـتخدام العلاج الواقعـي لتحقيـق أهـداف عالجية
اضطـراب الشـخصية االعتامديـة (أمحـد2015 ،م)،

2012م) ،وكشـفت نتائـج دراسـات :املشـيخي

يمـد األفـراد بآليـات فعالـة؛ ملسـاعدهتم على التحكم
ً
فضلا عـن أنـه يؤثر على اإلنجاز
بفعاليـة يف حياهتـم،

واحلمـد واملؤمنـي (2014م) ،والعشري (2013م)،

الشـخصية واالجتامعيـة ومهـارات صنـع القـرار

فعاليـة العلاج الواقعي يف تنميـة املسـئولية االجتامعية

األكاديمـي للطلاب ،ويسـاعد األفـراد على التنميـة

(2016م) ،واخلـرايف والقحطـاين (2016م)،
واجلبـوري (2010م) Pasha& Amini (2009) ،عن
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واملهـارات االجتامعيـة واألحـكام اخللقيـة ،وخفـض

التسـاؤل األول :هـل توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيـا

والقلـق ،والفوبيـا االجتامعية ،واالكتئـاب لدى عينات

التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس اضطـراب

السـلوك العـدواين واالنسـحايب ،والوحـدة النفسـية،
خمتلفـة مـن الشـباب وطلاب اجلامعـة مـن العاديين

واملعاقني ،واهتمت دراسـات أخرى بعالج اضطرابات

الشـخصية لـدى املكفوفين كدراسـة Honeyman

) ،(2015ومطـاوع (2012م)،Magnavita(1994)،
وغريهـا مـن الدراسـات.

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة
الشـخصية السـلبية-العدوانية وأبعـاده يف القياسين:

القبيل-البعـدي؟

التسـاؤل الثـاين :هـل توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيا

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة
التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس املسـئولية

االجتامعيـة وأبعادهـا يف القياسين :القبيل-البعـدي؟

ثان ًيا :مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

التسـاؤل الثالـث :هـل توجد فـروق دالـة إحصائ ًيا

تأيت الدراسة احلالية يف إطار االهتامم املتزايد

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة

ناحية ،ويف إطار إحساس الباحث بمعاناة فئات كثرية

الشـخصية السـلبية-العدوانية وأبعـاده يف القياسين:

بموضوع اضطرابات الشخصية لدى املكفوفني من
من املكفوفني ،ورضورة مساعدهتم عىل ختفيف حجم
املعاناة ،وإتاحة الفرصة لتحقيق قدر من التكيف
الشخيص لدهيم .وتشري املالمح الرئيسة الضطرابات

الشخصية إىل وجود إعاقة يف الوظائف بني الشخصية

والوظائف االجتامعية لدى الكفيف ،ويعد العالج
عالجا أول ًيا رضور ًيا الضطراب
النفيس االجتامعي
ً

التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس اضطـراب

البعدي-التتبعـي؟

التسـاؤل الرابـع :هـل توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيا

بين متوسـطات رتـب درجـات أفـراد املجموعـة
التجريبيـة مـن املكفوفين على مقيـاس املسـئولية

االجتامعيـة وأبعادهـا يف القياسين :البعدي-التتبعـي؟

الشخصية؛ وخاصة أنه ينظر إليه عىل أنه نتاج التفاعل
املعقد بني العوامل النامئية واجلينية ،والتي تنعكس

خالل أحداث احلياة ،وتنعكس يف صعوبات العالقات

ثال ًثا :أهداف الدراسة:

أ -اختبـار فعالية العالج النفسي الواقعي يف خفض
اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية لـدى

الشخصية واالجتامعية للفرد (Bateman, Gunderson

املكفوفني.

يمكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤالت

حتسين املسـئولية االجتامعيـة لـدى املكفوفين.

) ،& Mulder, 2015, pp. 735-736ويف ضوء ما سبق
التالية:
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النفـــي الواقعـــي يف خفـــض اضطـــراب

الباحـث بأنـه اضطـراب األداء الوظيفـي للجوانـب

املســـئولية االجتامعيـــة لـــدى املكفوفـــن.

عـدوان سـلبي موجـه نحـو الـذات واآلخريـن،

الشـــخصية الســـلبية-العدوانية وحتســـن

رابعا :أمهية الدراسة:
ً

النفسـية واالجتامعيـة لـدى الكفيـف ،يبـدو يف صـورة
ويظهـر يف صورة مقاومة سـلبية ،وشـكاوى مسـتمرة،
وانتقـادات غير مبررة ،وسـخط واسـتياء ،وعرقلـة

أ -أمهيـة موضوعهـا؛ حيـث إن دراسـة اضطـراب

اآلخريـن ،أو يف بعضهـا ،يبـدأ يف مراحـل مبكـرة

سـبل للتخفيـف مـن حدته؛ يعـد مطل ًبا إنسـان ًيا

جممـوع الدرجـات التـي حيصـل عليهـا الكفيـف على

الشـخصية السـلبية-العدوانية ،وحماولـة إجيـاد
ورضور ًيـا ،وأن دراسـة املسـئولية االجتامعية هلا
جـدوى عىل املسـتويني :الشـخيص واالجتامعي

لـدى املكفوفني.

ويسـتمر يف املراهقـة والرشـدُ ،
ويـدد إجرائ ًيـا بأنـه

مقيـاس اضطـراب الشـخصية املسـتخدم يف الدراسـة.
ب -املســـئولية االجتامعيـــةُ :يعرفهـــا الباحـــث

بأهنـــا مســـئولية الفـــرد الشـــخصية ذات الطابـــع

ب -تناوهلـا أحـد اجلوانـب التـي مل تلـق االهتمام

االجتامعـــي ،والتـــي تدفـــع بـــه ألن يتحمـــل

للمكفوفين ،واسـتخدام العلاج الواقعي يمثل

ورغباتـــه ،ومشـــاركة اآلخريـــن يف حتمـــل مســـئولية

الكايف من الدراسـة ،واملتمثـل يف العالج النفيس

أمهية كبرى للمكفوفين العتامده عىل أسـاليب
وإجـراءات واقعية وبسـيطة.

ج -تقـدم للمكتبـة العربيـة يف الرتبيـة اخلاصـة

برناجمًـا عالج ًيـا ومقياسين للمكفوفين.
د-وتتمثـل األمهيـة التطبيقيـة للدراسـة فيما
توصلـت إليـه مـن نتائـج يمكـن توظيفهـا يف
املؤسسـات الرتبويـة والنفسـية ومؤسسـات
رعايـة املكفوفين ،مـن خلال توجيـه الباحثني
واملختصين إىل أمهيـة تطبيـق املامرسـات

العالجيـة واالرشـادية مـع املكفوفين.

خامسا :مصطلحات الدراسة:
ً

أ -اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية :يعرفه

مســـئوليته يف االعتـــداد بذاتـــه ،وحتقيـــق أهدافـــه
مجاعتـــه وجمتمعـــه عـــى املســـتوى األخالقـــي
والس ــلوكي يف حتقي ــق أهداف ــهُ ،
وت ــدد إجرائ ًي ــا بأهن ــا
جممـــوع الدرجـــات التـــي حيصـــل عليهـــا الكفيـــف

عـــى مقيـــاس املســـئولية االجتامعيـــة املســـتخدم يف
الدراســـة.

ج -العلاج الواقعـيُ :يعرفـه الباحـث بأنـه طريقة

يف العلاج واإلرشـاد تقـوم عىل تدعيـم مبـدأ اإلدراك
الصحيـح للواقـع ،والعمـل على مسـاعدة الكفيـف

عىل حتمـل مسـئوليته الشـخصية ،يف فهم ذاتـه ،وتقييم

سـلوكه والتخطيـط لتحقيق أهدافـه ،وإشـباع رغباته،
يف ضـوء الواقـع ،خلال عالقـة عالجيـة قائمـة على
االندمـاج الكامـل واالحترام والتقديـرُ ،
ويـدد
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إجرائ ًيـا بأنه جممـوع اإلجراءات واألسـاليب والفنيات

الشـخصية السـلبية-العدوانية ً
نمطـا غير حمـدد على

الواقعـي املسـتخدم يف الدراسـة احلاليـة.

 specifiedوهـو النمـط الذي ال تنطبـق عليه املحكات

العالجيـة املتضمنـة يف جلسـات الربنامـج العالجـي
سادس ــا :اإلط ــار النظ ــري والدراس ــات الس ــابقة
ً

وفرضي ــات الدراس ــة:

أ -اضطـــراب الشـــخصية الســـلبية-العدوانية

(ُ :)PAPDيعـــد مـــن االضطرابـــات األكثـــر

تكـــرارا لـــدى الشـــباب ،وقـــد تبـــدو الشـــخصية
ً
الس ــلبية-العدوانية س ــهلة التميي ــز –أحيا ًن ــا -حي ــث

تب ــدو مس ــاملة يف الظاه ــر؛ إال أهن ــا حتم ــل يف داخله ــا
بركا ًنـــا مـــن العـــدوان الســـلبي ،والـــذي يظهـــر
بطريقـــة أو بأخـــرى خـــال التفاعـــات الشـــخصية
واالجتامعيـــة .ويعـــرف بأنـــه نمـــط شـــامل مـــن
املقاومـــة الســـلبية ملقتضيـــات األداء االجتامعـــي

واملهنـــي املالئـــم ،يظهـــر مـــع بدايـــات الرشـــد،
ويتبـــدى يف ســـياقات متنوعـــة ومتعـــددة (حممـــد،

2000م ،ص ،)376 :كـــا يعـــرف بأنـــه نمـــط
للشـــخصية مـــن املقاومـــة الســـلبية ،والشـــكاوى

م ــن س ــوء فه ــم وتقدي ــر اآلخري ــن هل ــم ،والغض ــب
واالجتاهـــات التشـــاؤمية ،ونقدهـــم بطريقـــة غـــر
منطقيـــة ،وازدراء الســـلطة ،وحســـد األوفـــر ً
حظـــا

منهـــم ،وتعريـــف ذواهتـــم كأفـــراد ســـيئي احلـــظ،
والتبديـــل بـــن التأكيـــد االســـتقاليل والتوبـــة

االعتامديـــة (جعيـــص2015 ،م ،ص.)131 :

ويعتبر الدليـل التشـخييص يف إصـداره اخلامـس

) DSM-5 (2013ومـا قبلـه مـن إصـدارات اضطراب

نحـو آخـر Personality disorder not otherwise

الكاملـة ألي مـن اضطرابـات الشـخصية العشرة
الرئيسـة يف املحـور الثـاين ،وغال ًبـا ما تتمثل مشـكالت

السـلوك يف الشـخصية السـلبية-العدوانية يف اإلمهال.
إن سمات العدائيـة واالكتئـاب ،والشـعور بسـوء

املعاملـة ،وامليـل للدخـول يف رصاع عنيـف حـول

موضوعـات تتعلـق بـذوي السـلطة ،واالجتاهـات
املنتقـدة لآلخريـن ،وامليـل للتصرف بطريقـة سـلبية

عدوانيـة؛ مـن املالمح التشـخيصية املهمـة الضطراب

الشـخصية السـلبية-العدوانية &(Bradley, Shelder

) ،Westen, 2006, p. 527كما تبـدو الشـخصية
السـلبية-العدوانية متناقضـة ،ويظهـر هـذا التناقـض

يف ترددهـا بين :السـلبية والعدوانيـة ،واالسـتقاللية
والتبعيـة ،والالمبـاالة واجلمـود ،والعدائيـة والشـعور

بالذنـب ،والطاعـة العميـاء والعـراك املفاجـئ ،كما
تتسـم بانخفـاض تقديـر وتوكيـد الـذات ،والتوقعات

املسـتقبلية اجليـدة ،والغضـب (Renick& Snell,

) ،2002وتسـهم بعـض النامذج والنظريات النفسـية يف
تفسير اضطراب الشخصية السـلبية-العدوانية؛ حيث

وضوحـا لفهم
نموذجـا أكثر
تتكامـل فيما بينها لتقـدم
ً
ً
االضطـراب ،فنمـوذج العوامـل اخلمسـة للشـخصية

يركـز عىل أبعاد الشـخصية الرئيسـة؛ يف حماولة لفهمها،
ويكشـف نموذج التحليل النفيس عن سبر الشـخصية
املضطربـة ،وكيـف نشـأت؛ يف حماولـة للبحـث عـن
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األسـباب الكامنـة ،بينام يكشـف النمـوذج البيولوجي

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية :االنتقادات

وجـد -ويعول على أمهية األدوية املسـاعدة يف العالج،

عليهـا مـع بعـد االنبسـاط ،واالنفتـاح على اخلبرة،

عـن أوجـه اخللـل الفسـيولوجي أو الترشحيـي -إن
كما يؤكد النمـوذج املعريف عىل اخللفيـة واإلطار املعريف
ملضطـريب الشـخصية السـلبية-العدوانية ،ويؤكـد عىل

أمهيـة تعديـل املخططـات والبنـى املعرفيـة املضطربـة

وازدراء السـلطة ،وتنـاوب التحـدي العدائـي والنـدم

وارتبـاط سـلبي دال بين أبعـاد اضطـراب الشـخصية
السـلبية-العدوانية :الشـكاوى املسـتمرة واالنتقـادات

وازدراء السـلطة وبعـد يقظـة الضمير ،وتوصلـت

كأسـاس لعلاج الشـخصية املضطربـة (Morey,

دراسـة مصطفـى (2013م) إىل وجـود ارتبـاط دال

سـفيان2018 ،م ،ص .)648 - 647 :ولقد وضحت

الوجـودي لدى عينـة من الشـباب ،وتوصلت دراسـة

1997, p. 930؛ عبـد الرمحـن2009 ،م ،ص388 :؛

موجـب بين اضطـراب الشـخصية  PAPDوالفـراغ

املحكات التشـخيصية الضطراب الشـخصية السلبية-

حنـور (2012م) إىل وجـود ارتباط بني إسـاءة املعاملة

اخلامـس  ،DSM-Vوالتـي تشير إىل أنه البـد من توفر

يف املراهقـة ،وتوصلـت دراسـة قاسـم (2001م) إىل

العدوانيـة منـذ صدور اإلصـدار الرابـع  DSM-IVثم

مخسـة مـن املحـكات التشـخيصية التاليـة لتشـخيص
االضطـراب :املقاومـة السـلبية إلنجـاز املتطلبـات

االجتامعيـة واملهنيـة الروتينية ،الشـكوى والتذمر كونه
غير مفهـوم وغير مقـدر مـن اآلخريـن ،االمتعـاض

والتبرم ،االنتقـاد وازدراء السـلطة دون مبرر ،احلقـد
واحلسـد واالسـتياء ممن هـو أوفـر ً
حظا ،الشـكوى من

سـوء احلـظ امللازم لـه ،تقلـب السـلوك بين التحدي

الوالديـة يف الطفولـة واضطـراب الشـخصية PAPD

وجـود عالقـة ارتباطية سـالبة دالـة بني درجـات طلبة

اجلامعـة على مقياس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة ودرجاهتـم على مقاييـس تقديـر وتوكيـد
الذات والتوقعات املسـتقبلية ،وأسـفرت نتائج دراسـة

) Renick& Snell (2002عـن وجـود ارتباط موجب
دال بين اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية وبني

الغضـب لـدى عينـة من الشـباب.

العدائـي لآلخريـن والندم على ذلـك ؛ (APA, 1994

ب -املسئولية االجتامعية :Social Responsibility
كبيرا مـن
وهـي مـن املتغيرات التـي القـت اهتاممـ ًا ً

الشـخصية  ،PAPDومنها؛ دراسـة جعيص (2015م)

ً
مـؤرشا للصحـة النفسـية للفـرد؛ حيـث يمثـل التـزام
ً
عاملا
الفـرد بمسـئولياته الشـخصية واالجتامعيـة

).APA, 2013

وقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات باضطـراب

التـي أسـفرت نتائجهـا عـن وجـود ارتبـاط موجـب
دال بين اضطـراب الشـخصية  PAPDوبعـد العصابية

لـدى العينـة الكليـة ،وارتبـاط سـالب دال بين أبعـاد

الباحثين يف جمـاالت عـدة ،وقـد اعتربهـا Glasser

مسـا ً
مها يف بنائـه النفسي السـليم ،ويف تكيفـه على
املسـتويني :الشـخيص واالجتامعـي ،ولقـد تعـددت
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تعريفـات الباحثني للمسـئولية االجتامعيـة ،وإن كانت

االجتامعيـة باعتبارهـا التـزام الفـرد بواجباتـه جتـاه
ذاتـه وجمتمعـه ،سـواء كان االلتـزام إلزامـ ًا مـن داخـل

ومجاعتـه ،بما حيقـق النهـوض الشـخيص واالجتامعي،

مسـئولية الصفـة ،وتعـرف املسـئولية االجتامعيـة يف

تتفق على أمهيتهـا ،عىل اجلانبين :النظـري والتطبيقي،
وهـي تـدور حـول التـزام الفـرد جتـاه نفسـه وجمتمعـه

ويزيـل العقبـات يف طريـق رقيـه وتكيفـه وتقدمـه.

الشـخص ،أو إلزامـ ًا اجتامعيـ ًا مفروضـ ًا عليـه ،والثاين

ضـوء صفـات الشـخص املسـئول اجتامع ًيـا ،وتتمثـل

وع ِّرفـت املسـئولية االجتامعيـة بأهنـا شـعور
ُ
األفـراد بالواجـب املطلـوب جتـاه املجتمع اعتما ًدا عىل

والفهـم واملشـاركة ،وقـد اتفـق البعـض على حتديـد

االجتامعيـة املتعـددة ،والتـي تدفـع األفراد كـي ينتبهوا

اجلامعيـة ،الدينيـة واألخالقيـة ،الوطنيـة (رجيعـة،

االلتـزام األخالقـي ،والـذي ينعكس عىل السـلوكيات

عنـارص أو مكونـات املسـئولية االجتامعيـة يف :االهتامم

أبعـاد املسـئولية االجتامعيـة يف :املسـئولية الذاتيـة،

ألداء السـلوك املطلـوب منهـم (Park, Shin& Yun,

2012م؛ املشـيخي2016 ،م؛ املعنـا2012 ،م؛ الديب

جتـاه ذاتـه وجتـاه مجاعتـه التـي ينتمـي إليهـا؛ كاألرسة

وقـد اهتمـت العديـد مـن الدراسـات بتحسين

) ،2009, p. 708وهـي مـدى مـا يلتـزم بـه الفـرد
والزملاء واجليران املحيطين بـه ،وحرصـه على

متاسـكها واسـتمرارها ،والقيـام ببـذل أقصى مـا لديـه
مـن جهـد لتنفيـذ مـا يـوكل إليـه مـن أعمال ،والتزامه

بتعاليـم املبـادئ األخالقيـة والسـلوكية ،وشـعوره
باالنتماء جتـاه وطنه (الديـب ،وخليفـة2014 ،م ،ص:
 ،)126أو أهنـا إحسـاس الفـرد بالفاعليـة والنشـاط
وأداء الواجبـات االجتامعيـة املختلفـة والتزامـه بالقيم
واملعايير االجتامعيـة املوجـودة يف املجتمـع وحتملـه

املسـئوليات االجتامعية وإحساسـه هبويتـه وقدرته عىل

املشـاركة يف األحـداث واملواقـف التـي تـدور حـول
مـدى انتامئـه لوطنـه الـذي يعيـش فيـه وحرصـه على

الدفـاع عنـه (العبـايس2016 ،م ،ص.)203 :

ويمكـن وضـع تعريفـات املسـئولية االجتامعيـة يف

صنفين :األول مسـئولية اإللـزام ،وتنظـر للمسـئولية

وخليفـة2014 ،م؛ عليـوة2013 ،م).

املسـئولية االجتامعيـة لـدى العديد من فئـات املجتمع؛
نظـرا ألمهيتهـا يف النهـوض باألشـخاص وأرسهـم
ً
وجمتمعاهتـم ،ودورهـا يف إشـباع احلاجات الشـخصية،
واألهـداف املجتمعيـة ،وحتقيـق التكيـف الشـخيص
واالجتامعي للفرد ،ومنها؛ دراسـة املشيخي (2016م)

والتـي توصلـت إىل فعاليـة برنامـج واقعـي يف تنميـة

املسـئولية االجتامعيـة لطلاب اجلامعـة ،وتوصلـت
دراسـة العنـزي (2015م) إىل فعالية برنامج إرشـادي
يف تنميـة املسـئولية االجتامعيـة لطلاب اجلامعـة،
وتوصلت دراسـة السـيد (2014م) إىل فعاليـة برنامج
انتقائـي يف حتسين مسـتوى املسـئولية االجتامعيـة لدى

طالبـات اجلامعـة  ،وتوصلت دراسـة املعنـا (2012م)
إىل فعاليـة برنامج إرشـادي يف تنمية املسـئولية وخفض

السـلوك العـدواين لـدى عينـة مـن طلاب الثانويـة،
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وأسـفرت دراسـة حممـد (2011م) عن فعاليـة العالج

االختيـــار  Choiceعـــى أمهيـــة تدعيـــم فكـــرة

وتؤكـد نتائـج الدراسـات السـابقة على أمهيـة حتسين

املناســـب كحريـــة شـــخصية ،وأن املريـــض هـــو

الواقعـي يف تنمية املسـئولية االجتامعية لدى املراهقات،
املسـئولية االجتامعيـة لـدى فئـات املجتمـع وخاصـة

طلاب اجلامعـة ،ويـرى الباحث أن حتسين املسـئولية
لـدى الكفيـف يسـاعده يف االضطلاع بمسـئولياته

الس ــلوك املس ــئول والالمس ــئول ،واختي ــار الس ــلوك
املســـئول عـــن ســـلوكه واختياراتـــه؛ حيـــث يقـــوم

العـــاج عـــى دعـــم فكـــرة الســـيطرة عـــى الواقـــع
احليـــايت للشـــخص ،واملســـاعدة يف اختيـــار مـــا هـــو

الشـخصية واالجتامعيـة ويعمـل عىل خفض السـلبية-

مناســـب لتحقيـــق الرغبـــات واحلاجـــات النفســـية

للعديـد مـن مظاهـر السـلبية لديه.

النفـــي واالجتامعـــي الصحيـــح .ويؤكـــد العـــاج

العدوانيـة لديـه؛ ملـا تفعله مهـارات املسـئولية من كف

األساســـية؛ حتـــى يتيـــح لـــه فـــرص التكيـــف

ج -العـــاج النفـــي الواقعـــي Reality

بالواقـــع عـــى احلـــارض والفعـــل وتقييـــم الـــذات

احلديثـــة نســـب ًيا يف العـــاج واإلرشـــاد النفـــي،

أساس ــا
بالواق ــع وتوظي ــف نظري ــة االختي ــار لتك ــون
ً

 :Psychotherapyيعتـــر أحـــد االجتاهـــات
وهـــو يعتمـــد بشـــكل كبـــر عـــى اإلدراك وإعـــال

التفكـــر ،ويركـــز عـــى فكـــرة أن اإلنســـان مســـئول

عـــن ســـلوكياته وترصفاتـــه ،وإشـــباع وحتقيـــق
رغبات ــه واحتياجات ــه ،وأن الس ــلوك الالمس ــئول ه ــو

الس ــلوك االهنزام ــي التصادم ــي امل ــؤمل غ ــر املحق ــق

للحاج ــات الش ــخصية واأله ــداف ،وال ــذي يتط ــور

لـــدى الشـــخص مســـب ًبا االضطـــراب ،وجيـــب
مواجهتـــه بســـلوك واقعـــي مســـئول ،وهـــو مـــا
أطلـــق عليـــه العـــاج بالواقـــع .وينظـــر العـــاج
الواقع ــي لالضطراب ــات واملعان ــاة كنتيج ــة للفش ــل،

أو ع ــدم الق ــدرة ع ــى إش ــباع احلاج ــات األساس ــية؛

حيـــث يلجـــأ الفـــرد إىل أشـــكال مـــن الســـلوك
الســـلبي أو املـــريض أو غـــر املقبـــول وف ًقـــا ملعايـــر

الواقـــع ،وتؤكـــد طريقـــة  Glasserوف ًقـــا لنظريـــة

والتخطيـــط ،ولقـــد وســـعت ممارســـات العـــاج

للمامرس ــة العيادي ــة؛ ع ــن طري ــق تقدي ــم تفس ــرات
متصل ــة بحاج ــات الف ــرد وس ــلوكه ال ــكيل ،وكذل ــك

توقعاتـــه ورغباتـــه). (Wubbolding, 2002, p. 489
وهيـدف العلاج الواقعـي إىل :خفـض أو إزالـة

السـلوكيات غير املسـئولة ،واسـتبداهلا أخـرى

مسـئولة أو هادفـة ،وتطويـر صـورة إجيابيـة للـذات؛
وحتقيـق أكبر قـدر ممكـن مـن املسـئولية للفـرد؛ مـن
خلال إشـباع حاجاتـه اخلاصـة ،والسماح لآلخريـن

بإشـباع حاجاهتـم؛ وتزويـده بمهـارات عامـة ومعرفية
خمتلفـة متكنـه مـن التعايـش واالندمـاج مـع اآلخرين،

ومواجهـة الواقـع الـذي يعيشـه ،ومسـاعدته على

تقييـم أهدافـه (سـفيان2018 ،م ،ص ،)558 :ويقوم
العلاج الواقعـي على بعـض املفاهيـم األساسـية يف

العلاج ،مثـل :الواقـع Reality؛ ويتضمـن اخلربات
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الواقعيـة الشـعورية ،حيـث يعـد إنـكار الواقـع جزئيـا

(2013م) إىل فعاليـة العالج بالواقـع يف ختفيف الفوبيا

أو كليـا سـب ًبا الضطـراب السـلوك ،واملسـئولية
Responsibility؛ ويتضمـن تدريـب األفـراد على أن

) Schmertz (2013عـن فعاليـة العلاج الواقعـي يف

وحتقيـق التكيـف الشـخيص واالجتامعـي ،والصـواب

دراسـة علي (2012م) عـن فعالية العلاج الواقعي يف

يصبحـوا أكثر مسـئولية يف حتقيـق أهدافهـم ورغباهتم،

Right؛ ويتضمـن التدريب عىل مبـدأ الصواب واخلطأ
يف ضـوء معايير واقعيـة واضحـة.

االجتامعيـة لـدى املعاقين حرك ًيـا ،وكشـفت دراسـة

ختفيـف القلـق االجتامعـي لـدى املراهقني ،وأسـفرت
خفـض السـلوك االنسـحايب لـدى عينـة مـن املراهقني

املكفوفين ،وتوصلـت دراسـة Pasha & Amini

ولقـد وضـع  Glasserعـدة مبـادئ متثـل وتعكس

) (2009إىل فعاليـة العلاج الواقعـي يف توقعـات احلياة

والعالجيـة يف ضـوء مدخلـه العلاج بالواقـع ،والتـي

يعثـر الباحـث عىل دراسـة تناولـت أو حققـت أهداف

األسـاليب التي تم اسـتخدامها يف املامرسات اإلرشادية
تتمثـل يف :االندماج وبنـاء العالقات والثقـة ،والرتكيز
على السـلوك احلـارض ،والرتكيـز عىل األفعـال وجتنب
تذكـر أسـباهبا ،وتقييـم السـلوك ،والتخطيـط ووضـع
خطـط جيـدة ،وعـدم تقبـل األعـذار ،واسـتبعاد

العقـاب ،وعـدم االستسلام لليـأس .وقـد اهتمـت

وخفـض القلـق لـدى عينـة مـن الشـاب .ومما سـبق مل

الدراسـة احلاليـة لـدى املكفوفين ،ويف ضـوء ما سـبق

مـن نتائـج الدراسـات السـابقة ،ومـا تضمنـه اإلطـار
النظـري مـن معطيـات؛ يمكـن صياغـة فرضيـات
الدراسـة احلاليـة فيما ييل:

العديـد من الدراسـات بفعالية العلاج الواقعي؛ حيث

توصلـت دراسـة اخلـرايف ،والقحطـاين (2016م) إىل
فعاليـة العلاج الواقعـي يف خفـض السـلوك العدواين

لـدى طلاب اجلامعـة ،وتوصلـت دراسـة املشـيخي
(2016م) إىل فعاليـة العلاج الواقعـي يف تنميـة
املسـئولية االجتامعيـة لـدى طلبـة اجلامعـة ،وتوصلت

دراسـة أمحـد (2015م) إىل فعاليـة العلاج الواقعـي

يف خفـض اضطـراب الشـخصية االعتامديـة لـدى

طلاب اجلامعـة ،وتوصلـت دراسـة احلمـد ،واملؤمني

(2014م) إىل فعاليـة العلاج الواقعـي يف خفـض

الشـعور باالكتئاب النفيس ،وتوصلت دراسـة العرشي
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1 .توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة

على مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة وأبعـاده يف القياسين :القبلي-

البعـدي ،لصالـح القيـاس البعـدي.

2 .توجـد فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة
على مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعادهـا
يف القياسين :القبيل-البعـدي ،لصالح القياس
البعـدي.

3 .ال توجد فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة
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على مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-
العدوانيـة يف القياسين :البعدي-التتبعـي.

معيـاري (.)1.29
ج -أدوات الدراسة:

4 .ال توجد فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطات
رتب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية عىل
مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة يف القياسين:
البعدي-التتبعـي.

سابعا :إجراءات الدراسة:
ً
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 - Iمقياس اضطراب الشـخصية السلبية-العدوانية

( PAPD Scaleإعداد الباحث):

أعـــد الباحـــث املقيـــاس للمكفوفـــن بطريقـــة

Braille؛ لتحقي ــق أغ ــراض الدراس ــة ،وق ــد أمك ــن

أ -منهـج الدراسـة :اسـتخدمت الدراسـة املنهـج

االســـتفادة مـــن املقاييـــس الســـابقة؛ كمقاييـــس:

والقياسـات املتعـددة؛ الختبـار فعالية العلاج الواقعي

واضط ــراب الش ــخصية الس ــلبية-العدوانية جلعي ــص

شـبه التجريبي؛ تصميـم املجموعة التجريبيـة الواحدة،
يف متغريي الدراسـة.

تشـــخيص الشـــخصية لعســـكر (2004م)،
(2015م) ،واضطرابــات الشــخصية لغانــم وآخريــن

ب -جمتمـع الدراسـة وعينتهـا :يمثـل الطلاب

(2005م) ،وحتققـــت االســـتفادة مـــن املحـــكات

عا ًمـا للدراسـة ،وقـد تضمنت العينـة الكلية للدراسـة
( )29طال ًبـا كفي ًفا ،والذين يمثلـون الطالب املكفوفني

بالدلي ــل التش ــخييص  DSMيف إصداري ــه األخريي ــن،

جمتمعا
املكفوفـون باجلامعـة باململكة العربية السـعودية
ً

بمرحلـة البكالوريـوس بجامعتي :امللك خالد وبيشـة،

( )18طال ًبـا بجامعـة امللك خالـد )11( ،طال ًبا بجامعة
بيشـة ،تراوحـت أعامرهـم بين ( )24( ،)20عا ًمـا،

بمتوسـط ( ،)21.93وانحراف معيـاري ( ،)1.01تم
مجيعـا ليمثلـوا العينـة الكلية للدراسـة ،وقد
اختيارهـم ً

مجيعـا أدوات الدراسـة ،وتم اسـتخراج
طبقـت عليهم ً
عينـة البحـث التجريبيـة مـن بين الطلاب املكفوفين

بجامعـة امللـك خالـد ،احلاصلين عىل أعلى الدرجات

عىل مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية العدوانية،

وأقـل الدرجـات يف املسـئولية االجتامعيـة ،وعددهـم
( )5طلاب ،بمتوسـط عمر ( )22.5عا ًمـا ،وانحراف

التشـــخيصية الضطـــراب الشـــخصية PAPD

وتضم ــن املقي ــاس يف صورت ــه األولي ــة ( )28فق ــرة،

وتـــم إخضـــاع املقيـــاس للدراســـة االســـتطالعية،

بع ــد حتكيم ــه؛ حلس ــاب الص ــدق والثب ــات؛ بتطبيق ــه
ع ــى ( )29طال ًب ــا كفي ًف ــا ،بمتوس ــط عم ــر ()21.93

ســـنة وانحـــراف معيـــاري ( )1.01ســـنة ،وتـــم
حـــذف الفقـــرات التـــي مل حتصـــل عـــى معامـــات
صـــدق وثبـــات دالـــة ،وعددهـــا ( )4فقـــرات،

وبالت ــايل تضم ــن املقي ــاس يف صورت ــه النهائي ــة ()24

فق ــرة ،موزع ــة ع ــى أبع ــاد املقي ــاس الس ــبعة ،والت ــي

انعكاســـا ملحـــكات تشـــخيص اضطـــراب
متثـــل
ً
الشـــخصية الســـلبية-العدوانية ،وقـــد تضمـــن بعـــد
املقاومـــة الســـلبية الفقـــرات ،)18 ،8 ،1( :وبعـــد
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الش ــكاوى املس ــتمرة الفق ــرات ،)19 ،9 ،2( :وبع ــد

التطبيقين بفاصـل زمنـي أسـبوع ( )0.94وهـو دال

االنتقـــادات وازدراء الســـلطة الفقـــرات،14 ،4( :

العينـة على أبعـاد املقيـاس ( )7 - 1يف التطبيقين

الشـــجار والتهيـــج الفقـــرات ،)20 ،10 ،3( :وبعـــد
 ،)21وبعـــد احلســـد والســـخط الفقـــرات،11 ،5( :
 ،)22 ،15وبعـــد عرقلـــة اآلخريـــن الفقـــرات،6( :

 ،)23 ،16 ،12وبعـــد تنـــاوب التحـــدي العدائـــي
والنـــدم الفقـــرات.)24 ،17 ،13 ،7( :
(أ) صدق املقياس:

( )1صـدق املحكمين؛ حيـث حـازت فقـرات

املقيـاس على اتفـاق املحكمين بنسـبة اتفـاق ()% 95

فأكثـر ،وذلـك بعرضـه على ( )7مـن أسـاتذة الصحة
النفسـية والرتبيـة اخلاصـة.

عنـد ( ،)0.01وبلغـت معاملات ارتبـاط درجـات
كالتـايل،)0.83( ،)0.82( ،)0.85( ،)0.80( :
مجيعا
( ،)0.83( ،)0.82( ،)0.81على التـوايل وهـي ً
دالـة عنـد (.)0.01

( )2معامـل ألفـا كرونبـاخ؛ بلـغ معامـل ألفـا

لدرجـات العينـة عىل فقرات املقيـاس يف التطبيق األول
(.)0.92

(ج) االتسـاق الداخلي للمقيـاس :تـم حسـاب

االتسـاق الداخلي للمقيـاس كما يلي:

1.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات وأبعادهـا؛

( )2صـدق املحك؛ حيث بلغ معامـل االرتباط بني
درجـات ( )29كفي ًفـا على املقيـاس احلـايل ودرجاهتم

حيـث تراوحـت معاملات ارتبـاط درجـات
( )29كفي ًفـا على فقـرات البعـد األول

واملسـئولية االجتامعيـة للباحـث)-0.81( ،)0.79( :

( ،)0.87وفقـرات البعـد الثـاين (،)0.81

على مقيـايس :غانـم ،الدمـرداش ،وزينـة (2005م)،

ودرجاهتـم لنفـس البعـد (،)0.66( ،)0.74

على التـوايل وهـي دالـة عنـد ( ،)0.01وكالمهـا يعـد
ً
حمـكا خارج ًيـا للمقيـاس احلايل.

( ،)0.83( ،)0.69( ،)0.75وفقـرات البعـد

اضطراب الشـخصية احلـايل ترمجة إجرائيـة للمحكات

البعـد اخلامـس (،)0.76( ،)0.60( ،)0.77

( )3الصـدق الظاهـري؛ حيث متثل فقـرات مقياس

التشـخيصية الضطراب الشخصية السـلبية-العدوانية

.DSM-V

(ب) ثبات املقياس:

( )1إعـادة التطبيـق؛ تـم حسـاب ثبـات املقيـاس
بإعـادة تطبيقـه على ( )23كفي ًفـا ،وبلـغ معامـل
االرتبـاط بين درجـات العينـة على املقيـاس ككل يف
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( ،)0.61( ،)0.83وفقـرات البعـد الثالـث
الرابـع ( ،)0.82( ،)0.71( ،)0.84وفقرات

( )0.63وفقـرات البعـد السـادس (،)0.85
( ،)0.76( ،)0.84( ،)0.70وفقـرات البعـد
السابع ()0.60( ،)0.86( ،)0.57( ،)0.61
مجيعـا دالـة عنـد (.)0.01
وهـي ً

2.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد واملقيـاس؛
حيث بلغـت معامالت االرتبـاط بني درجات
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األبعـاد ( )7-1والدرجـة الكليـة للمقياس لـ
( )29كفي ًفـا (،)0.81( ،)0.80( ،)0.82

عليـوة (2013م) ،واملشـيخي (2016م) ،وعثمان

التـوايل ،وهـي دالة عنـد (.)0.01

أبعـاد املسـئولية االجتامعية يف :املسـئولية جتـاه الذات،

( ،)0.80( ،)0.85( ،)0.91( ،)0.72على

مقاييـس :قاسـم (2008م) ،احلارثـي (2001م)،
(1986م) ،وقـد اتفقـت معظم الدراسـات عىل حتديد

3.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد بعضهـا

األخلاق ،اجلامعـة واملجتمـع ،الوطـن .وقـد تضمـن

درجـات أبعـاد املقيـاس بعضهـا البعـض لــ
( )29كفي ًفـا بين ( ،)0.82( ،)0.44وهـي

أبعـاد املقيـاس ،كما خضـع للدراسـة االسـتطالعية،

البعـض؛ تراوحـت معاملات االرتبـاط بين

دالـة عنـد ( )0.01للمعاملات ≥ ()0.50

املقيـاس يف صورتـه األوليـة ( )32فقـرة موزعـة على

بعـد حتكيمـه؛ حلسـاب الصـدق والثبـات ،وذلـك
بتطبيقـه على ( )29كفي ًفـا ،وتم حذف الفقـرات ذات

ودالـة عنـد ( )0.05للمعاملات < (.)0.50

املعاملات غري الدالـة ،وعددها ( )8فقـرات ،وبالتايل

بلغـت معاملات االرتبـاط بين درجـات

فقـرة؛ حيـث تضمـن بعـد املسـئولية الشـخصية (جتاه

4.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات واملقياس؛

أصبـح املقيـاس يف صورتـه النهائيـة متضمنًـا ()24

الفقـرات ( )24 - 1والدرجة الكلية للمقياس
لــ ( )29كفي ًفـا كالتـايل،)0.59( ،)0.75( :

وبعـد املسـئولية األخالقيـة الفقـرات،10 ،6 ،2( :

(،)0.70( ،)0.64( ،)0.51( ،)0.40

 ،)24 ،22 ،21 ،17 ،11وبعـد املسـئولية املجتمعيـة

(،)0.85( ،)0.70( ،)0.70( ،)0.57
(،)0.42( ،)0.44( ،)0.41( ،)0.62
(،)0.62( ،)0.78( ،)0.84( ،)0.70

الـذات) الفقـرات،)23 ،19 ،15 ،13 ،9 ،5 ،1( :

 ،)20 ،16وبعـد املسـئولية اجلامعية الفقـرات،7 ،3( :
والوطنيـة الفقـرات.)18 ،14 ،12 ،8 ،4( :
(أ) صدق املقياس:

1.صـدق املحكمين؛ حيـث حـازت فقـرات

(،)0.50( ،)0.58( ،)0.60( ،)0.60

املقيـاس على اتفـاق املحكمين بنسـبة اتفـاق

( ،)0.51( ،)0.57على التـوايل ،وهـي دالـة

( )95%فأكثـر ،وذلـك بعرضـه على ( )7مـن

عنـد ( )0.01للمعاملات ≥ ( )0.50ودالـة

أسـاتذة الصحـة النفسـية والرتبيـة اخلاصـة.

عنـد ( )0.05للمعاملات < (.)0.50

2.صـدق املحـك؛ حيـث بلـغ معامـل ارتبـاط
درجـات ( )29كفي ًفـا على مقيـاس املسـئولية

 - IIمقيـاس املسـئولية االجتامعيـة SR Scale

(إعـداد الباحـث) :أعد الباحـث املقيـاس للمكفوفني

االجتامعيـة ودرجاهتـم عىل مقيـاس اضطراب
الشـخصية السـلبية-العدوانية باعتبـاره ً
حمـكا

بطريقـة  ،Brailleليتناسـب وأغـراض الدراسـة ،وقد
متـت مراجعـة املقاييـس السـابقة للمسـئولية ،ومنهـا؛
299

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

هلـا ( )-0.81وهـو دال عنـد (.)0.01

( ،)0.75وفقـرات البعـد الثاين والبعد نفسـه

3.الصـدق الظاهري؛ حيـث تتفق أبعـاد املقياس

(،)0.90( ،)0.92( ،)0.49( ،)0.96

االجتامعيـة السـابقة؛ غير أهنـا وضعـت

نفسه (،)0.60( ،)0.61( ،)0.91( ،)0.70

احلـايل مـع أبعـاد معظـم مقاييـس املسـئولية

لتناسـب املكفوفين؛ حيـث اتفقـت ()7

دراسـات على نفـس األبعـاد مـن بين ()8
دراسـات.

(ب) ثبات املقياس:

1.إعـادة التطبيـق؛ تـم حسـاب ثبـات املقيـاس
بإعـادة تطبيقـه على ( )23كفي ًفـا ،وقـد بلـغ
معامـل االرتبـاط بين درجـات العينـة يف
التطبيقين بفاصـل زمنـي أسـبوع ()0.92
وهـو دال عنـد ( )0.01للمقيـاس ككل،

وبلغـت معامالت ارتباط أبعـاد املقياس (-4
)0.87( ،)0.88( ،)0.85( ،)0.83( )1

على التـوايل وهـي دالـة عنـد (.)0.01

2.معامـل ألفـا كرونبـاخ؛ بلـغ معامـل ألفـا
لدرجـات العينـة على فقـرات املقيـاس يف
التطبيـق األول (.)0.95

(ج) االتسـاق الداخلي للمقيـاس :تـم حسـاب

االتسـاق الداخلي للمقيـاس كما يلي:

( ،)0.91وفقـرات البعـد الثالـث والبعـد
( )0.86( ،)0.48( ،)0.50وفقـرات البعـد
الرابـع والبعـد نفسـه (،)0.82( ،)0.57

( ،)0.84( ،)0.64( ،)0.57وهـي دالـة
عنـد ( )0.01للمعاملات ≥ ( )0.47ودالـة
عنـد ( )0.05للمعاملات < (.)0.47

2.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد واملقيـاس؛
حيـث بلغـت معاملات االرتبـاط بين
درجـات األبعـاد ( )1 - 4والدرجـة الكليـة
للمقياس لــ ( )29كفي ًفا (،)0.96( ،)0.94

( ،)0.89( ،)0.92على التـوايل ،وهـي دالة
عنـد (.)0.01

3.معاملات االرتبـاط بين األبعـاد بعضهـا
البعـض؛ تراوحـت معاملات االرتبـاط بني

درجـات أبعـاد املقيـاس بعضهـا البعـض لــ
( )29كفي ًفـا بين ( ،)0.96( ،)0.74وهـي
مجيعـا دالـة عنـد (.)0.01
ً

4.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات واملقياس؛

1.معاملات االرتبـاط بين الفقـرات وأبعادها؛

بلغـت معاملات االرتبـاط بين درجـات

ودرجاهتـم لنفـس البعـد (،)0.85( ،)0.95

(،)0.86( ،)0.57( ،)0.45( ،)0.95

حيـث تراوحـت معاملات ارتبـاط درجات
( )29كفي ًفـا على فقـرات البعـد األول
(،)0.70( ،)0.72( ،)0.95( ،)0.40
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الفقـرات ( )24 - 1والدرجـة الكليـة
للمقيـاس لــ ( )29كفي ًفا كالتـايل،)0.95( :

(،)0.45( ،)0.82( ،)0.84( ،)0.46
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(،)0.95( ،)0.57( ،)0.60( ،)0.95

املنزلي ــة ،املناقش ــة واحل ــوار ،اس ــتخدام القص ــة،

(،)0.56( ،)0.85( ،)0.61( ،)0.84

(هـ) عدد اجللسات )21( :جلسة بواقع ( )3جلسات

االســـرخاء ،وتضمـــن أنشـــطة أخـــرى.

(،)0.63( ،)0.96( ،)0.51( ،)0.64

أسبوع ًيا.

( ،)0.78( ،)0.72( ،)0.40على التـوايل،

وهـي دالـة عنـد ( )0.01للمعاملات ≥

(و) مـكان تطبيـق الربنامـج :معمـل اإلعاقـة البرصية

(.)0.47

(ز) األدوات املسـتخدمة يف الربنامـج :بريكينـز ،أوراق

بكليـة الرتبيـة -جامعـة امللـك خالد.

( )0.47ودالـة عنـد ( )0.05للمعامالت <
 - IIIبرنامـج العلاج النفسي الواقعـي (إعـداد

برسـتول ،كريس االسترخاء.

(ح) جلسات الربنامج:

الباحـث)

(أ) اهلـــدف مـــن الربنامـــج :حتـــدد اهلـــدف العـــام

اجللسـة ( :)1موضوعهـا؛ التعـارف والتعريـف

الشـــخصية الســـلبية-العدوانية ،وحتســـن

تعريـف بالربنامـج وأهدافـه وأمهيتـه ،أهـم فنياهتـا؛

للربنام ــج يف خف ــض ح ــدة أع ــراض اضط ــراب

املســـئولية االجتامعيـــة لـــدى املكفوفـــن.

بالربنامـج ،أهدافهـا؛ تعـارف الباحـث واألعضـاء،

املحـارضة ،طـرح األسـئلة.

(ب) مصـادر إعـداد الربنامـج :األطـر النظريـة

اجللسـة ( :)2موضوعهـا؛ األهـداف والرغبـات

واملسـئولية االجتامعيـة ،ومتـت االسـتفادة مـن

األهـداف واحلاجـات يف ضـوء الواقـع ،أهـم فنياهتـا

للعلاج الواقعي واضطراب الشـخصية السـلبية

الربامـج والدراسـات املرتبطـة.

(ج) التحق ــق م ــن صالحي ــة الربنام ــج :ت ــم ع ــرض
الربنام ــج اإلجرائ ــي ع ــى ثالث ــة م ــن أس ــاتذة
الصح ــة النفس ــية والرتبي ــة اخلاص ــة؛ للوق ــوف

ع ــى م ــدى صالحيت ــه ومناس ــبته ألهداف ــه.

األساسـية ،أهدافهـا؛ التدريب عىل إستراتيجيات حتديد

وأسـاليبها؛ طـرح األسـئلة ،املـرح ،االندمـاج ،التعزيز،
الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)4( ،)3موضوعهـا؛ الواقـع والسـلوك

الشـخيص املسـئول ،أهدافها؛ تعريف السـلوك املسـئول
وأمهيتـه وفوائـده ومظاهـره ،والتدريـب عليـه ،أهـم

(د) الفنيـــات واألســـاليب املســـتخدمة يف الربنامـــج:

فنياهتـا وأسـاليبها؛ املناقشـة واحلـوار ،طـرح األسـئلة،

الربنام ــج :ط ــرح األس ــئلة ،امل ــرح ،االندم ــاج،

اجللسـة ( :)5موضوعهـا؛ تقييـم السـلوك واملراقبـة

تـــم توظيـــف الفنيـــات واألســـاليب التاليـــة يف
النمذجـــة ،لعـــب الـــدور ،التعزيـــز ،تقييـــم

الســـلوك ،التغذيـــة الراجعـــة ،الواجبـــات

االندمـاج ،النمذجـة ،التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

الذاتيـة ،أهدافهـا؛ التدريـب على املراقبة الذاتيـة وتقييم

السـلوك ،أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ املناقشـة واحلـوار،
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طـرح األسـئلة ،املـرح ،االندمـاج ،التغذيـة الراجعـة،

أهدافهـا؛ التدريـب على التخلص مـن الوجدان السـلبي

الراجعـة.

واحلـوار ،تقييـم السـلوك ،االسترخاء ،االندمـاج ،طرح

املراقبـة الذاتيـة ،تقييـم السـلوك ،لعـب الـدور ،التغذيـة
اجللسـة ( :)6موضوعهـا؛ املهـارات االجتامعيـة،

أهدافهـا؛ التدريـب على املهـارات االجتامعيـة ،أهـم
فنياهتـا؛ لعب الدور ،أسـلوب القصـة ،التغذيـة الراجعة،

الواجبـات.

بالسـلوك املسـئول ،وأهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ املناقشـة
األسـئلة ،املـرح ،التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)12موضوعها؛ املشـكالت احلالية وطرق

حلهـا ،أهدافهـا؛ تعريف املشـكالت احلـارضة ،التدريب

على آليـات حتديدهـا ومهـارات حلهـا ،وأهـم فنياهتـا

اجللسـة ( :)7موضوعهـا؛ املهـارات التوكيديـة،

وأسـاليبها؛ املحـارضة ،تقييـم السـلوك ،طـرح األسـئلة،

وأسـاليبها ،لعـب الـدور ،النمذجـة ،أسـلوب القصـة،

اجللسـة ( :)13موضوعهـا؛ مهـارات اختـاذ القـرار،

أهدافهـا؛ التدريـب على املهـارات التوكيدية ،أهـم فنياهتا

التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)8موضوعهـا؛ املـرح والدعابـة كنمـط

حيـاة ،أهدافهـا ،تنميـة روح املـرح ،التدريـب عليهـا،

أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛ طرح األسـئلة ،املـرح ،النمذجة،
الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)9موضوعهـا؛ االندمـاج ومشـاركة

اآلخريـن ومسـاعدهتم ،أهدافهـا؛ التدريب عىل أسـلوب

االندمـاج وأنامط املشـاركة اجليدة ،أهم فنياهتا وأسـاليبها؛
االندمـاج ،املـرح ،لعـب الـدور ،النمذجـة ،التعزيـز،

الواجبـات املنزليـة.

االندمـاج ،التغذيـة الراجعـة ،الواجبـات املنزليـة.

أهدافهـا؛ التدريـب على مهـارة حتديـد القـرار املناسـب،

وطرق طـرح اخليـارات ،وخطوات اختاذ القرار املسـئول،

وأهـم فنياهتا وأسـاليبها؛ املحارضة ،تقييم السـلوك ،طرح
األسـئلة ،االندماج.

اجللسـة ( :)14موضوعهـا؛ االلتـزام السـلوكي،

أهدافهـا؛ التدريـب على االلتـزام السـلوكي املسـئول،

وأهـم فنياهتـا؛ املناقشـة واحلوار ،لعـب الـدور ،النمذجة،

طـرح األسـئلة ،التعزيـز.

اجللسـة ( :)15موضوعهـا؛ حتمـل املسـئولية جتـاه

الـذات ،أهدافهـا؛ تعريـف املسـئولية الشـخصية جتـاه

اجللسـة ( :)10موضوعهـا؛ االسـتقاللية واالعتماد

الـذات والتدريـب عليهـا ،وأهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛

ومظاهرهـا ،التدريـب عليهـا ،أهـم فنياهتـا وأسـاليبها؛

االندمـاج ،التعزيز ،أسـلوب القصـة ،الواجبـات املنزلية.

على النفـس ،أهدافهـا؛ تعريـف االسـتقاللية الشـخصية
املناقشـة واحلـوار ،االندمـاج ،طرح األسـئلة ،املرح ،لعب
الـدور ،النمذجـة ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسـة ( :)11موضوعهـا؛ مواجهـة الوجـدان

والتفكير السـلبيني بالسـلوك املسـئول والواقعـي،

املحـارضة ،لعب الـدور ،النمذجة ،طرح األسـئلة ،املرح،
اجللسـة ( :)16موضوعهـا؛ املسـئولية الشـخصية

واالجتامعيـة جتـاه اآلخريـن ،أهدافهـا؛ التدريـب على

السـلوك املسـئول جتاه اآلخريـن ،وأهم فنياهتا وأسـاليبها؛
املناقشـة واحلوار ،لعب الـدور ،النمذجة ،طرح األسـئلة،
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االندمـاج ،تقييـم السـلوك ،التعزيـز ،الواجبـات.

اجللسـة ( :)17موضوعهـا؛ املسـئولية االجتامعيـة

جتـاه اجلامعـة واملجتمـع ،أهدافهـا؛ التدرب عىل السـلوك

املسـئول جتـاه األرسة والزملاء واألصدقاء ،وأهـم فنياهتا
وأسـاليبها؛ لعـب الـدور ،النمذجـة ،طـرح األسـئلة،

315-287

كمظهر للسلوك املسئول ،أهدافها؛ تعريف التنافسية

األكاديمية ومظاهرها وأمهيتها ،التدريب عليها ،أهم

فنياهتا وأساليبها؛ املحارضة ،أسلوب القصة ،التعزيز،
التغذية الراجعة ،الواجبات املنزلية.

اجللسة ( :)21موضوعها؛ ختام الربنامج ،وأهدافها؛

االندمـاج ،تقييـم السـلوك ،التعزيـز ،الواجبـات املنزلية.

تقييم الربنامج ،تقديم كتيب للربنامج العالجي بطريقة

للسـلبية-العدوانية ،أهدافهـا؛ التدريـب على طـرق

التقييم.

اجللسـة ( :)18موضوعهـا؛ املقاومـة السـلبية كمظهر

التخلـص مـن املقاومة السـلبية ،وأهـم فنياهتا وأسـاليبها؛

 ،Brailleإجراء القياس البعدي ،وأهم فنياهتا وأساليبها؛
ثامنًا :نتائج الدراسة وتفسريها:

أ -نتائج الدراسة:

طرح األسـئلة ،االسترخاء ،تقييم السـلوك ،لعب الدور،

 - 1النتائج املتعلقة بتساؤل وفرض الدراسة األول:

املـرح ،التعزيـز ،الواجبـات املنزليـة.

اجللسة ( :)19موضوعها؛ الشكاوى املستمرة كمظهر

الختبـار صحـة الفـرض األول تـم إجـراء اختبـار

من الشكاوى املستمرة يف ضوء السلوك املسئول ،وأهم

رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسين:

للسلبية-العدوانية ،أهدافها؛ التدريب عىل التخلص

فنياهتا؛ االندماج ،طرح األسئلة ،املرح ،االسرتخاء ،تقييم
السلوك ،التعزيز ،املناقشة واحلوار.

اجللسة ( :)20موضوعها؛ دعم التنافسية األكاديمية

 Wilcoxonللكشـف عـن داللـة الفروق بني متوسـطات
القبلي والبعـدي على مقيـاس اضطـراب الشـخصية
السـلبية-العدوانية ،وأبعـاده الفرعيـة ،واجلـدول يوضح

ذ لك :

جدول ()1
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي على مقياس
اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية ،وأبعاده الفرعية

القياس القبلي-البعدي

الرتب

الدرجة الكلية على مقياس موجبة
سالبة
اضطراب الشخصية
السلبية-العدوانية  PAPDمتعادلة
موجبة
البعد ( )1المقاومة السلبية سالبة
متعادلة

العدد
0
5
0
0
5
0

متوسط
الرتب
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
303

مجموع
الرتب
0.00
15.00

-2.032

0.00
15.00

-2.041

قيمة Z

مستوى
الداللة
0.05
دال
0.05
دال
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القياس القبلي-البعدي

الرتب

موجبة
البعد ( )2الشكاوى
سالبة
المستمرة
متعادلة
موجبة
البعد ( )3الشجار والتهيج سالبة
متعادلة
موجبة
البعد ( )4االنتقادات
سالبة
واالزدراء
متعادلة
موجبة
البعد ( )5الحسد والسخط سالبة
متعادلة
موجبة
البعد ( )6عرقلة اآلخرين سالبة
متعادلة
موجبة
البعد ( )7تناوب التحدي
سالبة
العدائي والندم
متعادلة

متوسط
الرتب
0.00
3.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00

العدد
0
5
0
0
3
2
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
3
2

0.00
2.00
0.00

مجموع
الرتب
0.00
15.00

-2.070

0.00
6.00

-1.633

0.00
15.00

-2.121

0.00
15.00

-2.121

0.00
15.00

-2.070

0.00
6.00

-1.732

قيمة Z

مستوى
الداللة
0.05
دال
0.102
غير دال
0.05
دال
0.05
دال
0.05
دال
0.08
غير دال

يتضـح مـن اجلـدول أن قيـم  Zدالـة إحصائ ًيـا فيام

لصالـح القيـاس البعـدي ،وتـم حسـاب حجـم األثر

أبعـاده الفرعيـة عنـد مسـتوى داللـة ( )0.05عـدا

التجريبيـة عـن طريـق املعادلـة التاليـة :حجـم األثـر

يتعلـق بالدرجـة الكليـة على مقيـاس  PAPDومجيـع

البعديـن)7( ،)3( :؛ حيث انخفض مسـتوى الثقة إىل

( ،)0.1و( )0.08على التـوايل ،ممـا يـدل على وجود
فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات رتـب درجات

أفـراد املجموعـة يف القياسين :القبلي والبعـدي على
مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية

وأبعـاده عـدا البعديـن ،)7( ،)3( :وهـذه الفـروق

للتوقـف على مقـدار التحسـن لـدى أفـراد املجموعة

(ق ،1- ])1-N( N /T 41[ =)Tوبالتعويـض يف
املعادلـة؛ نجـد أن قيـم ق  1- = Tيف الدرجـة الكليـة
واألبعـاد؛ حيـث تشير قيمـة ق Tإىل وجـود تأثير
قـوي للربنامـج ،وتشير هـذه النتائج إىل حتقـق صحة
الفـرض األول للدراسـة؛ فيما عـدا البعديـن ،)3( :و

(.)7
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 - 2النتائج املتعلقة بتساؤل وفرض الدراسة الثاين:

الختبـار صحـة الفـرض الثـاين تـم إجـراء اختبـار

 Wilcoxonللكشـف عـن داللة الفروق بني متوسـطات

315-287

رتـب درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية يف القياسين:
البعـدي والتتبعـي على مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة،
واجلـدول التـايل يوضـح نتائـج الفـرض الثاين:

جدول ()2
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية في القياسين :القبلي والبعدي على مقياس المسئولية االجتماعية ،وأبعاده الفرعية
القياس القبلي-البعدي

الرتب

متوسط مجموع
العدد
الرتب الرتب

موجبة

5

3.00

15.00

0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
4
1
0

0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.25
2.00
0.00

0.00

-2.023

15.00
0.00

-2.06

15.00
0.00

-2.07

15.00
0.00

-2.06

13.00
2.00

-1.518

الدرجة الكلية على مقياس
سالبة
المسئولية االجتماعية SR
متعادلة
موجبة
البعد ( )1المسئولية
سالبة
الشخصية
متعادلة
موجبة
البعد ( )2المسئولية
سالبة
األخالقية
متعادلة
موجبة
البعد ( )3المسئولية
سالبة
الجماعية
متعادلة
موجبة
البعد ( )4المسئولية
سالبة
المجتمعية والوطنية
متعادلة

يتضـح مـن اجلـدول أن قيـم  Zدالـة إحصائ ًيـا فيما يتعلـق
بالدرجـة الكليـة على مقيـاس  S.Rوأبعـاده الفرعيـة عنـد
مسـتوى داللـة ( )0.05عدا البعد ()4؛ حيث انخفض مسـتوى
الثقـة إىل ( ،)0.1ممـا يـدل عىل وجـود فروق دالـة إحصائ ًيا بني
متوسـطات رتب درجـات أفراد املجموعـة يف القياسين :القبيل
والبعـدي عىل مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعاده عـدا البعد
األخري ،وهـذه الفروق لصالـح القياس البعدي؛ حيث حتسـنت

قيمة Z

مستوى الداللة
0.05
دال
0.05
دال
0.05
دال
0.05
دال
0.129
غير دال

درجـات أفـراد املجموعـة التجريبية بعد الربنامـج العالجي عىل
املقيـاس املسـتخدم ،كما تـم حسـاب حجـم األثـر للتوقف عىل
مقـدار التحسـن لـدى أفـراد املجموعـة التجريبيـة عـن طريـق
املعادلـة سـالفة الذكـر ،وبالتعويـض يف املعادلة؛ نجــــد أن قيم

ق  1- = Tيف الدرجـة الكليـة واألبعـاد؛ حيـث تشير قيمة ق
 Tإىل وجـود تأثير قوي للربنامج ،وتشير هـذه النتائج إىل حتقق
صحـة الفـرض الثاين للدراسـة؛ فيما عدا البعـد.)4( :
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 - 3النتائـج املتعلقـة بتسـاؤل وفـرض الدراسـة

درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسين:

الختبـار صحـة الفـرض الثالث تم إجـراء اختبار

السـلبية-العدوانية ،واجلـدول التـايل يوضـح نتائـج

الثالـث:

 Wilcoxonللكشـف عـن داللـة الفـروق بين رتـب

البعـدي والتتبعـي على مقيـاس اضطـراب الشـخصية
ذ لك :

جدول ()3
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في
القياسين :البعدي والتتبعي على مقياس اضطراب الشخصية السلبية-العدوانية ،وأبعاده الفرعية
متوسط
الرتب
2.50

مجموع
الرتب
10.00
0.00

القياس البعدي-التتبعي

الرتب

العدد

الدرجة الكلية على مقياس
اضطراب الشخصية
السلبية-العدوانية

موجبة

4

سالبة

0

0.00

متعادلة

1

0.00

موجبة

1

1.00

1.00

سالبة
متعادلة

0
4

0.00
0.00

0.00

موجبة

1

1.00

1.00

سالبة

0

3.00

0.00

متعادلة
موجبة

4
2

0.00
1.50

3.00

سالبة

0

0.00

0.00

متعادلة
موجبة
سالبة

3
2
0

0.00
1.50
0.00

3.00
0.00

متعادلة

3

0.00

-1.414

موجبة
سالبة

1
1

1.50
1.50

1.50
1.50

0.00

متعادلة

3

0.00

موجبة

2

2.00

4.00

سالبة
متعادلة

1
2

2.00
0.00

2.00

-0.577

موجبة

2

سالبة

0

-1.41

متعادلة

3

1.50
0.00
0.00

3.00
0.00

البعد ( )1المقاومة السلبية

البعد ( )2الشكاوى
المستمرة

البعد ( )3الشجار والتهيج
البعد ( )4االنتقادات
واالزدراء
البعد ( )5الحسد والسخط

البعد ( )6عرقلة اآلخرين

البعد ( )7تناوب التحدي
العدائي والندم
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قيمة Z
-1.85

-1.00

-1.00

-1.41

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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يتضـح مـن اجلـدول أن مجيـع قيـم  Zغير دالـة

ختتلـف حيـث كان تأثير الربنامـج عليهـا ضعي ًفـا على

 PAPDومجيـع أبعـاده الفرعيـة؛ ممـا يـدل على عـدم

النتائـج إىل حتقـق صحـة الفـرض الثالـث للدراسـة.

إحصائ ًيـا فيما يتعلـق بالدرجـة الكليـة على مقيـاس
وجـود فـروق دالـة إحصائ ًيـا بين متوسـطات رتـب

درجات أفـراد املجموعة يف القياسين :البعدي والتتبعي
عىل مقيـاس اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية،

وأبعـاده ،وهـذا يشير إىل اسـتمرار فعاليـة الربنامـج
خلال فترة املتابعـة ،وبما أن نتائـج الفـرض األول فيام

خيـص البعديـن )7( ،)3( :مل تكـن دالـة؛ فـإن فعاليـة
الربنامـج خلال فترة املتابعـة ً
أيضـا هلذيـن البعديـن مل

خلاف الدرجـة الكليـة وبقيـة األبعـاد ،وتشير هـذه
 - 4النتائـج املتعلقـة بتسـاؤل وفـرض الدراسـة

الرابـع:

الختبـار صحـة الفـرض الرابـع تم إجـراء اختبار

 Wilcoxonللكشـف عـن داللـة الفـروق بين رتب
درجـات أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف القياسين:
البعـدي والتتبعـي على مقيـاس املسـئولية االجتامعية،

وأبعـاده الفرعيـة ،كالتـايل:

جدول ()4
نتائج اختبار  Wilcoxonلداللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
في القياسين :البعدي والتتبعي على مقياس المسئولية االجتماعية ،وأبعاده الفرعية

القياس البعدي-التتبعي

الرتب

العدد

الدرجة الكلية على
مقياس المسئولية
االجتماعية SR

موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة
متعادلة
موجبة
سالبة

0
3
2
0
2
3
0
2
4
2
1
3
1
1

متعادلة

3

البعد ( )1المسئولية
الشخصية
البعد ( )2المسئولية
األخالقية
البعد ( )3المسئولية
الجماعية
البعد ( )4المسئولية
المجتمعية والوطنية

متوسط
الرتب
0.00
2.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
1.50
0.00
2.00
2.00
0.00
1.50
1.50
0.00
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مجموع
الرتب
0.00
6.00

-1.73

0.00
3.00

-1.414

0.00
3.00

-1.414

4.00
2.00

-0.577

1.50
1.50

0.000

قيمة Z

مستوى الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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يتضـح مـن اجلـدول أن مجيـع قيـم  Zغير دالـة

أشـكال السـلوك غري املسـئول ،الـذي يتطلـب حتديده

املسـئولية االجتامعيـة ومجيـع أبعـاده الفرعيـة؛ ممـا يدل

مسـئولية؛ خلال العديـد مـن التدريبـات الواقعيـة،

إحصائ ًيـا فيما يتعلـق بالدرجـة الكليـة على مقيـاس

على عـدم وجود فـروق دالـة إحصائ ًيا بني متوسـطات
رتـب درجـات أفـراد املجموعـة يف القياسين :البعدي
والتتبعـي على مقيـاس املسـئولية االجتامعيـة وأبعاده،
وهـذا يشير إىل اسـتمرار فعاليـة الربنامـج خلال فرتة

املتابعـة مـع األخذ يف احلسـبان عـدم فعاليته فيما يتعلق

بالبعـد ( )4حيـث مل تكـن الفـروق دالـة يف القيـاس
البعـدي ،وهـذه النتائج تشير إىل حتقق صحـة الفرض
الرابع للدراسـة.

وتقييمـه بدقـة ،والعمـل على اسـتبداله بسـلوك أكثـر
املتضمنـة يف برامـج العلاج بالواقـع ،ومع أن السـلبية

يف الشـخصية املضطربة متيل إىل الثبـات؛ إال أن تعرض

الشـخص لعوامل خمتلفة –كالعلاج الواقعي -يؤثر يف
الشـخصية -بشـكل أو بآخـر -كما أن العوامـل البيئية

تؤثـر يف تغيير الشـخصية بشـكل كبير ،وذلـك عندما
يمتلـك الفـرد القـدرة على تغيير شـخصيته بـاإلرادة

واملامرسـة ).(Hopwood& Bloidorn, 2017, p. 7
فسر يف ضـوء حـرص العلاج الواقعـي على
كما ُت َّ

مسـاعدة العميـل على تعلـم أفضـل الطـرق إلشـباع

ب -تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها:

 - 1تفسري نتائج الفرضني :األول والثاين للدراسة:

تتفـق هـذه النتائـج مـع مـا توصلـت إليـه

حاجاتـه ،والطـرق التـي تقـود إىل التغيير؛ مـن خالل
التأكيـد على افرتاضين أساسـيني؛ األول :أن السـلوك

بعـض الدراسـات ،ومنهـا؛ )Honeyman (2015

غري املسـئول ال يسـاعد يف إشـباع الرغبات ،والثاين :أن

والقحطـاين (2016م) ،والسـيد (2014م) ،وعلي

اختيـار سـلوكياهتم التـي تقودهـم إلشـباع رغباهتـم،

) ،Magnavita (1994املشـيخي (2016م) ،اخلـرايف

(2012م) ،واملعنـا (2012م) ،وحممـد (2011م)،
وغريهـا ،ويمكـن تفسير هـذه النتائج يف ضـوء بعض
املعطيـات؛ كالفلسـفة واملبـادئ واألسـس واألهـداف

واألسـاليب التـي يقـوم عليهـا العلاج الواقعـي،

والتـي تسـهم بشـكل كبير يف الرتكيـز على السـلوك
املضطـرب ،واجلوانـب املضطربـة لـدى الشـخص،

وبالتـايل ختتصر وق ًتا غري قليـل يف العمل على مواجهة

جوانـب االضطـراب ،وبشـكل مبـارش؛ حيـث تركـز

على السـلوكيات املضطربة وغري السـوية ،كشـكل من

البشر مدفوعـون للتغيير عندمـا يؤمنـون أن بقدرهتم
وتأكيـد العلاج الواقعي على أمهية العالقـة العالجية،

أساسـا للنتائـج الفعالـة للعلاج ،ويكون
التـي تكـون
ً

قـادرا على تنميـة عالقـة إجيابيـة
املعالـج أو املرشـد
ً
مـع العميـل؛ مـن خلال التقبـل والفهـم واالهتمام،

كما يمدهـم العلاج بأسـلوب فعـال ملسـاعدهتم على
التحكـم يف حياهتم بفعاليـة(Mason& Duba, 2009,

).pp. 5-6

ويمكـن تفسير تلـك النتائـج يف ضـوء حـرص

الربنامـج العالجـي على تنمية السـلوكيات املسـئولة،
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باعتبارهـا األكثـر واقعيـة يف إشـباع حاجـات ورغبات

العمـل على حتسين املهـارات التوكيدية يعـد رضور ًيا
ً
ومهما للشـخصية السـلبية العدوانيـة(Freeman, et

الواقـع الـذي يعيشـه ،واملليء باألفكار اهلازمـة للذات

كما يـؤدي التدريـب على املهـارات التوكيديـة إىل

الشـخص الكفيـف؛ بعيـدً ا عـن تشـتت املشـاعر
والوجدانـات السـالبة ،التي تنـأى بالكفيـف بعيدً ا عن
واالهنزاميـة والدونيـة ،وغريهـا ،ويعـد تنمية السـلوك

املسـئول لـب العلاج الواقعـي ،والشـخص املسـئول

يف نظـر العلاج الواقعـي هـو الشـخص الـذي يمتلك
الدعـم النفسي الداخيل الـكايف؛ لتحديد مـاذا يريد من
احليـاة ،ويسـعى إىل تلبيـة وإشـباع حاجاتـه بمرشوعية

وواقعيـة.

.)al., 1990, pp. 299-300

إحـداث تغيير يف النظـرة إىل العالقـات االجتامعيـة

وبين الشـخصية؛ مما يقلل من سـوء التوافق الشـخيص
واالجتامعـي ،ويؤثر عىل شـخصية الكفيف ،ويسـاعده

على تقبلـه لذاته بدرجـة مـا ،أو حتى جتـاوزه كل ذلك
إىل االعتـداد بالـذات وحتمـل املسـئولية الشـخصية،
واالنشـغال بتحقيـق أهـداف أكثـر إجيابيـة ،بـد ً
ال عـن

ويعتمـد برنامـج العلاج الواقعـي على بعـض

النـزوع االنسـحايب أو العـدواين (مطـاوع2012 ،م).

الكفيـف يف اكتشـاف ذاتـه بصـورة أكثـر واقعيـة،

حتمـل املسـئولية جتـاه الـذات ،وأن العلاج الواقعـي

الفنيـات اخلاصـة؛ كفنية طرح األسـئلة ،والتي تسـاعد
واكتشـاف نقـاط ضعفـه ،ومسـاعدته على حتديـد

األعـراض السـلبية-العدوانية ،ممـا أعطـى الفرصـة يف

حتديـد خطـة واضحـة وهادفـة يف مسـاعدة الكفيـف

على التخلـص مـن هـذه األعـراض ،كما عمـل على
توظيف فنية الفكاهة واملرح يف تيسير سير اجللسـات،
وخاصـة يف أوقـات املقاومة السـلبية مـن األعضاء ،كام

أن حتقيـق مبدأ االلتـزام والتعهدات سـاعد يف التزامهم
بتنفيـذ مـا طلـب منهـم مـن أنشـطة منزلية ،كام سـاعد

يف ذلـك التدريـب على بعـض املهـارات االجتامعيـة
ومهـارات تأكيـد الـذات ،وكلهـا دعمـت صفـات
اهلويـة الناجحـة .وال شـك أن التدريب على املهارات

التوكيديـة يسـاهم يف كـف العديـد مـن االسـتجابات
ً
–أيضـا -لـدى األفـراد ،كام أن
العدوانيـة واالهنزاميـة

ويمكـن تفسير هـذه النتائج يف ضـوء التدريب عىل

يقـوم يف األسـاس على تدريـب السـلوك املسـئول عىل
املسـتوى الشـخيص واالجتامعـي ،وأن حتمل املسـئولية

وضوحا للتمتـع بقدر
الشـخصية يعتبر الوجـه األكثـر
ً

مـن التكيـف النفيس والصحة النفسـية -على حد قول
 -Glasserحيث يسـعى إىل جعل الفـرد يعيش واقعه
وحـارضه ،والتأكيـد عىل السـلوك احلارض واالنشـغال

بـه؛ يدفـع الفـرد إىل االندماج مـع اآلخريـن ،يف حماولة
ٍ
بمعـزل
منـه إلشـباع وحتقيـق رغباتـه ،والتـي ال تتـم

عـن املجتمـع الـذي يعيشـه؛ مـا يسـاهم يف العمل عىل
حتسين مسـئوليته جتـاه ذاته ،مـن ناحية وجتـاه اآلخرين

وجتـاه مجاعته مـن ناحيـة أخرى.

كما أن عـدم وجـود فـروق دالـة على بعـدي:

الشـجار والتهيـج و تنـاوب التحـدي العدائـي والندم
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يمكن تفسيره يف ضوء أن كف االسـتجابات السلبية-

ريا يف بنية الشـخصية
ريا كب ً
إحـداث العالج الواقعـي تغ ً

منفسـا وحيـدً ا له للتعبري عن الشـحنات السـلبية
وجد ً

يف الربنامـج يف بدايتـه ،إىل النظـرة اإلجيابيـة ،واإلرصار

العدوانيـة يف أبعـاد الشـخصية األخـرى –هنـا -ربما

لـدى الشـخصية؛ مـن خلال الشـجار مـع الـذات،
وحالـة التهيـج ،أو مـن خالل الشـعور بالنـدم العدائي
إذا صـح املصطلـح -والـذي يبـدو فيـه الكفيـف يفحالـة إقـدام عىل شـكل مـن أشـكال السـلبية العدائية،

وإحجـام بسـبب الشـعور بالنـدم على ذلـك ،وربما
الشـعور بالنـدم لتذكـره السـلبية القديمـة ،على الرغم

مـن حـرص العلاج الواقعـي على التأكيـد على
احلـارض ،وجتنـب ذكريات املـايض ،وقد يرجـع هذا إىل

طبيعـة اضطراب الشـخصية السـلبية-العدوانية كنمط

شـخصية حيـاول اختـاذ شـكل مـن أشـكال الثبـات يف
الشـخصية ،والـذي قـد يتطلـب املزيـد من اجللسـات

العالجيـة لكسر هـذا النمـط بشـكل أو بآخـر ،وربما

أن وجـود االكتئـاب يف بعـض حـاالت اضطـراب
أمـرا صع ًبا
الشـخصية ،وقـد جيعل من العلاج الكامل ً

).(Vilaplana, et al., 2009, p. 5

لألعضـاء؛ ما يشير إىل تغيري يف النظرة والرغبة السـلبية
ريا
على التغيري واإلجيابيـة ،كام يمكن اإلشـارة إىل أن تغ ً
إجياب ًيـا يف النظـرة للـذات قـد حـدث ،وأصبحـت أقل
اضطرا ًبـا وأقـل سـلبي ًة بشـكل كبير ،ويمكـن تفسير

ذلـك يف ضـوء مـا يرتتـب على العلاج الواقعـي مـن
تغيير يف اجتاهـات الشـخص نحـو ذاتـه وقدراتـه
ومسـتقبله ونحـو اآلخريـن ،يف حميطـه االجتامعـي

-وهو ال شـك حمدود بالنسـبة للكفيـف -إىل اجتاهات

أكثـر إجيابيـة ،وأكثـر واقعيـة ،وال شـك أن العمل عىل
تغيير اجتاهات الكفيـف نحو ذاتـه واآلخرين يف حميطه
االجتامعـي خلال العلاج الواقعـي؛ لـه دور كبير يف

ختفيض حجم معاناته النفسـية ،وسـوء تكيفه الشخيص
واالجتامعـي ،وتقليـص حجـم السـلبية الكامنـة لديه،
ً
فضلا عـن تكويـن اجتاهـات مقبولـة ،تبـدو خلال

تفاعالتـه االجتامعيـة؛ مـا يشير إىل حـدوث حتسـن يف
األداء للوظائـف الشـخصية واالجتامعيـة لديـه.

 - 2تفسير نتائـج الفرضين :الثالـث والرابـع

ً
–أيضـا -حـرص الكفيـف على
ويفسر ذلـك

تشير نتائـج الفرضين :الثالـث والرابـع إىل أن

واالجتامعيـة واحليـاة اليوميـة ،والـذي انعكـس على

عـن درجاهتـم يف القيـاس البعـدي ،وهـذا يشير إىل

سـاعده على التخلـص التدرجيـي مـن الكـدر الـذي

للدراسـة:

كثيرا
درجـات األعضـاء يف القيـاس التتبعـي مل تتغير ً

اسـتمرار فعالية الربنامج الواقعـي يف خفض اضطراب
الشـخصية السـلبية-العدوانية ،وحتسين املسـئولية

االجتامعيـة ،لـدى املكفوفين ،ويمكـن تفسير ذلك يف

ممارسـة األنشـطة العالجيـة يف املواقـف احلياتيـة
شـخصيته ،ومنحـه الثقـة يف نفسـه ،ويف قدراتـه ،مـا
خيبره باسـتمرار ،والكـرب غير املبرر إال بإصابتـه
بكـف البصر؛ إىل الرتكيـز على حـارضه ،وحماولـة
االسـتمتاع بحياتـه ،كما أن مسـاعدة الكفيـف على
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التخلـص مـن التقوقع حـول الـذات؛ إىل االنفتاح عىل

2 .االهتمام بالتأهيـل النفسي للمكفوفين خالل

وأفـراد أرستـه ،على أقـل تقديـر؛ قـد انعكـس إجياب ًيـا
ٍ
بشيء مـن االطمئنان
شـعورا
على شـخصيته ،ومنحه
ً

اإلرشـادية والعالجيـة هلـم مـا يضمـن تقديـم

فترات الدراسـة اجلامعيـة ،وإتاحـة الربامـج

عالقـات اجتامعيـة مشـبعة ،وحتمـل مسـئولية مجاعتـه

خدمـات إرشـادية هادفـة للجميـع.

 3 .االهتمام بالفحوصـات النفسـية للمكفوفين،

النفسي واالجتامعي ،كام سـاعده عىل االنتبـاه إىل أمهية
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة،
اجتامعيـة
انخراط يف عالقـات
مـا يقوم به مـن

واعتبارهـا شـيئًا رضور ًيـا؛ لتقديـم اخلدمـات

مـع اآلخريـن ،واالنتبـاه إىل دور كل ذلـك يف ختليصـه

اضطرابـات الشـخصية حتـى يسـهل التعامـل

النفسـية والرتبويـة ،فبهـا يمكن اكتشـاف مثل

ومـن حتمل تبعـات مسـئوليته يف اختـاذ قـرار االندماج
من املشـاعر السـلبية .كما يعمـل العلاج الواقعي عىل
مسـاعدة األعضـاء على أن يكونـوا أكثـر ً
ميلا للتوجه

ب -تقترح الدراسـة احلالية ما ييل مـن موضوعات

التدريـب على املسـئولية الشـخصية ،وحتمل مسـئولية

 1 .العوامـل املنبئـة باضطرابـات الشـخصية يف

الواقعـي ،والتوجـه النشـط يف احليـاة ،مـن خلال

مبكرا.
معهـا
ً

دراسية:

املراهقـة لـدى املكفوفين دراسـة كلينيكيهـة.

الـذات ،ومسـئولية حتقيـق األهـداف الشـخصية،

2 .فعاليـة العالج متعـدد املحـاور يف خفض حدة

وحتمـل املسـئولية األخالقيـة جتـاه نفسـه واآلخريـن

اضطـراب الشـخصية السـلبية-العدوانية لدى

يف مجاعتـه ،وهـذا كلـه لـه الـدور يف اسـتمرار فعاليـة

املكفوفني.

الربامـج الواقعيـة ،كام أن تدعيـم مهارات اختـاذ القرار

هلـا دور مهـم يف اسـتمرار فعاليـة العلاج يف حتسـن

املصادر واملراجــع:
أو ًال /املصادر واملراجع العربية:

مسـتوى املسـئولية لدهيـم.

تاسعا :توصيات الدراسة ومقرتحاهتا:
ً
أ -تويص الدراسة احلالية بام ييل:

 1 .االهتمام بتفعيـل برامـج اإلرشـاد النفسي،
وتفعيـل اإلرشـاد الواقعـي كمدخـل حيـوي

لإلرشـاد املـدريس وتأهيـل الطلاب؛ ألمهيتـه
يف تدريـب الطلاب على املسـئولية واالعتداد
بالـذات مـا يقلـل مـن فـرص تعرضهـم
الضطرابـات الشـخصية.

أمحــد ،أمــر حســن2015( .م) .أثــر اإلرشــاد الواقعــي عنــد
جــارس يف خفــض اضطــراب الشــخصية االعتامديــة
لــدى طلبــة املرحلــة املتوســطة( .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة) .العــراق :كليــة الرتبيــة األساســية ،اجلامعــة
املســتنرصية.
اجلبــوري ،مجــال طلــب2010( .م) .أثــر برنامــج إرشــادي
بأســلوب العــاج الواقعــي لرفــع مســتوى األحــكام
اخللقيــة لــدى طــاب املرحلــة اإلعداديــة( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) .العــراق :جامعــة ســانت
كليمنتــس العامليــة.
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جعيــص ،عفــاف حممــد2015( .م) .اضطــراب الشــخصية
العدوانية-الســلبية وفــق نمــوذج العوامــل اخلمــس
الكــرى للشــخصية لــدى املعلمــن مــن طــاب
الدراســات العليــا بكليــة الرتبيــة بأســيوط .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة بنهــا.199-123 ،2 ،)101(26 ،
احلارثــي ،زايــد عجــر2001( .م) .واقــع املســئولية الشــخصية
واالجتامعيــة لــدى الشــباب الســعودي وســبل تنميتهــا.
الريــاض :مطبوعــات جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم
األمنيــة.
احلمــد ،نايــف ،واملؤمنــي ،حــازم2014( .م) .دور اإلرشــاد
والعــاج بالواقــع يف خفــض الشــعور باالكتئــاب
النفــيلــدىاملراهقــن.جملــةاملنــارة.42-9،)1(20،
حنــور ،قطــب عبــده خليــل2012( .م) .خــرات إســاءة
املعاملــة الوالديــة يف الطفولــة وعالقتهــا باضطرابــات
الشــخصية يف املراهقــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة
دمنهــور.108 -49 ،)1(4 ،
اخلــرايف ،نوريــة مشــاري ،والقحطــاين ،هيفــاء حممــد.
(2016م) .فعاليــة العــاج الواقعــي يف التخفيــف مــن
الســلوك العــدواين لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة يف
دولــة الكويــت .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة أســيوط،
.513-480 ،)3(32
الديــب ،حممــد مصطفــى ،وخليفــة ،وليــد الســيد2014( .م).
فعاليــة برنامــج تدريبــي قائــم عــى مهــارات التعلــم
التعــاوين يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة وختفيــف
صعوبــات التعلــم االجتامعيــة واالنفعاليــة لــدى تالميــذ
املرحلــة االبتدائيــة بالطائــف .املجلــة الدوليــة الرتبويــة
املتخصصــة.182-123 ،)2(3 ،
رجيعــة ،عبــد احلميــد عبــد العظيــم2012( .م) .بنيــة
العالقــات الســببية بيــم كل مــن املســاندة االجتامعيــة
واملســئولية االجتامعيــة واملهــارات االجتامعيــة لــدى
عينــة مــن طالبــات جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة .جملــة
كليــة الرتبيــة ،جامعــة دمنهــور.110-79 ،)2(4 ،
ســفيان ،نبيــل صالــح2018( .م) .نظريــات اإلرشــاد والعالج
النفــي احلديثــة ومــا بعــد احلداثــة .جــدة :دار مجــال
العلميــة.
الســيد ،فاطمــة خليفــة2014( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي
انتقائــي لتنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى طالبــات
اجلامعــة .جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة طنطــا،)29(3 ،

.1339-1297
الصــادي ،أمحــد عبــد املجيــد ،والزعبــي ،فايــز كريــم.
(2007م) .أثــر اإلرشــاد اجلمعــي بطريقــة العــاج
الواقعــي يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى عينــة
خاصــة مــن األطفــال األيتــام .جملــة العلــوم الرتبويــة
والنفســية.132-111 ،)1(8 ،
العبــايس ،غســق غــازي2016( .م) .األمــن االجتامعــي
وعالقتــه باملســئولية االجتامعيــة لــدى املعلمــن
واملعلــات .جملــة األســتاذ.216-195 ،)28( ،
عبــد الرمحــن ،حممــد الســيد2009( .م) .علــم األمــراض
النفســية والعقليــة األســباب واألعــراض والتشــخيص
والعــاج (ج .)2القاهــرة :مكتبــة زهــراء الــرق.
عثــان ،ســيد أمحــد1986( .م) .املســئولية االجتامعيــة
والشــخصية املســلمة .القاهــرة :األنجلــو املرصيــة.
عســكر ،عبــد اهلل2004( .م) .اســتبانة تشــخيص الشــخصية.
القاهــر :األنجلــو املرصيــة.
العــري ،فتحــي رزق2013( .م) .فعاليــة مدخــل العــاج
بالواقــع يف ختفيــف حــدة الفوبيــا االجتامعيــة لــدى
املراهقــن املعاقــن حرك ًيــا .جملــة دراســات عربيــة يف
الرتبيــة وعلــم النفــس.160-111 ،)38(4 ،
عــي ،إبراهيــم عــي2012( .م) .فاعليــة الربنامــج العالجــي
الواقعــي يف خفــض الســلوك االنســحايب لــدى عينــة
مــن املراهقــن املكفوفــن .جملــة القــراءة واملعرفــة،
.204-174 ،130
عليــوة ،ســهام عبــد الغفــار2013( .م) .املســئولية االجتامعيــة
وعالقتهــا بالتوافــق املهنــي والرضــا عــن احليــاة لــدى
معلمــي الرتبيــة اخلاصــة .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة
طنطــا.69-1 ،)50( ،
العنــزي ،يوســف ســطام2015( .م) .فاعليــة برنامج إرشــادي
يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة واملواطنــة لــدى عينــة من
طــاب جامعــة الريمــوك .املجلــة العربيــة للدراســات
األمنيــة والتدريــب.232-195 ،)63(31 ،
غانــم ،حممــد حســن ،دمــرداش ،عــادل ،وزينــة ،حممــد.
( .)2008اختبــار اضطرابــات الشــخصية ،الكتيــب
األول ،اإلطــار النظــري التأصيــل الضطرابــات
الشــخصية .القاهــرة :دار غريــب.
قاســم ،آمنــة قاســم2001( .م) .اضطــراب الشــخصية
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العدوانية-الســلبية وعالقتهــا بتوكيــد الــذات وتقديرهــا
والتوقعــات الســلبية لــدى طــاب اجلامعــة والدراســات
العليــا دراســة ســيكومرتية-كلينيكية( .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة) .مــر :كليــة الرتبيــة بســوهاج ،جامعــة
جنــوب الــوادي.
قاســم ،مجيــل حممــد2008( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي
لتنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى طــاب املرحلــة
الثانويــة ( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) .كليــة
الرتبيــة ،غــزة :اجلامعــة اإلســامية.
كفــايف ،عــاء الدين أمحــد ،وعــاء الديــن ،جهــاد2006( .م).
موســوعة علــم النفــس التأهيــي (اإلعاقــات ،جملــد.)2
القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
مــروك ،كريــان حممــود2012( .م) .حتمــل اإلحبــاط يف
عالقتــه بقــوة األنــا واهلــدف يف احليــاة واملســئولية
االجتامعيــة لــدى املكفوفــن( .رســالة ماجســتري غــر
منشــور) .مــر  :كليــة الرتبيــة ،جامعــة الفيــوم.
حممــد ،إيــان حممــد2011( .م) .فعاليــة برنامــج إرشــادي قائم
عــى نظريــة جــارس يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة
لــدى املراهقــات وأثــره عــى تقديــر الــذات( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) .مــر :كليــة الرتبيــة ،جامعــة
الزقازيــق .
حممــد ،عــادل عبــد اهلل2000( .م) .العــاج املعــريف الســلوكي
أســس وتطبيقــات .القاهــرة :دار الرشــاد.
املشــيخي ،غالــب حممــد2016( .م) .فاعليــة برنامــج إرشــادي
يف تنميــة املســئولية االجتامعيــة لــدى طــاب جامعــة
الطائــف .املجلــة الرتبويــة الدوليــة املتخصصــة،)9(5 ،
.528-508 ،2
مصطفــى ،ســارة حســام الديــن2013( .م) .الفــراغ الوجودي
وعالقتــه باضطرابــات الشــخصية لــدى عينــة مــن
الشــباب اجلامعــي( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة).
مــر  :كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس .
مطــاوع ،حممــد مســعد عبــد الواحــد2012( .م) .أثــر التدريب
التوكيــدي يف خفــض بعــض اضطرابات الشــخصية لدى
املعوقــن برص ًيــا( .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة.)،
مــر :كليــة الرتبيــة ،جامعــة الفيــوم .
املعنــا ،طــال حممــد ســويلم2012( .م) .مــدى فاعليــة
برنامــج إرشــادي يف تنميــة املســئولة االجتامعيــة للحــد
مــن الســلوك العــدواين لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة.
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(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) .اململكــة العربيــة
الســعودية :كليــة الرتبيــة ،جامعــة طيبــة.
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