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املقدمة
امللخص:
هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل فاعلية برنامج �إر�شادي ي�ستند
�إىل العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض القلق املعمم
لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل يف القد�س ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )30فرداً من املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل �ضمن الفئة العمرية (� )18 - 15سنة ،خالل العام (2017
 )2018م ،وزعوا �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية قوامها ()15م�شاركا ًتلقوا برناجم ًا �إر�شادي ًا مكون ًا من ( )10جل�سات ،وجمموعة
�ضابطة قوامها ( )15م�شارك ًا مل يتلقوا الربنامج الإر�شادي .وقد
قي�س �أداء �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س
القلق املعمم قبل الربنامج وبعده ،يف حني �أخذ قيا�س املتابعة
للمجموعة التجريبية بعد �أربعة �أ�سابيع من انتهاء الربنامج� .أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف القلق املعمم ل�صالح املجموعة التجريبية
التي تلقى �أفرادها الربنامج الإر�شادي .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل وجود ا�ستمرارية لأثر الربنامج الإر�شادي على املجموعة
التجريبية بعد مرور �أربعة �أ�سابيع من انتهاء تطبيق الربنامج عليها.
الكلمات املفتاحية :العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي،
املراهقة ،احلب�س املنزيل ،القلق املعمم ،القد�س.

Abstract:
The study aimed at examining the effectiveness of a
counseling program, based on the Rational Emotional
Behavioral Therapy, in reducing generalized anxiety
among adolescents who experienced house detention
in Jerusalem. The study sample consisted of 30
adolescents, who experienced house detention in
Jerusalem, within the age group of 15- 18 years old. The
sample was divided into two groups, an experimental
group which included 15 adolescents, who received
a training program consisting of 10 sessions, and a
control group which included 15 adolescents who
did not receive the counselling program. The scale of
generalized anxiety was administrated to both groups
as pre- and post-tests. follow-up measures were given
to the experimental group four weeks after the end of the
program. The results of the study showed statistically
significant differences between the experimental
and control groups in generalized anxiety, in favor
of the experimental group. The results of the study
also indicated that the impact of the program on the
experimental group lasted for 4 weeks after the end of
the program.
Keywords: Rational Emotional Behavioral
Therapy, Home Detainees, Generalized Anxiety,
Adolescence, Jerusalem.

تعد مرحلة املراهقة من �أخطر املراحل التي مير بها الإن�سان
�ضمن حياته فهي تت�سم بالتجدد امل�ستمر ،ومكمن اخلطر يف هذه
املرحلة �إنها تنقل الإن�سان من مرحلة الطفولة �إىل الر�شد.
�أو�ضح راي�س ( ،)Rice,2003:295ب�أنها املرحلة التي متتد بني
الثانية ع�رشة �سنة �إىل الثامنة ع�رشة ،وهي تلك الفرتة التي تبد�أ
من البلوغ اجلن�سي حتى الو�صول �إىل الن�ضج ،وت�شتملُ هذه املرحلة
جمموعة من التغريات التي حتدث يف منو الفرد فتبد�أ التغريات
بجميع مظاهر النمو املختلفة :اجل�سمية ،والف�سيولوجية ،والعقلية،
واالجتماعية ،والنف�سية .ومن �أهم املظاهر التي تكون وا�ضحة يف
هذه املرحلة تكون انفعاالته عنيفة منطلقة ومتهورة ،ومتذبذبة،
ويكون �سلوكه متقلب ًا ومرتدداً بدرجة عالية نتيجة لنق�ص الثقة
بالنف�س واال�ستغراق يف �أحالم اليقظة .وعادة يكون متمركزاً حول
ذاته نتيجة التغريات اجل�سمية املفاجئة مثل اخلجل واالنطواء
وي�سعى يف هذه املرحلة نحو اال�ستقاللية عن الأ�رسة .ولكن يف
هذه املرحلة يكون املراهق عر�ضة �إىل
ٍ
م�شكالت متعددةٍ داخليةٍ
وخارجية .ومنها ما يرجع �إىل طبيعة املرحلة ذاتها ،وما ا�ستحدثته
يف نفو�س املراهقني من
تغريات ي�شعرون بها وال يجدون منفذاً
ٍ
لإ�شباعها �أو لتحقيقها� ،أو �إىل ما يلقونه من املجتمع اخلارجي من
عدم فهم وتقدير واختالف يف وجهات النظر ،ف�إن مرحلة املراهقة
هي �أكرث مراحل احلياة ت�أزم ًا وقلقاً .ولكن يف نهاية املرحلة ي�صل
املراهق �إىل الن�ضج االنفعايل وتزداد الواقعية يف فهم الآخرين.
ويزداد منو الذكاء االجتماعي ،ويتوطد الت�آلف والتفاعل االجتماعي
بينه وبني ا�رسته وجمتمعه.
و�أ�شارت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين (� )2017إىل �أن
املراهق الفل�سطيني الذي يعي�ش حتت نري االحتالل يعاين كثرياً
من امل�شكالت حيث تقع على كاهله هموم كثرية يف حياته ،و�إن
هذا االحتالل مل يرتك و�سيلة �إال وا�ستخدمها معه ،وذلك من خالل
اعتقالهم وا�ستجوابهم وتعذيبهم وقمعهم و�إرهابهم وحتويل حياتهم
�إىل جحيم.
وح�سب تقرير ن�رشه مركز معلومات وادي حلوة� /سلوان
( ،)2012ف�إنه على الرغم من االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان،
وحتديداً اتفاقية حقوق الطفل امل�ؤرخة يف  20ت�رشين الثاين عام
1989م ،التي �شددت على �رضورة توفري احلماية له�ؤالء املراهقني
القا�رصين وحماية حياتهم �إال �أن �سلطات االحتالل تغافلت عن
حقوقهم وتعاملت معهم بو�صفهم ((م�رشوع خمربني)) ،و�أذاقتهم
�أ�صناف العذاب واملعاملة القا�سية املهينة.
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ( )2017قي تقرير
لها �أن املراهقني الفل�سطينيني ظلوا العنوان امل�ستهدف حلملة
االعتقاالت التي متار�سها �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي� ،أ�شارت ب�أن
عام 2016م �شهد اعتقال ما يقرب على ( )1384حالة يف �صفوف
القا�رصين (� )18 - 12سنة ،الذين �شكلوا ما ن�سبته ()% 19.7
من جمموع االعتقاالت خالل عام 2016م ،والتي بلغت ما يقارب
( )7000حالة اعتقال ،و�أن حمافظة القد�س �شهدت اعتقال ما يزيد
عن ( )700حالة يف �صفوف القا�رصين املقد�سيني .كما �أو�ضحت
�أن غالبية املراهقني املعتقلني تعر�ضوا بن�سبة ( )% 100للتعذيب
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وال�رضب والتنكيل واملعاملة املهينة .و�أ�شارت �أي�ض ًا ب�أن �سلطات
االحتالل فر�ضت �إقامات منزلية على الأطفال املقد�سيني �إذ بلغ
عددهم ما يقارب ( )78طف ًال قا�رصاً �أ�صبحوا رهن احلب�س املنزيل،
وجزء منهم مت اعتقاله بعد �إنتهاء فرتة احلب�س املنزيل .والهدف
من ذلك هو تدمري املجتمع والأ�رسة الفل�سطينية وتدمري الأطفال
والفتيان ملا تزرعه يف نفو�سهم من فزع ورعب و�صدمات ترتك �آثاراً
نف�سية واجتماعية بد�أت تظهر عليهم �آثارها يف �أثناء االعتقال �أو بعد
االفراج عنهم ،وهناك حاالت تعاين من ا�ضطرابات نف�سية �شديدة
كان من ال�صعب التعامل معها من خالل جل�سات الت�أهيل العادية،
حولت �إىل م�ست�شفيات الطب النف�سي ل�صعوبة و�ضعهم.
بل َ
تتعدد امل�شكالت التي تواجه املراهق الذي تعر�ض للحب�س
املنزيل وذلك ب�سبب الظروف القا�سية والأحداث الطارئة التي
عا�شها ،حيث يعد القلق من �أكرث هذه الأمرا�ض انت�شاراً بني �صفوف
املراهقني يف الوقت احلا�رض.
ت�شري �إح�صائية مدى انت�شار م�شكالت ال�صحة النف�سية يف
فل�سطني ب�أن ( )% 30 - 25من ال�شعب الفل�سطيني يعاين من
م�شكالت نف�سية ،وهذه ن�سبة عالية �إذا ما قورنت ب�إح�صائيات
عاملية لذا فانه من امل�ؤكد �أن الو�ضع ال�سيا�سي الراهن يزيد من
تفاقم الو�ضع واال�ضطراب يف هذا اجلزء من العامل (اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني.)2018 ،
يتميز ا�ضطراب القلق العام (املعمم) Generalized Anxiety
 ) )Disorderالذي تركز عليه الدرا�سة احلالية ،ب�أنه نوع من الإن�شغال
احلاد ،بدون وجود �سبب فعلي �أو واقعي لهذا القلق ،ويف هذا الو�ضع
تكون الأوقات التي يعاين فيها الفرد من هذه احلالة غري معروفة
وتختلف حدتها من �شخ�ص لآخر ،فالقلق العام هو �أحد �أنواع
ا�ضطرابات القلق وهو ال�صفة ال�سائدة واملزمنة ،ويزيد القلق ب�سبب
التوتر والتحفيز له ،والتفكري امل�ستقبلي الذي ينزع لفر�ض الأ�سو�أ،
حتى مع وجود ما ال يدعو لهذه الدرجة من اخلوف والقلق ،لذلك
ف�إن من يعاين من ا�ضطراب القلق املعمم ،يكون يف حالة ترقب خلرب
�سيء �أو �أمر خميف �أو مفاج�أة غري �سارة ،والقلق يعني قلق على
ال�صحة ،واملال والعائلة ،والعالقات ،والعمل ،واملوت ،وهذا القلق
ال يحدث مرة بل ب�شكل دائم ،وت�صحبه �أعرا�ض ج�سدية كال�شعور
بعدم الراحة ،وم�شاكالت يف النوم ،والتعب يف �أغلب الأوقات ،و�إذا
ا�ستحوذ القلق على الفرد ف�إنه يتحول �إىل �سلوكات �أق�سى من قلق
الإدمان على الكحول واملخدرات (.)Frampton, 2014:835-854
وت�ؤكد الدرا�سات العلمية والإح�صاءات �أن ا�ضطراب القلق
املعمم �أكرث انت�شاراً لدى الإناث منه لدى الذكور ،ون�سبة انت�شاره
يرتاوح ما بني ( )% 5.6 - 3.1حيث تقدر ن�سبته لدى الذكور (3
 ،)%بينما لدى الإناث بـ( ،)% 5كما ت�شري الدرا�سات �إىل �أن ما
ن�سبته ( )% 33منهم قد يتوجهون �إىل الإدمان على الكحول �أو
املخدرات (.)Borcovec, Newman, Pincus, Aaron, 2002
و�أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أن ا�ضطراب القلق املعمم GAD
قد يكون م�صاحب ًا للعديد من اال�ضطرابات� ،إذ �أجمعت ما ن�سبته ما
بني ( )% 59 - % 32مع معايري الرهاب االجتماعي ،و()% 27
مع ا�ضطراب اخلوف من الأماكن العامة ،بني ( )% 27 - 14مع
الإكتئاب ،و( )% 52مع معايري ا�ضطراب الهلع (Arch & Craske,
.)2008
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ويعرف الدليل االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية
ال�صادرة عن اجلمعية الأمريكية للطب النف�سي ( )DSM5ال�ضطراب
القلق العام (املعمم) ب�أنه �شعور عام غام�ض مليء بالتوج�س والتوتر
م�صحوب عادة ببع�ض الأحا�سي�س اجل�سمية ،و�أنه قلق ال يقت�رص على
موقف� ،إمنا ميتد �إىل �سائر املواقف ومناحي احلياة التي يكون
عليها ال�شخ�ص ،وغالب ًا ما يكون جمهول امل�صدر وال�شخ�ص لديه
ا�ستعداد دائما له وي�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر (American Psychiatric
. )Associaton, 2013:395
لقد تعددت تف�سريات القلق و�أ�شكاله بتعدد املدار�س النف�سية
واالجتاهات النظرية يف االر�شاد والعالج النف�سي� .إذ يرى كوري
(� )Corey, 2011أن �أن�صار االجتاه املعريف يرون ب�أن املعتقدات
والأفكار الالعقالنية �أو الت�شويهات املعرفية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
حدوث القلق ،و�أن تفكري النا�س حول �أنف�سهم وعاملهم والآخرين
وامل�ستقبل هي التي ت�سبب لهم القلق ،كما يعزو االجتاه املعريف
ا�ضطراب القلق �إىل �أمناط التفكري التي ت�سبق املوقف والتي ت�ؤدي �إىل
ر�سم �صور خيالية ومريبة ت�شكل ا�ضطراب القلق لدى الفرد .ويعاين
ال�شخ�ص القلق من خلل يف الإدراك والت�صور ،فتت�سلل �إليه العديد من
الأفكار ال�سلبية في�شعر حينئذ �أنه عر�ضة للخطر الذي يرتب�ص به يف
كل مكان وهو عاجز عن دفع الكوارث.
يعترب احلب�س املنزيل �أحد العقوبات املقيدة للحرية وتفر�ض
عادة �ضمن العقوبات اجلنائية ال�سيا�سية �أو عقوبات اجلنحية
ال�سيا�سية ،وتطبقها بع�ض الأنظمة اال�ستبدادية مبعزل عن الإطار
القانوين ،ويكون احلب�س يف مقر �إقامة ال�شخ�ص �أو يف �أي مكان
يخ�ص�ص له (جمعية حقوق املواطن يف �إ�رسائيل.)2011 ،
تعرف هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ( )2017احلب�س
املنزيل ب�أنه� :إجبار ال�شخ�ص على عدم اخلروج من بيته حتى �إىل
ق�ضاء م�صلحة مهمة كامل�ست�شفى �أو املدر�سة بل يتحول الأهل
م�ضطرين �إىل �سجانني بفعل قرارات �سلطات االحتالل.
ويعرف الباحثان احلب�س املنزيل ب�أنه �إجبار املراهقني
القا�رصين الذين الي�سمح �صغر �سنهم باالعتقال يف �سجون االحتالل
لفرتات خمتلفة من مغادرة البيت� ،أو التوجه �إىل املدر�سة� ،أو ق�ضاء
مهمات �صحية� .إذ يوقع الأهل على تعهد مينع مبوجبه خروج
املراهق من البيت واال�سمتاع بحياته الطبيعية من لعب وزيارات
وم�شاركات يف الفعاليات خارج اطار البيت؛ �إذ يتحول البيت �إىل
�سجن ،وتتحول عائلة املراهق �إىل �سجانني حتت طائلة العقاب لرب
الأ�رسة والتهديد باالعتقال ودفع غرامات مالية بحقه لو �سمح لإبنه
باملغادرة.
لقد �أ�شار عبد الواحد ( ،)2014وم�ؤ�س�سة ال�ضمري ( ،)2017ب�أن
�إجراءات احلب�س املنزيل متر بعدة مراحل :تبد�أ بعملية االعتقال حتى
يتم �سجنهم ،ويتعر�ض املراهقون القا�رصون خالل فرتة االعتقال
لأمناط وح�شية من التعذيب والإهانة واملعاملة القا�سية والتي تبد�أ
من حلظة اعتقالهم والقب�ض عليهم ،حيث تكبل الأيدي بالأ�صفاد
(الكلب�شات) من اخللف ،وع�صب الأعني واقتيادهم ب�صورة وح�شية،
وعادة تكون يف �ساعات مت�أخرة من الليل ثم نقلهم للمعتقالت �أو
مراكز التحقيق وهذا خمالف للقوانني الدولية حلماية الطفل التي
متنع تكبيل الأيدي بالأ�صفاد (الكلب�شات) �إال �إذا ر�أى قائد القوة
الع�سكرية �أن هذا الأمر �رضوري من �أجل الدفاع عن انف�سهم �أو ملنع
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هرب املعتقل ،لكن يجب �أن يجري التكبيل بوا�سطة ثالث ربطات
بال�ستيكية و�أن تكون يدا املعتقل من الأمام .وبعد عملية االعتقال
مبا�رشة يخ�ضع ه�ؤالء الأطفال لال�ستجواب يف حماولة للح�صول
على املعلومات منهم ،ويتخلل عملية اال�ستجواب ال�رضب ال�شديد
ب�أعقاب البنادق والأرجل على يد اجلنود وزج املراهقني بالزنازين
مقيدي الأيدي والأرجل ،كما يتم ابتزازهم وتهديدهم للتوقيع على
اعرتافات ال يعرفون م�ضمونها؛ �إذ �أنهم ال يتقنون اللغة العربية.
عادة ت�ستخدم �سلطات االحتالل حاجة الأطفال للطعام
وق�ضاء احلاجة يف ال�ضغط عليهم للإدالء باعرتافات تخ�ص التهم
املوجهة �إليهم �أو لآخرين ؛ �إذ يجري ت�أخري الوجبات عدا عن رداءة
الطعام خالل فرتة التحقيق ،ومينعون �أحيان ًا من ا�ستخدام املرافق
ال�صحية� .أ�شارت جمعية حقوق املواطن يف «�إ�رسائيل» (� )2011إىل
حق الطفل يف وجود ذويه معه �أثناء فرتة التحقيق ،ولكن بالرغم
من ذلك يح�صل عادة منع الأهل من ح�ضور جل�سات التحقيق.
وبعد االنتهاء من عملية التحقيق يتم نقلهم �إىل مراكز االعتقال
ال�صهيونية النتظار املحاكمة �أو ق�ضاء مدة حمكوميتهم وقد ي�صدر
بحقهم �أحكام جائرة ويعاقبون بدفع غرامات مالية ،هذا بخالف
القانون الدويل الذي يو�ضح ظروف االعتقال واالحتجاز مبكان
فيه ظروف مقبولة ،وعلى �أن يتوافر املاء والغذاء �إال �أن اعتقال
واحتجاز املراهقني القا�رصين يتم يف �سجون تفتقر ملقومات
احلياة وال يتوافر فيها الغذاء واملاء ،ومن هذه ال�سجون� :سجن
"تلموند" وفيه حوايل مائة و�سبعة وع�رشون طفالً ،و�سجن "جمدو"
الذي ي�ضم ع�رشين طفالً ،و�سجن "النقب ال�صحراوي" الذي يحتجز
�أحد ع�رش طفالً ،و�سجن "عوفر" الذي يحتجز ثمانني طفالً ،وباقي
الأ�رسى القا�رصين موزعون على �سجون ومع�سكرات عدة مثل مراكز
"عت�صيون� ،سامل ،حوارة ،قدوميم" بالإ�ضافة �إىل �سجن الفتيات يف
تلموند (عبد الواحد2014 ،؛ م�ؤ�س�سة ال�ضمري.)2017 ،
�أ�شارت وزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين (� )2017أنه على
الرغم من �أن معايري القانون الدويل املادة ( )37فقرة ( )1اتفقت
على �أن يكون اعتقال الأطفال هو امللج�أ الأخري ،و�أن يتم لأقل فرتة
ممكنة �إال �أن املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية تعترب اعتقال الأطفال
الفل�سطينيني امللج�أ الأول ،كما ي�شكل االعتقال عقوبة جماعية
ا�ستنفار
للأ�رسة مبجموع �أفرادها التي ت�ضطر لأن تبقى يف حالة
ٍ
دائم حري�صة على حماية ابنهم من خطر تبعات جتاوز ال�رشوط
املفرو�ضة ،خا�صة بعد �أن كثفت قوات االحتالل عمليات االعتقال
خالل انتفا�ضة الأق�صى عام ( .)2000كما �أن العقوبة التي يخ�ضع
لها القا�رصون من الأ�رسى تزداد ب�شكل م�ستمر وتكون حماكمتهم
ب�أحكام عالية من قبل املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية .وغالب ًا ما
يكون االعتقال على خلفية �إلقاء حجارة �أو التظاهر �ضد االحتالل.
�أو�ضحت وزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ( )2017وم�ؤ�س�سة
ال�ضمري ( )2018ب�أنه ميكن تق�سيم كيفية اعتقال املراهقني
القا�رصين ح�سب املكان الذي يعتقلون منه �إىل :االعتقال من البيت،
االعتقال من ال�شارع ،االعتقال عند املرور بحواجز ع�سكرية.
وبينت م�ؤ�س�سة ال�ضمري ( )2016ب�أن املعتقلني القا�رصين
بخالف القانون الدويل مادة ( )37فقرة ( )1والتي تكفل دول
الأطراف �أال يعر�ض �أي طفل للتعذيب �أو لغريه من �رضوب املعاملة
القا�سية �أو الالن�سانية �أو املهينة ف�إنهم يتعر�ضون بال ا�ستثناء

لأ�شكال متعددة من التعذيب اجل�سدي من قبل املحققني ،وال يقت�رص
التعذيب على مناطق حمددة من اجل�سم ،بل ي�شمل كل �أجزاء اجل�سم
ويرتكز على الر�أ�س واملناطق العلوية ،وي�ستمر طيلة فرتة االعتقال
حتى اخلروج من ال�سجن ،وقد ي�صاب القا�رصون بعاهات دائمة
نتيجة تعر�ضهم للتعذيب امل�ستمر� ،إ�ضافة للمعاناة النف�سية طويلة
الأمد التي يرتكها ال�سجن على نفو�س ه�ؤالء القا�رصين بعد حتررهم
من الأ�رس وخا�صة الذين ق�ضوا فرتات طويلة يف الأ�رس �أو تعر�ضوا
لأ�ساليب عنيفة� ،أفادت م�ؤ�س�سة ال�ضمري (� )2016أن من �أ�ساليب
التعذيب امل�ستخدمة �أثناء التحقيق ،هي:
ال�شبح على كر�سي عادي ،ال�شبح املوزة ،والقرف�صاء.
لقد �أفادت م�ؤ�س�سة امليثاق ( )2015ب�أن �أهم التداعيات
ال�سلبية املرتتبة على احلب�س املنزيل يكون من خالل الرقابة
الذاتية وال�ضغط ال�شديد ،وزيادة �أوقات الفراغ الطويل ،وال�ضغوط
االقت�صادية واالجتماعية ،وتدين التح�صيل الأكادميي للمراهق.
يتعر�ض املئات من املراهقني �سنوي ًا لالعتقاالت يف ظروف
ال تتنا�سب مع عمرهم وتتنافى مع القوانني الدولية والإ�رسائيلية من
حيث طريقة االعتقال ،ومدته ،ووقت حدوثه ،و�أ�سلوب التحقيق ،مما
ينعك�س مبا�رشة على �صحة املراهقني النف�سية و�سلوكياتهم ،والتي
تتمثل يف تغريات ت�ؤثر على مزاجهم� ،إ�ضافة �إىل �إ�صدار حركات
ع�صبية ،اندفاعية وعنف ومترد ،كما يعاين الطفل من االنطوائية
التي تتخذ �أ�شكا ًال عدة :كالبكاء ،اخلوف ،واالرتباك و�شكاوى
من �أوجاع وعدم ثقة� ،إ�ضافة �إىل عدم ال�شعور بالأمان .وح�سب
تقرير ن�رشه مركز معلومات �سلوان ( ،)2012ف�إن "غرفة رقم "4
تعد املكان الذي حت�صل فيه كل االعتداءات على املقد�سيني فيها
ويتم التنكيل بهم ،خا�صة فئة الأطفال منهم حيث ي�ستخدم ا�سلوب
التحقيق القا�سي واملنايف للقوانني الدولية.
�أما عن �آثار االعتقال على الناحية النف�سية وخا�صة فئة
املراهقني املقد�سيني ،فقد �أ�شارت جمعية ال�شبان امل�سيحية �أن (85
 )%من املراهقني من القد�س عانوا من اال�ضطرابات النف�سية �إثر
تعر�ضهم لالعتقال ،الفتة �إىل �أن االنعزالية والعدوانية والع�صبية
والتبول اللإرادي من �أكرث العالمات التي ظهرت على املراهقني،
ويف هذا ال�سياق ،يقول مدير برنامج امل�ساندة يف احلركة العاملية
للدفاع عن الأطفال �أن �أكرث من ( )% 85من مراهقي القد�س
الذين جرى اعتقالهم يعانون من �آثار �سلبية ونف�سية بد�أت تظهر
عليهم �أثناء االعتقال وبعد الإفراج عنهم ،وهناك حاالت تعاين
من ا�ضطرابات نف�سية �شديدة كان من ال�صعب التعامل معها من
خالل جل�سات الت�أهيل العادية ،حولوا �إىل م�ست�شفيات الطب النف�سي
ل�صعوبة و�ضعهم (مركز معلومات وادي حلوة �سلوان.)2018 ،
�أن العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي هو �أ�سلوب عالجي
يهدف �إىل تعديل ال�سلوك با�ستخدام الأن�شطة املعرفية للفرد من �أجل
تعديل ال�سلوك ،ومتثل نظرية �إلي�س يف العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي مركز وجوهر العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي� ،إذ
ا�ستند �إلي�س يف بنائه لهذا النموذج على افرتا�ض رئي�س ،وهو �أن
اال�ضطرابات النف�سية هي نتاج التفكري غري العقالين الذي يتبناه
الفرد ،لذلك يعتقد �أن ال�سبيل الوحيد �إىل احلد من املعاناة النف�سية
وهو التخل�ص من �أمناط التفكري اخلاطئة وغري عقالنية
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق املعمم
لدى املراهقني الذين تعرضوا للحبس املنزلي في القدس

فهو يرى �أن امل�شكالت النف�سية ال تنجم عن �أحداث وظروف
و�إمنا عن التفكري الالعقالين وذلك با�ستخدام جمموعة من الأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات والتي توزع على �أربعة حماور ،هي :حتديد الأفكار
الالعقالنية ،ربط الأفكار الالعقالنية باالنفعال وال�سلوك ،الت�شكيك
بالأفكار الالعقالنية ،ا�ستبدال الأفكار الالعقالنية ب�أفكار �أكرث
عقالنية ،وذلك با�ستخ-دام التقنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي ،والتي منها :مراقبة الذات،
الأعمدة الثالثة ،فنية املت�صل املعريف ،ال�سهم النازل �أو املنحدر
التدريجي ،احلوار ال�سقراطي ،ت�شتت االنتباه ،ملء الفراغ ،التخيل،
تغيري املفردات ،الواجب البيتي وغريها من الأ�ساليب املنا�سبة
( ،)Corey, 2011و( ،)Ellis, 2011والعا�سمي (.)2015
و�أ�شار �أبو �أ�سعد وعربيات (� )2012أن تعديل ال�سلوك املعريف
يقوم على افرتا�ض �أن االن�سان لي�س �سلبي ًا فهو ال ي�ستجيب للمثريات
ويكون مفاهيم حولها ،وهذه
البيئية فح�سب ولكن يتفاعل معها
ّ
املفاهيم ت�ؤثر يف �سلوكه ،مبعنى يعتقد معدلو ال�سلوك املعرفيون
�أن هناك تفاع ًال متوا�ص ًال بني امل�ؤثرات البيئية والعمليات املعرفية
وال�سلوك.
ويتفق معظم املعاجلني على اختالف اجتاهاتهم �أن
اال�ضطرابات النف�سية ال ميكن عزلها عن طريقة تفكري املري�ض
عن نف�سه وعن العامل �أو اجتاهاته نحو نف�سه ونحو الآخرين ،وذكر
ب�أن �ألي�س قد بلّور ما �أ�سماه نظرية ) ( A, B, C, D, E, Fيف ال�سلوك
وال�شخ�صية ،حيث �إعترب:
● ● Activating Event: Aهو احلدث �أو اخلربة املن�شطة (هنا
والآن) ،والتي متثل احلب�س املنزيل يف درا�ستنا احلالية.
● ● Belief System: Bهو نظام التفكري لدى الفرد �أو
الأفكار التي يقولها الفرد لنف�سه حول احلدث ( )Aونظام املعتقدات
لديه فقد يكون علنياً ،فيقول( :هذه الأحداث واردة وحمتمل حدوثها
يف حياتنا اليومية وخا�صة نحن نعي�ش حتت االحتالل اال�رسائيلي
يف القد�س)� ،أو تكون العقالنية ،فيقول( :هذه الأحداث غري واردة
وغري متوقعة وبخا�صة نحن وح�سب القوانني الدولية مينع اعتقال
الأطفال دون ال�سن القانوين وهو �سن (� )18سنة ،وو�ضعنا يف �سجن
منزيل ومنعنا من العي�ش بحرية وكرامة.
● ● Consequence: Cهو النتيجة (اال�ستجابة االنفعالية)
�سواء �أكان �ساراً وبعقالنية
�أو ردود الفعل التي ي�ستجيب بها الفرد
ً
(ال�صرب والر�ضا) �أو ال عقالنية (قلق معمم) ف�إنه يف الواقع يكون
�سواء �أكان �إنفعا ًال �ساراً �أو غري ذلك لي�س نتيجة للحدث
هذا االنفعال ً
الذي �سبقه (� ،)Aإمنا هو نتيجة للفكرة اخلاطئة (� )Bأو بعبارة �أخرى
ف�إن النتائج االنفعالية وال�سلوكية يف حياتنا يحكمها نظام التفكري
لدينا.
● ● Dispute: Dهي متثل الت�شكيك ب�صحة املعتقدات
الالعقالنية ،وهذا التعامل يكون ب�أن ن�س�أل �أنف�سنا ملاذا؟ وهنا
وبدرا�ستنا تتمثل بال�س�ؤال ملاذا اخلوف والقلق من احلب�س املنزيل؟
● ● Effects: Eهو ب�ؤرة ولب وجوهر الإر�شاد العقالين
االنفعايل ال�سلوكي و�إنه النقطة املنطقية العقالنية واحل�سا�سة والتي
حت�صل فيها الإجابة فيها عن الت�سا�ؤالت ال�سابقة ملاذا؟ والإجابة
تكون بدح�ض الأفكار الالعقالنية ال�سلبية ،وهنا يظهر معتقد
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وفكر جديد �أكرث عقالنية .وهنا ي�أتي دور املر�شد يف ترتيب �أفكار
امل�سرت�شد وتغيري �أفكاره اخلاطئة ( )Dاملدخلة ،ويف حال متكنه
من تفنيد املعتقدات الالمنطقية في�صل �إىل النقطة ( ،)Eوهي تغيري
معريف يف املعتقدات اخلاطئة ،وبعد هذا التغيري ن�صل للنقطة (،)F
وهي الإنفعاالت والأفكار اجلديدة التي تولدت بعد اجلل�سات لدى
امل�سرت�شد جتاه احلدث (.)Corey , 2013:359
حظي مو�ضوع فاعلية الإر�شاد العقالين االنفعايل بعدد من
الدرا�سات �إذ �أجرى حميدي وبيدر وحممدي (Hamidi,( ،)2017
 )Paidar, Mohamadiدرا�سة بعنوان دور العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي على حت�سني ان�ضباط الطالب يف املدار�س الثانوية يف مدينة
بو�سنت �أباد� ،إذ هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي على حت�سني الإن�ضباط االنفعايل ،واالجتماعي،
والتعليمي ،بني طالب املدار�س الثانوية يف مدر�سة بو�سنت �أباد
لل�سنة الدرا�سية ( )2015 - 2014حيث تكونت عينة الدرا�سة
من ( )30طالب ًا ا�ستوفوا ال�رشوط املطلوبة ،وق�سمه ب�شكل ع�شوائي
�إىل جمموعتني )15( ،باملجموعة التجريبية و( )15باملجموعة
ال�ضابطة ،وقد ا�ستخدم الباحثون املنهاج �شبه التجريبي يف هذه
الدرا�سة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي يح�سن االن�ضباط العام لدى الطلبة الذكور يف املدر�سة
الثانوية.
كما �أجرى نتامو ( )Ntamu, 2017درا�سة بعنوان ت�أثري
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي على التخفيف من اخلوف من
�سوء الت�رصف ،والف�شل يف االمتحانات بني طالب املرحلة الثانوية
يف كاالبار جرو�س ريفر ،حيث هدفت الدرا�سة �إىل ك�شف ت�أثري
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف التخفيف من اخلوف من �سوء
الت�رصف والف�شل يف االمتحانات بني الطالب يف املرحلة الثانوية،
اختري ( )80طالب ًا للدرا�سة ،وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي يف
هذه الدرا�سة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل الإ�ستنتاج الآتي� :إن العالج
العقالين االنفعايل ال�سلوكي له ت�أثري ايجابي يف التقليل من �سوء
الت�رصف واخلوف من الف�شل يف االمتحانات ،و�أن اخلوف من الف�شل
ناجت عن �سوء التوجيه والتن�شئة االجتماعية.
�أظهرت درا�سة العرجا ( )2017والتي كانت بعنوان «ت�أثري
احلب�س املنزيل على الأطفال الفل�سطينني يف مدينة القد�س» ،حيث
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن الآثار النف�سية واالجتماعية الناجتة
عن احلب�س املنزيل على الأطفال الفل�سطينني يف مدينة القد�س،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة عينة ق�صدية ع�شوائية
مكونة من ( )10عائالت من القد�س لديهم طفل حمبو�س منزلياً،
واعتمدت منهج حتليل امل�ضمون عرب �إجراء مقابالت مع هذه
العائالت يف هذه الدرا�سة� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أغلب �أطفال
احلب�س املنزيل يعانون من �أبعاد نف�سية متثلت باخلوف والقلق
والي�أ�س والتوتر والع�صبية� ،إال �أن قلة منهم مل يكونوا خائفني مبقدار
خوف الأمهات �أثناء عملية االعتقال و�أجمع معظم الأباء والأمهات
�أن �أطفالهم تعر�ضوا لأ�شكال متعددة من التعذيب اجل�سدي والنف�سي
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي.
وقام مركز معلومات وادي حلوة�/سلوان ( ،)2012بدرا�سة
بعنوان «ت�أثري االعتقال على الطفل املقد�سي» �إذ قام بعمل 30
مقابلة مع الأطفال من بلدة �سلوان ترتاوح �أعمارهم ما بني (- 7
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� )17سنة ،ممن اعتقلوا واوقفوا وحقق معهم يف غرفة (� )4أظهرت
الدرا�سة �أن لالعتقال ت�أثرياً كبرياً على ال�صحة النف�سية واجل�سدية
للأطفال الذين تعر�ضوا للحب�س ،والذين مت التحقيق معهم.
�أظهرت درا�سة ال�شاوي ( )2012بعنوان فاعلية برنامج
�إر�شادي عقالين انفعايل يف خف�ض اخلواف االجتماعي لدى طالبات
كلية الرتبية الريا�ضية للبنات ،وهدفت الدرا�سة �إىل تعرف درجات
الأفكار الالعقالنية واخلواف االجتماعي لدى طالبات كلية الرتبية
الريا�ضية للبنات (ال�سنة الأوىل والرابعة)� ،إ�ضافة لتعرف العالقة
بني الأفكار الالعقالنية واخلواف االجتماعي ،كما هدفت الدرا�سة
�إىل تعرف ت�أثري الربنامج الإر�شادي العقالين االنفعايل يف خف�ض
اخلواف االجتماعي لدى طالبات كلية الرتبية الريا�ضية للبنات
يف التمارين الفنية الريا�ضية ،وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه
التجريبي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالبة من طالبات
ال�سنتني الأوىل والرابعة ،وقد ق�سموا �إىل ( )4جمموعات ،وهي
كالتايل )10( :طالبات باملجموعة ال�ضابطة ،و( )10طالبات
باملجموعة التجريبية بكل جمموعة من املجموعات الأربعة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية الربنامج العقالين االنفعايل ال�سلوكي
يف تخفيف اخلواف االجتماعي والأفكار الالعقالنية لدى طالبات
كلية الرتبية الريا�ضية ل�صالح املجموعة التجريبية.
لقد �أجرى كل من لوبو واينت ()Lupu & Itene, 2009
درا�سة بعنوان فاعلية العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف
تخفيف الأفكار الالعقالنية ،والقلق لدى جمموعة من طالب ال�صف
الثامن �إىل الثاين ع�رش يف مدر�سة ثانوية كلوج نابوكا ،ق�سموا �إىل
جمموعتني ،جمموعة �ضابطة مل تتلق العالج ،وجمموعة جتريبية
والتي تلقت العالج خالل ( )14جل�سة بواقع جل�سة يومي ًا ملدة
( )14يوماً ،وقد �أظهرت الدرا�سة النتيجة التالية وهي �أن للعالج
العقالين االنفعايل ال�سلوكي ت�أثرياً كبرياً يف خف�ض م�ستويات القلق
وانخفا�ض التفكري الالعقالين.

التلعثم لدى الرا�شدين.
قامت ب�سيوين ( )2006بدرا�سة بعنوان فاعلية برنامج عالجي
عقالين انفعايل �سلوكي خلف�ض حدة القلق وتعديل الأفكار الالعقالنية
على عينة من ( )120طالبة من جامعة �أم القرى ،وقد ا�ستخدمت
الباحثة مقيا�س الأفكار الالعقالنية ومقيا�س القلق للمراهقني ،وقد
�أظهرت الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج العقالين الإنفعايل ال�سلوكي يف
خف�ض حدة القلق وتعديل الأفكار الالعقالنية.
ومن خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة يت�ضح �أن
مو�ضوع احلب�س املنزيل مل يتم تناوله ب�شكل وا�سع واقت�رص
تناوله ب�شكل وا�سع على اجلانب النظري على الأغلب� ،إذ تو�صلت
هذه الدرا�سات مثل درا�سة العرجا ( )2017ودرا�سة وادي حلوة
( ،)2012ودرا�سة م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل ( ،)2009ب�أن جتربة
احلب�س املنزيل ميكن �أن ي�سبب ال�رضر النف�سي واالجتماعي بدرجة
كبرية على حياة �أولئك الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل ،و�إن م�شاكل
ال�صحة النف�سية وارتفاع القلق والتوتر عند الأفراد الذين تعر�ضوا
للحب�س املنزيل مقارنة مع املراهقني الذين مل يتعر�ضوا للحب�س
املنزيل ،ومن التو�صيات التي خرجت بها درا�سة العرجا ()2017
توفري الربامج الإر�شادية التي تقدم للأطفال املحبو�سني منزلي ًا عرب
جل�سات الإر�شاد اجلمعي والأن�شطة اجلماعية التي تهدف �إىل خف�ض
ما يواجهونه من م�شكالت نف�سية كالعدوانية ،والإنطواء ،واخلوف،
والقلق.
كما يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أن الربامج الإر�شادية
امل�ستندة للعالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي فعالة يف عالج
بع�ض اال�ضطرابات وامل�شكالت النف�سية فقد �أ�شارت درا�سة كل
من (� )Hamidi, Paider, Mohamidi, 2017أن العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي فعالٌ يف حت�سني الإن�ضباط لدى الطالب يف
املدار�س الثانوية ،و�أ�شارت درا�سة ( ،)Ntama, 2017التي �أو�ضحت
فاعلية العالج العقالين يف التخفيف من �سوء الت�رصف ،والف�شل يف
االمتحانات بني الطلبة الثانويني ،كما �أ�شارت درا�سة كل من ( Lupu
� )& Itene, 2009إىل فاعلية العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف
تخفيف الأفكار الالعقالنية والقلق لدى طالب املدار�س بني ال�صف
الثامن –الثاين ع�رش ،كما �أو�ضحت درا�سة عواد ( ،)2008ودرا�سة
ب�سيوين ( )2006فاعلية الربنامج العقالين الإنفعايل ال�سلوكي يف
خف�ض كل من القلق والأفكار الالعقالنية والتلعثم.

وهدفت درا�سة م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل ( )2009لتعرف مدى
ال�سالمة النف�سية واالجتماعية للطفل املحرر ،ومعرفتهم و�أفكارهم
اخلا�صة مبهنة امل�ستقبل ،وتقومي الوعي والت�أقلم يف الأ�رس فيما
يخت�ص بامل�سائل النف�سية ذات العالقة .ويتمثل جمتمع الدرا�سة من
( )186من الأطفال املحررين و( )104من الآباء والأمهات و()58
ع�ضواً من املنظمات املجتمعية .ومت تطوير الإ�ستبانة ك�أداة
بحث خا�صة لقيا�س �أثر االعتقال على الأ�رسى الأطفال املحررين.
و�أو�ضحت النتائج من �أن الآباء الحظوا خالل مراقبتهم لتغريات
طر�أت على �سلوك الأطفال عند الإفراج عنهم من االعتقال� ،إذ ظهر
عليهم �سلوكيات �أكرث عدوانية وع�صبية ،ويواجهون �صعوبات يف
تقبل النقد من الآخرين.

ومن هنا فقد متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف �أنها قامت بتطوير برنامج �إر�شادي ي�ستند للعالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي موجه للمراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل
من �أجل خف�ض القلق املعمم لديهم ،كما طور الباحثان يف الدرا�سة
مقيا�س ًا ميكن ا�ستخدامه يف الك�شف عن القلق املعمم.

خلف�ض م�ستوى القلق وتعديل �سلوك التلعثم لدى الرا�شدين ،وذلك
على عينة مكونة من ( )50طالباً ،اختريوا ع�شوائي ًا من املرتددين
على عيادة النطق مبدينة احل�سني الطبية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
فاعلية الربنامج العالجي يف خف�ض م�ستوى القلق وتعديل �سلوك

يف ظل الأو�ضاع ال�صعبة التي متر فيها مدينة القد�س والتي
تتمثل يف تهويد املدينة وتفريغها من �أهلها يحول الكثري من
القا�رصين الفل�سطينيني يف القد�س ممن تعر�ضوا للإعتقال على يد

تناولت درا�سة عواد ( )2008تطوير برنامج عالجي �سلوكي مشكلة الدراسة وأسئلتها:
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق املعمم
لدى املراهقني الذين تعرضوا للحبس املنزلي في القدس

ال�سلطات �إىل احلب�س املنزيل �إىل حني انتهاء الإجراءات الق�ضائية
بحقهم ،قد ت�صل مدة احلب�س املفرو�ضة عليهم يف بع�ض الأحيان �إىل
عام كامل� ،إذ تتقيد حريتهم وقد مينعوا من اخلروج نهائياَ.
تعد خربة احلب�س املنزيل خربة �صادمة بح�سب معايري
ت�شخي�ص ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة (� ،)PSTDإذ يرتتب على احلدث
ال�صادم �أعرا�ض ،كما حتدث ا�ستجابات حمددة له ناجتة عن تفاعل
عدد من العوامل النف�سية واالجتماعية واجل�سمية ،ف�ض ًال عن عنف
احلدث ال�صادم ،و�أن �أهم اال�ضطرابات النف�سية الناجمة عن ال�صدمة
هي ا�ضطراب ال�ضغوط التالية لل�صدمةومنها القلق وغريه  ( �Ameri
.)can Psychiatric Associaton,013:396
ومما �شجع الباحثان على تناول درا�سة مو�ضوع القلق لدى
املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل يف القد�س� ،إح�سا�سهما
مب�شكلة الدرا�سة من خالل مالحظتهما انت�شار القلق بني �صفوف
الطلبة عند الطلب منهم التحدث عن �أنف�سهم وعن خرباتهم امل�ؤملة
من احلب�س املنزيل ،وعندما حتدث هذه الأعرا�ض يف مواقف؛
ف�إن املراهق يخاف ويتجنب احلديث عنها ،مما يزيد من خماوفه
وت�ضعف ثقته بنف�سه ،ويجعله عر�ضة للمعاناة والأمل النف�سي.
ويرى الباحثان �أن املجتمع الفل�سطيني من �أكرث املجتمعات
حاجة �إىل الربامج الإر�شادية النف�سية وذلك نتيجة ملا مير به من
�أحداث وحتديات وم�شكالت و�أزمات .وملا كانت البحوث يف جمال
الإر�شاد النف�سي قليلة ومقت�رصة على اجلانب النظري يف حدود علم
الباحثان ،فقد عزز ذلك كله تفكريهما يف م�شكلة الدرا�سة واحلاجة
لت�صميم برنامج �إر�شادي يلبي حاجات املراهقني وخا�صة يف
جمال خف�ض م�ستوى القلق جراء احلب�س املنزيل وت�أثري ذلك على
�صحتهم النف�سية واجل�سدية وكيفية خف�ضها .وخلدمة هذه الفئة،
�صمم برناجما �إر�شادي ًا ي�ستند �إىل نظرية العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي خلف�ض م�ستوى القلق لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل يف القد�س.
لذا تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ما فاعلية برنامج �إر�شادي قائم على العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض م�ستوى القلق لدى املراهقني الذين
تعر�ضوا للحب�س املنزيل يف مدينة القد�س؟ ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال
الفر�ضيات الآتية:
● ●الفر�ضية الأوىل :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني �أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
على القيا�س البعدي للقلق لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل ل�صالح املجموعة التجريبية.
● ●الفر�ضية الثانية :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني �أداء املجموعة التجريبية القيا�س
القبلي والبعدي للقلق لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل
ل�صالح القيا�س البعدي.
● ●الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية يف
التطبيق البعدي واملتابعة ملقيا�س القلق املعمم لدى املراهقني الني
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تعر�ضوا للحب�س املنزيل يعزى ال�ستمرارية �أثر الربنامج الإر�شادي.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل قيا�س فاعلية برنامج ي�ستند �إىل
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض م�ستوى القلق لدى
املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل ،وتت�ضمن �أهداف الدرا�سة
ما ي�أتي:
● ●الك�شف عما �إذا كانت هناك فروق يف القيا�س البعدي بني
�أفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س القلق املعمم.
● ●الك�شف عما �إذا كانت هناك فروق بني القيا�س القبلي
والبعدي لأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س القلق املعمم.
● ●الك�شف عما �إذا كانت هناك فروق بني القيا�س البعدي
واملتابعة لأفراد املجموعة التجريبية على مقيا�س القلق املعمم.

أهمية الدراسة:
�إن مو�ضوع احلب�س املنزيل بني املراهقني من املوا�ضيع
املهمة ورمبا اخلطرية التي يواجهها الباحثون ومتخذو القرار وذلك
�سواء على الفرد �أم
ملا للحب�س املنزيل من �آثار نف�سية واجتماعية،
ً
املجتمع ،وحتديداً ف�إن �أهمية الدرا�سة تكمن يف اجلانبني الآتيني:
األهمية النظرية:
تربز الأهمية النظرية ملو�ضوع هذه الدرا�سة من خالل توجيه
الأنظار نحو املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل ،الذين تظهر
عليهم بع�ض امل�شكالت النف�سية واالجتماعية ،مثل :القلق املعمم،
�إذ ت�سهم هذه الدرا�سة يف لفت الإنتباه لهم ،ومن ثم م�ساعدتهم
يف مواجهة حتديات �آثار احلب�س املنزيل وتقدمي اخلدمات النف�سية
واالجتماعية ،وت�ساعد الدرا�سة احلالية يف تقدمي معلومات نظرية
تتعلق بالقلق املعمم ،مما ي�سهم يف فهم �سيكولوجية املراهقني
الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل ،و�إثراء الدرا�سات �شبه التجريبية
املتعلقة بهم ،كما �أن هذه الدرا�سة تفتح املجال لدرا�سات �أخرى
حتاول الإ�ستفادة من العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف
املجتمع الفل�سطيني ،وذلك لندرة هذا النوع من الدرا�سات يف هذا
املو�ضوع.
األهمية التطبيقية:
تكمن الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة من �أهمية الأ�سلوب
العالجي امل�ستخدم ،وهو برنامج �إ�شادي ي�ستند �إىل العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض م�ستوى القلق لدى املراهقني الذين
تعر�ضوا للحب�س املنزيل .كما �أنها تفيد الأخ�صائيني النف�سيني
والباحثني ب�أهمية العالح العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض
القلق املعمم ،كذلك ميكن ا�ستخدام الربنامج الإر�شادي من
امل�ؤ�س�سات املعنية بال�شباب من �أجل التخفيف من الآثار النف�سية
واالجتماعية الناجتة عن احلب�س املنزيل ،والإ�ستفادة من املقيا�س
املطور للتعامل مع هذه الفئة.

مصطلحات الدراسة:
الربنامج العالجي :يعرف الربنامج الإر�شادي ب�أنه برنامج
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خمطط ومنظم يف �ضوء �أً�س�س علمية ،لتقدمي اخلدمات االر�شادية
املبا�رشة وغري مبا�رشة فرداً وجماعة ،بهدف تقدمي امل�ساعدة
املتكاملة للفرد حتى ي�ستطيع حل امل�شكالت ال�شخ�صية �أو الرتبوية
�أو املهنية �أو ال�صحية �أو االخالقية التي يقابلها يف حياته �أو التوافق
معها (زهران.)2005 ،
ويعرف �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنه جمموعة من الأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات ا�ستناداً �إىل نظرية �إلي�س يف العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي ،والتي �ستتوزع على �أربعة حماور ،هي :حتديد
الأفكار الالعقالنية ،ربط الأفكار الالعقالنية باالنفعال وال�سلوك،
الت�شكيك بالأفكار الالعقالنية ،ا�ستبدال الأفكار الالعقالنية ب�أفكار
�أكرث عقالنية والتي بلغ عددها ( )10جل�سات ار�شادية مدة كل جل�سة
بني ( )120-90دقيقة ،حيث ت�ضمنت هذه اجلل�سات التقنيات
والأ�ساليب امل�ستخدمة يف العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي ،التي
منها :مراقبة الذات ،الأعمدة الثالثة ،الع�صا احلزينه ،فنية املت�صل
املعريف ،ال�سهم النازل �أو املنحدر التدريجي ،احلوار ال�سقراطي،
ت�شتت االنتباه ،ملء الفراغ ،التخيل ،تغيري املفردات ،الواجب
البيتي ،وغريها من الأ�ساليب املنا�سبة ()Bond & Windy, 2002
القلق العام (املعمم) :يعرفه الدليل الت�شخي�صي ()DSM5
ب�أنه �شعور عام غام�ض مليء بالتوتر والتوج�س م�صحوب ببع�ض
الأحا�سي�س اجل�سمية ،وهو قلق ال يقت�رصعلى موقف حمدد و�إمنا
ميتد �إىل �سائر مواقف ومناحي حياة الفرد وغالب ًا ما يكون جمهول
امل�صدر وال�شخ�ص يكون لديه قلق دائم وي�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر على
الأقل (.)American Psychiatric Associaton, 2013
ويعرف �إجرائي ًا من خالل الدرجة التي يح�صل عليها
امل�شاركون على مقيا�س القلق والذي �سيقوم الباحثان بالتحقق من
خ�صائ�صه ال�سيكومرتية لأغرا�ض الدرا�سة.
املراهقة :يعرف راي�س ) )Rice, 2003مرحلة املراهقة ب�أنها
الفرتة التي متتد بني الثانية ع�رشة �إىل الثامنة ع�رشة ،وهي تلك
الفرتة التي تبد�أ من البلوغ اجلن�سي حتى الو�صول �إىل الن�ضج ،وهذه
املرحلة حتتوي جمموعة من التغريات التي حتدث يف منو الفرد
اجل�سمي والعقلي والنف�سي واالجتماعي.
احلب�س املنزيل :تعرف جلنة هيئة الأ�رسى املحررين ()2017
ب�أنه مكوث املراهق فرتات حمددة داخل البيت وبتعهد من �أحد �أفراد
الأ�رسة� ،إذ مينع من اخلروج �إال لزيارة الطبيب برفقة �أحد الوالدين
وب�إذن من االحتالل ،فكل من يعتقل من املراهقني القا�رصين
املقد�سيني يفر�ض عليه احلب�س املنزيل ملدة يحددها االحتالل وقد
تطول �أو تق�رص.

حدود الدراسة وحمدداتها:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من
املراهقني القا�رصين الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني ()18 - 15
�سنة ،الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل.
 احلدود املكانية :طبقت الدرا�سة يف القد�س (برج اللقلق).
 احلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة خالل عام - 2018
2019م
 احلدود املو�ضوعية :تتحدد النتائج بدقة وجدية تعامل

�أفراد العينة مع �أدوات الدرا�سة.

الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
تعتمد الدرا�سة احلالية على املنهج �شبه التجريبي ملالئمته
طبيعة الدرا�سة ،وتهدف �إىل بيان فاعلية برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي(كمتغري م�ستقل) ،والقلق املعمم
(كمتغري تابع).
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل يف القد�س والبالغ عددهم ( ،)100وذلك طبق ًا لإح�صاءات
وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ل�سنة 2018 - 2017م.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )30م�شرتك ًا من املراهقني الذين
تعر�ضوا للحب�س املنزيل من �أحياء القد�س والذين �سجلوا درجات
�أعلى من املتو�سط على مقيا�س القلق املعمم .وزع امل�شاركون
بالدرا�سة بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني مت�ساويتني ،املجموعة
الأوىل جتريبية قوامها ( )15م�شاركاً ،املجموعة الأخرى �ضابطة
قوامها ( )15م�شاركاً ،وقد حتقق الباحثان من جتان�س املجموعة
التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س القبلي ملتغري الدرا�سة (القلق)
وعزو �أية تغريات قد حت�صل يف �سلوكات الطالب �إىل ت�أثري املتغري
امل�ستقل وهو الربنامج الإر�شادي.
يو�ضح اجلدول ( )1عدد �أفراد عينة الدرا�سة التي انطبقت
عليهم �رشوط اال�شرتاك بالدرا�سة احلالية ح�سب نوع املجموعة
واملقيا�س يف االختبارات القبلية والبعدية واملتابعة.
الجدول (:)1
يوضح توزيع عدد أفراد العينة حسب نوع المجموعة ونوع المقياس في االختبارات القبلية
والبعدية والمتابعة

نوع املجموعة

نوع املقيا�س
االختبار القبلي

االختبار البعدي

اختبار املتابعة

املجموعة التجريبية

15

15

15

املجموعة ال�ضابطة

15

15

-

كما جرى التحقق من تكاف�ؤ املجموعتني على مقيا�س الدرا�سة
(القلق املعمم) يف القيا�س القبلي قبل تطبيق الربنامج الإر�شادي،
ومن عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سط درجات �أفراد
املجموعة التجريبية وال�ضابطة على مقايي�س الدرا�سة ،با�ستخدام
اختبار ( )t-testللعينة ،وذلك با�ستخدام رزمة الربامج الإح�صائية
للعلوم االجتماعية (.)SPSS
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق املعمم
لدى املراهقني الذين تعرضوا للحبس املنزلي في القدس

الجدول ()2
يوضح التحقق من تكافؤ المجموعتين على مقياس الدراسة باستخدام إختبار (ت)

البعد

تعب  ،ارهاق ،نوم

التوتر الع�ضلي

االنفعال والتوتر

الأفكار الالعقالنية

القلق

قيمة ت للعينات

م�ستوى

املتو�سطات االنحرافات
احل�سابية

املعيارية

امل�ستقلة

الداللة

1.16

-.271

.788

املجموعة

العدد

�ضابطة

15

2.83

جتريبية

15

2.93

-.83

�ضابطة

15

2.71

1.19

جتريبية

15

2.77

-.82

�ضابطة

15

2.88

1.07

جتريبية

15

3.23

-.74

�ضابطة

15

2.47

1.35

جتريبية

15

2.82

1.15

�ضابطة

15

2.79

1.11

جتريبية

15

3.03

-.61

-.143

-1.033

-.777

-.723

.888

.310

.443

.476

الجدول ()3

أدوات الدراسة:

يوضح درجة توافر القلق المعمم

مقيا�س القلق املعمم:

املتو�سط احل�سابي

قام الباحثان بتطوير املقيا�س من خالل مراجعة الأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة (زهران( ،)2009 ،فهمي وغايل،
.)DSM-5, 2013( ،)2010
تكون املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )35فقرة بهدف قيا�س
م�ستوى القلق املعمم لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل
يف القد�س وللمقيا�س �أربعة �أبعاد ،وهي:
�أبعاد مقيا�س القلق املعمم:
 البعد الأول :م�شكالت التعب والإرهاق -النوم  -الفقرات:
()4 - 33 - 7 - 10
 البعد الثاين - :التوتر الع�ضلي�-أرقام الفقرات- 8 - 3( :
)34 - 28 - 25 - 23 - 22 - 20 - 19 - 16
 البعد الثالث :الإنفعال والتهيج ال�رسيع� ،صعوبة يف
الرتكيز �أرقام الفقرات13 - 12 - 11 - 9 - 6 - 5 - 2 - 1( :
 .)35 - 32 - 31 - 30 - 29 - 26 - 21 - 18 - 14 - 15 البعد الرابع :الأفكار الالعقالنية�-أرقام الفقرات (- 17
.)27 - 24
ا�ستخدم مقيا�س خما�سي يرتاوح ما بني ( ،)175 - 35وهي
كالآتي (�أبداً ،نادراً� ،أحياناً ،غالباً ،دائماً).
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درجة التوافر

0

1.79

منخف�ض

1.80

2.59

منخف�ض

2.60

3.39

متو�سط

3.40

4.19

مرتفع

4.20

5

مرتفع جداً

صدق املقياس:
حددت م�ؤ�رشات �صدق مقيا�س القلق املعمم با�ستخدام:
�1.1صدق املحتوى :عر�ض مقيا�س (القلق املعمم) ب�صورته
الأولية واملكون من ( )35فقرة ملقيا�س القلق املعمم على ( )10من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية من املتخ�ص�صني
بالإر�شاد النف�سي وعلم النف�س ،وطلب منهم �إبداء ر�أيهم بو�ضوح
مبا يتعلق ب�سالمة �صياغة الفقرات و�صالحيتها لقيا�س ما �صممت
�إليه ،وتقدمي �أية اقرتاحات يرونها منا�سبة لتطوير املقيا�س وجرى
وبناء
اعتماد موافقة ( )7حمكمني م�ؤ�رشاً على �صالحية الفقرة،
ً
على �آراء املحكمني عدلت �صياغة ( )12فقرة ملقيا�س القلق وبقي
املقيا�س ( )35فقرة.
�2.2صدق البناء (الإت�ساق الداخلي) :طبق املقيا�س على عينة
بلغت (( )100مراهق) من داخل جمتمع الدرا�سة وخارج العينة،
وح�سبت معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي �إليه من
خالل ا�ستخدام معامل الإرتباط بري�سون (،)Pearson Coefficient
واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
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الجدول ()4
يوضح معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي ينتمي إليه في مقياس القلق المعمم

الإرهاق – التعب –النوم

التوتر الع�ضلي

الأفكار الالعقالنية

الإنفعال والتوتر

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

الإرتباط

الفقرة

الإرتباط

الفقرة

الإرتباط

رقم الفقرة

معامل
الإرتباط

4

**.739

3

**.481

1

**.541

21

**.594

17

**.734

10

**.636

8

**.537

2

**.585

26

**.626

24

**.807

7

**.694

16

**.411

5

**.500

29

**.607

27

**.828

33

**.618

19

**.569

6

**.672

32

**.419

20

**.570

9

**.628

35

**.485

22

**.402

11

**.503

14

**.579

23

**.578

12

**.558

31

**.569

25

**.643

13

**.688

30

**.530

28

**.605

15

**.550

34

**.540

18

**.648

** دالة عند مستوى داللة .05

يتبني من اجلدول (� )4أن معامالت �إرتباط كل فقرة بالبعد
الذي تنتمي �إليه من �أبعاد مقيا�س القلق املعمم هي معامالت
منا�سبة ،وتراوحت ما بني ( ،).828 - .41وبذلك يكون املقيا�س
ب�صورته النهائية من ( )35فقرة ،وجرى �إيجاد معامالت الإرتباط
بني �أبعاد املقيا�س ببع�ضها البع�ض ومع الدرجة الكلية ،واجلدول
( )5يو�ضح ذلك.

2.2طريقة الإت�ساق الداخلي وذلك با�ستخدام معادلة كروبناخ
�ألفا ،حيث بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية (.).924
الجدول ()6
يوضح طريقة اإلتساق الداخلي بإستخدام معادلة كرونباخ ألفا

البعد

معامل الثبات عدد الفقرات

تعب ،ارهاق ،نوم

.695

4

التوتر الع�ضلي

.720

10

البعد  /معامل

تعب،ارهاق،

التوتر

االنفعال

الأفكار

االنفعال والتوتر

.876

18

الإرتباط

نوم

الع�ضلي

والتوتر

الالعقالنية

الأفكار الالعقالنية

.689

3

تعب ،ارهاق ،نوم

1.000

**.640

**.716

**.517

الدرجة الكلية

.924

35

التوتر الع�ضلي

**.640

1.000

**.791

**.530

االنفعال والتوتر

**.716

**.791

1.000

**.639

الأفكار الالعقالنية

**.517

**.530

**.639

1.000

الدرجة الكلية

**.791

**.887

**.969

**.715

الجدول ()5
يوضح معامالت ارتباط األبعاد ببعضها والدرجة الكلية لمقياس ( القلق المعمم)

ثبات املقياس:
جرى التحقق من ثبات املقيا�س بطريقتني:
1.1طريقة �إعادة التطبيق ،حيث قام الباحثان بتطبيق
املقيا�س على ( )100مراهق وهم جمتمع الدرا�سة ،وبعد مرور
�أ�سبوعني �أعيد تطبيق املقيا�س مرة �أخرى على ذات املجموعة ،وقد
بلغ معامل ثبات املقيا�س الكلي با�ستخدام ارتباط بري�سون من �أجل
التحقق من معدل الثبات للدرجة الكلية (.) .969

ت�صحيح مقيا�س القلق املعمم:
تدرجت الإجابة على كل فقرات املقيا�س على �سلم �إجابات
خما�سي (�أبدا ،نادرا� ،أحيانا ،غالبا ،دائماً) ،وذلك ح�سب �إنطباق
حمتوى الفقرة على املراهق الذي تعر�ض للحب�س املنزيل ،وميكن
حتويل �سلم الإجابات �إىل درجات بحيث ت�أخذ الإجابة �أبد�أ (درجة
واحدة) ،نادراً (درجتان)� ،أحيان ًا (ثالث درجات) ،غالب ًا (�أربع
درجات) ،دائم ًا ( 5درجات) ،وتدل العالمة املرتفعة على وجود
درجة عالية من القلق املعمم لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل وتراوح مدى الإجابة على املقيا�س (.)175 - 35
الربنامج الإر�شادي العقالين االنفعايل ال�سلوكي�( :إعداد
الباحثني)
ي�ستند هذا الربنامج �إىل العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي،
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق املعمم
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بهدف خف�ض القلق املعمم لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل ،وهو عبارة عن برنامج �إر�شادي نف�سي وتدريب جمعي
منظم من النوع ق�صري املدى ،معد لتدريب فئات املراهقني �ضمن
الفئة العمرية (� )18 - 15سنة الذين لديهم قلق معمم على بع�ض
الأ�ساليب التي ت�ستند �إىل العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي
مل�ساعدتهم يف التخفيف من القلق املعمم مبا ينعك�س على حياتهم
ال�شخ�صية واالجتماعية.
الهدف العام من الربنامج الإر�شادي :وهدفه التحقق من
فاعلية برنامج �إر�شادي ي�سهم يف خف�ض القلق املعمم لدى
عينة من املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل ،والت�أكد من
�أثره يف تخفيف القلق املعمم مبا ينعك�س على حياتهم ال�شخ�صية
واالجتماعية.

أهداف الربنامج:
�1.1أن يتعرف امل�سرت�شد �إىل فاعلية الإر�شاد العقالين
االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض حدة ا�ضطراب القلق املعمم لديه.
�2.2أن يربط امل�سرت�شد العالقة بني الأفكار وامل�شاعر.
�3.3أن يتدرب امل�سرت�شد على املراقبة الذاتية للأفكار
والتخيالت ال�سلبية و�إخراجها �إىل حيز التفكري.
�4.4أن ي�ستبدل امل�سرت�شد املعتقدات اخلاطئة والت�صورات
ال�سلبية مبعتقدات ايجابية.
�5.5أن يعدل امل�سرت�شد ،االجتاهات ال�سلبية با�ستخدام �إعادة
البناء املعريف والتي تتمثل ب�إحالل الأفكار الإيجابية مكان الأفكار
ال�سلبية.
�6.6أن يطبق امل�سرت�شد تقنية الإ�سرتخاء.

�7.7أن يطبق امل�سرت�شد كل ما �سبق كواجبات منزلية.
خطوات ت�صميم الربنامج الإر�شادي� :أعد الربنامج الإر�شادي يف
�ضوء الأطر النظرية للقلق املعمم والدرا�سات ال�سابقة يف هذا ال�صدد
وخا�صة التي تناولت �إعداد برامج تدريبية للتخفيف من القلق املعمم،
�إذ قام الباحثان بالإطالع على العديد من الدرا�سات واملراجع التي
تناولت برامج ت�ستند �إىل العالج العقالنيي االنفعايل ال�سلوكي ،التي
ركزت على طبيعة هذه الربامج والتدخالت املقدمة لهم ،للوقوف
على طبيعتها ،واملتغريات املرتبطة بها والنتائج التي تو�صلت اليها
الدرا�سات ،ومنها :درا�ساتHamidi,Paidar,Mohamadi,2017) :
( )،(Lupu & Itene, 2017) ،(Corey, 2013عواد( ،)2008 ،ب�سيوين،
 ،)2006وروعيت خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة يف هذه الدرا�سة ،وقد
عر�ض الربنامج على ثالثة حمكمني من ذوي الإخت�صا�ص يف
الإر�شاد النف�سي وال�صحة النف�سية و�أخذت مالحظاتهم باالعتبار،
ويف ما يلي ملخ�ص جل�سات الربنامج الإر�شادي وامل�ستند للعالج
العقالين االنفعايل ال�سلوكي.
الفنيات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف الربنامج:
ا�ستخدم الربنامج الفنيات اخلا�صة بالعالج العقالين،
االنفعايل ،ال�سلوكي من �أجل حتقيق �أهداف الربنامج ،وهي:
مراقبة الذات ،اال�سرتخاء ،فنية التخيل ،ملء الفراغ� ،أ�سلوب
الع�صا احلزينة ،الر�سم الكريكاتوري ،الواجبات البيتية ،الأعمدة
الثالث ،احلوار ال�سقراطي ،الت�رصف كما لو ،وقف التفكري ،الإبعاد
والرتكيز ،احلديث الذاتي الإيجابي� ،إدارة القلق ،املناق�شةFree�(  (.
)man & Christner, 2007
حمتويات الربنامج :يت�ضمن الربنامج ( )10جل�سات تدريبية،
وقد ا�ستغرق تنفيذ الربنامج نحو خم�سة �أ�سابيع بواقع جل�ستني
�أ�سبوعياً ،مدة كل جل�سة بني ( )90دقيقة.

الجدول ()7
البرنامج العالجي العقالني اإلنفعال السلوكي الضطراب القلق المعمم

اجلل�سة

�أهداف اجلل�سة

مكان ومدة اجلل�سة

الفنيات امل�ستخدمة

الهدف العام :بناء عالقة �إر�شادية مهنية بني الباحثان
اجلل�سة الأوىل
التعارف
والتمهيد

( )90دقيقة
مركز برج اللقلق

وامل�سرت�شدين.

املناق�شة ،احلوار ،املحا�رضات ،ولعب الأدوار ،الواجب

الأهداف اخلا�صة :
 .1العمل ﻋﻠﻲ ﺨﻠق ﺠو ﻴ�ﺴودﻩ الود واملحبة

املنزيل

� .2أن يتعرف امل�سرت�شد �إىل �أهداف الربنامج الإر�شادي
�أهداف اجلل�سة:
الهدف العام :
اجلل�سة الثانية
التعرف �إىل جل�سات الربنامج

برج اللقلق
( )90دقيقة

التعرف �إىل �أهمية وحمتويات الربنامج ،والأهداف،
والتوقعات املرجوه من الربنامج
الأهداف اخلا�صة:
� .1أن يحدد امل�سرت�شد توقعاته حول امل�شاركة يف الربنامج
الإر�شادي.
� .2أن ينمي امل�سرت�شد روح العمل اجلماعي لديه.
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اجلل�سة

مكان ومدة اجلل�سة

اجلل�سة الثالثة:

مركز برج اللقلق

(مفهوم القلق املر�ضي)

( )90دقيقة

اجلل�سة الرابعة واخلام�سة

برج اللقلق

الإ�سرتخاء الع�ضلي والنف�سي

( )90دقيقة

�أهداف اجلل�سة

الفنيات امل�ستخدمة

�أهداف اجلل�سة:
� .1أن يتعرف امل�سرت�شد �إىل مفهوم القلق املر�ضي.
� .2أن يذكر امل�سرت�شد �أ�سباب هذا الإ�ضطراب.
� .3أن ي�ستنتج امل�سرت�شد الأعرا�ض امل�صاحبة وطرق
ت�شخي�ص هذه الإ�ضطراب.
� .4أن مييز امل�سرت�شد بني اخلوف والقلق املر�ضي.

املحا�رضة املب�سطة
املناق�شة اجلماعية واحلوار
عن القلق
مراقبة الذات ،التعزيز ،لعب الدور،

 .5ان ي�ستنتج امل�سرت�شد االثار الناجمة عن هذه اال�ضطراب
املناق�شة

الأهداف اخلا�صة:
� .1أن يتعرف امل�سرت�شد �إىل مفهوم فنية اال�سرتخاء.
� .2أن ي�ستنتج امل�سرت�شد الدور الذي تقوم به فنية اال�سرتخاء
يف خف�ض م�ستوى القلق املعمم.
� .3أن يطبق امل�سرت�شد مترينات اال�سرتخاء.
اجلل�سة ال�ساد�سة
االفكار الالعقالنية املرتبطة
بالقلق املعمم.

مركز برج اللقلق
( )90دقيقة

االهداف اخلا�صة:
�أن يحدد امل�سرت�شد الأفكار الالعقالنية املرتبطة بالقلق
املعمم.

فنية اال�سرتخاء
فنية التخيل والت�أمل
الواجب املنزيل والذي ي�شتمل على فنية مراقبة الذات
والتدريب على اال�سرتخاء والت�أمل،والتعزيز ،ولعب
الدور،حل امل�شكالت
 .1املراقبة الذاتية.
املناق�شات اجلماعية ،التفريغ االنفعايل
 .3ا�سلوب الع�صا احلزينة
 .4تكملة اجلمل
 .4الواجبات املنزلية
 .1الأعمدة الثالث

اجلل�سة ال�سابعة
ربط الأفكار الالعقالنية
باالنفعاالت وال�سلوك

مركز برج اللقلق
( )90دقيقة

املرتبطة بالقلق املعمم.
اجلل�سة الثامنة
الت�شكيك بالأفكار
الالعقالنية

الأهداف اخلا�صة
�أن يربط امل�سرت�شد الأفكار الالعقالنية بالإنفعاالت وال�سلوك
املرتبطة بالقلق املعمم.

 .3الواجب املنزيل
 .4املناق�شة 5ال�سرتخاء
 .5لعب الدور

الأهداف اخلا�صة
مركز برج اللقلق

 .2التخيل

�أن يطبق امل�سرت�شد فنية الت�شكيك بالأفكار الالعقالنية.

 .1احلوار
 .2املواجهة
.3لعب الدور

( )90دقيقة

 .4النمذجة
 .5الواجب املنزيل
 .1وقف التفكري

اجلل�سة التا�سعة ا�ستبدال
الأفكار الالعقالنية املرتبطة
بالقلق ب�أفكار �أكرث عقالنية

( )90دقيقة
مركز برج اللقلق

�أهداف اجلل�سة:

 .2التخيل االنفعايل

�أن يتدريب امل�سرت�شد على فنية �إ�ستبدال الأفكار الالعقالنية

 .3االبعاد والرتكيز
 .4احلديث الذاتي الإيجابي

ب�أفكار �أكرث عقالنية

 .5ادارة القلق
اجلل�سة العا�رشة
االختبار البعدي
للمجموعتني ،حفلة

 120دقيق مركز
برج اللقلق

�أهداف اجلل�سة:
�أن يطبق امل�سرت�شد الإختبار البعدي ملقيا�س القلق املعمم

مقيا�س القلق املعمم

�أن يقيم امل�سرت�شد الربنامج الإر�شادي

تصميم الدراسة:
متغريات الدراسة:
● ●املتغري امل�ستقل ،وميثل :الربنامج الإر�شادي للعالج
العقالين االنفعايل ال�سلوكي
● ●املتغري التابع ،وميثل :القلق املعمم.

وبناء على ذلك يكون الت�صميم التجريبي كما ي�أتي-:
ً
● ● توزيع ع�شوائي �إىل جمموعتني
املجموعة التجريبية :قيا�س قبلي – الربنامج العالجي –
قيا�س بعدي – قيا�س متابعة
املجموعة ال�ضابطة :قيا�س قبلي – عدم تقدمي برنامج
عالجي– قيا�س بعدي
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النتائج واملناقشة
● ●الفر�ضية الأوىل :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني متو�سطات �أداء املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة على املقيا�س البعدي ملقيا�س القلق املعمم

لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل ل�صالح املجموعة
التجريبية يعزى لأثر الربنامج الإر�شادي .والختبار �صحة الفر�ضية،
ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واخلط�أ
املعياري املتو�سط املعدل للأداء البعدي لأفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على مقيا�س القلق املعمم ،واجلدول ( )8يبني ذلك.

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة والخطأ المعياري لألداء البعدي ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس القلق المعمم

املجموعة العدد

البعد

املتو�سطات االنحرافات املتو�سطات

اخلط�أ

م�ستوى قيمة (ت) للعينات

احل�سابية

املعيارية

املعدلة

املعياري

الداللة

امل�ستقلة

تعب،

�ضابطة

15

2.50

.83

2.501

.22

.031

2.274

ارهاق،نوم

جتريبية

15

1.85

.71

1.851

.18

�ضابطة

15

2.31

.59

2.311

.19

جتريبية

15

1.73

.66

1.731

.17

االنفعال

�ضابطة

15

2.56

.73

2.561

.18

والتوتر

جتريبية

15

2.03

1.01

2.032

.26

الأفكار

�ضابطة

15

1.88

.70

1.881

.21

الالعقالنية

جتريبية

15

1.62

.72

1.63

.19

�ضابطة

15

2.42

.61

2.421

.19

جتريبية

15

1.89

.81

1.89

.21

التوتر الع�ضلي

الدرجة الكلية

يت�ضح من جدول ( )8وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية بني القيا�سني البعدي للعينة التجريبية وال�ضابطة يف
القلق املعمم.
وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق دالة �إح�صائياً� ،إ�ستخدم

.019

.120

.336

.056

2.486

1.605

.979

2.000

حتليل التباين امل�شرتك ( )MANCOVAللمقارنة بني املتو�سطات
املعدلة للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف القلق املعمم بداللته
الكلية و�أبعاده الفرعية ،واجلدول ( )9يبني ذلك.

الجدول()9
نتائج تحليل التباين المشترك ( )MANCOVAللفروق بين المتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي على مقياس القلق المعمم

البعد

تعب  ،ارهاق ،نوم

التوتر الع�ضلي

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجة احلرية متو�سط جمموع املربعات

قيمة ف

م�ستوى الداللة حجم الأثر

املجموعة

1.114

1

1.114

1.378

.2460

.0240

االختبار

7.394

1

7.394

9.140

.0040

.1430

التفاعل

2.072

1

2.072

2.562

.1150

.0450

اخلط�أ

44.492

55

.8090

املجموع

55.261

58

1.114

املجموعة

1.024

1

1.024

1.407

.2410

.0250

االختبار

7.705

1

7.705

10.587

.0020

.1610

التفاعل

1.480

1

1.480

2.034

.1600

.0360

اخلط�أ

40.029

55

.7280

املجموع

50.416

58
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البعد

م�صدر التباين

املربعات

املجموعة

.122

1

.1220

.1480

.7020

.0030

االختبار

8.534

1

.534

10.397

.0020

.1590

التفاعل

2.840

1

2.840

3.461

.0680

.0590

اخلط�أ

45.142

55

.8210

املجموع

56.830

58

االنفعال والتوتر

الأفكار

جمموع

درجة احلرية متو�سط جمموع املربعات

قيمة ف

م�ستوى الداللة حجم الأثر

املجموعة

.0350

1

.0350

.0330

.8570

.0010

االختبار

11.748

1

11.748

11.220

.0010

.1690

التفاعل

1.390

1

1.390

1.328

.2540

.0240

اخلط�أ

57.587

55

1.047

املجموع

70.893

58

الالعقالنية

املجموعة

.3290

1

.3290

.4960

.4840

.0090

االختبار

8.410

1

8.410

12.701

.0010

.1880

التفاعل

2.190

1

2.190

3.308

.0740

.0570

اخلط�أ

36.420

55

.6620

املجموع

47.532

58

الدرجة الكلية

ويت�ضح من جدول ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعتني التجريبة وال�ضابطة يف القيا�س البعدي للقلق املعمم،
وبالنظر �إىل جدول املتو�سطات ،يت�ضح �أن املتو�سطات املعدلة
للمجموعة التجريية على جميع �أبعاد مقيا�س القلق والدرجة الكلية
�أقل من متو�سطات املجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغت قيمة ف()12.701
وم�ستوى الداللة ( ،) .001وهذا يعني �أن للربنامج �أثراً دا ًال اح�صائي ًا
يف خف�ض القلق املعمم لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل يف القد�س وي�ؤكد ذلك حجم الأثر للمقيا�س الكلي ،والذي
بلغ ( ،) .188وتراوح ما بني ( ) .024 – .059للأبعاد الفرعية،
مما يدل على فاعلية الربنامج الإر�شادي ،وبالتايل قبلت الفر�ضية
املوجهة الأوىل .مما يعطي م�ؤ�رشاً على �أن الربنامج قد �أ�سهم يف

خف�ض م�ستوى القلق املعمم لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س
املنزيل الذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي امل�ستند �إىل العالج
العقالين االنفعايل ال�سلوكي.
الفر�ضية الثانية :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني �أداء املجموعة التجريبية القيا�س
القبلي والبعدي للقلق لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل
يعزى لأثر الربنامج الإر�شادي.
والختبار �صحة هذه الفر�ضية ا�ستخدمت كل من الو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري للمتو�سطات املعدلة لالختبار القبلي
للمجموعة التجريبية ومقارنتها بالو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري للمتو�سطات املعدلة وقيمة (ت) للعينات وم�ستوى الداللة.

الجدول ()10
المقارنة بين اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج اإلرشادي على مقياس القلق المعمم

املجموعة التجريبية
الإختبار القبلي

املحور

الإختبار البعدي

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

اخلط أ�
املعياري

املتو�سطات
املعدلة

الو�سط االنحراف اخلط أ�
احل�سابي املعياري املعياري

املتو�سطات
املعدلة
1.851

تعب ،ارهاق ،نوم

2.93

.83

.21

2.933

1.85

.71

.18

التوتر الع�ضلي

2.77

.82

.21

2.767

1.73

.66

.17

1.731

االنفعال والتوتر

3.23

.74

.19

3.230

2.03

1.01

.26

2.032
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قيمة ت
للعينات
املرتبطة

م�ستوى
الداللة

3.861

.001

3.815

.001

3.700

.001

أ.دينا يوسف الهدمي
أ.د .أحمد عبد اجمليد صمادي

فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق املعمم
لدى املراهقني الذين تعرضوا للحبس املنزلي في القدس

املجموعة التجريبية

قيمة ت
للعينات
املرتبطة

م�ستوى
الداللة

.72

.19

1.63

3.429

.002

.81

.21

1.89

4.348

.000

الإختبار القبلي

املحور

الإختبار البعدي

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

اخلط أ�
املعياري

املتو�سطات
املعدلة

الأفكار الالعقالنية

2.82

1.15

.30

2.822

1.62

الدرجة الكلية

3.03

.61

.16

3.029

1.89

ويت�ضح من جدول ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني نتائج القيا�س القبلي والقيا�س البعدي للقلق املعمم ،وبالنظر
�إىل جدول املتو�سطات يت�ضح �أن املتو�سطات املعدلة للمجموعة
التجريبية على جميع ابعاد مقيا�س القلق املعمم والدرجة الكلية
يف القيا�س البعدي �أقل من متو�سطات يف القيا�س القبلي فقد بلغت
( )1.89وقيمة (ت) للعينة يف الدرجة الكلية ( )4.348وم�ستوى
الداللة ( ،).00وهذا يعني �أن للربنامج �أثراً ودا ُال �إح�صائي ًا يف
خف�ض القلق املعمم لدى املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل
يف القد�س ،ما يدل على فاعلية الربنامج الأر�شادي وبالتايل قبول
الفر�ضية املوجهة الثانية ،مما يعطي م�ؤ�رشاً على �أن الربنامج
الإر�شادي قد �أ�سهم يف خف�ض م�ستوى القلق املعمم لدى املراهقني

الو�سط االنحراف اخلط أ�
احل�سابي املعياري املعياري

املتو�سطات
املعدلة

الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل والذين تعر�ضوا للربنامج الإر�شادي
العقالين الإنفعايل ال�سلوكي.
● ●الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني متو�سطات �أداء املجموعة التجريبية
يف القيا�س البعدي واملتابعة ملقيا�س القلق املعمم يعزى ال�ستمرارية
الربنامج الإر�شادي.
والختبار �صحة هذه الفر�ضية ،طبق مقيا�س القلق املعمم
على �أفراد املجموعة التجريبية بعد �شهر من الإنتهاء من تطبيق
الربنامج ،وا�ستخدم اختبار (ت) للعينات املرتابطة t-test Paired
 ،)Sampleواجلدول ( )11يني نتائج املقارنة

الجدول ()11
نتائج إختبار (ت) للعينات المترابطة لفحص الفروق بين متوسطي أداء أفراد المجموعة التجريبية البعدي والمتابعة على مقياس القلق المعمم

املقيا�س

املتو�سطات

االنحرافات

احل�سابية

املعيارية

البعدي

1.85

.71

املتابعة

.77

2.05

البعدي

1.73

.66

املتابعة

.59

1.95

البعدي

2.03

1.01

املتابعة

.58

2.14

الأفكار

البعدي

1.62

.72

الالعقالنية

املتابعة

.79

2.00

البعدي

1.89

.81

املتابعة

.58

2.06

البعد
تعب ،ارهاق ،نوم

التوتر الع�ضلي

القلق املعمم

االنفعال والتوتر

الدرجة الكلية

الإختبار

يت�ضح من جدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات �أداء �أفراد املجموعة التجريبية يف التطبيق
البعدي واملتابعة ملقيا�س القلق املعمم بداللته الكلية و�أبعاده
الفرعية ،فقد بلغت قيمة (ت) للدرجة الكلية ( )-.681وم�ستوى
الداللة (.) .502
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف القلق املعمم
ل�صالح املجموعة التجريبية التي تلقى �أفرادها الربنامج الإر�شادي.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود ا�ستمرارية لأثر الربنامج
173

قيمة ت
-.739

-.991

.357 -

-1.370

-.681

درجات م�ستوى
احلرية

الداللة

29

.466

29

29

29

29

.330

.724

.182

.502

الإر�شادي على املجموعة التجريبية بعد مرور �أربعة �أ�سابيع من
انتهاء تطبيق الربنامج عليها.
وميكن تف�سري هذه النتائج على �أ�سا�س فاعلية الربنامج
الإر�شادي وما ا�شتمل عليه من فنيات و�أن�شطة �إر�شادية� ،ساعدت
يف زيادة وعي �أع�ضاء املجموعة ومهاراتهم و�أ�ساليبهم يف جمال
التعامل مع القلق ومواجهته ،من خالل تعرفهم �إىل املهارات
والأ�ساليب املختلفة للتعامل مع القلق الذي يعانون منه� ،إ�ضافة
�إىل متكني الأع�ضاء امل�شاركني يف الربنامج الإر�شادي جمموعة من
املهارات والأ�ساليب ،مثل :اال�سرتخاء الع�ضلي والتنف�سي ،والتخيل

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )30نيسان 2020م

االنفعايل ،مراقبة الذات ،احلوار ال�سقراطي� ،إ�ضافة �إىل الواجبات
املنزلية التي �ساعدت يف ا�ستمرار التح�سن لدى املراهقني الذين
تعر�ضوا للحب�س املنزيل يف املجموعة التجريبية بعد الإنتهاء من
تطبيق الربنامج الإر�شادي ،مما ي�ؤكد على امتالكهم الأ�ساليب
وفنيات العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي.
وميكن تف�سري النتيجة �أي�ض ًا من خالل وجود عالقة ار�شادية
ي�سودها املناخ الإر�شادي والإت�صال النف�سي املبني على الثقة
واالحرتام املتبادل مع الأع�ضاء امل�شاركني يف الربنامج الإر�شادي؛
�إذ يتوفر اجلل�سات فر�ص ًا للتعلم ،وممار�سة الأ�ساليب واملهارات يف
اجلل�سات الإر�شادية اجلمعية ،والإنفتاح واحلوار والنقا�ش وتبادل
وجهات النظر باحرتام مما يلعب دوراَ يف الوعي بذاته والتعبري
عن م�شاعره املختلفة وخ�صو�ص ًا م�شاعر القلق .كذلك ف�إن الربنامج
الإر�شادي �آثار دافعية املراهقني الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل �إىل
و�ضع �أهداف واقعية والزيادة يف التكيف النف�سي واالجتماعي،
وزيادة وعيهم ب�أنف�سهم ،وظهر هذا وا�ضح ًا من خالل التزام الأع�ضاء
باحل�ضور وامل�شاركة الفاعلة و�أداء الواجبات يف م�ساعدتهم على
تطبيق ا�ساليب الربنامج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف جميع
املواقف التي ميرون بها ،فالأدب النظري ي�شري �إىل البعد الذي
ي�ؤديه الإر�شاد والعالج النف�سي يف خف�ض م�شكالت ال�صحة النف�سية
املختلفة ب�شكل عام وا�ضطراب القلق ب�شكل خا�ص (العا�سمي،
.)Corey, 2011( ،)2015
كذلك ميكن عزو النتيجة احلالية �إىل حر�ص والتزام املراهقني
الذين تعر�ضوا للحب�س املنزيل يف املجموعة التجريبية على تطبيق
الفنيات والأ�ساليب والأن�شطة الإر�شادية يف املواقف احلياتية التي
ميرون بها ،وميكن تف�سري هذه النتيجة �أن مدة الربنامج ا�ستمرت
�شهرين مبعدل جل�ستني �أ�سبوعي ًا ومدة اجلل�سة الإر�شادية ()90
دقيقة ،حيث �أتاحت لهم الفر�صة لنقل اخلربات التعليمية من داخل
اجلل�سات الإر�شادية �إىل واقعهم وحياتهم ،وتتفق هذه النتائج ب�شكل
عام مع ما تو�صلت �إليه العديد من الدرا�سات ال�سابقة مثل نتائج
درا�سة ( ، )Lupu & Itene, 2009التي �أظهرت �أن العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي ذو �أثر �إيجابي يف خف�ض القلق لدى املجموعة
التجريبة مقارنة املجموعة ال�ضابطة ،واتفقت مع نتائج درا�سة
()Hamidi,Paider & Mohamidi, 2017
وتن�سجم نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة (ال�شاوي،
 )2012التي حاولت قيا�س فاعلية العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي يف خف�ض اخلواف االجتماعي والأفكار الالعقالنية،
و�أ�شارت نتائجها �إىل فاعلية العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف
خف�ض اخلواف االجتماعي والأفكار الالعقالنية ل�صالح املجموعة
التجريبية.
كما تن�سجم مع درا�سة عواد ( )2008يف تطوير برنامج
عالجي �سلوكي خلف�ض م�ستوى القلق وتعديل �سلوك التلعثم لدى
الرا�شدين
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج العالجي يف خف�ض
م�ستوى القلق وتعديل �سلوك التلعثم لدى الرا�شدين.
كما تتفق الدرا�سة احلالية مع درا�سة ب�سيوين ( ،)2006التي
تو�صلت �إىل فاعلية الربنامج العقالين الإنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض

حدة القلق وتعديل الأفكار الالعقالنية.
من وجهة نظر الباحثني �إن التعامل مع القلق ب�أ�ساليب
خمتلفة والتي ا�ستخدمت يف الربنامج الإر�شادي �ساهم يف خف�ض
م�ستوى القلق املعمم ما يدل على �أهمية الربنامج وفاعليته يف
�ضوء الظروف واملعاناة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل عام
واملراهقني ب�شكل خا�ص.
وهذا كله ميثل دعائم الإر�شاد النف�سي و�أهدافه والذي �سعى
�إىل م�ساعدة املراهقني للتغلب على ما يتعر�ض له من م�شكالت
�أو م�ساعدته يف التخفيف من حدتها ،ومن ثم م�ساعدته على تفهم
طبيعتها ومعاجلتها ب�أ�ساليب منا�سبة ت�ضفي املعنى والداللة على
طبيعة املواقف التي يواجهها وعلى موقفه هو جتاه هذه الأمور
والظروف التي متثل حتدي ًا �إذا ما اعرتاها الغمو�ض� ،أو قد متثل
�أموراً معتادة ي�سهل تغيريها وحتويل م�ساراتها بطريقة نظامية
مرتاكمة بحيث يكون جناح املرحلة ال�سابقة م�ؤ�رشاً ومتهيداً
لنجاحات �أخرى وهذا يرجع �إىل قدرة املراهق على اكت�شاف وحتديد
وتق�صي الأ�ساليب حتى يتمكن من معاجلتها
( .)Bond & Dryden, 2002
فالعملية الإر�شادية من وجهة نظر �إلي�س هي عملية ن�شطة
مبا�رشة ،مبنية على مبد�أ املحاورة واملناق�شة ،ويقوم الإر�شاد يف
مرحلة املراهقة على اعتقاد املر�شد النف�سي يف قدرة املراهق على
الإ�سهام يف حل امل�شكالت التي يعاين منها ،وذلك ب�سبب ما و�صل
�إليه املراهق من الن�ضج العقلي ،والنف�سي ،واالجتماعي ،وي�ستطيع
املراهق حل م�شكالته ويحقق ذاته �إذا �ساعدناه على فهم ذاته ويف
فهم م�شكالته فهم ًا �صحيح ًا (.)Ellis & Ellis 2011
وقد يف�رس النجاح الذي �أحرزته جل�سات الربنامج �إىل قوة
العالقة بني امل�سرت�شدين والباحثني اللذين �أثرا على جناح الربنامج،
�إذ كان امل�شاركون يتلقون الإهتمام من قبلهما والإ�صغاء �إىل ما
لديهم من م�شكالت وتقدم الن�صح والإر�شاد لهم ،مما كان ي�ؤدي �إىل
عملية تفريغ انفعايل للم�شاركني.
وي�ضاف �إىل ذلك ما جرى يف جل�سات الربنامج الإر�شادي
من مناق�شات جماعية وفردية ،والرتكيز على زيادة الأن�شطة ال�سارة
وخف�ض الأن�شطة غري ال�سارة ليكون امل�شاركون �أقل توتراً و�أكرث
حتكم ًا يف انفعاالتهم اجتاه املواقف التي ت�سبب التوتر على افرتا�ض
ب�أن الأحداث لي�ست هي التي ت�سبب اال�ضطراب االنفعايل ،ولكن
النظرة لتلك الأحداث هي التي تكون االنفعاالت عن طريق الأفكار
الالعقالنية.
كما �ساعد الربنامج الإر�شادي يف تغيري املعتقدات والأفكار
الالعقالنية �أو الت�شوهات املعرفية التي ت�ؤدي �إىل حدوث القلق ،و�أن
تفكري املراهق حول نف�سه وعامله والآخرين وامل�ستقبل هي التي
ت�سبب لهم القلق ،ما ي�ؤدي �إىل العديد من االنفعاالت الت�شا�ؤمية
فتت�سلل اليه العديد من الأفكار ال�سلبية في�شعر حينئذ �أنه عر�ضة
للخطر الذي يرتب�ص حياته يف كل مكان وهو عاجز عن دفع
الكوارث (.)Corey, 2013
وهناك عامل مهم يف التقدم الذي �أحرزته املجموعة التجريبية
وهو عامل الرغبة ال�صادقة يف امل�شاركة الفعالة يف اجلل�سات
بناء على
الإر�شادية ،حيث الإن�ضمام �إىل الربنامج كان يف الأ�سا�س ً
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أ.دينا يوسف الهدمي
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى القلق املعمم
لدى املراهقني الذين تعرضوا للحبس املنزلي في القدس

رغبة امل�شاركني وموافقة �أ�رسهم ،وهو ما يتفق مع ما �أبدته معظم
الدرا�سات والبحوث ال�سابقة و�أكدت عليه (ال�شاوي)2012 ،
من �أن الإقبال من قبل امل�سرت�شد �أمر مهم و�رضوري لنجاح
العملية الإر�شادية.
وكان مل�ساهمة امل�شاركني من خالل نقلهم وتطبيقهم
للمواقف التي تدربوا عليها يف اجلل�سات الإر�شادية اىل املواقف
احلياتية الأثر الأكرب لإجناح الربنامج وخف�ض م�ستوى التوتر
النف�سي والقلق لديهم ،حيث كان هناك متابعة ومناق�شة ملا �أجنز
يف الفرتة التي تقع بني اجلل�سات الإر�شادية ،وقد الحظ الباحثان �أن
امل�شاركني ميلكون الرغبة يف الإ�ستفادة من جل�سات الربنامج ،وقد
�أكد معظم الطالب �أنهم يتذكرون با�ستمرار ما جرى خالل اجلل�سة
الإر�شادية ويحاولون توظيفه يف املواقف التي يواجهونها يف
حياتهم.

التوصيات:
من خالل ما �أ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة احلالية ميكن تقدمي
التو�صيات الآتية:
1.1تفعيل العالقة بني املراكز العالجية واملنزل ،حتى ي�ضمن
جتنب ت�ضخيم امل�شكالت التي يعاين منها املراهقون الذين تعر�ضوا
للحب�س املنزيل.
2.2الإهتمام بالأن�شطة والتفاعل االجتماعي مع املراهقني
لرفع مهاراتهم االجتماعية وتفريغ الطاقة النف�سية.
3.3ا�ستخدام الربنامج الإر�شادي املطور لأغرا�ض الدرا�سة
احلالية من قبل املعنيني بالإر�شاد والإ�رشاف الرتبوي مع فئات
عمرية �أخرى.
4.4ا�ستخدام الربنامج الإر�شادي املطور للدرا�سة احلالية مع
املراهقني واملراهقات الذين تعر�ضوا لل�سجن العادي.
5.5ا�ستخدام الربنامج الإر�شادي املطور مع املراهقني
واملراهقات والذين مل يتعر�ضوا لل�سجن ولكن يعانون من م�شكالت
قلق معمم.
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