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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تق�صي فاعلية برنامج �إر�شادي جمعي يف خف�ض االكتئاب ،وحت�سني
تقدير الذات لدى مدمني املخدرات يف مركز الأمل باململكة العربية ال�سعودية .تكون جمتمع
الدرا�سة من جميع مدمني املخدرات الذين يراجعون م�ست�شفى الأمل يف جدة باململكة
العربية ال�سعودية ،واختار الباحثان عينة متي�رسة من املفحو�صني ،وقد بلغ عدد العينة
الكلي ( )30مدمن ًا ممن تو�صل الباحثان �إىل �إقناعهم بامل�شاركة بالربنامج ،وقد ُق�سم �أفراد
العينة ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني )15( :مدمن ًا لي�شكلوا املجموعة جتريبية ،و ( )15مدمن ًا
وطبق الربنامج الإر�شادي على املجموعة التجريبية.
عينة لي�شكلوا املجموعة ال�ضابطةِّ ،
و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≥0.05يف خف�ض االكتئاب على
مقيا�س بيك ل�صالح املجموعة التجريبية مما ي�ؤكد فاعلية الربنامج امل�ستخدم يف خف�ض
االكتئاب .وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≥0.05تعزى لأثر املجموعة
على مقيا�س تقدير الذات ل�صالح املجموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية :االكتئاب ،تقدير الذات� ،إدمان املخدرات ،برنامج �إر�شادي
جمعي.
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The Effect of a Group Counseling Program in Reducing Depression
and Enhancing Self Esteem among Drug Addicts
in Al- Amal Hospital in Saudi Arabia.

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the effect of a group- counseling
program in reducing depression and enhancing self- esteem among drug
Addicts in Al- Amal Hospital in Saudi Arabia. The population of the study
consisted of all drug addicts in Al- Amal Hospital in Jeddeh in Saudi Arabia.
The researchers selected an available sample consisted of (30) individuals
who agreed to participate in the study, and were divided randomly into two
groups: (15) to form the experimental group and (15) to form the control
group. The researchers administrated the counseling program on the
experimental group.
The findings of the study showed that there were significant statistical
differences at the level of (a<0.05) in reducing depression on Beck scale
in favor of the experimental group, which indicated the effectiveness of the
counseling program in reducing depression. Moreover, the findings of the
study showed that there were significant statistical differences at the level
of (a< 0.05) attributed to group effect on self- esteem scale in favor of the
experimental group.
Key Words: Depression. Self- esteem. Substances Addiction. Collective
Counseling program.
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مقدمة:
نالت م�شكلة املخ ِّدرات يف الآونة الأخرية اهتمام ًا كبرياً لدى بع�ض الباحثني والهيئات
املحلية والعاملية؛ ب�سبب ازدياد انت�شار هذه امل�شكلة �رسيع ًا وتف�شيها يف �أغلب املجتمعات،
حيث غدت م�شكلة عاملية وحملية ،تتطلب تكاتف اجلهات جميعها ،من منظمات وم�ؤ�س�سات
عاملية وحملية ،وعقد م�ؤمترات ،و�سن قوانني �صارمة ،من �ش�أنها �أن حتد من تفاقم هذه
امل�شكلة وتخفيف انت�شار �أ�رضارها اجل�سيمة التي تلحق بج�سم الفرد ونف�سه وجمتمعه،
فالإدمان على املخدرات ظاهرة مدمرة يف املجتمعات ،ودمارها ال يقت�رص على الفرد
وحده ،فهي م�شكلة اجتماعية يت�أثر بها �أفراد املجتمع جميعاً.
ويرى غامن (� )2005أن م�شكلة الإدمان على املخ ِّدرات لها م�ضارها اجل�سمية والنف�سية
والعقلية واالجتماعية واملالية التي تنعك�س على املجتمع ب�أ�رسه ،وعلى احلياة االجتماعية
وال�صحية واالقت�صادية للأفراد واملجتمعات ،لأنها م�شكلة متعددة اجلوانب ،فهي ال تتوقف
على الفرد وحده �أو على جانب من جوانب تواجد �أي جمتمع ،و�إمنا على املجتمع بكل جوانبه
وطبقاته وقطاعاته ،ونظمه القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية.
وي�ؤكد بري�سون (� )Person, 2005أن تعاطي املخ ِّدرات و�إدمانها يع ّد من امل�شكالت
النف�سية االجتماعية اخلطرية ،التي ت�ؤثر على املجتمع ب�صفة عامة ،وعلى الفرد ب�صفة
خا�صة ،مبا يرتتب عليها من �آثار نف�سية واجتماعية واقت�صادية �سيئة .وتكمن خطورة هذه
امل�شكلة يف انت�شارها لدى ال�شباب ،الذين ميثلون قوة ب�رشية �أ�سا�سية يف املجتمع.
ويرتبط االكتئاب لدى املدمنني ب�ضعف ت�أكيد الذات ،وهم بالتايل يعانون من عدم
ثقة ب�أنف�سهم مثل الغ�ضب ،والثورة بوجه الآخرين� ،إ�ضافة �إىل االنعزالية والوحدة وعدم
التوا�صل االجتماعي ( . )Susanne, 2003وت�أكيد الذات ميثل نوع ًا من التفاعل االجتماعي
الذي ينتج عنه خمرجات ومهارات اجتماعية متنوعة ال ميتلكها املدمن ،ب�سبب حالته
ال�صحة والنف�سية ()Wislon & Ross, 2001
وت�شري العديد من الدرا�سات والبحوث (& Wilson, Buehler, Lawford, Schmidt,
� )Yong, 2012; Person, 2005; Robertson, 2000إىل �أن املدمن هو �شخ�ص مكتئب دوماً،
ولي�ست لديه القدرة على مواجهة م�شاعر الإحباط والأمل ،فهو يعجز عن مواجهة م�شكالته،
وغالب ًا ما يفتقر �إىل احلزم ،وال يقوى على ت�أجيل رغباته �إذ ي�سعى لإ�شباع لذاته وغرائزه،
واملدمن �شخ�ص يحب ذاته (نرج�سي)  ،عالقاته م�ضطربة بالآخرين� ،إذ ينظر �إليهم وك�أنهم
288

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()13

 -نيسان

2016

�أداة للمنفعة ولي�س ك�أ�شخا�ص ،لذلك ف�إن �أغلب عالقاته مبنية على م�صلحته اخلا�صة .كما
�أنه مييل �إىل عقاب الذات وتدمريها ،وذلك ب�إ�رصاره على تناول املخ ِّدر رغم تدهور �صحته
وتراكم م�شكالته االجتماعية واالقت�صادية� ،إال �أنه يظل مدفوع ًا قهريا ً ،لتدمري نف�سه ،وما
ي�ساعده على ذلك هو �ضعف الأنا و�إح�سا�سه بالعجز والإحباط �إزاء الواقع.
وت�شري الدرا�سات والبحوث (اجلوهي1999 ،؛ قواقنة� )2012 ،إىل �أن عملية العالج
الطبي والإر�شاد النف�سي من العمليات الدقيقة واملهمة التي ُيعتمد عليها يف �إعادة ت�أهيل
املدمنني وتخفي�ض حاالت القلق واالكتئاب لديهم؛ لي�صبحوا فاعلني ومنتجني يف
جمتمعاتهم ولي�أخذوا دورهم الطبيعي يف عمليتي الإنتاج والبناء .وتتنوع �أ�ساليب عالج
املدمنني وطرقه ،فبع�ض هذه الأ�ساليب تركز على اجلانب الطبي ،الذي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على التخفيف التدريجي للمادة املخدرة ،وتنظيف اجل�سم من ال�سموم التي �أ�صابتهم نتيجة
لعملية التعاطي.
ويهدف العالج والإر�شاد النف�سي �إىل �إك�ساب املدمنني جمموعة من املهارات االجتماعية
والنف�سية ،التي من �ش�أنها �أن تزودهم بح�صيلة �سلوكية ومعرفية ،ت�سهم يف حت�سني القدرة
على التكيف ،ورفع مفهوم الذات ،للتخل�ص من حاالت االكتئاب املرافق لعملية التعاطي (�أبو
عبادة ونيازي ، )2001 ،بالإ�ضافة �إىل �إك�ساب املدمنني مهارات �شخ�صية ،مثل مقاومة
ت�أثري الإعالم ،والتعامل مع �ضغط الرفاق ،وتقوية مهارات �إدارة الذات ،ومواجهة التوتر،
على افرتا�ض �أن املدمنني لديهم حاجة ملثل هذه املهارات والتدخالت النف�سية (جبل،
 . )2000ومن هنا جاءت فكرة تطبيق �أول برنامج جتريبي �إر�شادي يف تخفي�ض حدة القلق
واالكتئاب لدى عينة من مدمني املخدرات يف اململكة العربية ال�سعودية.

مشكلة الدراسة:
متثلت م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما �أثر برنامج
�إر�شادي جمعي يف خف�ض االكتئاب وحت�سني م�ستوى الذات لدى مدمني
املخدرات يف مركز الأمل باململكة العربية ال�سعودية؟
أسئلة الدراسة:
1.1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية من املدمنني الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي ،ومتو�سط
درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة من املدمنني الذين مل يتعر�ضوا للربنامج الإر�شادي على
مقيا�س بيك االكتئاب يف القيا�س البعدي؟ .
289

أثر برنامج إرشادي جمعي في خفض االكتئاب وحتسني تقدير الذات
لدى مدمني اخملدرات في مركز األمل باململكة العربية السعودية

أ .فليح فتال الرويلي
د .رعد لفتة الشاوي

2.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعة التجريبية من املدمنني الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي ،ومتو�سط
درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة من املدمنني الذين مل يتعر�ضوا للربنامج الإر�شادي على
مقيا�س تقدير الذات يف القيا�س البعدي؟ .

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر الربنامج الإر�شادي اجلمعي يف خف�ض االكتئاب
وحت�سني م�ستوى الذات لدى مدمني املخ ِّدرات يف مركز الأمل يف اململكة العربية ال�سعودية.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية وذلك على النحو
الآتي:
1.1ميكن �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إ�ضافة نتائج �إىل الرتاث النظري اخلا�ص يف هذا

املو�ضوع املهم.
2.2نتائج هذه الدرا�سة ميكن �أن تثري نقاط ًا بحثية مل تدر�س بعد ,بالن�سبة لعالج
مدمني املخدرات �ضمن برنامج �إر�شادي متنوع ومدى ت�أثري االكتئاب على تدين احلالة
النف�سية وال�صحية ملدمني املخ ِّدرات.
3.3تزويد املكتبة العربية يف درا�سة جتريبية ت�ساهم يف دفع عجلة البحوث النف�سية
�إىل التقدم.
4.4اال�ستفادة من نتائج هذه الدرا�سة لن�رش �أهمية العالج النف�سي ,وحث �أ�صحاب
االخت�صا�ص بالقيام بدورهم جتاه املدمنني.
5.5تطبيق برنامج يدرب مدمني املخ ِّدرات على بع�ض املهارات والأ�ساليب الإر�شادية
املهمة لتخفيف حدة االكتئاب ،وحت�سني م�ستوى تقدير الذات لديهم.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الربنامج الإر�شادي :هو برنامج قائم على جمموعة من النظريات الإر�شادية
يهدف �إىل خف�ض القلق واالكتئاب لدى عينة من مدمني املخدرات ،ولغر�ض هذه الدرا�سة
يعرف ب�أنه :جمموعة من الأن�شطة واال�سرتاتيجيات والأ�ساليب الإر�شادية بهدف حتقيق
�أغرا�ض الدرا�سة.
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◄◄االكتئاب :خربة وجدانية �شخ�صية تت�سم �أعرا�ضها بالت�شا�ؤم وفقدان االهتمام،
وال�شعور بالف�شل ،وعدم الر�ضا والرغبة يف �إيذاء الذات ،كما يف حاالت االنتحار وفقدان
ال�شهية وبطء اال�ستجابة (العنزيُ . )18 ،2009 ،ويعرف االكتئاب �إجرائياً :ب�أنه الدرجة
التي يح�صل عليها �أفراد العينة على اختبار بيك ب�صورته الثانية.
◄◄مفهوم تقدير الذات :نظرة الفرد العامة لنف�سه ،بالإ�ضافة �إىل �إدراك الفرد لكفاءته
ويعرف
يف القيام ب�أدواره املختلفة و�آرائه يف املواقف املختلفة (. )Vernon,1989: 11
َّ
تقدير الذات �إجرائي ًا ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها الفرد على مقيا�س مفهوم الذات املطبق
يف الدرا�سة.
عرف غامن ( )11 :2005الإدمان ب�أنه �سوء ا�ستعمال العقاقري
◄◄�إدمان املخ ِّدراتُ :ي ِّ
واملنتجات املخدرة ،حيث ي�صبح املدمن حتت ت�أثريها يف جميع ت�رصفات حياته ،وال
ميكنه اال�ستغناء عنها ،ومبجرد نفاذها ي�سعى للح�صول عليها .ويعرف الباحثان الإدمان
�إجرائي ًا ب�أنه التعاطي املتكرر ملادة نف�سية �أو ملواد نف�سية لدرجة �أن املتعاطي يك�شف عن
ان�شغال �شديد بالتعاطي .كما يك�شف عن عجز �أو رف�ض لالنقطاع �أو لتعديل تعاطيه ،ويكون
بحاجة للعالج الطبي والنف�سي.

حدود الدراسة وحمدداتها:
♦ ♦احلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة يف العام 2015 /2014م.
♦ ♦احلدود املكانية :طبقت الدرا�سة يف م�ست�شفى الأمل بجدة.
♦ ♦احلدود الب�رشية :طبقت الدرا�سة على عينة من الذكور املدمنني على تعاطي
املخ ِّدرات.
♦ ♦ يرتبط تعميم نتائج الدرا�سة احلالية ب�صدق وثبات الربنامج والتزام امل�سرت�شدين
باجلل�سات ،ويرتبط تعميم النتائج مبدى �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها.

الدراسات السابقة:
يتناول هذا اجلزء عر�ضاً للدرا�سات ال�سابقة بعد تق�سيمها ملحورين ذات ال�صلة،
يلي ذلك تعقيب عام عليها:
♦ ♦املحور الأول :الدرا�سات املتعلقة بربامج خف�ض االكتئاب لدى مدمني
املخدرات
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�أجرى امل�شاقبة ( )2004درا�سة يف اململكة الأردنية الها�شمية هدفت �إىل التعرف �إىل
�أثر برنامج �إر�شاد جمعي قائم على مفهوم الذات واملهارات االجتماعية لتطوير مفهوم الذات
واملهارات االجتماعية ،وخف�ض �سلوك الإدمان لدى املدمنني على املخ ِّدرات .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )20فرداً من املدمنني ،حيث ا�ستمرت الدرا�سة �ستة �أ�سابيع مبعدل جل�ستني
�أ�سبوعياً ،مدة اجلل�سة الواحدة ( )90دقيقة ،وقد ق�سمت عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني هما:
املجموعة التجريبية وتكونت من (� )10أفراد مدمنني وتلقت الربنامج ملدة �ستة �أ�سابيع
مبعدل جل�ستني �أ�سبوعياً ،وتكونت املجموعة ال�ضابطة من (� )10أفراد من املدمنني مل يتلقوا
الربنامج الإر�شادي .واُ�ستخدم مقيا�س مفهوم الذات ومقيا�س املهارات االجتماعية ومقيا�س
�سلوك الإدمان قبلي ًا وبعدياً .حيث �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
مفهوم الذات واملهارات االجتماعية ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما بينت الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف �سلوك الإدمان بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ل�صالح
املجموعة التجريبية ،حيث انخف�ض �سلوك الإدمان لدى �أفراد هذه املجموعة.
وهدفت درا�سة لو ودوبارد وباريخ ( )Lau, Dubord & Parikh, 2004يف كندا �إىل
معرفة �أثر �أ�ساليب العالج ال�سلوكية يف خف�ض االكتئاب لدى عينة من متعاطي املخدرات.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )34مدمن ًا كندي ًا ممن يعانون من القلق واالكتئاب ،وقد ا�شتمل
العالج على الأ�ساليب العالجية ال�سلوكية ،وت�ضمن الربنامج ( )10جل�سات مدة كل جل�سة
( )90دقيقة ،وا�ستخدم يف الدرا�سة مقايي�س بيك للقلق ،وبيك لالكتئاب ،ومقيا�س االنطباع
ال�رسيري العاملي ،وكانت النتائج تدل على �أن �أكرث من ( )34من امل�شاركني �أنهوا اجلل�سات
كاملة ،وحققوا تقدم ًا ملحوظاً ،و�أظهر املر�ضى حت�سن ًا وا�ضحاً ،وكانت �أ�ساليب العالج
ال�سلوكي املعريف فعالة ،و�أدت �إىل خف�ض القلق واالكتئاب.
كما �أجرى كوبر ومكورماك ( )Copuer & Mucrmaack, 2006درا�سة يف اململكة
املتحدة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر العالج النف�سي اجلماعي يف تخفيف القلق لدى عينة
من املراهقني متعاطي الكحول واملخدرات .تكونت عينة الدرا�سة من ( )24مراهق ًا ذكراً
يتعاطون الكحول واملخدراتُ ،ق�سموا �إىل جمموعتني مت�ساويتني �ضابطة وجتريبية،
خ�ضعت املجموعة التجريبية جلل�سات عالج نف�سي جماعي ملدة �شهرين حيث ت�ضمنت
طبق مقيا�س قلق احلالة على
اجلل�سات العديد من الفنيات ال�سلوكية .وبعد انتهاء التجربة ِّ
املجموعتني ،وقد بينت النتائج انخفا�ض م�ستوى القلق بن�سبة وا�ضحة عند �أفراد املجموعة
التجريبية ،مما يثبت فاعلية الإر�شاد النف�سي يف تخفي�ض حدة القلق لدى املدمنني.

و�أجر ى بوملا�ش وهاركنز و�ستيوارت وباجي
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 )art, Bagby, 2009درا�سة يف تورنتو بكندا هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني �سمات
ال�شخ�صية و�أحداث احلياة ال�ضاغطة واال�ستجابة للعالج عند املدمنني امل�صابني باالكتئاب
ال�شديد ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )113فر ًدا يراجعون مراكز �صحية متخ�ص�صة بالإدمان
وعالج االكتئاب .وخ�ضع امل�شاركون لعالج �سلوكي معريف ملدة (� )16أ�سبوع ًا ثم طبق
عليهم مقيا�س بدفورد لأحداث احلياة ال�ضاغطة .و�أظهرت الدرا�سة �أن ال�ضغوطات التي تقع
على الفرد و�سببت له االكتئاب تزيد من حالته �سوءاً �إال �إذا مت عالج هذه الأحداث و�إنها�ؤها
م�سب ًقا .كما بينت الدرا�سة �أن التوتر ي�صيب �أولئك الذين ينتقدون �أنف�سهم �أكرث ،وبالتايل
ي�صابون بن�سب �أعلى من االكتئاب.
و�أجرت �أبو عيطة واحل�سن ( )2014درا�سة يف اململكة الأردنية الها�شمية هدفت �إىل
ا�ستق�صاء فاعلية العالج التعبريي يف حت�سني تقدير الذات ،والدعم االجتماعي ،وخف�ض
�أعرا�ض اال�ضطرابات النف�سية لدى مدمني املخ ِّدرات .واختري ( )20مدمنا ًبطريقة ق�صدية
ترتاوح �أعمارهم بني  30-19ليمثلوا �أفراد الدرا�سة من مركز عالج وت�أهيل املدمنني،
و ُق�سموا �إىل جمموعتني بطريقة ع�شوائية؛ جمموعة جتريبية ( )10مدمنني وجمموعة
�ضابطة ( )10مدمنني ،ولتحقيق الهدف� ،أُعد مقيا�س تقدير الذات وقائمة ل�شطب الأعرا�ض
النف�سية ومقيا�س الدعم االجتماعي والت�أكد من ال�صدق والثبات .و�أُعد برنامج �إر�شاد م�ستند
على العالج التعبريي .وتكون الربنامج من ( )9جل�سات �إر�شادية ،مدة كل جل�سة ()120
دقيقة .وبعد انتهاء تطبيق الربنامج مت التطبيق البعدي لأدوات الدرا�سة :مقيا�س تقدير
الذات ،وقائمة ل�شطب الأعرا�ض النف�سية ،ومقيا�س الدعم االجتماعي على �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة .وبعد �أ�سبوعني متت املتابعة بتطبيق �أدوات الدرا�سة :مقيا�س تقدير
الذات وقائمة ل�شطب الأعرا�ض النف�سية ومقيا�س الدعم االجتماعي على �أفراد املجموعة
التجريبية .و�أظهرت نتائج حتليل التباين وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف التطبيق البعدي
بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف اال�ضطرابات النف�سية ،ويف تقدير الذات ،ويف
الدعم االجتماعي .ومل تظهر نتائج حتليل التباين فروق ًا بني التطبيق البعدي واملتابعة
يف كل من تقدير الذات والدعم االجتماعي� ،إال �أنها �أظهرت حت�سن ًا يف �أعرا�ض اال�ضطرابات
النف�سية وبداللة �إح�صائية.

♦ ♦املحور الثاين -الدرا�سات املتعلقة بتقدير الذات واالكتئاب لدى املدمنني:
ال�سمة العامة
وقام �أحمد ( )2010ب�إجراء درا�سة يف ليبيا هدفت �إىل
التعرف �إىل ِّ
َّ

املميزة ملفهوم الذات والأمن النف�سي ،لدى متعاطي املخ ِّدرات ،وكذلك التعرف �إىل العالقة
بني مفهوم الذات والأمن النف�سي لدى متعاطي املخدرات ،بالإ�ضافة �إىل عالقتهما ببع�ض
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املتغريات الأخرى .ولتحقيق هذه الأهداف ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،واختريت
عينة بلغ حجمها ( )158حالة ،منها ( )122حالة من الذكور ،و ( )36حالة من الإناث
ميثلون ثالث م�ؤ�س�سات للإ�صالح والت�أهيل بفرع ال�رشطة الق�ضائية باملنطقة الغربية يف
ليبيا .اختريت هذه العينة با�ستخدام طريقة العينة العمدية ،وقد طُ ِّبق مقيا�س مفهوم الذات،
ومقيا�س الأمن النف�سي ،وا�ستمارة جلمع املعلومات الأولية عن �أفراد العينة من املحكومني
منهم واملوقوفني على ذمة ق�ضايا تعاطي املخدرات .وبينت النتائج � َّأن مفهومي الذات
والأمن النف�سي لدى متعاطي املخ ِّدرات يت�سمان بال�سلبية بدرجة دالة �إح�صائياً ،كما �أثبتت
النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني مفهوم الذات والأمن النف�سي لدى متعاطي
املخ ِّدرات .وتو�صلت نتائج البحث �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة طردية دالة �إح�صائي ًا بني مفهوم
الذات والأمن النف�سي ،مع امل�ستوى التعليمي ،وامل�ستوى العمري بني �أفراد عينة البحث،
بالإ�ضافة لعدم وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا يف مفهوم الذات والأمن النف�سي لدى عينة
البحث تبع ًا الختالف املهنة ،والو�ضع العائلي ،كما تو�صلت نتائج هذا البحث �إىل وجود
اختالف بني �أبعاد مفهوم الذات و�أبعاد الأمن النف�سي لدى متعاطي املخدرات.
من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة تبني للباحثني وجود �أثر �سلبي لتعاطي
املخدرات على ال�صحة النف�سية وم�ستوى الذات لدى املدمنني ،وهذا ما ظهر من خالل
درا�سات مثل درا�سة احمد ( ، )2010وقد بينت معظم الدرا�سات �أهمية و�رضورة �إر�شاد
مدمني املخ ِّدرات من خالل برامج تخف�ض االكتئاب لديهم ،وحت�سن م�ستوى تقدير الذات.
وتتفق الدرا�سة احلالية مع هذه الدرا�سات ب�رضورة الك�شف عن فاعلية الربامج الإر�شادية
يف حت�سني اجلوانب ال�صحية النف�سية ملتعاطي املخدرات خالل فرتة العالج .وتتميز الدرا�سة
احلالية عن هذه الدرا�سات يف �أنها ت�شمل عدداً من املتغريات مثل :االكتئاب ،وم�ستوى الذات،
لدى املتعاطني الذين يعاجلون من التعاطي ،وهو ما مل تقم به الدرا�سات ال�سابقة ،وبخا�صة
يف ظل ندرة الدرا�سات وال�سعودية على وجه اخل�صو�ص – بحدود اطالع الباحثني -حول
املو�ضوع.

الطريقة واإلجراءات:
أفراد عينة الدراسة:
اختار الباحثان عينة متي�رسة من مدمني املخدرات الذين يراجعون م�ست�شفى الأمل
بجدة ،وبلغ عدد العينة الكلي ( )30مدمن ًا ممن تو�صل الباحثان �إىل �إقناعهم بالربنامج
وح�صل على موافقتهم وموافقة �إدارة امل�ست�شفى على م�شاركتهم يف الدرا�سة ،وقد مت االتفاق
مع ( )15مدمن ًا لي�شكلوا جمموعة جتريبية ،و ( )15مدمن ًا لي�شكلوا جمموعة �ضابطة ،وقد
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ترك الباحثان حرية االختيار للمري�ض بهدف �إعطاء املري�ض ح�س ًا من امل�س�ؤولية جتاه
الربنامج.
أدوات الدراسة:

♦ ♦�أوالً -قائمة بيك لالكتئاب
و�صف املقيا�س:
منذ ن�رش ال�صورة املخت�رصة ملقيا�س بيك الأول املعدل لالكتئاب بالعربية ،ا�ستخدم
املقيا�س على نطاق وا�سع يف م�رص والبالد العربية ،ك�أداة بحثية رئي�سة يف درا�سة
االكتئاب ،لكي يكون املقيا�س �أداة منا�سبة لت�شخي�ص ا�ضطرابات االكتئاب ،من جانب
الأطباء النف�سيني والأخ�صائيني واملر�شدين النف�سيني على حد �سواء ،م�ستخدمني يف ذلك
لغة الع�رص احلايل يف التعامل مع اال�ضطرابات العقلية.
والواقع �أنه منذ ظهور ال�صورة الأوىل للمقيا�س عام  1961و�إىل �صدور هذه الن�سخة
عام � ،1996أ�صبح مقيا�س بك لالكتئاب � BDIأكرث مقايي�س االكتئاب انت�شاراً وا�ستخدام ًا
يف املجال ،لتقومي �شدة االكتئاب للمر�ضى بهذا اال�ضطراب –و�أي�ضاً -يف متابعة االكتئاب
املحتمل لدى الأفراد العاديني .وهناك العديد من الدرا�سات التي اهتمت بتطبيقات مقيا�س
االكتئاب  BDIوموا�صفاته ال�سيكومرتية .وقد بني مقيا�س بك لالكتئاب ال�صورة الأوىل
 BDIعلى عبارات و�صفية منطية فيما يتعلق بالأعرا�ض التي �أُعلنت ب�شكل متكرر بو�ساطة
املر�ضى النف�سيني امل�شخ�صني باالكتئاب ،والتي �أُعلنت ب�شكل �أقل تكراراً من املر�ضى
النف�سيني غري امل�شخ�صني باالكتئاب.
وقد تـم التو�صل �إىل  21بنداً ،لكي تكون ممثلة للأعرا�ض واالجتاهات االكتئابية،
و ُنظمت هذه البنود تبع ًا ل�شدة حمتوى العبارات البديلة الأربع لكل بند ،ورتبت العبارات
يف كل بند على مقيا�س من �أربع نقاط من �صفر ( . )3–0وذلك ح�سب �شدة العر�ض الذي
متثله جمموعة من العبارات التي ت�صف م�شاعر خمتلفة ،ويطلب من ال�شخ�ص الذي يخ�ضع
لالختبار �أن ي�ضع عالمة (� )Xأمام العبارة املنا�سبة من كل جمموعة والتي تنطبق على
حالته .وي�ضم االختبار جمموعات من العبارات حول ال�شعور باحلزن ،والت�شا�ؤم من
امل�ستقبل وال�شعور بالف�شل ،وعدم الر�ضا ،وال�شعور بالذنب ،وتوقع العقاب ،وخيبة الأمل،
واللوم واالنتقاد ،والأفكار االنتحارية ،والبكاء ،وال�ضيق ،وفقد االهتمام ،وال�شكل وال�صورة
اجل�سمية ،والكفاءة بالعمل ،والنوم ،والإجهاد ،و�شهية الطعام ،واالن�شغال بال�صحة،
واالهتمام باجلن�س (غريب. )2000 ،
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ت�صحيح قائمة بيك:
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س بيك لالكتئاب
ال�صيغة املعدلة ( )Bdi- iaوهو من و�ضع العامل �آرون بيك ،وقدمت هذه القائمة �أول مرة عام
( )1971وم�صممة لتقدير �شدة االكتئاب لدى املراهقني والرا�شدين وت�شتمل على ( )21بنداً،
وكل بند يتكون من �أربع عبارات تقدر من (�صفر–  )3والدرجة الكلية الق�صوى هي ()63
 ،وبالن�سبة مل�ستويات االكتئاب فقد ق�سمت �إىل �أربع �أق�سام :من (�صفر –  )9اكتئاب ب�سيط،
من ( )16-10اكتئاب طفيف ،من ( )29-17اكتئاب متو�سط ،من ( )63-30اكتئاب �شديد
.Severeوهذه الن�سخة من ترجمة �أحمد عبد اخلالق ( )1996وتقنينه.الذي �أجرى تقنني
للقائمة على عينات متعددة ذات �أحجام كبرية م�شتقة من �أربع دول عربية هي :م�رص،
وال�سعودية ،والكويت ،ولبنان.
Beck Depression Inventory

�صدق قائمة بيك»:
ا�ستخدمت ثالث طرق لتقدير �صدق ال�صيغة العربية من قائمة “ بيك “ لالكتئاب
على عينات عربية ،كالآتي� :صدق التكوين ،وال�صدق التالزمي ،وال�صدق التمييزي.ومتت
الربهنة على �صدق التكوين من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني قائمة “ بيك “
لالكتئاب ،ومقايي�س التفا�ؤل والت�شا�ؤم والي�أ�س ،حيث ارتبطت قائمة “ بيك” كما يلي:
((ر= )0.5593 -مع مقيا�س التفا�ؤل) و ((ر=  )0.7184مع مقيا�س الت�شا�ؤم) ،
و ((ر =  )0.3369مع مقيا�س الي�أ�س) .ومتت الربهنة على ال�صدق التالزمي للقائمة �إذ
و�صل متو�سط ارتباطات القائمة مبقايي�س ثالثة لالكتئاب (جيلفورد – مقيا�س االكتئاب
امل�شتق من مقيا�س  – MMPIومقيا�س االكتئاب من قائمة ال�صفات االنفعالية املتعددة
ل”زوكرمان ولوبني”) �إىل (. )0.56وكان ت�شبع الدرجة الكلية للقائمة بعامل عام لالكتئاب
هو ( )0.80مما ي�شري �إىل �صدق عاملي مرتفع.وح�صل املكتئبون على �أعلى متو�سط للدرجات
بني جمموعات الأ�سوياء والف�صاميني واملدمنني ،مما ي�ؤكد ال�صدق التمييزي للقائمة.

ثبات قائمة بيك:
قامت ح�سني ( )2008بتعريب قائمة بيك و�إعدادها بلهجة �سعودية بهدف متكني
الأخ�صائيني من ا�ستخدامها يف م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية باململكة العربية ال�سعودية،
وقد قامت بالت�أكد من �صالحية القائمة ،وبلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية
(. )0.92بلغ ثبات �إعادة التطبيق لل�صيغة العربية لقائمة “ بيك “ لالكتئاب �إىل ()0.62
على عينة من طالب اجلامعة (ن =  ، )46على حني تراوح ثبات االت�ساق الداخلي لدى
طالب جامعيني من �أربع دول عربية مبعامالت “ كرونباخ “ �ألفا بني ( 0.65و )0.89
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وكلها معامالت ثبات مرتفعة ،وقد بلغ معامل كرونباخ �ألفا �إىل ( ، )0.82لدى ال�سعوديني
(العنزي. )2009 ،
♦

♦ثانياً -مقيا�س تقدير الذات:

قام الباحثان ببناء �أداة لقيا�س مفهوم الذات ا�ستناداً �إىل مرتكزين اثنني ،هما:
االطالع على الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مفهوم الذات لدى الأفراد ب�شكل عام ولدى
املدمنني ب�شكل خا�ص مثل درا�سات (Dehart, 2009؛ �أحمد ، )2010 ،واختيار فقرات من
تلك املقايي�س ،و�إعادة �صياغتها مبا يتنا�سب و�أهداف الدرا�سة احلالية وجمتمعها ،وبيئتها
اجلديدة.
وكُ تبت فقرات املقيا�س ب�صورته الأولية والذي تكون من ( )26فقرة من نوع التدرج
اخلما�سي (كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) .ويتم ت�صحيح املقيا�س من خالل
�إعطاء التدريج ال�سابق الأرقام ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5يف حالة الفقرات املوجبة ،وعك�س الأوزان
يف حالة الفقرات ال�سالبة ،ومن ثم التحقق من دالالت �صدق املقيا�س وثباته.

�صدق املقيا�س:
مت التحقق من دالالت �صدق حمتوى مقيا�س تقدير الذات بعر�ضه ب�صورته الأولية
على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
تخ�ص�صات الإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س الرتبوي ،والقيا�س والتقومي يف جامعة الريموك؛
وذلك بهدف الوقوف على دالالت ال�صدق الظاهري للأداة لتتنا�سب مع �أغرا�ض الدرا�سة
وبيئتها اجلديدة ،ومت التحكيم وفق املعايري الآتية :مالءمة الفقرات للمقيا�س ،و�سالمة
�صياغة الفقرات ،ومدى و�ضوح املعنى من الناحية اللغوية.و�أخذ الباحثان بالتعديالت
املقرتحة التي وافق عليها ( )%80من املحكمني ،حيث �أ�صبح املقيا�س ( )28فقرة ،وتعديل
بع�ض فقراته.فعلى �سبيل املثال ع ِّدلت الفقرة ( )3لت�صبح�( :أظهر �أمام الآخرين ل�شكل غري
وعدلت الفقرة ( )9لت�صبح�( :أجد �صعوبة بالثقة يف الآخرين)  ،وع ِّدلت الفقرة ()19
مقبول) ُ ،
لت�صبح( :تفكريي يف معظم الأوقات �سلبي)

ثبات مقيا�س تقدير الذات:
مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة باتباع طريقتني ،هما :الأوىل طريقة االختبار-
و�إعادة االختبار ( )Test- Retestبتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من املدمنني بلغت
( )10مدمنني من خارج عينة الدرا�سة ،ويتم التطبيق بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان بني
التطبيقني الأول والثاين ،وبعد ذلك ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني درجات التطبيقني
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حل�ساب معامل الثبات الذي بلغ (�. )0.85أما الطريقة الثانية فتمت من خالل طريقة
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا الذي بلغ (. )0.90
♦ ♦ثالثاً -الربنامج الإر�شادي� :أع َّد الباحثان برنامج �إر�شادي معريف �سلوكي بعد
العودة �إىل الأدب النظري املتعلق بنظريات الإر�شاد النف�سي والدرا�سات املتعلقة بهذا
املجال.وتكون الربنامج من املحاور الأ�سا�سية على النحو الآتي:
ّ
�1.1أهداف الربنامج :هدف الربنامج �إىل:
 خف�ض حدة االكتئاب ،وحت�سني تقدير الذات الناجتة عن �إدمان املخ ِّدرات لدى عينة
من املدمنني الذين يراجعون م�ست�شفى الأمل بجدة باململكة العربية ال�سعودية.
 حماولة التخفي�ض من حدة الآثار ال�سلبية الناجتة عن �إدمان املخدرات.
 ا�ستخدام الأ�ساليب العالجية الإر�شادية املنا�سبة والأكرث فعالية للتخفي�ض من
حدة االكتئاب وحت�سني م�ستوى تقدير الذات لدى مدمني املخدرات.
 م�ساعدة املر�شدين يف اململكة العربية ال�سعودية يف عملهم من خالل تقدمي برنامج
مت الت�أكد من فاعليته للتعامل مع مدمني املخدرات.
وحتقق ذلك من خالل الأهداف الإجرائية الآتية:
 .أحت�سني م�ستوى املدمنني باملتغريات النف�سية التي لها عالقة بحالتهم وت�أثري ذلك
على حالتهم ال�صحية.
.بمناق�شة الأخطار التي ت�ؤثر على املري�ض معرفي ًا و�سلوكياً ،وتدفعه �إىل االنطواء �أو
التفكري ب�أ�ساليب غري منطقية وتعديل هذه ال�سلوكيات.
.تحت�سني �إدراك املدمنني يف مواجهة الإدمان والتعرف �إىل احلالة ال�صحية من
خمتلف جوانبها ،لتمكينه من مواجهة االكتئاب ،ورفع م�ستوى تقدير الذات لديه.
.ث�إدراك املدمنني ب�أن املعتقدات والأفكار ذات ال�صلة باحلالة ال�صحية هي التي
ت�ؤدي حتم ًا �إىل اال�ضطرابات االنفعالية واملعرفية وال�سلوكية ،وبالتايل ت�ؤثر على احلالة
ال�صحية.
�2.2أ�س�س الربنامج الإر�شادي:
تلتزم الربامج الإر�شادية يف املجال النف�سي ب�أ�س�س علم النف�س ،وت�سعى لتحقيق
�أهدافه ،وهي عبارة عن جمموعة من اال�سرتاتيجيات والطرق التي تقدم بو�ساطتها خدمات
امل�ساعدة والإر�شاد النف�سي ،ويعرف الباحثان الربنامج ب�أنه( :خطة عمل ت�صمم وتنظم يف
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�ضوء �أ�س�س علمية لتقدمي اخلدمات النف�سية املبا�رشة وغري املبا�رشة ،من �أجل حتقيق �أهداف
علم النف�س الإمنائية والوقائية والعالجية) .
3.3خطوات �إعداد وتطبيق الربنامج:
 .أ ُ�ص ِّمم الربنامج وفقا لأعرا�ض االكتئاب و�سوء تقدير الذات التي يعاين منها
املدمنني بعد العودة �إىل ملفاتهم الطبية و�س�ؤال الأطباء واملخت�صني امل�س�ؤولني عن حاالت
الإدمان التي تراجعهم ،ومن خالل نظريات العالج املعريف ال�سلوكي والدرا�سات ال�سابقة.
.باحل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية باململكة العربية ال�سعودية
لتطبيق الربنامج.
.تحت�ضري العينة التي �سيطبق عليها الربنامج ،و�أخذ املوافقة ال�شفهية منهم ،وحتديد
املواعيد للبدء يف تطبيق الربنامج ،وكذلك حتديد موعد �أول جل�سة ومدتها يف الربنامج.
.ثجتهيز املكان املنا�سب للتطبيق ،وذلك مب�ساعدة اجلهات املعنية يف م�ست�شفى
الأمل بجدة.
�صدق الربنامج الإر�شادي:
قام الباحثان بعر�ض الربنامج ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني اثنني من
الأطباء النف�سيني ،وت�سعة حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف علم النف�س
بهدف حتديد مالءمة الأداة لإجراء الدرا�سة احلالية ،و�إبداء الر�أي يف مدى املوافقة على كل
حمتوياتها ،وما يرونه من حذف �أو ت�صويب جلل�سات الربنامج التي تتطلب ذلك ،وقد قام
املحكمون ب�إجراء جمموعة من التعديالت مثل حذف بع�ض العبارات وت�صحيح الأخطاء
اللغوية ،والإمالئية ،والتي قام الباحثان بتعديلها يف �ضوء مقرتحات املحكمني.
جل�سات الربنامج:
تكون الربنامج املقرتح من ( )16جل�سة �إر�شادية بواقع جل�ستني �أ�سبوعيا ً ،وطُ ِّبق ملدة
�شهرين ون�صف ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
رقم اجلل�سة
الأوىل

زمن اجلل�سة مكان انعقاد اجلل�سة مالحظات

عنوان اجلل�سة
التعارف بني املر�شد والأع�ضاء ،والتعارف بني
الأع�ضاء �أنف�سهم والتعرف �إىل طبيعة الربنامج،
و�أهدافه ،وحتديد معايري العمل ،وتوقيع عقد مع
الأع�ضاء ملتابعة الربنامج �إىل نهايته.
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زمن اجلل�سة مكان انعقاد اجلل�سة مالحظات

الثانية

التعرف �إىل �آثار الإدمان النف�سية ما ي�سببه من
اكتئاب وتدين تقدير للذات لدى املدمنني ،ودور
الربامج الإر�شادية يف م�ساعدة املدمنني.وميكن يف
هذه اجلل�سة التعرف �إىل �أ�شكال االكتئاب والتعرف
�إىل مفاهيم الذات املختلفة مثل (الذات اجل�سمية،
واملعرفية ،الخ. )..

الثالثة

عر�ض مواقف حية (فيديو ،ق�ص�ص� ،رشح حاالت)
حول �آثار املخدرات النف�سية واجل�سمية.وميكن توظيف
�ساعة ون�صف م�ست�شفى الأمل بجدة
الإر�شاد الديني يف �رشح دور الدين يف احلد من �آثار
املخدرات النف�سية واجل�سمية

الرابعة

ا�ستخدام �أ�ساليب اال�سرتخاء واملواجهة للحد من �آثار
التعاطي النف�سية ورفع م�ستوى الذات عند املدمنني
وميكن ا�ست�ضافة داعية ديني لإر�شاد املدمنني.

�ساعة ون�صف م�ست�شفى الأمل بجدة

اخلام�سة

توظيف مهارة التحدث الذاتي لتخفي�ض االكتئاب
وزيادة توكيد الذات لدى املدمنني.

�ساعة ون�صف م�ست�شفى الأمل بجدة

ال�ساد�سة
وال�سابعة

التدريب على ال�ضبط الذاتي� :أي تعليم الأع�ضاء �أ�سلوب
ال�ضبط الذاتي للتحكم بال�سلوكيات.

�ساعة ون�صف م�ست�شفى الأمل بجدة

التح�صني �ضد التوتر واالكتئاب ،حيث �سيتم تثقيف
الفرد حول طبيعة ردود الفعل الناجتة عن التوتر،
الثامنة
وكيفية الت�صدي لها ومواجهتها ،و�سي�ستخدم الباحث
الإر�شاد الديني يف اجلل�سة الثامنة.
التدريب ال�سلوكي والقدوة والنمذجة لرفع تقدير الذات
التا�سعة
لدى املدمن كونه يف الطريق للتعايف.
التعرف والتدرب على مهارة توكيد الذات (�أن تقول :ال
العا�رشة
للمخدرات) .
التدريب على مهارات التوا�صل واالختالط االجتماعي
احلادية ع�رش
والإ�صغاء للآخرين ،ودور الدين يف التوا�صل بني
والثانية ع�رش
الأفراد.
تدريب الأع�ضاء على مهارات حل امل�شكالت
الثالثة ع�رش
وخ�صو�ص ًا االجتماعية والنف�سية.
مراجعة عامة ال�سرتاتيجيات تخفي�ض االكتئاب
الرابعة ع�رش
وتقدير الذات ،وا�ستخدام الإر�شاد الديني يف هاتني
واخلام�سة ع�رش
اجلل�ستني.
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زمن اجلل�سة مكان انعقاد اجلل�سة مالحظات

جل�سة ختامية و�إنهاء الربنامج (جل�سة التطبيق
البعدي واملتابعة) .

�ساعة ون�صف م�ست�شفى الأمل بجدة

إجراءات الدراسة:
للتو�صل �إىل نتائج الدرا�سة قام الباحثان بالإجراءات الآتية:
العودة �إىل الأدب الرتبوي املتعلق باالكتئاب ،وتقدير الذات ،وعالقته بالإدمان،
والربامج الإر�شادية ،والدرا�سات ذات ال�صلة لإعداد الربنامج الإر�شادي ،و�إثراء الإطار
النظري.
1.1بناء �أدوات الدرا�سة ،والت�أكد من �صدقها وثباتها وفق ًا للإجراءات العلمية املتبعة
يف بناء الأدوات وح�ساب ال�صدق والثبات.
2.2االجتماع بامل�شاركني بالدرا�سة من مدمنني وخمت�صني يف م�ست�شفى الأمل بجدة
لتو�ضيح هدف الدرا�سة ،و�إجراءاتها لهم.
3.3تطبيق الربنامج التدريبي على املجموعة التجريبية ،ومن ثم تطبيق مقيا�سي
االكتئاب وتقدير الذات.
4.4حتليل البيانات با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( )SPSSوا�ستخراج النتائج ،ومن
ثم مناق�شتها وتف�سريها وكتابة التو�صيات.

عرض النتائج:
تكاف�ؤ املجموعات :القيا�س القبلي ملقيا�س بيك لالكتئاب
للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأداء عينة الدرا�سة على القيا�س القبلي ملقيا�س بيك لالكتئاب ،تبع ًا ملتغري
املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)  ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
اُ�ستخدم اختبار “ت” ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
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الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” تبعا لمتغير المجموعة
على القياس القبلي لمقياس بيك لالكتئاب

املجموعة العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة “ت” درجات احلرية الداللة الإح�صائية
القبلي

جتريبية

15

31.47

9.606

�ضابطة

15

30.93

8.405

0.162

28

0.873

يتبني من اجلدول �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≥0.05تعزى
املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)  ،حيث بلغت قيمة ت  0.162وبداللة �إح�صائية .0.873
وهذه النتيجة ت�شري �إىل تكاف�ؤ املجموعات.

تكاف�ؤ املجموعات :مقيا�س حت�سني تقدير الذات
للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء عينة الدرا�سة على القيا�س القبلي ملقيا�س حت�سني تقدير الذات ،تبع ًا ملتغري املجموعة
(جتريبية� ،ضابطة)  ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية اُ�ستخدم اختبار
“ت” ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” تبعا لمتغير المجموعة
على القياس القبلي لمقياس تحسين تقدير الذات

املجموعة العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة “ت” درجات احلرية الداللة الإح�صائية
القبلي

جتريبية

15

73.87

4.794

�ضابطة

15

73.07

5.351

0.431

28

0.670

يتبني من اجلدول �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≥0.05تعزى
املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)  ،حيث بلغت قيمة ت  0.431وبداللة �إح�صائية .0.670
وهذه النتيجة ت�شري �إىل تكاف�ؤ املجموعات.

◄◄ال�س�ؤال الأول« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية من املدمنني
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الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي ،ومتو�سط درجات �أفراد املجموعة
ال�ضابطة من املدمنني الذين مل يتعر�ضوا للربنامج الإر�شادي على مقيا�س
بيك لالكتئاب يف القيا�س البعدي؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لدرجات عينة الدرا�سة على مقيا�س بيك لالكتئاب ح�سب
متغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)  ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء المدمنين
على مقياس بيك لالكتئاب حسب متغير المجموعة

البعدي
القبلي
املتو�سط
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املعدل

الفئات

العدد

جتريبية

31.47

9.606

4.67

3.288

4.66

15

�ضابطة

30.93

8.405

7.80

3.189

7.81

15

Total

31.20

8.872

6.23

3.559

6.23

30

يبني اجلدول ( )3تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
واملتو�سطات املعدلة لأداء املدمنني على مقيا�س بيك لالكتئاب ،ب�سبب اختالف فئات
املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي امل�صاحب اجلدول (. )4
الجدول ()4
تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر المجموعة على أداء المدمنين على مقياس بيك لالكتئاب

امل�صدر

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف الداللة الإح�صائية حجم االثر

القبلي (امل�صاحب)

3.803

1

3.803

354.

0.557

0.013

املجموعة

74.591

1

74.591

6.946

0.014

0.205

اخلط�أ

289.930

27

10.738

367.367

29

الكلي
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يتبني من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≥0.05تعزى لأثر
املجموعة حيث بلغت قيمة ف  6.946وبداللة �إح�صائية  ،0.014وجاءت الفروق ل�صالح
املجموعة التجريبية.ومن �أجل الك�شف عن مدى فاعلية الربنامج االر�شادي ثم �إيجاد حجم
الأثر من خالل �إيجاد مربع ايتا ( )η2فكان ( ، )0.205وهذا يعني �أن  %20.5يرجع
للربنامج بينما يرجع املتبقي لعوامل �أخرى غري متحكم بها.

◄◄ال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية من املدمنني
الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي ،ومتو�سط درجات �أفراد املجموعة
ال�ضابطة من املدمنني الذين مل يتعر�ضوا للربنامج الإر�شادي على مقيا�س
تقدير الذات يف القيا�س البعدي؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء املدمنني على مقيا�س حت�سني تقدير الذات تبع ًا ملتغري
املجموعة (جتريبية� ،ضابطة)  ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء المدمنين
على مقياس تحسين تقدير الذات حسب متغير المجموعة

الفئات

البعدي
القبلي
املتو�سط
العدد
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املعدل

جتريبية

73.87

4.794

54.87

11.934

54.88

15

�ضابطة

73.07

5.351

67.73

13.360

67.72

15

Total

73.47

5.008

61.30

14.062

61.30

30

يبني اجلدول ( )5تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واملتو�سطات املعدلة لأداء املدمنني على مقيا�س حت�سني تقدير الذات ،ب�سبب اختالف فئات
متغري املجموعة (جتريبية� ،ضابطة) .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب اجلدول (. )6
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الجدول ()6
تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر المجموعة على أداء المدمنين على مقياس تحسين تقدير الذات

امل�صدر
القبلي (امل�صاحب)

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف الداللة الإح�صائية حجم االثر
0.500

1

0.500

0.003

0.957

0.000

املجموعة

1229.411

1

1229.411

7.389

0.011

0.215

اخلط�أ

4492.167

27

166.377

5734.300

29

الكلي

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≥0.05تعزى لأثر
املجموعة حيث بلغت قيمة ف  7.389وبداللة �إح�صائية  ،0.011وجاءت الفروق ل�صالح
الطريقة التجريبية.ومن �أجل الك�شف عن مدى فاعلية الربنامج الإر�شادي ثم �إيجاد حجم
الأثر من خالل �إيجاد مربع ايتا ( )η2فكان ( ، )0.215وهذا يعني �أن  %21.5يرجع
للربنامج بينما يرجع املتبقي �إىل عوامل �أخرى غري متحكم بها.

مناقشة النتائج:
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعة التجريبية من املدمنني
الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي ،ومتو�سط درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة من املدمنني
الذين مل يتعر�ضوا للربنامج الإر�شادي على مقيا�س بيك لالكتئاب يف القيا�س البعدي؟ .
�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α≥0.05تعزى لأثر املجموعة ،حيث بلغت قيمة ف  6.946وبداللة �إح�صائية
 ،0.014وجاءت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية.ويعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل طبيعة الن�شاطات والفعاليات امل�ستخدمة يف الربنامج ،فقد كان من الوا�ضح �أن
املدمنني كانوا يعانون من العديد من اال�ضطرابات االنفعالية ،والنف�سية ،وامل�شكالت
االجتماعية التي �أثرت عليهم وزادت من قلقهم و�شعورهم بالوحدة ،ب�سبب نظرة
الآخرين لهم ،وب�سبب طبيعة الإدمان التي ت�سبب القلق والتوتر واالكتئاب� ،إال �أن
تطبيق الربنامج زاد من امل�شاعر الإيجابية لدى املدمنني ،ومكنهم من تقبل فكرة �أن
الإدمان حالة مر�ضية ميكن معاجلتها ،و�أن هناك م�ؤ�س�سات يف املجتمع تتحمل عبء
م�ساعدتهم ،وتتعامل معهم بو�صفهم مر�ضى ولي�سوا جمرمني.
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والحظ الباحثان يف �أثناء التطبيق �أن احلالة املزاجية للمر�ضى قد تغريت ،وبخا�صة
بعد تطبيق اجلل�سات الرتفيهية واحلوارية ،واهتمام �إدارة امل�ست�شفى ومتابعتها لعملية
التطبيق ،وبالتايل تناق�صت م�شاعر الإح�سا�س باالكتئاب لديه كون البيئة املحيطة به
�أ�صبحت �أقل تهديداً ومليئة بالن�شاطات والنقا�شات وتفريغ امل�شاعر ال�سلبية وحت�سني
التخيالت العقلية واالنفعالية ،وبخا�صة ما الحظه الباحثان بعد تطبيق اجلل�سة الرابعة
والتي ت�ضمنت ن�شاطات مكّنت املدمنني يف املجموعة التجريبية من تغيري �أفكارهم
الالعقالنية عن املر�ض ،وبالتايل بد�أ اجلميع يف نهاية اجلل�سة ب�إطالق النكات وامل�شاركة
باملرح واملزاح والتفاعل االيجابي.
ويتفق ذلك مع ما �أ�شارت �إليه درا�سات مثل (اجلوهي1999 ،؛ قواقنة� )2012 ،أن
عملية العالج الطبي والإر�شاد النف�سي من العمليات الدقيقة واملهمة التي ُيعتمد عليها
يف �إعادة ت�أهيل املدمنني وتخفي�ض حاالت القلق واالكتئاب لديهم؛ لي�صبحوا فاعلني
ومنتجني يف جمتمعاتهم ولي�أخذوا دورهم الطبيعي يف عمليتي الإنتاج والبناء.وتتنوع
�أ�ساليب وطرق عالج املدمنني ،فبع�ض هذه الأ�ساليب تركز على اجلانب الطبي ،الذي يعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي على التخفيف التدريجي للمادة املخدرة ،وتنظيف اجل�سم من ال�سموم التي
�أ�صابتهم نتيجة لعملية التعاطي.
و�أ�شار �أبو عبادة ونيازي (� )2001إىل �أن العالج والإر�شاد النف�سي يهدف �إىل �إك�ساب
املدمنني جمموعة من املهارات االجتماعية والنف�سية التي من �ش�أنها �أن تزودهم بح�صيلة
�سلوكية ومعرفية ،تعمل على حت�سني القدرة على التكيف ورفع مفهوم الذات للتخل�ص من
حاالت االكتئاب املرافق لعملية التعاطي� ،إ�ضافة �إىل �إك�ساب املدمنني مهارات �شخ�صية
مثل مقاومة ت�أثري الإعالم ،والتعامل مع �ضغط الرفاق ،وتقوية مهارات �إدارة الذات،
ومواجهة التوتر.
وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة لو ودوبارد وباريخ (Lau, Dubord
 )& Parikh, 2004التي بينت انخفا�ض حدة االكتئاب لدى �أفراد املجموعة الذين خ�ضعوا
للعالج ال�سلوكي.كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كوبر ومكورماك (& Copuer
 )Mucrmaack, 2006التي بينت �أن العالج النف�سي اجلمعي خف�ض من حدة االكتئاب
والقلق لدى املجموعة التجريبية.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة

�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات �أفراد
املجموعة التجريبية من املدمنني الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي،
ومتو�سط درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة من املدمنني الذين مل يتعر�ضوا
للربنامج الإر�شادي على مقيا�س تقدير الذات يف القيا�س البعدي؟
306

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()13

 -نيسان

2016

�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( ، )α = 0.05تعزى لأثر املجموعة على مقيا�س تقدير الذات ،حيث بلغت قيمة ف 7.389
وبداللة �إح�صائية  ،0.011وجاءت الفروق ل�صالح الطريقة التجريبية.ويعزو الباحثان
ارتفاع م�ستوى تقدير الذات لدى املدمنني �إىل انخفا�ض االكتئاب لديهم كنتيجة للن�شاطات
والفعاليات التي ت�ضمنها الربنامج الذي مت تطبيقه ،حيث مكنت جل�سات التدريب ال�سلوكي،
والقدوة ،والنمذجة لرفع تقدير الذات لدى املدمن كونه يف طريق التعايف�.إ�ضافة �إىل متكني
املدمن من التعرف والتدرب على مهارة توكيد الذات (�أن تقول :ال للمخدرات)  ،من معرفة
حقيقة احلالة و�إمكانية عالجها ،وبالتايل �إمكانية العودة للمجتمع ب�شكل طبيعي.وميكن
للباحثني القول �إن ارتفاع تقدير الذات يتما�شى مع انخفا�ض االكتئاب وانخفا�ض حدة
احلالة النف�سية ال�سلبية ،وتال�شي الأعرا�ض االن�سحابية لدى املدمنني �أثناء انتقالهم من
جل�سة لأخرى.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة امل�شاقبة ( )2004التي تو�صلت �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مفهوم الذات واملهارات االجتماعية ل�صالح املجموعة
التجريبية التي تلقت العالج النف�سي.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة بوملا�ش وهاركنز
و�ستيوارت وباجي ( )Bulmash, Horkenss, Stewart, Bagby, 2009التي بينت �أثر
العالج اجلمعي يف خف�ض االكتئاب وزيادة مفهوم الذات لدى املدمنني.

التوصيات:
بناء على النتائج ال�سابقة يو�صي الباحثان بالآتي:
1.1دعوة وزارة ال�صحة واملراكز الإر�شادية يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل تبني

الربنامج الإر�شادي املقرتح يف الدرا�سة ،لثبات فعاليته يف تخفي�ض م�ستوى االكتئاب،
وزيادة تقدير الذات لدى مدمني املخدرات.
2.2الدعوة �إىل �إجراء دورات تدريبية متخ�ص�صة يف العالج املعريف ال�سلوكي ،ويف
نظريات الإر�شاد احلديثة ،واال�ستفادة من اخلربات العربية والعاملية يف تدريب املر�شدين
النف�سيني باململكة العربية ال�سعودية.
�3.3إن�شاء مركز للإر�شاد النف�سي واالجتماعي تعنى باملدمنني و�أ�رسهم ،يف �أثناء فرتة
العالج ،وبعد اخلروج من امل�ست�شفى لدجمهم ب�شكل �صحيح يف املجتمع.
�4.4إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث على برامج الإر�شاد اجلمعي �ضمن متغريات
كامل�ستوى التعليمي وطبيعة العمل ومكان ال�سكان وعلى عينات �أخرى من املر�ضى
واملدمنني يف اململكة العربية ال�سعودية.
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