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 : لخط الدزاضة م

ىجفت الجراسة إلى اختبار فعالضة بخنامج معخفى سمػكى لخفس الذعػر بالحنب لزحايا      
( شالبات واستخجمت مجسػعة ٛتكػنت العضشة مغ )و التحخش الجشدى مغ شالبات الجامعة , 

االدوات التالضة: مقضاس التحخش و واحجة, واستخجمت الجراسة السشيج التجخيبي  تجخيبضة
البخنامج السعخفى الدمػكى و الجشدى إعجاد الباحثة, مقضاس الذعػر بالحنب لسحسج سعفاف 

تػصمت الجراسة الى وجػد فخوؽ ذات و ( جمدة, ٔٔالحى استغخؽ تصبضقو )و إعجاد الباحثة 
تب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة فى القضاسضغ القبمى دالة إحرائضة بضغ متػسصات ر 

الذعػر بالحنب( بأبعادىع ودرجاتيع الكمضة بعج  –/البعجى عمى مقايضذ )التحخش الجشدى 
تصبضق البخنامج لرالح القضاس البعجى وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائضة بضغ متػسصات 

سضغ البعجى/ التتبعى عمى رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة فى القضا
الذعػر بالحنب( بأبعادىع ودرجاتيع الكمضة بعج مخور فتخة مغ  -مقايضذ)التحخش الجشدى

 الستابعة )شيخ( .
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 مكدمة :
عس السذكبلت التى تحج مغ لب -فى مخحمة السخاىقة الستأخخة  -تتعخض الصالبات   

حتى االتداـ و تؤدى فى بعس األحضاف إلى تقػقعيغ حػؿ ذاتيغ، أو أدوارىغ االجتساعضة 
عبلقتيغ و قج يكػف تأثضخىا واضحًا عمى التحرضل الجراسى و ببعس الدسات العجوانضة 

السجتسع بكافة أفخاده، ومغ ىحه السذكبلت التحخش و أصجقائيغ و االجتساعضة بأسختيغ 
مختبط بالتشذئة األسخية الخاشئة ػ دى  فضخجع انتذار تمظ الطاىخة  لعجة أسباب مشيا ما ىالجش

ثقافة السجتسع وغضاب فكخة السدئػلضة والػاجب االجتساعي تجاه أفخاد و العػامل االقترادية و 
الرػرة الدمبضة لمسخأة التى تعخضيا بعس وسائل االعبلـ ، و السجتسع بعزيع لبعس 

تجاعضاتو الشفدضة الخصضخة عمى الزحضة التى تتسثل فى الغزب الذجيج ولمتحخش الجشدى 
انخفاض الخوح السعشػية ، و القمق و الذعػر بالحنب و االكتئاب و الخجل و اإلحخاج و الخػؼ و 
عجـ الثقة فى اآلخخيغ؛ فالتحخش الجشدي جخيسة ال يسكغ و الذعػر بعجـ احتخاـ الحات و 

عمضو ،  لمقزاء ميع عامل الجشدي لمتحخش نػنيالقا تجاىمو, فالخادع والتداىل معو أ
 الجشدي التحخش أف شظ بالخغع مغ ذلظ نجج أف العقػبة السقخرة لمستحخش غضخ رادعة , فبلو 

 عمى يعاقب ال بأنو مسارس التحخش يذعخ يجعل الحي األمخ األغمب، في دلضل ببل جخيسة
 السعخوفة السشاشق بعس في األمشي التػاجج غضاب إلى باإلضافة ىحا ىحه الجخيسة، مثل

 ىحه السسارسات.  مثل بانتذار
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 مػكلة الدزاضة : 
الفدضػلػجضة الخصضخة عمى شخرضة الزحضة؛ فتتسثل و لمتحخش الجشدي تجاعضاتو الشفدضة    

الخػؼ واأللع واالحخاج والخجل انعجاـ و االعخاض الشفدضة فى الذعػر بالغزب الذجيج 
بعس االعخاض الفدضػلػجضة كحجوث و بالحنب واالكتئاب الذعػر باألمغ الذخرى والذعػر 

حاالت الرجاع وفقجاف الػزف )رشا و اضصخابات فى الشـػ والكػابضذ و اضصخابات فى السعجة أ
لحا اىتست الباحثة بجراسة االضصخابات  (٘ٛ, ٕٛٓٓ(؛)دمحم قصب، ٕٖٔ، ٕٛٓٓحدضغ، 

شدى , مع مبلحطة انو قج تختمف االنفعالضة التى تسخ بيا أى فتاه بعج التعخض لمتحخش الج
ال يسكغ القػؿ أف ىشاؾ أثارًا نفدضة نسػذجضة يجب أف و االثار الشفدضة مغ امخأة ألخخى 

مذتخؾ بضغ ىحه االثار الشفدضة أنيا تتخؾ أثارًا عسضقة تؤثخ ػ تطيخ عمى السخأة ولكغ ما ى
يخاعى –ي سمػكى معخف –, فقجمت الباحثة بخنامج  الشفدضة لمسخأة و عمى الرحة الجدجية 

ذلظ لخفس )الذعػر و الزعف لجى الصالبات ضحايا التحخش الجشدى و جػانب القػة 
الفعاؿ فى جػانب شخرضتيغ السختمفة عغ ػ بالحنب ( لجى ىؤالء الصالبات لتحقضق الشس

 الزغػط التى يعانضغ مشيا .و مػاجية االضصخابات و شخيق تشسضة ثقتيغ بأنفديغ 
 راسة الحالية فى الدؤال التالى:مسا سبق تتبلهر مذكلة الج

لزحايا التحخش الجشدي مغ شالبات  الذعػر بالحنب خفسلالسقتخح بخنامج الما فاعمضة   
 يتفخع مشو االسئمة التالضة : و الجامعة؟  

 تػجج فخوؽ بضغ درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة فى القضاسضغ القبمى  إلى أي مجى
 بعج تصبضق البخنامج ؟ البعجى عمى مقضاس التحخش الجشدىو 

  آلتى تعخضغ لفخوؽ بضغ درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة ) اتػجج إلى أي مجى
بعج تصبضق  الذعػر بالحنبالبعجى عمى مقضاس و لمتحخش الجشدى( فى القضاسضغ القبمى 

 البخنامج ؟ 
  ما إمكانضة استسخار فعالضة البخنامج السدتخجـ فى الجراسة عمى مقايضذ)التحخش

 ( بعج مخور فتخة زمشضة ؟ الذعػر بالحنب -جشدىال
 تعخضغ  الآلتى) ىل تػجج عبلقة ارتباشضة بضغ درجات شالبات السجسػعة التجخيبضة

 ؟ الذعػر بالحنبلمتحخش الجشدى( فى مقضاس التحخش الجشدى ومقضاس 
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 أهداف الدزاضة :
 بات لجى ضحايا التحخش الجشدى مغ شال الذعػر بالحنب خفسأثخ  الكذف عغ

 .الجامعة 
  مشو ػ فى تحقضق اليجؼ السخجالسدتخجـ فى الجراسة فعالضة البخنامج التحقق مغ

لزحايا التحخش الجشدى مغ شالبات الجامعة بعج التصبضق  الذعػر بالحنب خفسل
 الستابعة .و 

 أهنية الدزاضة :
جراسة والشتائج العضشة مػضػع الو تخجع أىسضة الجراسة الحالضة إلى أىسضة مػضػع الجراسة ذاتيا 

التى يسكغ أف تدفخ عشيا . وتتسثل أىسضة الجراسة في أىسضة عمسضة نطخية وأىسضة عمسضة 
 تصبضقضة. 

 األهسية الشظخية:    
 اآلثار الشفدضة الستختبة عمضو.و تػضضح مذكمة التحخش الجشدى  -ٔ
 . ( فى مخحمة السخاىقة الستأخخة   قادراسة الطاىخة ) التحخش الجشدى لجى السخاى -ٕ

 : ىف: تتسثل أىسضة الجراسة التصبضقضة األهسية التظبيقية
تحجيج بعس االضصخابات االنفعالضة الذائعة التى تعانى مشيا ضحايا التحخش الجشدى  -ٔ

 مغ شالبات الجامعة.
لخفس الذعػر بالحنب لزحايا التحخش  -معخفى سمػكى-التعخؼ عمى فعالضة البخنامج  -ٕ

 مغ خبلؿ :الجشدى مغ شالبات الجامعة وذلظ 
  ترسضع أداة قضاسضة عخبضة لقضاس التحخش الجشدى وذلظ لشجرة السقايضذ فى ىحا

 .  -فى حجود عمع الباحثة –السجاؿ 
  لخفس الذعػر بالحنب ثع اختبار فعالضتو   -سمػكى معخفى -تصبضق بخنامج و بشاء

 لزحايا التحخش الجشدى مغ شالبات الجامعة
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 مضطلحات الدزاضة : 
              Suggested Program  : سقتخحالالبخنامج 

بخنامج مخصط ومشطع يتزسغ تقجيع بعس التجريبات واألنذصة السخصصة والسشطسة  ػى    
قائع عمى الشطخية السعخفضة التى تؤكج عمى أىسضة الخوابط السػجػدة ، السػجو لصالبات الجامعة
االدراؾ و يع العقمضة )أسالضب التفكضخ قجراتو خبخاتيع الدابقة و افكارىع و بضغ سمػكضات االفخاد 

التغضضخ بإيجاد ضخوؼ و التحكخ(, والشطخية الدمػكضة التى َتعتبخ أف سمػؾ الفخد قابل لمتعجيل أو 
لخفس الدمػكضة( و ذلظ باستخجاـ مجسػعة مغ الفشضات)السعخفضة و وأجػاء تعمضسضة معضشة 

خبلؿ فتخة زمشضة محجدة،  الذعػر بالحنب لزحايا التحخش الجشدى لجى شالبات الجامعة
العسل و الفعالو فى السػاقف االجتساعضة  غمذاركتي لجعع وتجريبيع عمضيا خبلؿ عجة جمدات

 . عمى مشع حجوث انتكاسو بعج االنتياء البخنامج
 Sexual Harassmentالتحخش الجشدى: 

فطضة ذات ُتعخؼ الباحثة التحخش الجشدى إجخائضًا بأنو " تعخض الصالبة الفعاؿ غضخ ل    
 عبارات غدؿ -مصالب لفطضة ذات شابع جشدىو أ -االحتكاؾ الجدجىو لسذ أ -شابع جشدى

 تتزسغ صخيحة بحيئة عبارات صخيحة, جشدضة عبارات جشدضة, إيحاءات بيا عبارات عادية,
مع عجـ التخحضب بيا, وقج تحجث فى الذارع   - الجساع فى والخغبة الجدع ألعزاء وصف

السشدؿ مسا يتختب عمضو أثار نفدضة سمبضة مشيا و مكاف العسل أو غ العامة أاالماكو الجامعة أو أ
عجـ  –الخػؼ مغ إقامة عبلقات جشدضة مدتقبمضة  –الذعػر بالحنب –القمق –)االكتئاب

الخػؼ الذجيج ( وأعخاض فدضػلػجضة  –االحباط  –الذعػر بالحنبعجـ  –الذعػر باالماف
ارتفاع ضغط الجـ( ,  –حاالت الرجاع  –زيادتو و أفقجاف الػزف  –مشيا) اضصخابات االكل 

, ( أبعاد وىع: )خراؿ الزحضةٚمغ ) قامت الباحثة بإعجاد مقضاس لمتحخش الجشدى يتكػف و 
أماكغ انتذار التحخش, أشكاؿ التحخش, أسباب التحخش, البعج القانػنى, اآلثار الشفدضة 

 الستختبة عمى التحخش, استخاتضجضات الترجى لمتحخش ( .
 Feeling Guilty : الذعهر بالحنب

تجخيحيا و تأنضب الزسضخ و شعػر الذخز بمـػ الحات "  إجخائضًا بأنو الذعػر بالحنبعخؼ يُ    
انو ال يعسل و خخؽ أمخ ما أخبلقضًا أو يعتقج الذخز أنو أتى أفعااًل خاشئة أو أو بدبب ما يبج

يتػقف مدتػى و إلى اآلخخيغ أنو أساء و الفذل فى تحقضق إمكانضاتو أو شبق ما يقتزضو دوره أ
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تقضضسو لحاتو و أفكاره و شعػر الذخز بالحنب بالسجى الحى يحىب إلضو فى تعبضخه عغ أفعالو 
 (. ٕٓٗ,  ٜٜ٘ٔنطختو إلى مدتقبمو فى ضػء دالالت خبخاتو الدابقة) دمحم سعفاف ,و 

 دزاضات ضابكة :وإطاز نظسى 
سدات التى تعسل فى مجاؿ حقػؽ تترجر مذكمة التحخش الجشدى اىتساـ كافة السؤ       

السخأة لسا لو آثارًا نفدضة خصضخة عمى الزحضة ومشيا االكتئاب , القمق , الذعػر بالحنب , 
وتتسثل أبخز اإلساءات  - خفسو فقجاف الػزف أ -اضصخابات االكل  والخغبة فى االنتحار 

ضة ، كسا أنيا تراب التي تمحق بالزحضة الذعػر باالنتياؾ البجنى واضصخابات حالتيا الشفد
ما يؤدى إلي اضصخاب حضاتيا األسخية وعبلقتيا ػ بعجـ الثقة فى نفديا وبسغ حػليا وى

الذخرضة وبحلظ تتخصى السذكمة آثارىا أماكغ حجوث التحخش لتذسل األسخة والدضاؽ 
االجتساعي ككل، كسا يعج التحخش الجشدى شكل مغ أشكاؿ االيحاء الجدجى )الجشدى 

    (Willness, C. , Steel, P., & Lee, K., 2007, 127−162)والشفدى( 
 Sexual Harassmentأواًل: تعخيف التحخش الجشدى : 

 التعخيف الشفدى: 
أى تجبضخ و أى تعمضقات جشدضة أو أى محاولة لمذخوع فى فعمة جشدضة أو أى فعمة جشدضة أ ػى   

برخؼ الشطخ  بأخخى ضج عفة أى شخز باالكخاه مغ جانب أى شخزو مػجو بصخيقة أ
مكاف العسل و عغ عبلقتو بالزحضة وبرخؼ الشطخ عغ مكاف ىحة االفعاؿ سػاء فى السشدؿ أ

 .(WHO,2008,5وذلظ عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ) 
 أشكال التحخش الجشدى:

ثقافة أفخاده , و تتشػع حدب ثقافة السجتسع و ندب شضػعو و تتعجد أشكاؿ التحخش الجشدى    
أكثخ و شكل واحج أ –تصبضق القانػف وقج يتزسغ التحخش الجشدى  وحدب صخامة سمصاتو فى

 مغ االشكاؿ األتضة: –
؛ ٜٕٓٓ؛ ميشج الذضعى, .John F ,2009؛  Nicole.J, isist.H ,2007أكج كل مغ )   

 عمى أف لمتحخش الجشدي صػرًا مختمفة مغ أشيخىا :(  ٖٜٜٔعدة كخيع, 
 التحخش اللفظى: - أ
والرخاحة  يسضل إلى الفجاجةػ اظ الغدؿ الخقضقة والستػددة، فيىشا يختمف عغ ألف المفع    

ألفاًضا سػقضة يعبخ بيا  الجارحة، ويسضل إلى الجالالت الجشدضة، وأحضانا يدتخجـ الستحّخش
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السخاودة بسا تتزسشو مغ إغػاء وإغخاء  عغ أشساعو فى الزحضة، وأحضاًنا أخخى تأخح معشى
 وإثارة ويتزسغ:

  .اقتخاحاتو ، حخكات، أصػات أتعمضقات ودعابات  - 
 ىسدات بصخيقة خادشة لمحضاء مع إصجار أصػات جشدضة.  - 

 التحخش غضخ المفطى : ويطيخ في أشكاؿ مختمفة مشيا: -ب
 أفبلـ.و عخض صػر جشدضة أ - 
 الخسائل البخيج اإللكتخوني، السمرقات، اليجايا، السػاد ذات الصبضعة الجشدضة.  - 
. تخصي الحجود والسدا -   حة الجدجية لآلخخ كاالقتخاب مشو أكثخ مغ البلـز
 إجباره عمى التمفع بألفاظ فاضحة.  - 
 ( Nicole.J, isist.H,2007,p.31-50السبلشفة. )و السجاعبة أ - 

 بجاية االهتسام بالتحخش الجشدى:
 فى ضهء مهاقف القخآن الكخيم:  - أ

يخ  ، كاف الستحخش فضيا تحجث القخآف الكخيع عغ أشيخ قرة تحخش جشدي في التار      
أمخاه والستحخش بت رجبًل كسا أوردتيا سػرة يػسف ، حضث تحخشت زوجة عديد مرخ بشبي 
هللا يػسف عمضو الدبلـ وتشصبق حضثضات القرة مع ما يذتخشو التذخيع الضـػ مغ وجػد سمصو 

ْفِدِو َوَغمََّقِت اأَلْبَػاَب َوَقاَلْت ِفي َبْضِتَيا َعغ نَّ ػ قائسة بضغ الستحخش والزحضة " َوَراَوَدْتُو الَِّتي ىُ 
ِ ِإنَُّو َربِّي َأْحَدَغ َمْثَػاَي ِإنَُّو اَل ُيْفِمُح الطَّاِلُسػَف " سػرة يػسف آية   َٖٕىْضَت َلَظ َقاَؿ َمَعاَذ َّللاَّ

 ( . ٜٔ,  ٜٕٓٓ)ميشج الذعضبي، 
 في ضػء مداىسات الشداء فى الػقت السعاصخ: - ب
فى تقخيخ د/ مارى روى  ٖٜٚٔمرصح التحخش الجشدى ضيخعاـ  بضشسا َيعتقج البعس أف   

Mary Rowe   الحى رفعتو إلى رئضديا فى معيج ماساتذػسضذ لمتكشػلػجضا عغ االشكاؿ
 ٜ٘ٚٔالسختمفو لقزايا عجـ السداواه بضغ الجشدضغ ويخجع البعس االخخ ضيػره الى عاـ 

جثغ عغ السزايقات البلتى يتعخضغ عمى يج ثسانضة مغ الشاشصات أثشاء أحج إجتساعاتيغ وتح
ليا أثشاء العسل وقاما بتأسضذ معيج الدضجات العامبلت وتدامغ ذلظ مع ضيػر التحالف ضج 

لضغ رولى و  Freada Klienعمى يج الشاشصات فخايج كمضغ  ٜٙٚٔاالكخاه الجشدى عاـ 
Lynn Wehrli  والضدابضث كػىضغElizabeth  , ىذاـ فخج (ٕٓٔٔ  ,ٜٔ. ) 
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 لتحخش الجشدى :آثار ا
تختمػػف آثػػار التحػػخش الجشدػػي مػػغ فتػػاه ألخػػخى فضتػقػػف ذلػػظ عمػػى شػػجة ومػػجة التحػػخش فقػػج   

مػػػغ االندعػػػاج الخفضػػػف إلػػػى الزػػػخر الشفدػػػي الذػػػجيج وىشػػػاؾ مػػػغ تحػػػاوؿ  اآلثػػػار هتتفػػػاوت ىػػػح
 (www.sexualharassment.orgاالنتقاـ وىشاؾ مغ يشتابيا الذعػر بالحنب)

 ومغ اآلثار الشاجسة عغ تعخض السخأة لمتحخش الجشدي:
 التأثضخ سمبضًا عمى شخرضتيا وحالتيا البجنضة والشفدضة . -ٔ
 الذخرى . باألمغإنعجاـ الذعػر  -ٕ
 القمق -ٖ
الشفدجدػػػػػػسضة " كارتفػػػػػػاع ضػػػػػػغط الػػػػػػجـ, القمػػػػػػق, الرػػػػػػجاع ,  األعػػػػػػخاضمعانػػػػػػاة مػػػػػػغ  -ٗ

"  اضصخابات اليزع والشـػ
 (  ٕٓ,  ٕٗٓٓعادؿ ىخيجى , و بالحنب )شخيف فخج  الذعػر -٘

  الذعهر بالحنبثانيًاً:   
التحخش الجشدي مغ السذكبلت التى ارتبصت بالعجيج مغ االضصخابات الدمبضة لمرحة    

ما أكجت ػ الشفدضة والجدجية لمسخاىقات  ويعج الذعػر بالحنب أحج أبخز االضصخابات , وى
أحج االضصخابات ػ ( أف الذعػر بالحنب ىLucia,G.,2012,.& Lisa, Kعمضو دراسة )

-Lucia,G., 2012,507 الشفدضة التي تعخض ليا عضشة مغ الصالبات األسضػيات والبضس
524) .&Lisa, K.) 

 : الذعهر بالحنبتعخيف   -1
 : للذعهر بالحنبالتعخيف الشفدى  - أ

( األنا األعمىو غ األنا قمق يذعخ بو الفخد داخمضًا أى  حػار داخمى  بضغ الفخد وذاتو )بضػ ى   
آثاـ, وأحضاناً  تكػف ىحه السذاعخ وىسضة مبالغ فضيا ال تختبط و أرتكب ذنػبًا و عمى أنو مخصئ أ

كأنيا ال تغتفخ ويتػىع أف السحضصػف و واقعى ويشتطخ الفخد أحضانًا إلى أخصائو و بخصأ واضح أ
 (.ٜ٘ٔ,  ٜٜٚٔباضو , بو يعمسػىا جضجًا وتؤدى إلى تحقضخ الحات واالشسئداز مشيا )آماؿ

 
 

 مرادر الذعهر بالحنب : - ب

http://www.sexualharassment.org/
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( عمى أف مرادر الذعػر بالحنب ٕٔٔٓ؛  صبلح مكاوى, ٜٜٙٔاتفق كل مغ )آماؿ باضة
 ىى:

 .واألمياتاألسخة وخاصة اآلباء  -ٔ
 السجتسع بسختمف  فئاتو. -ٕ
السعايضخ االجتساعضة والجيشضة التى يكتدبيا الفخد مغ خبلؿ عسمضة التشذئة  -ٖ

 االجتساعضة 
 السسشػعات.و معخفة قائسو السدسػحات  -ٗ
 يصمق عمضيا ) مذاعخ الحنب لجى الزحايا ( .و التعخض لئليحاء الجشدي  -٘
إما أف يكػف مذاعخ الحنب وىسضة )مجخد أحداس بالحنب ولضذ ذنب حقضقي، ىي  -ٙ

مذاعخ وىسضة بالحنب ألف الذخز لع يختكب ذنب حقضقي فإحداسو ناتج مغ ذنب 
يذعخ بو الذخز نتضجة ذنب حقضقي كػنو فعل شئ ذنب حقضقي )ما و وىسي( أ

ترخؼ معضغ ُيعتبخ ذنب( ,فاإلحداس بالحنب سػاء وىسي و سي، أثع أقتخفو، أ
حقضقي إحداس قاسي وصعب ومجمخ ولو تاثضخ عمى اإلنداف، لحلظ ّنجج اإلنداف و أ

 يمجا إلى حضل لمتخمز مغ اإلحداس بالحنب.
زعيا اإلنداف، فعشجما يذعخ اإلنداف عقاب الحات : وىي مغ أشيخ الحضل التي ي -ٚ

الحقضقي ّنججه ُيخيج أف ُيعاقب نفدو وكأنو ىشاؾ قاضي و بالحنب سػاء الػىسي أ
فضجخي لسبلقاتو لحلظ قاؿ أفبلشػف "تجخي الشفذ لسبلقاة قاضضيا" وىكحا فدخ 
أفبلشػف بحث اإلنداف عغ عقاب لحاتو في أوقات كثضخة وكانو يختاح عشجما يتمقى 

 ضغ.عقاب مع
 : البخنامج اإلرشادى السعخفى الدلهكى: ثالثاً 

 تعخيف االرشاد السعخفى الدلهكى : -1
يعج اإلرشاد السعخفى الدمػكى مغ أشكاؿ اإلرشاد الشفدى الحجيثة ندبًضا ويخكد عمى كضفضة    

ظ " إدراؾ الفخد لمسثضخات السختمفة وتفدضخاتو ليا ، وإعصاء السعانى لخبخاتو الستعجده ويخى " بض
أف ىحا الشسػذج السعخفى الدمػكى يقـػ عمى فكخة مؤداىا أف ما يفكخ فضو الفخد وما يقػلو 
حػؿ نفدو وكحلظ اتجاىاتو وأرائو وُمثمو ُتعج جسضعًا بسثابة أمػر ىامة وذات صمة وثضقة 

 ( .ٖ٘ٔ,  ٖٕٔٓالسخيس )حامج الغامجى،و بدمػكو الرحضح أ
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 خفستى إستخجمت اإلرشاد السعخفى الدمػكى فى نساذج لبعس الجراسات الدابقة ال      
 آثار التحخش الجشدى:

ومغ الجراسات التى استخجمت السجخل السعخفى الدمػكى لسػاجية مذكة التحخش الجشدى    
( ىجفت الى أختبار فعالضة بخنامج ارشادى باستخجاـ السجخل ٕ٘ٔٓدراسة )أحسج حدغ 

 ٕٔتكػنت العضشو مغ و كمة التحخش الجشدى السعخفى الدمػكى فى خجمة الفخد لسػاجيو مذ
استخجمت الجراسة و عاـ (  ٘ٔ -ٖٔحالة تع اختضارىع بصخيقة عسجية تتخاوح أعسارىع مغ )

تػصمت الجراسة الى وجػد فخوؽ و السشيج شبة التجخيبي باستخجاـ مجسػعة تجخيبضة واحجة 
عمى مقضاس الػعى بسذكمة  القضاس البعجى لحاالت الجراسةو دالة احرائضا بضغ القضاس القبمى 

التحخش الجشدى لتبلمضح السخحمة االعجادية نتضجة التجخل السيشى معيع بالبخنامج االرشادى 
أكجت الجراسة فعالضة البخنامج االرشادى و باستخجاـ السجخل السعخفى الدمػكى فى خجمة الفخد 

 حخش الجشدى .باستخجاـ السجخل السعخفى الدمػكى فى خجمة الفخد لسػاجيو مذكمة الت
( التعخؼ عمى أثخ  Kubany, E.S  & Hill, E.E 2003وىجفت دراسة " كػبانى" )     

نت ػ بخنامج معخفى سمػكى فى معالجة ضغط ما بعج الرجمة لمشداء السعشفات جشدضًا , تك
التعمضع فضسا يخز ضغط ما و : التػعضة  إستخاتضجضات( امخأة , حضث شبقت ٕ٘العضشة مغ ) 
مخاقبة الحجيث الحاتى الدمبى , وخمرت الجراسة إلى أف و إستخاتضجضة التعخض و  بعج الرجمة

الشداء المػاتى أكسمغ جمدات العبلج السعخفى الدمػكى أضيخف انخفاضًا فى الذعػر بالحنب 
( أشيخ مغ ٙ -ٖاستسخ التحدغ عمى مجى )و كبضخة فى تقجيخ الحات  خفسو االكتئاب و 

 الستابعة.
التعخؼ عمى فاعمضة   Cohen, et al., 2006)آخخوف" )و كػىضغ كسا ىجفت دراسة"    

ما  باضصخابالعبلج السعخفى الدمػكى لجى عضشة مغ الشداء  السعشفات جشدضًا السرابات 
تع تقدضع العضشة إلى مجسػعتضغ تجخيبضة و  امخأة ( ٓ٘ٔبعج الرجمة, فتكػنت العضشة مغ )

لع يتمقضغ أية مداعجة , تع  امخأة (  ٘ٚ) ( تمقت العبلج السعخفى الدمػكى  ٘ٚتكػنت مغ )
السقضاس العضادى التقضسى لزغط ما بعج الرجمة, خمرت نتائج الجراسة إلى أف  استخجاـ

كبضخًا فى أعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة  انخفاضاالسجسػعة التى تمقت العبلج أضيخت 
 مقارنة بالسجسػعة الزابصة. 
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( et al. , 2011)  M. Justin ,(ٕٔٔٓ,  اخخوف و فقج أوضح )جػستضغ مػسضخيل     
وييجؼ  عمى المعب لمحيغ تعخضػا  لبلعتجاء الجشدي فعالضة العبلج السعخفي الدمػكي القائع

االجتساعضة مذاكل  العبلج السعخفى الدمػكى إلى : استضعاب األعخاض , عجد السيارات
السعخفي الدمػكي القائع عمى  الشتائج إلى أف العبلج وتذضخ ؛ الحضاتضةميارات و الحات  احتخاـ

اكتدابيع ميارات و والحج مغ الدمػكضات غضخ البلئقة   االستضعاب المعب  كاف فعاال لتحدضغ
  حساية الحات.

ومسا ال شظ فضو أف أى سمػؾ يعتسج عمى التفكضخ الحى يمعب دورًا أساسضًا فى تػجضو      
يحا فإف اضصخاب االفكار وتذػير لكل االنفعاالت ول األساسيالسرجر و  اإلندانيالدمػؾ 

السعمػمات يجفع الفخد الى سمػكضات غضخ سػيو ومغ خبلؿ البخنامج السعخفى الدمػكى تكتدب 
حكسة فى تشاوؿ السذاكل و الصالبات ميارات التفكضخ فضجعل مشيع مػاششات ذوى نطخه متعسقة 

أكجت و لمسخأة  سػجيةال, فالتحخش الجشدى نػع مغ أنػاع العشف التى يعانى مشيا مجتسعيع 
( أف لمتحخش الجشدي تجاعضاتو الشفدضة ٕٛٓٓ) (؛ دمحم قصبٕٛٓٓرشا حدضغ ) دراسات

الخػؼ وااللع واالحخاج و الخصضخة عمى الزحضة والتى تتسثل فى الذعػر بالغزب الذجيج 
فى  اضصخاباتبعس االعخاض الفضديقضة مثل حجوث و حاالت الرجاع واالكتئاب و والخجل 

ضصخابات فى الشـػ والكػابضذ وفقجاف الػزف وكحلظ بعس االعخاض الشفدضة او أ السعجة
وتذضخ دراسة )نضكػؿ بػكاناف و واالنفعالضة مشيا الذعػر بعجـ إحتخاـ الحات واالقمق والغزب 

الباحثة فى الجراسة  اىتستولحلظ  Buchanan  N,et al.,2013)) (ٖٕٔٓوأخخوف ,
, شضات معخفضة )فشضة الحػار الحاتيسمػكى قائع عمى ف الحالضة بجراسة فعالضة بخنامج معخفى

التخضل إلعادة الخبخة االنفعالضة, شخيقة مشاقذة أحجاث الخبخات االنفعالضة, فشضة  استخجاـفشضة 
, السحاضخة يا, فشضو أعاده البشاء السعخفيالعسل عمى ترحضحو تحجيج األفكار التمقائضة 

السشدلضة, التجريب عمى اسمػب حل السذكبلت( وفشضات التفشضج, الػاجبات و , الجحس السشاقذةو 
فشضة ,سمػكضة )فشضة ججوؿ االنذصة, الشسحجة,  فشضة التعديد, فشضة التجريب عمى االستخخاء 

استجابة تػكضج الحات, التغحية الخاجعة( عمى عضشة مكػنة مغ و السخآة, فشضة لعب الجور, تكشضظ أ
 لجييغ:ذعػر بالحنب ال خفس( شالبات مغ شالبات الجامعة لٛ)

دراسات سابقة, يسكغ استخبلص فخوض و مغ خبلؿ ما سبق عخضو مغ تخاث نطخى   
 : عمى الػجو التالىالجراسة 
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فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضػة   وجػد .ٔ
صبضػق البعجى عمػى أبعػاد مقضػاس التحػخش الجشدػى فػى اتجػاه التو فى القضاسضضغ القبمى 

 البعجى.
فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة  وجػد .ٕ
الذعػر البعجى عمى مقضاس و تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى القضاسضضغ القبمى  الآلتى)

 فى إتجاه القضاس البعجى. بالحنب
ال يػجج فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة  .ٖ

تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى التصبضق البعجى والتتبعى عمى أبعاد  الآلتىجخيبضة )الت
 .مقضاس التحخش الجشدى 

ال يػجج فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة  .ٗ
تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى التصبضق البعجى والتتبعى عمى  الآلتىالتجخيبضة )

 .الذعػر بالحنبمقضاس 
بلقات ارتباشضة دالة إحرائضًا بضغ درجات شالبات السجسػعة تػجج ع .٘

تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى مقضاس التحخش الجشدى ومقضاس  الآلتىالتجخيبضة)
 . الذعػر بالحنب
 إجساءات الدزاضة:

 أواًل: مشهج الجراسة:    
ػاحجة, استعانت الباحثة بالسشيج التجخيبي, الحى يقـػ عمى الترسضع ذي السجسػعة ال     

السجسػعة الػاحجة مغ أكثخ الترسضسات السشاسبة لصبضعة الجراسة و ويعج الترسضع التجخيبى ذ
عضشتيا, كسا أف مغ أىع مدايا ىحا الترسضع أف السجسػعة التجخيبضة ىى نفذ و الحالضة 

السجسػعة الزابصة مسا يؤدى الى تكافؤىسا, فالفخد فى السجسػعة يشاضخ نفدو قبل إدخاؿ 
 .بعجهو لتجخيبي العامل ا

 : عيشة الجراسة:نياً ثا
تع اختضار و قامت الباحثة بتقدضع درجات أفخاد العضشة عمى مقايضذ الجراسة إلى أربعضات    

ىغ و الذعػر بالحنب( و %( مغ أفخاد العضشة لسقايضذ )التحخش الجشدى  ٕٚاإلرباعى الخابع )
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عمى شالبات الفخقة الثالثة  , وذلظ بالتصبضقالسقايضذالحاصبلت عمى درجات مختفعة عمى 
أصبح عجد و ( شالبة ٗٚالخابعة بسخحمة البكالػريػس بكمضة رياض االشفاؿ وعجدىغ )و 

( شالبة ومغ ثع اختارت الباحثة ٕٓالصالبات البلتي حرمغ عمى الجرجات السصمػبة )
 تع اختضارو أكثخ مغ االضصخابات االنفعالضة و الصالبات الآلتى تعانى مغ اضصخاب واحج أ

العضشة بصخيقة قرجية, فتكػنت العضشة االساسضة مغ شالبات كمضة رياض االشفاؿ جامعة 
 ( شالبات.ٛعجدىغ )و بػرسعضج 

 ًا: أدوات الجراسة:ثالث
قامت الباحثة بعخض السقايضذ التى اعتسجت عمضيا ىحه الجراسة سػاء ما قامت الباحثة     

الخرائز و حضث وصف لكل اختبار, ذلظ مغ و بحداب الخرائز الدضكػمتخية, و بإعجاده أ
الثبات و ذلظ مغ خبلؿ حداب معامبلت الرجؽ و الدضكػمتخية لكل مقضاس مغ السقايضذ 

 ىع كالتالى:و لمتأكج مغ صبلحضتيا لبلستخجاـ فى الجراسة الحالضة 
 مقضاس التحخش الجشدي ) إعجاد/الباحثة(  -ٔ
 ( ٕ٘ٓٓدمحم سعفاف / إعجاد) الذعػر بالحنبمقضاس  -ٕ
 مقضاس التحخش الجشدي )إعجاد/الباحثة(  -ٔ

بعج إشبلع الباحثة عمى ىحه السقايضذ قامت بإعجاد مقضاس لمتحخش الجشدى؛ تكػنت أبعاده و 
 مغ :

الجدجية و ( بشػد وتتزسغ معمػمات عغ الدسات الذخرضة ٘: ويتكػف مغ )خراؿ الزحضة .ٔ
 التى تجعل الفتاه عخضو لمتحخش الجشدى.

( بشػد ويتزسغ أكثخ أنػاع التحخش الجشدى انتذارًا فى الحضاة ٘غ )ويتكػف م :أشكاؿ التحخش .ٕ
التحخش بالمسذ و السعاكدات و  الضػمضة كاالستساع إلى بعس االلفاظ الخادشة لمحضاء

 الشطخات.و 
( بشػد تتزسغ معمػمات عغ االماكغ التى تذعخ فضيا ٖ: ويتكػف مغ )أماكغ انتذار التحخش .ٖ

 خ عخضة لمتحخش الجشدى فضيا.الصالبة بعجـ االماف وتكػف أكث
( بشػد وتذضخ الى مجسػعو متزافخة مغ العػامل التى تؤدى ٗويتكػف مغ )أسباب التحخش:  .ٗ

إقجاـ الستحخش عمى  مسارسة  التحخش الجشدي كالعػامل االقترادية , االجتساعضة ,االخبلقضة 
 الشفدضة وسائل االعبلـ.و , الجيشضة  
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بشػد ويتسثل مجى وعي الصالبة بحقػقيا وواجباتيا فى  (٘ويتكػف مغ )البعج القانػنى :  .٘
القانػف السرخى فى حاؿ تعخضيا لمتحخش الجشدى , ومجى ترجى القانػف السرخى لتمظ 

 الطاىخة .
( بشػد وتذضخ إلى آثار التحخش الجشدى ٘ويتكػف مغ ) اآلثار الشفدضة الستختبة عمى التحخش : .ٙ

خابات نفدضة وتربح غضخ واثقة بسغ حػليا وحتى عمى الزحضة وتتسثل فى معاناتيا مغ اضص
 الذعػر بالحنب . و الخػؼ و الذعػر بالغزب و بشفديا وتعانى اضصخابا فى حضاتيا األسخية 

( بشػد وتذضخ إلى تفعضل دور االسخة , ٗوتتكػف مغ )استخاتضجضات الترجى لمتحخش:  .ٚ
 دي.الجولة , مؤسدات السجتسع السجني فى مػاجية ضاىخة التحخش الجش

 ( ٕ٘ٓٓ, دمحم سعفاف /  إعجاد)  الذعػر بالحنبمقضاس  -ٕ
( مفخدة مػزعة عمى أبعاده كسا يمى: البعج ٙ٘السقضاس فى صػرتو الشيائضة مكػف مغ )

األوؿ: مرادر الحنب ، البعج الثانى: تقضضع الحات، البعج الثالث: مطاىخ الذعػر بالحنب، 
ه الرػرة الشيائضة صالح لمتصبضق عمى عضشة البعج الخابع: الشطخة لمسدتقبل والسقضاس بيح

 الجراسة األساسضة.
لزحايا التحخش الجشدى مغ  الذعػر بالحنب خفسل السقتخحاالشار العاـ لمبخنامج -ٖ

 شالبات الجامعة  )إعجاد / الباحثة (
 هجف البخنامج :

جى الزعف لو تقـػ الجراسة الحالضة بتقجيع بخنامج معخفى سمػكى يخاعى جػانب القػة 
الفعاؿ فى جػانب شخرضتيغ السختمفة ػ ذلظ لتحقضق الشسو الصالبات ضحايا التحخش الجشدى 
 ،الزغػط التى يعانضغ مشيا و مػاجية االضصخابات و عغ شخيق تشسضة ثقتيغ بأنفديغ 

 . الذعػر بالحنب خفسػ فاليجؼ العاـ مغ البخنامج ى



 

 

 

)   030) 

 ضاندى مسري إبساهيه. أ
 

2012 أبسيل،  3، جصء 00جملة اإلزغاد النفطي، العدد   

 أهسية البخنامج :
 يسكغ تػضضح أىسضة البخنامج كسا يمى:

تأتى أىسضة البخنامج مغ أىسضة الفئة التى يقجـ ليا وىغ شالبات الجامعة ضحايا  -ٔ
إذا ما تع تقجيع و التحخش الجشدى ألف الذباب فى تمظ السخحمة ىع مدتقبل األمة 

مغ شاقاتيغ اإليجابضة وقجراتيغ عمى الػجو  االستفادةالبخامج السشاسبة ليغ فإنو يسكغ 
 األمثل .

مع شخؽ ججيجة لمتغمب عمى االضصخابات الشفدضة السثضخة لبلنفعاؿ يديع البخنامج فى تع -ٕ
السعتقجات الخاشئة لجى الصالبات مسا يداعج عمى و ذلظ مغ خبلؿ ترحضح االفكار و 

 مػاجية مذكبلتيغ بذكل أفزل.
السذاعخ مسا و يديع البخنامج فى تعجيل سمػكضات الصالبات وذلظ بعج تعجيل األفكار  -ٖ

االنفعالضة فى و إثخاء الجػانب االجتساعضة و  الذعػر بالحنب سخف إلىيؤدى بالتبعضة 
 تشسضتيا .و الذخرضة 

 الذعهر بالحنب خفضلججول يهضح محتهى جلدات البخنامج االسعخفى الدلهكى 
 لزحايا التحخش الجشدي من طالبات الجامعة

( ٕ – ٔالسخحمة التسيضجية )   

 مػضػع الجمدة رقع الجمدة
مجة 
 الجمدة

لسعخفضة الفشضات )ا
 والدمػكضة (

 األدوات السدتخجمة األنذصة

االتفاؽ و التعارؼ  الجمدة األولى
عمى بخوتػكػؿ 

 البخنامج

السشاقذػػػػػػػػػػػػػػػػػة والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ،  دقضقة ٘٘
 الػاجبات السشدلضة . 

لغػية 
 اجتساعضة

 –استسارة البػح الػحاتى 
 استسارة التػقعات 

بالتحخش  التعخيف الجمدة الثانضة
الجشدى وأىجاؼ 

 امجالبخن

ٗ٘  
 دقضقة

السشاقذة  –السحاضخة 
 الػاجب السشدلي  –والحػار 

 
 قررى

صػػػػػػػػػػػػػػػػر تػضػػػػػػػػػػػػػػػضحضة 
 لمسذكمة 

 ( ٚ – ٖالسخحمة االنتقالضة ) 

 الجمدة الثالثة
 الشسػذج السعخفى

 
 دقضقة ٘٘

–السشاقذة و الحػار 
  -الجحس –الشسحجة 

الػاجب  -لعب الجور 
 السشدلي .

 ججوؿ السذاعخ  لغػية 
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ابعة الجمدة الخ 
 الخامدة و 

األفكار اآللضة 
البجائل و الدمبضة 

 االيجابضة ليا

ٗ٘ – 
 دقضقة ٓٙ

التغحية الخاجعة ، التعديد 
، السشاقذة والحػار ، لعب 

 الجور
 فشى تسثضمى

عخض جدء مغ فضمع 
 (ٛٚٙبعشػاف )

الجمدة 
 الدادسة

الحػار الحاتى 
تحجيث الحػار و 

 الحاتى  
 دقضقة ٘ٗ

–السشاقذة و الحػار 
 –الشسحجة  –اضخة السح

 الػاجب السشدلي -التفشضج 

 –قررى 
 لغػية 

لػحة  –كخوت ممػنو 
 لػحة سػداء –بضزاء 

 دقضقة ٘ٗ أخصاء التفكضخ الجمدة الدابعة
السشاقذة  –التعديد 
الػاجبات  –والحػار 

 السشدلضة
 قررى

 ججوؿ تقضضع السعتقجات
 

 ( ٜ– ٛمخحمة العسل ) 

 الجمدات
) الثامشة 

 (التاسعة و 

الشسػذج السعخفى 
 لمذعػر بالحنب 

ٗ٘ – 
 دقضقة ٓٙ

التفشضج  –السشاقذة والحػار
 –الجحس  -الشسحجة –

 الػاجب السشدلي -االمتشاف

 –قررى 
 فشى تسثضمى

عخض الرػرة السعمقة 
فى محصة الذيجاء 

االنفاؽ فى و بستخ 
ججوؿ  -القاىخ

 -االنذصة الضػمضة
 ورؽ أقبلـ 

 ( ٔٔ -ٓٔالسخحمة الشيائضة ) 

 العاشخةالجمدة 
العزػات مخشجات 

 أنفديغ
ٗ٘ – 
 دقضقة ٓٙ

  -السشاقذةو الحػار 
–الشسحجة  –السحاضخة 

الػاجب  -لتغحية الخاجعة ا
 السشدلي

 فشى تسثضمى

عخض مجسػعة مغ 
الرػر وتكتب 

الصالبات ما يفعمػنو  
عشجما يتعخضغ لتمظ 

 السػاقف

الحادية الجمدة 
  عذخ

االنتياء مغ 
 البخنامج

 

ٗ٘ – 
 دقضقة ٓٙ

  -السشاقذةو الحػار 
 –لعب الجور  –الجحس 

الػاجب  -التغحية الخاجعة 
 لي .السشد 

 مخآه  –اقبلـ  –أوراؽ  تسثضمى
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 مناقػتوا:ونتائج الدزاضة 
فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات  وجػدعمى"   األوؿيشز الفخض  -ٔ

عجى عمى مقضاس التحخش البو عزػات السجسػعة التجخيبضة فى القضاسضضغ القبمى 
حضث يػجج فخؽ بضغ متػسصات رتب درجات القضاس البعجى تجاه االجشدى فى 

والبعجى عمى مقضاس الذعػر  عزػات السجسػعة التجخيبضة في القضاسضضغ القبمى
بالحنب لعزػات السجسػعة التجخيبضة )اآلتى تعخضغ لمتحخش الجشدى (  فى اتجاه 

متػسصات الجرجات لمقضاسضغ يتزح أف اتجاه ىحه بالخجػع الى و .التصبضق البعجى
ىحا الفارؽ يعدى , القضاس البعجىػ الفخوؽ فى صالح القضاس ذا الستػسط االصغخ وى

الدمػكى عمى عزػات السجسػعة التجخيبضة مسا يجؿ  الى تصبضق البخنامج السعخفى
مغ الذعػر بالحنب  لزحايا  لخفس الدمػكى عمى فعالضة البخنامج السعخفى

" دالة إحرائضًا عشج  Z,ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف قضسة "  لتحخش الجشدىا
مسا يذضخ إلى وجػد فخؽ بضغ متػسصى رتب درجات التصبضق  ٘ٓ.ٓمدتػى 

تعخضغ لمتحخش الجشدى( عمى  القبمصػالبعجى لصالبات السجسػعة التجخيبضة)اآلتى
 مقضاس الذعػر بالحنبفى اتجاه التصبضق البعجى.

 ائج الفخض االوؿ : تفدضخ نت  -ٕ
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 (ٔشكل )
 رسع بضانى لستػسصى التصبضق القبمى والبعجى لمسجسػعة التجخيبضة عمى أبعاد 

 مقضاس التحخش الجشدى والجرجة الكمضة
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فػخؽ بػضغ متػسػصات درجػات ) القضاسػضغ  وجػػد( ٔالخسع البضانى الدػابق شػكل ) يػضح   
ات السجسػعػة التجخيبضػة عمػى أبعػاد مقضػاس التحػخش الجشدػى والجرجػة القبمى والبعػجى(  لعزػػ 

يتزػػػح مػػػغ خػػػبلؿ العػػػخض الدػػػابق مػػػجى تػػػأثضخ التػػػجخل و الكمضػػػة فػػػى اتجػػػاه التصبضػػػق البعػػػجى، 
خرػػاؿ الزػػحضة, أشػػكاؿ التحػػخش , السعخفػػى الدػػمػكى عمػػى أبعػػاد مقضػػاس التحػػخش الجشدػػى )

قػػػانػنى , اآلثػػػار الشفدػػػضة الستختبػػػة عمػػػى أمػػػاكغ انتذػػػار التحػػػخش , أسػػػباب التحػػػخش , البعػػػج ال
 ( فكانت األبعاد األكثخ تأثضخًا تختضبيا كاآلتى: التحخش , استخاتضجضات الترجى لمتحخش

 البعج األوؿ: خراؿ الزحضة. -ٔ
 البعج الخامذ: البعج القانػنى .  -ٕ
 البعج الدادس: اآلثار الشفدضة الستختبة عمى التحخش . -ٖ
 ترجى لمتحخش .البعج الدابع: استخاتضجضات ال -ٗ
 البعج الثانى: أشكاؿ التحخش الجشدى . -٘
 البعج الخابع: أسباب التحخش الجشدى . -ٙ
 البعج الثالث: أماكغ انتذار التحخش الجشدى . -ٚ

فتػػجؿ نتػػائج ىػػحا الفػػخض عمػػى فعالضػػة البخنػػامج السعخفػػى الدػػمػكى الػػحى شبػػق عمػػى مجسػعػػة   
ات السجسػعػػة التجخيبضػػة , حضػػث الجراسػػة بيػػجؼ الحػػج مػػغ تػػأثضخ التحػػخش الجشدػػى عمػػى عزػػػ 

أضيػػػخ عزػػػػات السجسػعػػػة التجخيبضػػػة مدػػػتػيات مختفعػػػة عمػػػى مقضػػػاس التحػػػخش الجشدػػػى قبػػػل 
تصبضػػػق البخنػػػامج السعخفػػػػى الدػػػمػكى مػػػػغ خػػػبلؿ القضػػػاس القبمػػػػى , ولكػػػغ بعػػػػج تصبضػػػق جمدػػػػات 
البخنامج السعخفى الدمػكى سجل عزػات السجسػعة التجخيبضة انخفػاض عمػى مقضػاس التحػخش 

لجشدػػى , وتخجػػع الباحثػػة أسػػباب ىػػحه التغضػػخات الفعالػػة إلػػى تػػجريب العزػػػات عمػػى مسارسػػة ا
 الفشضات السعخفضة الدمػكضة التى تعسل عمى الحج مغ تأثضخ التحخش الجشدى.

 الفخض الثانى: 
فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات  وجػديشز الفخض الثانى عمى"     

البعجى و ضة )الآلتى تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى القضاسضضغ القبمى عزػات السجسػعة التجخيب
 فى اتجاه القضاس البعجى. الذعػر بالحنبعمى مقضاس 
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 تفدضخ نتائج الفخض الثانى : 
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(  ٕشكل )  

رسع بضانى لستػسصى التصبضق القبمى والبعجى لمسجسػعة التجخيبضة عمى مقضاس الذعػر 
حنببال  

( وجػد فخؽ بضغ متػسصات درجات حضث يػجج فخؽ ٕيػضح الخسع البضانى الدابق شكل )  
بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة في القضاسضضغ القبمى والبعجى عمى 

مقضاس الذعػر بالحنب لعزػات السجسػعة التجخيبضة ) اآلتى تعخضغ لمتحخش الجشدى (  
بالخجػع الى متػسصات الجرجات لمقضاسضغ يتزح أف اتجاه ىحه و عجى.فى اتجاه التصبضق الب

القضاس البعجى ىحا الفارؽ يعدى الى ػ الفخوؽ فى صالح القضاس ذا الستػسط االصغخ وى
تصبضق البخنامج السعخفى الدمػكى عمى عزػات السجسػعة التجخيبضة مسا يجؿ عمى فعالضة 

حنب  لزحايا التحخش الجشدى ,ويتزح مغ البخنامج السعخفى الدمػكى لخفس الذعػر بال
 . ٘ٓ.ٓ" دالة إحرائضًا عشج مدتػى  Zالججوؿ الدابق أف قضسة " 

(  التى ٕٕٔٓوتتفق نتائج ىحا الفخض مع نتائج الجراسات الدابقة ومشيا ) قصب حشػر    
فى خفس مذاعخ  الدمػكى أكجت عمى فعالضة العبلج  القائع عمى فشضات العبلج السعخفى

ب غضخ الدػية فتع تحدضغ مدتػى الرحة الشفدضة لجييع مغ خبلؿ التخمز مغ معاناتيع الحن
االضصخابات الشفدضة وخاصة الذعػر بالحنب .و مغ بعس السذكبلت   

  الفخض الثالث :
عمى " ال يػجج فخؽ داؿ إحرائضًا بضغ متػسصى رتب درجات التصبضق  الثالثيشز الفخض  

 سػعة التجخيبضة عمى أبعاد مقضاس التحخش الجشدى ".البعجى والتتبعى لصالبات السج
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 :  ثالثتفديخ نتائج الفخض ال
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 (ٖشكل )

 رسع بضانى لستػسصى التصبضق البعجى والتتبعى لمسجسػعة التجخيبضة عمى أبعاد 
 مقضاس التحخش الجشدى والجرجة الكمضة

يػجػػػج فػػػخؽ بػػػضغ متػسػػػصى درجػػػات التصبضػػػق  ( الٖالخسػػػع البضػػػانى الدػػػابق شػػػكل ) يػضػػػح
خرػػاؿ البعػػجى والتتبعػػى لصالبػػات السجسػعػػة التجخيبضػػة عمػػى أبعػػاد مقضػػاس التحػػخش الجشدػػى )

الزحضة, أشكاؿ التحخش , أماكغ انتذار التحخش , أسباب التحػخش , البعػج القػانػنى , اآلثػار 
 الجرجة الكمضة.و  الشفدضة الستختبة عمى التحخش , استخاتضجضات الترجى لمتحخش( 

( فعالضة التجخل ٕ٘ٔٓويؤكج نتائج ىحا الفخض ما تػصمت إلضو نتائج دراسة )أحسج حدغ   
فيحه الجراسات أثبتت فعالضة اإلرشاد ,السعخفى الدمػكى لسػاجيو مذكمة التحخش الجشدى 

استسخار فعالضات البخنامج مسا يجؿ و السعخفى الدمػكى فى الحج مغ آثار التحخش الجشدى 
 &  Kubany, E.Sىضل " )و مى األثخ السستج ليحا الشػع مغ اإلرشاد مثل دراسة " كػبانى ع

Hill, E.E 2003  فخمرت الجراسة إلى أف الشداء المػاتى أكسمغ جمدات العبلج السعخفى )
كبضخة فى تقجيخ الحات  خفسو االكتئاب و الدمػكى أضيخف انخفاضًا فى الذعػر بالحنب 

 .ما يؤكج صحة الفخضػ ( أشيخ مغ الستابعة, وىٙ -ٖى )استسخ التحدغ عمى مجو 
 : خابعالفخض ال

عمػػػػى" ال يػجػػػػج فػػػػخؽ داؿ إحرػػػػائضًا بػػػػضغ متػسػػػػصى رتػػػػب درجػػػػات  لخابػػػػعيػػػػشز الفػػػػخض ا 
 .الذعػر بالحنبالتصبضق البعجى والتتبعى لصالبات السجسػعة التجخيبضة عمى مقضاس 
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 (ٗشكل )

شالبات السجسػعة التجخيبضة عمى مقضاس التحخش ات رتب درجات رسع بضانى لستػسص
 .مقضاس الثقة بالشفذومقضاس االكتئاب و  الذعػر بالحنبالجشدى ومقضاس 

( ال يػجػػػج فػػػخؽ بػػػضغ متػسػػػصى درجػػػات شالبػػػات ٗالخسػػػع البضػػػانى الدػػػابق شػػػكل ) ػضػػػحي   
البعػػػجى والتتبعػػػى عمػػػى مقضػػػاس التحػػػخش الجشدػػػى ومقضػػػاس السجسػعػػػة التجخيبضػػػة فػػػى التصبضػػػق 

مػػغ  خػػبلؿ , مسػػا يذػػضخ إلػػى اسػػتسخار فعالضػػة البخنػػامج السدػػتخجـ فػػى الجراسػػة, الذػػعػر بالػػحنب
البخنػػػامج السعخفػػػى الدػػػمػكى تكتدػػػب الصالبػػػات شخيقػػػة أفزػػػل لمتعامػػػل مػػػع مذػػػكمة التحػػػخش 

قػػة أكثػػخ عقبلنضػػة ,  فضجعػػل ترػػبحغ أكثػػخ قػػجرة عمػػى مػاجيتػػو فػػي السدػػتقبل بصخيو الجشدػػى 
, حكسػػة فػػى تشػػاوؿ السذػػاكل التػػى يعػػانى مشيػػا مجػػتسعيع و مػػشيغ مػاششػػات ذوى نطػػخة متعسقػػة 

( ؛ ٕٛٓٓرشا حدػضغ ) أكجت دراساتو فالتحخش الجشدى نػع مغ أنػاع العشف السػجية لمسخأة 
ى تتسثػل ( أف لمتحخش الجشدي تجاعضاتو الشفدضة الخصضخة عمػى الزػحضة والتػٕٛٓٓدمحم قصب )

حػػاالت الرػػجاع واالكتئػػاب و الخػػػؼ وااللػػع واالحػػخاج والخجػػل و فػػى الذػػعػر بالغزػػب الذػػجيج 
اضػػػػصخابات فػػػػى الشػػػػـػ و بعػػػػس االعػػػػخاض الفضديقضػػػػة مثػػػػل حػػػػجوث اضػػػػصخابات فػػػػى السعػػػػجه أو 

جـ احتػخاـ والكػابضذ وفقجاف الػزف وكحلظ بعس االعخاض الشفدضة واالنفعالضة مشيػا الذػعػر بعػ
 .والغزبالحات واالقمق 

 : خامسالفخض ال
دالػة إحرػائضًا بػضغ درجػات شالبػات  ارتباشضػوعبلقػات  وجػػدعمى"  الخامذيشز الفخض     

تعخضػػغ لمتحػخش الجشدػػى( فػى مقضػاس التحػػخش الجشدػى ومقضػػاس  الآلتىالسجسػعػة التجخيبضػة)
 . الذعػر بالحنب
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 :خامسالفخض ال تفديخ نتائج
 معامل االرتباط التتابعى لبضخسػف  ةالباحثاستخجمت  لخامذالختبار صحة الفخض ا   

Correlation Coefficient  الذعػر لحداب العبلقات االرتباشضة بضغ التحخش الجشدى و
 ( نتائج ىحا الفخض:ٔويػضح ججوؿ ) ,بالحنب

 (ٔججوؿ )
قضع معامبلت االرتباط  بضغ درجات أفخاد العضشة فى مقضاس التحخش الجشدى ومقضاس 

  الذعػر بالحنب
 الستغضخات      

 الذعػر بالحنب االكتئاب الثقة بالشفذ التحخش الجشدى  الستغضخات              

 **ٔٙ.ٓ **ٗٚ.ٓ **ٚ٘.ٓ - - التحخش الجشدى
 - **ٖٙ.ٓ **ٙ٘.ٓ - **ٔٙ.ٓ الذعػر بالحنب

٘ٓ.ٓ)*( داؿ إحرائضًا عشج مدتػى          ٔٓ.ٓ)**( داؿ إحرائضًا عشج مدتػى   
الذعػر بالحنب و مػجبة( بضغ التحخش الجشدى  (  العبلقة شخدية ٔغ ججوؿ )تزح موي    

(عمى أف الذعػر بالحنب مغ أبخز  ٕٗٓٓعادؿ ىخيجى, و فقج أكجت دراسة )شخيف فخج 
اآلثار الشاجسة عغ تعخض السخأة لمتحخش الجشدي, فعادة ما تحسل السخأة نفديا سبب تعخضيا 

 لمتحخش الجشدى .
ف لمتحخش الجشدى تأثضخات أ ((Littleton, H., &Breitkopf, C. R., 2006ويخى    

شػيمة األجل عمى الزحضة ومشيا: تجنى احتخاـ الحات, المـػ الحاتى والذعػر بالحنب الحى 
 Littleton, H., &Breitkopf, C. R., 2006,p p .لدشػات ويسكغ أف يجـو لذيخ أ

116-161)) 
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 نتائج الدزاضة : 
 الحالية إلى:تهصلت الجراسة    

وجػد فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة فى   .ٔ
 البعجى عمى أبعاد مقضاس التحخش الجشدى فى اتجاه التصبضق البعجى.و القضاسضضغ القبمى 

وجػد فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة  .ٕ
 الذعػر بالحنبالبعجى عمى مقضاس و خش الجشدى( فى القضاسضضغ القبمى تعخضغ لمتحالآلتص)

 فى اتجاه القضاس البعجى.
ػجج فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة يال  .ٖ

تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى التصبضق البعجى والتتبعى عمى أبعاد مقضاس التحخش الآلتص)
 الجشدى .

فخوؽ دالة إحرائضًا بضغ متػسصات رتب درجات عزػات السجسػعة التجخيبضة ػجج يال  .ٗ
 .الذعػر بالحنبتعخضغ لمتحخش الجشدى( فى التصبضق البعجى والتتبعى عمى مقضاس الآلتص)

 الآلتىوجػد عبلقات ارتباشضة دالة إحرائضًا بضغ درجات شالبات السجسػعة التجخيبضة) .٘
 . الذعػر بالحنبتحخش الجشدى ومقضاس تعخضغ لمتحخش الجشدى( فى مقضاس ال

 توصيات الدزاضة: 
إعجاد ورش عسل لصالبات الجامعة عغ التػعضة بحقػقيغ وواجباتيغ فى قزايا  .ٔ

  .التحخش الجشدى
إقامة نجوات حػؿ االضصخابات االنفعالضة وتأثضخىا عمى الرحة الشفدضة نتضجة  .ٕ

 التعخض لمتحخش الجشدى وكضفضة عبلجيا .
 ووضعضة سساوية ضػابط ليا كغخيدة الجشذ ماىضة عغ والثقافي فكخي ال الػعي نذخ .ٖ

 والشػادي والسجارس وسائل اإلعبلـ خبلؿ مغ واالجتساعي واألخبلقي واإلرشاد الجيشي
 وأماكغ العسل. الخياضضة

       القتالضة الخياضة بعس بتعمعو أ المفطضة بالسػاجية سػاء الشفذ عغ الجفاع كضفضة عمتع .ٗ
 تيضغ كخامتو محجودة قمضمة بكمسات لمسعتجي الخفس إعبلف مع ػ(ف غػنك  -كارتضو)

 .فضو  يتػاجج الحي السكاف عغ االبتعاد ورجػلتو ومحاولة
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 يصخأ تغضخ أي ومبلحطة االشفاؿو السخاىقضغ  وخاصة باىتساـ والبشات لؤلبشاء االستساع .٘
 لتدتعضج نفدضاً  عبلجاً  الزحضة وعبلج عشيا اإلببلغ ومحاولة الحالة عمضيع واستضعاب

 باآلخخيغ و بشفديا  ثقتيا
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 :املساجع
.  الذخرضة واالضصخابات الدمػكضة والػججانضة( .ٜٜٚٔآماؿ عبجالدسضع ممضجى باضة)  .ٔ

 السرخية.ػ مكتبة االنجم القاىخة:
(. فعالضة بخنامج إرشادي باستخجاـ السجخل السعخفى الدمػكى ٕ٘ٔٓأحسج محسػد حدغ ) .ٕ

رسالة لسػاجيو مذكمة التحخش الجشدى بضغ تبلمضح السخحمة االعجادية.  فى خجمة الفخد
. دكتػراه   , كمضة الخجمة االجتساعضة , جامعة الفضـػ

فاعمضة العبلج السعخفى الدمػكى فى (. ٖٕٔٓحامج بغ احسج ضضف هللا الغامجى) .ٖ
 . االسكشجرية:  دار الػفاء لمصباعة . معالجة بعس اضصخابات القمق

( . غضـػ فى سساء مرخ التحخش الجشدي: مغ السعاكدات الى ٕٛٓٓحدضغ )رشا دمحم  .ٗ
 , السخكد السرخى لحقػؽ السخأة .رسالة ماجدتضخاالغتراب دراسة سػسضػلػجضة . 

( . التحخش الجشدى بالسخأة العاممة : ٕٗٓٓشخيف شػقى دمحم فخج , وعادؿ دمحم ىخيجى ) .٘
بجامعة القاىخة  مجمة كمضة اآلدابيات. دراسة استكذافضة عمى عضشة مغ العامبلت السرخ 

،ٚ  ،ٜٔ-ٜٚ . 
لمصفل.بحث مقجـ الى  القانػنضة والحساية اإليحائى الػالجيغ (. سمػؾٖٜٜٔكخيع) عدة .ٙ

 االجتساعضة لمبحػث القػمى السخكد . القاىخة:والعذخيغ الحادى وآفاؽ القخف  الصفل مؤتسخ
              والجشائضة.

( .فعالضة بخنامج معخفى سمػكى لخفس مدتػى الذعػر ٕٕٔٓقصب عمى خمضل حشػر ) .ٚ
-ٚٔٔ(, ٕ) ٗبجمشيػر, ،مجمة كمضة التخبضةبالحنب لجى عضشة مغ السكفػفضغ السكتئبضضغ . 

ٖٔٙ . 
 الذعػر مدتػى  خفس فى االنفعالي العقبلنى العبلج (. فاعمضةٜٜ٘ٔسعفاف) أحسج دمحم .ٛ

 . ٖٕ٘-ٕٓٗ , ٜٔ, شسذ عضغ بجامعة ،التخبضة ضةمك ةممجبالحنب, 
: دراسة مقارنو التحخش الجشدي أبعاد الطاىخة آلضات السػاجية(. ٕٛٓٓدمحم عمى قصب ) .ٜ

 بضغ القػانضغ الػضعضة والذخيعة االسبلمضة . القاىخة : إيتخاؾ لمصباعة والشذخ .
(. دراسة تشبؤيو ألثخ الذعػر بالحنب عمى الرحة ٕٔٔٓصبلح فؤاد دمحم مكاوى ) .ٓٔ

 مجمة كمضة اآلدابفدى لجى الذباب الجامعى الستعاشضغ لمبانجػ. الشفدضة والتػافق الش
 .ٖٚٔ-ٜٕٔ,  ٛ٘بجامعة الدقازيق , 
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رسالة (. تجخيع التحخش الجشدى وعقػبتو . ٜٕٓٓميشج بغ حسج بغ مشرػر الذعضبى ) .ٔٔ
 ، كمضة الجراسات العمضا جامعة نايف العخبضة لمعمـػ االمشضة .ماجدتضخ

. السشػفضة:  دار التحخش الجشدي وجخائع العخض. (ٕٔٔٓىذاـ عبج الحسضج فخج ) .33
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Suggested Program to Decrease Feeling Guilty in Female 

University Students Victims of Sexual Harassment 
 

Abstract 

      The recent research study aimed at testing the efficiency of a 

Cognitive Behavioral Program to Decrease Feeling Guilty in Female 

University Students Victims of Sexual Harassment .The research 

sample (8) female students for one experimental group .The program 

has lasted for (11) sessions . The research study made use of the 

following tools : a measure of Sexual Harassment (designed by the 

researcher), a measure of Feeling Guilty prepare by D / Mohamed 

Safaan. The research results can be summed up in the following 

point.(1) there were statistically significant differences among the 

means of scores of  experimental group in the pre-test and the post -

test on the perfectionism scale with its dimensions on the measures of 

(Sexual Harassment,  Feeling Guilty) and on the scale as a whole after 

the implementation of the program for the favor of the post – test .(2) 

there were no statistically significant differences among the means of 

scores of  experimental group in the post -test and the alterative -test 

on the perfectionism scale with its dimensions on the measures of 

(Sexual Harassment, Feeling Guilty) and on the scale as a whole after 

the implementation of the program for the favor of the post – test 

 


