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بسم اهلل الرمحن الرحيم

صدق اهلل العظيم
(طه) 334 ،
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اإله ـ ـ ـ ـداء
إلى والدي العزيز رحمه اهلل ....
إلى والدتي رمز العطاء والمحبة أدامها اهلل وحفظها.....
إلى زوجتي العزيزة التي تحملت الكثير....
إلى أوالدي روزان  ،أحمد ،يوسف ،دارين....
إلي إخوتي وأخواتي ومن كان عونا لي .....
إلى أرواح الشهداء األبرار الذين لبوا نداء اهلل...
إلى كل من له فضل علي.....
أهدي هذا الجهد المتواضع سائال المولى عز وجل ،أن يتقبله وينفع به إنه نعم المولى
ونعم النصير....

ُ
ُ
ُ
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شكرٌ وتقدير
الحمد هلل رب العالمين الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالة والسالم على أشرف
المرسلين ومعلم المعلمين ومرشد المرشدين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلىّ اله وصحبه
أجمعين ،ومن سار على هداه إلى يوم الدين .أما بعد...
فال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جامعة األزهر الشماء
وعمادة الدراسات العليا على إتاحة الفرصة لي إلكمال دراستي العليا.
كما وأتقدم فخ ار بكل شكر وامتنان وعرفان بالجميل إلى أستاذي القدير الدكتورُ /محمد ُعليان
الذي تشرفت به مشرفا أكاديميا على دراستي ،والذي تنهلت من علمه ،وأرائه السديدة التي كان
لها أثر كبير في إتمام هذا البحث واخراجه في صورته النهائية.
كما وأتقدم بكل شكر وامتنان وتقدير وعرفان الدكتورُ/عبدُالعظيم ُالمصدرُالذي لم يبخل علي
من علمه وخلقه فله كل الشكر .
كما واتقدم بالشكر للدكتورةُ /ياسرة ُابو ُهدروس والدكتورة ُُ /عطاف ُأبو ُغالي على
مالحظاتمها القيمة بخصوص البرنامج وجلساته.
كما ال يفوتني أن أشكر العاملين في مكتبة جامعة االزهر على ما قدموه لي من مراجع
وكتب والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة.
كما وأشكر إدارة كلية فلسطين التقنية على مساعدتهم في إتمام البحث وحرصهم الشديد
على إتمامه وتوفير اإلمكانيات الالزمة.
كما وأسجل شكري وتقديري إلى األستاذُ/أيمنُشيخُعيد واألستاذ  /محمد السردي لما
بذاله من جهد ومساعدة لي في دراستي وفي تطبيق جلسات البرنامج.
كما وأتقدم بوافر شكري إلى األساتذة والمرشدين النفسيين الذين تفضلوا بتحكيم البرنامج
السيكودرامي.
وال أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الموصول بالمحبة واالمتنان لطالب كلية فلسطين
التقنية-

ديرالبلح

(عينة

الدراسة)

على

صبرهم

وتعاونهم

اإلرشادي(السيكودراما) ،والذين كان لهم األثر األكبر في إتمام البحث.
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أثناء

تطبيق

البرنامج

أما أسرتي أمي ،زوجتي ،إخوتي ،أخواتي اوالدي فلهم مني كل التقدير والحب ،على ما
أبدوه من تشجيع ودعاء وتهيئة لألجواء كي تخرج هذه الدراسة – بعد توفيق اهلل – في أحسن
صورة.
وختاما أسأل اهلل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وخدمة لديني ووطني.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالباحث ُ
راميُعبدُاللطيفُالزقزوق
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Abstract
Objective of the study:
This study aimed to identify the effectiveness of the use of psychodrama
in reducing the level of anxiety and irrational thoughts among the students of
technical colleges in the sector .
To achieve this objective thess Researcher: sample surveys and study
sample consisted of actual students from technical colleges in the Gaza Strip,
where the random sample was selected and numbered (350) male students by
15% of the total number of students in colleges and numbered (2664), was split
sample as follows College of Science and technology and the number of
students (1500) students were selected a random sample of 196 students, and
the Palestine Technical College - Deir al- Balah and adult number of students
(747) students were selected a random sample of 98 students, and Gaza
Training College UNRWA to refugeesand of the number of students (417)
were selected a random sample of 56 students. bringing the sample size (350
students).
Then chose researcher Palestine Technical College - Deir al-Balah to
choose the experimental group and the control group, because the researcher
working at the college has chosen researcher (20) students of the experimental
group, and (20) a student of the control group of males also chose researcher
(20) students of the experimental group and (20) students of the control group
were female.
The researcher used in the current study the following tools to validate the
hypothesis of the study:
1-Scale Taylor for concern
2- test ideas of rationality and irrationality (Suleiman Rihani)
3 - program proposed in psychodrama (researcher)
Findings:
The application of the study instruments and the needed statistical tests yielded
the following findings:
1. There are statistically significant differences between the experimental
and the control group in the level of anxiety in the post-test.
2. There are statistically significant differences in the level of anxiety
within the experimental group in both the pre-test and the post-test.
3. There is an effect of the psychodrama program application on
lowering the level of anxiety within the experimental group.
4. There are statistically significant differences between the
experimental group and the control group in the level of irrational
thinking in the post-test.
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5. There are statistically significant differences in the level of irrational
thinking within the experimental group in both the pre-test and the
post-test.
6. There is an effect of the psychodrama program application on
lowering the level of irrational thinking within the experimental group.
Recommendations
1. Paying attention to the psychological counseling program in the media
due to its effective and crucial influence on the psychologies of
individuals and the entire society.
2. Establishing university theaters at all universities and colleges to serve as
a means to discuss the various problems and the needs of students.
3. Holding workshops for students to make them aware of the significance
of positive thinking and its favorable influence on their psychological
health as well as to enlighten them of the detrimental effects of negative
thinking on their psychological health.
4. Increasing the role of student affairs departments within groups and
colleges by including counseling services and helping students to
overcome their anxiety and negative thinking toward themselves and
their future.
5. Enabling psychological counseling centers through appointing
psychological specialists to deal with individual problems and to
conduct case studies at universities.
6. Allowing for non-curricular activities at colleges and universities,
including workshops and drama, and encouraging students to participate
in these activities in ways which help students to ease their
psychological pressures.
7. Considering the psychological side of student development by organizing
psychological discharge sessions to allow students to express their
feelings at colleges and universities through psychological counseling
units.
8. Adopting and applying the psychodrama counseling program o other
samples of college and university students.
9. Using counseling and collective therapy (psychodrama, story, discussion,
and games) to identify the problems and needs of students.
10. Designing psychodrama counseling programs to overcome other
problems.
11. Organizing workshops in collaboration with student affairs
departments aimed at increasing the perception of the positive or the
negative role university and college lecturers and personnel may foster
in students.
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ملخصُُالدراسة ُ

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى فاعلي دة اسددتخدام السدديكودراما فددي خف د

مسددتوا القلددق واألفكددار

الالعقالنية لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع.
ولتحقيقُُهذاُالهدفُاختارُُالباحثُ  :العيندة المسدحية وتكوندت عيندة الد ارسدة الفعليدة مدن طدالب الكليدات

التقنيددة فددي قطدداع ة دزة حيددث تددم إختيددار عينددة عش دوائية والبددال( عددددهم ( )150طالبددا مددن الطددالب بنسددبة
 % 35مددن مجمددوع عدددد طددالب الكليددات والبددال( عددددهم ( ،)1664وتددم تقسدديم العينددة كالتددالي كليددة العلددوم
والتكنولوجيددا وعدددد طالبهددا ()3500طالب دا تددم إختيددار عينددة عش دوائية مددن ( )396طالددب ،وكليددة فلسددطين

التقنيددة – ديددر الددبلح وبددال( عدددد طالبهددا ( )747طالبدا تددم إختيددار عينددة عشدوائية مددن ( )99طالبدا  ،وكليددة
تدريب ةزة التابعدة لوكالدة الثدوث لتشدثيل الالجئدين والبدال( عددد طالبهدا ( )437تدم إختيدار عيندة عشدوائية

من ( )56طالبا.فبل( حجم العينة ( )150طالبا.

ثم إختار الباحث كليدة فلسدطين التقنيدة  -ديدر الدبلح إلختيدار المجموعدة التجريبيدة والضدابطة وذلد
ألن الباحد ددث يعمد ددل فد ددي الكليد ددة وقد ددد إختد ددار الباحد ددث ( )10طالب د دا للمجموعد ددة التجريبيد ددة ،و( )10طالبد ددا
للمجموع ددة الض ددابطة م ددن ال ددذكور كم ددا إخت ددار الباح ددث ( )10طالب ددة للمجموع ددة التجريبي ددة و( )10طالب ددة

للمجموعة الضابطة من اإلناث.
وقدُاستخدمُالباحث في دراسته الحالية األدوات التالية للتحقق من صحة فرو
 -3مقياس تايلور للقلق ()Taylor

الدراسة:

 -1إختبار األفكار العقالنية والالعقالنية ( سليمان الريحاني )
-1البرنامج المقترح في السيكودراما( إعداد الباحث)
ُوقدُاستخدم أساليب إحصائية للتحقق من صحة فرو

الدراسة:

 .3تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري.
 .1تم حساب معامل إرتباط بيرسون.
 .1إختبار( )T testلعينتين مستقلتين للتحقق من الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية
 .4إختبار( )T testلعينتين مرتبطتين للتحقق من الفروق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي.
 .5وتم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا ( .) 2
 .6معادلة ألفا كرونباخ وكودر -ريتشارد سون ُ12وطريقة التجزئة النصفية وذل إليجاد معامل ثبات
اإلختبار.
 .7معامل اإلرتباط لحساب الصدق الداخلي.
 .9مان وتني لحساب صدق المقارنة الطرفية.
ُبعدُاستخدامُالباحث ألدوات الدراسة والمعالجة اإلحصائية للبيانات تم التوصل إلى النتائج التالية:

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوا القلدق فدي

القياس البعدي.
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 -1توجددد ف ددروق ذات داللددة إحص ددائية ف ددي مسددتوا القل ددق لدددا المجموع ددة التجريبي ددة فددي القي دداس القبلددي
والبعدي.

مستوا القلق على المجموعة التجريبية.

 -1يوجد أثر استخدام البرنامج السيكودراما في خف

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بدين المجموعدة التجريبيدة والمجموعدة الضدابطة فدي مسدتوا األفكدار

الالعقالنية في القياس البعدي.

-5توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوا األفكار الالعقالنية لدا المجموعدة التجريبيدة فدي القيداس
القبلي والبعدي.

-6يوجددد أثددر الس ددتخدام برنددامج الس دديكودراما فددي خف د

مس ددتوا األفكددار الالعقالني ددة علددى المجموعددة

التجريبية.
توصياتُالدراسةُ :

 -3عقد ورشات عمل للطلبة الجامعين بحيث يتم من خاللها تعليمهم وتبصيرهم بأهمية
التفكير اإليجابي ومدا إنعكاسه على صحتهم النفسية ،وتبصيرهم بالتفكير السلبي وكيف يمكن
أن يحدث وينعكس على صحتهم السلبية.
 -1إنشاء المسرح الجامعي في جميع الجامعات والكليات وتفعيله ليناقش من خالله مشكالت
واحتياجات الطلبة المختلفة.
-1

تفعيل دور مركز اإلرشاد النفسي بالجامعة من خالل تعيين أخصائيين نفسيين للتعامل مع

المشكالت الفرية ودراسات الحالة لدا طالب الجامعات و الكليات.
 -4تفعيل دور قسم شئون الطالب داخل الجماعات والكليات الفلسطينية ليشمل تقديم الخدمات
اإلرشادية للطالب ومساعدتهم في التثلب على القلق وأفكارهم السلبية ونحو الذات والمستقبل.
 -5اإلهتمام باألنشطة الالمنهجية داخل الكليات والجامعات من ورشات عمل وندوات وفعاليات
مسرحية وتشجيع الطلبة على المشاركة فيها مما يساهم ويساعد الطالب في التخفيف من عبئ
الضثوط النفسية التي يعانون منها.
-3

اإلهتمام بالجانب النفسي للطالب من خالل تنظيم جلسات للتفري( االنفعالي والتعبير عن

المشاعر تقوم بها وحدة اإلرشاد في قسم شئون الطلبة داخل الجامعات والكليات.
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 -1اإلهتمام ببرامج اإلرشاد النفسي لوسائل اإلعالم لما لها أثر كبير وفعال على نفسيات
األفراد والمجتمع.

 -9تبني البرنامج اإلرشادي (السيكودراما )وتطبيقه على عينات أخرا من طالب الجامعات
والكليات وبشكل منظم.
 -9إستخدام اإلرشاد والعالج الجماعي (السيكودراما ،القصة ،المناقشة ،األلعاب) في تحديد
مشاكل الطالب واحتياجاتهم.
 -30تصميم برامج إرشادية عالجية في السيكودراما بهدف مواجهة مشكالت أخرا.
-33عقد ورشات عمل للمحاضرين والعاملين داخل الجامعات والكليات في جميع التخصصات
العلمية واعطائهم تصور عن الدور االيجابي او الدور السلبي الذي يمكن ان يعززوه في نفسية
الطالب وذل بالتعاون مع قسم شئون الكلبة داخل الجامعات والكليات الفلسطينية.
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المقدمةُُ :
يعتبر طلبة الجامعات عموما وطلبة الكليات التقنية خصوصا ثروة وطنية في ةاية
األهمية بإعتبارهم الطاقة الدافعة نحو التقدم  ،ونحو البناء والتطوير والتثيير  ،فهم بحاجة إلي
الرعاية العلمية واإلجتماعية والنفسية إلستثمار قدراتهم حتى يسهموا في تطور مجتمعاتهم
وتنميتها.
ويعد القلق من المشكالت شائعة الظهور لدا كثير من الناس إذ تتعدد صوره وتختلف
مظاهره ويظهر عند اإلنسان دون سبب واضح وينتهي إلي عجز بال( يعوق الشخص عن
النهو

بأعباء الحياة ومسئوليتها الطبيعية ،ويعر

الجوهري في اإلضطرابات النفسية وفي أم ار

صحة النفس للخطر  ،فهو يشكل العر

عضوية كثيرة  ،فوجود القلق عند شخص يعني

نذير خطر الذي يهدد أمن الفرد وسالمته وتقديره لذاته فهو أمر مصاحب للصراع .ويعتبر القلق
أساس اإلضطرابات النفسية فهو بإتفاق جميع مدارس علم النفس األساس لكل اإلختالالت
الشخصية واضطرابات السلو ولكن في الوقت ذاته يعتبر الركيزة األولى لكل اإلنجازات البشرية
سواء المألوفة أو اإلبتكارية .ولذا أصبح القلق النفسي من تعقيد الحضارة وسرعة التثير
اإلجتماعي وصعوبة التكيف وأيضا قلق من المستقبل المجهول لدا طلبة الكليات التقنية للعمل
وةيرها(.السباعي)3993 :
ويعد القلق حالة إنفعالية تتسم بالخوف والترقب ووقوع الشر حيث يعرف القلق بأنه
"مشاعر معممة بالقلق وتوقع الشر ويجد في الكثير من مواقف الصراع والعصاب  ،ويعرف القلق
المرضي بأنه "حالة ترقب أو توقع الشر أو عدم الراحة واإلستقرار ترتبط بشعور بالخوف"
القلق يكون أقل تحديد عن الخوف وهو يكون على شكل توقع خطر ةام

أو مبهم وقد يظهر

من خالل الكبت ويعتبر القلق الدافع الرئيسي لإلضطرابات العقلية السيكولوجية التي تؤثر سلبا
على طالب الكليات وطالب الجامعات ،سواء على التحصيل الدراسي أو الخوف من المستقبل
أو عالقتهم االجتماعية( .عبد اهلل)1000 :
وأهم ما يميز القلق بأنه سلو الفرد الظاهري يأخذ الفرد بعيدا عن مثير معين وأن التثيرات التي
تحدث لدا الفرد تحدث في الجهاز العصبي المستقل ويتصف بالحركات الالإرادية مثل اإلرتعاش
أو اإلرتجاف أو اإلرتعاد وشعوره الذاتي بالخوف والقلق.
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ويؤكد أليس أن العصاب ينشأ ويستمر نتيجة لبع

األفكار والمعتقدات التي تخلو أساسا

من العقالنية والمنطق السليم وأن الناس يتبنون أهدافا ةير واقعية  ،بل مستحيلة وةالبا ما
تتصف بالكمال  ،خصوصا تل

األهداف التي تظهر على شكل رةبة الفرد أن يكون محبوبا

ومقبوال من كل المحيطين به وأن يكون كامال فيما ينجز من أعمال وأن ال يتعر

لإلحباط في

كل ما يريد وبالرةم من كثرة األدلة التي تثبت عدم صحة هذه المعتقدات واألهداف واستحالة
تحقيقها فإن بع

الناس ال يتخلون عنها ويتمسكون بهذه األفكار(.الريحاني)3995:

والسيكودراما عملية إبداعية تعتمد وتهتم بحركة التطور نفسها والمشتركون فيها وتذهب إلى
أبعد الحدود ،أبعد من مجرد حل المشكالت أو الوعي بها ،وتفهم بعمق كل تعقدات حياتنا
الحاضرة ،حيث أنها تعتمد على الصدق الخالص الذي ينشأ من مفهوم أننا جزء من منظومة
حياتية عامة يشتر فيها اآلخرون على إختالف مذاهبهم وحياتهم.
ويعتقد الباحث من خالل خبرته في العمل أن القلق واألفكار الالعقالنية تؤثر تأثي ار سلبيا
على طالب الجامعات عموما وطالب الكليات التقنية خصوصا فهما يؤثران على التحصيل
ويؤثر على إبداعهم وتنمية قدراتهم .والدراسة الحالية محاولة لدراسة
ا
الدراسي والتفاعل اإلجتماعي
إمكانية الحد من القلق واألفكار الالعقالنية لدا طالب الكليات التقنية في قطاع ةزة عن طريق
إعداد برنامج تدريبي يعتمد على السيكودراما،بطريقة يعبر فيها الطالب عن إحتياجاتهم
وامكاناتهم ومشاعرهم وسلوكهم وتفاعلهم ومخاوفهم وطموحهم بشكل عفوي.
مشكلةُالدراسةُ ُ:
تتمحور مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي :
ماُفاعليةُاستخدامُالسيكودراماُفيُخفضُمستوىُالقلقُواألفكارُالالعقالنيةُلدىُطلبةُالكلياتُ
التقنيةُفيُقطاعُغزةُ؟ ُ
وينبثقُعنهُالتساؤلُالتساؤالتُالفرعيةُالتاليةُ ُ:
 -3ما مستوا القلق لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة ؟
 -1ما مستوا األفكار الالعقالنية لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة ؟
 -1هل هنا عالقة دالة إحصائيا بين مستوا كل من القلق واألفكار الالعقالنية ؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
مستوا القلق في القياس البعدي ؟
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 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوا القلق لدا المجموعة التجريبية في القياس
القبلي والبعدي ؟
 -6يوجد أثر استخدام البرنامج السيكودراما في خف

مستوا القلق على المجموعة التجريبية.

 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
مستوا األفكار الالعقالنية في القياس البعدي ؟
-9هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوا األفكار الالعقالنية لدا المجموعة
التجريبية في القياس القبلي والبعدي؟
-9هل يوجد أثر الستخدام برنامج السيكودراما في خف

مستوا األفكار الالعقالنية على

المجموعة التجريبية ؟
أهدافُُالدرسةُ :
ترميُالدراسةُالحاليةُاليُتحقيقُماُيليُُ :
 -3التعرف إلي مستوا القلق لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة .
 -1التعرف إلي مستوا األفكار الالعقالنية لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة .
 -1التعرف إلي العالقة الدالة إحصائيا بين مستوا كل من القلق واألفكار الالعقالنية .
 -4التعرف إلي الفروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
مستوا القلق في القياس البعدي .
 -5التعرف إلي الفروق ذات داللة إحصائية في مستوا القلق لدا المجموعة التجريبية في
القياس القبلي والبعدي .
 -6التعرف إلى أثر استخدام البرنامج السيكودراما في خف

مستوا القلق على المجموعة

التجريبية.
 -7التعرف إلي فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
مستوا األفكار الالعقالنية في القياس البعدي .
-9التعرف إلى فروق ذات داللة إحصائية في مستوا األفكار الالعقالنية لدا المجموعة
التجريبية في القياس القبلي والبعدي.
-9التعرف إلى أثر إلستخدام برنامج السيكودراما في خف
المجموعة التجريبية .
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مستوا األفكار الالعقالنية على

أهميةُُالدراسةُ :
تكمنُُأهميةُُالدراسةُُالنظريةُُوالتطبيقيةُُفيُماُيليُُ :
أوُالاُ:األهميةُُالنظريةُ :
 -3ندرة الدراسات التي إهتمت بموضوع الدراسة – حسب علم الباحث – لذل تعد إسهاما
في هذا المجال  ،فعلى الرةم من إجراء العديد من الدراسات واألبحاث الميدانية التي
تناولت متثير القلق واألفكار الالعقالنية  ،إال أنه لم تكون دراسات تناولت تصميم
برنامج إرشادي للحد من القلق واألفكار الالعقالنية  ،ومن هنا كانت الحاجة لمثل هذه
الدراسة .
 -1أهمية العينة المستخدمة وهي طالب الكليات التقنية في قطاع ةزة بإعتبارها مرحلة
حاسمة في تحقيق األهداف المستقبلية .
 -1اإلثراء بموضوع يتسم بالندرة في المكتبة الفلسطينية .
 -4توجيه أنظار المسئولين والعاملين في الكليات التقنية إلي أهمية األرشاد النفسي
(السيكودراما) في الحد من مشكالت القلق واألفكار الالعقالنية لدا طلبة الكليات التقنية
في قطاع ةزة .
ثانيُاُ:األهميةُُالتطبيقيةُ ُ:
تكمنُُأهميةُالدراسةُالتطبيقيةُفيماُيليُُ :
-3

إعداد برنامج إرشادي (السيكودراما) للحد من القلق واالفكار الالعقالنية لدا طلبة الكليات

التقنية في قطاع ةزة  ،األمر الذي يساعد الباحثين في فلسطين في إعداد دراسات ميدانية تهتم
بمراحل تعليمية أخرا  ،وذل

ألننا بحاجة ماسة إلي إجراء الكثير من البحوث والدراسات

النفسية وما تحققه من نتائج يمكن توظيفها في مجال اإلرشاد النفسي في قطاع ةزة .
 -1إمكانية استخدام السيكودراما مع المراحل المختلفة من التعليم وتزويد المرشدين والعاملين
في شئون الطالب ببع

المعارف واألنشطة والمهارات التي قد يستخدمونها في األنشطة

الالمنهجية .
 -1قد تظهر الدراسة مدا أهمية السيكودراما واألنشطة الالمنهجية داخل مؤسسات التعليم
التقني.
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 -4إستفادة المرشدين في المرحلة الجامعية من تطبيق البرنامج اإلرشادي (السيكودراما) للحد
من القلق واألفكار الالعقالنية لدا طالب الكليات التقنية  ،والذي يساهم في تطوير أنفسهم
ومهاراتهم وبالتالي خدمة وطنهم .
حدودُُالدراسةُ :
الحدُ ُالمكاني :الكليات التقنية في قطاع وهي كلية فلسطين التقنية  -دير البلح ،كلية العلوم
والتكنولوجيا – خان يونس ،وكلية تدريب ةزة (وكالة الثوث)
الحدُُالزماني :أجريت هذه الدراسة في العام الدراسي 1031/1031
الحدُُالبشري :أجريت هذه الدراسة على طالب الكليات التقنية في قطاع ةزة.
مصطلحاتُُالدراسةُ :
السيكودراما نظريا :هي كلمة مركبة من النفس( )Psycheeوالمسرحية ( ،)Dramaوهى تعنى
حرفيا " الدراما النفسية" ،وهي خليط من الطرق والنظريات في البداية استخدمت كشكل من
أشكال العالج النفسي ،ولكنها طورت في أواخر الثالثينات وركزت على استخدام المسرح كوسيلة
تربوية ،ومن خالل هذه اإلستراتيجية يقوم األفراد بتمثيل المشكالت أو المواقف وكأنها تحدث
اآلن؛ مما يساعدهم على إنتاج أفكار بناءة وكذل ينفسون عاطفيا عن أنفسهم ويكتشفون طرقا
جديدة لمواجهة مشاكلهم (.)2222 ,Blatner
أما التعريف اإلجرائي فهو :أسلوب يعتمد على مجموعة من التمثيليات التي سيقوم الباحث
بتصميمها لخف

مستوا القلق واألفكار الالعقالنية لدا طلبة الكليات التقنية.

القلقُ :يعرف محمد ( " ) 1000القلق بأنه حالة إنفعالية معقدة ومزمنة تتميز بحاالت عصبية
متنوعة واضطراب ذهني يصاحبه الرعب الثام

ةالبا وقد يكون الرعب عن إد ار وفهم ".

أما بالنسبة لفرويد وهورني  Goldestinوجولدستاين Freud
فيعتبرون القلق بأنه " :خشية عارمة تتميز بصورة خاصة بعدم التأكد وبالعجز التام في مواجهة
الخطر .وبالنسبة لمي  Mayفهوا تلميح بالتهديد بالخطر لبع

القيم التي يتمس بها الشخص

كمظهر لشخصيته "(.ةالب)1000،
كما ويرا تايلور أن "قلق الدافع عبارة عن إضطراب بيولوجي داخلي يجبر الحيوان على العمل
والنشاط لكي يعود االستقرار البيولوجي إلى حالته الطبيعية ".
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ويرا أيضا أن فى نهاية األمر كل قلق هو خوف من معاناة حالة صدمية  ،ومن إحتمال
إنثمار إنتظام األنا باإلثارة  ،ومع ذل فعندما تكون األنا قد نمت بدرجة تكفي للتحكم فى األفعال
الثريزية  ،ولتحقيق اإلشدباعات فال ينبثي بعد ذل أن تكون الحفزات الثريزية مخيفة  ،فإذا ما
بقيت مخيفة فذل يرجع إلى أن مخاوف فقدان الحب أو مخاوف الخصاء قد حملت األنا على
تعطيل المسار العادي إلثارتها محدثة بذل قصو ار فى اإلفراغ  ،وأحيانا تعجز األنا عن إستئناس
القلق  ،فالحكم الذي كان يستهدف التحذير من حالة صدمية يمكن فى الواقع أن يولدها ويحدث
ذل فى نوبات القلق الخاصة بهستريا القلق (.داوود -مدونه ُ )1005 ،
التعريفُُاإلجرائيُ :
يعرف الباحث إجرائيا بأنه درجة الفرد التي يحصل عليها من خالل مقياس القلق لتايلور
والمكون من ( )50فقرة.
األفكارُُالالعقالنيةُ:التعريفُُاإلصطالحيُُ :
يعرف أليس (  )3977األفكار الالعقالنية بأنها " األفكار ةير المنطقية التي تتميز بالمبالثة
والتهويل والتهوين في تفسيرها للحدث والتي تعيق الفرد في حياته اليومية وتسبب له اضطرابا
نفسيا ")Ellis,1977 :18(.
ويتبنى الباحث في هذه الدراسة تعريف أليس لألفكار الالعقالنية.
التعريفُ ُاإلجرائيُ :يعرف الباحث إجرائيا بأنه درجة الفرد التي يحصل عليها من خالل مقياس
األفكار الالعقالنية لسليمان الريحاني المكون من  51عبارة .
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الفصلُ الثاني
اإلطارُ النظريّ

أوالً  :السيكودراما
ثانياً :القلق
ثالثاً :األفكارُ الالعقالنية
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السيكودراما ُ
مقدمةُ ُ:
تتعدد وتختلف أساليب اإلرشاد والعالج الجماعي بإختالف المشكالت واألدوار الملقاة على عاتق
كال من المرشد والمسترشد .وتعتبر السيكودراما أو التمثيل النفسي المسرحي أو الدراما النفسية
وهنا من أشهر أساليب وأهم تقنيات اإلرشاد والعالج ( )Psychodramaيطلق عليها اإلرشاد
الجماعي التمثيلي الجماعي التي تعتمد على التصوير التمثيلي المسرحي لمشكالت نفسية أو
سلوكية أو اجتماعية أو حتى لمواقف حياتية.
والسيكودراما عملية إبداعية تعتمد وتهتم بحركة التطور نفسها والمشتركون فيها وتذهب إلى أبعد
الحدود ،أ بعد من مجرد حل المشكالت أو الوعي بها ،وتفهم بعمق كل تعقدات حياتنا الحاضرة،
حيث أنها تعتمد على الصدق الخالص الذي ينشأ من مفهوم أننا جزء من منظومة حياتية عامة
يشتر فيها اآلخرون على إختالف مذاهبهم وحياتهم.
وتتلخص فكرة السيكودراما بقيام المسترشد في شكل تعبيري حر وفي ظل جماعة إرشادية
تسودها أجواء األمن والطمأنينة بإعادة تمثيل مشكالته السلوكية أو النفسية أو االجتماعية أمام
المرشد والمجموعة اإلرشادية مما يتيح له من خالل هذا األداء التمثيلي فرصة التنفيس اإلنفعالي
عن مشاعره وا نفعاالته والتوترات المختلفة ذات الصلة بالمشكلة ،وكذل

فرصة االستبصار

الذاتي ،والتقمص والمحاكاة من أجل إحداث تثيير السلو اإلنساني الثير سوي وتعديلها إعادة
تشكيله وكذل من أجل تحقيق التوافق النفسي.
تعريفُُالسيكودراماُ :
بداية من المفيد اإلشارة إلى إنه منذ أن بدأت السيكودراما تستخدم كأسلوب إرشادي وعالجي،أن
هنا العديد من المحاوالت من قبل الباحثين لوضع تعريف للسيكودراما ،وبال ش في أن تكون
هنا صعوبة في حصر كل هذه المحاوالت التي تصدت لتعريف السيكودراما.
من هنا يحاول الباحث اإلشارة إلى العديد من التعريفات على سبيل المثال ال الحصر:
مورينو ( )1968 ،Mereويقول عن السيكودراما التي ابتدعها أنها ثورة على ما هو قائم ،هذا
باإلضافة إلى استخدام الجسد في التعبير تجعلها لثة عالمية واسعة اإلتصال ،ومن الناحية
السيكودرامية فهي تتضمن أعمق اللثات ،وهى تسبق مرحلة اإلتصال الكالمي أثناء نمو الطفل
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وهى لثة الجسد ،وعليه فهي أسلوب عالجي يتناسب جميع األشخاص في مراحلهم العمرية
المختلفة(.عزازي) 46 :1999 ،
هاريمان ( )1968،Harrimanيعرف السيكودراما أسلوبا من أساليب العالج النفسي يصل فيه
المرضى إلى اإلستبصار وتعديل األنماط ةير المالئمة للسلو وذل من خالل التمثيل التلقائي
لموقف من حياتهم( .ةريب)16-15:1999 ،
هانز شترب) )1971 ، HamsStrruppيعرف السيكودراما بشكل جوهري هي إجراء من
إجراءات (لعب األدوار) والمقصود من ورائها تزويد المري

(العميل) بقدر من المواجهة يشجعه

على التلقائية ويساعده في ذات الوقت على تحقيق أكبر قدر من الفهم كسوء توافقه بالنسبة
للسلو بين الشخص Behavior Interpersonalعلى المستويين المدني واالنفعالي.
(حمودة)83 :1991،
جرينبرج (  :)Greenbrg،1974يرا أن السيكودراما طريقة جماعية للعالج النفسي أساسها
المسرح وارتجال المواقف الدرامية بناءا على موضوع يقترحه أفراد الجماعة من المرشدين
واألطفال الذين يشكون من إضطرابات نفسية أو عقلية متماثلة ،ويشتر المعالج النفسي عادة في
أداء األدوار ويقوم في الوقت نفسه بتوجيه الممثلين وتحليل سلوكهم(.سليمان ُ ) 169:1999 ،
ةيث ) 1979(:يرا أن السيكودراما طريقة القيام بالدور كوسيلة لتخفيف حدة التوترات النفسية أو
لتحليل الشخصية  ،فقد طور هذه الطريقة مورينو بحيث طلب من الشخص المرور بالمواقف
السيكولوجية أمام مالحظ مدرب ،ويمكن أن يقوم الشخص بدور معين وممكن أن يقوم به
مجموعة أشخاص آخرون(.شحاتة،)29 :1999 ،و(ملكيه)510 :1998 ،
هي منهج من العالج الجمعي إصطنعه مورينو ،ويعتمد فيما يوحي إسمه على ممارسة بع
األدوار الهامة (كدور األب ،أو األم ،أو االبن) بحيث يستطيع المري

أن يكشف مشكالته

الشخصية وأخطائه في عمليات تفاعله مع اآلخرين(.عبد الستار) 286:1988،
لوتز( :)Lotze،1990السيكودراما لفظة من مقطعين هما  Psychoأي النفس و Drama
ومعناها الفعل أو الحركة أو النشاط ،أي (حركة النفس) ،وهي نوع من العالجات النفسية التي
تستخدم تكنيكات المسرح وصوال إلى حقيقة ديناميات شخصية الفرد
(ةانم)122 :2003 ،
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المضطرب.

هي أسلوب عالجي إسقاطي يستخدم في أة ار
علي التمثيل المسرحي لمواقف يختارها المري

التشخيص و اإلرشاد النفسي ،ويقوم

أو المرضي من واقع حياتهم ومن أهدافه

التلقائية واإل بتكار وتحريرهم من الصراعات الداخلية عن طريق ما يتيحه التعبير التمثيلي من
التنفيس اإلنفعالي ومساعدتهم على اإلستبصار وفهم ذواتهم واقامة عالقة طيبة مع اآلخرين.
(العيسوي)111 :1997 ،
وتعتبر (دينا) انها عبارة عن موضوع يمثل خبرات المسترشدين وماضيهم ومشكالتهم الحاضرة
وآمالهم المستقبلية ويقوم بأداء األدوار داخل المسرحية المسترشدين أنفسهم وأعضاء الجماعة
اإلرشادية (.مصطفى)105:2010،
من خالل ماسبق للتعريفات التي تناولت السيكودراما  ،يرا الباحث أنه ال يوجد تعريف
متكامل وجامع للسيكودراما يوضح من حيث طبيعة وماهية السيكودراما ،والهدف الذي ترمي
إليه ،واألداء والنص وكذل دور المرشد (المعالج) فيها ،وربما يرجع ذل إلختالف المدارس التي
ينتمي إليها الباحثون.
إال أن الباحث يتفق مع تعريف  Merino, Harriman, Hans Strb, Lutz,وذل

ألنها

(السيكودراما) تشجع المسترشد (العميل) على التلقائية وتساعده على إستبصار ذاته وفهم
مشكالته وأنماط سلوكه المختلفة من أجل تعديل سلوكه واعادة تشكيله  ،كما أنها تركز على
التلقائية في األداء وعلى اإلرتجال ،واستخدام الجسد في التعبير يجعلها لثة عالمية تشجع العميل
على التلقائية ،والتعبير الصادق عن المشاعر واألفكار مما يؤدي إلى تخفيف القلق والمخاوف ،
واألفكار الالعقالنية .
عناصرُُالسيكودراماُ :
 .2موضوعُُالتمثيليةُُالنفسيةُ(ُالقصة)ُ :
أن موضوع التمثيلية النفسية يمكن أن يكون عبارة عن قصة تدور أحداثها .حول قضايا
سلوكية ،نفسية ،إجتماعية ،أبطالها الطلبة (المسترشدون) بهدف تعديل سلوكياتهم المرةوبة
وتشكيلها،والتخلص من السلوكيات ةير المرةوبة والتكيف النفسي واإلجتماعي ،واإلحساس
بالصحة النفسية ،ويمكن أن تدور هذه المواضيع حول القضايا التالية:
 قصة تدور حول سلو السرقة أو الكذب أو الخوف اإلجتماعي أو قلق اإلمتحان. قصة تدور حول العدوان والعنف والضرب داخل الساحة المدرسية أو في الثرفة الصفية.- 11 -

 قصة تدور حول معالجة حاالت االنسحاب اإلجتماعي مثل :اإلنعزال واإلنطواء واإلنصياعأو الخضوع وضعف الثقة بالذات.
 قصة تدور حول عالج الصراعات اإلجتماعية ،وضعف اإلنتباه الصفي والمشاجرات والسلوالفوضوي.
 قصة تدور حول المشكالت األسرية وتأثيرها في تحصيل الطلبة.باإلضافة إلى الموضوعات السابقة التي تدور حولها القصة في التمثيلية النفسية (السيكودراما)،
وما تهدف إليه من تنفيس إنفعالي واستبصار ذاتي وتحقيق للتوافق وتثيير لإلتجاهات …إلخ يرا
الباحث أن موضوعات القصص المستخدمة في البرنامج السيكودرامي موضوع الدراسة تحاكي
مشكالت الطالب المسترشدين السلوكية بهدف تبصيرهم بذواتهم وقدراتهم وبسلوكهم المشكل من
أجل تعديل سلوكياتهم ،وكذل

بهدف مساعدتهم في التعبير عن إنفعاالتهم ومشاعرهم المختلفة

وصوال إلى التخفيف من حدة المشكالت السلوكية التي يعانون منها وصوال إلى تحقيق الصحة
النفسية( .عقل)14 :1999،
ُ.1تأليفُُالقصةُ ُ:
قد يقوم بتأليف التمثلية النفسية (القصة) المسترشدون من الطلبة ،وقد يكون التأليف تلقائيا
حسب ما يقتضيه الموقف السلوكي ،وقد يساعد المرشد (المعالج) بأعداد وتأليف التمثلية النفسيةُ
التي تهدف إلى تعليم الطلبة سلوكيات جديدة وتخلصهم من السلوكيات ةير
المرةوبة(.عقل)14 :1999،
.3األدوارُ:
األدوار التي يلعبها العمالء (المسترشدين) في التمثيلية ،يمكن أن تتعدد لتثطي أدوا ار مثل :دور
العميل كما هو في الحياة العملية فعال ،ودور المري

النفسي كما يعتقد أن الناس يرونه ،ودور

المرشد ،ودور شخص مهم في حياة العميل كالوالد أو الولد أو األخ أو المعلم أو التلميذ أو
الرئيس أو المرؤوس أو الزوج أو الفتى أو الفتاة أو الجار …… الخ ،ودور شخص معاكس مثل
قيام المسترشد العدواني بدو مسالم أو المسترشد المنطوي بدور انبساطي ،أو المرؤوس بدور
رئيسه أو االبن بدور األب أو الزوج بدور الزوجة والعكس.
(زهران)328 :1998،
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ُ.4اإلخراجُ ُ:
قد يقوم المرشد بإخراج التمثيلية ،وقد يقوم أحد المسترشدين باإلخراج لمساعدة الطلبة
المسترشدين من زمالئه.
دورُُالمرشدُُفيُاإلخراجُ :
 قد يلعب دو ار محددا في التمثيلية كأن يكون شرطيا أو محاميا أو أبا.
 بيان األدوار والشخصيات وتوزيع األدوار على الطلبة.
 ضبط وتقويم السلو من خالل التمثيلية.
 المساعدة في تثيير السلو .
.5الممثلون(ُالمؤدون)ُ:
الممثلون هم الطالب المسترشدين أنفسهم ،ويكون ألحدهم دور البطل الرئيسي أو
الشخصية الرئيسية،ويمثل باقي األعضاء أدوار األشخاص المهمين في حياته مثل :الوالدين
واألخوات واألخوة والزوج والرئيس وةيرهم .وقد يشتر المرشد في التمثيل وقد يشتر بع
أعضاء الفريق اإلرشادي في التمثيل بثر .
أ -تقويم السلو .
ب -تفسير السلو .
ج -توجيه السلو .
ومن الضروري إسناد األدوار للمسترشدين بطريقة تسمح بالتخلص من القلق واإلحباط
والصراع وتحقيق ذواتهم اإلجتماعية( .عقل)14 :1999 ،
.1إختيارُُاألدوارُ ُ:
بالنسبة إلختيار األدوار تتر الحرية كاملة للمسترشدين إلختيار األدوار التي تناسبهم ويرةبون
في تمثيلها حيث يرا (شحاتة) أنه يفضل أن يختار كل عضو الدور الذي يرةب فيُتمثيله وأن
يكون أداءهم بعيدا عن التمثيل حيث يكون معب ار عن أفكارهم الحقيقية بتلقائية وحرية.
أمورُُيجبُُمراعاتُهاُعندُُالتمثيلُ :
 -3أن أداء األدوار أو المشاركة في التمثيل ةير قصري.
 -1الرةبة في أداء الدور.
 -1أن ال يسبب العر

إرهاقا جسديا أو نفسيا.
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 -4أن يشخص التمثيل حالة ويعالج أسبابها.
 -5يفضل أن يشار المسترشدون في اإلعداد والتنظيم و التنفيذ.
 -6اإلندماج الكامل في المشاهد التمثيلية.
 -7التمثيل بتلقائية وحرية كاملة.
 -9المسترشدون يؤدون األدوار أقرب إلي الواقع منه إلي التمثيل.
 -9يجب األخذ بعين اإلعتبار أن المسترشدين ليسوا ممثلين محترفين،إنما هم يقومون بأداء
أدوار تعكس سلوكياتهم في الدافع من أجل تعديلها من خالل إظهار مشاكلهم.
(شحاتة)33:1999 ،
.7المشاهدونُ(ُالمتفرجون):
المشاهدون هم المسترشدون (أعضاء المجموعة اإلرشادية) ،وبعد إنتهاء المسترشدين من
التمثيل يتم فتح باب النقاش (مناقشة جماعية)حول أحداث التمثيلية(القصة) حيث يتم التركيز
على الجانب السلوكي وليس على الجانب الفني التمثيلي ،والتعليق على أحداث التمثيلية وتقييمها
ونقدها وا ستع ار

المواقف والعبر التي تساعدهم على التخفيف من حدة مشكالتهم السلوكية ،مع

تفسير األسباب المؤدية إلى تل

المشكالت واظهار جوانب االنفعال في شخصيات التمثيلية

ومظاهر هذه المشكالت.
التمثيلي باألمور

ويلخص (عقل)األمور التي يجب أخذها بعين اإلعتبار بعد إنتهاء العر
التالية:
 -ضرورة أن تكون المناقشة ألحداث التمثيلية بعد إنتهاء العر

مباشرة.

 التركيز في أثناء المناقشة على الجانب السلوكي وليس على الجانب الفني لألداء ،كأن نركزعلى السلو العدواني أو السلو المسالم ،أو نركز على سلو الطالب المجتهد ،أو السلو
الفوضوي ،أو سلو السرقة أو الكذب ،أو السلوكيات الالتكيفية ةير المرةوبة.
 إظهار مظاهر القلق واإلحباط في السلو لدا الممثلين من الطلبة المسترشدين. -قيام المرشد أو الفريق اإلرشادي في المدرسة بتفسير أسباب السلو

من خالل العر

التمثيلي للقضية وأداء الممثلين.
 -إظهار الجوانب اإلنفعالية في السلو

ومظاهر الصراع وذل

المسترشدين بهدف تعديل سلوكياتهم.
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من أجل إستبصار الطلبة

 -التشخيص جزء من أهداف مناقشة أحداث التمثيلية وذل

من خالل وعي المشكلة وفهمها

وتحليلها(ُ.عقل)156:1999 ،
أهدافُُوفوائدُُالسيكودراماُ :
تهدف السيكودراما (التمثيل النفسي المسرحي) كأسلوب من أساليب تعديل السلو
اإلنساني وتعديله وتشكيله إلى تحقيق األهداف التالية:
 -3إعادة توجيه الفرد واعادة تعليمه.
 -1تحقيق التوافق والتفاعل اإلجتماعي السليم.
 -1كشف مشكالت الطلبة وتفهم ذواتهم واد ار رةباتهم.
 -4تنمية وعي المسترشد بمظاهر سلوكياته ةير المالئمة ،واد ار الواقع بشكل حقيقي ،واتخاذ
الق اررات المناسبة في مواجهة مشكالته على نحو أفضل.
 -5التعلم من الخبرة اإلجتماعية وتدريب القدرة على التعبير المالئم عما شعر به المسترشد،
وتدريبه على الدفاع عن حقوقه وعلى اإلستجابات االجتماعية المالئمة.
 -6إتاحة الفرصة إلشباع حاجات المسترشدين المختلفة مثل حاجاتهم إلى اللعب الذي من
خالله يمكن تقويم ذواتهم والتعرف على مواطن القوة والضعف في شخصياتهم.
 -7تتيح السيكودراما فرصة التعبير والتنفيس االنفعالي عن التوترات المختلفة ،فقد يلعب الطلبة
(المسترشدون) األدوار التي يشاهدونها في واقعهم كدور األب أو المدرس أو المدير بهدف
التنفيس اإلنفعالي عما يكبتونه نحو الكبار في واقعهم .كما تعطي الفرصة للممارسة العقلية
إلختبار النماذج الموجودة في بيئته ( .إبراهيم)21-20:1994 ،
 -9التدرب على المهارات اإلجتماعية وعلى إحداث إستجابات بديلة مالئمة.
 -9يؤدي تقمص المسترشد لشخصيات مهمة في حياته وتمثيل أدوارهم إلى التنفيس اإلنفعالي
والتحرر من التوتر النفسي والقدرة على التعبير عن الذات واستبصار الذات وفهم اآلخرين كما
يؤدي هذا التقمص إلى تدريب المسترشد على مواجهة مواقف عملية واقعية يخاف مواجهتها،
كذل فإن التفسير الذي يتلو التمثيلية يفيد تشخيصيا وارشاديا.
 -30يمكن االستفادة من السيكودراما في تكامل معرفته (المسترشد) لألشياء التي تواجهه في
المستقبل بعيدا عن خطورتها في الواقع فيما لو مرت الحقا ،كما تمنحه ثقة ومعرفة بقدرته على
مواجهة ظروف الحياة.
- 15 -

 -33السيكودراما تكشف للمشاهد نفسه وأين هو من هذا السلو فهو يدر نماذج واحتماالت
جديدة في حياته لم يكن مدركا إياها من قبل.
 -31تفيد في التنفيس عما يدور داخل الفرد من مكبوتات وما يتعر

له من ضثوط نفسية.

 -31تهيئ فرصا في مجال التعاون اإلجتماعي ،وفهم المحيط الذي يعيش فيه وفهم نفسه.
 -34تساعد على الحياة الجماعية وتجاوز الطلبة المسترشدين (الممثلين) شعورهم بالنقص
واالنطوائية وفقدان الثقة بالنفس.
 -35تساعد المسترشد في التعبير عن المشاعر اإليجابية كالفرح والحب والمدح والمشاعر
السلبية كالخوف واأللم واالستياء والتوتر.
 -36تفيد في التنفيس عما يدور داخل الفرد من مكبوتات وما يتعر

له من ضثوط نفسية.

(مصطفى)105-106 :2010،
المزاياُالتيُتنفردُُبهاُالسيكودراماُ :
تتمتعُُالسيكودراماُبالعديدُُمنُُالخصائصُُوالمزاياُأهمهاُماُيليُ :
 - 3طريقة إقتصادية في العالج من حيث الوقت والجهد والنتائج العملية.
 - 1محببة ومقبولة للطلبة المسترشدين.
 - 1تساعد على تخفي

عوامل القلق النفسي واإلجتماعي.

 - 4تكسب خبرة تعليمية جديدة للممثلين والمشاهدين.
 - 5تعتبر السيكودراما تقنية حضارية حديثة لتعديل السلو اإلنساني  ،ولزيادة قدرة األفراد على
التعبير عن مشاعرهم السلبية كالخوف واأللم والتوتر وكذل

عن مشاعرهم اإليجابية كالفرح

والحب والمرح.
 - 6تستخدم السيكودراما من قبل المدارس والمدرسين والمرشدين لتعديل السلوكيات ةير
المرةوبة التي تصدر عن الطلبة وتثييرها وتشكيلها وتشخيصها وعالجها.
 -7يمكن استخدام السيكودراما لتعديل أنماط سلوكية متعلمة مثل المخاوف المرضية والسلو
العدواني.
- 9تعتبر أنسب الطرق اإلرشادية لتناول المشكالت التي تحل بفاعلية أكثر في المواقف
اإلجتماعية مثل :مشكالت سوء التوافق اإلجتماعي( .عقل )4 :1999 ،
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مكوناتُُالعالجُُبالسيكودراما:
إختالف بين المكونات والعناصر فهو يرا أن العالج السيكودرامي

يرا ( )karpإن هنا

مجموعة من العناصر األساسية واألدوات والتي بدونها ال يمكن إعتباره عالجا سيكودراميا ،كما
يحتوي على عدد من الخطوات المحددة والتي تعطي في النهاية شكال ممي از لهذا النوع من
العالج  ،و قد حدد  )3954( Morenoهذه العناصر أو األدوات باالتي:
الرائد A director
المجموعة The group
الممثلين A protagonist
المساعدات اإلضافية واالنا Auxiliary egos
المسرح A stage
وجميع هذه األدوات تقوم على الترابط فيما بينها وتتراكب ككل متكامل للعملية العالجية والتي
من خاللها يمكن مساعده المجموعة التي يقوم عليها العالج بصورة صحيحة (.)1998،Karp
الرائدُ ُ:
أوالاُُ ُ:
-3ةالبا ما يكون معالجا نفسيا متمرسا ،لديه خبره عمليه وعلمية ،يساعد على إتخاذ القرار،
يهتم بأفكار أي فرد يبحث عن مساعده وحلول ،أهم التي ينطلق منها القائد.
 -1بناء عالقات متبادلة داخل مناخ المجموعة.
 - 1ينظر إلى المجموعة ويتعامل معها ديناميتكيا وقياس فاعليه المجموعة عند أول جلسه.
 - 4يهتم ويساعد على إختيار الممثلين ،ويحث على المحافظة على بعضهم البع
بعضهم لمشاعر البع

.

 - 5ال يقوم بإختيار الموضوعات إطالقا.
 - 6يقوم بوضع عقد عالجي مع المجموعة للجلسات ويكون قابل للتفاو
 - 7يهتم بالعالقة العالجية الفعالة.
 - 9يقوم بتحضير المكان المناسب.
 - 9يعطى الحرية التامة للمثلين ألداء أدوارهم دون قيد أو شرط.
 - 30يهتم ويركز على السلو ةير اللفظي.
 - 33يهتم بالوقت وسالمة المكان المناخية.
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.

ومراعاة

 - 31يساعد األنا الذاتية للممثلين على المشاركة.
 - 31يهتم ويركز على السرية التامة.
 -34يستخدم األساليب العالجية الحديثة بناءا على خبراته.
 -35يركز على أن العملية عالج جمعي وليس فردي.
- 36يقوم على إعداد وتهيئة الممثلين للدخول بالجلسات في كل جلسه نفسيه عالجية جمعية
أو جماعية.
 -37يهتم بتنظيم األدوار من خالل التفاعل وتقبل األدوار بين المجموعة.
 -39يسمح ويساعد الممثلين على إستحضار التجارب الشخصية بطريقه تنفيسيه.
 -39يهتم بحماية المجموعة واألفراد جميعا من خالل المشاركات المتشابهة والخبرات بين األفراد
المشتركة وجدانيا ويهتم بعدم المقاطعة.
 -10يشار المجموعة بخبراته وتاريخ حياته.
ثانيُاُ:المجموعةُ :
هنا خالف كبير لدا المختصين في حجم المجموعة التي ينتمي إليها اإلفراد في العالج
السيكودراما ،ولكن في الثالب يكون حجم المجموعة من  30إلى  35قد يكون خمسة أو 15
ولكن كلما قل العد كلما أمكن المشاركة الوجدانية والعملية أكثر.
تعتمد إدارة الجلسة بالنسبة للمجموعة بناءا على أداء الممثلين فإذا كان األداء عن إدمان
الكحول كان األداء سريا وهكذا ،كل فرد له الحق بالمشاركة واظهار عواطفه وانفعاالته مع
اآلخرين(ضد األسرة ،األصدقاء ،المدير الخ..يحرص على استخدام دور واحد في كل جلسه
عالجية( .مصطفى)105-106 :2010،
ثالثُاُ:الممثلينُ ُ:
إن دور الممثلين يشبه تماما دور التمثيل على خشبة المسرح تقريبا ،حيث ينظر إلى
األدوار لكل واحد منهم على إنفراد ،فالممثلين في العالج الجمعي هم األصوات التي تعلو أثناء
قيام اآلخرين بأدوارهم و حل مشكالت ،تقمص شخصيات ،أداء أدوار ،إنتقال إلى حقبات
تاريخيه ،اإلستمرار حول النفس والذات .ومعظم الممثلين في مجال األيتام يمكن إختيار
مجموعات من األيتام والتعامل مع خبراتهم السابقة ،وةالبا ما يراعى الفروقات في السن والخبرة
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الحياتية للممثلين وقدرة األيتام على التصور العقالني والمنطقي في إطار وحدود حل المشكلة
التي يعانون منها.
كما إن الممثلين قد يكونوا أسر هؤالء األيتام أو يكونوا األشخاص المحيطين بهم والذين يدخلون
ضمن العملية العالجية.
رابعُاُ:المساعداتُُاإلضافيةُ ُ:
أي شخص في المجموعة يمكن له إن يظهر أدوار أو يلعب أدوار دقيقه ألي فرد من أفراد
المجموعة ال يستطيع اآلخرون القيام بها ،ويكون هذا الدور عاكس لحياة الفرد طبيعيا .هذه
األدوار عادة تكون خارجية مثل تقمص شخصية أحد أفراد األسرة أو الزمالء بالعمل ،وهذا الدور
يمكن أن يكون داخليا مثل تمثيل إحد أقطاب الذات إما الجانب السيئ أو الحسن بصوره حركيه
أو صوتيه.
خامسُاُ:المسرحُ ُ:
ويتمثل بالمكان المناسب للقيام بالعملية العالجية على ضوء أداء األدوار ،وةالبا يشترط
بالمسرح أو مكان إنعقاد األداء التمثيلي للعالج السيكودراما توفر جميع الظروف وشروط العمل
والسالمة الشخصية للمعالج والفريق األدائي .فمثال في مجال رعاية األيتام ينصح بإيجاد مكان
مناسب ويتوفر فيه أساليب السالمة واإلضاءة والتكييف مما يشعر فريق العمل بالراحة
واالطمئنان(.الشناوي)34:1992،
خطواتُُالعالجُُالسيكودراميُ :
كماُأنُهناكُُثالثُمراحلُللعمليةُُالسيكودراميةُوهيُ ُ:
 - 3مرحلة التهيؤ .
 - 1مرحلة التمثيل.
 - 1مرحلة المناقشة.
 -3مرحلة التهيؤ :قد أكد مورينو على أهمية مرحلة التهيؤ وذل لكونها تجعل من المشاركين
في العملية السيكودرامية أن يكونوا مستعدين للتجربة أنها مرحلة تنسيق كل آداء في عملية تمهد
للجلسات أنها استعداد وتجهيز للمراحل التالية وتتم التهيئة بأساليب متعددة كأن تبدأ مجموعة
العالج في ُالنقاش حول موضوع معين مما يجذب أفراد الجماعة وتكون مثار إهتمامهم ومن ثم
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يتفاعلون فيما بينهم كما يمكن أن تتم التهيئة عن طريق إطالق النكات والدعابة والمزاح
والضح .
إن كل أنواع الجماعات العالجية يمكنها اإلستفادة من جلسة ترفيه كجلسة تهيئة حيث
يمكن للشخص أن يشعر فيها بأنه يشتر بصفة ةير شخصية عالوة على ما يسود فيها من جو
المرح  ،ومع التهيئة التي تقام على نحو جوهري وأساسي كقنوات للتواصل يمكن من خاللها أن
يدمج األداء والتجسيد على خشبة المسرح وكذل

المشاعر السائدة بين أفراد الجماعة في

العمليات المفيدة الخاصة بالتفري( اإلنفعالي ونمو اإلستبصار واعادة التعلم ،وبالتناوب تستفيد
الجماعة ككيان واحد من عملية اآلداء والتجسيد عن طريق التفريج ومن خالل إتساع المجاالت
اإلدراكية .وقائد المجموعة يلعب الدور الرئيسي من أجل تأسيس حالة اإلستعداد والدافعية
المطلوبة للتعامل مع الموضوعات الحية في أسلوب شخصي وفي هذه المرحلة مرحلة التهيؤ
يستشعر األعضاء أن بيئة العمل آمنة وسيودها مناخ من الثقة واإلطمئنان.
()1994:80، Corsini
 -1مرحلة التمثيل :أما في مرحلة التمثيل فيتم تجسيد موقف من الماضي أو الحاضر أو حدث
يتوقع حدوثه مستقبال ويستخدم المعالج تكنيكات درامية ليتسنى للبطل ( العميل) أن يستكشف
منطقة جديدة للحصول على فهم جيد ودونما إرتبا  ،وعندما يكون تجسيد الدور تماما وعندما
يتاح للفرد خبرة تفريجية واستبصار فإن السلو المختل يتم إخماده.
إن الفعل التجسيد أو التمثيل هو السلو الشخصي لما يريد أن يعبر عنه كل فرد على حدا
كما أنه يمكن المري

من الدخول في أدوار متعددة متباينة تتداخل فيها أدوار اآلخرين فتكون

نفيا فعلى للواقع مما يعني أبطال الواقع المنحرف وتجاوزه للممكن بلوةا إلى األمثل وبخاصة مع
دفء العالقة التي يبتعثها التبادل الحي لألدوار والتي يشار فيها المعالج واألدوات المساعدة وما
يتضمنه الموقف بكله من توزيع حتمي للعالقة الطرحية مع مري

ثنائي المشاعر والوجدانيات

ها هي ذي الجماعة السيكودرامية تتيح له رباطا وجدانيا سويا مفقودا بقدر ما يتيح طرح فرد لفرد
(مري

لمري

) تيسي ار للعالقة الطرحية واقامة عالقة جديدة تعين المري

في فهم صلته

برةبته فالمعالج ليس أما فحسب أو أبا فحسب بل هو معين وسند متعدد األوجه ومدد نرجسي
واشباع مطمئن بال عقاب.
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 -1مرحلة المناقشة  :ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة المناقشة(المشاركة) والتي تهدف إلى
إعطاء معنى متكامال للخبرة التي يتم تمثيلها وةالبا ما يطلب من المشاركين إعطاء مالحظاتهم
الشخصية عن كيفية إرتباط طبيعة السيكودراما بهم.
السيكودراما كشكل من أشكال العالج الجماعي تسهم في تدعيم عالقة قادرة على المعرفة
(المعالج) بجاهل ما يجب أن يعرفه الممثل (العميل) ،وان نشاط المعالج النفسي في السيكودراماُ
له مميزات عديدة وألن الشخصية في ظل اآلداء السيكودرامي يتم التعبير عنها في حدود التفاعل
المتبادل بين أفراد الجماعة وكذل

نظ ار لطبيعة الموقف النوعي للمعالجة بهذا األسلوب فأنه

يصبح من الواضح أن يكون النشاط السيكودرامي دافعا للعملية العالجية إلى األمام حيث أن هذا
النشاط يشجع على حدوث المواجهة وذل ألن المري

يرا ويعي سلوكه حين يحدث وعي ،

ويرا الهدف من حدوث سلوكه على هذا النحو بالذات.
وعن طريق نشاط المعالج يتم توجيه وارشاد المري

من خالل إكتشاف المجاالت والمساحات

ذات المعنى في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل لكي يعيد إصالح وتجديد عالقاته مع
الناس الذين قد تتضمن هذه العالقات معهم في بع

األحيان المعاملة وجها لوجه أو قد يرتبط

هؤالء بالمشكالت التي يعاني منها وتؤدي تلقائية المخرج ( المعالج) إلى تعبير المري

عن

مشاعره تعبي ار ح ار إلى أبعد حد وخالل مرحلة التمثيل(.الحنفي)238 ،1995،
التقنياتُُالسيكودراميةُ :
يعتمد المعالج على العديد من التكتيكات السيكودرامية في العملية العالجية والتي تساعد
في تسهيل التفاعل بين األفراد أو المجموعة الواحدة ،وقد استخدم السيكو دراميين العديد من هذه
اإلستراتيجيات والتي من أهمها:
ُ-2تكرارُُالبروفةُالسلوكيةُ:وهي أحد أشكال لعب الدور والذي أصبح مقبوال على نطاق واسع
في مجال التدريب على التوكيدية وفي تعلم المهارات اإلجتماعية فاألدوار التي تم تجسيدها يمكن
أن يعاد تمثيلها مرة أخرا واعطاء تثذية راجعة والتعليم والتدريب واالقتداء بأنموذج واعادة التمثيل
على نحو متكرر تماما مثل بروفات الحفالت الوطنية أو الدرامية.
ُ -1المكوناتُ ُالشخصيةُ :ويتضمن العمل مع مكونات نفسية مختلفة لنفس الفرد وهذه
المكونات يتم إدخالها في ديالوج مع البع

اآلخر وحتى يمكن إختزال اإلضطراب والفوضى فإن

المعالج يقوم بتوجيه كل دور كي يحدث دون قطع الكالم وقد ذكر  )3954( Morenoإن
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الفهم األساسي لمكونات الشخصية يقوم على عدد من األساليب العالجية والتي يجب على
المعالج إن يهتم بها مثل:
األجزاء المتعددة للذات :والذي بمقدوره أن يحول التناق

الوجداني وكبح العواطف وتعطيلها

إلى نموذج موثوق به للتعبير عن الذات.
الحديث على إنفراد :حيث يتحدث العميل على جمهور المشاهدين دون أن يسمعه اآلخرون
الموجودون على المسرح وهذه الطريقة تساعد العميل على إن يستجلب مشاعره وأفكاره إلى حافة
الوعي والى الخارج.
مناجاة النفس :وهي عبارة عن مونولوج مناجاة البطل نفسه على المسرح في سياق األداء
السيكودرامي وفيها يؤدي الفرد دوره في المشهد الدرامي الذي قد يكون السير في الطريق إلى بيته
عائدا من عمله.
قلب الدور :حيث يقترح فيه المعالج على المري

أن يتخيل ما يجب أن يكونه في الدور لدا

اآلخ ر ذي الشأن ثم يساعد اليتيم على نحو دافئ ألداء مهمته والهدف يكون تشدجديع الفدهدم على
مستوا أكثر ندضجا ،وتل

عملية تربوية تحتاج إلى ممارسة تطبيقية وتحتاج إلى التخلي عن

التمركز حول الذات.
الدوبالج :حيث يقوم المعالج بالتعبير عن األفكار والمشاعر الداخلية للعميل ويعمل من خالل
ما أطلق عليه (كارل روجرز) تقدير الذات لدا الفرد( .الشناوي)230 ،1994،
ُاألهميةُُالعالجيةُللسيكودراماُ ُ:
تتمتع السيكودراما بخصائص عديدة قد ال تتوفر في أساليب عالجية جماعية أخرا عديدة
ومن هذه الخصائص ما يلي:
 سهولة ويسر تطبيق السيكودراما واجرائها  ،سواءا على مستوا األطفال أو المراهقين أو
الراشدين .ربما يرجع السبب في ذل إال أن السيكودراما تستخدم لثة ال يختلف عليها أحد ،وهي
لثة األداء والتجسيد  ،ومن ثم يسهل التفاهم بين أعضاء الجماعة العالجية،وهذه السهولة من
شأنها أن تؤدي إلى حدوث اإلستبصار المسبوق بنتيجة على درجة كبيرة من األهمية وهي
التنفيس اإلنفعالي الذي يشكل بدوره محو ار أساسيا في العالج بهذا األسلوب.
 تتيح السيكودراما فرصا للمشاركة بين أعضاء الجماعة العالجية.كما أن هنا

فرصة

الستخدام اإلسقاط كميكانيزم دفاعي يلعب دو ار كبي ار في العملية العالجية ،إذ يعمل على خروج
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الخبرات السابقة ،ومن ثم طرحها على أفراد الجماعة ،والتخلص منها كخطوة أولى لمواجهة ما
يعانيه األفراد من إضطرابات.
 السيكودراما ةنية بالفنيات التي تستخدمها  ،وهذا يعني أنها أسلوب مالئم لكافة المستويات
التعليمية والثقافية ،كما إنها صالحة لالستخدام في عالج العديد من إضطرابات مشكالت
التوافق.
 تضمن السيكودراما عملية لها أهميتها وحيويتها وهي عملية التهيئة.
 تصلح السيكودراما الستخدام مع اإلضطرابات التي يصعب فيها التواصل اللفظي فقد يتم
تمثيل األدوار بصورة صامته ،فيما يعرف بالتمثيل اإليمائي أو التمثيل باإلشارة.
 تشجع السيكودراما األفراد على عر

مشاكلهم ،ومن ثم تتيح لهم المشاركة في طرح العديد

من الحلول الواقعية لها  ،وعلى كل فرد تبني الحل الذي يكون بمقدوره األخذ به.
 تساعد السيكودراما الفرد على الوصول إلى اإلستبصار بسلوكه ،ومن ثم يتم تعديله وتبني
سلوكيات بديلة)1994:262، Swink (.
تعقيبُ ُ
يرا الباحث أن السيكودراما هي إحدا طرق العالج الجمعي ،تعتمد على أبطال يطرحون
قضاياهم من خالل الدراما ،وفريق مساند يجعلهم أكثر مواجهة لمخاوفهم وقلقهم ،ومختص نفسي
يدير الجلسة اإلرشادية في مهارة معينة،والدراما العالجية ،هي تمرينات نفسية أو تدريبات
وفنيات اإلرشاد بالسيكودراما ،مع وسائل مساندة كالرسم
سيكولوجية تعتمد على نظريات اللعب ّ
والموسيقى ،وفيها يجد الشاب نفسه أكثر إبداعا وانطالقا ،وهذا عكس واقعه المليء بالحصار

وتقييد الحريات ،ويطلق عليها أيضا الدراما العالجية ،وتكون السيكودراما ضمن ضوابط محددة
ومعايير معينة تخدم الفئة المستهدفة.
تعتبر من أشهر أساليب اإلرشاد الجماعي ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها "عبارة عن تصوي ار
تمثيليا مسرحيا لمشكالت معينة مختلفة األبعاد تتم في ظل جماعة إرشادية وشكل تعبيري حر
وأجواء مخيمة باألمن والطمأنينة وروح الدعابة ،مما يتيح فرصة التنفيس االنفعالي واالستبصار
الذاتي وفهم اآلخرين والقدرة على التقليد والمحاكاة والتقمص بهدف إحداث أثر وتثير في
شخصية المسترشد".
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ثانيُاُ:القلقُ :
مقدمةُ :
يعد القلق من المشكالت الشائعة الظهور لدا الكثير من الناس إذ تتعدد صوره وتختلف
مظاهره ويظهر عند اإلنسان دون سبب واضح وينتهي إلى عجز بال( يعوق الشخص عن
النهو

بأعباء الحياة ومسئولياتها الطبيعية ،ويعر

العر

الجوهري في اإلضطرابات النفسية وفي أم ار

الصحة النفسية للخطر ،فهو يشكل
عضوية كثيرة ،فوجود القلق عند

ير بالخطر الذي يتهدد أمن الفرد وسالمته وتقديره لذاته وهو أمر مصاحب
الشخص يعني نذ ا
للصراع.
ويعتبر القلق أساس اإلضطرابات واألم ار

النفسية فهو بإتفاق جميع مدارس علم النفس

األساس للكل إختالالت الشخصية واضطرابات السلو

ولكنه في الوقت ذاته يعتبر الركيزة

األولى لكل اإلنجازات البشرية سواء المألوفة أو اإلبتكارية .ولذا أصبح القلق النفسي من تعقيد
الحضارة وسرعة التثير اإلجتماعي وصعوبة التكيف مع التشكيل الحضاري السريع والتفك
العائلي وصعوبة تحقيق الرةبات الذاتية باإلضافة إلى إةراءات الحياة وضعف القيم الرئيسية
والخلقية.
تعريفاتُُالقلقُُاصطالحُاُ :
إختلفت اآلراء حول تحديد معنى القلق فقد وردت في مجمع اللثة العربية :قلق – قلقا :لم
يستقر في مكان واحد ،وقلق لم يستقر على حال ،وقلق اضطرب وانزعج فهو قلق  ،وأقلق الهم
فالنا أزعجه ،وقد أقر المجمع استخدام القلق بوصفه حالة إنفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث،
والمقالق :الشديد القلق يقال :رجل مقالق وامرأة مقالق(.مجمع اللثة العربية )785:1985،
القلق بأنه شعور عام بالخشية ،أو أن هنا

مصيبة وشيكة الوقوع ،أو تهديدا ةير معلوم

المصدر مع شعور بالتوتر والشد وخوف ال مسوغ له من الناحية الموضوعية ،وةالبا ما يتعلق
هذا الخوف بالمستقبل والمجهول كما يتضمن القلق إستجابة مفرطة مبالثا فيها لمواقف ال تمثل
خطر حقيقيا وقد ال تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية ،لكن الفرد الذي يعاني من القلق
ا
خطر ملحا أو مواقف تصعب مواجهتها.
ا
يستجيب لها ةالبا كما لو كانت تمثل
(عبد الخالق )14:1994،
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" ولقد صاةت الجمعية األمريكية للطب النفسي أكثر تعريفات القلق شيوعا فعرفته بأنه خوف أو
توتر وضيق ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوال إلى درجة كبيرة ،ويعد مصدره كذل
ةير واضح ،ويصاحب كال من " القلق والخوف عدد من التثيرات الفيزيولوجية".
))435:1994,American Psychiatric Association
كما عرف (فرويد)" بأنه حالة من الخوف الثام

كثير
الشديد الذي يتمل اإلنسان ويسبب له ا

من الكدر والضيق "( .فورويد )3:1962،
عرفة ) ) Spielbergerسبيلبرجر بأنه" حالة انفعالية نتيجة وجود مواقف كرب يمر بها الفرد
وتتسم هذه الحالة بمشاعر التوتر والتهيب والعصبية واإلنزعاج وتعايش هذه الحاالت اإلنفعالية
بواسطة الفرد عندما يمر بمواقف معينة تثير قلقه "(.حمادي )33:1408 ،
أما هورني () Horneyفقد عرفت القلق بأنه " إستجابة إنفعالية لخطر يكون موجها إلى
المكونات األساسية للشخصية وقيمة حيوية بالنسبة للشخص "(.حمادي )34:1408 ،
ويشير (براون)  Brownأن القلق" هو خاصية أو حالة مميزة للفرد تجعله يشعر بعدم اإلرتياح
والتوتر والهم")91:1993، Brown).
" القلق بأنه حالة توتر شامل نتيجة توقع تهديد خطر فعلى أو رمزي قد يحدث ويصاحبها خوف
ةام

وأع ار

نفسية جسمية  ،لذا يمكن إعتبار القلق انفعاال مركبا من الخوف وتوقع التهديد

والخطر"(.زهران )474:1997،
القلق بأنه إستجابة لخطر يخشي من وقوعه ويكون موجها للمكونات الشخصية واإلستجابة هذه
تحمل معنى داخليا يتصل بالشخص ويضيفه علي العالم الخارجي".
(الرفاعي )200:2003 ،
ويري الباحث أن القلق هو بداية الإضطراب معين وبداية لمر

نفسي له تأثير واضح على

صحة الفرد وقدرته اإلنتاجية.
أما التعريف اإلجرائي للقلق "ما يحصل عليه الطالب من درجة عالية أعلى من ( )35درجة على
مقياس تايلور للقلق".
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وعمومُاُيوجدُاتجاهانُلتعريفُُالقلقُُحيثُُيمثلُُكلُُمنهماُاتجاهُاُمحدد اُ :
 اإلُتجاهُ ُاألول :والذي يمثل المهتمين بالبحوث اإلكلينيكية  ،فهو حالة وجدانية ةير سارةقوامها الخوف الذي ليس له مبرر موضوعي من طبيعة الموقف الذي يواجهه الشخص مباشرة
وةالبا ما ينطبع هذا الخوف على الحاضر والمستقبل معا ،وتكون هذه الحالة عادة مصحوبة
بعدد من مظاهر اإلضطراب في السلو .
 اإلُتجاهُ ُالثاني :والذي يمثل المهتمين بالبحوث التجريبية ،فهو دافع أو حافز ،إذا ما إستثيرفإنه يؤدا إلى تنشيط الشخص في المواقف التي نطالبه فيها بأن يكتسب مهارة معينة ،كما أنه
يساعد على تدعيم هذا اإلكتساب(.حبيب )164:1991،
ويتفق الباحث مع االتجاه الثاني واذي يتصف بالشمولية في تعريف القلق  ،وحيث يتبنى
الباحث االتجاه الثاني في دراسته الحالية .
النظرياتُُالمفسرةُللقلقُ :
لقد تم تفسير القلق من عدة مناظرين فكال يفسر القلق بحسب منظوره العلمي وبحسب
تشخيصه ،وسوف يتم إيراد عددا من هذه التفسيرات:
أوُالاُ:نظريةُُالتحليلُُالنفسيُُ :
ظهرت حركة الفرويديين الجدد عام  3910م و 3940م وكان من روادها (هاري ستا
وسوليفان وكارين هورني و أر فروم).
ويمكن تلخيص موقف الفرويديين الجدد في عبارة واحدة أنها ةيرت توجه التحليل النفسي من
النواحي البيولوجية والثريزية إلى النواحي الثقافية والبيئية.
لقد استفادت حركة الفرويديين الجدد بشكل جوهري من أعمال المحلل النفسي واألنثروبولوجي"
إبرام كاردنر" ،حيث قام بدراسة المجتمعات البدائية دراسة تحليلية ليوضح أن نظرية "فرويد"
البيولوجية الثريزية هي نظرية صحيحة بمعنى أنها تنطبق على الثقافات والمجتمعات مهما كانت
اإلختالفات بينها ،إال أن "كاردنر" وجد العكس تماما ،فبدال من النمط األساسي الثابت لنمو
الشخصية والذي كان ينتظر وجوده ،إكتشف أن نمو الشخصية وخصائصها متنوعة بشكل كبير
في العالم بنفس طريقة تنوع األنماط اإلجتماعية والعادات واإلختالفات الثقافية.
وان الفرويديين الجدد قالوا بأةلب ما جاء به " فرويد " مؤسس النظرية األصلي ،إال أن تثيرهم
من نظرية التحليل الكالسيكي يمكن أن يعتبر كنوع من تثير التركيز ،ألنهم تناولوا العديد من
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النقاط التي لم يتناولها" فرويد" .وأن الفرويديين الجدد ينظرون إلى نمو الشخصية كنتاج للتأثير
االجتماعي والذي فيه تلعب الدوافع البيولوجية دو ار ضئيال نسبيا ،فهم ال يعتبرون أن الدفعات
خطر للكائن ،وهم لذل ناد ار ما يستخدمون كلمة الهي ،على الرةم
ا
(الدفاعات) البيولوجية تشكل
من أنهم أبقوا في أعمالهم على كلمة األنا واألنا األعلى(.ةريب )344:1999،
فرويد من أكثر علماء النفس استخداما لمصطلح القلق .وينظر فرويد إلى القلق باعتباره إشارة
إنذار بقدوم خطر قادم يمكن أن يهدد الشخصية أو يكدر صفوها على األقل .ويميز فرويد بين
ثالث صور للقلق هي القلق الموضوعي والقلق العصابى والقلق الخلقي.
القلق الموضوعي :أقرب أنواع القلق إلى السواء ،ويكون القلق في هذه الحالة وظيفة إعداد الفرد
لمقابلة هذا الخطر بالقضاء عليه أو يتجنبه أو بإتباع أساليب دفاعية إزاءه.
القلق العصابي :ينشأ نتيجة محاولة المكبوتات اإلفالت من الالشعور والنفوذ إلى الوعي ويكون
بمثابة إنذار لألنا لكي يحشد دفاعاته لمنع وصول المكبوتات إلى الوعي.
القلق الخلقي :يأتي هذا النوع من القلق نتيجة تحذير أو لوم (األنا األعلى) (لألنا) عندما يأتي
الفرد أو يفكر في اإلتيان بسلو يتعار

مع القيم والمعايير التي يتمثلها جهاز األنا األعلى،

ويتمثل هذا القلق في مشاعر الخزي واإلثم والخجل واالشمئزاز.
(الكفافى )237-236:1999،
وترا هورني أنه من الممكن اعتبار العوامل اآلتية بأنها العوامل الرئيسية للقلق وتندرج تحت
ثالث فئات وهي:
أ  -تضم الفئة األولى :أشكال المعاملة داخل األسرة ،مما ينطوي تحت لواء الرابطة العاطفية،
فإنعدام الوفاء العاطفي ،وحرمان الطفل من الحب والحنان ،ونبذه ،وتركه وحيدا أمام حاجاته،
والشروط المختلفة المحيطة به ،كل هذه تعتبر من أهم عوامل القلق.
ب -وتضم الفئة الثانية :أشكال المعاملة داخل األسرة مما ينطوي تحت لواء السيطرة والعدالة.
فالسيطرة القاسية ،وفقدان العدالة في المعاملة نحو األخوة ،و اإلخالل بالوعود ،وعدم التقدير،
ونكران الحقوق ،وتمتع قطبي األسرة بخبرات يمنعان منها القطب الثالث ،وأشكال العقاب
المختلفة ،كل هذه األمور وما هو في بابها عوامل أساسية للقلق كذل .
ت -وتضم الفئة الثالثة :المعاملة المنتشرة في البيئة االجتماعية التي تمتد حول األسرة،
فالخداع،والكذب ،والثش ،والحسد ،والعدوان ،والتناقضات اإلجتماعية ،وأشكال العنف المختلفة
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التي ينطوي عليها المجتمع حول األسرة ،كل هذه الحاالت تعتبر عامال قويا من عوامل القلق.
واالتجاه هذا الذي تذهب إليه هورني معناه أننا ال نحتاج إلى تفسير وقائع ميالد الطفل لفهم
ميالد القلق ،وأن شروط الحياة الواقعية التي يعيشها الطفل في مراحل نموه تكفي ألن تمدنا
بالعناصر التي تعمل على تكوينه القلق لديه بصورة تدريجية .فالقلق ينبع من شعور الفرد بعجزه
وضعفه وحرمانه .وهو شعور ينمو تدريجيا مع عناصر من تربية األسرة ،وعناصر من تأثير
المحيط االجتماعي الكبير الذي يحيط بها ،ويثذيه ذل التناق

العظيم الذي تنطوي عليه الحياةُ

في مظاهرها االجتماعية ،ومظاهرها الطبيعية ،ويدخل في ذل أيضا عدوان حيوان على آخر،
سواء أكان من نوعه أم كان مختلفا عنه(.الرفاعي )241:2003،
عواملُُأخرىُتسببُُالقلقُ ُ:
إيري

فروم  Erich Fromفقد جعل من إعتماد الطفل على والديه من جهة ونزوعه إلى

اإلستقالل من جهة أخرا سبب ألصل القلق ،فالطفل يقضي فترة ةير قصيرة من الزمن معتمدا
على أمه ،فهو يعتمد عليها في ةذائه وأمنه وتنقله ،وهذه الفترة من اإلعتماد عليها تقوده إلى
اإلرتباط بقيود أولية،ولكن الطفل ينزع إلى اإلستقالل مع نموه ،ويميل نحو ما يسميه فروم
بالإلنفراد ،وكان إعتماده على أمه وكذل

أبيه يوفر له األمن والطمأنينة ،أما مواجهة العالم

مستقال فتكشف له عن عجزه وبالتالي يولد لديه القلق ،فهو يشعر بالمقاومة والمسؤوليات ويشعر
كذل

بعدم كفاية قدراته ،وهكذا يكون القلق األول وليد شعور الطفل بعجزه أمام ظروف العالم

الخارجي حين ينزع إلى اإلستقالل واإلنفراد ،وال يقف فروم عند هذا الحد بل يضيف عامال آخر
وهو ما بين العوامل التي ذكرتها هورني وهو النقد وعدم االستحسان الذي يواجه من أب قاس أو
أم شديدة أو مجتمع ةير واع إذا أراد القيام بعمل ما مستقال عن والديه ،وهنا يكبت الطفل رةباته
ويمتنع عن بع
أتوران

ما يردي عمله ،وهذا يكون مصد ار لقلقه(.الرفاعي )215:2003،

: Oturankتحدث عن صدمة الميالد قال أن العقدة األوديبية ليست هي المشكلة

لإلنسان إنما صدمة الميالد فهي التي تحر في الالشعور وذل أن الطفل قبل والدته كان ينعم
بلذة وسعادة في جنة الرحم وميالده فالوالدة له هي طرد له من هذه الجنة.
(الرفاعي )216:2003،
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ألفرد أدلر  :Alfred Adlerتحدث أدلر عن القلق بأنه ينشأ نتيجة الشعور بالنقص والعجز إذا ما
قورنوا بآخرين أكبر منهم مما يحاول تعويضه بالصداقة و كسب حب اآلخرين وقد ركز أدلر
على التأثيرات الثقافية في السلو  ،مفترضا أن الشعوب اجتماعية بفطرتها.
(الرفاعي )25:2003،
كارل يونج  :Carl ungيع تقد يونج أن القلق عبارة عن ردة فعل يقوم به اإلنسان حينما تثزو
عقله قوا وخياالت ةير معقولة صادرة عن الالشعور الجمعي فالقلق هو خوف من سيطرة
محتويات الالشعور الجمعي ةير المعقولة التي ال زالت باقية من حياة اإلنسان البدائية وقال
يونج أن الناس يرثون الالشعور الجمعي الذي يجمع ذكريات األجداد كذل عالقاتهم وخب ار تهم
وتنتج هذه الذكريات الصور العقلية مثل حكمة الرجل المسن واألر
هاري ستا

واألم.

سوليفان :يرا سوليفان أن الفرد عادة ما يتطبع بالخبرة أو التجربة التي تجلب له

األمان واشباع الحاجات يحد من القلق حيث أن رضا الوالدين عن الطفل يجلب له الراحة أما
عدم رضا الوالدين يجلب له القلق والتوتر(.الرفاعي )220:2003،
ثانيُاُ:النظريةُُالسلوكية ُ
من األعمال الرئيسية لمدارس التعلم تل التي قال بها )جون دوالرد ونيل ميلر( وقد أخذت
نظريتهما في القلق شكل العمل التجريبي الذي يتصف به العمل في موضوع التعلم وأن تشابه مع
مكونات نظريات التحليل النفسي.
وفيما يلي ملخصا لنظرية (دوالرد وميلر) في التعلم لفهم آراء العاملين في القلق ---تسمى
القوا الدافعة بالدوافع  ،وأن أهم خصائص الدافع هو أنه يشحن الكائن بالطاقة للبحث عن
طريقة ما ليقلل من درجة شدة الحاجة.
 -الدوافع األولية :هي تل

الدوافع التي يولد بها الكائن مثل الجوع ،العطش،الجنس ،وهي

مكونات الهي عند " فرويد"وهي محدودة في عددها.
 الدوافع الثانوية :تعتبر أكثر أهمية وتأثي ار وهي تكتسب من خالل وجود الكائن ومن خاللعملية التعلم ،وعدد هذه الدوافع ال نهاية له.
 يتم تعلم الدوافع الثانوية بالمكافأة أو العقاب بكل ما تحمله هاتين الكلمتين من معنى ،وتسمىهذه المكافآت والعقوبات والتي تؤثر في ظهور السلو بالتدعيم.
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وتبعا " لدوالرد " يعتبر القلق دافعا ثانويا ،وتقترح نظريتهما كيفية تعلم القلق وكيف يصبح
مرتبطا بالموضوعات والحوادث.
ويشير (دوالرد وميلر) إلى الدافع األولي لتجنب األلم الفسيولوجي وبالطبع يرا ةريب ويتفق معه
الباحث أنه من الصعب معارضة رأيهما في أن تجنب األلم يعتبر دافعا يولد به الكائن ،وان على
الكائن أن يتعلم أن يخاف من كل ما يحدث ألما من أجل أن يبقى على قيد الحياة ،وبذل يكون
األلم هو التدعيم بالنسبة للدافع الثانوي وهو القلق أو الخوف .وتعتمد قوة الدافع أساسا على عدد
التدعيمات بمعنى عدد المناسبات التي يصاحب فيها موضوع أو حادث الخوف باأللم ،وأيضا
يعتمد على شدة التدعيم ،فكلما زاد عدد الخبرات المرتبطة وكلما زادت حدة األلم كلما زاد الخوف
أو القلق .ويطبق مبدأ أن األلم يعتبر مدعما للقلق بالتساوي من حيث المبدأ للموقف الملتهب ويد
الوالدين ،وعندما تستخدم في الصفع على اليد أو الوجه.
(ةريب )36:1999،
القلق من وجهة النظر السلوكية هو استجابة اشتراطيه لمثير ال يدعو للخوف أو القلق،
ولكن تكرار هذه اإلستجابة يؤدي إلى تضمينها حسب اإلستعداد الشخصي للفرد ،ويرا (ولبي)
أن القلق إستجابة الفرد لإلستثارات المزعجة ،إنه إستجابة خوف تستثار بمثيرات ليس من شأنه
أن تثير هذه االستجابة ،وانها إكتسبت القدرة على إثارة اإلستجابة نتيجة عملية تعلم سابقة،
فإستجابة القلق هي إستجابة إشتراطيه كالسيكية تخضع لقوانين التعلم .وهذه النظرية أهملت
الالشعور وركزت على الظاهر واعتمدت على المثير واإلستجابة في تفسير ما للقلق واتفقتُ
النظرية السلوكية مع التحليلية في أن القلق يرتبط بالماضي والخبرات السابقة التي أسبق أن
تعلمها ما في حياته األولى(.كفافي )493:1990،
يرا الباحث أن النظرية السلوكية)السلوكيين( يعتقدون بأن القلق ناتج عن عملية التعلم،
أي أن القلق هوعبارة عن إستجابات متعلمة ومشروطة لمثيرات معينة ،وألن السلوكيين ركزوا
على التعلم وقوانينه وعدم إعطاء الجانب المعرفي حقه في التفسير كان هنا خطا في التفسير.
ثالثُا:اإلُتجاهُُالمعرفيُ :
يرا (جورج كلي) أحد مؤسسي النظرية المعرفية ،بأن هنا

مسلمات يمكن من خاللها

تفسير القلق ،إذ يشير إلى أن أي حدث قابل لمختلف التفسيرات ،ويعني هذا أنه يمكن تفسير
القلق الذي ينتاب الفرد بأكثر من طريقة ،وله مسلمة أخرا هي " أن العمليات التي يقوم بها
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الشخص توجهه نفسيا بالطرق التي يتوقع فيها األحداث" وبإعتبار القلق ليس إال عملية توقع
وخوف من المستقبل فإنه يمكن القول بأن التوقع المعرفي هو مصدر القلق
الحقيقي(.الخلف1414،هد) 52 :
وأيضا من وجهة النظر المعرفية يعتقد أن العامل األساسي في نشوء القلق واستم ارره وتفاقمه
يتبع من عملية التفكير ،حيث أشار آرون بي ( )3995إلى أن اإلستعرافات تلعب دو ار حاسما
في القلق حيث أن أفكار الفرد تحدد ردود أفعاله وفي ضوء محتوا التفكير ،يتضمن القلق حديثا
سلبيا مع الذات،وضيقا مسيط ار ،وانخفاضا في الكفاءة الذاتية وتؤكد النظريات االستعراضية على
أن الفرد يكون قلقا نتيجة إلدار تهديد أو خطر ما وترا النظرية المعرفية أن أساس المشكلة في
إضطرابات القلق يكمن في أسلوب الفرد في تفسير الواقع ،وأن المعلومات التي لدي الفرد عن
نفسه وعن العالم وعن بيئته وعن المستقبل يتم إستيعابها عن أنها مصادر للخطر وتفتر
البحوث النفسية المعرفية وجود ثالث فئات من العمليات المعرفية المرتبطة بالقلق يكمن في
أسلوب الفرد في تفسير الواقع ،وأن المعلومات التي لدي الفرد عن نفسه وعن العالم وعن بيئته
وعن المستقبل يتم إستيعابها عن أنها مصادر للخطر وتفتر

البحوث النفسية المعرفية وجود

ثالث فئات من العمليات المعرفية المرتبطة بالقلق فالفرد الذي يعاني من القلق:
 يتجه شكل إنتقائي نحو المعلومات المرتبطة بالتهديد. يظهر سهولة في الذكريات المرتبطة بهذه المعلومات المهددة.تجهز في تفسير المعلومات الثامضة بإعطائها معنى مهددا له.
ا
 يبدي(سعود )47:2005،
ويرا الباحث أن االتجاه المعرفي يركز على العمليات المعرفية والفكرية لدا الفرد  ،وأن
سلو الفرد يرتبط بقدراته العقلية وهذا المنهج يجمع بين التعلم والجانب المعرفي مما يعطي هذا
التفسير قوة في معرفة حدوث اضطراب القلق  ،ويعتمد الباحث بدراسته على هذا المنهج في
تفسير االضطراب.
رابعُاُ:نظريةُُالقلقُ–ُالدافعُ :
ربط أصحاب نظرية قلق الدافع مثل (تايلور ،تشايلد ،ماندلر ،ساراسون ) بين خاصية
الدافع الذي يدفع الشخص للعمل والنشاط والتعلم ،وبين القلق المزمن ،وافترضوا أن اإلنسان
عندما يؤدا عمال يشعر بالقلق الذي يحفزه إلى إنجاز هذا العمل حتى يخفف هذا الشعور،
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وأشاروا إلى أن وجود القلق دليل على وجود الدافع ألداء العمل أو التعلم ،وذهبوا إلى أنه كلما زاد
القلق زاد الدافع ،وبالتالي يتحسن األداء والتعلم .ولم تجد فرو

نظرية القلق – الدافع التأييد

التجريبي إذ أشارت نتائج دراسات أخرا إلى أداء األفراد ذوا الدرجات المرتفعة في القلق أفضل
من أداء األفراد ذوا الدرجات المنخفضة في األعمال السهلة ،وأداء األفراد ذوا الدرجات
المنخفضة في القلق أفضل من ذوا الدرجات المرتفعة في األعمال الصعبة واألعمال المعقدة ،
وما ذل إال أحد تطبيقات قانون (. Pyrex Dodd Wilsonحبيب )166:1991،
خامسُاُ:نظريةُُالجشتالتُ :
ينظر الجشتالتيون إلى القلق من خالل ثالثة مضامين هي- :
المضمون السيكولوجي والمضمون الفسيولوجي والمضمون المعرفي.
أ .المضمون السيكولوجي :حيث يفتر

أن ثمة صراع بين إقدام الفرد على اإلتصال بالبيئة

إلشباع حاجاته وبين إحجامه عن إتمام وانجاز هذا اإلتصال ألسباب إجتماعية واعية واشتراطيه.
ب .المضمون الفسيولوجي :ويعرف باسم معادالت القلق ويكون ظاه ار في ضيق التنفس ونقص
األوكسجين.
ج .المضمون المعرفي :حيث إن ترقب العواقب الوخيمة ألفعالنا هو الذي يشكل المضمون
المعرفي لقلقنا ،أي إن القلق ال يدور حول ما فعله الفرد حول العقاب المنتظر في المستقبل ،ومن
ثم يعيش الشخص في القلق في فجوة تفصل بين الحاضر والمستقبل وال تتسلل األحداث في
حياته بشكل سليم.إذا يقلق الفرد حين يتر اآلن والحقيقة الجارية ويقفز إلى المستقبل المتصور
الذي لم يولد بعد وما زال في رحم الثيب(.القطان )209:1980 ،
أوجهُُالشبهُُواإلختالفُُعلىُالنظرياتُُالمُفُسُرةُُللقلقُ :
من خالل ما سبق يرا الباحث أن النظريات تعددت واختلفت في تفسيرها للقلق من هنا نستطيع
أن نوجز أوجه الشبه واإلختالف بين النظريات وهى ما يلي-:
أ -أن نظرية التحليل النفسي هي صاحبة الجهد الكبير في تفسير وفهم ووضع مفهوم القلق.
ب  -نظرت المدرسة السلوكية للقلق على أنه سلو مكتسب عن طريق تعلم خاطئ.
ت  -إعتبرت النظرية اإلنسانية أن المستقبل هو المسبب الحقيقي للقلق عند اإلنسان.
ث  -إ تفاق كال من المدرسة التحليلية والسلوكية على أن القلق ينشأ من الماضي ولكنهم اختلفوا
في مصدر القلق فأصحاب التحليل النفسي يعتبرون أن القلق إستجابة لخطر مجهول ةير
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معروف أم السلوكية فتعتبر القلق إستجابة لخطر معروف ومحدد .أما المدرسة اإلنسانية
اعتبرت أن الخبرات المستقبلية هي التي تثير القلق وليس الماضي.
ج -أما المدرسة المعرفية فهي إعتبرت أن القلق ينشأ نتيجة أسلوب التفكير الخاطئ.
ح -نظرية الدافع إعتبرت أن القلق دافع للسلو الجيد والمتفائل.
ويرا الباحث إلى تبنى أكثر النظريات تفسي ار للقلق حسب الدراسة الحالية ويظهر ذل

في

النظرية اإلنسانية والنظرية المعرفية حيث أن القلق يرتبط بحاضر الفرد ومستقبله ،حيث أن
التثيرات التي تحدث في المستقبل تؤثر علي أفكار الفرد وتجعله يفكر تفكي ار العقالنيا قد يسبب
االضطرابات اال نفعالية ومن بينها القلق وقد استفاد الباحث من من السيكودراما للتعامل

له بع
مع القلق.

أنواعُُالقلقُ :
قدمت عدة أنواع للقلق في التراث النفسي مثل :القلق الموضوعي ،القلق العصابي ،القلق
الخلقي ،القلق اإلجتماعي ،قلق اإلنفصال ،القلق الظاهر ،القلق الكامن ،قلق االإمتحان ،قلقُ
أخير قلق الحالة وقلق
ا
المدرسة ،قلق الموت ،قلق المر  ،قلق الجراحة ،قلق عالج األسنان ،ثم
السمة.
اتر في التراث النفسي ،ويعتبر النوع الرئيسي _ في
ويعد النوعان األخيران أكثر أنواع القلق تو ا
مقابل قلق الحالة (  ) Trait-Anxietyقلق السمة والذي يخضع للدراسة والبحث ،بحيث تشير
كلمة قلق (  ) State-Anxietyفي الدراسات والبحوث _ إذا ما ذكرت دون تحديد _ ةالبا إلى
قلق السمة.
والسبب في ذل

أن القلق يمثل سمة على درجة عالية من الثبات _ كثيرها من سمات

الشخصية وهذا الثبات النسبي هو الذي يسمح للباحث بدراسة القلق.
ويعد إضطراب القلق من أكثر الحاالت الوجدانية الشائعة والمسببة لكثير من المشكالت،
حيث أظهرت الدراسات الوبائية أن  % 35من المجتمع يعانون من القلق ،على مدار العام
الواحد)67:1977، Ellis).
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وهناكُُأنواعُُرئيسةُُللقلقُُتتمثلُُفيُ :
أوُالاُ:القلقُُالموضوعيُُ :
"هوعبارة عن رد فعل إلد ار خطر خارجي يتوقعه الفرد أو يشعر به أو يراه مقدما كما هو
الحال في قلق التلميذ المتعلق بالتحصيل مثال ،أو قلق .الفرد المتعلق بالنجاح في عمل
جديد"(.ةالب )121:2000،
"أقرب أنواع القلق إلى السواء ،ويكون القلق في هذه الحالة وظيفة إعداد الفرد لمقابلة هذا الخطر
بالقضاء عليه أو يتجنبه أو بإتباع أساليب دفاعية إزاءه"(.فايد )79:2003 ،
والقلق الموضوعي خبرة إنفعالية مؤلمة تنتج عن إد ار مصدر خطر في البيئة التي يعيش فيها
الفرد،إذ أن إد ار الفرد لوجود الخطر هو ما يثير القلق( .عبد الثفار )121:2006،
ثانيُاُ:القلقُُالعصابيُُ :
ينشأ نتيجة محاولة المكبوتات اإلفالت من الالشعور والنفوذ إلى الوعي ويكون بمثابة إنذار
لآلنا لكي يحشد دفاعاته لمنع وصول المكبوتات إلى الوعي(.الكفافي )236:1999،
ويتسم القلق العصابي بأنه قلق شديد ال تتضح معالم المثيرات التي ينشأ عنها ويظهر
على شكل خوف من المجهول ،ويلجأ صاحبه إللقاء اللوم على أكثر من مؤثر بدون وجود صلة
واضحة أو واقعية بين القلق والمثير ،والقلق العصابي يمكن أن تكون حالة عامة يتكرر حدوثها،
ويمكن أن يأخذ ردود خوف مرضي ،ويمكن أن تكون في حالة من الشعور بالتهديد المرافق
لإلضطرابات النفسية كالهستيريا مثال(.الرفاعي)210:1987،
القلق العصابي هو رد فعل لخطر ةريزي داخلي ،هذا باإلضافة إلى أن" فرويد "أشار إلى نوع
آخر من القلق ،أال وهو القلق الذاتي الذي يرتبط بالشعور باإلثم ،والخجل،
والخزي(.فورويد)14:1962،
القلق العصابي ينشأ عندما تهدد (الهي) بالتثلب على دفعات (األنا) واشباع تل الحوافز
الثريزية التي ال يوافق المجتمع على إشباعها والتي جاهدت األنا في سبيل إخمادها ،ولذل تلجأ
األنا إلى الحيل الدفاعية في سبيل كبت رةبات الهي وعندما تفقد الحيل الدفاعية وظيفتها في
التمويه يشتد القلق.كما أن القلق العصابي يتخذ ثالث صور هي :انفعال خوف ،ومخاوف
مرضية ،أوهوس(.عبد الثفار)123:2001،
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ثالثُا:القلقُُالخُلُقيُ :
يأتي هذا النوع من القلق نتيجة تحذير أو لوم ( األنا األعلى) (لآلنا)عندما يأتي الفرد أو
يفكر في اإلتيان بسلو يتعار

مع القيم والمعايير التي يتمثلها جهاز األنا األعلى ،ويتمثل هذا

القلق في مشاعر الخزي واإلثم والخجل واالشمئزاز(.الكفافي)237:1999،
"أن القلق الخلقي عادة ما ينشأ من الخوف من الوالدين وعقابهما ألن األنا األعلى يهدد األنا إن
فكر األنا في ارتكاب فعل معين يتعار

مع معايير الوالدين ويظهر العقاب في صوره مشاعر

اإلثم والخجل "(.عبد الثفار ) 123: 2006،
رابعُاُ:القلقُُالعامُ :
وهو القلق الشامل حيث يتخلل جوانب عديدة من حياة الفرد ،وهذا القلق حر طليق
 freefloatingةير محدد الموضوع ،ولكنه من ناحية أخرا يمكن أن يكون محدداspecific
بمجال معين أو بموضوع خاص أو تثيره مواقف ذات قدر من التشابه كاإلمتحان ،والجنس،
ومواجهة الناس ،والموت(.حبيب)165:1991،
مستقل ويعرفه بأنه (شعور عام

" هنا

إختالفات كثيرة في تعريفات القلق النفسي كمر

ةام

ةير سار بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببع

اإلحساسات

الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي ويأتي في نوبات متكررة مثل الشعور
بالفراغ في فم المعدة أو السحبة في الصدر أو ضيق في التنفس أو الشعور بنبضات القلب أو
الصداع أو كثرة الحركة "(.عكاشة )110:1998،
أسبابُُالقلقُ:ويمكنُُتقسيمُأسبابُُالقلقُُإلىُماُيليُ :
-2أسبابُُوراثيةُُ(اإلستعدادُالو ارثي)ُ :
ويقصد باإلستعداد الوراثي أن الفرد يرث الجينات المسؤولية عن اإلضطراب الكيميائي
الذي يحدث القلق ويكون مسئوال عن طبيعة األع ار

وعن العوامل الكيميائية المسئولة عن

القلق والتي ربما تتمثل في زيادة استثارة الموجودة في المشتبكات العصبية في
( )Nerveendingsنهايات األعصاب النظام اإلدريناليني والتي تسرف في إنتاج أمينات
الكاتيكول مع زيادة نشاط المستقبالت ،مع وجود نقص في ()Catecholominesالموصالت
الكيميائية المانعة ،ونتيجة هذا النقص تستثار أجزاء المخ بشكل زائد وينتج من هذه الزيادة
أع ار

القلق(.األنصاري)317:1999،
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ُ-1أسبابُُبيئيةُُُ ُُُُُُُ:
يرا( دافيد شيهان) أن ضثوط البيئة قوة تسبب القلق وهنا نوعان من الضثوط هما
أوُالا :الضثوط المباشرة التي تسببها األشياء التي تختل في البيئة مثل السرقة ،أو اإلةتصاب،
أو فقد عزيز.
ثانيُا :الضثوط المرتبطة بالصراع ،وفيها تتصارع قوتان متضادتان ،فقد تكون هنا رةبة قوية
في عمل شيء مع تحريم قوا في الوقت نفسه يقول ال يمكن أن تفعل.
(شيهان )124:1988،
الضعف النفسي العام والشعور بالتهديد الداخلي والخارجي لمكانة الفرد وأهدافه والتوتر
النفسي الشديد واألزمات أو المتاعب أو الخسائر المفاجئة والصدمات النفسية والشعور بالذنب
والخوف من العقاب وتوقعه ،والشعور بالنقص والعجز وتعود الكبت بدال من التقدير الواعي حيث
إن الفشل في الكبت ينقلب إلى قلق"(.زهران )398:1994،
وقد أوضح أن "الظروف السائدة في البيئة الطبيعية واالجتماعية المحيطة بالفرد تلعب دو ار في
نشأة القلق النفسي ألن اإلنسان يكون عرضه للقلق النفسي عند حدوث تثيرات كبيرة وهامة ،لذل
تعد كل تجربة جديدة مدعاة للقلق"(.السباعي وعبد الرحيم )30:1991،
-3الشعورُُبالذنب ُ
"يشعر األشخاص بالقلق عندما يعتقدون بأنهم تصرفوا على نحو سيئ وأنهم سوف
يتعرضون للعقاب ،فهم لم يتعلموا أن من الطبيعي أن تكون لدا كل فرد أفكار سلبية وأن هنا
فرقا بين التفكير بالشيء وعمله "(.مراد)103:2000،
-4اإلحباطُُالمستمر ُ
يرا( شيفر وميلمان)" أن اإلحباط الزائد يؤدي إلى مشاعر القلق وال يتمكن األشخاص في
كثير من األحيان من التعبير عن ةضبهم وقد يكون اإلحباط ناتجا عن ارتفاع مستوا األهداف،
أو تدني مستوا التقييم الذاتي ويؤدي الشعور المستمر بضعف األداء إلى درجة عالية من
القلق"(.شيفر وميلمان )116:1990،
هنا إختالفات بين األفراد بالنسبة لإلحباط أو قدرة الفرد الذاتية على مقاومة الظروف الضاةطة
تتمثل في:
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 -3اإلختالف بين األفراد في الموروثات الحيوية،فهذا اإلختالف ينتج عنه تباين في القوة
الجسدية ،ومعدل الذكاء الفطري،ومدا توازن الجهاز العصبي ،والثدد الصماء ،والوظائف
الحيوية الداخلية(.السباعي وعبد الرحيم )32:1991،
فهذه اإلختالفات تنشأ نتيجة إختالف اإلستعداد الوراثي الذي تفرضه العوامل الوراثية ،وقد
تشتر معها العوامل البيئية(.محمد )388:1993،
 -1الجنس :ال يستجيب الرجال والنساء لمؤثرات القلق بنفس القدر ليس بسبب القوة أو
الضعف ،ولكن ألن التكوين العضوي لكل منهما يختلف عن اآلخر ،فضال عن أثر المؤثرات
اإلجتماعية من تربية وعادات وتقاليد وقيم وأعراف وأدوار حياتية في تهيئة الجنسين إلستجابات
متباينة.
 -1العمر :فالتأثيرات تختلف من مرحة عمرية إلى أخرا  ،ففي مرحلة الطفولة يتأثر الطفل
باألسرة والجو العائلي ،أما في مرحلة المراهقة فيتأثر الفرد بجماعة الرفاق  ،أما في مرحلة
الشباب فيهتم األفراد بإبراز الشخصية وبالعالقات الثنائية ،وأما في سن النضوج فيفكر اإلنسان
في تدعيم وضعه اإلجتماعي والمهني واإلقتصادي وتأمين المستقبل ،بينما في خريف العمر
يتجه اإلهتمام إلي الذرية وصالت الرحم وصالح األعمال.
(السباعي وعبد الرحيم )33-32:1991،
 -4أنماط الشخصية وسماتها األساسية :يعد التكوين النفسي للفرد وخصائص الشخصية التي
يتميز بها من أهم العوامل المسببة للقلق،فبع

الناس بحكم تكوينهم ليدهم إستعداد لإلصابة

بالقلق أو االكتئاب أو ةيره من االضطرابات النفسية عند التعر

ألي ضثط خارجي طفيف

يمكن لثيره تحمله(.عبد العزيز )47:2004،
 -5الحالة الصحية :تتدنى الحالة النفسية والمعنوية للفرد في حالة المر  ،إلن المر

يضعف

القدرات الدفاعية للجسم ويقيد حركته ويسبب له مناخا نفسيا سلبيا.
 -6نوع ومستوا التعليم :إتضح أن أعلى معدالت القلق كانت بين مجموعة المتعلمين ،ولكن
العيب ليس في التعليم بل في محتوا العملية التربوية السائدة في مناهج وطرق تدريس وتقويم
واعداد معلمين واشراف تربوي ،ومدا إرتباطها بالتراث الديني واإلنساني والقيم اإلجتماعية النبيلة
والفهم السليم لطبيعة الحياة ودور الفرد فيها.
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 -7التجارب السابقة مع المؤثرات التي تسبب القلق النفسي :فتأثير التجارب السابقة للفرد وعملية
التعلم المشروط تلعب دو ار بار از في تكوين الخبرات السلبية التي تكون من مسببات القلق عند
التعر

لمواقف مشابهة(.السباعي وعبد الرحيم)35-33:1991،

إ ن مشكالت الطفولة والمراهقة والشيخوخة ومشكالت الحاضر التي تنشط من ذكريات
وصراعات الماضي والظروف الخاطئة في تنشئة األطفال كالقسوة والتسلط والحماية الزائدة
والحرمان أو التدليل المفرط وةيرها من العوامل التي تسبب القلق كما أن التعر

للخبرات

والحوادث الحادة اقتصاديا أو عاطفيا أو تربويا والخبرات الجنسية الصادمة والتعب واإلرهاق من
العوامل التي تزيد من حدة القلق "(.زهران )299:1994 ،
وأيضا يرا في أنواع القلق:أن فرويد ربط بين القلق وبين إعاقة "الليبيدو" من اإلشباع الجنسي
الطبيعي ،ووجود عقدة أوديب ،أو عقدة إليكت ار وعقدة الخصاء .وأرجع ألفريد آدلر القلق إلى
عقدة النقص ،ومشاعر النقص عند الفرد سواء مشاعر النقص الجسمي أو المعنوي أو
اإلجتماعي والى تهديد أسلوب حياته .وع از أوت و ران القلق إلى صدمة  Primaryأو القلق
األولى  Prototype of anxietyالميالد ،فهي تؤدا إلى باكورة القلق وأرجعت كارين هورنى
القلق إلى ثالثة عناصر هي الشعور بالعجز ،والشعور بالعداوة ،والشعور بالعزلة.
يرا السلوكيون أن القلق إستجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحتظروف أو مواقف معينة
ثم تعمم اإلستجابة بعد ذل (.زهران )486:1994 ،
ويرا الباحث أن القلق ينتج عن الخبرات الصادمة ،أو الظروف البيئية الصعبة أوُعوامل وراثية
تؤدي إلي اإلصابة بالقلق.
أعراضُُالقلقُ :
يعاني الشخص القلق من مجموعة من األع ار
األع ار

الفسيولوجية والسيكوباثولوجية ومن بين

الجسمية التي يصاب بها الشخص القلق ما يلي)182:1992،miller( :
 إضطراب نشاط القناة الهضمية.
 زيادة سرعة ضربات القلب وضخ الدم بعنف.
 قلة إفراز للعاب.
 قلة الدم المندفع من الجلد مما يسبب الشحوب.
 زيادة إحتمال تجلط الدم.
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 إتساع حدقة العين.
 زيادة نشاط الثدة األدرينالية.
 زيادة نشاط الثدد العرقية.
كما هنا أع ار

كثيرة ومتنوعة للقلق النفسي تشمل الجانب الجسمي ،والعضوي ،والعضلي ،

كما تشمل الجانب الوجداني ،والشعوري ،وتشتمل كذل على جانب التفكير وهى كما يلي:
 -3األع ار

الفيزلوجية :إن أع ار

القلق الفيزلوجية كثيرة ومتنوعة ويمكن إرجاعها إلى

مجموعتين رئيسيتين:
أ  -ما يستطيع الشخص الشعور به ووعيه.
ب  -ما ال يستطيع الشعور به ووعيه.
 أما المجموعة األولي وهى ما يستطيع الشخص الشعور به ووعيه:الضعف العام ،ونقص الطاقة الحيوية ،والتع ب بسرعة ودقات القلب والصداع المستمر ،عسر
الهضم ،وجفاف الفم والحلق  ،والثثيان والقيء صعوبة البلع آالم المعدة واألمعاء.
(زهران)487:1997 ،
 أما المجموعة الثاني ة تضم أشياء ال يشعر بها اإلنسان:مثل كمية األدرينالين والهرمونات التي تأتي من ةدد األدرينالين وتدفع بدورها إلى الكبد لزيادة
كمية الكلوكوز المدفوعة إلى الدم لتستطيع هذه

المادة السكرية تزويد العضالت بالطاقة

للقلق(.الرفاعي )209:2003،
األعراضُُاإلكلينيكيةُُ(العيادية)ُللقلقُُالنفسيُ :
ُ-2حالةُ ُالخوفُ ُالحادُ:وهنا يظهر التوتر الشديد والقلق الحاد المصحوب بكثرة الحركة ،وعدم
القدرة على اإلستقرار مع سرعة التنفس ،والكالم السريع ةير المترابط ،مع نوبات من الصراخ
والبكاء تكون مصحوبة بجفاف الحلق ،واتساع حدقة العين وشحوب الجلد ،واإلرتجاف الشديد
لألطراف سواء الذراعين أو الساقين ،وقد تؤدي سرعة التنفس أحيانا إلى تقلصات عضلية أو
إةماء ويصيب الفرد اإلعياء الشديد بعد هذا الخوف الحادُ .
ُ-1حالةُ ُالرعبُ ُالحادُ:وأهم ما يميز هذه الحالة هو عدم الحركة والسكون المستمر مع تقلص
العضالت واالرتجاف مع ظهور عرق بارد ةزير ،وهنا ال يستطيع المري
وكثير ما يتعر
ا
وافية عن حالته  ،بل أحيانا ال يعرف المكان والزمان،
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إعطاء معلومات
هذا السكون الحركي

اندفاع مفاجئ يجري أثناءه دون هدف وفي المواقف العسكرية أحيانا ما يجري ناحية العدو ،أما
فكثير ما يهاجم بل ويقتل من يقابله وهذا القلق الخبيث يحدث في
ا
في المواقف األخرا
المجتمعات البدائية.
ُ -3إعياءُ ُالقلقُ ُالحاد ُ :عندما يستمر القلق لمدة طويلة يصيب الفرد إجهاد جسيم ويصاب
بأرق شديد لعدة أيام ،ويظهر هذا اإلعياء أثناء االنسحاب العسكري والبراكين والزالزل والحرائق
والكوارث العامة ،ويبدو الوجه جامد دون عاطفة ،شاحبا ةير منفعل مع التبلد الذهني ،والسير
بطريقة أوتوماتيكية بطيئة دون معرفة إتجاهه ،أما إجابته عن األسئلة فتأخذ نمطا واحدا
مختص ار ،وأهم مميزات هذه الحالة هو األرق الحاد الذي ال يستجيب أحيانا للعقاقير المنومة.
وعندما يستمر القلق الحاد لمدة طويلة دون شفاء أوعندما يكون اإلجهاد بطيئا بحيث ال يسبب أي
نوع من أنواع القلق الحادة  ،فهنا يتعر

المري

لما يسمى بالقلق المزمن.

(عكاشة )140-139:2003،
ويرا الباحث أن يكون لشخص بعيد عن المنطق ويبني هذا الشخص أشياء ال واقعية وخيالية
في ذهنه.
عالجُُالقلقُ :
العالجُُالنفسيُُ :
نتبع في معظم الحاالت العالج النفسي المباشر والمقصود به التفسير ،والتشجيع،
واإليحاء ،والتوجيه واإلستماع إلى صراعات المري

 ،أما التحليل النفسي فيحتاج لكثير من

الوقت والجهد والمال ،ولذا يستحسن عدم إتباعه إال في الحاالت الشديدة المزمنة ،التي يتطلب
عالجها الوقت والمال .وأكثر أنواع العالج النفسي شيوعا في الوقت المعاصر في إضطراب
القلق هو العالج النفسي المعرفي ،وهو محاولة تثيير النظم المعرفية في التفكير ،من خالل هذا
العالج المتخصص(.عكاشة )149:2003،
ُالعالجُُالكيميائيُُ :
إن العالج النفسي منفردا في الحاالت الحادة السابق ذكرها مع الخوف والرعب واإلعياء ،بل
يجب إعطاء المري

كميات كبيرة من المنومات والمهدئات في بدء األمر ،ثم بعد الراحة

الجسمية نستطيع البدء في العالج النفسي.
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أما في حاالت القلق الشديدة فال مانع من إعطاء بع

العقاقير ،التي تقلل من التوتر

العصبي ،مثل :مجموعة البنزوديازيين ( الفاليوم ،الليبريم ،أتيفان ،زاناكس ،ترانكسين) ،والتي
تعمل على مستقبالت الجابا؛ مما يعطي إحساسا بالهدوء واإلسترخاء والراحة.
وكذل

يعطى في حاالت القلق مضادات اإلكتئاب خاصة مثبطات أكسدة أحادي األمينات

(بارنيت ،نارديل ،دبرينيل ،ماكلوباميد)( أو مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات )( توفرانيل،
ترييتيزول ،بروثيادن ،أنفرانيل) ،والتي تعمل على زيادة نسبة الموصالت العصبية في المشتبكات
أخير مثبطات استرجاع السيروتونين ) برو از  ،فافارين ،لسترال(والتي تزيد من أي
العصبية ،و ا
السيروتونين).
وعند وجود أع ار

زيادة نشاط في الجهاز العصبي الالإرادي ،مثل:رجفة اليدين ،العرق ،زيادة

ضربات القلب يتحسن المري

بتناول العقاقير المهبطة لنشاط مستقبالت النورادرينالين مثل

االندرال ،والذي ينظم ضربات القلب .ويفضل عدم االستمرار على هذه العقاقير أكثر من ستة
أسابيع وقاية ضد اإلعتماد إال في حاالت خاصة(.عكاشة )149:2003،
أن العقاقير المهدئة تسهم في تخفيف أثار ومضاعفات القلق ،ولكن التحل المشكلة بصورة
جذرية ،فضال عن أنها قد تسبب بع

المضاعفات واآلثار الجانبية ،وأهم العالجات التي

تستخدم في العالج مشتقات البنزوديازبين مثل (الديازبان و الفاليوم )
(عبد العزيز )136:2004 ،
وقد أشار (زهران) أ نه يجب توخي الحرص عند استخدام العقاقير المهدئة حتى ال يصاب
المري

باإلدمان على هذه العقاقير(.زهران )402:1994 ،

ُالعالجُُالسلوكيُُ :
خاصة في حاالت الخوف المرضي؛ حيث يدرب المري

على اإلسترخاء ،إما بتمرينات

اإلسترخاء العضلية والتنفسية أو تحت تأثير عقاقير خاصة باإلسترخاء ،ثم يعطى منبهات أقل
من أن تصدر قلقا ،أو تسبب ألما ونزيد المنبه تدريجيا حتى يستطيع المري

مواجهة موقف

الخوف ،وهو في حالة استرخاء ،ودون ظهور عالمات القلق ،وهنا ينطفئ الترابط الشرطي
المرضي ،ويتكون لديه ترابط شرطي سوي(.عكاشة )150:2003،
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العالج السلوكي يتضمن تعديل وتثير السلو المرضي نفسه كما يبدوا في األع ار

المرضية

للمرضى النفسيين ،فالعالج السلوكي عبارة عن تطبيق عملي لقوانين ومبادئ التعلم في مجال
العالج النفسي(.زهران )226:1994،
العالجُُالمعرفيُُُالسلوكيُُُ :
في العالج السلوكي المعرفي التقليدي للقلق العام يتم تدريب المري

على كيفية التعرف

على األفكار المقلقة وعلى إيجاد بدائل فعالة لها والقيام بتجارب سلوكية لتفحص هذه األفكار.
ويستعان عادة بسجل األفكار بجدول النشاطات لتحديد األفكار وتطوير بدائل إيجابية لها،
ويشجع المري

فيما بعد على تفحصها من خالل القيام ببع

المهام السلوكية.

ولكن التطورات الحديثة في النموذج المعرفي للقلق العام أضافت بعدا جديدا للعالج
المعرفي السلوكي للقلق .فاضطراب القلق العام تبعا للنموذج المعرفي الحديث يتصف بنشاط
معرفي يدور حول المعرفة نفسها أو بشكل أدق التوجس حول التوجس على إعتبار أن التوجس
من أهم مكونات القلق العام ومن أمثلة التوجس حول التوجس( كما أشير إلى ذل في النموذج
المعرفي للقلق العام( سوف أصاب بالجنون من كثرة توجسي)( ،ال أستطيع التحكم في توجسي)،
(التوجس سلو

ةير طبيعي) (،والتوجس يؤدي إلى حدوث األشياء السيئة)(.المحارب

)257:2000،
والعالج المعرفي السلوكي يتضمن تعديل وتثيير السلو والجوانب العقلية المعرفية التي تركز
حول الخبرات الصادمة(.زهران)226 :1994 ،
ويستمد العالج المعرفي السلوكي جذوره من أرضية مذدوجة  ،أحد عناصرها العالج المعرفي
المتركز على دور األفكار في صياةة السلو  ،والعنصر الثاني هو العالج السلوكي الذي
يستخدم آلية التعلم واعادة التكيف كوسيلة لتثيير السلو .
(السباعي وعبد الرحيم )60 :1991 ،
 العالجُُباالسترخاءُ :
اإلسترخاء يخفف من التوتر وعدم اإلستقرار الذين هما من أهم إعر

القلق ،فالنزعة إلى

سرعة التوتر المبال( فيه سلو مكتسب بدون قصد أو رةبة.
واألسلوب المتبع في اإلسترخاء يشبه التمارين الرياضية التي تعلمها الفرد وبعد فترة يعتاد عليها
وعلى ممارستها بمفرده(.السباعي وعبد الرحيم )62:1991،
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ُالعالجُُالجماعيُُ ُ:
يتم معالجة مجموعة من المرضى في نفس الوقت وتعتمد فاعلية العالج الجماعي على
العالقة بين المري

والجماعة وبينه وبين المعالج(.زهران )224:1994،

ويرا (السباعي وعبد الرحيم) أن فوائد هذا النوع من العالج تتعدا إختصار الوقت وتقليل التكلفة
الجوانب المتعلقة بمنظور العالج النفسي ومنهجيته وتطبيقاته

العالجية لتشمل بع

العملية(.السباعي وعبد الرحيم)65:1991،
ُالعالجُُالدينيُُ ُ:
قال تعالى} :واذا مرضت فهو يشفين{
وسلم يقول":اللهم ان

(الشعراء ،(90،وكان الرسول صلى اهلل عليه

أنت الشافي شفاء ال يثادر سقما"  ،وقراءة وتدبر القران تؤدي إلى

الطمأنينه وتقي من االضطراب ،كما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :تداووا ،وال تداووا
بحرام"فاهلل جل وعال هو الذي ينزل الداء وينزل معه الدواء ،وعلى الفرد أن يسعى للشفاء بالتداوي
بأساليب العلم.كما أن القران يدعوا إلى الصبر وعدم الجزع في مواقف الحياة كما في قوله
تعالى}:واصبر على ما أصاب أن ذل من عزم األمور{ (لقمان )37،
كما كان عليه الصالة والسالم يأمر أصحابه بعدم الثضب وضبط النفس ،واتباع
الخطوات العملية لتخلص من القلق كإنتظار الصالة بعد الصالة ،والصدقة التي تطفئ الخطيئة
كما يطفئ الماء النار وقوله صلى اهلل عليه وسلم":واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس
بخلق حسن " فجميع هذه التوجهات تجعل المؤمن في حالة من السكينه وتمكنه من إيجاد المخرج
لنفسه مما يساعده على التخلص من القلق(.عبد العزيز)133-132:2004،
وال ش

أن الشعور بالوحدة والضياع والفراغ الروحي وعدم اإلنتماء إلى اهلل من أهم بواعث

القلق  ،لذل يوفر الدين اإلسالمي كل مقومات العالج الروحي من خالل تالوة القران عن وعي
واد ار  ،واإللتزام بالصالة التي تستثرق العقل والوجدان ،وذكر اهلل ينفي القلق والجوارح ).السباعي
وعبد الرحيم )86:1991،
كما إن لإليمان تأثي ار عظيما على النفس اإلنسانية عن طريق تقوية الوازع الديني لدا الفرد وزيادة
ثقته بنفسه وقدرته على الصبر،وبالتالي التخلص من التوتر والقلق المصاحب للمواقف الحياتية
اليومية.
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وقد إعترف بعضا من علماء النفس واألطباء النفسيين في الثرب على أهمية اإليمان في عالج
الدور الذي يؤديه

القلق والتوترات العصبية وما يحققه من أمن وطمأنينه ،وقد أكد على ذل

اإليمان باهلل في مجال الطب النفسي لمواجه المخاوف والقلق (ديل كارنجي ) حيث يقول بأن
أطباء النفس يدركون أن اإليمان القوي واإلستمسا بالدين كفيال بأن يقهر القلق والتوتر العصبي
وأن يشفيا أكثر من نصف اإلم ار
ويرا الباحث من خالل العر

التي تشكوا منها(.مجلة الشقائق،عدد)10
السابق أن استخدام اإلرادة والثقة بالنفس والوعي والتفكير هي

أحد الطرق التي يمكن أن تؤدا إلى عالج القلق،وأيضا إيمان الشباب باهلل عز وجل وتعلقهم
بالدين وتالوة القران تخفف من القلق ،واستخدام فنيات عالجية تعتمد على المناقشة واإلقناع ،
وذل

من خالل فنية الحوار البناء ،ويعتمد على تبصير المري

بمشكلته حتى يستطيع أن

يكتشف المعنى الموجود في حياته ،ومن خالل تكوين عالقة عالجية تتميز بالدفء ،واستخدام
مواثيق أخرا مثل اإلةراق أو الثمر أو مبدأ الحساسية التدريجي ،لذل

من األفضل للشباب

الجامعي وضع أهداف واقعية وفقا إلمكاناتهم وقدراتهم.
ثالثُاُ:األفكارُُالالعقالنية ُ
مقدمةُ :
اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي حباه اهلل سبحانه وتعالى بنعمة التفكير بالرموز أو التفكير
المجرد ،وقد ساعده هذا اللون من التفكير على تفهم التراث الماضي وكل ما حصله اإلنسان
على مر التاريخ الماضي كله ،وبفضل هذا التفكير إستطاع اإلنسان أن يكون خليفة عن اهلل وأن
يستحق نعمه اإلسالم واإليمان ويدر المعاني المجردة عن الحق والواجب والعدل والرحمة،
وتصدر له التكليفات الربانية المقدسة من توحيد وصالة وحج وةيرها.
وبفضل التفكير استطاع اإلنسان أن يتصور ةايات أعماله وأهدافها ويختار الوسائل القادرة على
تحقيقها ،واستطاع اإلنسان بفضل نعمة التفكير توفير الكثير من الوقت والجهد وتجنب اإلخطار،
فليس كل جيل يبدأ من الصفر وانما باالنتفاع من خبرات الجيل واألجيال السابقة.
والتفكير يتم اإلشراف عليه من خالل الفص األمامي ،والذي تم اكتشافه من خالل فرضية
المقارنة التشريحية بين دماغ اإلنسان ودماغ الحيوانات التي في نفس الرتبة مثل الشمبانزي،
ولوحظ أن كبر حجم دماغ اإلنسان يتركز في الفص األمامي مما يعطي إشارة إلى أن وظيفة
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الفص األمامي لإلنسان تتعلق بالخصائص التي يتميز بها اإلنسان عن الحيوانات كقدرة اإلنسان
على التفكير والتحليل(.الخميس)153:2000:
تعريفُُاألفكارُُالالعقالنية:
تعريف اليس ( )Ellisلألفكار الالعقالنية والذي عرف األفكار الالعقالنية بأنها " مجموعة من
األفك ار الخاطئة وةير المنطقية والتي تتصف بعدم الموضوعية والمبنية على توقعات وتنبؤات
وتعميمات خاطئة ومن خصائصها أنها تعتمد على الظن والتنبؤ والمبالثة والتهويل بدرجة ال
تتفق مع اإلمكانيات العقلية للفرد "
(عبد الرحمن ،)448،1998:و(الشربيني)540،2005:
أو هي عبارة عن األفكار والمعتقدات التي تخلو من العقالنية وتتمثل هذه األفكار في األهداف
التي يتبناها بع

األفراد"(.الرشدان والقواسمي )7، 1995:

أو هي عبارة عن" معتقدات فكرية خاطئة يبنيها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به ،تؤدي
بالتالي إلى نشوء اإلضطرابات الوجدانية والسلوكية للفرد"(.إبراهيم)273،1994:
كما ويعرف التفكير الالعقالني بأنه "مجموعة من األفكار الخاطئة ةير الموضوعية والتي تتميز
بطلب الكمال ،واإلحتحسان وتعظيم األمور المرتبطة بالذات واآلخرون ،والشعور بالعجز
واإلعتمادية"( .عبد اهلل ،وعبد الرحمن)8 ،1994:
أو بأنها " رموز لفظية ذاتية تشمل عبارات حازمة للذات حددها اليس في إحدا عشرة فكرة
وأضاف إلها الريحاني فكرتين خاصتين بالمجتمع األردني ،وتقاس من خالل األفكار الالعقالنية
حيث تعتبر الدرجة دون  79عن تفكير عقالني"(.الدويكات )13 :1998 ،
أو بأنها "أنماط من التفكير ةير السوي والبعيد عن المنطق والذي يؤدي بصاحبه إلى سوء
التكيف" (.البنودي )2005:15،
أو أنها "األفكار والمعتقدات واأللفاظ الذاتية التي ترتبط بتقييم األحداث على نحو كارثي ،أو تقييم
الذات بإعتبارها ال تستحق اإلحترام ،مما يؤدي إلى الحزن والقلق".
(مير از )27 :2007،
ويعرفها الباحث بأنها تل األفكار الثير واقعية والثير صحيحة والتي تتصف بعد المنطقية
والثير موضوعية التي تجل الفرد ةير سوي ودائما مضطرب .واألفكار الالعقالنية خلل يصيب
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التفكير بحيث يخرج من عن تفكير الشخص العادي والتفكير السليم والمألوف ويكون االضطراب
مصحوبا بالتوهمات والهالوس.
ويُعرفُهاُالباحثُُاألفكارُالالعقالنيةُإجرائيُاُ :
ويعرفها الباحث إجرائيا أيضا أنها الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس األفكار
الالعقالنية (الدرجة العالية) لسليمان الريحاني المستخدم في الدراسة.
سماتُُاألفكارُُالالعقالنيةُ ُ:
قدُذكرُُاليسُعددُاُمنُُالسماتُُالمميزةُُلألفكارُُالالعقالنيةُُوهيُ ُ:
ُالمطالبةُُ :Demandness
إلى أنه توجد عالقة بين رةبات الفرد ومطالبه المستمرة واضطرابه اإلنفعالي ،كأن
يصر على إشباع تل المطالب وان ينجح دائما في عمل ما ،فاإلضطراب يحدث عندما يقوم
الفرد بأحاديث ذاتية مع نفسه والتي يفرضها بنفسه على نفسه وعلى العالم واآلخرين.
ُالتعميمُُالزائدُُ :Overgeneralization
إن الفرد يعمم النتائج التي ال تعتمد على التفكير الدقيق والتي عادة ما تقوم على
المالحظة الفردية.
ُالتقديرُُالذاتيُُُ ُ:Self-rating
شكل من أشكال التعميم الزائد،فالفرد لديه المعرفة بالرؤية الذاتية لألفعال والمواقف
ولكن الضثوط لها أهمية في تحديد موقف الفرد اتجاه األحداث التي تمر به فيلجأ لنمط
التفكير الملتوي عند تقدير القيمة الشخصية فتظهر تأثيرات سلبية لهذا التقدير منها الميل إلى
التركيبات الخاطئة  ،والمطالب ةير الواقعية التي تتعار

مع األداء وعلى هذا فعلى الفرد

أن يعدل من فلسفته في مشكلة القيمة الشخصية من خالل تقبل الذات بدال من تقييم الذات.
ُالفظاعةُُ :Awfulizing
من المعروف أن المطالب ةير المنطقية للفرد ةالبا ما يرةب في تحقيقها نشئ من
الفظاعة ( أي أنها تكون رةبة ملحة لديه) وهذا يؤدي إلى اإلنفعالية الزائدة وعدم القدرة على
حل أي مشكلة بشكل عقالني.
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ُأخطاءُُالعزوُُ :Attribution error
حيث يميل الفرد إلى أن ينسب أفعاله الخاطئة إلى آخرين مما يؤثر على إدراكه
لإلحداث الخارجية وحالته اإلنفعالية وسلوكه  ،ومن أخطاء العزو اللوم المستمر للذات ،
ولوم الثير.
الالتجريبُُ :Anti-empiricism



األفكار الالعقالنية ليست مستمدة من الخبرة التجريبية للفرد حيث الدقة والصدق.
ُالتكرارُ(الترديد)ُُ ُ:Repetition
تكرار األفكار الالعقالنية باستمرار لدا الفرد بشكل ال شعوري  ،ويساعد على ذل
الضثوط الخارجة والداخلية له (.شحاته )88-86 :2006 ،
الخصائصُُالهامةُُللمعتقداتُُالالعقالنيةُُوهيُكالتاليُ ُ:
 أنها تتصف بالجمود والتطرف في الصورة يجب المطلقة  ،وينشأ عنها عادة أفكار
العقالنية مثل "إنه أمر فظيع يجب أال يحدث أبدا "
 ينشا عنها السخط والتذمر والعدوان والثضب من النفس واآلخرين.
 تكون دائما في صورة اإلثبات والنفي المطلقين ،وال تساعد على التفكير باإلحتماالت.
 أنها ةير منطقية وال تتسق مع الحقيقة والواقع  ،كما أنها تعيق الفرد من تحقيق أهدافه
ورةباته (.األشقر)91 :2004،
سماتُُأخرىُلألفكارُُالالعقالنيةُ ُ:
 السلبية :فمثل هؤالء األفراد يعتقدون أن سبب تعاستهم هي ظروف خارج إرادتهم مثل الحظ
وليس بمقدورهم التثلب عليه ألن الظروف أقوا منهم.
 اإلنهزامية :هو نمط من الشخصية تتجنب صعوبات الحياة بدال من مواجهتها ،وتؤكد على
أهمية عدم الوقوف في وجه القوي.
 اإلتكالية:حيث يعتمد اإلتكالي على اآلخرين وخاصة األقوياء ألن هذا ما يجلب له الراحة في
أمور حياته.
 العجز :العاجز هو من ال يستطيع التخلص من أحزان الماضي ومحو أثارها وجعلها في
طي النسيان.
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 ضيق األفق:األشخاص الذين يتصفون بضيق األفق يملكون حلوال جاهزة ،فهنا

حل

نموذجي لكل مشكلة وان لم يصلوا إلى حل تحدث كارثة كما يعتقدون،وهذا إلى ضعف الجهاز
النفسي ليدهم.
 عدم التسامح :أي أن العقاب الصارم هو الوسيلة الوحيدة لتصحيح األخطاء،مع عدم القدرة
على نسيان اإلساءة حتى وان كان الخطأ بسيطا.
 شدة الحساسية :أي أن األفكار السوداوية عن المخاطر التي من المحتمل أن يقعوا فيها ال
تفارق مثل هؤالء األفراد ،وأن الفشل سوف يالحق أعمالهم.
 اإلصرار على القبول التام :يرا أصحاب مثل هذه األفكار أن اآلخرين يجب أن يحبوهم
بشكل مطلق ويكونوا راضين عنهم دائما بث

النظر عما يفعلونه( .الثامدي)32-31:2009،

أنواعُُاألفكارُُالالعقالنيةُ ُ:
يشار إلى أن األفكار الالعقالنية هي في األصل رةبات وأشياء يحبها اإلنسان ويفضله ،إال
أنها أخذت طابع المطالب المطلقة والشروط الالزمة التي ال يمكن التنازل عنها،وهنا

ثالثة

أنواع من هذه األفكار وهي:
ُ-2معتقداتُ(أفكار)ُتتعلقُُبالذاتُ :
مثل أحب أن أتقن كل شيء،واذا لم أفعل ذل فإنه أمر فظيع ال يمكن أن أتحمله ،ومثل هذه
المعتقدات تؤدي إلى الخوف،والقلق ،واإلكتئاب ،والشعور بالذنب.
ُ-1معتقداتُ(أفكار)ُتتعلقُُباآلخرينُ :
مثل يجب أن يعاملني الناس معاملة حسنة عادلة ،واذا لم يفعلوا ذل فإنه أمر فظيع ال أتحمله
وتؤدي هذه األفكار إلى الشعور بالثضب والعدوانية والسلبية.
ُ-3أفكارُُتتعلقُُبظروفُُالحياةُ :
مثل يجب أن تكون الحياة بالشكل الذي أريده واذا لم تكن كذل فإنه أمر فظيع ال أتحمله
وتؤدي هذه األفكار إلى الشعور باألسى واأللم النفسي(.المحمدي)16 :1999 ،
مصادرُُاكتسابُُاألفكارُالالعقالنيةُ :
قد ربط (أليس) بين الناحية البيولوجية والبيئة الثقافية كمحددات إلكتساب األفكار
الالعقالنية بقوله"إن بع

أفكار اإلنسان الالعقالنية تنبع من عجزه البيولوجي،وأن معظم هذا

العجز يثرس أو يؤكد من خالل التربية والقائمين عليها كاألبوين،والمدرسين،اإلتصال بالثقافة،وما
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تبثه وسائل اإلعالم،ونتيجة لذل ،فإن العديد من األشخاص يكونون لديهم أفكا ار العقالنية أساسية
تؤدي إلى الشعور باإلحباط والعصاب"(.عبد الرحمن )440 :1998،
في هذا الصدد "ينشأ التفكير ةير العقالني من خالل التعلم المبكر ةير المنطقي،حيث أن الفرد
يكون مستعدا نفسيا الكتساب التفكير ةير العقالني من األسرة أو الثقافة أو البيئة".
(سري )171 :2000،
أن هنا العديد من المصادر التي يستمد منها الفرد أفكاره سواء العقالنية أو الالعقالنية منها
األسرة والمدرسة وزمالء المدرسة والعمل والجيران ووسائل اإلعالم ومن الممكن أن تعدل هذه
األفكار إذا كانت ال عقالنية بأفكار عقالنية" ).شحاته) 110:2006،
وتؤكد كل من( سامية األنصاري وجليلة مرسي) بأنه" ال يمكن إةفال مسئولية اآلباء عن نوعية
األفكار والمعتقدات التي يثرسونها في األبناء ،وما يترتب عليها من آثار سلبية -ال سيما إن
كانت ال عقالنية  -كالعدوان والعنف ،وتدمير األشياء وممتلكات الثير ،واستخدام األلفاظ
السوقية عند التعامل مع اآلخرين" ).سامية األنصاري وجليلة مرسي) 2:2007 ،
في حين أشير إلى أن "األفكار الالعقالنية لدا الطالب تقع في حدود مسئولية كل من األسرة
والمجتمع ووسائل اإلعالم والمؤسسات التعليمية والدينية التي تشكل بناءه النفسي تبعا لما تبثه
من أفكار وقيم تساهم في تكوين النسق الفكري لديه" ).خطاب)29:2007 ،
وأورد ديفيد وآخرون( )Daviad.et.alان اليس ( )Ellisاقترح أن األفكار الالعقالنية نتيجة لكل
من العوامل الحيوية (أنماط فطرية من التفكير والسلو ) ،والعوامل اإلجتماعية(عالقات العائلة
واألقران،المدارس،الكنائس ،ومؤسسات إجتماعية أخرا ،ووسائل اإلعالم).وأن الدليل على تأثير
العوامل االجتماعية كان كبي ار"-(.

)150 :2010 ، David

األعراضُُالمرضيةُالتيُتنشأُُمنُُاألفكارُُالالعقالنيةُ :
إذا تخيلنا أن التفكير يتكون من فكرة مرتبطة بالفكرة التي بعدها وهذه أيضا مرتبطة بما
بعدها ،ألمكننا أن نتصور التفكير كالقطار الذي يتكون من عربات مرتبطة ببعضها تجرها قاطرة
في مسار خاص نحو هدف معين وللقطار نوع وللعربات محتوا ،ومن مكونات التفكير ما يلي:
 -3القوة المتحكمة في التفكير.
 -1مسار التفكير.
 - 1هدف التفكير.
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 - 4نوع التفكير.
 - 5محتوا التفكير.
 -6إرتباط األفكار ببعضها.
 -7كمية األفكار.
 -9شكل التفكير.
وكل من هذه العناصر قد يضطرب وينتج عنه أع ار

مرضية منها ما يلي:

أوُالاُ:األعراضُُالمرضيةُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُالقوةُُالمتحكمةُُفيُالتفكيرُ :
أُ-الوساوسُ :
حيث تظهر ضد رةبة المري

وتأخذ شكل أفكار أو خياالت عقلية أو مخاوف أو

نزعات ،وتأخذ األفكار الوسواسية شكل اإلجت اررات وتحدث الوساوس في مر
واإلكتئاب والفصام وبع

الوسواس

اإلصابات العضوية بالدماغ (خاصة بعد التهاب المخ).

بُ-تغُربُُالتفكيرُ :
حيث يخبر المري

أن أفكاره تحت تحكم قوا خارجية وهذه القوا:

 تضع له أفكار في رأسه ليست خاصة به. تسحب أفكار من رأسه. تذيع أفكاره على الناس.(يالحظ أن هذه المجموعة من األع ار

تشير إلى أن الحدود بين األنا والمحيط الخارجي قد

تحطمت )(.هايل )120:1998،
المرضيةُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُمسارُُالتفكيرُ :
ثانيُاُ:األعراضُُ ُ
ُاضطرابُُسرعةُُالتفكيرُ :
تضطربُُسرعةُُالتفكيرُُوينتجُُعنُذلكُُأيُمماُيليُ :
ُ-2تطايرُُاألفكار:

ُُ

مستمر وليس مرتبطا ويتم االنتقال من فكرة إلى أخرا بطريقة القفز دون الربط
ا
حيث يكون الكالم
 ،ويحدث في حاالت الهوس الحادة والفصام وحاالت التلف العضوي بالدماغ خاصة إصابات
الهيبوثالموس .ويالحظ أن تطاير األفكار في حاالت الهوس الخفيف يكون مرتبا ،وبالرةم من
كثرة اللثو فإن المري

يمكنه العودة إلى الهدف بينما يكون تطاير األفكار شديدا في حاالت
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الهوس الحاد لدرجة أن التفكير يصبح مشوشا ولكن يالحظ أيضا أنه في حاالت الهوس ُعموما
يمكن للمستمع المنتبه أن يتابع التثيرات في الموضوع حيث أنها ليست جوهرية  ،بينما يكون
االنتقال(تطاير األفكار) في كالم الفصامي ملحوظا لدرجة ال يمكن معها متابعة الموضوع وةالبا
ما يفقد المسار األساسي للتفكير.
ُ-1تبلدُُمسارُُالتفكيرُ ُ:
وهو البطء الشديد في مسار التفكير ويكون مصحوبا بنقص التركيز ونقص اإلنتباه وفقد الذاكرة
كما يحدث في اإلكتئاب المتبلد.
ُ-3التفاصيلُُالكثيرةُُغيرُالضروريةُ ُ:
وةالبا ما تكون هذه التفاصيل ةير مناسبة أيضا ويرجع ذل

لنقص قدرة الشخص في الحكم

على األمور وتقوقعه حول ذاته ،ويحدث لدا الصرعيين واألةبياء والوسواسيين.
(العزة )96:2004،
اضطرابُُإنسيابُُالتفكيرُ :
ُ-ُ2الوضوبُ ُ:
وهو الترديد المرضي لنفس اإلستجابة في الرد على مختلف األسئلة وهي شائعة في اضطرابات
الدماغ المعممة والموضعية.
ُ-1إنسدادُُمسارُُالتفكيرُ ُ:
وهو التوقف المفاجئ للتفكير وقد يسترسل في فكرة جديدة تماما.
ُ-3الخروجُُعنُالمسارُ ُ:
وهو اإلنحراف التدريجي أو المفاجئ في قطار التفكير دون إنسداد المسار وأحيانا يستخدم
كمرادف لتفك روابط التفكير.
ثالثُاُ:األعراضُُالمرضيةُُالتيُتنشأُمنُاضطرابُُهدفُالتفكيرُ :
حيثُُيكونُبالُهدفُُأوُيكونُلهُهدفُُولكنُيخطئهُُعنُطريقُُ .
أُ-اإلجابةُالتيُليسُلهاُعالقةُُبالهدفُ .
بُ -المماسيةُ ُللهدفُ:حيث يستثرق المري

في األفكار الجانبية وال يستطيع الوصول إلى

الفكرة الرئيسية.
جُ-التكثيفُ:وهو عملية تجميع المفاهيم المختلفة في مفهوم واحد(.اسماعيل )110:1999،
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رابعُاُ:األعراضُُالمرضيةُُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُنوعُالتفكيرُ :
يصبح تفكير المري

ذاتيا منصبا على ذاته وليس له عالقة بالواقع المحيط به  ،أو

يصبح سحريا وهو التفكير ةير المنطقي الذي يشبه تفكير مرحلة ما قبل العمليات لدا األطفال
 ،حيث يكون لألفكار أو الكلمات أو األفعال قوة يفتر

أنها تمنع وقوع األحداث كما في تفكير

مرضى الوسواس القهري  ،ومنه أيضا التفكير األولي  ،وهو يصف عامة التفكير الثير منطقي
السحري الذي يوجد في األحالم لدا األسوياء ولدا الذهانيين أثناء اليقظة.
خامساُ:األعراضُُالمرضيةُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُمحتوىُالتفكيرُ :
ا
ُُ

ُ-2الضالالت:

وتعرف بأنها أفكار ثابتة وخاطئة ال يمكن تصحيحها بالحجة والمنطق وال تتناسب مع
ثقافة الشخص وبيئته  ،وقد تكون ضالالت أولية وهي التي تظهر فجأة وال يمكن تشكي
المري

فيها  ،وقد تكون ثانوية وهي التي تظهر ثانوية الضطراب آخر سبقها في الظهور مثل

الهالوس أو اضطراب الوجدان أو الضالل األولي وقد تكون متوافقة مع الوجدان أو ةير متوافقة،
وأحيانا تكون الضالالت منتظمة إذ كانت مترتبة على بعضها بطريقة شبه منطقية ،وأحيانا تكون
ةير منتظمة إذا كانت ةير مرتبطة أو مفرطة الثرابة ،وهي التي من فرط سخافتها ال يمكن
تصورها مثل المري

الذي يعتقد أن ةزاة من الفضاء ثبتوا أقطابا كهربائية داخل مخه  ،وقد

تتفق الضالالت مع الوجدان عندما يكون محتواها مناسبة لحالة الوجدان (مثل المكتئب الذي
يعتقد أنه هو المسئول عن ثقب األوزون ألنه كان يستعمل صبثة شعر) وقد ال تتفق الضالالت
في محتواها مع الوجدان أو بسيطة في مقابل المركبة أو تامة في مقابل الجزئية كما توصف
من خالل تأثيرها على السلو والضالالت من حيث ما تحمله من معنى قد تكون:
ُ.2ضاللُُاالضطهادُ ُ:
حيث يعتقد المري

أن هنا من يضطهده ويضمر له السوء ويظهر ذل في صورة:

أ .ضالل اإلشارة وهو إعتقاد المري

أن كل ما يحدث حوله يشير إليه فإذا همس إنسان

لجاره إعتقد أنه يقصده بذل .
ب .ضالل التأثير حيث يعتقد المري

أن هنا من يؤثر عليه ويدفعه للتصرف أو التفكير

دون أن يكون له إرادة في ذل وهو ما يسمى بضالل السلبية.
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ج .ضالالت التسمم أو العدوا حيث يشعر المري

بتثير ويعزي ذل إلى أن هنا من يضع

له السم في الطعام.
ُ-1ضاللُُالخيانةُ ُ:
وفيه الثيرة واإلعتقاد بأن خيانة زوجته له تحدث م ار ار( .ةالي )88:2002،
ُ-3ضاللُُالحبُُأوُالمحبُُالخياليُ ُُ:
حيث يحب المري

شخصا ويعتقد تماما أنه يبادله نفس الشعور رةم أنه قد ال يوجد بينهما أي

تعارف  ،ويحدث ذل في بداية الفصام أو الشخصيات المضطربة النمو.
ُ-4ضاللُُالعظمةُ ُ:
وفيها يعتقد المري

أنه شخص مهم بصفة خاصة  ،أو أنه عظيم جدا كما يحدث في حاالت

الهوس.
ُ-5ضاللُُاعتاللُالصحةُ ُ:
حيث يعتقد المري

أنه معتل الصحة جسمانيا وتسمى ضالل إعتالل الصحة الجسمي ،

أو أنه معتل الصحة العقلية لدرجة لن يبرئ منها وتسمى ضالالت الجنون الذي ال يب أر في
حاالت اإلكتئاب والفصام .ومن قبيل ضالالت الجنون الذي ال يب أر (األم التي تعتقد أنها مريضة
بالجنون الشديد  ،وأنه قد إنتقل منها إلى أطفالها وأنه ال أمل في شفائهم فتقتلهم ثم تنتحر.
ُ-1ضالالتُُاإلحساسُُبالذنبُ ُ:
حيث يلوم المري

نفسه ويقلل من قدرها بدرجة شديدة  ،ويحملها كل الذنب في كل

األمور كما يحدث في حاالت اإلكتئاب الشديدة.
ُُ-7ضالالتُُالعدميةُ ُ:
حيث ينكر المري

وجود جسده أو جزء منه أو ينكر وجود عقله أو العالم من حوله ،

ويعتبر هذا النوع الدرجة الشديدة لنوعين آخرين من الضالالت أحدهما يتعلق بإعتقاد الشخص
أنه قد تثير وأصبح شخصا آخر والثاني يتعلق بإعتقاد الشخص أن كل ما حوله قد يتثير من
أماكن وأشخاص.
ُ-1ضالالتُُالفقرُ ُ:
وهنا يعتقد المري

أنه فقير معدم وأن الحرمان والعوز مصيره هو وأسرته كما يحدث في مر

اإلكتئاب.
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أُ-األفكارُُالمبالغُُفيُقيمتهاُ :
وهي األفكار التي إرتبطت بمشاعر خاصة وأصبحت تثطي على ما عداها من أفكار.
بُ-الفلسفاتُُالكاذبةُ :
وهي تشبه الضالالت من حيث خطئها ولكنها ةير ثابتة  ،حيث أنها يمكن أن تهتز لدا
المري

خالل المناقشات.

جُُ-ممارسةُُالوهمُالكاذبُ :
وهو نوع من الكذب فيه يبدو الشخص أنه يعتقد في واقعية خياالته ويمارسها.
دُ-اإلُنشغالُُالمسبقُ :
حيث يدور تفكير الشخص حول فكرة ما تسيطر عليه  ،فقد تكون اإلنشثال بذاته مرضيا،
وهو ما يسمى هوس الذات أو قد يكون اإلنشثال بموضوع واحد أو اإلنشثال المسرف بصحته
ةير المبني على أساس عضوي حقيقي ولكن على تفسيرات ةير حقيقية إلحساسات أو عالمات
جسمانية ةير مرضية (.فرج  2001 ،م )102:
سادسُاُ:األعراضُُالمرضيةُُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُترابطُالتفكيرُ :
أُ-الترابطُُالصوتيُ :
وهو ترابط الكلمات بتشابه إيقاع أصواتها ال بمعانيها ومن ثم يفقد الترابط المنطقي للتفكير
بُ-تفككُُأواصرُالتفكيرُ :
ويصف هذا العر

اإلنتقال من فكرة إلى فكرة مختلفة في الموضوع تماما ،دون أن يعي

الشخص أن الموضوعين ليست لهما عالقة ببعضهما وأحيانا تستخدم كمرادف النزالق
التفكير.
جُ-التنافرُُ(عدمُاالتساق) ُ
ويصف الدرجة الشديدة من تفك

أواصر التفكير التي تصل إلى ربط فكرتين ال يمكن

الجمع بينهما أو االستخدام المفرط للجمل الناقصة  ،ويمكن أن يسمى بالتفكير ةير
المنطقي وهو الذي يشتمل على إستنتاجات خاطئة وتناقضات داخلية(.حمودة)54، 2005:

سابعُاُ:األعراضُُالمرضيةُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُكميةُالتفكيرُ :
أ -تقل كمية األفكار لدرجة يوصف معها المري

(بفقر تفكيره)كما يحدث في مر
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اإلكتئاب.

ب -زيادة األفكار لدرجة تزاحمها عند تعبير المري

عنها فيظهر ما يسمى بضثط األفكار كما

يحدث في حاالت الهوس.
ثام اناُ:األعراضُُالمرضيةُُالتيُتنشأُُمنُاضطرابُُشكلُُالتفكيرُ :
يضطرب شكل التفكير بعدم قدرة المري
وتلف الدماغ الشديد  ،ويمكن أن نعر

على التجريد الذي يحدث في حاالت الفصام

اضطراب شكل التفكير في أنه تفك

روابط التفكير

واللثة الجديدة والتركيب ةير المنطقي لألفكار مما يخل بوظيفة التفكير.
وأ ن األفكار الالعقالنية هي تصورات ال منطقية يحكم الفرد من خاللها على األحداث في أةلب
الظروف وتتمثل في:
السلبية  :فمثل هؤالء األفراد يعتقدون أن تعاستهم تأتي من ظروف خارج إرادتهم فسوء الحظ هو
سبب الفشل وليس بمقدورهم التثلب على هذه الظروف ألنها أقوا منهم وان النجاح ال يمكن
إدراكه إذا لم يكن المرء محظوظا.
اإلُنهزامية :هي نمط من الشخصية تتجنب صعوبات الحياة ومسؤولياتها بدل مواجهتها
واإل نهزاميون يبحثون عن الراحة قبل كل شيء وآراؤهم تؤكد على عدم الوقوف بوجه القوي حتى
وان كانوا مظلومين...فالحياة قصيرة ويجب أال نقضيها بمواجهة الصعوبات وعلى اإلنسان أن
يبقى في الخلف حتى ال يكون بمواجهة اآلخرين.
اإلُتكالية :حيث يعتمد اإلتكالي على اآلخرين ألنه يعتقد أن هذا يجعل أمور الحياة مريحة وهو
في مآسي األيام السابقة ويعتقد أن السلو الحاضر يتحدد مسبقا وال يمكن تثييره وأن اإلنسان
محكوم بقدره.
ضيقُاألفق :األشخاص الذين يتصفون بضيق األفق يملكون حلوال جاهزة أو قوالب للمشكالت
التي تواجههم وهم يستلون واحده منها عند الحاجة فمثاليتهم متحجرة -إن صح التعبير – فهنا
حل نموذجي لكل مشكلة وهم إن لم يصلوا إلى مثل هذا الحل  ،تحدث الكارثة من وجهة نظرهم.
وهذا يشير بوضوح إلى عدم اإلتزان اإلنفعالي وضعف الجهاز النفسي لهؤالء.
عدمُالتسامح :وهؤالء يؤمنون بالعقاب الصارم وسيلة وحيدة لتصحيح األخطاء وبالذات الحدود
القصوا للعقوبة وال يستطيعون أن يثفروا لمن أساء إليهم حتى و إن كان الخطأ بسيطا  ،ومن
وجهة نظرهم البد من نبذ المخطئ والتشهير به.
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شدة ُالحساسية :ويالحظ على هذا النوع من األشخاص أنهم منشثلون بشكل دائم بهمومهم
حيث ال تفارقهم األفكار السوداوية عن المخاطر التي من المحتمل أن يقعوا فيها والفشل بما
سوف يقومون به من أعمال أكثر من تفكيرهم بالنجاح وتستحوذ على خياالتهم الفواجع التي من
الممكن إن تحدث مثل موت األحبة والتعر

للدهس والسرقة....الخ

اإلصرارُعلىُالقبولُالتام :وهم يرون أن اآلخرين يجب أن يحبوهم بشكل مطلق ويكونوا راضيين
عنهم دائما بث

النظر عما يفعلونه  ،وتتكرر عندهم عبارات مثل (على أصدقائي قبول أرائي )

و(على األهل أن يؤمنوا أن ما أفعله هو الصحيح ) و ( على الكل أن يقدم لي اإلحترام ويشملني
بالحب)( .الشمري )115-113 :2002 ،
األفكارُُالالعقالنيةُكماُأوردهاُأليسُ(ُ :)Ellis
ةُاألولىُ:طلبُُاالستحسانُ(ُ )Demand Of Approval
الفكر ُ
أشار أليس( Ellis )1977،60:Aإلى أنه"-:من الضروري أن يكون الشخص محبوبا أو مرضيا
عنه من كل المحيطين به".
في رأي أليس أن هذه الفكرة ةير منطقية،ألن إرضاء الناس ةاية ال تدر بسهولة،واذا
إجتهد الفرد في سبيل الوصول إليه فقد يزداد إعتماده على اآلخرين ويقل شعوره باألمان ويزداد
تعرضه لإلحباط.ورةم أنه من المرةوب فيه أن يكون الفرد محبوبا من اآلخرين إال أن الشخص
العاقل ال يضحي بإهتمامه ورةباته في سبيل تحقيق هذه الثاية ( .الشناوي  1994م)98 :
كما أشير "إلى أن الفرد المعتنق لهذه الفكرة الالعقالنية يرضي اآلخرين وال يكون راضيا
عن نفسه،ألنه يشعر بالعجز عن فعل أشياء يرةبها ويفعل أي شيء ال يرةبها".
(الصائ( 2004 ،م)50 :
أن الفكرة ةير منطقية ألنها هدفا ال يمكن تحقيقه ،وعندما يسعى الفرد لتحقيقه يكون
عرضة لإلحباط ،ويفقد إستقالليته ويصبح أقل شعو ار باألنا" ).العنزي2007 ،م)79 :
ويرا الباحث أن هذه الفكرة الالعقالنية قد تسهم في إعتمادية الفرد على اآلخرين بشكل
كبير،كما أنها تتعار

مع مبدأ الثبات النسبي للسلو اإلنساني فالمحبة والرضا لن تكون ثابتة

ثباتا مطلقا إذ قد تتثير مع الوقت واألزمات وما يعتر
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اآلخرين من مواقف.

الفكرةُُالثانيةُ:ابتغاءُُالكمالُُالشخصيُ(ُ )Personal Perfection
أشار أليس( Ellis )63:A1997إلى أنه"-:يجب على الفرد أن يكون على درجة عالية من
الكفاءة والمنافسة وأن ينجز ما يمكن أن يعتبر نفسه بسببه ذا قيمة وأهمية ".
في حين ذكر( الشناوي) أن هذه الفكرة أيضا من المستحيل تحقيقها بشكل كامل ،واذا أصر
الفرد على تحقيقها فإن ذل ينتج عنه اضطرابات نفسية جسمية،وشعور بالنقص وعدم القدرة على
اإلستمتاع بالحياة الشخصية،كما يتولد لديه كذل
المنطقي العاقل فإنه يفعل ذل

شعور دائم بالخوف من الفشل.أما الشخص

إنطالقا من مصلحته وليس من منطلق أن يصبح أفضل من

اآلخرين،إنه يفعل ذل لكي يستمتع بالنشاط الذي يقوم به وليس لمجرد مشاهدة النتائج.
( الشناوي 1994 ،م) 98 :
إ ن األفراد يقومون عادة بسلوكيات يعتقدون أنها ستحقق لهم ما يريدون،ولكن عندما
يحملون توقعات ةير منطقية أو خاطئة حول سلوكهم وسلو اآلخرين،كان يعطوا قيمة أكبر أو
أقل من الالزم لبع

األحداث،فإن ذل

يشعرهم أنه ال يمكن عمل شيء ليصلوا إلى ما

يريدون،مما يشعرهم بالعجز ويؤثر على مستوا توافقهم سلبا".
(الشربيني 2005 ،م)539 :
وأورد) العنزي)ونظ ار لصعوبة تحقيق ذل

فإن الفرد قد يكون عرضة إلى االضطراب النفسي

وال شعور بالعجز وما يترتب عليها من األع ار

النفسية ،أما الشخص العاقل فهو الذي يجتهد

في الوصول إلى األفضل وليس من أجل أن يتفوق على اآلخرين ،وانما يشعر باإلستمتاع بذل
النشاط كثاية في حد ذاته وليس من أجل نتيجته ).العنزي 2007 ،م)79 :
إن اإلنسان العاقل هو الذي يعرف أن عليه أن يحاول أن يبذل أقصى طاقته ليحقق أقصى ما
يمكن أن يصل إليه دون تسابق مع اآلخرين).زهران 2001 ،م)367 :
ويرا الباحث أن هذه الفكرة العقالنية صعبة التحقق لعدم وجود معايير محددة تصف لنا ماهية
العمل التام،فمعاييرنا تتدخل فيها الجوانب الذاتية عند إصدارنا لألحكام عليها.والباحث ُيتفق مع
ما ذكر أليسا ( )Ellis" 1977:33Bإن الفرد الذي يسعى إتقان كل شيء والوصول بكل شيء
يفعله إلى حد الكمال يحدث له إحباط من جراء عدم وصوله إلى هذا الحد فيصبح ةير منتج في
عمله وفي حياته بوجه عام".
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ةُالثالثة:اللومُُالقاسيُللذاتُولآلخرين(ُ )Blame-Proneness
الفكر ُ
أشار) أليس Ellis )63:A1977إلى أن " :بع

الناس أشرار وخبثاء لذل

يجب أن

يعاقبوا ويالموا بشدة على سلوكهم الشرير أو الخبيث.
في هذا الصدد أوضح بما أنه ليس هنا معيار مطلق للصواب والخطأ فإن هذه الفكرة
ةير عقالنية فاألعمال الخاطئة التي ترتكب قد تعود إلى الجهل أو االضطراب اإلنفعالي وكل
إنسان عرضة للخطأ،والعقاب ال يؤدي إلى تعديل السلو والشخص العادي والسوي ال يلوم نفسه
وال يلوم اآلخرين إذا أبدوا له عيوبه ،بل أنه يحاول أن يصحح سلوكه إذا كان خطأ.
(العنزي 2007 ،م)79،
أن هذه الفكرة الالعقالنية تجعل الفرد يجهل الجوانب الخيرة في اإلنسان وينظر فقط لسلبياته،مع
العلم أن هذا الفرد نفسه لديه هذان الجانبان،ويريد أن يحاسب ةيره على األخطاء واآلثام التي من
الممكن أن يقع هو نفسه فيها،كما أن العقاب ليس بالضرورة أن يصلح األخطاء بل من الممكن
أن يكوون هذا العقاب هو السبب في زيادتها ).شحاته 2006 ،م)76 :
أن اإلنسان العقالني ال يلوم اآلخرين وال نفسه قبل أن يصحح السلو الخاطئ.
(زهران 2001 ،م)367 :
ةُالرابعةُ:توقعُُالمصائبُُوالكوارثُ(ُ )Castarophizing
الفكر ُ
أشار) أليس Ellis )63:A1977إلى أن" :إنها لكارثة أو مأساة عندما ال تحدث األشياء
كما نرةب لها أن تحدث أو عندما تحدث على نحو ال نتوقعه".
أوضح(الشناوي،وعنزي) أن هذا الجنس من التفكير هداما وضا ار إذ أن التعر

لإلحباط أم ار

عاديا ومتوقعا  ،ومن ةير المنطقي أن يقابل اإلحباط بالشعور بالحزن الشديد والدائم ألسباب
منها:
• أن األشياء ال تختلف عما هي عليه في الواقع.
• أن الشعور بالهم والحزن لن يثير من الواقع.
• إذا كان من المستحيل فعل شيء إزاء موقف معين فالشيء الوحيد المعقول هو قبوله.
• إن اإلحباط ال يؤدي إلى االضطراب اإلنفعالي إال إذا صور اإلنسان الموقف بصورة تجعل
الحصول على الرةبات مطلب أساسي لتحقيق السعادة.
(الشناوي )99 :1994 ،و(العنزي)80:2007 ،
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"إن الفرد الذي يعتنق هذه الفكرة الالعقالنية التي من خاللها يريد أن يحقق كل ما يتمناه
سوف يصاب باإلحباط ويشعر بخيبة األمل ألنه لن يتمكن من ذل ،فاألشياء التي تحدث للفرد
من الممكن أن يراها أشياء سيئة أو كارثة ألمت به ولكنها في الحقيقة تحمل خي ار له ولكنه ال
يدري بذل " (.شحاته)77 :1006 ،
"أن اإلنسان العقالني هو الذي يكون واقعيا يحاول تحقيق ما يريد إن أمكن ويحاول تثيير
الظروف أو ضبطها بحيث تكون األشياء مقبولة إلى حد ما ،واذا كان األمر مستحيال تقبل
الواقع" ).زهران) 367 :2001 ،
الفكرةُالخامسةُُ:التهور(الالمباالة)ُاالنفعاليةُ(ُ )Emotional Irresponsibility
أشار أليس( Ellis )1977:A63إلى أن":المصائب والتعاسة تعود أسبابها إلى الظروف
الخارجية والتي ليس للفرد تحكم فيها ".
أوضح( الشناوي)أن أليس يرا أن هذه الفكرة ةير منطقية ألنه في الواقع بينما نجد القوا
واألحداث الخارجية عن الفرد من الممكن أن تكون بدنيا مؤذية(ضارة) فإنها قد تكون عادة ذات
طبيعة نفسية ،وال يمكن أن تكون ضارة إال إذا سمح الفرد لنفسه أن يتأثر بها نتيجة إلستجاباته
واتجاهاته.إن الفرد يولد لنفسه االضطراب بأن يقول لنفسه"كم هو شيء مفزع أن يكون هنا
شخص ةير لطيف أو راف

أو مضايق لي" واذا تحقق المرء أن االضطرابات أو اإلنفعاالت

الكدرة تتكون من أدراكاته،ومن األحكام التقويمية التي يصدرها وما يقوله لنفسه من أحاديث
داخلية،فإنه يدر أن بوسعه السيطرة عليها أو تثييرها.والشخص الذي على درجة من الذكاء
يعرف أن التعاسة تأتي بدرجة كبيرة من داخله،وأنه بينما يهتز الفرد أو يتضايق بفعل األحداث
الخارجة عنه فإنه يعترف بأن إستجاباته يمكن أن تتثير عن طريق تثيير تصوراته وتعبيراته
الداخلية عن األحداث (.الشناوي) 100 :1994 ،
أنه قد تشكل األحداث والقوا الخارجية مصدر تهديد على الفرد وأمنه ،إال أن هذا التصور نفسي
في طبيعته ،فقد ال تكون األشياء الخارجية مدمرة في حد ذاتها ولكن تأثر الفرد بها أو إتجاهاته
نحوها هو الذي يجعلها تبدو كذل  ،إال أنه يدر أن من الممكن تثيير ردود أفعاله نحوها من
خالل إعادة النظر فيها وتحديدها والتعبير عنها لفظيا" ).العنزي)81 :2007 ،
" أن اإلنسان العاقل عليه أن يبدأ بنفسه أوال ثم بالعوامل الخارجية.واذا لم يستطع أن يصلح
نفسه فكيف يطمع في أن يصلح العالم من حوله" ).زهران 2001 ،م)368 :
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ويرا الباحث إن هذه الفكرة ال عقالنية ،فهي أن كل ما يعانيه الفرد من عدم سعادة ناجم عن
الظروف الخارجية وهذا شيء يجانب الصواب .فبع

ما يعانيه الفرد نابع من ذات الفرد.قدُ

تكون الظروف الخارجية سببا ولكنها ال تمثل جميع األسباب .والفرد السوي هو من يستطيع أن
يتثلب على ظروفه بتكيفه مع تل الظروف.
الفكرةُُالسادسةُ:القلقُُالزائدُ(ُ )Anxious Over Concern
أشار( أليس Ellis )1977،73:Aإلى أن"-:األشياء الخطرة أو المخيفة هي أسباب الهم
الكبير واإلنشثال الدائم للفكر وينبثي أن يتوقعها الفرد دائما وأن يكون على أهبة اإلستعداد
لمواجهتها والتعامل معها".
في حين أورد )الشناوي( أن هذه من وجهة نظر أليس فكرة ةير منطقية ألن انشثال البال أو
القلق من شأنه أن:
 -3يمنع التقويم الموضوعي إلحتمال وقوع شيء خطر.
 -1ةالبا ما يشوش على التعامل الفعال مع الحادث الخطير عند وقوعه.
 -1قد يسهم مثل هذا التفكير في وقوع هذا الحادث الخطير.
 -4يؤدي إلى تضخيم إحتمالية حدوث حادث خطير.
 -5ال يؤدي هذا التفكير (ةير المنطقي) إلى منع وقوع األحداث القدرية.
 -6يجعل كثي ار من األحداث المخيفة تبدو أكبر كثي ار من واقعها.
( الشناوي1994 ،م) 105 :
كثيرةُمنهاُ :
القلقُواُنشغالُالبالُيؤديانُإلىُأضرارُُ ُ
ُ
هذاُالفرضُُغيرُُصحيحُألنُُالهمُو
 -3الحيلولة دون التقويم الموضوعي إلمكانية وقوع األحداث الخطرة.
 -1الحيلولة دون التعامل معها ومواجهتها بفاعلية في حالة حدوثها.
 -1قد يؤدي إلى وقوعها بالفعل.
 -4قد يؤدي إلى المثاالة في النتائج.
 -5قد يؤدي إلى وقوعها إذا كانت البد منها.
 -6ال تحول دون وقوعها إذا كان البد منها.
 -7يؤدي إلى تضخيم األحداث ويجعلها تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة والفرد
السوي يدر أن األخطاء ممكنة الحدوث وال ينبثي توقعها بصورة تؤدي إلى القلق
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والهم واإلرتبا  ،لذل يمنع حدوثها(.العنزي  2007 ،م)82-81 :
في حين أشير" أن اإلنسان العقالني أن الخطر قد يحدث ولكنه خطر يمكن مواجهته والتصدي
له والتقليل من آثاره السيئة،وهو ليس كارثة تخاف).زهران 2001 ،م)386 :
الفكرةُُالسابعةُ:تجنبُُالمشكالتُ(ُ )ُProblems Avoidance
أشار أليس( Ellis )77:A1977أنه من" األسهل للفرد أن يتجنب بع

المسئوليات وأن

يتحاشى مواجهة الصعوبات بدال من مواجهتها".
أن هذا التفكير ةير منطقي ألن تجنب القيام بواجب ما يكون أصعب وأكثر إيالما من القيام به
ويؤدي فيما بعد إلى مشكالت والى مشاعر عدم الرضاء بما في ذل

مشاعر عدم الثقة

بالنفس،كذل فإن الحياة ليست بالضرورة حياة سعيدة ،فالشخص العاقل يقوم بما ينبثي القيام به
دون تشكي ،كذل

فإن هذا الشخص يتفادا بذكاء األعمال المؤلمة التي ال ضرورة لها(ةير

مطلوبة) وعندما يجد نفسه متجنبا للمسئوليات فإنه يقوم بتحليل األسباب التي تكمن وراء تفاديه
للمسئوليات،ويدمج نفسه في مهمات شخصية وعندئذ يتحقق من أن الحياة المتسمة بالمسئولية
والتحدي وحل المشكالت إنما هي حياة ممتعة (.العلي ب )26 :2004 ،
في حين أشير أن هذه الفكرة خاطئة ألن تجنب الواجبات والمسئوليات أكثر صعوبة وايالما
للنفس من إنجازاتها ،فالهروب من المسئوليات يؤدي إلى ظهور مضاعفات أخرا ومشاعر بعدم
الرضي وفقد الثقة بالنفس ،وعلى العكس من ممارسة الفرد المسئوليات تجنب الفرد األلم وتشعره
بتحقيق ذاته ولذة اإلنجاز"( .العنزي )82-81 :2007،
أن اإلنسان العاقل يعمل دون شكوا ما يجب عمله مستمدا اللذة من التحدي والمسئولية وحل
المشكالت(.زهران)368 :2001 ،
معيار واضحا لمفهوم الصعوبة،فهو مفهوم
ا
ويرا الباحث أن هذه الفكرة ال عقالنية ألننا ال نمتل
نختلف في تحديدنا له ،كما أن مواجهة تل

المواقف والمسئوليات أسهل من مواصلة التهرب

منها ،فمع طول الهروب سيتوقف الشخص في فترة ما وسيضطر لمواجهتها ،كما أن لظهور
بع

المصاعب فوائد قد تتمثل في تعلم أساليب جديدة في مواجهتها.

ةُالثامنةُ:االعتماديةُ(ُ )Dependency
الفكر ُ
أشار أليس)79:A1977(Ellisأنه من ":يجب أن يعتمد الشخص على اآلخرين ،ويجب
أن يكون هنا شخص أقوا منه لكي يعتمد عليه".
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أورد( الشناوي) بينما نعتمد جميعا على آخرين بدرجة ما،فإنه ال يوجد سبب يجعلنا نزيد من هذا
اإلعتماد إلى درجة قصوا؛ألن ذل

يؤدي إلى فقدان اإلستقالل الذاتي والفردية والتعبير عن

الذات ،واإلعتماد على اآلخرين يسبب إعتمادية أكبر واخفاقا في التعلم وعدم األمن من حيث
يكون الفرد تحت رحمة أولئ

اللذين يعتمد عليهم ،والشخص العاقل المتعقل يسعى إلى

اإل ستقاللية الذاتية المسئولية ،ولكنه ال يرف

البحث عن العون من اآلخرين أو قبول مثل ذل

العون عندما يكون ضروريا (.الشناوي )101 :1994
إلى حد ما ولكن ليس لدرجة المبالثة في

كما أننا جميعا نعتمد على بعضنا البع

اإلعتمادية ألنها تضر وتفقد الحرية وتحقيق الذات وتؤدي إلى الفشل في التعلم وفقد األمان
بسبب أنه يصبح تحت رحمة من يعتمد عليهم ...،إن الفشل في أمر ما شيء
طبيعي(.الصقهان)21-20 :2005 ،
وهذا الفر

ةير معقول ،ألنه يسلب الفرد إرادته ،وامكانيته القيام بأعماله ومسئولياته بنفسه ،

واإلفتقار إلى الخبرة النافعة في الحياة واألفراد يعتمدون على بعضهم البع

ولكن ليس إلى

درجة المبالثة و اإلتكالية( .العنزي )82 :2007 ،
في حين "أن اإلنسان العاقل يسعى لإلستقالل واإلعتماد على النفس وتحمل المسئولية ،ويجعل
إعتماده على اآلخرين في أضيق الحدود(.زهران 2001 ،م)368 :
ويرا الباحث أن هذه الفكرة ال عقالنية ألنه على الفرد أن يعتمد على نفسه بالدرجة األولى فهو
المسئول الوحيد عن سلوكياته وطريقة حياته.وأال يعتمد على اآلخرين إال في أضيق الحدود
كاالستشارة ،وال يتجاوزها إلى أبعد من ذل .كي ال يكون إعتماديا في جميع أمور حياته على
اآلخرين.
الفكرةُُالتاسعةُ:الشعورُُبالعجزُُوأهميةُخبراتُالماضي(ُ )Helplessness
أشار أليس  )81:A1977( Ellisإلى أن"الخبرات واألحداث الماضية هي المحددات
األساسية للسلو والمؤثرات الماضية ال يمكن استئصالها'.
أن هذه الفكرة ال عقال نية أنه على النقي

من ذل

فإن السلو الذي كان في وقت ما يبدو

ضروريا في ظروف معينة قد ال يكون ضروريا في الوقت الحالي،كما أن التأثير المفتر
للماضي قد يستخدم كعذر ،وتبرير لإلبتعاد عن تثيير السلو .وفي الوقت الذي يكون من
الصعب فيه أن تثلب على ما تعلمناه في الماضي فإن ذل ال يعتبر مستحيال(أي أنه قد يكون
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أم ار صعبا ولكنه ليس مستحيال) و يعترف الشخص المتعقل أن الماضي جزء هام في حياتنا
ولكنه يدر أيضا أنه من الممكن تثيير الحاضر عن طريق تحليل نتائج الماضي وتمحيص
األفكار المكتسبة ذات التأثير الضار ودفع نفسه إلى التصرف بطريقة مختلفة في الوقت
الراهن(.الشناوي)102 :1994 ،
وبعكس هذا الفر

فإن ما كان يعتبر سلوكا ضروريا في الماضي في ظروف معينة ليس

من الممكن أن يكون ضروريا في الحاضر .واألساليب المتبعة في حلول المشاكل في الماضي
ليست بالضرورة نافعة لحل المشكالت الحالية والفرد السوي يمكنه تعديل الحاضر عن طريق
إثارة بع

التساؤالت حول المعتقدات المؤلمة المكتسبة التي تضطره إلى أن يسل

على هذا

النحو في الوقت الحاضر(.العنزي)83-82، 2007 ،
في حين "أن اإلنسان العقالني يعرف أن الماضي هام،ولكن في نفس الوقت فإن الحاضر يمكن
إحداث تثيير فيه بتحليل الماضي مراجعا األفكار والمعتقدات الخاطئة،أو الضارة أو ةير
المعقولة التي إكتسبت فيه وتثييرها في الحاضر" ).زهران)36 :2001،
ويرا الباحث أن هذه الفكرة الالعقالنية بما فيها من إهتمام مبال( فيه بالماضي وما يشكله من
جزء من شخصياتنا،إال أن أثر الماضي يعد محدودا في تأثيره على حاضرنا ومستقبلنا،فلكل وقت
طبيعته ومؤثراته وما حدث في الماضي ال يعني بالضرورة تك ارره حاض ار أو مستقبال بحذافيره
،فعلى اإلنسان العاقل اإلستفادة مما حدث في الماضي ويتعلم منه لإلستفادة لحاضره ومستقبله.
الفكرةُُالعاشرة:االنزعاجُُلمتاعبُُاآلخرين(ُُ )Upset ForPeople's Problems
أشار أليس )1977، 83 A( Ellisإلى أنه "ينبثي أن يحزن الفرد لما يصيب اآلخرين من
اضطرابات ومشكالت".
وفي هذا الصدد أوضح (الشناوي) أن في رأي أليس أن هذه فكرة ةير منطقية ألن
مشكالت اآلخرين ال ينبثي أن تكون مصدر إنشثال للفرد،ومن ثم يجب أال تسبب له ضيقا
وهما ،وحتى عندما يؤثر سلو اآلخرين في فرد ما فإن هذا يحدث من منطلق تحديد الفرد
وادراكه آلثار هذا السلو  ،وعندما يصبح الفرد مضطربا بدرجة شديدة بسبب سلو اآلخرين فهذا
يعني ضمنا أن هذا الشخص لديه القدرة على ضبط سلوكهم،ولكنه في الواقع يقلل من قدرته على
تثييرها ،وعلى أي حال فإن الفرد يعاني من هذه العملية وفي مقابل ذل

يهمل مشكالته

الشخصية ،أما الشخص العاقل والمنطقي فإنه يحدد ما إذا كان سلو اآلخرين قد بدأ يأخذ صورة
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مضطربة،فإذا تبين له ذل فإنه حينئذ يحاول أن يفعل شيئا ليساعد اآلخرين على التثيير،واذا لم
يكن بوسعه عمل شيء فإنه يتقبل هذا السلو ويحاول أن يخفف من آثاره بقدر المستطاع.
(الشناوي) 102 :1994 ،
في حين أورد أن هذا المعتقد خاطئ ألنه ال يجب أن تكون مشكالت اآلخرين مصدر هم
كبير لنا ألن تفسيرنا لهذه األحداث هو الذي يؤثر فينا ويسبب لنا الهم والحزن .واإلنسان السوي
العاقل هو الذي يحدد متى يكون سلو اآلخرين مؤذيا له ثم يحاول مساعدتهم على التثيير ،واذا
لم يكن من الممكن عمل شيء فإنه يتقبل الموقف ويعمل على تخفيفه بقدر المستطاع (.العنزي ،
)83 :2007
أن اإلنسان العقالني هو الذي يتمال نفسه ويبذل جهدا إذا كان يستطيع لمساعدة اآلخرين في
حل مشكالتهم بدال من أن يحزن ويحمل الهم فقط (.زهران)386:2001 ،
ويرا الباحث أن اإلهتمام المعقول أمر ال بأس به،إال أن اإلهتمام المبال( فيه و الشعور بالحزن
والضيق أمر ةير مرةوب ألنه لن يفيد اآلخرين في مواجهة مشكالتهم ،كما قد يدفع الفرد إلى
التقصير في حق نفسه ،وبالتالي إكتساب مصدر إزعاج للنفس وهو ليس بحاجة إليه.
الفكرةُُالحاديةُعشرُ:إبتغاءُُالحلولُالكاملة(ُ )Perfect Solutions
أشار أليس ) )85:Ellis1997إلى أن "هنا دائما حل لكل مشكلة وهذا الحل يجب التوصل
إليه واال فإن النتائج سوف تكون خطيرة".
حول هذه الفكرة ذكر أن هذا اإلعتقاد ةير مقبول لألسباب التالية:
 -3ال يوجد حل صحيح وكامل ألي مشكلة
 -1المخاطر المتخيلة بسبب الفشل في التوصل إلى الحل الصحيح تعتبر ةير واقعية ،ولكن
اإلصرار على وجود مثل هذا الحل قد يؤدي إلى القلق أو الخوف.
 -1اإلصرار على الكمال قد يؤدي إلى حلول أضعف مما يمكن أن تكون والعاقل هو من
يحاول أن يجد حلوال كثيرة ومتنوعة للمشكلة الواحدة ثم يختار أنسبها وأكثرها قابلية للتنفيذ معتقدا
أنه ال يوجد حل كامل بصورة مطلقة(.العنزي 2007 ،م)84-83 :
أن هذه الفكرة ةير عقالنية ألنه ال يوجد هنا

حال كامال لكل مشكلة،إن الشخص

العقالني يحاول أن يجد حلوال عديدة ومتوفرة وممكنة بحيث يصل إلى أفضل حل ممكن
منها(.عبد الهادي والعزة)50 :2007 ،
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وذكر إلى أن "مثل هذه األفكار والمعتقدات الخاطئة عندما يتم تقبلها وتعزيزها عن طريق األلفاظ
الذاتية التي يستمر الفرد في تكرارها لنفسه ،فإن ذل يقوده إلى االضطراب اإلنفعالي وتبدو هذه
األفكار في كلمات مثل :يجب ،أو ينبثي ،أو يتحتم وهكذا".
) األسمري)16 :1999 ،
وقد قسم كل من كروفورد وأليس  )1999:3(Crowfordاألفكار الالعقالنية على نحو خماسي
كالتالي :معتقدات العقالنية تدعو لإلنهزام النفسي أو ضد النظام اإلجتماعي أو شديدة الصالبة
والتعسفية أو تتعر
البع

مع بديهيات الحياة أو ةير منطقية وتتعار

مع بعضها

)Crowford 1999:3).
وأشارت (رتيب) حول نفس الحتميات ولكن بصياةة مختلفة حيث ذكرت "مؤخ ار وصف

أليس األفكار الالعقالنية على أنها إشتقاقات من األيديولوجيات الوجوبية األساسية الثالث اآلتية:
-3يجب أن أودي بشكل حسن وأن أحظي باإلستحسان أو أنه مرعب وأنني شخص بال قيمة.
-1يجب أن يعاملني اآلخرون بلطف وبإعتبار وبعدل،وأن يراعوا مشاعري كما أريدهم أن
يفعلوا،وان لم يقوموا بذل فيجب أن يدينهم المجتمع ويلومهم بشدة وأن يعاقبهم لعدم مراعاتهم لي.
 -1شروط حياتي يجب أن ترتب بحيث أحصل بشكل خاص على كل ما أريده بسرعة وبسهولة
وبشكل مريح ،وأال أحصل على شيء ال أريده (.رتيب)46-45:2000 ،
أن  Ellisعاد فلخص هذه األفكار في ثالث حتميات أساسية مصاةة على شكل يجب أو ينبثي
وهي:
 -3يجب علي تأدية عملي بشكل جيد وأن أكون محبوبا ومن الخطأ جدا أن ال أفعل ذل .
 -1يجب علي أن تعاملني بلطف وبرفق ،ومن المفزع أال تفعل ،ألني بذل ال أستطيع تحمل
وتكون عند إذا شخصا سيئا.
 -1يجب أن يعطيني(العالم)الذي أريده وبسرعة ومن المؤلم أال يفعل ،حيث عند إذ يكون
عالما فاسدا(.الخواجا)28 :2009 ،
في حين أشار (Boereeبيروو) أن أليس ( )Ellisتحدث عن اإلعتقادات الالعقالنية الرئيسية
الثالث أيضا:
 -3أنا يجب أن أكون مؤهال بشكل كاف أو أنا عديم القيمة.
 -1اآلخرون يجب أن يعاملوني بتعقل ،أو هم رديئون جدا.
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 -1العالم يجب أن يعطيني السعادة دائما ،أو أنا سأموت.
()7-2006:6.Boeree
وقد جاء في) الريحاني) أن بيرجر ( )Bergerقدم في دراسة حول طلبة الجامعة تحليال لما
سماه تحقير الذات الالعقالني عند الطلبة المراجعين لمركز اإلرشاد حيث أكد في تحليله على
وجود أفكار ال عقالنية عندهم ترتبط ب:
-3الكمال والسلبية والجمود:أن األمور يجب أن تتم بصورة معينة أو ال تكون.
-1توقعات مطلقة مبالثة من الفرد أو اآلخرين:أن األمور يجب أن تكون بصورة معينة
باإلضافة إلى مبالثات سلبية نحو الذات.
أن المجتمعات العربية تنتشر فيها فكرتين باإلضافة إلى األفكار اإلحدا عشر التي أشار إليها
(أليس)،والفكرتان هما:
 -3ينبثي أن يتسم الشخص بالرسمية والجدية في التعامل مع اآلخرين حتى تكون له قيمة أو
مكانة محترمة بين الناس.
 -1ال ش أن مكانة الرجل هي األهم فيما يتعلق بعالقته مع المرأة(.الريحاني)80 : 1987،
وتوصل) الشربيني) إلى ثالث أفكار العقالنية تدور حول:
 -3وجوب أداء األعمال بشكل رائع ومثالي يرضي الجميع.
 -1ضرورة معاملة الرؤساء للمرءوسين كإخوة.
 -1قيمة الزميل قائمة على كونه معطاء دوما ) .الشربيني)537 :2005،
في حين أورد) الخواجا) بع

األفكار الالعقالنية وهي:

 -3من الضروري والهام رد الجميل،بل أيضا اإلنشثال الدائم به،والبحث بإستمرار على
طريقة للقيام به.
 -1يجب أن يتصف الفرد بالكرم ويقدم أكبر طاقته ويسرف في ذل حتى ينظر إلى نفسه
بإرتياح ،وينظر إليه اآلخرون باألهمية والمكانة.
 -1عندما يتعلق األمر بالذات،فاإليمان بحقوق اإلنسان واآلخرين يمكن تجاهلها ،ويمكن
األيمان بالموازين المعكوسة ،والكيل بمكيالين لتحقيق األهداف الذاتية.
 -4من الضروري أن يجامل اإلنسان كي يصل على هدفه ،ويختبئ خلف أقنعة متعددة.
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 -5يستمد اإلنسان هويته من عمله،ويحترم الشخص تبعا لتدرجه وارتفاع منصبه  ،وتكون
مكانته اإلجتماعية مبنية على مزايا وأهمية الكرسي الوظيفي الذي يتبوأه ،بث

النظر

عن عمله وانجازه ومساهمته النافعة في الحياة.
وقد أضاف ( الريحاني) فكرتين إلى األفكار الالعقالنية التي حددها أليس وهاتين الفكرتين
الالعقالنيتين هما:
 -3ينبثي أن يتسم الشخص بالرسمية والجدية في تعامله مع اآلخرين حتى تكون له قيمة أو
مكانة محترمة بين الناس.
-1ال ش في أن مكانة الرجل هي األهم فيما يتعلق بعالقته مع المرآة(.الريحاني )35:1987،
نظرياتُُالعالجُُالعقالنيُُاالنفعاليُُُ :
تعتبر هذه النظريات طريقة متكاملة للعالج والتعلم وهي تستند إلى أرضية نظرية معرفية إدراكية،
انفعالية ،سلوكية وهي تؤيد العالج النفسي اإلنساني والتعليمي .
اوُالا:نظريةُA.B.Cالتيُتوضحُُجوهرُالعالجُالعقالنيُاالنفعاليُ :
بدأ أليس عمله في مجال اإلرشاد المتعلق بالحياة الزوجية  ،حيث كان يعتقد أن المشكالت
التي يعاني منها األزواج هي نتيجة لعدم توافر المعلومات والمعرفة المناسبة و لكنه تنبه فيما
بعد إلى أن المشكالت التي يعاني منها مرضاه ليست فقط نتيجة لنقص المعرفة لديهم ولكنهم
أيضا يعانون من اضطرابات عاطفية وبعد ذل لجأ إلى التحليل النفسي ثم تحول إلى الفرو يدية
الجديدة ومن ثم تحول بعد ذل

إلى نظرية التعلم الشرطية  ،وقد حاول إستخدامها في إرشاد

الحاالت التي عالجها ووجهها نحو المزيد من اإلنثماس في أنشطة مناسبة إال أنه لم يقتنع بهذا
األسلوب من العالج وتحول سنة  3954إلى األسلوب العقلي العاطفي وبدأ مقتنعا أن السلو
الالمنطقي والعصبي المتعلم في وقت مبكر يستمر في الظهور حتى إذا لم يعزز  ،وذل ألن
األفراد يستمرون في تعزيز أنفسهم عن طريق إقناع أنفسهم ومقاومتهم للعالج ،لذا فقد كان يعلم
مرضاه كيف يثيرون تفكيرهم ليتفق مع األسلوب العقالني في حل المشكالت وشعر بأن حوالي
 % 90من الذين عولجوا بهذه الطريقة أظهروا تحسنا ملموسا خالل عشرين جلسة.
(عبد الهادي وسعيد )32:1997 ،
أشار اليس ( )ellisإلى أنه" تعود جذور فلسفة العالج العقالني اإلنفعالي إلى الفلسفة الرواقية
القديمة(أحد المدارس الفلسفية) ،وخاصة ما جاء عن أبكوريوس  epicurusالذي فسر
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االضطراب النفسي بأنه ليس بسبب المواقف واألحداث ولكن بسب طريقة التفكير حول تل
الحوادث")202:1989،Ellis).
كما أورد اليس ( )ellisأنه"في العالج العقالني اإلنفعالي التفكير العقالني والسلو ليست فقط
لمساعدة الناس ليكونوا أقل بؤسا،ولكن ليحرروا ويشجعوا على أن يجعلوا أنفسهم أسعد مما هي
عليه عادة")450-449:1992،Ellis).
وفي هذا الصدد أشير "أن هذه النظرية تعتبر طريقة متكاملة للعالج والتعلم وهي نظرية في
الشخصية وطريقة في اإلرشاد والعالج النفسي وتستند إلى أرضية معرفية إدراكية،انفعالية
وسلوكية،وهي تؤيد العالج النفسي اإلنساني والتعليمي واإلبتعاد عن العالج الدوائي ،وتتكون من
نظرية واضحة للشخصية التي هي نظام فلسفي وطريقة عالجية فلسفية.
(ضمرة )80:2008،
يقرر اليس في نظريته أن األحداث التي تط أر على البشر تتضمن عوامل خارجية تمثل اسبابا ،
ولكن البشر ليسوا مسيرين كلية  ،وبإمكانهم أن يتجاوزوا جوانب القصور البيولوجية واإلجتماعية
والتفكير الصعب  ،ويتصرفوا بأساليب من شأنها أن تثير وتضبط المستقبل،وهذا اإلعتراف بقدرة
الفرد على التحديد في الجانب الحسن لسلوكه الذاتي ولخبراته اإلنفعالية  ،ويعبر عنها في نظرية
A.B.Cحيث:
الحرف ( )Aيرمز إلى الحادث أو الخبرة المثيرة أو المنشطة.
والحرف ( )Bيعبر عن نظام التفكير لدا الفرد ()Belife
والحرف ( )Cيرمز إلى النتيجة أو االضطراب اإلنفعالي  ،مثل مشاعر الرف

والقلق وعدم

األهمية واإلكتئاب وعدم الكفاءة وةيرها  ،ويرا اليس في نظريته أنه على الرةم من أن ( )Aهو
الحادث الذي يقع قبل ظهور االضطراب اإلنفعالي إال أنه ليس هو السبب الرئيسي المباشر
للنتيجة التي نشاهدها االضطراب اإلنفعالي ( )Cوانما ينتج هذا االضطراب عن نظام نسق
التفكير الموجود لدا الفرد والذي يرمز له بالرمز بالحرف ( )Bسواء كان هذا النسق منطقيا أو
ةير منطقي.
وبالطبع فإن ( )Bأو نسق التفكير إذا كان منطقيا (عقالنيا) فإن الناتج ستكون ةير مضطربة ،
أما إذا كان هذا النسق ةير عقالني فإن االضطراب اإلنفعالي هو المتوقع كالمصاحب
لألحداث(.الشناوي )104:1995،
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يقدم اليس نظريته على النحو التالي:
)  ( Aحر نشط

(A)Activating

)  ( Bنظام معتقدات العقالنية

(B) Irrational belief system..

)  ( Cنتيجة انفعالية

(C) Emotionalconsequence..

)  ( Dاألفكارتفنيد ومناقشة الالعقالنية

(D) Dispute..

( ) Eاألثر (الصحة النفسية) ( ) E) Effect ( psychological health
(عبد الهادي وسعيد )33-32:1997،
يمكنُُتلخيصُمعظمُأفكارهاُغيرُالعقالنيةُفيُثالثُصيغُ :
 -3البد أن أكون ناجحا دائما والبد أن أكتسب قبول وموافقة األشخاص ذوي الداللة في حياتي.
 - 1البد أن يعاملني اآلخرين بعدالة وبصورة تراعي مشاعري.
 - 1البد أن تكون حياتي سهلة وسارة وأن تسير األمور كما أهوا ودور المعالج أن يسعى
بسرعة وبجدارة ليبين للعمالء أن لديهم معتقدا أو اثنين أو ثالثة من المعتقدات ةير العقالنية
وبوضح لهم كيف يسألون أنفسهم لماذا كان من المرعب أن يفشل اإلنسان ؟ من يقول أنني
يجب أن أنجح ؟ أين الدليل على أني شخص تافه ال قيمة لي إذا فشلت واذا شعرت بأنني
مرفو

ومنبوذ ؟)116:1981 ،Bateyos( .

ثاني ا:النظريةُُالمعرفيةُُلبيكُ :
أن هذه المدرسة تتبع مبادئ "بي " ولعله أول من صاغ هذا اإلسم لنوع عالجي  ،وقد بدأ
"بي " في إتخاذ الخطوات األساسية لتأسيس أسلوبه في أواخر الستينيات إال أن هذا األسلوب لم
يشتهر إال في السبعينيات خصوصا بعد بيان فعاليته الواضحة في عالج اإلكتئاب  ،واستمر
محصور في حاالت اإلكتئاب حتى إرتبطا معا ،
ا
استخدام العالج المعرفي من قبل "بي " وةيره
ومع أن "بي " وتالميذه يستخدمون هذا العالج في عدد االضطرابات العصابية بإستجابة متفاوتة
إال أن شهرة عالج " بي " لم تثبت وتشتهر إال في عالج اإلكتئاب  ،وقد توصل بي إلى أسلوبه
متأثر بأبحاث أليس وممارساته  ،ويقول بي أن هنا ثالثة مصادر أساسية لنظريته:
ا
 - 3المنهج الظاهراتي (نسبة إلى الفلسفة الظاهراتية) الذي يقول بأن نظرة الفرد لنفسه ولعالمه
هي منطلق سلوكه.
- 1علم النفس التركيبي وعلم نفس األعماق وخصوصا نظرية فرويد التركيبية.
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- 1علم النفس المعرفي وخصوصا أبحاث كل من كيلي وماجدا وأرنولد الزارس.
وتعتمد نظرية بي العالجية على ثالث قواعد أساسية هي:
ُأوُالاُ/المثلثُُالمعرفيُُ :
يتألف من ترادف ثالث تصورات أو إفتراضات أو مواقف ذهنية لدا اإلنسان المكتئب ،
وهي تصورات تدور في العقل الباطن والالشعور .تتحدد هذه التصورات فيما بينها لتؤلف مسلسال
من شأنه أن يجعل اإلكتئاب يدور في حلقة مفرةة ليزداد ويتضاعف ،وتل التصورات هي:
 -3التصور السلبي للنفس.
 -1التصور السلبي للحياة.
 -1التصور السلبي للمستقبل.
ثانيُا/التشويهُُالمعرفيُُ :
لوحظ أن مرضى االكتئاب يختلفون في تفكيرهم وتتفاوت أرائهم في الحياة عندما يكونون
في نوبة االكتئاب عنها عندما ال يكونون مكتئبين .وقد لوحظ أن سبب هذا االختالف هو التشوه
في العمليات المعرفية الذي يحصل لهم.
ثالثُاُ/االفتراضاتُُالضمنيةُ :
لكل مجتمع في العالم أعرافه وتقاليده وقيمه  ،وتنبع منها اإلرشادات والتعليمات التي
تعطى للفرد بشأن الصفات والسلوكيات التي يتوقع أن يقوم بها  ،ليكون مواطنا جيدا معترفا به
في ذل المجتمع .وعادة يتلقى الفرد تل اإلرشادات والتعليمات ويحفظها في ذهنه بصوره ةير
واعية  ،وهذا ما يعطيها الصفة الضمنية.
وقد يسيء الفرد فهم تل التعليمات والقيم إذا كان مكتئبا ففي هذه الحال يتصرف الشخص
حسب ما يعتقد أنه المفرو

له أن يتصرف.

ويحاول أن يصل إلى الدرجات المثلى التي يعتقد أن المجتمع يطلبها منه وعندما تكون
تل اإلفتراضات التي يعتقد المري

وجوبها أكثر بكثير مما يقدر أن يحققه فيصاب باإلحباط

ويتفاقم إكتئابه(.الجلبي واليحيى )268:1416،
ومن خالل نظرية )بي ( يرا الباحث أنه ركز في نظريته على أع ار
 ،وكان تناوله ألع ار

اإلكتئاب بشكل واضح

القلق ومظاهره يعتبر محدودا علما بأن األفكار الالعقالنية تعتبر من

أبرز مصادر القلق.
- 72 -

ثالث ا:نموُالشخصيةُ :
ينظر العالج العقالني اإلنفعالي للفرد العادي على أنه ينمو في صورة رةبات شخصية
وأماني وتفصيالت وفي هذا الصدد فان كل شخص يختلف عن ةيره من األفراد حيث أن لكل
منا عدد هائل من السمات التي تترواح أيضا بين البسيط والكثيف تبعا للجوانب الوراثية والخبرات
اإلجتماعية لكل منا.
ومع هذا اإلختالف فإن البشر يتشابهون في الجوانب البيولوجية العامة مثل األكل ،
واإلخراج والتنفس  ،والحركة واإلنتقال الي أعمار أكبر  ،كذل فان البشر يشتركون في تفضيل
بع

األشياء على اأشياء أخرا)179:1979، Ellis( .

قام أليس بصياةة عدد من المفاهيم األساسية لنظريته الخاصة بالعالج العقلي اإلنفعالي من
هذه المفاهيم:
 –3اإلستعداداتُُالبيولوجية:
حيث يولد اإلنسان ولديه استعد اد قوي الن يكون منطقيا ممثال لذاته ،محققا لها على
النحو الذي يقرره أليس وماسلو وروجرز كتاباتهم .ولكن اإلنسان لديه أيضا استعدادات قويه أن
يكون ةير منطقي في سلوكه وان يكون قاه ار لنفسه .وهو يفكر بسهوله وبشكل طبيعي كما أنه
يفكر حول تفكيره  ،وهو مبتكر لحب ويتعلم من أخطائه وهو يثير من نفسه مرات عديدة.
( القذافي )42:2001 ،
 –1التأثيرُُالحضاريُ :
يميل اإلنسان فطريا أن يخضع للتأثير وبصفة خاصة أثناء مرحلة الطفولة  ،ويكون هذا التأثير
من أفراد أسرتهم من أقرانهم المباشرين  ،وكذل من جانب البيئة الحضارية التي يعيش فيها بوجه
عام وعلى الرةم من أن هنا إختالفات شاسعة بين األفراد في هذا المجال فإن اإلنسان يضيف
إلى،اضطرابه

اإلنفعالي

وعدم

المنطقية

بالخضوع

لتعليم

األسرة

والمجتمع

وتقاليدهما(.الشناوي)106:1994،
 –1التفاعلُُبينُُاألفكارُُوالمشاعرُُوالتصرفاتُ :
رأا أليس أن كل البشر العاديين يفكرون  ،ويشعرون ويتصرفون وهم يفعلون ذل

في صورة

تفاعلية وتبادلية فأفكارهم تؤثر بشكل جوهري على مشاعرهم وسلوكياتهم كما أن إنفعاالتهم تؤثر
على سلوكياتهم بشكل هام  ،كما أن تصرفاتهم تؤثر بشكل متميز على كل أفكارهم وانفعاالتهم.
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ولكي نثير واحدا من هذه األنماط فان تثير أحد النمطين اآلخرين سيؤدي إلى نتائج ومن هنا
فان الصورة الكاملة من العالج العقالني اإلنفعالي تستخدم األساليب المعرفية واإلنفعالية
والسلوكية لتثير الشخصية (.القذافي)2001:43 ،
ُ–4قوةُُالتأثيرُُالمعرفيُ :
إن إحداث تثيير جوهري في جانب معرفي هو أساس يمكن أن يساعد في إحداث تثييرات هامة
فيعديد من اإلنفعاالت أو السلوكيات بينما أحداث تثيير جوهري في أحد المشاعر يكون له أثر
محدود في التثيير المعرفي فالبشر لهم خاصية التفكير والترميز بشكل خارق يفوق سائر
المخلوقات ومن هنا فإن كل اإلجراءات العالجية تشتمل على جوانب معرفية عالية كما أن أكثر
صور المعالجات فاعلية يميل إلى أن تكون معرفية بشكل أساسي بجانب كونها إنفعالية أو
سلوكية ويستخدم العالج العقالني اإلنفعالي مجموعة كبيرة من الطرق المعرفية ولكنه يركز بشكل
أساسي على مهاجمة األفكار ةير المنطقية و بذل

يحاول أن يكون نسقا متعمقا لتثيير

الشخصية ويساعد المسترشدون على تثيير فلسفاتهم

في الحياة بشكل جذري( .الشناوي،

)107:1994
رابعا:التفكيرُُالالمنطقيُوعالقتهُُباالضطرابُ ُ:
يرا أليس في نظريته للعالج اإلنفعالي أن كل اإلضطرابات اإلنفعالية الشديدة ال تنشأ من
النقطة(  )Aأو الخبرات المنشطة التي تؤثر على الناس و إنما تنشأ بشكل مباشر من(  ) Bأي
األفكار التي يتبناها الناس حول هذه األحداث والخبرات وتشتمل ( ) Bعلى األفكار العقالنية.
( ) R –B –Sالتي تأخذ بشكل عام صورة رةبات ومطالب وتفصيالت وكذل

على ُاألفكار

الالعقالنية التي تأخذ صورة مطالب وأوامر وحتميات مطلقة ( .) IRBS
(القذافي )44:2001،
خامساُ:أهميةُاالستبصارُ :
على إعتبار العالج العقالني اإلنفعالي إلى حد كبير عالجا معرفيا إال أنه ال يهتم بقيمة
اإلستبصار في العالج وال يفهم المرشد أسباب اإلضطراب أو كيف أصبح مضطربا و على
خالف مدرسة التحليل النفسي وباقي الطرق المختلفة لعالج الوعي مثل العالج الجشتطلتي فإنه
ال يفتر

أن اإلستبصار من هذا النوع سيؤدي إلى تثير تلقائي وبدال من ذل

العقالني اإلنفعالي يدعو إلى ثالث أنواع من اإلستبصار من جانب المسترشد:
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فان العالج

 – 3سلو قهر الذات ال يرجع في أساسه إلى األحداث السابقة و إنما يرجع إلى منظومة
التفكير لدا األفراد وبصفة خاصة أفكارهم ةير المنطقية.
 – 1مهما كان سبب االضطراب فان ما يشعرون به اآلن من التعاسة يرجع لكونهم مازالوا
يزودون أنفسهم بأفكار ةير منطقية أنشأوها في الماضي وهم مستمرون في إشراط أنفسهم أكثر
من كونهم يشترطون من جانب اآلخرين.
 –1أن اإلستبصارين األول والثاني في حد ذا تهما لم يساعدا على تثيير األفكار ةير المنطقية
لدي الناس و إنما يتم ذل من خالل العمل والممارسة الجادة من جانب األفراد المضطربين في
الحاضروالمستقبل ( .الشناوي)108: 1994،
ويرا (زهران) ان أساليب العالج العقالني اإلنفعالي هي:
 –3التعليم العقالني اإلنفعالي.
 –1التدريب العقالني اإلنفعالي.
 –1السلو العقالني اإلنفعالي.
 –4اإلطالع العقالني اإلنفعالي.
 –5المواجهة العقالنية.
 –6العالج العقالني اإلنفعالي السماعي( .الزهران )77-76:2004،
العواملُُالتيُساعدتُُعلىُظهورُُالعالجُالعقالنيُاإلُنفعاليُ ُ:
 -3أن العالج العقالني اإلنفعالي جاء كرد فعل على اإلنتقادات التي وجهت إلى المدرسة
السلوكية فيما يتعلق بعدم قبولها لضرورة إحداث تثي ارت مباشرة في الناحية المعرفية للعميل
واإلهتمام فقط بتثير السلو كما إنتقدها البع

من زاوية أن التخلص التدريجي والمنظم من

الحساسية ليس أسلوبا سلوكيا بحتا ولكنه يتطلب اإلستبطان أي فحص المسترشد ألفكاره ودوافعه
ومشاعره وتحكمه في أفكاره وصوره العقلية  ،وخاصة أن رأي سكنر في هذا الصدد ةير صامد
جيد المقاومة وهو ما يعد اتجاها توافقيا بين السلوكية ومعارضيها.
 -1تزايد اإلهتمام بدراسة العمليات المعرفية وعالقتها بالجوانب والوظائف النفسية حيث فتحت
بع

النظريات مثل نظرية دوالر وميلر  ،ونظرية باندو ار الباب في هذا اإلتجاه  ،وأصبح تفسير

التعلم من خالل تدعيم العالقة بين المثير واإلستجابة ةير كاف في معرفة الميكانزمات المستترة
في الحفظ ومعالجة المعلومات كما أن بع

عمليات التعلم قد تحدث بدون تعزيز  ،وقد تفشل
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رةم وجوده  ،أضف لذل

إختالف عملية التعلم لدي الراشدين عنها لدا األطفال  ،وكالهما

يختلف عن الحيوان من ناحيتين هما استخدام اإلنسان للرموز كاللثة واإلشارة وةيرها وأن عملية
التعلم لدا اإلنسان أكثر تعقيدا من تعلم الحيوان.
 -1لعبت جهود علماء ومفكرين مثل بياجيه وةيره دو ار أساسيا في دراسة نمو تركيبات معرفية
عند الطفل وخاصة ربطه بين النمو العقلي والنمو الخلقي و شرح ذل

من خالل مفهومين

أساسيين هما اإلمتصاص و الموائمة كما كانت لجهود كيلي دو ار بار از في توضيح دور البيئة
في تعديل البنية العقلية والتركيبات الشخصية ومن ثم تثير السلو .
لعبت الثورة العلمية الحديثة التي أصبح الكمبيوتر فيها بمثابة السبب والنتيجة معا دو ار
أيضا حيث يشبه البع

المعالجات في المخ البشري بالمعالجات التي تتم في الحاسب اآللي

على شكل مدخالت  ،عمليات  ،مخرجات  ،تثذية مرتدة :وهكذا(.عبد العزيز )88:2001 ،
بعضُُاإلرشاداتُُالتيُوجههاُأليسُوالتيُيُفُضلُأنُيتبعهاُالمعالجُالعقالنيُوهىُ :
 -3أن يعمل بجد وأن يكون واسع الثقافة ولديه الكثير الجيد ليقوله للعميل وكيف يساعد العميل
على التفكير السليم  ،والعمل بفاعلية وحيوية للعالج والوقاية من اإلضطراب النفسي.
 -1أن يستخدم األسلوب العالجي بطريقة ممتازة نشيطة وموجهة.
 -1أن يكون المعالج فعاال طلقا في الكالم مع العمالء خاصة أثناء الجلسات العالجية األولى
وان يتكلم أكثر مما يستمع.
 -4أن يضع الكلمات في معناها الصحيح طبقا لسياق الكالم وأن يميز بين المستوا التعليمي
للعمالء.
 -5أن يعلم المعالج أن طريقته العالجية تعليمية بالدرجة األولى حيث يشرح للعمالء الديناميات
العامة لإلضطراب اإل نفعالي  ،كيف حدث لهم وكيف يزداد ويحثهم على قراءة ما كتب عن
الشخصية والعالج النفسي.
 -6أن يقلل المعالج من الطرح والطرح المضاد خاصة لألفراد الذين يفكرون في حاجتهم للحب
من اآلخرين بتعليمهم أنه يمكنهم أن يثبتوا وجودهم في هذا العالم بدون حاجة للحب من
اآلخرين.
 -7أن يعلم المعالج النفسي أن الطريقة العالجية فلسفية أكثر منها عالجية تقليدية.
 -9أن يجتهد مع العمالء القادرين إلى العمل الجاد الشاق من أجل تخطي إضطراباتهم.
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 -9يجب أن يعلم المعالج أنه إذا اختلفت أهداف المعالج عن األهداف عند المري

فإن العملية

العالجية ستعاني معاناة سلبية شديدة وستتأثر مصداقية المعالج سلبيا لدا العميل.
(عبد الهادي )50:1997،
يرىُ(شقير)ُانُأدوارُُالمعالجُالعقالنيُاإلُنفعاليُهيُ ُ:
 -3مشاعر القلق الشديد وأن يوضح لهم أن الصعوبات التي يعانون منها تنجم من إدراكهم
المشوه وتفكيرهم ةير المنطقي  ،وأن هنا طريقة إلعادة ترتيب إدراكاتهم واعادة تنظيم تفكيرهم
 ،من أجل القضاء على السبب األساسي لصعوباتهم وهذه الطريقة و إن كانت بسيطة نسبيا ،
إال أنها تتطلب بذل الجهد.
 -1أن يجعل العميل يعي أعراضه المرضية ويزيد من وعيه بتل األفكار المدمرة للذات  ،وأن
يجيب العميل على خواطره بشكل أكثر موضوعية وواقعية.
 -1أن يعيد المعالج العميل دائما إلى األفكار ةير العقالنية التي تكمن وراء إنفعاله أو مخاوفه
واليتردد في مناقشته ومناقضته  ،ونفي ما يقوله العميل متخذا أمثلة من حياة العميل نفسه أو من
حياة الناس عموما لتدعيم رأيه.
 -4أن يعلم المعالج العميل كيف يتثلب على إضطراباته اإلنفعالية  ،وأن يعتقد المعالج العقالني
أن اإلنفعاالت السالبة الدائمة ( اإلكتئاب  ،القلق  ،الثضب ) ال ضرورة لها في حياة اإلنسان ،
وأنه يمكن القضاء عليها إذا تعلم الناس بصورة منسقة أن يفكروا بطريقة سليمة  ،وأن يتبعوا
تفكيرهم المستقيم بأفعال فعالة  ،فمهمة المعالج أن يوضح لمرضاه كيف يفكرون بطريقة مستقيمة
 ،وأن يتصرفوا بطريقة فعالة.
 -5يبين قبوله للعميل  ،كما يثق بالعميل وبقدرته على أن يفكر ويسل بشكل أفضل إذا توقف
عن التقليل من شأن ذاته.
 -6يجب عليه اإلستماع جيدا ومحاولة تحليل ما يردده العميل.
 -7أن المعالج العقالني اإلنفعالي يفتر

أن الشخص العصابي هو شخص كفء من حيث

اإلمكانات ،ولكنه بطريقة ما وعلى مستوا بعينه من الوظيفة ال يحقق هذه اإلمكانات وأن يدمر
أهدافه في الحياة.
 -9يجب على المعالج أن يستمر في إماطة اللثام عن ماضي المري
المنطقي في الحاضر وألفاظه المدمرة للذات( .شقير )52:2002،
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 ،وبصفة خاصة تفكيره

مميزاتُُالعالجُُالعقالنيُاالنفعاليُ:
 -3التركيز على الجانبين التعليمي والوقائي في العالج.
 -1وضوح أسلوب العالج العقالني اإلنفعالي وامكانية التأكد من نتائجه بأساليب تجريبية.
 -1شمولية أسلوب العالج العقالني اإلنفعالي فهو يواجه المشكلة من جميع نواحيها الذهنية
واإلنفعالية والسلوكية.
 -4التأكيد على التقبل الذاتي للفرد بدون قيود أو شروط.
 -5يعتبر من أكثر النظريات المعرفية الهامة في وصف اإلضطرابات اإلنفعالية.
 -6أكد العالج العقالني اإلنفعالي على العالقة بين التفكير والعاطفة ( اإلنفعاالت).
 -7تأكيد أسلوب العالج العقالني اإلنفعالي على أن الحوادث الماضية ليس هى التي تسبب
اإلنفعاالت للشخص بل نظرة اإلنسان إلى تل الحوادث وأفكارها هى التي تسبب له المتاعب.
 -9تأكيد أسلوب العالج العقالني اإلنفعالي على الوظائف البيتية العملية والسلوكية.
 -9رسم الخطوط الرئيسة لألفكار الالعقالنية التي تشكل األساس الذي يسبب اإلنفعاالت
النفسية والعاطفية وأوضح وسائل مكافحتها.
 -30مناسب لمجتمعنا حيث توجد بع

المعتقدات الالعقالنية واألفكار الخرافية الشائعة.

 -33يستخدم فنيات سهلة مبسطة تناسب عقل ومنطق المري
 -31يتعر

لألسئلة والجمل الموجودة داخل المري

.

ويمكنه من التخلص منها.

 -31يسعى للكشف عن المعتقدات الالعقالنية التي تكمن وراء العصاب ومهاجمتها.
 -34يسعى لتثيير فكرة المري

عن نفسه وفحص ما يقوله لنفسه داخليا ويعدله ويحل محله

الفكرة الصحيحة.
 -35يعتبر أسلوبا مثاليا لتثيير المعتقدات الالعقالنية وةير المنطقية وابدالها بأخرا عقالنية
ومنطقية.
 -36يح

المري

ضد األفكار الالعقالنية األخرا التي يحتمل أن يتعر

لها مستقبال

ويكسبه أفكا ار عقالنية تحقق له السعادة.
 -37أكثر فعالية من ةيره في عالج القلق.
 -39على الرةم من أنه عادة ما يكون إجراء أقصر من التحليل النفسي إال أنه في بع
األحوال أعمق منه وأكثر تركي از.
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 -39يستخدم في مجاالت إجتماعية مختلفة خاصة في التأثير على الرأي العام.
 -10يتعلم األفراد طرقا جديدة لحل مشكالتهم السلوكية واإلنفعالية( .حسين)67-1004:66،
عيوبُُالعالجُالعقالنيُاإلُنفعاليُ ُ:
 -3صعوبة تطبيق هذا العالج مع حاالت التخلف العقلي والحاالت شديدة اإلضطراب.
 -1إستبعاد أليس في نظريته لجانب الدين من فكره حول الشخصية والعالج رةم أهمية هذا
الجانب.
 -1عدم إهتمام العالج العقالني بالعالقة العالجية بين العميل والمرشد أو على األلفة الواجب
تكوينها.
 -4مواجهة العميل منذ البداية باألفكار الالعقالنية التي يحملها دون إعتبار لعامل الزمن.
 -5يتخذ المعالج العقالني طريقة مجابهته ومصارحته التامة وسيلة لحل المشكلة مما يسبب
األذا النفسي للعميل أكثر من معالجته.
 -6يعتبر نوعا من ةسيل المخ أو العالج التسلطي.
 -7يؤثر فقط في إزالة األع ار

دون عالج اإلضطرابات اإلنفعالية التي يعاني منها العميل.

 -9يعتبر شكال إيجابيا ظاهريا للعالج النفسي.
 - 9تعميم أفكار بذاتها على أنها ال عقالنية عبر كل الثقافات مما يتناق
الثقافية لكل مجتمع بل مع الخصوصية الثقافية الفرعية داخل الثقافة الواحدة.
 -30اإلدعاء بأن أفكا ار ال عقالنية هي العقالنية على نحو مطلق.
 -33ال يصلح لإلستخدام مع األفراد ذوي الذكاء المحدود.
(السفاسفة )67-66:2003 ،
ويرى(ُزهرانُ)ُأنُعيوبُُالعالجُُالعقالنيُاإلنفعاليُتتلخصُُفيماُيلي:
 -3ال يروق لبع

المرضى هجوم المعالج على أفكارهم.

 -1قد يؤدي الهجوم المباشر على معتقداتهم وأفكارهم إلى المقاومة.
 -1قد يؤدي إلى إعتماد المري
 -4يعتبره البع

على المعالج.

عالجا تسلطيا أكثر منه سلطويا(ُ.زهران )374:1997،
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مع الخصوصية

العالجُ :
أوُالا :عالج الحاالت المتطرفة من التفكير الالعقالني يتم من خالل المرشد النفسي الذي يقوم
بوضع مخطط لنشاط مثل هؤالء األفراد تكون أول خطوة منه الطلب منهم بإعداد قائمة بالجوانب
اإل يجابية التي يتمتعون بها إضافة إلى إشراكهم بأنشطة مرةوبة ومفرحة تناسب قدراتهم يحققون
فيها نجاحات معقولة ،كإشراكهم بالنوادي والمساهمة في السباقات الرياضية واإلجتماعية
وتحميلهم مسؤوليات مليئة بالتحديات واشراكهم بأنشطة األسرة....الخ.
ثانيُاُ:إن االشت ار في األعمال اإلنسانية ذو قيمة كبيرة في عالج مثل هذه الحاالت واألسرة
تستطيع أن تسهم مساهمة كبيرة في هذا المجال عندما تخصص يوما في األسبوع لمساعدة
شخص يحتاج المساعدة كزيارة المرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا لهم أو التسوق لشخص
كفيف أو معاق...الخ .وان تعليم من نرعاهم أن يفكروا بمنطقية بإستخدام المحاكاة واإلستقراء
واإلستنتاج أو كيف يصبح اإلنسان موضوعيا في أحكامه أكثر أهمية من تعليمهم المعلومات
المجردة،فإذا كذبت مرة لسبب ما ليس معنى ذل
وهربت منه ليس معنى ذل

إن

ان

كذاب،واذا خفت من شخص عدواني

جبان واذا صرخ المعلم بوجه

مرة ليس معنى ذل

إن

سيء(.الرشدان )38-36 :1995،
العالجُُالعقالنيُاإلُنفعاليُعندُألبرتُأليسُ :
ترا نظرية العالج العقالني اإلنفعالي أن أفكار اإلنسان ومواقفه الذهنية الخاطئة تجاه
نفسه واآلخرين والحياة هي حجر الزاوية في اإلضطرابات العصابية  ،كما ترا أن العمليات
المعرفية واإلنفعالية والسلوكية مترابطة ومتداخلة بصورة معقدة  ،ولكن التحكم السليم بالعمليات
المعرفية له اليد العليا إلى حد كبير في التحكم بالسلو واإلنفعال  ،ويقول األسلوب العقالني أن
كل إنسان يستخدم عقله فكل العمليات عقلية ولكن العقالنية تعني إعمال العقل بشكل سليم
ومعيار السالمة هنا الراحة النفسية والخلو من اإلنفعاالت المرضية وتحقيق األهداف التي يسعى
إليها اإلنسان.
أن"نظرية العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي ترا البشر ال هم أصال جيدون وال هم أصال
سيئون،عوضا عن ذل أعتبر أليس بأن البشر لديهم إمكانية التفكير معا بشكل عقالني وبشكل
ال عقالني ،ولألسف الشديد البشر لديهم نزعة قوية ليفكروا بطرق ال عقالنية و ملتوية وخاطئة
،وهذا هو المصدر األساسي لبؤس وتعاسة البشر")Flanagan&Flanagan،2004:265 ( .
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وأشار) الخواجا(إلى أن أليس يرا"أن البشر يشتركون في ةايتين أساسيتين
أولهما:المحافظة على الحياة ،والثانية:اإلحساس بالسعادة النسبية والتحرر من األلم،وان العقالنية
تكون من التفكير بطرق تسهم في تحقيق هذين الهدفين،وأن الالعقالنية تشمل على التفكير
بطرق تقف حاج از في سبيل تحقيقها وبذل

فإن العقالنية هي استخدام المنطق في تحقيق

األهداف القريبة والبعيدة"(.الخواجا )278:2009،
وتتلخص النظرية بما يلي :ال يمكن قياس قيمة اإلنسان  ،ولكن يمكن الحكم على تصرفاته ،
وبالتالي فالبشر لن يكونوا مالئكة أو شياطين وانما بشر خطاؤون  ،وعلى المرء أن يقبل ذاته كما
هي  ،ويقبل اآلخرين كما هم دون أن يعني ذل الرضوخ للمواقف الجائرة  ،ولكنه يحاول التثلب
عليها بأسلوب وتفكير عقالنيين  ،ومن ناحية أخرا يعتبر اإلنسان مخلوقا ذا هدف بمعنى أن
لكل إنسان في كل مرحلة من حياته عددا من األهداف يسعى إليها وبتحقيقها يحصل على
السعادة  ،ولكن اإلنسان في كثير من األحيان يقوم بسلو إنهزامي يعطله عن تحقيق ةاياته ،
وهذا السلو نابع من سيادة األفكار ةير العقالنية وان من يحقق أهدافه هو بال ش يتبع طريقا
أخير تؤكد النظرية أن على اإلنسان العقالني التضحية بالسعادة الوقتية في سبيل سعادة
عقالنيا و ا
طويلة األمد.
ويستند هذا العالج على الفلسفة التي تقول بأنه إذا إتخذ اإلنسان موقفا عقالنيا من الحياة
فلن تكتنفه اإلضطرابات النفسية  ،ولذا يركز العالج على إزالة األفكار الضمنية الخاطئة وتثيير
المواقف الفكرية المشوهة ،ويركز على أهمية إزالة كلمة يجب من قاموس المري
العالج يعلم المري

 ،كما أن

حقيقة أنه إنسان ةير كامل  ،يحالفه النجاح حينا و يجانبه حينا آخر ،

وأنه يولد وفي داخله القابلية على التفكير الصحيح أو التفكير الخطأ  ،وأنه إذا أراد الفرد أن يركز
على أو يستثمر األفكار الصحيحة وينبذ األفكار الخاطئة  ،فإن عليه أن يتدرب على ذل تدريبا
طويال ويوليه مجهودا كبيرا .وال يركز هذا العالج على فكرة رفع معنويات المري

أو زيادة

إعتذاده بنفسه(.الجلبي واليحيى )265-264:1416،
ويرا الباحث أن العالج العقالني اإلنفعالي من أحسن أنواع العالجات التي تساعد في تفنيد
األفكار الالعقالنية واحالل مكانها أفكار عقالنية تتالءم مع الشخص و مسلمات الحياة وتتفق
مع القيم والمبادئ اإلجتماعية كما ويفضل الباحث هذا النوع من العالج.
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وسائلُُالعالجُالتيُيستخدمهاُالمعالجُالنفسيُحسبُنظريةُأليسُ :
إن نظرية أليس نظرية تتبع طريقة متكاملة في العالج تتضمن وسائل يمكن تقسيمها إلى ثالث
مجموعات رئيسية:
المجموعة األولى :التحليل المنطقي اإلدراكي المعرفي
بالرةم من أساس الطريقة اإلدراكية هو مناقشة األفكار الالعقالنية وتنفيذها فإن المرشدين حسب
هذه النظرية يمارسون عدة طرق منها:
أوُالا:إليحاءُواإليحاءُالذاتيُ :
فالعمالء عادة مفكرون سلبيون يحدثون أنفسهم بأمور تسبب لهم هزيمة داخلية سواء عن
أنفسهم وعن ةيرهم أو عن العالم ويستطيع المرشد أن يعالج العميل بتعليمه كيف يفكر بإيجابية
بدل التفكير السلبي  ،ولكن يجب أن يكون المرشدون حذرين ألن العمالء قد يسيئون استخدام
اإليحاء الذاتي  ،ويقنعون أنفسهم أن كل شيء سوف يكون على ما يرام بدال من أن يقنعوا
أنفسهم أنهم يستطيعون تحمل ذل مهما كانت الظروف.
ُثانيُاُ:وسائلُالدفاعُ :
وتتولد وسائل الدفاع من لوم النفس  ،وبهذا فإن العمالء الذين يعانون من مر
يستعمل كافة وسائل الدفاع والحماية لكي يبقى هذا المر

ما سوف

خارج دائرة علمه ووعيه ويجب أن

يسعى المعالج العقالني ليبرهن للعمالء أنه رةم إرتكابهم أخطاء عديدة إال أنهم لن يكونوا أبدا
عرضة لالزدراء والتعنيف بسبب هذه األخطاء إن قبول النفس هذا من شأنه أن يقلل من سعي
العميل لتكلف الدفاع عن نفسه بأي طريقة.

ُ

ثالثُاُ:تقديمُُالخياراتُالبديلةُواألفعالُالبديلةُ :
يمل العمالء عادة خيارات أكثر مما يبدو لهم والمرشدون حسب نظرية أليس يسعون دائما
لجعل العمالء يرون جميع الخيارات التي يملكونها حقيقة بشكل مثالي لذل

يسعى المعالج

لتشجيع العمالء على توليد هذه الخيارات بأنفسهم.
رابعُاُ:الدقةُُاللفظيةُ :
يعتقد أليس أن التفكير اإلنساني تعلوه الشوائب بشكل جزئي والسبب في ذل

يعود إلى

عدم دقة اللفظ  ،فإ ستعمال األلفاظ ةير الدقيقة ينبع من التفكير المشوه  ،وعلى المرشدين أن
ينتبهوا بشكل خاص إلى األلفاظ التي يستعملها مرضاهم.
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خامسُاُ:وسائلُُالتسليةُ(ُاإلُلهاء)ُ :
يؤمن أليس بأن الوسائل البدنية مثل تمارين اإلسترخاء والتمارين الرياضية هى مرونة
طبيعية ألن العمالء يركزون على هذه النشاطات عند ممارستها بدال من أن يفكروا بهزيمة
أنفسهم والحديث عنها ولهذا يركز المعالج على إشثال العمالء بمثل هذه الرياضيات.
سادسُاُ:استخدامُُالمرحُُ(ُالنكاتُ)ُوالقصدُالمتناقضُ :
عادة يلجأ المرشدون حسب نظرية أليس إلى استخدام المرح والنكات ليسخروا من األفكار
الالعقالنية التي يحملها العميل  ،وبهذه الوسيلة يستطيع المرشد أن يجعل العميل يضح على
أخطائه ويتقبل نفسه بكل ما فيها من ضعف  ،كما أن القصد المتناق

وسيلة تضخيم األفكار

الالعقالنية التي يحملها العميل وذل كي يكتشف أن أفكاره ةير عقلية وال واقعية  ،ونتيجة لذل
فإن العميل سوف يتحر نحو تبني النهج المضاد وهو الواقعية والعقالنية.
( ﺍلﺯيﻭﺩ) 268 – 264 :1998 .،
المجموعةُُالثانيةُ:الوسائلُالعاطفيةُ :
وقدُسماهاُ(أليسُ)ُالوسائلُالعاطفيةُالمثيرةُللذكريات ُ
أ– ُالتخيالتُ ُالعقليةُ ُواإلُنفعاليةُُ :يستخدمُ ُالمرشدون ُحسبُ ُنظريةُ ُأليس ُالتخيالت ُالعقليةُ
واإلُنفعاليةُبإحدىُطريقتينُ :
 -3وتدعي التخيالت السلبية بإستعمال وسيلة التخيالت السلبية يقوم العميل بتخيل نفسه
يشعر نفس شعوره السلبي وةير المالئم كرد فعل لموقف معين  ،ثم يرا نفسه بثير هذه المشاعر
التي عكسها أي إيجابية ومالئمة ( مثل الندم والعزم على تثيير السلو ).
 -1فإن طريقة التخيالت اإليجابية تقضي بأن يتخيل العميل موقفا ةير سار ويركز على
األفكار التي تنبني عليها مشاعرهم  ،ثم يقول العميل بمناقشة هذه األفكار ويركز على شعوره
بعد تركها وتبديلها بأفكار عقالنية.
بُُ-القبولُُغيرُُالمشروطُ(ُُ :)ُUnconditional
دأب المرشدون الذين يتبعون منهج أليس على تعليم مرضاهم بصورة مباشرة نشيطة على
قبول أنفسهم وعلى العموم فإن المرشد يكافح ليقنع العميل أن اإلنسان ال يمكن أن يعامل كوحدة
واحدة صماء بث

النظر عن إيجابية أو سلبية سلوكهم.
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جُ-التمارينُالمهاجمةُللخجلُ(ُ :)Shame Attacking Exercises
وتتضمن هذه الوسيلة العنصرين العاطفي والسلوكي ويرا أليس أن أحد أركان
اإلضطرابات العاطفية هو الخجل ولوم النفس وان المرشدين يطلبون من العمالء أن يتصرفوا
بطريقة يشعرون معها عادة بالخجل والخزي بتنفيذ هذا المطلب وسيكتشف العميل أن تصرفاته
ليس محل إهتمام اآلخرين لذل ال داعي للخجل منها وبطبيعة الحال فإن العمالء ال يجب أن
يطلب منهم أن يتصرفوا تصرفات توقعهم في مشاكل مع القضاء والقانون( .سري )177:2000،
دُ–ُلعبُُالدورُ )playing– Role(ُ:
يتضمن هذا األسلوب العنصرين العاطفي المثير والسلوكي وحسب هذه الوسيلة يقوم
المرضى بتمثيل (سلوكيا ) كيفية تفاعلهم مع اآلخرين كي تثار عواطفهم وينفعلون  ،وبالتاليُيقوم
المرشد ( األخصائي النفسي) باستخدام هذه المشاعر ليبين للعميل األفكار الالعقالنية التي تقف
وراءها.
هـُ-دورُُاللغةُُالمشحونةُعاطفي اُ(ُالمنفعلة)ُ )Emotionally charged language(ُ:
يستعمل األخصائيون عادة مع مرضاهم ألفاظا وتعابير عاطفية كي يقتبسها مرضاهم
ويستعملوها مع أنفسهم ويؤمن أليس أن اللثة القوية لها تأثير قوي وتشجيع على تثيير أفكاره
الالعقالنية.
المجموعةُُالثالثةُ:الوسائلُُالسلوكيةُوتُسمىُالوسائلُالسلوكيةُالفعالةُالموجهةُ :
ُإدارةُُالطوارئُ(ُالمصادفات)ُ(ُُ )ُContingency Management
ويحدث الطارئ عندما يتبع شخص ما سلوكا مطلوبا بناء على مثير يزيد إمكانية حدوث
السلو المطلوب ويستفيد المرشدون حسب نظرية أليس عادة من مبدأ " بريمار " الذي يقترح
أن بع

النشاطات التي تحدث بشكل كبير مثل مشاهدة التلفزيون والسباحة  ،وةيرها يمكن أن

تستخدم كحافز لزيادة إحتمالية القيام بالنشاطات ةير المرةوبة كثي ار مثل الدراسة  ،وعمل الكي
…الخ وبالتالي فإن المرشد يمكن أن يستخدم من األسلوب في تعليم كيف يبرمج حياته ويقوم
باألعمال اإليجابية.

- 82 -

ُالوظائفُُالبيتيةُ :
عادة ما يقوم المرشد بتكليف العميل بالقيام بعمل يخاف منه في العادة ويتوقعه صعبا مثل هذه
الوظائف يجب أن تتدرج معه السهل إلى األصعب وهكذا.
ج–ُتدريبُُالمهاراتُ )Skilltraining(ُ:
األساس المنطقي لهذا األسلوب هو أنه إذا كان اإلنسان يستطيع أن يتصرف بصورة فعالة
فسوف تكون عنده ميول ضعيفة جدا أو منعدمة لتكوين أفكار العقالنية عن عمله  ،ومع هذا
فإن أول فكرة لتثيير سلو العميل هي مناقشة األفكار الالعقالنية مثل قول الشخص ( يجب أن
أتفاعل مع الناس جيدا واال فأنا ال قيمة لي )،فهذه الفكرة ةير عقالنية فال يمكن تثييرها مباشرة
بل البد من تدريب العميل على مهارات تمكنه منه التخلي عن هذه الفكرة ورفضها.
دُ-التحكمُُبالمثيرُ )Stimulus control(ُ:
المرشد حسب نظرية أليس يعلم العميل في بع

األحيان كيف يتحكم بدوافع ومثيرات

معينة مما يجعل إحتمالية تصرفاته الثير مقبولة قليلة وبهذا فإن هدف هذا األسلوب هو إعادة
بناء الوسط المحيط بالعميل حتى ال يتعر

العميل ألي مثير يحفزه على التصرف ةير

المقبول ،فمثال العميل السمين يرشده المرشد إلى تجنب أماكن بيع الشوكوالته أثناء اإلستراحة.
هُ -ممارسةُ ُوتعزيز ُاإلدراك ُالعقليPracticing and reinforcing rational (ُ :
ُ )s’cognition
ليس صعبا أن أكتب الدكتوراه  ،لكن األصعب على تركها " .ويقول أليس أن التفكير
اإليجابي ال يصبح فعاال إال بالممارسة الدائمة له  ،وثمة سلو

آخر من أساليب التعزيز

اإلدراكي العقلي هو الوظائف اإلدراكية ( المعرفية ) والذي هو أسلوب إدراكي وسلوكي معا ،
بحيث يقوم العميل بمناقشة وتفنيد أفكاره الالعقالنية يوميا حتى تصبح العملية شبه آلية ومن
أساليب تعزيز اإلد ار

العقلي والوظائف األسبوعية مثل قراءة كتاب معين  ،أو سماع شريط

معين أو مشاهدة فيلم معين حول مبادئ نظرية أليس وأساليبها(.الزيود )267:1998،
تطبيقاتُُالعالجُُالعقالنيُُاإلُنفعاليُُ :
إلىُتعددُاستخداماتُُالعالجُُالعقالنيُُاإلُنفعاليُُومنُهذهُاالستخداماتُ:
 عالج مرضى العصاب (القلق،الخواف،االكتئاب،والهستيريا).
 عالج المضطربين سلوكيا والجانحين ،والسيكوباثيين،وحاالت اإلدمان.
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 حاالت المشكالت الزواجية واألسرية،ومشكالت الشباب.
 حاالت الخرافات الشائعة عن النمو النفسي.
(سري )177:2000،
كماُاوضحُُ(عبدُالعزيز)استخداماتُالعالجُالعقالُنيُاإلُنفعاليُهيُ:
 –3عالج مر

العصاب ( القلق  ،الخوف  ،اإلكتئاب  ،الهستريا ).

 – 1عالج المضطربين سلوكيا ،والجانحين  ،والسيكوباتين  ،وحاالت اإلدمان.
 -1حاالت المشكالت الزوجية واألسرية  ،ومشكالت الشباب.
 - 4حاالت صثار السن.
 - 5حاالت المثقفين خاصة طلبة الجامعات.
 - 6عالج التخلف الدراسي.
 - 7إرشاد العاطلين عن العمل  ،وزيادة تقدير الذات.
 -9تعديل السلو داخل الفصل الدراسي.
 - 9تعزيز مركز التحكم الداخلي.
 - 30تعديل مفهوم الذات  ،وعالج اللجلجة.
 – 33عالج الصداع النفسي.
 – 31عالج نقص الرضا عن العمل بين المعلمين.
 – 31عالج التوتر الزائد لدا المعوقين.
 - 34تقليل األخطاء الموقفية والشعور بالذنب.
 – 35عالج الجنسين في مختلف المراحل العمرية.
 – 36عالج فردي وجماعي( .عبد العزيز )52:2001 ،
في حين تم استخدام العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي بشكل ناجح في مساعدته األفراد
للتعامل مع مجموعة من المشاكل السريرية وةير السريرية ومنها:القلق العام،إضطرابات
األكل،الوساوس،الخلل في الوظائف الجنسية،الثيرة ،بع

اإلضطرابات الشخصية،إدارة

األلم.إدارة الضثط العام ،مشكالت األسرة والعالقات،التسرب من المدارس ،اإلدمان،إضطراب
قلق ما بعد الصدمة ،إدارة الثضب،السلو

المضاد للمجتمع،إضطرابات عقلية ،مشكالت
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الزواج،سوء التكيف مع مشاكل الصحة المزمنة،والمشاكل الجسدية،إضطرابات سلو

الطفولة

والمراهقة(.ضمرة )100:2008،
فنياتُُالعالجُُالعقالنيُاالنفعاليُ :
أوُالاُ:فنياتُمعرفيةُ(ُ )Cognitive Techniques
أشارت (منى العامري( يستخدم المعالجون باألسلوب العقالني اإلنفعالي عدة فنيات
معرفية ،بهدف التنبيه إلى ضرورة مقاومة المعتقدات الالعقالنية،ومساعدة العميل على إتباع
فلسفة عقالنية جديدة،وفيما يتعلق بالتنبيه إلى ضرورة مقاومة المعتقدات الالعقالنية،يستخدم
المعالج العقالني اإلنفعالي عدة فنيات تتضمن:
ُالكشف(ُُ )Debating
ويتكون من البحث عن المعتقدات الالعقالنية،وما يرتبط بها من مفاهيم مثل " البد" ،
"مفرو

"،والتي تؤدي إلى إلنهزامية الذات.

ُالحوارُ(ُ )Debating
حيث يقوم المعالج بتوجيه عدة أسئلة للعميل،الثر

منها توضيح عدم صحة هذه

الم عتقدات الالعقالنية له،مما يؤدي إلى تخلي العميل عن هذه المعتقدات.مثال على هذه
األسئلة":أين دليل

على ما تقول؟" "،ما الذي يجعل هذا المعتقد يضمن الصح أو الخطأ

؟"،ما الذي يجعل األمور تسير على هذا النحو؟".
ويستمر المعالج في توجيه مثل هذه األسئلة حتى يقر العميل بعدم صحة هذه المعتقدات
الالعقالنية،بل يعترف في النهاية بصحة البديل العقالني المطروح.


التمييزُ)ُ )Discriminating

ويتضمن معاونة المعالج للعميل على التمييز بوضوح بين القيم ةير المطلقة (ما لذي يريده؟ماذا
يفضل؟وما هي رةباته؟ وماذا يحب؟وبين القيم المطلقة(إحتياجاته ،متطلباته  ،واألوامر الحتمية).
وفيما يتعلق بمساعدة العميل على إتباع فلسفة عقالنية جديدة يستخدم المعالج العقالني
االنفعالي عدة وسائل معرفية تتضمن:
أ -العالج بالقراءة :وفيه يتم إعطاء العميل كتيبات ومواد أخرا موجهة لقراءتها.
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ب -العالج باإلستماع :حيث يتم اإلستعانة بشرائط كاسيت تتعلق بمحاضرات تتضمن العالج
باألسلوب العقالني اإلنفعالي،وموضوعات أخرا توظف في خدمة العالج.
العمالء في بمساعدة

ج -استخدام العالج العقالني اإلنفعالي بين العمالء :حيث يقوم بع

أصدقائهم وأقربائهم على حل مشكالتهم،وبذل يكتسب هؤالء ( )RETالعمالء الخبرة في ممارسة
استخدام المناقشات العقالنية( .العامري )26:2000،
ثانيُاُ:فنياتُإنفعاليةُ(ُ )Emotive Techniques
أوضح( المشاقبة )أن المعالج العقالني اإلنفعالي يستخدم مجموعة من الطرق اإلنفعالية ،وتتمثل
في أسلوب التقبل ةير المشروط للعميل على النحو الذي قرره (روجرز) في طريقته اإلرشادية.
أسلوب النمذجة ،وكذل

كما يستخدم أيضا أسلوب لعب الدور ،وكذل

يستخدم أسلوب المرح

والدعابة والسخرية من األفكار الالعقالنية التي يحملها المسترشد ،وبذل

يستطيع المرشد أن

يجعل المسترشد يضح على أخطائه،ويتقبل نفسه بكل ما فيها من ضعف.
(المشابقة )158-157:2008 ،
ثالُثااُ:فنياتُسلوكيةُ(ُ )Behavioral Techniques
وقد أشار( الخواجا) إلى أن العالج العقالني اإلنفعالي يستخدم أساليب سلوكية متعددة ومتنوعة
وفي أةلب األحيان تكون على شكل واجبات منزلية ومنها:
أ -الواجبات البيتية التي يكلف بها المسترشد مثل مراجعة المواقف التي يخاف منها أو يخجل
منها،وقد يطلب منه أحيانا واجبات مثل قراءة بع

الكتب كالتي تتعلق بطريقة العالج العقالني

اإلنفعالي.
ب -وتتضمن هذه الواجبات جوانب عقلية مثل التعرف على األفكار الالعقالنية وتدوينها.
ج -قد يستخدم المعالج أساليب سلوكية مثل اإلشراط اإلجرائي كالتعزيز ،وأساليب تعديل
السلو ،وأساليب تشكيلها.
د -يمكن استخدام أساليب اإلسترخاء المختلفة.
هد -أسلوب التخيل وهذا األسلوب قد يتضمن على جوانب معرفية وانفعالية وسلوكية.
وقد أستخدم أليس( )Ellisالمرح كأسلوب مساعد للعالج،وكذل
من قبل المسترشد(.الخواجا)298-297:2009،

- 86 -

استخدام الثناء وترديد الكلمات

رابعُاُ:فنياتُأخرىُ :
ذكرت(سري) فنيات متعددة مثل :الدعاية والدعاية المضادة ،والتشجيع والحث واإلقناع،
والتلقين واإليحاء والتعزيز ،والتدريب التوكيدي في المواقف الفعالة ،والمواجهة الشخصية
التدعيمية ،والتحصين التدريجي ،والمواجهة المباشرة ،و اإلشتراطات الفعالة،وتعليم المنطق
والسببية،وأسلوب التفكير العلمي و اإلستداللي،وقواعد السلو

المالئم،ولعب األدوار،والمواجهة

الدرامية والمرح من خالل المحاضرات والمناقشات الجماعية(.سري)174:2000،
طرقُُالعالجُُالعقالنيُُاإلُنفعاليُُ :
يكون اإلسلوب العالجي بين المعالج والعميل فقط وذل

للذين ليس لديهم القدرة على مواجهة

اآلخرين ويفضلون العالج الفردي  ،ويحاول المعالج تعليم العميل أساس إضطرابه وكيفية
مهاجمة المصادر األساسية لمشاكله وتتركز في توضيح نظرية  A B Cللعميل.
وقد حدد أليس بان معظم العمالء يأخذون من خمس الي خمسين جلسة عالجية بواقع
جلسة واحدة اسبوعيا  ،ويتخلل الجلسات إعطاء واجبات سلوكية وذل حسب المشكلة التي يعاني
منها المري

)342:1991،corey(.

ُ-1العالجُُالجماعيُ :
بدا أليس ممارسة العالج العقالني اإلنفعالي الجماعي عام 3959م واستخدم كل الطرق
المعرفية السلوكية التي استخدمها في العالج المعرفي  ،ويقرر أليس أنه ومن خالل الخمس
وعشرين سنة الماضية أجرا عدة دراسات حول العالج العقالني اإلنفعالي الجماعي وأظهرت
نتائج مشجعة.
ويشتمل هذا النوع من العالج على أنواع متعددة أيضا ومنها :المجموعات المفتوحة الصثير ،
والمجموعات ذات وقت محدد ألنواع معينة من المشكالت مثل (الشراهة والتسويف ) ومجموعات
عرو

عامة  ،وخالل الجلسات الجماعية يتم متابعة الواجبات المنزلية ألعضاء المجموعة

والمناقشة النشطة الفعالة للمعتقدات الالعقالنية والنماذج الخاصة وكتابة التقارير والكتب
والنشرات واستخدام القصص والفكاهة  ،كما يتم استخدام بع
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األساليب السلوكية مثل التحصين

التدريجي  ،لعب األدوار  ،التعزيزات واألجراءات  ،منع اإلستجابه  ،والتدريب على المهارات
االجتماعية ،وقبل كل ذل يتم اشعار العميل بالقبول ةير المشروط.
()63:1992,Ellis
 -3العالجُُالعقالنيُُاإلُنفعاليُُالمختصر:
تستخدم هذه الطريقة لألفراد االذين ال يستطيعون اإلستمرار في العالج إال لفترة
قصيرة  ،حيث يتعلم طريقة  A B Cعن طريق المعالج وذل خالل جلسة أو عدة جلسات
لتفهموا مشاكلهم اإلنفعالية  ،ومعرفة مشكالتهم الرئيسية وكيف يبدأ العمل في تثير إتجاهاته
األساسية لإلضطراب ويمكن استخدام هذا األسلوب للشخص الذي يعاني من مشكلة معينة
مثل العدائية ضد رئيسه أو الذين يعانون من الصعوبات في التكيف ،ويقرر أليس أن هذا
األسلوب ال يؤدي الي تحسن سريع فقط ولكن أيضا قد تستمر فاعليته لمدة شهور بل قد
تستمر لعدة سنوات.
 -4جماعاتُُالمواجهةُ(المارثونُ)
يعتبر العالج العقالني اإلنفعالي من أكثر األساليب العالجية تركي از على المحتوا
المعرفي فقد حقق نجاحا فيما يطلق عليه (المواجهة العقالنية في نهاية األسبوع )
 Aweekend of rational encounterوفي هذا األسلوب يعمل أفراد المجموعة في
تدريبات هادفة وجادة للتعرف على مشكالت كل واحد من أفراد المجموعة وتكوين عالقات
لفظية وةير لفظية فيما بينهم والتحدث عن بع

التجارب والخبرات المخجلة ويقوموا

بخاطرات ةير مألوفة  ،وتعلم المواجهة والصراحة وجها لوجه  ،وبعد التعرف على أعضاء
المجموعة وبعد التخلص من بع

الدفاعات ةير المرةوب فيها تقضي مدة من الزمن في

التعمق في المشكالت العميقة  ،كما يتم تدريب على بع
ويعطى بع

التدريبات اللفظية وةير لفظية

الواجبات المنزلية لكل فرد من أفراد المارثون (الجماعة) ويتدربون على

أساليب حل المشكالت وعادة تستثرق المجموعات من يوم إلى يومان  ،ومجموعات كبير
مكثفة لمدة تسع ساعات)1992:224، Ellis( .
 -5العالجُُالزواجيُُوالعائلي:
استخدم العالج العقالني اإلنفعالي منذ البدايات للعالج األسري  ،وعادة يقابل المعالج
الزوج والزوجة معا  ،ويستمع إلى شكوا كل منهما من اآلخر ثم يبين المعالج مع كل منهما
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منفردا أو معا في محاولة اإلقالل من القلق إو اإلكتئاب أو الشعور بالذنب  ،وخاصة
العداوة وذل

في عدة جلسات قصيرة  ،وعادة عندما يبدأ الزوجان بتعلم أسس ومبادئ

العالج العقالني اإلنفعالي)1989:255،Ellis(.
تعقيب ُ
تناول الباحث متثيرات الدراسة في الفصل الثاني (اإلطار النظري ) بإسهاب حيث حاول
الباحث اإللمام بكافة التفاصيل التي تخص المفاهيم المرتبطة بمتثيرات الدراسة والمتمثلة في
السيكودراما والقلق واألفكار الالعقالنية بحيث تناول الباحث متثيرات الدراسة حسب ترتيبها في
عنوان البحث ففي البداية تطرق الباحث للسيكودراما بشيء من التفصيل حيث إستعر
تعريف السيكودراما ،والعناصر التي تتكون منها السيكودراما ثم إستعر

الباحث

الباحث أهدافها والمزايا

التي تنفرد فيها و خطوات العالج السيكو درامي ،والتكنيكات المستخدمة في السيكودراما ،وكذل
األهمية العالجية لها  ،حيث حاول الباحث اإللمام بموضوع السيكودراما من خالل الدراسات
السابقة والقراءة واإلطالع على المراجع المتنوعة.
كذل تناول الباحث القلق من حيث تعريفه إصطالحا ولثة ثم تناول الباحث التعريف اإلجرائي
للقلق أي من وجه نظر الباحث ثم تكلم الباحث عن المظهر السلبي واإليجابي للقلق  ،ثم أنواع
القلق  ،كذل أسباب القلق وحاول الباحث إستعرضها بشيء من التفصيل  ،األع ار
للقلق النفسي ،ثم حاول الباحث تشخيص القلق  ،كذل إستعر

االكلينيكية

الباحث القلق كحالة أو سمة ثم

حاول الباحث التحدث عن النظريات المفسرة للقلق بشكل منفصل ،كذل عالج القلق من حيث
العالج النفسي والعالج الكيميائي والسلوكي والديني وةيرها.....
حيث تناول الباحث نبذة عن حياة البرت أليس ثم تطرق إلى تعريفات األفكار الالعقالنية
إصطالحا ولثة ثم إستطاع الباحث تعرف األفكار الالعقالنية تعرفا إجرائيا  ،كذل تحث الباحث
عن سمات األفكار الالعقالنية  ،كذل

الخصائص الهامه للمعتقدات الالعقالنية ،والسمات

الخاصة باألفكار الالعقالنية  ،وأنواع االفكار الالعقالنية ،ثم تطرق الباحث عن مصادر
إكتساب األفكار الالعقالنية  ،األع ار
التفكير ،كذل

األع ار

المرضية التي تنشا عنها ،كذل

إضطراب إنسياب

المرضية التي تنشأ من اضطراب ترابط التفكير ،كما تطرق الباحث

بشكل من التفصيل لألفكار الالعقالنية كما أوردها اليس وهي  33فكرة ،ثم تكلم الباحث عن
النظرية المعرفية لبي

،ثم نظرية العالج العقالني اإلنفعالي ،كذل
- 89 -

تكلم الباحث العوامل التي

ساعدت على ظهور العالج العقالني اإلنفعالي ومميزات العالج العقالني ثم العالج العقالني عند
البرت أليس وتطبيقات العالج العقالني اإلنفعالي  ،كذل

فنيات العالج العقالني اإلنفعالي

وموضوعات أخرا تخدم الدراسة.
لقد تناول الباحث االطار النظري بعد اإلطالع على الدراسات السابقة والمراجع والدراسات التي
تخص المتثيرات الدراسة التي يتضمنها البحث حيث حاول الباحث اإللمام بمتثيرات البحث
بشكل مفصل.
ُ
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الفصلُ الثالث
الدراساتُ السابقة

أوالً  :دراساتٌ تناولتْ السيكودراما
ثانياً  :دراساتٌ تناولتْ القلق
ثالثاً  :دراساتٌ تناولتْ األفكارَ الالعقالنية
رابعاً  :دراساتٌ تناولتْ الربامج اإلرشادية والقلق
واألفكار الالعقالنية
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الدراساتُُالسابقة ُ
اوالاُُ:دراساتُُتناولتُُالسيكودراماُ ُ
ُ-3دراسةُعليُ()2000
بعنوان " :فاعلية برنامج إرشادي في الدراما النفسية في خف

التوتر وتحسين الكفاءة الذاتية

المدركة لدي عينة من طلبة الصف السابع األساسي".
هدفت الدراسة إلي فحص أثر برنامج إرشادي في الدراما النفسية في تحسين الكفاءة الذاتية
المدركة وخف

التوتر لدا عينة من طالب الصف السابع األساسي ،وتألفت عينة الدراسة من

شعب الصف السابع األساسي البال( عددها ثالث شعب في إحدا المدارس الخاصة المختلطة
في عمان ،تم اختيار الشعبتين عشوائيا عن طريق القرعة ،ثم تم تعين إحدا الشعبتين عشوائيا
أيضا لتكون المجموعة التجريبية وعدد أفرادها (  ) 13تلقوا البرنامج اإلرشادي في الدراما النفسية
مكون من ثالث عشرة جلسة مدة كل منها ساعة واحدة ولمدة ثالث عشر أسبوعا احتوت علي
تدريبات لتطوير مهاراتهم علي استخدام (استراتيجيات أدائية حية تتناول موضوعات الصراع،
والثانية لتكون المجوعة الضابطة وعدد أفرادها ( )13لم تتلق أي برنامج تدريبي .ومن األدوات
التي استخدمها الباحث في دراسته :مقياس الكفاءة الذاتية المدركة ،مقياس التوتر بعد مرور أربعة
عشر أسبوعا من القياس القبلي ،وتم حساب المتوسطات الحسابية القلبية والبعدية لعالمات
الطلبة علي مقياس كما تم استخدام أسلوب تحليل التثاير ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية علي جميع أبعاد
مقياس الكفاءة الذاتية المدركة ،وكذل

فقد ظهرت فروق دالة إحصائيا علي بعدين من أبعاد

مقياس التوتر هما (البعد النفسي والبعد العام ) ولم تظهر فروق على بقية األبعاد )المعرفي،
الفسيولوجي( والنتيجة التي خلصت إليها الدراسة تفيد أن البرنامج اإلرشادي في الدراما النفسية
كان فعاال في تحسين مستوا الكفاءة الذاتية المدركة علي جميع األبعاد وكذل فإنه كان فعاال
في خف

مستوي التوتر علي البعدين النفسي والعام.
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ُ-1دراسةُهادجنسُواخرونُ Hudgins et.alُ)2000(:
بعنوان " :أثر استخدام السيكودراما في عالج أع ار

ما بعد الصدمة "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدي فعالية استخدام السيكودراما في عالج أع ار
الصدمة ،وتكونت عينة الدراسة من حالة فردية تعاني من أع ار
االدوات ،التي تم استخدامها في الدراسة مقياس أع ار

ما بعد الصدمة النفسية .ومن

ما بعد الصدمة إعداد ( 3995ومقياس

االكتئاب إعداد  ،(Putman & Bernstein(،ومقياس السلو
 .et. al Chambless(.3996ومقياس األع ار

ما بعد

ةير االجتماعي إعداد (

الجسمية إعداد ( ،Beck et.al(، 3994

 )3963وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للحالة الفردية لنتائج الحالة الفردية موضوع الدراسة
أظهرت النتائج أن هنا

فروقا دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدي ،وذل

على المقاييس

المستخدمة في الدراسة .مما يدلل على فعالية استخدام أسلوب السيكودراما في التخفيف من
أع ار
األع ار

ما بعد الصدمة(السلوكيات ةير االجتماعية ،السلو التجنبي /االنسحاب ،االكتئاب،
الجسمية).

ُ-3دراسةُمحمدُأحمدُخطابُ(ُُ )2001
بعنوان " :مدا فاعلية برنامج سيكودرامي للتخفيف من حدة سلو العنف لدا عينة من األطفال
المتخلفين عقليا ".
وتكونت عينة الدراسة من (  ) 10طفال من المتخلفين عقليا من فئة التخلف العقلي البسيط 50
( 75بقسم اإلقامة الداخلية لمؤسسة التثقيف الفكري بحدائق القبة بالقاهرة  ،وتم تقسيم العينة إلى
مجموعتين األولى تجريبية وتكونت من )  30أطفال( والثانية ضابطة وتكونت من ( 30أطفال).
ومن األدوات المستخدمة في إجراء الدراسة :اختبار ستانفورد بينيه  -تقنين محمد عبد السالم
أحمد و لويس كامل مليكه (  ، ) 3999ومقياس السلو التوافقي – الجزء الثاني منه – إعداد
كازونهي ار و ماكس شلهاس و هنري ليالند تعديل ( ،) 3974ودراسة الحالة " إعداد الباحث "،
واستمارة مالحظة سلو العنف الخاص بالمدرسين واألخصائيون النفسيون واالجتماعيون "إعدادُ
الباحث " ،واستمارة المستوا االقتصادي واالجتماعي والثقافي " إعداد الباحث "  ،وبرنامج
السيكودراما " إعداد الباحث " .ومن األساليب اإلحصائية واختبار Mann Whitney Test،
واختبار مان ويتني  T.Test ،التي استخدمها الباحث :واختبار ت و اختبار حساب حجم التأثير
لرشدي منصور (  ." ) 3996وأسفرت نتائج  Wilcoxon،ولكوكسون الدراسة عن:
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 -3عدم وجود فروق بين درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في السلو العنيف قبل تطبيق
البرنامج.
 -1وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد المجموعة الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج
لصالح المجموعة التجريبية.
-1عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا بين أفراد المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج.
 -4وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه
لصالح المجموعة التجريبية.
العنف  ،مما يؤكد فاعلية وتأثير البرنامج

 -5القياس البعدي من حيث تخفيف سلو
السيكودرامي.

 -6وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي (  )3ودرجاتهم في
التطبيق التالي لفترة المتابعة (  )1للقياس واستمارة المالحظة لسلو العنف لصالح القياس
البعدي للمتابعة (  )1مما يؤكد فاعلية البرنامج السيكودرامي.
ُ-4دراسةُالسحيميُ(ُُ ُ)2002
"فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي مقترنا ببع

فنيات السيكودراما في تخفي

مستوا

سلو العنف لدا المراهقين "
قام السيحمي بدراسة هدفت معرفة فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي مقترنا ببع
السيكودراما في تخفي

فنيات

مستوا سلو العنف لدا المراهقين وتكونت عينة الدراسة من ( ) 14

مراهقا يمثلون طالب التعليم الثانوي الصناعي وتتراوح أعمارهم ما بين  37-36سنة ،وأشارت
النتائج إلى فاعلية وحددي البرنامج اإلرشادي في تخفيف مستوا سلو العنف كما أشارت النتائج
إلى استمرار فاعلية أثر البرنامج بعد فترة المتابعة.
ُ-5دراسةُأسماءُالعطيةُ(ُُ ُُ)2002
بعنوان " :فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خف

بع

اضطرابات القلق الشائعة لدا

عينة من األطفال بدولة قطر".
هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في لخف
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بع

اضطرابات القلق الشائعة لدا عينة من األطفال بمرحلة الطفولة المتأخرة بدولة قطر .وتكونت
عينة الدراسة من (  ) 746طفلة من بع

المدراس االبتدائية للبنات بمدينة الدوحة بقطر.

ممن تراوحت أعمارهم  9-31سنة ،وقد تم اختيار (  ) 40طفلة منهن ممن حصلن على
درجات مرتفعة على مقياس اضطرابات القلق المستخدمة في الدراسة ،حيث جرا تقسيم العينة
الكلية إلى مجموعتين األولى تجريبية وقوامها (  ) 10طفلة طبق عليها البرنامج اإلرشادي،
واألخرا ضابطة وقوامها (  ) 10طفلة لم يطبق عليها البرنامج .ومن األدوات التي استخدمتها
الباحثة في دراستها :استمارة البيانات األولية إعداد الباحثة ،واختبار رسم الرجل تقنين فؤاد أبو
حطب واخرون 3979 ،ومقياس اضطرابات القلق لألطفال )إعداد الباحثة(واختبار الكات
االسقاطي ل (بيال وبيال ) ومن األساليب اإلحصائية المستخدمة :التحليل العاملي للتحقق من
الصدق العاملي لمقياس اضطرابات القلب ،ومعامل ثبات ألفا لكرونباخ لحساب ثبات المقياس،
اختبار ويلكوكسون  Wilcoxonاختبار مان ويتني  Test Mannwhtinyوأشارت نتائج
الدراسة إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي في خف

اضطرابات القلق لدا

األطفال عينة الدراسة ،واستمرار اثر هذا البرنامج بعد تطبيقه لمدة شهر من المتابعة.
ُ-1دراسةُكامل(ُُ )2005
"فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لخف

أحداث الحياة الضاةطة لدا العينة من طالب

التربية النوعية "
هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لخف

أحداث الحياة

الضاةطة لدا العينة ،وقد تكونت عينة الدراسة من (  ) 40طالبا وطالبة من الفرقة الثانية
تكنولوجيا تعليم واعالم تربوي من كلية التربية النوعية ببنها ،وكانت األدوات المستخدمة كالتالي:
(مقياسي األفكار الالعقالنية وأحداث الحياة الضاةطة والبرنامج اإلرشادي) ،وأظهرت الدراسة
النتائج التالية:
 -3وجود عالقة إيجابية بين كل من األفكار الالعقالنية وأحداث الحياة الضاةطة ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية الذكور واإلناث كل على حدة على
مقياس أحداث الحياة الضاةطة القبلي والبعدي لصالح البعدي.
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 -1ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة الذكور
واإلناث كل على حدة على مقياس أحداث الحياة الضاةطة البعدي لصالح البعدي ،ووجود
تل الفروق بين المقياسين البعدي والتتبعي لصالح التتبعي.
ُ-7دراسةُشاهينُوحمديُ(ُُ )2008
مستوا التفكير الالعقالني وضثوط ما بعد

بعنوان "فاعلية برنامج ارشادي عقالني في خف
الصدمة"

دراسة وصفية تجريبية ،هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التفكير الالعقالني وضثوط
ما بعد الصدمة ،وهدفت الدراسة التجريبية إلى استقصاء فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي
في خف

مستوا ضثوط ما بعد الصدمة وقد تكونت عينة الدراسة من (  ) 149طالبا وطالبة،

منهم (  ) 339من الذكور ،و(  ) 310من اإلناث من طلبة مدينة رام اهلل والبيرة التعليمية في (
جامعة القدس المفتوحة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وقد تكونت المجموعة التجريبية من ( )60
طالبا ،نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ،ممن كانت درجاتهم من بين أعلى
الدرجات فوق درجة القطع على اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية ومقياس ضثوط ما بعد
الصدمة من عينة الدراسة الوصفية ،وأظهرت الدراسة النتائج التالية :وجود ارتباط ذي داللة
إحصائية بين درجة التفكير الالعقالني وضثوط ما بعد الصدمة لدا الذكور واإلناث ،كما
وأسفرت عن فعالية البرنامج اإلرشادي على الذكور واإلناث ،واستم اررية فعاليته.

ثاني ا:دراساتُُتناولتُُالقلقُ ُ
ُ-2دراسةُرونالدُمولينُُ ُ)ُ1990(ُMolin
بعنوان :الممارسة اإلكلينيكية لمجموعة أطفال – الطفولة المتأخرة – يظهرون أنواعا من الثضب
بسبب قلق المستقبل .وهدفت الدر اسة إلى تقديم مساعدات  ،وتدخالت نفسية لمساعدة األطفال
الذين يعانون من قلق المستقبل .وتكونت عينة الدراسة م ن  30أطفا ل .واستخدم الباحث عدة
أدوات منها المقابلة .وأشارت النتائج إلى أهمية تقديم مساعدات  ،وتدخالت نفسية يم

نها

مساعدة األطفال  ،والمراهقين الذين يع انون من قلق المستقبل عن طريق توضيح البدائل ،
والنتائج المختلفة في حياتهم  ،واستخدام منظور المستقبل  ،وتشجيعهم على عمل تعريفات
مختلفة للموقف الحالي والذي يمكن تثييره بسهولةُ .
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ُ-1دراسةُهيربرتُرابابورتُُ )1991(ُRappaport
بعنوان" :قياس الدفاعات النفسية المترتبة على قلق المستقبل ".
وهدفت الدراسة على تعرف أثر التعر

لمحاضرة تحذر من المخاطر البيئية المتوقعة التي

تحيط بالكون .وتكونت عينة الدراسة من  54فردا تم تقسيمهم إلى مجموعتين  ،فردا مجموعة
تجريبية تعرضت للمحاضرة في صورة تحذيرات وتهديدات  17 ،فردا مجموعة ضابطة تعرضوا
لمحاضرة عادية .واشتملت أدوات الدراسة على مقياس قلق المستقبل .وأشارت النتائج إلى زيادة
مستوا المخاوف لدا العينة التجريبية بدرجة دالة إحصائيا  ،واتجاههم نحو حصر اهتمامهم
بالماضي والحاضر دون المستقبل  ،وهو ما يوضح أن الدفاع النفسي يظهر في صورة قلق
مستقبلي.
ُ-3دراسةُُكلُمنُزاليسكيُوجانسونُُ )2000(ُJansonُ&ُZaleki
دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير قلق المستقبل ومركز الضبط على االستراتيجيات المستخدمة
من قبل مشرفين عسكريين ومشرفين مدنيين على المرؤوسين ،تكونت عينة الدراسة من ( ) 346
مشرفا منهم (  ) 91مشرفنا مدنيا و(  ) 61مشرفا عسكريا ،وطبق عليهم مقياس قلق ال مستقبل
من إعداده ،واستبيان السلطة لرافن ،واستبيان روتر لمركز الضب ط .أظهرت نتائج الدراسة أن
المشرفين الذين حصلوا على درجات مرتفعة في قلق المستقبل كانوا يستخدمون استراتيجيات
سلطة وقوة أكثر شدة في التعامل مع مرؤوسيهم مثل التهديد والعقاب واإلكراه الشخصي ،كما أ
شارت النتائج إلى أن المشرفين الذين حصلوا على عالمات منخفضة في قلق المستقبل استخدموا
استراتيجيات تتصف بالتعاون والعقالنية في المعاملة أثناء التأثير على مرؤوسيهم.
ُ-4دراسةُمحمودُمندوه(ُ )2006
تهدف إلى معرفة العالقة بين قلق المستقبل وبع

مظاهر التوافق الدراسي لدا طالب

الجامعة ،كما هدفت إلى معرفة الفرق بين طالب الجامعة وفقا لمتثيرات النوع والتخصص
الدراسي والفرقة الدراسية في قلق المستقبل ،وتكونت عينة الدراسة من )  ( 600طالبا وطالبة من
طالب جامعة المنصورة ،وطبق عليهم مقياس قلق المستقبل ومقياس التوافق الدراسي من إعداد
الباحث .وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين ذكور واناث
في قلق المستقبل لصالح الذكور ،وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التخصصات
العلمية واألدبية في قلق المستقبل لصالح التخصصات األدبية ،وعن وجود فروق ذات داللة
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إحصائية بين الفرق الدراسة من الفرقة األولى إلى الفرقة الرابعة في قلق المستقبل لصالح طالب
الفرقة الرابعة ،كما توصلت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين درجات
الطالب على مقياس قلق المستقبل بأبعاده المختلفة ودرجاتهم على مقياس التوافق الدراسي
بأبعاده المختلفة.
ُ-5دراسةُكلُمنُأيزنكُوبينيُوسانتوسُُ )2006(ُSantosُ&ُpaneُ،Eysenck
دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير القلق واالكتئاب على الماضي والحاضر والمستقبل،
ومعرفة التوقيت لألحداث السلبية من حيث فروعها ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من
المراهقين تتراوح أعمارهم من  37-31عام ومجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم من 19-39
ومجموعة أخرا في سن الثالثينات .أظهرت نتائج الدراسة أن الشعور باالكتئاب يرتبط أكثر بتل
األحداث التي وقعت في الماضي عن تل األحداث التي من المتوقع حدوثها في المستقبل وعلى
العكس م ن ذل يكون القلق مرتبط بتل األحداث التي من المتوقع حدوثها في المستقبل عن تل
التي حدثت في الماضي.
ُ-1قامُكالُمنُشاكرُالمحاميدُومحمدُالسفافسه(ُ )2007
بدراسة تهدف إلى التعرف على مستوا قلق المستقبل المهني لدا طالب الجامعات
األردنية الرسمية ،وأثر كل من متثيري الجنس والكلية والتفاعل بينهما على مستوا قلق المستقبل
المهني ،وتكونت عينة الدراسة من )  (409طالب وطالبات من طالب الجامعات ،منهم() 399
من الذكور و(  ) 130من اإلناث ،وطبق عليهم استبيان قلق المستوا المهني من إعداد الباحثي
ن .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أفراد العينة لديهم مستوا عال من قلق المستقبل المهني،
وأن هنا فروقا دالة إحصائيا بين طلبة الكليات العلمية واإلنسانية لصالح الكليات العلمية ،في
حين لم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيا تعزي إلى متثير الجنس ،وفيما يتعلق بالتفاعل بين
متثيري الكلية والجنس أشارت النتائج إلى أن هنا

فروقا دالة إحصائيا تعزي إلى التفاعل

ولصالح الذكور في الكليات العلمية.
ُ-7دراسةُذكرىُالطائي(ُُ )2009
تهدف التعرف على قلق المستقبل لدا طلبة كليات الطب في جامعة الموصل ،كذل
التعرف إلى ما إذا كانت هنا فروعا دالة إحصائيا بينهم تبعا لمتثير الجنس ونوع التخصص،
وتكونت عينة الدراسة من (  ) 390طالبا وطالبة من المرحلة الرابعة في كليات الطب في كل
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من كلية طب الموصل األولى وكلية طب نينوا الثانية وكلية طب األسنان وكلية الطب البيطري
بواقع (  ) 60طالبا وطالبة من كل كلية ،طبق عليهم استبيان لقياس قلق المستقبل من إعدادُ
الباحثة أظهرت النتائج أن هنا قلقا مستقبليا لدا طلبة كليات الطب ،كما أن هنا فروقا بين
الطلبة على وفق متثير التخصص فقد كشف النتائج أن طلبة كلية الطب البيطري هم األكثر
معاناة من قلق المستقبل ،ةير أنه ال توجد فروقا دالة إحصائيا تبعا لمتثير الجنس (ذكور ،إناث)

ثالثأُُ:دراساتُُتناولتُُاألفكارُالالعقالنيةُ ُ
ُ-2دراسةُموريُ ُ ُ)1990( Murry
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين األفكار الالعقالنية وعدم المقدرة على اتخاذ
القرار ،تألفت عينة الدراسة من (  ( 500طالب وطالبات جامعة جبل سانت فنسيت .واستخدمت
الباحثة مقياس اتخاذ القرار ،ومقياس األفكار الالعقالنية حول المهنة
وجاءت أبرز النتائج كالتالي:
 -3تناقص مستوا األفكار الالعقالنية مع ازدياد العمر والخبرة.
 -1ازدياد مستوا األفكار الالعقالنية مع عدم الراحة.
 -1ال توجد عالقة بين المستوا الكلي لألفكار الالعقالنية وعدم القدرة على اتخاذ
القرار.
ُ-1دراسةُالشيخ(ُُ )1990
والتي هدفت إلى مدا انتشار األفكار الالعقالنية بين عينة من طالب الجامعة األردنية
واألمريكية والمصرية  ،وهل يتأثر التفكير الالعقالني بعاملي الثقافة والجنس وأجريت الدراسة
على عينة قوامها )  ( 400طالبا وطالبة من بين طالب كلية التربية بالفيوم ،واعتمد الباحث
على نتائج سليمان الريحانى)  3997م(فيما يخص العينة األردنية واألمريكية ،واستخدم اختبار
األفكار الالعقالنية الذي وضعه سليمان الريحاني )  3995م(وتوصلت نتائج الدراسة إلى انتشار
واسع لألفكار الالعقالنية في المجتمعات الثالث مع زيادة نسبتها لدا طالب الجامعة األردنية،
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ووجد أن الجنس ليس له تأثير على األفكار الالعقالنية ،بينما وجد اختالف يرجع لعامل الثقافة ،
مع عدم وجود تأثير دال لتفاعل متثير الثقافة والجنس على األفكار الالعقالنية.
ُ-3دراسةُمنيرةُالشمسان(ُُ1417هـ) ُ
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على التفكير الالعقالني لدا الطالبة الجامعية ،وهل لهذا
التفكير عالقة باألع ار

المرضية التي تعاني منها الطالبة في المرحلة الجامعية .تألفت عينة

الدراسة من ( ( 199طالبة من طالبات جامعة المل سعود ،واستخدمت الباحثة اختبار األفكار
العقالنية والالعقالنية من إعداد الريحاني وقد قامت الباحثة بحذف بع

العبارات لعدم داللتها

وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:
 -3ال يوجد تفكير ال عقالني منتشر أو شائع لدا الطالبات.
 -1وجود عالقة ارتباطيه دالة بين التفكير الالعقالني واألع ار

المرضية لدا

طالبات الجامعة.
 -1ال يوجد فروق في التفكير الالعقالني بين طالبات األقسام األدبية وطالبات
الكليات العلمية.
ُ-4دراسةُحسيبُ(ُُ )2000
والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بين األفكار الالعقالنية والشعور بالوحدة النفسية
واالكتتاب على عينة من طالب المرحلتين الثانوية والجامعية ،وبلثت عينة الدراسة( ) 137
طالبا وطالبة ،وقد قام الباحث باستخدام مقياس األفكار الالعقالنية لألطفال والمراهقين للسيد عبد
الرحمن ومعتز(  3994م)لمعرفة األفكار الالعقالنية ،واختبار الوحدة النفسية ترجمة الباحث
نفسه واعداده وقد توصلت إلى:
 -3وجود عالقة دالة إحصائيا بين بع

األفكار الالعقالنية وكل من الشعور بالوحدة النفسية

واالكتتاب.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومتوسطي ومرتفعي الوحدة النفسية
واالكتتاب في األفكار الالعقالنية.
 -1هنا تأثير دال إحصائيا لعامل الجنس واالكتتاب والتفاعل بينهما على األفكار.
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ُ-5دراسةُحسنُوالجمالي(ُُ )2003
والتي هدفت إلى الكشف عن نسبة انتشار األفكار الالعقالنية بين طلبة كلية التربية،
وفيما إذا كانت درجة هذا االنتشار تختلف باختالف الجنس أم ال ،كما هدفت إلى التعرف على
العالقة بين طبيعة األفكار الالعقالنية و بع

االضطرابات االنفعالية المتمثلة ب (االكتتاب

سمة القلق ،قلق االختبار ،واالةتراب) ،وهل يمكن التنبوء بحدوث األفكار الالعقالنية عند الطلبة
من خالل هذه االضطرابات .وتكونت عينة الدراسة من ( )104طالبا وطالبة ،وتم تطبيق اختبار
األفكار الالعقالنية للريحاني  3995م ومقياس ب

الذي أعده للبيئة العربية ةريب(

3995م)،مقياس سمة القلق الذي أعده للبيئة العربية البحري(  3994م).مقياس قلق االختبار
الذي أعده للبيئة العربية الزهار وهوسيفر (  3995م) ،ومقياس االةتراب الذي أعده للبيئة
العربية أمير وحسن سنة(  3999م)  ،وأستخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالية:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت)،اختبار(كا)ومعامل ارتباط بيرسون.
وجاءت نتاج الدراسة كالتالي:
 -3أن األفكار الالعقالنية تنتشر بين طلبة بنسبة تتراوح بين % 30،19في حدها األدنى وبين
 % 49،5في حدها األعلى ،وان الذكور أكثر من اإلناث في فكرة واحدة من األفكار الالعقالنية
وهي الفكرة المرتبطة بالعالقات الشخصية والمتمثلة في أن مكانة الرجل ال ش أنها هي األهم
فيما يتعلق بعالقته بالمرأة من ،بينما اإلناث أكثر من الذكور في فكرتين من األفكار الالعقالنية
هما الفكرة الخامسة المرتبطة بمظاهر القلق واإلحباط التي تتمثل في أن تعاسة الفرد تنشأ عن
ظروف خارجية ال يستطيع السيطرة عليها والتحكم بها ،وفي الفكرة السادسة المرتبطة أيضا بالقلق
واإلحباط والمتمثلة في أن األشياء المخيفة أو الخطرة تستدعي االهتمام الكبير واالنشثال الدائم
في التفكير بها.
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية على مقياس األفكار الالعقالنية تعزا
للجنس.
 -1أن العالقة بين األفكار الالعقالنية واالضطرابات االنفعالية دالة إحصائيا عند داللة )
 ( 0،03فما دون.
 -4كشف تحليل االنحدار المتعددة عن إمكانية التنبؤ بحدوث االضطرابات االنفعالية من
خالل األفكار الالعقالنية.
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ُُ

ُ-1دراسةُسهىُالعليُبك(ُ)2004

هدفت الدراسة إلى معرفة األفكار الالعقالنية لدا طلبة جامعة الموصل ،التوافق النفسي
واالجتماعي لدا طلبة جامعة الموصل ،طبيعة العالقة بين األفكار الالعقالنية والتوافق النفسي
واالجتماعي وفقا للمتثيرات التالية( الجنس ،الصف الدراسي ،التخصص الدراسي) وقد تحددتُ
عينة الدراسة بطالب الصفين الدراسيين(األول ،والرابع)وبالتخصصات العلمية واإلنسانية .تكونت
عينة الدراسة من(  ) 537طالبا وطالبة من المرحلتين الدراسيتين األولى والرابعة ،ومن أربع
مجاميع من الكليات المجموعة الطبية ،المجموعة الهندسية ،مجموعة العلوم الصرفة ،مجموعة
العلوم اإلنسانية .استخدمت الباحثة مقياس األفكار العقالنية والعقالنية للريحاني ) 3995
م(،ومقياس التوافق النفسي والجتماعي لجابر ( 3995م).وتم استخدام األساليب اإلحصائية
التالية :معامل االرتباط بيرسون ،االختبار ) التائي ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري،
االختبار الزائي .وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
 -3أن األفكار الالعقالنية منتشرة بين طلبة جامعة الموصل ولكن بدرجة ضعيفة.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية في قوة العالقة ما بين األفكار الالعقالنية والتوافق
النفسي االجتماعي تعزا للجنس ولصالح الذكور.
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين األفكار الالعقالنية والتوافق النفسي
االجتماعي لمتثير التخصص(علمي،إنساني)
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية في قوة العالقة ما بين األفكار الالعقالنية و التوافق
النفسي االجتماعي تعزا لمتثير الصف الدراسي لصالح الصف الرابع.
ُ-7دراسةُأبوُشعر(ُ)2007

ُُ

هدفت هذه الدراسة لمعرفة األفكار الالعقالنية لطلبة الجامعات الفلسطينية وعالقتها ببع
المتثيرات حيث استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم اختيار عينة الدراسة
بالطريقة العشوائية البسيطة وبل( عدد أفراد العينة(  )431من طلبة الجامعات في قطاع ةزة
وهي(اإلسالمية ،األزهر ،األقصى) وقد استخدم الباحث اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية من
إعداد سليمان الريحاني) ( 3995ومقياس الوعي الديني إعداد عبد الرقيب البحيري وعادلُ
الدمرداش( )3991وقد قام الباحث بإجراءات الصدق والثبات للمقياسين .وقد استخدم الباحث
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المعامالت اإلحصائية التالية :التك اررات والنسب المئوية ،اختبارت ،معامل ارتباط بيرسون ،تحليل
التباين األحادي ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي:
 -3الذكور لديهم أفكار ال عقالنية أكثر من اإلناث.
 -1طلبة المستوا األول لديهم أفكار ال عقالنية أكثر من طلبة المستوا الرابع.
ُ-1دراسةُالعويضةُ(ُُ )2008
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كل من نسبة انتشار األفكار العقالنية-الالعقالنية
،ومستويات الصحة النفسية ،وايجاد العالقة بينهم لدا عينة متاحة من طلبة جامعة عمان
األهلية ،بلثت( ) 393طالبا وطالبة .وتكونت أدوات الدراسة من اختبار األفكار العقالنية
والالعقالنية لسليمان الريحاني(  3995م) ومقياس ةولدبيرغ وويليام في الصحة العامة .وأستخدم
الباحث المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والتك اررات والنسب المئوية ،وجاءت ابرز
النتائج كالتالي:
 -3انتشار األفكار الالعقالنية لدا عينة الدراسة.
 -1عدم وجود فروق دالة إحصائيا في جميع األفكار الالعقالنية تعزا لمتثير الجنس باستثناء
الفكرة الخامسة والمرتبطة بالتهور االنفعالي لمصلحة الذكور.
 -1عدم وجود فروق دالة إحصائيا في جميع األفكار الالعقالنية تعزا لمتثير التخصص
باستثناء الفكرة الثانية عشر والمرتبطة بالجدية و الرسمية لمصلحة األردنيين.
-4عدم وجود فروق دالة إحصائيا في جميع األفكار الالعقالنية تعزا لمتثير التخصص.
ُ-2دراسةُالغامديُ(ُ )2009
دراسة بعنوان التفكير العقالني والثير عقالني ومفهوم الذات والدافعية واالنجاز لدا
عينة من المراهقين المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينتي مكة المكرمة وجدة حيث هدفت الدراسة
التعرف على الفرق بين المتفوقين دراسيا والعاديين في كل من التفكير ومفهوم الذات ودافعية
االنجاز حسب المدينة وكذل

معرفة العالقة بين التفكير ومفهوم الذات ودافعية االنجاز لدا

أفراد العينة وتكونت عينة الدراسة من ( )400طالب من طالب الثانوية بمدينتي مكة وجدة.
واستخدم الباحث األدوات الدراسية التالية:
 مقياس األفكار العقالنية والالعقالنية إعداد الريحاني ()3995
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 مقياس مفهوم الذات لدا المراهقين إعداد الباحث ()3419
 مقياس دافعية االنجاز لدا المراهقين إعداد الباحث )3419
وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
إنتشار التفكير العقالني بين المتفوقين وانتشار التفكير الثير عقالني بين العاديين وان هنا
عالقة دالة بين التفكير ومفهوم الذات ودالة بين التفكير ودافعية االنجاز لدا المتفوقين في حين
لم توجد عالقة دالة لدا العاديين وانه توجد عالقة دالة إحصائيا بين مفهوم الذات والدافعية
واالنجاز لدا العاديين وال توجد لدا المتفوقين .وانه ال يوجد فروق من حيث دافعية االنجاز
ومفهوم الذات بين المتفوقين والعاديين بمدينة مكة المكرمة وجدة وتوجد فروق دالة إحصائيا بين
تفوقين مكة وجدة لصالح متفوقي مكة وفروق بين عاديين جدة وعاديين مكة لصالح عاديين مكة
من حيث التفكير.

رابع اُُ:دراساتُُتناولتُُالبرامجُاإلرشاديةُوالقلقُواالفكارُالالعقالنيةُ ُ
ُ-2قامُكلُمنُكلويدُوبيرنُُ )1996(ُMacleod & byrne
بدراسة تهدف إلى الوصول إلى التمييز بين التفكير القلق والتفكير االكتئابي فيم ا يخص توقع
تجارب مستقبلية إيجابية وتجارب سلبية (،وكانت العينة مكونة من (  ) 15من المصابين بالقلق
و(  ) 15من المصابين بالقلق واالكتئاب معا و ( )15من المفحوصين من العينة الضابط ة قد
اختبار شفهيا معد ال ،الختبار مدا سهولة تفكيرهم بالتجارب المستقبلية اإليجابية والسلبية.
ا
أعطوا
وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين القلقين يختلفون عن الطبيعيين فأنهم أكثر توقعا للتجارب
السلبية المستقبلية ،أما المشاركون القلقون المكتئبون فقد أظهروا توقعا أكبر للتجارب السلبية
وتوقعا أقل للتجارب السلبية ،وأشارت النتائج أن قياس التقرير الذاتي لليأس والقلق يأخذ نمطا
للخبرات السلبية والخبرات اإليجابية مع بع

الفروق.

ُ-1دراسةُبردجيزُورويجلُُ )1997(ُRoigul&Bridges
هدفت الدراسة إلى اختبار النظرية القائلة بأن التسويف(التأجيل -اإلرجاء) األكاديمي يرجع إلى
التفكير الالعقالني .وتكونت عينة الدراسة من  173طالبا تحت التخرج تتراوح أعمارهم بين 37
 53سنة .واستخدم الباحثان مقياس تقرير التسويف ( .، )PASSواستبيان المعتقدات
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الالعقالنية( ،)IBIواشارات النتائج إلى ارتباط التسويف األكاديمي بالتفكير الالعقالني الكلي
وبتجنب المشكالت كمقياس فرعي من مقاييس األفكار الالعقالنية.
ُ-3دراسةُكورداكوفاُ،وكونداسُُ )1998)ُKordacova&Kondas
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور العمر في تكون األفكار العقالنية والالعقالنية في المجتمع
السلوفاكي ،تكونت عينة الدراسة من  166فردا تتراوح أعمارهم بين  39-34سنة ،وأستخدم
الباحثان مقياس األفكار الالعقالنية الخاص بالمجتمع السلوفاكي .وجاءت ابرز نتائج الدراسة
كالتالي:
 -3زيادة األفكار الالعقالنية بزيادة العمر.
 -1أنه من ةير المناسب استخدام التعليم االنفعالي العقالني لمن تتراوح أعمارهم بين -31
 35سنة.
ُ-4دراسةُالبكر(ُُ )2002
برنامج إرشادي مقترح لتعديل األفكار ةير العقالنية لدا مرتفعي القلق واالكتئاب" وكان الهدف
من هذه الدراسة هو تصميم برنامج إرشادي لتعديل األفكار ةير العقالنية لدا مرتفعي درجة
القلق واالكتئاب وذل حسب نظرية أليس للعالج العقالني واالنفعالي وقد استخدم لباحث عددا
من المقاييس وهي مقياس األفكار الالعقالنية ومقياس القلق  ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود
عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجة األفكار الالعقالنية ودرجة القلق واالكتئاب ،
فاعلية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي في هذه الدراسة في خف

درجة القلق لدا

المجموعة التجريبية القلقة بعد تطبيق البرنامج عليهم  ،كما أن البرنامج ذو فاعلية في خف
درجة االكتئاب لدا المجموعة التجريبية المكتئبة بعد تطبيق البرنامج عليهم  ،وتوجد فروق ذات
داللة إحصائية في درجة األفكار ةير العقالنية ودرجة القلق بين عينتي المصابين القلق
التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشاد وعند المتابعة لصالح العينة الضابطة.
ُ-5دراسةُسناءُمسعودُ(ُ )2003
دراسة هدفت التعرف على العالقة بين قلق المستقبل و األفكار الالعقالنية والضثوط النفسية
لدا عينة من المراهقين ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 599طالبا وطالبة ،منهم (  )199طالبا
و( ) 100طالبة من طالب الصفين األول والثاني الثانوي من دارس التعليم العام بفرعيه األدبي
والعملين ،ومدارس التعليم األزهري ،ومدارس التعليم الفني (الصناعي والتجاري)  ) 36سنة- ،
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في محافظة الثربية مدينة طنطا ،تتراوح أعمارهم (  )34طبق على أفراد العينة مقياس المستقبل
واألفكار الالعقالنية من إعداد الباحثة ،ومقياس مواقف الحياة الضاةطة إعداد زينب ش قير.
أظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين قلق المستقبل وكل
من ا ألفكار الالعقالنية والضثوط النفسية ،وأشارت النتائج وجود فروق بين درجات كل من
المراهقات والمراهقين في قلق المستقبل واألفكار الالعقالنية والضثوط النفسية لصالح
المراهقات ،ويتأثر قلق المستقبل واألفكار الالعقالنية والضثوط النفسية بنوع التعليم  ،كما يوجد
تأثير للتفاعل بين الجنس وبين التعليم على قلق المستقبل واألفكار الالعقالنية ،بينما ال يوجد
هذا التأثير على الضثوط النفسية ،وتتأثر األفكار الالعقالنية والضثوط النفسية بدرجة قلق
المستقبل (منخف

 ،متوسط ،مرتفع).

ُ-1دراسةُالصقهانُ(ُُ ُ)1005
تقييم فعالية العالج العقالني واالنفعالي في خف

درجة القلق واألفكار الالعقالنية لدا مدمني

المخدرات".
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدا فعالية العالج العقالني االنفعالي لخف

مستوا القلق لدا

مدمني المخدرات نزالء التأهيل النفسي وبناء برنامج عالجي (عقالني انفعالي) يتوافق مع
مدمني المخدرات نزالء التأهيل النفسي يهدف لخف

مستوا القلق المرتفع لديهم  ،وتوصلت

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي في القلق لدا
المجموعة الضابطة كما يتضح أن متوسط القلق لدا المجموعتين قد انخف
االنخفا

ولكن مقدار

لدا المجموعة التجريبية أكبر من المجموعة الضابطة.

خامسُاُُ:التعقيبُعلىُالدراساتُالسابقةُُ :
يتضح لنا من مجموعة الدراسات السابقة التي تناولت الحد القلق واألفكار الالعقالنية ما يلي:
 -3من حيث المنهج :
الكثير من الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي ،اال ان هنا دراسات استخدمت المنهج
التجريبي مثل دراسة الكعبي ( ، )1996ودراسة اسماء ابو عطية ( )2002ودراسة شاهين
وحمدي ( ، )2008وقد جمع الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي والمنهج التجريبي والتي
حاول الباحث من خالله التعرف على فاعلية استخدام السيكودراما في خف
واالفكار الالعقالنية لدا طربية الكليات التقنية في قطاع ةزة .
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مستوا القلق

 -1منُحيثُالهدف :
اتفقت كثير من الدراسات السابقة في هدفها حيث تمركزت األهداف حول التعرف على أثر
البرنامج المقترح ،واختلف في ماهية البرنامج وهدفه  ،فمنها ما كان برنامجا عقالنيا انفعاليا مثل
دراسة خطاب( )2001ودراسة كامل( )2005وايضا دراسة علي( )2000ودراسة
الكعبي( )1996وةيرها من الدراسات االخرا.
ومن ناحية أخرا تلتقي الدراسة الحالية مع هذه الدراسات كونها تتضمن التعرف على اثر
البرنامج للحد من القلق واالفكار الالعقالنية  ،حيث استفاد الباحث من تضمين الكثير من
المعاني والمضامين في صياةة أهدافها واعداد أدواتها ألة ار

الدراسة  ،مثل دراسة البكر

( )2002ودراسة الصقهان (.)2005
العديد من الدراسات تناول القلق مع متثيرات اخرا مثل دراسة مندوره ( )2006والتي تناولت
قلق المستقبل ومظاهر التوافق النفسي  ،ودراسة المحاميد والفسافسة ( )2007والتي تناولت
مستوا قلق المستقبل  ،ودراسة الطائي (  )2009والتي هدفت للتعرف على قلق المستقبل تبعا
لمتثير الجنس والتخصص .
وكذل

هنا

العديد من الدراسات التي تناولت األفكار الالعقالنية وعالقتها بمتثيرات متعددة

حيث يرا الباحث من خالل ما سبق تقديمه من الدراسات التي تناولت االفكار الالعقالنية
وعالقتها بعدة متثيرات متعددة ومختلفة حسب كل دراسة ،يتضح ان اةلب الدراسات السابقة
تتفق على نسبة كبيرة ومرتفعة بين مجتمعات الدراسة وعيناتها وخصوصا (طلبة الجامعات )
من حيث انشار االفكار الالعقالنية ومنها دراسة دراسة الثامدي ( )2009ودراسة عويضة
( )2008محمود ودراسة ابو شعر( ،)2007ودراسة العلي ب ( )2004الي اخره من الدراسات
المذكورة فنالحظ ان اةلب الدراسات اكدت على النسبة المرتفعة لألفكار الالعقالنية
للمفحوصين.
كما اكدت الدراسات السابقة الي وجود عالقة دالة احصائيا للمفحوصين على مقياس االفكار
الالعقالنية تعزا لمتثير الجنس  ،حيث انقسمت الدراسات فما اذا كانت الدراسات لصالح
الذكور او لصالح االناث كما في دراسة او شعر( )2007ودراسة العلي بي (. )2004
ويرا الباحث أن هنا دراسات تناول العالقة بين القلق واألفكار الالعقالنية مثل دراسة ابراهيم
( )1990والتي هدفت إلى معرفة العالقة بين األفكار الالعقالنية والقلق(كحالة-كسمة) وتحقيق
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الذات والتوجه الشخصي  ،ودراسة مسعود ( )2003والتي هدفت التعرف على العالقة بين قلق
المستقبل و األفكار الالعقالنية والضثوط النفسية لدا عينة من المراهقين،
 -1منُحيثُالعينة :
لقد تباينت العينات ةي الدراسات السابقة حيث أجريت بع

الدراسات على السيدات مثل دراسة

الكعبي ( ، )1996في حين أجريت دراسات على األطفال مثل دراسة علي ( ، )2000عطية
( ، )2002وهنا

دراسات أجريت على المراهقين مثل دراسة السيحمي (، )2002ومسعود

(، )2003الثامدي ( )2009وهنا دراسات أجريت على طلبة الجامعات والكليات مثل  ،دراسة
كامل (، )2005ابرهيم ( ،)1990الطائي (،)2009الشيخ (، )1990العلي بي (،)2004أبو
شعر ()2007وةيرها من الدراسات االخرا .
سادس اُ:موقعُالدراسةُالحاليةُبينُالدراساتُالسابقةُُ :
 -1اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختيار العينة من طلبة الجامعات والكليات
مثل  ،دراسة كامل (، )2005ابرهيم ( ،)1990الطائي (،)2009الشيخ (، )1990العلي
بي (،)2004أبو شعر ()2007وةيرها من الدراسات االخرا .
 -4جمعت الدراسة بين المنهج التجريبي  ،والمنهج الوصفي  ،وبذل استطاعت الدراسة
الحالية الجمع بين الدراسات السابقة من حيث النهجيين التجريبي والوصفي .
 -5الحظ الباحث ان الدراسات تهدف إلى التعرف على فعالية البرنامج اإلرشادي المقترح،
فمن الطبيعي أن تكون نتيجة مشتركة بينها وهي مدا فعالية البرنامج  ،ولقد كانت كل البرامج
المذكورة ذات فعالية وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات نتائج التطبيق القبلي
والبعدي لصالح البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات نتائج العينة التجريبية
والضابطة لصالح التجريبية  ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين البعدي
والتتبعي ،مما يعني فعالية البرنامج اإلرشادي المقترح ،إضافة إلى بع

النتائج الوصفية

األخرا التي استهدفتها الدراسات السابقة.
 -6الحظ الباحث ان هنا دراسات عديدة تدرس العالقة بين القلق واالفكار الالعقالنية
لترابطهم مع بعضهم البع

من دراسة ابراهيم(، )1990دراسة مسعود( )2003حيث وجدت

عالقة ارتباطية بين القلق واالفكار الالعقالنية واتفقت معهم الدراسة الحالية .
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 -7كما الحظ الباحث ان الكثير من البرامج االرشادية التي اعدت خصيصا للحد من
والتخفيف من القلق واألفكار الالعقالنية قد ساهمت بشكل فعال في الحد منه كما في دراسة
الصقهان )(2005وةيرها من الدراسات االخرا.
 -9ويالحظ الباحث ان مقياس االفكار العقالنية واالفكار الالعقالنية لسليمان الريحاني
 3995كان االكثر استخداما كأداة لقياس االفكار العقالنية والالعقالنية في كثير من الدراسات
السابقة .
لقد استطاع الباحث االستفادة من الدراسات السابقة استفادة عظيمة حيث كان لها دو ار مهما
وفعاال في صياةة اسئلة الدراسة  ،وكذل االستفادة من فرضاتها واالستفادة ايضا من االدوات
الدراسية التي استخدمتها الدراسات السابقة  ،وايضا استفادة الباحث من االساليب االحصائية انها
ساهمت بشكل كبير في اثراء االطار النظري لدا الباحث.
وفروضُالدراسةُُ :
 -3مستوا القلق لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة .
 -1مستوا األفكار الالعقالنية لدا طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة .

 -1ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوا كل من القلق واألفكار الالعقالنية .
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوا
القلق في القياس البعدي .

 -5ال توجدد فددروق ذات داللدة إحصددائية فدي مسددتوا القلددق لددا المجموعددة التجريبيدة فددي القيدداس

القبلي والبعدي .

 -6ال يوجد ددد اثد ددر اسد ددتخدام البرند ددامج السد دديكودراما فد ددي خف د د

مسد ددتوا القلد ددق علد ددى المجموعد ددة

التجريبية.

 -7ال توج ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين المجموع ددة التجريبي ددة والمجموع ددة الض ددابطة ف ددي
مستوا األفكار الالعقالنية في القياس البعدي .

-9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوا األفكار الالعقالنية لدا المجموعة التجريبيدة

في القياس القبلي والبعدي.

-9ال يوج ددد اث ددر الس ددتخدام برن ددامج الس دديكودراما ف ددي خفد د

المجموعة التجريبية .
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مس ددتوا األفك ددار الالعقالني ددة عل ددى

الفصلُ الرابع
إجراءاتُ الدراسة

 متهيد
 منهج ُالدراسة
 جمتمعُ الدراسة
 عينةُ الدراسة
 أدواتُ الدراسة
 املعاجلاتُ اإلحصائية
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يهدف هذا الفصل إلى توضيح اإلجراءات التي اتبعها الباحث في هذه الدراسة والتي تضمنت
عينة الدراسة ،مجتمع الدراسة ،أدوات الدراسة وصدقها وثباتها والتصميم
على :منهج الدراسةّ ،
التجريبي وضبط المتثيرات ،وخطوات تنفيذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في

تحليل البيانات .
منهجُالدراسةُ :
استخدمُالباحث المنهج الوصفي والمنهج الشبه تجريبي وذل لمالئمتها لطبيعة الهدف من هذه
الدراسة والمنهج الوصفي هو وصف دقيق ومنظم و أسلوب تحليلي للظاهرة أو المشكلة المراد
بحثها ،من خالل منهجية علمية للحصول على نتائج علمية و تفسيرها بطريقة موضوعية و
حيادية بما يحقق أهداف البحث و فرضياته (الجبوري،

83 :2012

).

والمنهج شبه التجريبي :يمكن تعريف المنهج شبه التجريبي بأنه الطريقة التي يقوم بها الباحث
بتحديد مختلف الظروف والمتثيرات التي تظهر في التحري عن المعلومات التي تخص ظاهرة ما
وكذل السيطرة على مثل تل الظروف والمتثيرات والتحكم بها(الجبوري،

2012

.)195:

إن استخدام مجموعة ضابطة أو التخصيص العشوائي للمفحوصين للمجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية يعتبر من الخصائص المهمة للتصميم التجريبي التام أو الحقيقي  ،إال أن
الباحث في كثير من األحيان ال يستطيع الباحث أن يختار أفراد كال المجموعتين بعشوائية  ،مثل
هذه الدراسات أطلق عليها من قبل))Campbell and Stnalaاألبحاث شبه تجريبية  ،و ذل للتأكيد
على أن العشوائية كانت للمجموعات (الصفوف) وليس لألفراد .
(أبو زينة و البطش.)278: 2007 ،
حيث قام ُالباحث بدراسة المتثير المستقل في هذه الدراسة

وهو استخدام "السيكودراما" و

"الطريقة التقليدية" لقياس فاعليته على المتثير التابع األول "مستوا القلق " والمتثير التابع
الثاني "األفكار الالعقالنية" فكان المنهج الشبه التجريبي أكثر مالئمة للموضوع.
واتبع ُالباحث أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين بحيث درست
المجموعة التجريبية بطريقة السيكودراما  ،والضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية ،وتم التأكد من
تكافؤ المجموعتين من خالل نتائج التطبيق القبلي لكل من مقياس القلق ومقياس الالعقالنية.
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مجتمعُالدراسةُ :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الكليات التقنية في قطاع ةزة والمسجلين في العام
الدراسي  ،1031/1031موزعين على ثالث كليات تقنية وهي كما يوضحها الجدول رقم (.)3
الجدولُرقمُ(ُُ )ُ2
عددُأفرادُمجتمعُالدراسة ُ

العدد ُ

النسبة ُ

الكلية ُ
كلية فلسطين التقنية

747

%19.04

كلية العلوم والتكنولوجيا

3500

%56.13

كلية تدريب ةزة وكالة الثوث

437

%35.65

المجموع

1664

%300

ُ

عينةُالدراسةُ :
 -3فيما يتعلق بالجانب الوصفي للدراسة تكونت العينة (المسحية ) للدراسة من  150طالب
وطالبة من طلبة الكليات التقنية في قطاع ةزة أي ما يعادل  %31.34من مجتمع
الدراسة الكلي حيث تخلف طالبان عن تقديم االستبانة فيصبح عدد العينة المسحية 149
طالب .
والجدول ( )1يوضح عدد أفراد عينة الدراسة .
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدولُرقمُ(ُ )1
(عينةُالدراسة)ُ ُ
عددُأفرادُعينةُالدراسةُلتطبيقُأداتيُالدراسة ُ

العدد ُ

النسبة ُ

الكلية ُ
كلية فلسطين التقنية

99

%19

كلية العلوم والتكنولوجيا

394

%56

كلية تدريب ةزة وكالة الثوث

56

%36

المجموع

149

%300

 -1فيما يتعلق بالجانب التطبيقي للدراسة تكونت عينة الدراسة من  90طالب وطالبة من
طالب كلية فلسطين التقنية -دير البلح

لتمثل إحداهما العينة التجريبية وبل( عددها

 40طالب وطالبة واألخرا الضابطة  40طالب وطالبة ،والجدول ( )1يوضح عدد أفراد
عينة الدراسة للمجموعتين.
 -1فيما يتعلق بإختيار العينة التطبيقية للدراسة والمكونة من  10طالب و 10طالبة للعينة
التجريبية  ،و10طالب و 10طالبة للعينة الضابطة  ،حيث تم اختيار الباحث العينيتين
حسب أعلى درجات في إختيار القلق لتايلور  ،وأعلى الدرجات في إختبار األفكار
االعقالنية لسليمان الريحاني.
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جدولُرقمُ(ُ )3
عددُأفرادُالمجموعةُالتجريبيةُوالضابطة ُ

العينة ُ

العدد ُ

المجموعة التجريبية

40

المجموعة الضابطة

40

المجموع

90

حيث تم مراعاة التجانس بين أفراد المجموعتين.

أدواتُالدراسةُ :
قامُالباحث بتطبيق أداتا الدراسة للتحقق من الفرضيات وهي كالتالي:
 مقياس تايلور( )Taylorللقلق( .إقتباس واعداد الدكتور مصطفى فهمي ) مقياس األفكار العقالنية والالعقالنية( .إعداد الدكتور سليمان الريحاني)أوالاُ:مقياسُتايلورُللقلقُ :
وصفُالمقياسُ :
يتكون مقياس تايلور من (  ) 50عبارة .ولديه درجة عالية لقياس مستوا القلق بشكل موضوعي،
عن طريق األع ار

الظاهرة والصريحة التي يعاني منها شخص ما ،ويناسب هذا المقياس جميع

األعمار ،وقد اقتبس هذا المقياس من مقياس القلق الصريح الذي وضعته العالمة النفسية .J.A
 ،Taylorوقد استخدم الباحثون المقياس في الكثير من الدراسات ومنها دراسات على البيئة
المصرية التي قنن فيها المقياس وقد أظهر المقياس مستويات قياسية مناسبة ومميزة ،كما
استطاع المقياس التفريق وبشكل جلي بين األحداث الجانحين والعاديين .ولقد تبين أنه يمكن

- 114 -

تطبيق المقياس بشكل فردي وجماعي ،وتم وضع آلية للتعامل مع تصحيح هذا المقياس ،وهي
كاآلتي:
 لكل استجابة ( بنعم ) درجة واحدة. يتم جمع استجابات الشخص ( المفحوص ) على استجابته ( بنعم). تفسر نتيجة الشخص المفحوص على المقياس ومعرفة درجة القلق لديه وفقا للجدولرقم(.)4
الجدولُرقمُ(ُُ )ُ4
مفتاحُالتصحيحُلمقياسُتايلورُللقلق ُ

الدرجةُمنُ–ُإلى

مستوىُالقلق

الفئة
أ

منُصفر–ُُ21

خالُمنُالقلق

ب

10ُُُ-ُُُ27

قلقُبسيط

ج

11ُُُ-ُُُ12

قلقُنوعاُما

د

12ُُُ-ُُُ17

قلقُشديد

هـ

50ُُُ-ُُُ30

قلقُشديدُجدا

ُ
صدقُالمقياسُُ:لتحققُمنُصدقُالمقياسُاستخدمُالباحثُالطرقُالتاليةُُ :
ُأُ-صدقُاالتساقُالداخليُلمقياسُتايلورُللقلق:
و يقصد به قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس وتحققُ
الباحث من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج أفراد عينة
الدراسة وبل( عددها ( )40طالب وطالبة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة
من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس وذل باستخدام البرنامج اإلحصائي( )SPSSكالتاليُ :
 -3معاملُاالرتباطُبينُدرجةُكلُفقرةُوالدرجةُالكليةُلمقياسُتايلورُللقلق:
لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
وهي كما يوضحها الجدول رقم( . ) 5
ُ
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جدولُ(ُُ )5
معاملُاالرتباطُبينُدرجةُكلُفقرةُوالدرجةُالكليةُلمقياسُالقلق ُ

مُ

معاملُ

العبارة ُ

االرتباط ُ

مستوىُالداللة ُ

3

نومي مضطرب ومتقطع.

0.41

1

مخاوفي كثيرة جدا بالمقارنة بأصدقائي.

0.40

دالة عند 0.03

1

يمر علي أيام ال أنام بسبب القلق.

0.14

دالة عند 0.05

4

أعتقد أني أكثر عصبية من اآلخرين.

0.17

دالة عند 0.05

5

أعاني كل عدة ليالي من كوابيس مزعجة.

0.19

دالة عند 0.05

6

أعاني من اآلالم بالمعدة في كثير من األحيان.

0.43

دالة عند 0.03

7

كثير جدا االحظ أن يداي ترتعش عندما أقوم بأي عمل.
ا

0.17

دالة عند 0.05

9

كثير من اإلسهال.
أعاني ا

0.15

دالة عند 0.05

9

تثير قلقي أمور العمل والمال.

0.16

دالة عند 0.05

30

تصيبني نوبات من الثثيان.

0.40

دالة عند 0.03

33

أخشى أن يحمر وجهي خجال.

0.41

دالة عند 0.03

31

دائما أشعر بالجوع.

0.19

دالة عند 0.05

31

أنا ال أثق في نفسي.

0.19

دالة عند 0.05

34

أتعب بسهولة.

0.16

دالة عند 0.05

35

االنتظار يجعلني عصبي جدا.

0.47

دالة عند 0.03

36

كثير أشعر بالتوتر لدرجة أعجز عن النوم.
ا

0.40

دالة عند 0.03

37

عادة ال أكون هادئا ،وأي شيء يستثيرني.

0.49

دالة عند 0.03

39

تمر بي فترة من التوتر ال أستطيع الجلوس طويال.

0.16

دالة عند 0.05

39

أنا ةير سعيد في كل وقت.

0.19

دالة عند 0.05

10

من الصعب علي جدا التركيز أثناء أداء العمل.

0.46

دالة عند 0.03

13

دائما أشعر بالقلق دون مبرر.

0.51

دالة عند 0.03
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دالة عند 0.03

11

عندما أشاهد مشاجرة أبتعد عنها.

0.16

دالة عند 0.05

11

أتمنى أن أكون سعيدا مثل اآلخرين.

0.19

دالة عند 0.05

14

دائما ينتابني شعور بالقلق على أشياء ةامضة.

0.44

دالة عند 0.03

15

أشعر بأني عديم الفائدة.

0.19

دالة عند 0.05

16

كثير أشعر بأني سوف أنفجر من الضيق والضجر.
ا

0.46

دالة عند 0.03

17

كثير بسهولة حتى في األيام الباردة.
أعرق ا

0.40

دالة عند 0.03

19

الحياة بالنسبة لي تعب ومضايقات.

0.17

دالة عند 0.05

19

أنا مشثول دائما أخاف من المجهول.

0.16

دالة عند 0.05

10

أنا بالعادة أشعر بالخجل من نفسي.

0.40

دالة عند 0.03

13

كثير ما أشعر أن قلبي يخفق بسرعة.
ا

0.43

دالة عند 0.03

11

أبكي بسهولة.

0.16

دالة عند 0.05

11

خشيت أشياء وأشخاص ال يمكنهم إيذائي.

0.16

دالة عند 0.05

14

كثير باألحداث.
أتأثر ا

0.45

دالة عند 0.03

15

كثير من الصداع.
أعاني ا

0.43

دالة عند 0.05

16

أشعر بالقلق على أمور وأشياء ال قيمة لها.

0.41

دالة عند 0.03

17

ال أستطيع التركيز في شيء واحد.

0.19

دالة عند 0.05

19

من السهل جدا أن أرتب

وأةلط لما أعمل شيء أرتب

0.47

دالة عند 0.03

19

أشعر بأني عديم الفائدة ،أعتقد أحيانا أني ال أصلح بالمرة.

0.46

دالة عند 0.03

40

أنا شخص متوتر جدا.

0.54

دالة عند 0.03

0.50

دالة عند 0.03

41

يحمر وجهي خجال عندما أتحدث لآلخرين.

0.17

دالة عند 0.05

41

أنا حساس أثر من اآلخرين.

0.15

دالة عند 0.05

44

مرت بي أوقات عصيبة لم أستطيع التثلب عليها.

0.47

دالة عند 0.03

43

بسهولة.

عندما أرتب

أحيانا أعرق ويسقط العرق مني بصورة

تضايقني.
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45

أشعر بالتوتر أثناء قيامي في العادة.

0.19

دالة عند 0.05

46

يداي وقدماي باردتان في العادة.

0.41

دالة عند 0.03

47

أنا ةالبا أحلم بحاجات من األفضل أال أخبر أحد بها.

0.44

دالة عند 0.03

49

تنقصني الثقة بالنفس.

0.46

دالة عند 0.03

49

قليل ما يحصل لي حاالت إمسا تضايقني.

0.17

دالة عند 0.05

50

يحمر وجهي من الخجل.

0.49

دالة عند 0.03

ر عند مستوا داللة  0.05و درجة حرية (0.131 = )19
ر عند مستوا داللة  0.03و درجة حرية (0.401 = )19

يتبين من الجدول (  ) 6ان جميع بنود االختبار حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع الدرجة الكلية
لالختبار عند مستوي داللة ( .)0.03، 0.05
صدقُُالمقارنةُُالطرفيةُ :
قام الباحث بإجراء الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية ) على عينة الدراسة ،وذل

عن

طريق الترتيب التنازلي للدرجات ،وحيث شكل كل من المجموعتين العليا والدنيا ( )33طالب
وطالبة بنسبة ( )%17من العينة موضع الدراسة ،وتم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب
وقيمة  Uوقيمة  Zومستوا الداللة للكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات متثير القلق ،كما
يوضحها الجدول رقم ( .) 6
الجدولُرقمُ(ُُ )ُ1
نتائجُاستخدامُ"ُ"Zللكشفُعنُالفرقُبينُمتوسطيُاستجاباتُُأفرادُالعينةُفيُالفئتينُلمتغيرُالقلق ُ
الفقرات

البيان

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52

1

16.5
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.52

181.52

2

3

U

5.5
المجموعة
الدنيا

11

6.52

71.52

المجموعة

11

15.52

172.52
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16.5

Z

3.464-

4.183-

3.347-

مستوى
الداللة

2.21

2.21

2.21

العليا
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

4
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

5
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

6
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

7
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

8
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52
27.5

9
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22

12

11

22
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22

المجموعة

22
11

8.22

88.22
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3.464-

3.347-

3.3464-

2.966-

3.132-

2.512-

3.132-

2.916-

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.25

2.21

2.21

الدنيا
المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

12
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

13
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

14
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

15
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

16
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

17
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

18
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22

19

22

33
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة

11

15.52

172.52
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16.5

2.283-

3.347-

2.118-

3.464-

3.464-

3.813-

2.118-

2.118-

3.347-

2.25

2.21

2.25

2.21

2.21

2.21

2.25

2.25

2.21

العليا
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

21
المجموعة
الدنيا

11

7.22

7.22

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52
27.5

22
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

23
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

24
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

25
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

26
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22

27

28

22
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

16.52

181.52

المجموعة

5.5
11

6.52

71.52
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3.749-

-2.51

2.966-

3.347-

2.966-

2.966-

3.132-

4.183-

2.21

2.25

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

الدنيا
المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

29
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.52

181.52
5.5

32
المجموعة
الدنيا

11

6.52

71.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

31
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

32
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

33
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

34
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

35
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

17.22

187.22

36

37

22
المجموعة
الدنيا

11

6.22

66.22

المجموعة

11

17.22

187.22
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2.22

3.347-

4.183-

2.966-

2.118-

3.749-

2.236-

3.749-

4.583-

4.583-

2.21

2.21

2.21

2.25

2.21

2.25

2.21

2.21

2.21

العليا
المجموعة
الدنيا

11

6.22

66.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

38
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

13.22

143.22
44

39
المجموعة
الدنيا

11

12.22

112.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

42
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

41
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

16.52

181.52
5.5

42
المجموعة
الدنيا

11

6.52

71.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

43
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22

44

45

22
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22

المجموعة

11
11

7.22

77.22
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3.347-

1.342-

3.749-

3.813-

4.183-

3.464-

2.966-

3.749-

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

الدنيا
المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

46
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

47
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

48
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

49
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52

المجموعة
الدنيا

11

27.5

52
8.52

2.966-

3.464-

3.132-

2.283-

2.826-

2.21

2.21

2.21

2.25

2.21

93.52

تبين الباحث من خالل الجدول السابق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق .

ثباتُُالمقياس:
ُأ -طريقةُُالتجزئةُُالنصفية:
تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية بعد تجريبه على عينة
استطالعية من مجتمع الدراسة بل( عددها ( ، )40وقد بلثت قيمة الثبات (.)0.93
يتضح مما سبق أن قيمة معامل الثبات للمقياس تطمئن الباحث إلى تطبيق المقياس
على عينة الدراسة.

ُ
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بُ-معادلةُكودرُ-ريتشاردُسونُُ Richardson and Kuderُ:ُ12
تمُحساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر -ريتشارد سون  13بعد تجريبه على عينة

استطالعية من مجتمع الدراسة بل( عددها ( ، )40وقد بلثت قيمة الثبات (ُ .)0.69
وبذل

تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار القلق ،وأصبح االختبار في صورته النهائية

مكونا من ( )50فقرة.
وبذل تم التأكد من صدق وثبات مقياس تايلور للقلق على البيئة الفلسطينية.
ثاني اُ:مقياسُاألفكارُالعقالنيةُوالالعقالنية(:إعدادُالدكتورُسليمانُالريحاني) ُ
وصفُالمقياسُ :
يتكون هذا المقياس في صورته األجنبية من إحدا عشرة فكرة ةير عقالنية وضعها البرت أليس،
وقام الريحاني(  )3995بترجمته هذا المقياس وتقنينه على البيئة األردنية ،وأضاف فكرتين ةير
عقالنيتين يرا أنهما منتشرتان في المجتمعات العربية وهما:
 -3ينبثي أن يتسم الشخص بالرسمية والجدية في التعامل مع اآلخرين حتى تكون
له قيمة أو مكانة محترمة بين الناس.
 -1ال ش أن مكانة الرجل هي األهم فيما يتعلق بعالقته مع المرأة.
وبذل

يتكون هذا المقياس(  ) 31فكرة فرعية تشمل كل منها على أربع من األسئلة ،نصفها

إيجابي يتفق مع الفكرة والنصف األخر سلبي يختلف معها ويناقضها.
ووزعت فقرات المقياس ال(  ) 51على األفكار التي تعبر عنها بترتيب معين.
تكون اإلجابة عنها بنعم أوال وقد أعطيت القيمة (  ) 1لإلجابة التي تدل على قبول المفحوص
للفكرة التي تقيسها لعبارة و ا لقيمة (  ) 3لإلجابة التي تدل على رف

المفحوص للفكرة  ،و

بذل تتراوح الدرجة الكلية على االختبار ما بين(  )51في حدها األدنى و هي تعبر عن رف
المفحوص لجميع األفكار الالعقالنية التي يمثلها االختبار أو درجة عالية من التفكير العقالني
و ( )304في حدها األعلى و هي درجة تعبر عن قبول المفحوص لجميع األفكار الالعقالنية
التي يمثلها االختبار أو عن درجة عالية من التفكير الالعقالني.
صدق المقياس :
تم التحقق من صدق المقياس باستخدام الطرق التالية :
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ُأ-صدقُُاالتساقُُالداخليُلمقياسُُاألفكارُالعقالنيةُوالالعقالنية:
و يقصد به قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس وتحققُ
الباحث من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية من خارج أفراد عينة
الدراسة وبل( عددها ( )40طالب وطالبة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة
من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس وذل باستخدام البرنامج اإلحصائي( )SPSSكالتاليُ :
 -3معاملُاالرتباطُبينُدرجةُكلُفقرةُوالدرجةُالكليةُلمقياسُاألفكارُالعقالنيةُوالالعقالنية:
لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
وهي كما يوضحها الجدول رقم(. ) 7
جدولُ(ُُ )ُ7
معاملُاالرتباطُبينُدرجةُكلُفقرةُوالدرجةُالكليةُلمقياسُاألفكارُالعقالنيةُوالالعقالنية ُ

مُ
3

معاملُ

العبارة ُ

االرتباط ُ
0.73

دالة عند 0.03

0.15

دالة عند 0.05

1

أفضل السعي وراء إصالح المسيئين بدال من عقابهم ولومهم

0.69

دالة عند 0.03

4

ال أستطيع أن أقبل نتائج أعمال تأتي على ةير ما أتوقع

0.64

دالة عند 0.03

5

أؤمن بأن كل شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسه

0.59

دالة عند 0.03

6

يجب إال يشثل الشخص نفسه في التفكير بإمكانية حدوث الكوارث والمخاطر

0.15

دالة عند 0.05

7

أفضل تجنب الصعوبات بدال من مواجهتها

0.91

دالة عند 0.03

9

من المؤسف أن يكون اإلنسان تابعا لآلخرين ومعتمدا عليهم

0.49

دالة عند 0.03

9

أومن بأن ماضي اإلنسان يقرر سلوكه في الحاضر والمستقبل

0.14

دالة عند 0.05

30

يجب ان يسمح الشخص لمشكالت اآلخرين أن تمنعه من الشعور بالسعادة

0.46

دالة عند 0.03

33

أعتقد أن هنا حل مثالي لكل مشكلة البد من الوصول إليه

0.11

دالة عند 0.05

1

ال أتردد أبدا في التضحية برةباتي في سبيل إرضاء اآلخرين

الداللة ُ

أؤمن بان كل شخص يجب أن يسعى دائما لتحقيق أهدافه بأقصى ما يمكن
من الكمال
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31

أن الشخص الذي ال يكون جديا ورسميا في تعامله مع اآلخرين ال يستحق

0.14

دالة عند 0.05

31

أعتقد أنه من الحكمة أن يتعامل الرجل مع المرأة على أساس المساواة

0.17

دالة عند 0.05

34

يزعجني أن يصدر عني سلو يجعلني ةير مقبول من قبل اآلخرين

0.50

دالة عند 0.03

0.17

دالة عند 0.05

36

أفضل االمتناع عن معاقبة مرتكبي األعمال الشريرة حتى أتبين األسباب

0.17

دالة عند 0.05

37

أتخوف دائما من تسير األمور على ةير ما أريد.

0.40

دالة عند 0.03

0.65

دالة عند 0.03

0.51

دالة عند 0.03

0.19

دالة عند 0.05

13

أفضل االعتماد على النفس في كثير من األمور رةم إمكانية الفشل فيها.

0.54

دالة عند 0.03

11

ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتى وان حاول ذل

0.49

دالة عند 0.03

35

39
39
10

11
14
15
16
17
19

احترامهم.

أومن بأن قيمة الفرد ترتبط بمقدار ما ينجز من أعمال حتى وان لم تتصف
بالسعادة أو التعاسة.

أؤمن بأن أفكار الفرد وفلسفته في الحياة تلعب دو ار كبي ار في شعوره بالسعادة
أو التعاسة.
أؤمن بأن من إمكانية حدوث أمر مكروه ال يقلل من احتمال حدوثه.
أعتقد أن السعادة هي في الحياة السهلة التي تخلو من تحمل المسؤولية و
مواجهة الصعوبات

من ةير الحق يحرم الفرد نفسه من السعادة أذا شعر بأنه ةير قادر على
إسعاد ةيره ممن يعانون من الشقاء.
أشعر باضطراب شديد حين أفشل في إيجاد الحل الذي أعتبره حال مثاليا لما
أوجه من مشكالت.
يفقد الفرد هيبته واحترام الناس له اذا أكثر من المرح والمزاح.
أن تعامل الرجل مع المرأة من منطلق تفوقه عليها يضر في العالقة التي
يجب ان تقوم بيتهما
أؤمن بأن رضا جميع الناس ةاية ال تدر
أشعر بأن ال قيمة لي إذا لم أنجر األعمال الموكلة لي بشكل يتصف بالكمال
مهما كانت الظروف.
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0.65

دالة عند 0.03

0.59

دالة عند 0.03

0.59

دالة عند 0.03

0.57

دالة عند 0.03

0.65

دالة عند 0.03

0.16

دالة عند 0.05

19

بع

الناس مجبولون على الشر والخسة والنذالة ومن الواجب االبتعاد عنهم

0.14

دالة عند 0.05

10

يجب أن يقبل اإلنسان باألمر الواقع أذا لم يكن قاد ار على تثييره.

0.41

دالة عند 0.03

13

أؤمن بأن الحظ يلعب دو ار كبي ار في مشكالت الناس وتعاستهم.

0.67

دالة عند 0.03

11

يجب أن يكون الشخص حذ ار ويقظا من إمكانية حدوث المخاطر

0.61

دالة عند 0.03

0.46

دالة عند 0.03

0.71

دالة عند 0.03

0.16

دالة عند 0.05

0.40

دالة عند 0.03

11
14

احتقارهم.

أؤمن بضرورة مواجهة الصعوبات بكل ما استطيع بدال من تجنبها و االبتعاد
عنها
ال يمكن أن تصور نفسي دون مساعدة من هم أقوا مني.

15

أرف

16

ةالبا ما تؤرقني مشكالت اآلخرين وتحرمني من الشعور بالسعادة.

17

أن أكون خاضعا لتأثير الماضي.

من العبث أن يصر الفرد على إيجاد ما تعتبره الحل المثالي لما تواجهه من

0.19

دالة عند 0.05

0.19

دالة عند 0.05

0.11

دالة عند 0.05

0.66

دالة عند 0.03

0.55

دالة عند 0.03

41

ال أتردد في لوم وعقاب من يؤذي اآلخرين ويسئ إليهم.

0.53

دالة عند 0.03

41

أؤمن بأن كل ما يتمنى الفرد يدركه.

0.15

دالة عند 0.05

0.67

دالة عند 0.03

45

ينتابني خوف شديد من مجرد التفكير بإمكانية وقوع الحوادث والكوارث.

0.43

دالة عند 0.03

46

يسرني أن أواجه بع

المصاعب والمسؤوليات التي تشعرني بالتحدي.

0.41

دالة عند 0.03

47

أشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواجهة مسؤولياتي.

0.11

دالة عند 0.05

19
19
40
43

44

المشكالت.
ال اعتقد أن ميل الفرد للمداعبة والمزاج يقلل من احترام الناس له
أرف

التعامل مع الجنس األخر على أسس المساواة.

أفضل التمس

بأفكاري ورةباتي الشخصية حتى وان كانت سببا في رف

اآلخرين لي.
أؤمن أن عدم قدرة الفرد على الوصول إلى الكمال فيما يعمل ال يقلل من
قيمته.

أؤمن بأن الظروف الخارجية عن إرادة اإلنسان ةالبا ما تقف ضد تحقيقه
لسعادته.
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49
49
50
53
51

أعتقد أن اإللحاح على التمس بالماضي هو عذر يستخدمه البع

لتبرير

عدم قدرتهم على التثيير.
من ةير الحق أن يسعد الشخص وهو يرا ةيره يتعذب.
من المنطقي أن يفكر في أكثر من حل لمشكالته وان يقبل بما هو عملي
وممكن بدال من اإلصرار على البحث عن ما يعتبره حال مثاليا.
أؤمن بأن الشخص المنطقي يجب أن يتصرف بعفوية بدال من ان يقيد نفسه
بالرسمية والجدية.
من العيب على الرجل أن يكون تابعا للمرأة.

041

دالة عند 0.03

0.57

دالة عند 0.03

0.43

دالة عند 0.03

0.51

دالة عند 0.03

0.60

دالة عند 0.03

يتبين من الجدول (  )7ان جميع بنود االختبار حققت ارتباطات دالة احصائيا مع الدرجة الكلية
لالختبار عند مستوي داللة (.)0.03، 0.05
-1

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه في مقياس

األفكار العقالنية والالعقالنية:
لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
وهي كما يوضحها الجدول رقم)9) .
جدول ( (9
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس األفكار العقالنية والالعقالنية
المجال

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

السؤال

االرتباط

السؤال

االرتباط

السؤال

االرتباط

السؤال

االرتباط

م3

س3

**0.45

س34

**0.46

س17

**0.63

س40

**0.61

م1

س1

**0.51

س35

**0.46

س19

**0.47

س43

*0.1

م1

س1

**0.65

س36

**0.63

س19

**0.57

س41

**0.50

م4

س1

**0.67

س37

**0.51

س10

**0.44

س41

*0.19

م5

س5

**0.46

س39

**0.59

س13

**0.73

س44

**0.49

م6

س6

**0.64

س39

**0.43

س11

**0.53

س45

**0.46

م7

س7

**0.55

س10

**0.54

س11

**0.41

س46

**0.55

م9

س9

**0.59

س13

**0.49

س14

**0.45

س47

**0.44
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م9

س9

**0.53

س11

**0.66

س15

**0.49

س49

**0.47

م30

س30

**0.63

س11

**0.45

س16

**0.57

س49

**0.46

م33

س33

**0.73

س14

**0.61

س17

**0.79

س50

**0.44

م31

س31

**0.55

س15

**0.57

س19

**0.64

س53

**0.54

م31

س31

**0.53

س16

**0.66

س19

**0.51

س51

**0.75

يتبين من الجدول (  )9ان جميع بنود االختبار حققت ارتباطات دالة احصائيا مع الدرجة الكلية
لالختبار عند مستوي داللة
-1

))0.03 ، 0.05

معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لمقياس األفكار العقالنية والالعقالنية:

لقد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لمقياس مع الدرجة الكلية
للمقياس وهي كما يوضحها الجدول رقم)9 ) .
جدول ) (9
معامل االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية
لمقياس األفكار العقالنية والالعقالنية
المجال

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

رقم السؤال

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

م3

0.41

0.03

م7

0.45

0.03

م1

0.41

0.03

م9

0.53

0.03

م1

0.50

0.03

م9

0.51

0.03

م4

0.46

0.03

م30

0.49

0.03

م5

0.54

0.03

م33

0.19

0.05

م6

0.45

0.03

م31

0.47

0.03

يتبين من الجدول )

9

(ان جميع بنود االختبار حققت ارتباطات دالة احصائيا مع الدرجة الكلية

لالختبار عند مستوي داللة )).0.03، 0.05
بُ -صدقُالمقارنةُالطرفيةُ :
ُ
قام الباحث بإجراء الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية ) على عينة الدراسة ،وذل

عن

طريق الترتيب التنازلي للدرجات ،وحيث شكل كل من المجموعتين العليا والدنيا ( )33طالب
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وطالبة بنسبة ( )%17من العينة موضع الدراسة ،وتم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب
وقيمة  Uوقيمة  Zومستوا الداللة للكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات متثير القلق ،كما
يوضحها الجدول رقم ( .)30
الجدولُرقمُ(ُ )20
نتائجُاستخدامُ"ُ"Zللكشفُعنُالفرقُبينُمتوسطيُاستجاباتُُأفرادُالعينةُفيُالفئتينُلمقياسُاألفكارُ
العقالنيةُوالالعقالنية ُ
البيان

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52

1

27.5
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

13.52

148.52

2

38.5
المجموعة
الدنيا

11

9.52

124.52

المجموعة
العليا

11

15252

172.52

3

16.5
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22

4

11
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52

5

27
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22

6

7

U

11
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة

11

16.22

176.22
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11

Z

2.598-

2.162-

3.464-

3.813-

2.826-

3.813-

3.749-

مستوى
الداللة

2.21

2.25

2.21

2.21

2.21

0.01

2.21

العليا
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

15.52

170.50
16.5

8
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

9
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

12
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

11
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

12
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

13
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22

14

15

11
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

13.52

148.50

المجموعة

38.5
11

9.52

124.52
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3.464-

3.464-

2.283-

2.485-

3.464-

3.464-

3.813-

2.162-

2.21

2.21

2.25

2.25

2.21

2.21

2.21

2.25

الدنيا
المجموعة
العليا

11

14.52

159.52
27.5

16
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52
27.5

17
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

18
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

19
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

22
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52
27.5

21
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

22
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

17.22

187.22

23

24

2.22
المجموعة
الدنيا

11

6.22

66.22

المجموعة

11

14.52

159.22
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27.5

2.598-

-2.806

3.749-

2.916-

3.464-

2.598-

3.132-

4.583-

2.826-

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

العليا
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

25
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

26
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

27
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

28
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22
22

29
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

32
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

15.22

165.22

31

32

22
المجموعة
الدنيا

11

8.22

88.22

المجموعة
العليا

11

14.52

159.22

المجموعة

27.5
11

8.52

93.52
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2.916-

3.132-

3.132-

3.464-

2.916-

3.464-

2.916-

2.826-

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

0.01

الدنيا
المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

33
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.52
11

34
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

13.52

148.52
38.5

35
المجموعة
الدنيا

11

9.52

124.52

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

36
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

14.52

159.52
27.5

37
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

38
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

39
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22

42

41

11
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة

11

14.52

159.52
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27.5

3.347-

3.813-

2.162-

2.236-

2.512-

2.485-

3.464-

3.813-

2.598-

2.21

0.01

2.25

2.25

2.25

2.25

2.21

2.21

2.21

العليا
المجموعة
الدنيا

11

8.52

93.52

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

42
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

43
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22
11

44
المجموعة
الدنيا

11

7.22

77.22

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

45
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

13.52

148.52
38.5

46
المجموعة
الدنيا

11

9.52

104.50

المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

47
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

16.52

181.52

3.813-

3.813-

2.118-

2.162-

2.485-

4.183المجموعة
الدنيا

11

6.52

71.52

المجموعة
العليا

11

14.52

154.52

المجموعة

33
11

9.22

99.22
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2.21

2.21

2.25

2.25

2.25

5.5

48

49

2.118-

2.25

2.236-

2.21

2.25

الدنيا
المجموعة
العليا

11

14.22

154.22
33

52
المجموعة
الدنيا

11

9.22

99.22

المجموعة
العليا

11

15.52

172.52
16.5

51
المجموعة
الدنيا

11

7.52

82.52

المجموعة
العليا

11

16.22

176.22

المجموعة
الدنيا

11

11

52
7.22

2.236-

3.464-

3.813-

2.25

2.21

2.21

77.22

ويتضح من خالل الجدول السابق أن جميع األسئلة تميز بين المستوا المرتفع والمستوا
المنخف

ُ.

ثباتُُمقياسُُاألفكارُالعقالنيةُولالعقالنية:
ُأ -طريقةُُالتجزئةُُالنصفية:
تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية بعد تجريبه على عينة
استطالعية من مجتمع الدراسة بل( عددها ( ، )40وقد بلثت قيمة الثبات (.)0.99
يتضح مما سبق أن قيمة معامل الثبات للمقياس تطمئن الباحث إلى تطبيق المقياس
على عينة الدراسة.
بُ -طريقةُُألفاُُكرونباخ:
ُ
تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة ألفا كرونباخ بعد تجريبه على عينة استطالعية
من مجتمع الدراسة بل( عددها ( ، )40وقد بلثت قيمة الثبات (.)0.91
البرنامجُاإلرشاديُُ،السيكودراما(إعدادُالباحث)ُ ُ
هو "مجموعة من المعارف واألنشطة والمهارات المختلفة ،التي يقدمها الباحث ألفراد المجموعة
التجريبية ،من خالل إجراءات إرشادية مخططة ومنظمة ،وفي فترة زمنية محددة ،مستند فيها إلى
اإلستراتيجية االنتقائية ،أي إختيار فنيات إرشادية عديدة ،تقوم على نظريات إرشادية مختلفة،
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مثل  :المحاضرة والمناقشة ،العصف الذهني ،السيكودراما ،لعب األدوار ،التقييم الموضوعي
للحدث ،التفري( اإلنفعالي ،اإلسترخاء ،التعزيز ،التساؤل ،التثذية الراجعة ،والواجبات المنزلية،
وذل بهدف الحد من القلق واألفكار الالعقالنية لدا الطالب .
مراحلُُتصميمُُالبرنامجُ ُ
 -2اهميةُُالبرنامجُ :
 الموضوع الذي يطرحه البرنامج (القلق واالفكار الالعقالنية لدا طالب الكليات التقنية)
 الفئة العمرية التي يطبق عليها البرنامج (طالب الكليات التقنية في قطاع ةزة )
 االسلوب المستخدم ( السيكودراما )
 -1هدفُُالبرنامجُُالعامُ :
الهدف من اعداد برنامج السيكودراما هو الحد من القلق واالفكار الالعقالنية لدا طالب
الكليات التقنية في قطاع ةزة.
االهداف الخاصة وتتمثل في ما يلي:
 .3تعريف الطالب القلق وانواعه واسبابه.
 .1ان يتعرف الطالب على االفكار الالعقالنية.
 .1تدريب الطالب على استراتيجيات التعامل مع المواقف المثيرة للقلق واالفكار العقالنية.
 .4تدريب طالب المجموعة التجريبية على التعبير عن مشاعرهم.
 .5تنمية االتجاهات اإليجابية لدا الطالب.
 .6مساعدة الطالب في التخلص من المشاعر والتجارب السلبية.
 .7تزويد الطالب ببع

األسس والمهارات التي تساعدهم على االستمرار في االستقرار

النفسي.
 .9تدريب أفراد المجموعة على مهارات التواصل النفسي واالجتماعي.
 .9تنمية روح الدعابة لدا أفراد المجموعة التجريبية.
 .30إكساب الطالب مهارات حل المشكالت.
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 .33تدريب الطالب على تحديد المعتقدات(الخاطئة) وعلى تعميق االقتناع بالمعتقدات
(المنطقية ) وتطبيقها في المواقف الحياتية المختلفة.
 .31تنمية اإلحساس بالمسئولية لدا طالب المجموعة التجريبية.
 .31تدريب الطالب على مهارات الخيال والتأمل.
 .34تهيئتهم للعمل في مجموعات وتنمية روح الفريق.
 .35إكساب طالب المجموعة التجريبية مهارات التخطيط الجيد لحياتهم ومستقبلهم.
 .36تنمية القدرة على اتخاذ القرار لدا طالب المجموعة التجريبية.
 .37تدريب الطالب على االسترخاء العضلي الذي يساعدهن على التثلب على حاالت
التوتر والضيق السلبي الضاةط.
 .39تنمية مهارات التفكير لدا طالب المجموعة التجريبية.
اإلستراتيجية اإلرشادية التي يستند اليها البرنامج االرشادي (السيكودراما)
لقد اعتمد البرنامج اإلرشادي إلى اإلستراتيجية اإلنتقائية ،حيث إختار الباحث فنيات إرشادية
عديدة ،تقوم على نظريات إرشادية مختلفة ،تتناسب مع الهدف العام واألهداف الخاصة
للبرنامج اإلرشادي ،وايضا تناسبت مع الفئة العمرية ألفراد المجموعة اإلرشادية (العنية)
مصادر بناء محتوا البرنامج اإلرشادي (السيكودراما)
تمُُإختيارُُمحتوىُالبرنامجُاإلرشاديُمنُمصادرُمتنوعةُُ :
 -3مقياس القلق المستخدم في الدراسة الحالية .
 -1مقياس األفكار الالعقالنية المستخدم في الدراسة .
 -1اإلطار النظري للدراسة .
 -4الدراسات السابقة التي تتعلق بعمل البرامج اإلرشادية في مجال الدراسة الحالية،
والمجاالت القريبة منها.
 -5المراجع والكتب التي لها عالقة بالبرامج اإلرشادية.
 -6تقنيات العقل والجسم .
 -7دورات التنمية البشرية .
 -9خبرة الباحث في مجال السيكودراما.
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محتوياتُُالبرنامجُ :
إستطاع الباحث من خالل الدراسات السابقة ونتائجها  ،وكذل

في ضوء األبعاد

األسس التي يقوم عليها برنامج السيكودراما  ،ومن خالل اإلطالع على المراجع الخاصة
باإلرشاد النفسي وأساليب اإلرشاد الجماعي فقد تم تحديد جلسات البرنامج في ثمانية عشر()39
جلسة إرشادية تقدم على النحو التالي-:
 -2المعارفُُ :
إحتوا البرنامج اإلرشادي على مجموعة من المعارف والمعلومات التي تساعد الطالب على
الحد من القلق واألفكار الالعقالنية مثل  :مفهوم القلق وأنواعه ،والنظريات المفسرة للقلق،
وعالجه وأيضا مفهوم األفكار الالعقالنية ونظرياتها وةيرها  ،وكيف يمكن تعديل االفكار
الالعقالنية .
 -1المهاراتُُ :
تم تدريب طالب المجموعة التجريبية أثناء جلسات البرنامج اإلرشادي (السيكوراما) على
الكثير من المهارات التي تعمل على الحد من القلق واألفكار الالعقالنية لدا أفراد العينة
التجريبة مثل مهارات حل المشكالت ،إتخاذ القرار ،التفكير اإلبداعي ،التعايش مع
التكنولوجيا،والتفاو

وةيرها من المهارات الحياتية األخرا ،وقد تم تدريب المجموعة عليها

بطرق مختلفة.
-3

األنشطةُُ :

جلسات البرنامج اإلرشادي إحتوت على مجموعة من األنشطة اإلرشادية والترفيهية منها :
اللعب الجماعي ،تبادل األدوار ،األلعاب الترفيهية ،واألنشطة المختلفة  ،وتم إختيار األنشطة
وفق معايير الوقت ،والمكان ،وخبرة الباحث.
اإلجراءاتُُالتنظيميةُللبرنامجُاإلرشاديُ :
 -2مراحلُالبرنامجُاإلرشاديُُ :
تم تقسيم البرنامج اإلرشادي الي أربع مراحل رئيسية وهي كما يلي :
المرحلة األولى  :مرحلة البدء والتحضير :
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تم فيها التعارف ،وبناء العالقات اإلنسانية بي الباحث والطالب المشاركين في البرنامج
اإلرشادي وبين الطالب أنفسهم ،والوقوف على أهداف البرنامج االرشادي ،واإلتفاق على قوانين
وقواعد الجلسات.
المرحلةُُالثانيةُُ:مرحلةُُاإلنتقال ُ
وتم فيها إلقاء الضوء على المشكلة الرئيسية وهي مستوا القلق ،واألفكار الالعقالنية لدا أةراد
المجموعة التجريبية ،وماهيتها وأسبابها ،والظروف التي أدت إلى إرتفاع مستوا القلق ،واألفكار
الالعقالنية .
المرحلة الثالثة  :مرحلة العمل والبناء
وقد تم فيها تقديم المهارات واألنشطة ،والمعارف التي تعمل على الحد من القلق واألفكار
الالعقالنية لدا أفراد المجموعة التجريبية من خالل مساعدتهم على  :تطوير مفهوم تطوير
الذات ،تنمية الثقة بالنفس ،وحل المشكالت واتخاذ القرار ،وتعديل األفكار الالعقالنية ،ومهارات
التخطيط وةيرها .
المرحلةُُالرابعةُُ:مرحلةُُاإلنهاءُ ُ
وتم فيها تقويم البرنامج اإلرشادي إنهاءه ،من اجل معرفة نقاط الضعف والقوة في البرنامج،
والتعرف على مدا تحقيق البرنامج اإلرشادي(السيكودراما) لألهداف العامة والخاصة.
 -1المكان :
تم تطبيق البرنامج اإلرشادي(السيكودراما) في كلية فلسطين التقنية  -دير البلح
التعريفُُبالبرنامجُ :
في البداية البرنامج السيكودرامي تم الترحيب بالطالب المشاركين ومن ثم التعرف عليهم
وتعريفهم بباقي أفراد المجموعة باستخدام طريقة ممتعة تتمثل لعبة المذيع ،حيث يطلب من كل
طالب من الطالب المشاركين كتابة اسمه على ورقة مالحظات ثم يقوم المرشد بجمع كل الورق
في سلة ثم يتم تسمية محطة تلفزيونية ،ثم يقوم كل طالب من الطالب المشاركين سحب ورقة
وقراءة االسم فيقوم صاحب االسم ويتم حوار ببينهم من خالل المذيع والتعريف بنفسه وهواياته
وقسمه واألشياء التي يحبها وهنا تبرز قدرات الطالب المسترشدين على التعبير عن انفسهم
بشكل معين  ،بعد التعارف نفذ الباحث نشاطا آخر بصحبة الطالب يهدف إلى إذابة الجليد
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وكسر الجمود فيما بين الطالب أنفسهم والباحث ومن أجل خلق أجواء مليئة بالثقة واأللفة والفرح
والسرور.
بعد التعارف والتهيئة قام الباحث بإعطاء الطالب فكرة عن ماهية البرنامج السيكودرامي الذي
سيطبق بصحبتهم وتعريفهم بطبيعة العمل التي تعتمد على المشاركة الجماعية ومن ثم توضيح
أهداف البرنامج التي يسعى الباحث إلى تحقيقها  ،وبعد ذل

تم االتفاق مع الطالب على

مجموعة من القوانين والقواعد التي ال بد من االلتزام بها أثناء سير جلسات برنامج السيكودراما.
وقد استخدم الباحث العديد من الفنيات اإلرشادية التي تساعد على تحقيق أهداف البرنامج ومن
هذه الفنيات:
ُ.3المحاضرة :حيث تم تقديم معلومات للمشاركات في المجموعة اإلرشادية عن بع

المفاهيم

كالحديث عن أحداث الحياة الضاةطة والقلق من حيث :مفهومها ،أسبابها ،أنواعها وةيرها.
 .1النقاشُ ُوالحوار :حيث تمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تبادل الرأي والتحاور حول
موضوع المحاضرة ،مما أدا إلى تثيير المعرفة بشكل دينامي وتعديل األفكار الخاطئة ألعضاء
المجموعة التجريبية ،وتعزيز التواصل بين أعضاء المجموعة.
 .1األحاديثُُالذاتية :حيث تشجيع المشاركة على التفكير بنفسها كأحد األسباب الهامة للتخلص
من األفكار الالعقالنية إزاء بع

المواقف واألحداث والتدريب على استبدالها باألفكار االيجابية.

 .4التفريغُُاالنفعالي :حيث تم إفساح المجال ألفراد المجموعة للتعبير عن مشاعرهم السلبية،
وتقديم الدعم االجتماعي لهم من خالل أفراد المجموعة.
 .5لعبُ ُاألدوار :حيث عملت هذه الفنية على التدريب في مواجهة المواقف واألحداث ةير
التوافقية التي تولدت في الفرد عن طريق األشخاص اآلخرين أثناء العالقات المباشرة معهم،
وبالتالي ساعدت هذه الفنية على التعبير عن اتجاهات ومعتقدات جديدة ،مما ساعدهن على
الدخول في المواقف الجديدة بثقة أكبر ،باإلضافة إلى المشاعر االيجابية التي سيطرت على
البع

ممن أتقنت تمثيل الدور بطريقة انفعالية وسلوكية مناسبة.

 .6االسترخاء :ويقصد به التوقف الكامل لكل االنقباضات العضلية المصاحبة للتوتر،
واالسترخاء بهذا المعنى يختلف عن الهدوء الظاهري أو النوم ،وهو يعني أن إرخاء العضالت
والتقليص من توترها ...وتدريبات للجسم والعقل في مرحلة الوعي يستطيعان من خاللها تنشيط
عمليات الشفاء الذاتي للجسم( .الثباشي)23 :2000،
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 .7التخيل :حيث يساعد التخيل على حل المشكالت المحيرة ،فبالتخيل يمكن أن نحصل على
أفكار جديدة وحلول مبتكرة يمكن للشخص التحق من صدق هذه األفكار والحلول بإمكانية
تطبيقها.
فترا (بوناماكي) أنه ال يعني اللجوء إلى عالم الخيال هروبا من الواقع ،بل على العكس من ذل
فالطفل يستمد من عالم الخيال طاقة نفسية هائلة يستوعبها ويخزنها في داخله إلى وقت
الحاجة،والخيال مصدر من المصادر التي تمد اإلنسان بالقدرات الهائلة ،فهو الذي يمكننا من
الكشف عن مشاعر اآلخرين والتعاطف معهم ،والتخلص من اليأس واالبتعاد عنه وهو الذي
يثذي أحالمنا ويبقها حية(.بوناماكي( 37:2000 ،
وتحتوي هذه التدريبات على العديد من األنشطة واأللعاب التي تعتمد على الحركة والمحاكاة
التخيل مثل :لعبة المرايا ،لعبة السير  ،لعبة السوق ،لعبة تقليد المشاعر ،لعبة التخيل ،لعبة تقليد
األصوات.
ُ.9القصصُُالمستخدمةُُفيُالسيكودراماُ :
استخدم الباحث مجموعة من القصص التي تحاكي مشكالت الطالب واحتياجاتهم ،وفي كل
جلسة من جلسات البرنامج السيكودرامي يقوم الباحث برواية إحدا القصص بطريقة مشوقة
ومثيرة ،ثم يقوم باستخدام أسلوب المناقشة الجماعية وسؤال الطالب حول سلو أبطال القصة
والتعرف على آرائهم حول تل
االستبصار ،ثم بعد ذل

السلوكيات ويتم ذل

في جو هادئ يساعد الطالب على

يقوم الباحث بتوزيع األدوار كل حسب رةبته ومن ثم يقوم كل طالب

بتأدية دوره بطريقته الخاصة مما يتيح للطالب فرصة التنفيس االنفعالي التي تساعد في التخفيف
من حدة المشكالت السلوكية التي يعاني منها الطالب المشاركين.
ُ.9ألعابُُترفيهيةُُوتعاونيةُُورياضيةُُوابداعيةُ :
استخدم الباحث بع

األلعاب الترفيهية والتعاونية والرياضية المسلية ،باعتبار أن اللعب وسيلة

تربوية وتعليمية ،ونوعا من أنوع التوجيه واإلرشاد الثير المباشر من أجل إشاعة جو من المرح
والسرور بين المشاركين وتعليمهم العديد من األلعاب التربوية الهادفة .التي يمكن أن تساعدهم
في التخفيف من التوتر والقلق لديهم  ،وتعزيز وةرس العديد من المفاهيم والقيم لديهم وكل ذل
يساعد في تحقيق أهداف الدراسة ،والتي تهدف إلى التفكير المعمق في المشكلة  ،ومن هذه
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األلعاب لعبة :ألعاب التعارف ،كراسي االعتراف ،القائد الخفي ،ديب داب ،البلون والعاب التركيز
وتدريب الحواس والخيال وةيرها من اللعاب المفيدة للدراسة.
وتتنوع هذه التدريبات ما بين تدريبات الشهيق والزفير ونفخ وتفجير الباللين والتي تهدف إلى
مساعدة الطالب تدريجيا على التعرف على خصائص عملية التنفيس االنفعالي وامكانيات التعبير
عنها .ثم تدريبات تنمية اإلد ار والحواس والقدرة على التركيز مثل :لعبة كشف األشياء باستخدام
الحواس (اللمس ،الشم ،التذوق) عن طريق تقديم أشياء للطالب وهو مثم

العينين ويحاول

التعرف عليها .ومن تدريبات القدرة على التركيز لعبة بر وبحر ،ولعبة عنترة وعبلة ،ولعبة
البولنج .والهدف من وراء تل

التدريبات تنمية رهافة الحس والقدرة على إد ار

األشياء لدا

الطالب وتطوير قدرات االنتباه والتركيز بشكل عام ،وتعريف الطالب على بيئتهم ومحيطهم
وزيادة وعيهم وادراكهم للحياة.
الجدولُُالزمنيُُللبرنامجُاالرشادي(السيكودراما) ُ
 -3عدد جلسات البرنامج اإلرشادي  39جلسة .
 -1عدد الجلسات في كل أسبوع جلسة واحدة للطالب وجلسة واحدة للطالبات.
 -1الفترة الزمنية لكل جلسة  45دقيقة تقريبا.
 -4الفترة الزمنية للبرنامج اإلرشادي حوالي ثالث أشهر.
تحكيم البرنامج اإلرشادي :
تم عر

البرنامج اإلرشادي في صورته األولية على مجموعة من األساتذة المتخصصين في

مجال علم النفس والصحة النفسية ،بهدف التحقق من مالئمة البرنامج ألفراد المجموعة
التجريبية ،ولألهداف المرجوة منه ،وكذل من صحة االجراءات التطبيقية للبرنامج اإلرشادي ،ثم
تم إجراء التعديالت المطلوبة من الباحث.
رابع اُُ:تقويمُُالبرنامجُوفعاليتهُ :
يعتبر التقويم من الخطوات الهامة عند تصميم أي برنامج وخاصة عند اختبار مدا
كفاءته وفعاليته ومدا أثره على األفراد المشاركين في البرنامج ،حيث تم تقويم البرنامج
السيكودرامي الحالي على المستوا الفردي أو الجماعي من خالل عدة محكات حيث أن الباحث
لم يعتمد على طريقة واحدة في التقويم.
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التقييمُُالتكوينيُ :
قيم الباحث كل جلسة من جلسات البرنامج من خالل سؤال المشاركين عن رأيهم ،وعمل تثذية
راجعة لما تم خالل كل الجلسة.
مالحظةُُالباحثُُالمباشرةُُأثناءُُجلساتُُالبرنامجُ :
الحظ الباحث أن هنا

تحسن قد ط أر على أفراد العينة من خالل مالحظته ومتابعته

للطالب بشكل يومي داخل الكلية ،على مدار تطبيق البرنامج من جهة ،كما الحظ الباحث أن
هنا

أثر كبير في نفس الطالب وليس أدل على ذل

من حضورهم و مواظبتهم على جميع

جلسات البرنامج وكلهم شوق وتلهف للتعرف على األشياء الجديدة ،وكذل
المشاركة الفاعلة في تلخيص أحداث القصة ،وكذل

تفاعلهم من خالل

في اندماجهم في األلعاب الدرامية

والتنشيطية المستخدمة.
التقييمُُالختاميُ :
طبق الباحث االختبار البعدي (لمقياس القلق واالفكار الالعقالنية ) في نهاية الجلسة األخيرة
من جلسات البرنامج اإلرشادي وتم معالجتها إحصائيا للتأكد من تحقيق البرنامج ألهدافه العامة
والخاصة.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدولُرقمُ(ُ )22
الموضوعاتُالتفصيليةُلجلساتُالبرنامجُالسيكودرامي ُ

الموضوع العام

م
3

رقم الجلسة

التعارف بين المشاركين والمرشد

االولى

القلق (تعريفه -أسبابه – أنواعه –طرق

الثانية

اهداف الجلسة
 -3التعارف بين المشاركين والمرشد.
 -1التعرف بين المشاركين وبعضهم البع

.

 -1التعرف على البرنامج اإلرشادي والهدف منه.
 -1االتفاق على أسس وقواعد العمل الجماعي
 -4االتفاق على مواعيد الجلسات اإلرشادية.
 -5كسر الجمود بين الطالب والمرشد والطالب
وبعضهم البع
1

عالجه )

.

-3أن يفسر الطالب المشاركون القلق حسب وجهة
نظرهم.
-1أن يتعرف المشاركون على القلق وأنواعه
وأسبابه.
-1أن يضع المشاركون حلوال عالجية للقلق.
-4أن يتحدث الطالب المشاركون عن أكثر األمور
التي تجعلهم عرضة للقلق.

1

االفكار الالعقالنية(تعريفها -أسبابها –

الثالثة

أنواعها)

-3أن يفسر الطالب المشاركون االفكار
الالعقالنية.
-1أن يتعرف المشاركون على أنواع االفكار
الالعقالنية كما فسرها أليس.
-1أن يضع المشاركون حلوال عالجية لها من وجه
نظرهم.
-4أن يفسروا حسب وجه نظرهم أكثر األمور التي
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تجعلهم هذه االفكار تجلول بخاطرهم.
4

تنمية مهارات الخيال

الرابعة

5

تدريبات التنفيس

الخامسة

 -3تنمية مهارات الخيال عند الطالب
 -1كسر الجمود ودمج المشاركين مع بعضهم
البع

.

 -1جذب المشاركين إلى أهمية البرنامج اإلرشادي.
-4إكساب الطالب القدرة على المرونة والتكيف مع
التثيرات.
 -5استثالل الطاقة الذهنية والحركية من أجل
المتعة النفسية.
 -6إتاحة الفرصة أمام الطالب للتنفيس عن
انفعاالتهم وتوتراتهم المختلفة.
 -7إكساب الطالب بع

القيم مثل ( الحب ،

التعاون ،الصدق (والمهارات مثل حل (المشكالت
واتخاذ القرار ).
 -3مساعدة الطالب تدريجيا على التعرف على
خصائص التنفيس االنفعالي وامكانياتها التعبيرية.
 -1إعطاء فرصة للطالب لتفري( الطاقات السلبية
لديهم من خالل الحركة واالنبساط مع زمالئهم.
6

األمنيات (معرفة أمنيات الطالب في

السادسة

الحاضر والمستقبل)

 -3التنفيس
 -1معرفة أمنيات المشاركين والتعرف على أفكارهم
وأكثر األمور التي تقلقهم في الحاضر والمستقبل.
 -1كسر الجمود ودمج المجموعة مع بعضهم
البع

.

 -4العمل ضمن مجموعة.
7

تدريبات اإلد ار والحواس والتركيز

السابعة

-3تنمية رهافة الحس و القدرة على إد ار األشياء
لدا الطالب.
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-1تطوير حواس الطالب وقدرتهم على االستنتاج.
-1استخدام الطالب لحواسهم في عمليات
االكتشاف والتعامل مع األشياء.
-4تطوير قدرات االنتباه والتركيز لدا الطالب
بشكل عام.
-5إعطاء الطالب الفرصة الكاملة للتركيز على
مهمات شيقة ومثير لحب االستطالع.
-6تعليم الطالب قوة المالحظة وتركيز االنتباه.
-7تعليم الطالب الحفظ السريع بالذاكرة قصيرة
المدا ألكبر قترة زمنية ممكنة.
9

الثامنة

العاب استرخاء

 -3تنمية القدرة على المحاكاة والتقليد لدا الطالب.
 -1تنمية القدرة على التخيل واإلبداع لدا الطالب.
 -1تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
 -4تنمية الشعور بأهمية العمل الجماعي التعاوني
لتعزيز الروابط االجتماعية بين الطالب.
 -5مساعدة الطالب على إيجاد جو من التجانس
واالسترخاء.

9

كرسي

االعتراف

(

القلق

واألفكار

التاسعة

الالعقالنية )

 -3إعطاء الطالب الثقة بالنفس.
 -1تعليم الطالب المواجه والصراحة.
 -1كسر الجمود واذابة الجليد والحد من الخجل.

30

الكلمات

الحرة

(االفكار

الالعقالنية

العاشرة

والقلق)

 -3تنفيس.
 -1إعطاء الطالب فرصة للتعبير عن أنفسهم.
 -1معرفة مشاكل الشباب واحتياجاتهم ومناقشتهم
فيها.
 -4إعطاء الطالب الثقة بالنفس.
 -5تعليم الطالب المواجه والصراحة.
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 -6كسر الجمود واذابة الجليد والحد من الخجل.
 -7إضافة جو من المرح.
 -9تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
 33مقاطع درامية
عدد الجلسات اربع جلسات

الحادية

 -3تقبل الطالب ومنحهم التشجيع الالزم للتعبير

عشر

عن مشاعرهم وأحالمهم المختلفة.

و

 -1التعرف على المشاعر السلبية لدا الطالب

الثانية عشر وانعكاساتها السلبية في حياتهم إعطاء الطالب
و

فرصة للتعبير عن أنفسهم..

الثالثة عشر  -1خلق جو من التضامن واإلحساس بالمسئولية.
و

 -4تطوير الوعي لدا الطالب حول المشاركة

الرابعة

الجماعية في األنشطة الالمنهجية.

عشر

 -5تنمية القدرة على حل المشكالت لدا الطالب.
 -6تنفيس.
 -7تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.

 31المشكالت االجتماعية (االفكار الالعقالنية
– القلق)

الخامسة

 -3أن يفسروا المشكالت االجتماعية التي تواجههم

عشر

وان يكونوا أكثر وعيا بها وان يصلوا الي مشكالتهم
بالحل األمثل.

 31الرسم الكاريكاتيري ( القلق – االفكار
الالعقالنية )

السادسة
عشر

 -3تطوير مهارة الخيال عند الطالب.
 -1معرفة ما يدور من أشياء وأفكار ومواقف عند
الطالب المشاركين.
 -1المشاركة الجماعية وكسر الجمود.

 34من أكون (االفكار الالعقالنية – القلق)

السابعة

 -3تعرف الطالب على ماهية المرحلة التي يمرون

عشر

بها.
 -1تعرف الطالب على مشكالتهم في أجواء مليئة
بالثقة والمحبة.
 -1التعرف على األسباب المؤدية إلى مشكالتهم
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كما يروها.
 -4التعرف على الحلول المقترحة لمشكالتهم من
وجهة نظرهم الخاصة.
 -5معرفة مدا تأثير هذه المشكالت على
الشخصية السوية والشخصية الالسوية.
 -6التعرف على نظرة الطالب ألنفسهم والجوانب
اإليجابية والسلبية عندهم.
(االفكار

 35صناعة ورواية القصة
الالعقالنية – القلق)

الثامنة

 -3تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية عند الطالب.

عشر

 -1تعبير الطالب عن أنفسهم من خالل الكتابة.
 -1تنمية مهارات اإللقاء والخطابة لديهم.
 -4مالحظة مدا التثير التي حصل علة لطالب.
 -4تنمية مهارات حل المشكالت.
 -5محاولة التخلص من األفكار الالعقالنية.

ُ

تكافؤُمجموعتيُالدراسةُُ ُ:
جراُالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث ُ :
 .1االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمقياس تايلور للقلق.
 .2االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمقياس األفكار العقالنية والالعقالنية.
وفيما يلي عر

موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانب والجدول

رقم ( )30يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدام اختبار (ت) بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياسي القلق لتايلور واألفكار العقالنية والالعقالنية.
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدولُ(ُ )21
اختبارُ(ت)ُلحسابُالفروقُبينُمتوسطُدرجاتُالمجموعةُالتجريبيةُوُالضابطةُفيُمقياسُالقلقُومقياسُ
األفكارُالعقالنيةُوالالعقالنية ُ

المتغير ُ

القلق ُ

األفكارُ

الالعقالنية ُ

العينة ُ

العدد ُ

المجموعة التجريبية

42

المجموعة الضابطة

42

المجموعة التجريبية

42

المجموعة الضابطة

42

المتوسط ُ

االنحرافُ

المعياري ُ

523.52

93.6

55322

2352

72372

53.2

773552

23.5

قيمة ُ
(ُتُ) ُ

3.707

3.195

الداللةُ

اإلحصائية ُ
ةير دال عند
0.05
ةير دال عند
0.05

فيماُيتعلقُبنتائجُالتطبيقُالقبليُلمقياسُتايلورُللقلقُ :
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي ( )523.52والمتوسط الحسابي في
التطبيق للعينة الضابطة والذي يساوي ( ،)55322وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي
( )3.707وهي ةير دالة إحصائيا عند مستوا داللة عند  0.05وهذا يعني أنه ال توجد فروق
دالة إحصائيا عند ( )0.05 ≥ في متوسطي درجات التالميذ لمقياس تايلور للقلق القبلي في
للمجموعتين التجريبية والضابطة .
فيماُيتعلقُبنتائجُالتطبيقُالقبليُلمقياسُاألفكارُالعقالنيةُوالالعقالنيةُ :
كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي ( )72372والمتوسط الحسابي في
التطبيق للعينة الضابطة والذي يساوي ( ،)773552وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي
( )3.195وهي ةير دالة إحصائيا عند مستوا داللة عند  0.05وهذا يعني أنه ال توجد فروق
دالة إحصائيا عند ( )0.05 ≥ في متوسطي درجات التالميذ لمقياس األفكار العقالنية
والالعقالنية القبلي في للمجموعتين التجريبية والضابطة.
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سابعُاُ:الخطواتُاإلجرائيةُللدراسةُ :
يلخص الباحث الخطوات اإلجرائية التي قام بها فيما يلي:
 .3إعداد اإلطار النظري للدراسة الخاص بالمشكالت السيكودراما والقلق واالفكار الالعقالنية.
 .1استخدام الباحث مقياس القلق (لتايلور) لقياس القلق للعينة ومقياس االفكار الالعقالنية
(لسلمان الريحاني )لقياس انتشار األفكار الالعقالنية
 .1تصميم برنامج إرشادي مقترح في السيكودراما وفق اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم
االطالع عليها ،ليشتمل البرنامج على ثمانية عشرة جلسة متنوعة األهداف والفعاليات ،ثم عر
البرنامج على مجموعة من المحكمين إلبداء مالحظاتهم وتعليقاتهم حيث تم األخذ بها.
 .4تحديد المجموعة التجريبية والضابطة من عينة الدراسة ،حيث تم اختيار الطالب الذين
حصلوا على أعلى الدرجات في المقياس ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين مع األخذ بعين االعتبار
التجانس فيما بين المجموعتين.
 .5تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية لمدة شهرين ونصف تقريبا بواقع جلستين
كل أسبوع في الفصل الدراسي الثاني ()2012
 . 6إعادة تطبيق مقياس القلق واالفكار الالعقالنية على المجموعتين التجريبية والضابطة بعد
انتهاء البرنامج على عينة الدراسة لبيان أثر البرنامج.
أساليبُإحصائيةُللتحققُمنُصحةُفروضُالدراسةُ :
-3تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
-1تم حساب معامل ارتباط بيرسون.
-1تم استخدام اختبار (test

)t

لعينتين مستقلتين للتحقق من الفروق بين المجموعتين

الضابطة والتجريبية.
-4تم استخدام اختبار ( ) t testلعينتين مرتبطتين للتحقق من الفروق بين التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي.
-5وتم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا ( .) 2
أساليبُاحصائيةُلتقنينُاالختباراتُ :
-3معادلة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية وذل إليجاد معامل ثبات االختبار.
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-1معامل االرتباط لحساب الصدق الداخلي.
-1مان وتني لحساب صدق المقارنة الطرفية.
.4طريقة كودر -ريتشارد سون (Richardson and Kuder( 13
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الفصلُ اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها
يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل ُإليها ُالباحث ،والمتعلقة بهدف الدراسة
المتمثل في " فاعلية استخدام السيكودراما في خف

مستوا القلق واألفكار الالعقالنية لدا طلبة

الكليات التقنية في قطاع ةزة" ،حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي " " SPSSفي معالجة
بيانات الدراسة وسيتم عر

النتائج التي تم التوصل إليها وكذل مناقشة النتائج وتفسيرها .

نتائجُالدراسةُومناقشتهاُوتفسيرهاُ :
نتائجُالسؤالُاألولُُ:ينصُالسؤالُعلىُماُيليُ"ُماُمستوىُالقلقُلدىُطلبةُالكلياتُ
التقنيةُفيُقطاعُغزة؟"ُ ُ
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة ،وتم حساب
التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة كما يوضحها الجدول رقم ( )31
جدول رقم ()13
يوضح " توزيع مفردات عينة الدراسة تبعا الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس القلق لـ
تايلور ن=348

مستوى القلق
خال من القلق
قلق بسيط
قلق نوعا ما
قلق شديد
قلق شديد جدا
المجموع

التكرار
69
75
83
34
87
348

النسبة المئوية()%
19.8
21.6
23.9
9.8
25
122.2

يتضح من الجدول رقم ( )13أن توزيع أفراد العينة تبعا لالستجابات جاء كالتالي:
إن الذين كانت استجاباتهم مع حالة خال من القلق

بلثت نسبتهم( )%39.9بواقع (69

مفردة) من عينة الدراسة ،في حين جاءت نسبة الذين كانت استجاباتهم تتوافق مع حالة القلق
البسيط ( )%13.6بواقع ( 75مفردة)من عينة الدراسة ،بينما كانت استجابات حالة قلق نوعا ما
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بنسبة (  )%11.9بواقع (  91مفردة) ،كما جاءت حالة قلق شديد بنسبة (  )%9.9بواقع (14
مفردة) ،وجاءت حالة قلق شديد جدا بنسبة (  )%15بواقع ( 97مفردة).
والشكل رقم ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير االستجابات على مقياس القلق.
شكل رقم ()1
توزيع االستجابات تبعا ً لمستوى القلق

وكذل

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالستجابات على

مستوا القلق وهي كما يوضحها الجدول رقم ( .)34
الجدول()34
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالستجابات على مستوا القلق

البيان
مستوا القلق

الدرجة

المتوسط

االنحراف

الكلية

الحسابي

المعياري

50

11.699

9.099

الحالة
قلق شديد

ويتضح من الجدول السابق أن متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة البال( عددهم ()149
فرد بمتوسط حسابي بل( ( )11.699أي ما يعادل  ، %47.19وهذا يعني أن الحالة ذات قلق
شديد بالنسبة ألفراد عينة الدراسة ككل والذي تتفق مع الدراسات السابقة .
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يتضح من الجدول(  ) 34ان  %47.19من أفراد العينة يعاني من القلق وتعتبر نسبة
مرتفعة ويعزي ذل ألسباب كثيرة منها اإلقتصادية اإلجتماعية وسياسية وأن المجتمع الفلسطيني
يعايش ظروف ضاةطة وصعبة جدا وتقع على عاتق شباب هذا المجتمع مسؤوليات كبيرة سواءا
مباشر أو ةير مباشر بأن يشعر
ا
على الصعيد الشخصي أو األسري فقد يكون لهذه الظروف أث ار
الطالب بالقلق  ،أيضا اإلحتالل اإلسرائيلي له أثر بال( في شعور الشباب بالقلق والخوف حيث
حرب ةزة األخيرة أثرت عليهم سلبا وأصبح القلق والخوف ال يفارقهم وجزء من حياتهم  ،وكذل
المستقل وما يمثل هاجسا للشباب في الكليات التقنية والشباب عموما حيث يمثل المستقبل عند
الشباب المنبع الحقيقي للقلق واإلحباط  ،بالمستقبل في وجه نظرهم مبهم وةير واضح ومجهول ،
فالظروف اإلقتصادية السيئة والبطالة واإلنقسام السياسي أدا إلي إرتفاع نسبة القلق داخل
المجتمع الفلسطيني وخاصة بين الشباب.
نتائجُالسؤالُالثاني :نصُالسؤالُعلىُماُيليُ"ُماُمستوىُاألفكارُالالعقالنيةُلدىُطلبةُ
الكلياتُالتقنيةُفيُكلياتُغزة؟ُ"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية كما
يوضحها الجدول رقم ( )35
الجدول(ُ )ُ25
المتوسطُالحسابيُواالنحرافُالمعياريُلالستجاباتُعلىُمستوىُالالعقالنية ُ

البيان

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

304

96.9451

مستوا
العقالنية

االنحراف المعياري
6.365

ويتضح من الجدول السابق أن متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة البال( عددهم ()149
فرد بمتوسط حسابي بل( ( )96.9451أي ما يعادل .%91.6
يتضح من الجدول(  ) 31أن هنا

إنتشار في األفكار الالعقالنية بين أفراد العينة

وتعتبر مرتفعة ويعزي ذل ألسباب كثيرة منها االقتصادية االجتماعية سياسية.
ويرا الباحث أن اإلنتشار الكبير في األفكار ربما يعود إلي الحجم الهائل من العنف
والضثوط النفسية التي يتعر

لها المجتمع الفلسطيني وحجم العدوان الكبير الذي يقع عليه من
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قصف وتدمير وتهديد وقتل وحصار وبطالة وانقسام  ،وما يتبعها من تردي للوضع اإلقتصادي
واإلجتماعي واألسري  ،قد إنعكس على المجتمع الفلسطيني عموما وطالب الكليات التقنية على
وجه خاص  ،مخلفة ورائها حجم كبير من األفكار الالعقالنية والعدوان الموجه نحو الذات ونحو
اآلخرين بصورة إسقاطيه على أفراد المجتمع واآلخرين والقاء اللوم عليهم  ،وربما تظهر في هذه
الصور بنشوب الخالفات العائلية واألسرية والمشاكل المجتمعية بين العائالت وعدم التسامح فيما
بينهم .
نتائج ُالسؤال ُالثالث :نص ُالسؤال ُعلى ُما ُيلي ُ" ُهل ُهناك ُعالقة ُبين ُمستوى ُالقلقُ
ومستوىُاألفكارُالالعقالنيةُلدىُطلبةُالكلياتُالتقنيةُفيُكلياتُغزة؟ُ"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل االرتباط بين مستوا القلق ومستوا
االفكار الالعقالنية كما يوضحها الجدول رقم () 36
الجدولُ(ُ )21
معاملُاالرتباطُبينُمستوىُالقلقُومستوىُاألفكارُلالعقالُنيةُ(ُن=ُُ )341

معامل االرتباط مستوا الداللة

البيان
مستوا القلق وعالقته بمستوا األفكار
الالعقالنية
يتضح من الجدول السابق أن هنا

**0.95

0.03

عالقة ُبين ُمستوى ُالقلق ُومستوى ُاألفكارُ

الالعقالنيةُلدىُطلبةُالكلياتُالتقنيةُفيُكلياتُغزة حيث بل( معامل االرتباط (  )0.95وهو
معامل دال إحصائيا عند .0.03
ويرجع الباحث ذل

إلى :أن القلق يرب

التفكير لدا الشباب مما يجعل تفكيره ةير

عقالني وأن القلق يجعل الشباب في حالة من الضثط وعدم االتزان مما يزيد من التفكير الثير
عقالني لديهم  ،أي أن هنا عالقة طردية بين القلق واالفكار الالعقالنية (كلما ذاد القلق زادت
االفكار الالعقالنية)
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نتائجُالسؤالُالرابعُ:نصُالسؤالُعلىُماُيليُ"ُهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
المجموعة الضابطة في مستوىُالقلقُالبعدي؟"ُ
ُُُُُوتنص الفرضية األولى المتعلقة بالسؤال على ما يليُ " :ال ُتوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مستوىُالقلقُالبعدي".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة
الفرق بين متوسطي األداء في مستوا القلق البعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية ،والجدول ( )37يوضح ذل .
جدولُ(ُ )27
نتائجُاستخدامُاختبارُ"ت"ُلعينتينُمستقلتينُللكشفُعنُداللةُالفروقُبينُمتوسطاتُدرجاتُالطلبةُفيُ
المجموعتينُالتجريبيةُوالضابطةُعلىُمستوىُالقلقُالبعدي ُ
المتغير ُ

العينة ُ
المجموعة

الدرجة ُ

العدد ُ

المتوسط ُ

57

.53952

االنحرافُ

قيمة ُ

الداللةُ

المعياري ُ

(ُتُ) ُ

اإلحصائية ُ

.3752

التجريبية
المجموعة

57

23.62

55372

6.664

دال عند 0.03

الضابطة

حساب (ت) عند درجة حرية ( )79ومستوا داللة(1 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )79ومستوا داللة(1.66 =)0.03
ويالحظ من الجدول ( )35أن قيمة ت المحسوبة للدرجة الكلية لمستوا القلق تساوي ()6.664
وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوا داللة  0.03والتي تساوي  1.66وعليه تم رف
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي انه يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوا
داللة ( ) α≥ 0.05بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوا القلق
البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
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نتائجُالسؤالُالخامسُ:نصُالسؤالُعلىُماُيليُ"ُهل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات ُطلبة المجموعة التجريبية في ُالمقياسُ
القبليُوالبعديُلمستوىُالقلق؟ُ"ُ
وتنص الفرضية األولى المتعلقة بالسؤال على ما يلي " :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوا داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في
المقياس القبلي والبعدي لمستوا القلق".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة
الفرق بين متوسطي األداء في مستوا القلق القبلي والبعدي لكل من المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية ،والجدول ( )39يوضح ذل .
جدولُ(ُ )21

نتائجُاستخدامُاختبارُ"ت"ُلعينتينُمرتبطتينُللكشفُعنُداللةُالفروقُبينُمتوسطاتُ
درجاتُالطلبةُفيُللتطبيقُالقبليُوالبعديُللمجموعةُالتجريبيةُعلىُمستوىُالقلقُالبعدي ُ
نوعُالتطبيق
الدرجة
الكلية

نوعُلتطبيق ُ العدد ُ

المتوسط ُ

الدرجةُ
القصوى ُ

االنحرافُ

قيمةُ"ُ "t

المعياري ُ

قبلي

42

27

93.66 523.52

بعدي

42

27

.3752

.53952

مستوىُ
الداللة ُ

9.829

2.21

حساب (ت) عند درجة حرية ( )19ومستوا داللة(3.679 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )19ومستوا داللة(1.457 =)0.03
ويالحظ من الجدول ( )36أن قيمة ت المحسوبة للدرجة الكلية لمستوا القلق تساوي ()6.664
وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوا داللة  0.03والتي تساوي  1.457وعليه تم رف
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا
داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في المقياس القبلي والبعدي
لمستوا القلق لصالح التطبيق القبلي.
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نتائجُالسؤالُالسادسُ :نص السؤال على ما يلي " هلُيحققُاستخدامُالسيكودراماُأثرُفيُ
خفض ُمستوى ُالقلق ُعلى ُالمجموعة ُالتجريبية ُحسب ُمعامل ُايتا ُوحجم ُالتأثير ُلدى ُطلبةُ
الكلياتُالتقنيةُفيُقطاعُغزة؟ُ" ُ
وتنص الفرضية المتعلقة بالسؤال على ما يلي " :ي ُوجد ُأثر ُالستخدام ُالسيكودراما ُفيُ
خفضُمستوىُالقلقُحسبُمعاملُايتاُوحجمُالتأثيرُلدىُطلبةُالمجموعةُالتجريبيةُ"ُ .
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين للكشف عن
داللة الفرق بين متوسطي األداء في مستوا القلق القبلي والبعدي لمقياس القلق ،وتم حساب
حجم التأثير باستخدام مربع إيتا (  ) 2حسب المعادلة التالية (عفانة:)14 :1000 ،
= 2

t2
t2 + df

وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثير ،وهي كما يوضحها الجدول (.)39
جدول(ُُ )22
حجمُالتأثيرُللمتغيرُالمستقلُ(ُالسيكودراماُ)ُعلىُالمتغيرُالتابعُ(ُمستوىُالقلق) ُ
نوعُ
نوعُ

العدد ُ

التطبيق ُ

الدرجةُ
القصوى ُ

المتوسط ُ االنحرافُ قيمةُ
المعياري ُ "ُ "t

م
ربع ُ
"

التطبيق

قيمةُ"ُ "d

حجمُ
التأثير

ُ "2
الدرجة
الكلية

قبلي

42

27

93.66 523.52

بعدي

42

27

.3752 .53952

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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9.829

.71

2
3.14

كبير جدا

جدولُ(ُ )10
الجدولُالمرجعيُلدالالتُُ "d"ُ،2

البيان ُ

حجمُالتأثير ُ
كبير جدا

صثير

متوسط

كبير

D

0.1

0.5

0.9

3.3

2

0.03

0.6

0.34

0.10

(حسن)283 :2011،
ويتضح من الجدول ( )39أن قيمة " " 2لدرجات الطلبة في مستوا القلق بلثت ( ) 0.73
وأن قيمة " "dبلثت ( )1.34وهذا يشير أن السيكودراما لها حجم تأثير كبير جدا على المتثير
التابع مستوا القلق ،وبدرجة فعالية كبيرة جدا حسب الجدول المرجعي (.)10
نتائجُالسؤالُالسابعُ:نصُالسؤالُعلىُماُيليُ"ُهل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
المجموعة الضابطة في مستوىُاالفكارُالالعقالنيةُفيُالقياسُالبعدي؟"ُ
ُُُُُوتنص الفرضية األولى المتعلقة بالسؤال على ما يليُ " :ال ُتوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مستوىُاالفكارُالالعقالنيةُفيُالقياسُالبعدي".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة
الفرق بين متوسطي األداء في مستوا القلق البعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية ،والجدول ( )13يوضح ذل .
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جدولُ(ُ )12
نتائجُاستخدامُاختبارُ"ت"ُلعينتينُمستقلتينُللكشفُعنُداللةُالفروقُبينُمتوسطاتُدرجاتُالطلبةُ
فيُالمجموعتينُالتجريبيةُوالضابطةُعلىُمستوىُاالفكارُالالعقالنيةُفيُالقياسُالبعدي ُ
المتغير ُ
الدرجة ُ

العينة ُ

المتوسط ُ

العدد ُ

االنحرافُ
المعياري ُ

المجموعة التجريبية

57

7735

2362

المجموعة الضابطة

57

7237

23.2

قيمة ُ

الدالُلةُ

(ُتُ) ُ

اإلحصائية ُ

5.995

دال عند
0.03

حساب (ت) عند درجة حرية ( )79ومستوا داللة(1 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )79ومستوا داللة(1.66 =)0.03

ويالحظ من الجدول ( )39أن قيمة ت المحسوبة للدرجة الكلية لمستوا االفكار الالعقالنية في
القياس البعدي تساوي ( )5.995وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوا داللة  0.03والتي
تساوي  1.66وعليه تم رف

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي انه يوجد فروق ذات

داللة احصائية عند مستوا داللة ( ) α≥ 0.05بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة
والتجريبية في مستوا األفكار العقالنية للتطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
نتائجُالسؤالُالثامنُ:نصُالسؤالُعلىُماُيليُ"ُهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجاتُطلبة المجموعة التجريبية في ُالمقياس ُالقبليُ
والبعديُلمستوىُاالفكارُالالعقالنيةُ؟"ُ
وتنص الفرضية األولى المتعلقة بالسؤال على ما يلي " :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوا داللة) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في
المقياس القبلي والبعدي لمستوا االفكار الالعقالنية ".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة
الفرق بين متوسطي األداء في مستوا ااألفكار الالعقالنية البعدي لكل من المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية ،والجدول ( )11يوضح ذل .
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نوعُالتطبيق
الدرجة الكلية

نوعُالتطبيق ُ العدد ُ

المتوسط ُ

االُنحرافُ

قيمةُ"ُ "t

المعياري ُ
قبلي

42

72372

53.2

بعدي

42

7735

2362

مستوىُ
الداللة ُ

5.969

2.21

حساب (ت) عند درجة حرية ( )19ومستوا داللة(3.679 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )19ومستوا داللة(1.457 =)0.03

ويالحظ من الجدول ( )10أن قيمة ت المحسوبة للدرجة الكلية لمستوا األفكار
الالعقالنية تساوي ( )5.969وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوا داللة  0.03والتي
تساوي  1.457وعليه تم رف

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،أي انه توجد فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوا داللة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة المجموعة
التجريبية في المقياس القبلي والبعدي لمستوا األفكار لالعقالنية لصالح التطبيق القبلي.
نتائجُالسؤالُالتاسعُ :نص السؤال على ما يلي " هلُيحققُاستخدامُالسيكودراماُأثرُفيُ
خفضُمستوىُاألفكارُالالعقالنيةُعلىُالمجموعةُالتجريبية ُحسبُمعاملُايتاُوحجمُالتأثيرُ
لدىُطلبةُالكلياتُالتقنيةُفيُقطاعُغزة؟ُ" ُ
وتنص الفرضية المتعلقة بالسؤال على ما يلي " :يوجد ُأثر ُالستخدام ُالسيكودراما ُفيُ
خفض ُمستوى ُاألفكار ُالالعقالنية ُحسب ُمعامل ُايتا ُوحجم ُالتأثير ُلدى ُطلبة ُالمجموعةُ
التجريبيةُ"ُ .
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين للكشف عن
داللة الفرق بين متوسطي األداء في مستوا األفكار الالعقالنية القبلي والبعدي لمقياس األفكار
الالعقالنية  ،وتم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا (  ) 2حسب المعادلة التالية
(عفانة:)14 :1000 ،
t2

= 2

t2 + df
وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثير ،وهي كما يوضحها الجدول (.)11
ُ
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جدولُ(ُ )13
حجمُالتأثيرُللمتغيرُالمستقلُ(ُالسيكودراماُ)ُعلىُالمتغيرُالتابعُ(ُاألفكارُالعقالنية) ُ
نوعُ

نوعُ

العدد ُ

المتوسط ُ االنحرافُ

التطبيق ُ

التطبيق

قيمةُ" ُ "tربع ُ
"

المعياري ُ
ُ "2

الدرجة
الكلية

قبلي

42

72372

53.2

بعدي

42

7735

2362

5.969

0.48

قيمةُ
"ُ "d

1.91

حجمُالتأثير

كبير جدا

ُ
جدولُ(ُ )14
الجدولُالمرجعيُلدالالتُُ "d"ُ،2

البيان ُ

ُُُُُُُُُُُُُحجمُالتأثير ُ
صثير

متوسط

كبير جدا

كبير

D

0.1

0.5

0.9

3.3

2

0.03

0.6

0.34

0.10

(حسن)283 :2011،
ويتضح من الجدول ( )14أن قيمة " " 2لدرجات الطلبة في مستوا االفكار الالعقالنية
بلثت ( )0.48وأن قيمة " "dبلثت ( )3.93وهذا يشير أن السيكودراما لها حجم تأثير كبير جدا
على المتثير التابع مستوا األفكار الالعقالنية ،وبدرجة تأثير كبيرة جدا حسب الجدول
المرجعي (.)14
تعقيبُعامُعلىُالنتائجُفيُضوءُانطباعاتُالباحثُ :
ويفسر الباحث هذه النتائج ،فعالية وتأثير البرنامج السيكودرامي المستخدم في الحد من
القلق واالفكار الالعقالنية لدا طالب الكليات التقنية في قطاع ةزة ( كلية فلسطين التقنية –
دير البلح ) في ضوء األساليب المتعددة المستخدمة في البرنامج مثل القصة ،المناقشة ،األلعاب
الدرامية والتنشيطية هذا من جهة.
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ومن جهة أخرا بإعتبار أن السيكودراما أحد الطرق اإلرشادية والعالجية الجماعية التي
تحوا في طياتها العديد من األساليب والتي تتميز بالعديد من السمات والخصائص:
 .3توفير فرصة التعبير الحر عن المشاعر واألفكار والمشكالت والمشاعر السلبية (التنفيس
اإلنفعالي ،اإلسقاط النفسي) حيث إستشعر الباحث ذل

من خالل رواية الباحث للقصص

السيكودرامية وقيام الطالب المسترشدين بتمثيلها مسرحيا فكثي ار من الطالب أثناء النقاش الذي
كان يدور حول أدوار القصة التي قاموا بتأديتها كانوا يؤكدون على أنهم عايشوا جزء من حياتهم
الماضية من خالل أداء هذا الدور أو ذا .
 .1قدرة السيكودراما على تهيئة أجواء نفسية مالئمة مليئة بالحب والثقة والمرح ،كل ذل يساعد
الطالب في التثلب على ما يعانوه من مشكالت سلوكية.
 .1تتيح للطالب مواقف قصصية ودرامية هادفة تؤكد على القيم اإلسالمية وتساعد الطالب
على الحد من القلق.
 .4تساعد الطالب على اإلستبصار بذواتهم وبمشكالتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في ظل جماعة
السيكودراما.
 .5تتيح للطالب فرصة التعلم اإلجتماعي (النمذجة  -المالحظة -التقليد والمحاكاة) من خالل
النماذج المقدمة في القصص الدرامية.
 .6اإلعتماد على القصة كأسلوب أساسي في السيكودراما ،لما تتميز به من قدرة على اإلقناع
وما تحويه من أساليب مشوقة وجذابة.
 .7اإلعتماد على أسلوب الحوار والمناقشة الجماعة وابداء اآلراء حول سلوكيات أبطال
القصص والمواقف الدرامية التي شار فيها الطالب.
 .9أنها توفر فرصة لعب األدوار في المواقف المتنوعة ،وكذل األلعاب الدرامية التي كان لها
بال( األثر الكبير في شد الطالب وحماسهم للبرنامج السيكودرامي.
 .9تعتبر السيكودراما من األساليب التي ال تعتمد على التلقين والتوجيه المباشر.
 .30أنها تعتمد على لثة الجسد والحركة واإلشارات والنظرات وتعبيرات الوجه في التعبير عن
المشاعر واالنفعاالت والمشكالت.
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كل ذل

وأكثر جعل من السيكودراما أسلوبا يتميز بالعديد من المميزات مما ساهم في تفوقها

كأسلوب إرشادي وعالجي في التخفيف من حدة القلق واالفكار الالعقالنية عند طالب الكليات
التقنية في قطاع ةزة.
مجملُُعامُلنتائجُُالدراسةُ :
بعد استخدام الباحث ألدوات الدراسة واجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات تم التوصل إلى النتائج
التالية:
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوا
القلق في القياس البعدي.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوا القلق لدا المجموعة التجريبية في القياس
القبلي والبعدي.
 -1يوجد أثر إستخدام البرنامج السيكودراما في خف

مستوا القلق على المجموعة التجريبية.

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوا
األفكار الالعقالنية في القياس البعدي.
 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوا األفكار الالعقالنية لدا المجموعة التجريبية في
القياس القبلي والبعدي.
 -6يوجد أثر إلستخدام برنامج السيكودراما في خف

مستوا األفكار الالعقالنية

على

المجموعة التجريبية.
توصياتُالدراسةُ :
 -1عقد ورشات عمل للطلبة الجامعين بحيث يتم من خاللها تعليمهم وتبصيرهم بأهمية
التفكير اإليجابي ومدا إنعكاسه على صحتهم النفسية ،وتبصيرهم بالتفكير السلبي وكيف يمكن
أن يحدث وينعكس على صحتهم السلبية.
 -1إنشاء المسرح الجامعي في جميع الجامعات والكليات وتفعيله ليناقش من خالله مشكالت
واحتياجات الطلبة المختلفة.
-4

تفعيل دور مركز اإلرشاد النفسي بالجامعة من خالل تعيين أخصائيين نفسيين للتعامل مع

المشكالت الفرية ودراسات الحالة لدا طالب الجامعات و الكليات.
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 -4تفعيل دور قسم شئون الطالب داخل الجماعات والكليات الفلسطينية ليشمل تقديم الخدمات
اإلرشادية للطالب ومساعدتهم في التثلب على القلق وأفكارهم السلبية ونحو الذات والمستقبل.
 -5اإلهتمام باألنشطة الالمنهجية داخل الكليات والجامعات من ورشات عمل وندوات وفعاليات
مسرحية وتشجيع الطلبة على المشاركة فيها مما يساهم ويساعد الطالب في التخفيف من عبئ
الضثوط النفسية التي يعانون منها.
-9

اإلهتمام بالجانب النفسي للطالب من خالل تنظيم جلسات للتفري( االنفعالي والتعبير عن

المشاعر تقوم بها وحدة اإلرشاد في قسم شئون الطلبة داخل الجامعات والكليات.
 -30اإلهتمام ببرامج اإلرشاد النفسي لوسائل اإلعالم لما لها أثر كبير وفعال على نفسيات
األفراد والمجتمع.

 -9تبني البرنامج اإلرشادي (السيكودراما )وتطبيقه على عينات أخرا من طالب الجامعات
والكليات وبشكل منظم.
 -9إستخدام اإلرشاد والعالج الجماعي (السيكودراما ،القصة ،المناقشة ،األلعاب) في تحديد
مشاكل الطالب واحتياجاتهم.
 -30تصميم برامج إرشادية عالجية في السيكودراما بهدف مواجهة مشكالت أخرا.
-33عقد ورشات عمل للمحاضرين والعاملين داخل الجامعات والكليات في جميع التخصصات
العلمية واعطائهم تصور عن الدور االيجابي او الدور السلبي الذي يمكن ان يعززوه في نفسة
الطالب وذل بالتعاون مع قسم شئون الكلبة داخل الجامعات والكليات الفلسطينية.
المقترحاتُ :
من خالل النتائج التي أسفرت الدراسة عنها يقترح الباحث الدراسات التالية:
 -3دراسة أثر برنامج السيكودراما على التحصيل الدراسي عند طالب الكليات التقنية.
 -1دراسة فعالية برامج إرشادي (السيكودراما) لتطوير مهارات التفكير اإلبداعي لطالب
الجامعات والكليات في فلسطين .
 -1دراسة العالقة بين األفكار الالعقالنية الصحة النفسية عند طالب الجامعات والكليات.
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 -4دراسة أثر برنامج إنفعالي عقالني في خف

درجات القلق واالفكار الالعقالنية.
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املراجع
أوال :المراجع العربية:
-3إبراهيم  ،أسماء( :)3994استخدام السيكودراما لخف

االضطرابات االنفعال لدا االطفال ،

رسالة دكتوراه ةير منشورة  ،جامعة عين شمس  ،القاهرة .
-1األشقر  ،هيفاء عبد المحسن( : )1004أثر برنامج عالجي عقالني -انفعالي  -سلوكي
جمعي في خف

قلق التحدث أمام األخريات لدا عينة من طالبات اإلقامة الداخلية بجامعة

المل سعود  ،رسالة ماجستير ةير منشورة ،كلية التربية  ،جامعة المل سعود  ،الريا

.

 -1األنصاري  ،بدر محمد( : )3999مقدمة لدراسة الشخصية  ،ذات السالسل  ،الكويت .
 -4إسماعيل  ،حمد عماد الدين( : )3999الشخصية والعالج النفسي  ،مكتبة النهضة
المصرية  ،القاهرة .
-5باترسون (  3993م)  ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ،ترجمة حامد الفقي  ،دار القلم ،
الكويت .
-6البنوي ،منى إبراهيم 1005 (.م).التسرب الدراسي وعالقته باألفكار الالعقالنية ،رسالة
ماجستير ةير منشورة ،األردن،جامعة مؤتة.
-7البطش  ،محمد وليد و أبو زينة  ،فريد (  ) 1007تصميم البحث والتحليل اإلحصائي .
عمان  :دار المسيرة.
-9بوناماكي  ،لينا ( ، )1000اعطونا الطفولة  ،مركز مصادر التعلم للطفولة البكرة  ،مطبعة
المعارف  ،القدس.
 -9الجلبي  ،قتيبة سالم  ،اليحيا  ،فهد سعود (  3436ه)  ،العالج النفسي وتطبيقاته في
المجتمع العربي  ،اإلعالمية للنشر  ،الريا

.

 - 30حبيب  ،مجدي عبد الكريم ( :)3993القلق العام والخاص  ،دراسة علمية  ،بحوث
المؤتمر السابع لعلم النفس  ،مكتبة االنجلو مصرية  ،القاهرة.
-33حسن ،عزت عبد الحميد محمد ( )1033االحصاء النفسي والتربوي :تطبيقات باستخدام
برنامج  ، spss18دار الفكر العربي  ،القاهرة.
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 -31حسين ،فايد ( : )1004االضطرابات السلوكية  :تشخيصها ،أسبابها  ،وعالجها ،ط،3
دار طيبة لطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة.
 -31حسين ،كمال الدين( : )1000مدخل في العالج بالدراما الطفل  ،مجلة الطفولة والتنمية ،
مج ، 1ع.6
 -34الحمادي  ،عبدالعزيز( : )3409التبين القيم يبين اآلباء واألنباء وعالقته بالقلق  ،رسالة
ماجستير ةير منشورة  ،جامعة المل سعود  ،الريا

.

 -35حمودة  ،محمود عبدالرحيم ( : )3993الطفولة والمراهقة :المشكالت النفسية والعالج ،
(د.ن)  ،القاهرة.
 -36حمودة  ،محمود عبد الرحمن ( :)1005أسرار النفس  ،مكتبة دار الوفاء  ،الكويت.
 -37الحنفي  ،عبد المنعم ( : )3995الكتاب الجامع في االضطرابات النفسية وطرق عالجها
نفسيا  ،مج ، 3مكتبة مدبولي  ،القاهرة.
 -39خطاب ،كريمة ( : )1007األفكار الالعقالنية وعالقتها بالثضب.دراسات طفولة  ،العدد
يوليو  ،القاهرة.
 -39الخلف  ،سعد ابراهيم ( : )3434القلق لدا المراهقين في المدينة والقرية  ،رسالة
ماجستير ةير منشورة  ،جامعة أم القرا  ،مكة.
 -10خليل  ،فاضل خليل ( :)1006العالج السيكودراما ( ،د.ن)  ،القاهرة.
 -13الخميس  ،خالد بن عبداهلل ( : )1000أساسيات علم النفس العصبي  ،ط  ، 3مطابع
الحميضي  ،الريا

.

-11الخواجا ،عبد الفتاح محمد 1009 (.م) .اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق
مسؤوليات وواجبات-دليل اآلباء والمرشدين .الطبعة األولى-اإلصدار الثاني .عمان :دار الثقافة
للنشر والتوزيع.
 -11الدويكات  ،انتظار( :)3999العالقة بين مركز الضبط واألفكار العقالنية –الالعقالنية
ومدا تأثرهما ببع

المتثيرات الديموةرافية  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،جامعة اليرمو ،

عمان .
-14رتيب ،ناديا (  1000م).العالقة بين األفكار الالعقالنية والقلق االجتماعي لدا عينة من
طلبة السنة الثالثة في جامعة دمشق ،رسالة ماجستير ةير منشورة ،جامعة دمشق ،كلية التربية.
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 -15الرشدان  ،عز خالد ( : )3995العالقة بين األفكار الالعقالنية وتقدير الذات لدا طلبة
الجامعة األردنية المهددين بالفصل  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،الجامعة األردنية  ،عمان.
 -16الرشيدي  ،هارون( :)3997االستجابة المعرفية واإلكلينيكية كمنبئات بالقلق االجتماعي ،
المجلة المصرية للتقويم التربوي ،ع ، 5مج  ، 3القاهرة.
 -17الرفاعي  ،نعيم( :)3997الصحة النفسية  ،ط  ، 7مطابع جامعة دمشق  ،دمشق.
 -19الرفاعي  ،نعيم( :)1001القيمة النفسية دراسة فيسيكولوجية التكيف  ،منشورات جامعة
دمشق  ،دمشق.
 -19دياب  ،عشور محمد( :)1003فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قلق المستقبل
لدا عينة من طالب الجامعة  ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس  ،جامعة المنيا ،مج ، 35ع
 ،3المنيا.
 -10الريحاني  ،سليمان  )3997(:تطوير اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية  ،مجلة دراسات
العلوم التربوية  ،الجامعة األردنية .
 -13زهران  ،حامد عبدالسالم( :)3994الصحة النفسية والعالج النفسي  ،عالم الكتب ،
القاهرة.
 -11زهران  ،حامد( :)3997الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط، 1علم الكتب  ،القاهرة.
 -11زهران  ،حامد( :)3999التوجيه واإلرشاد النفسي  ،ط ، 1عالم الكتب  ،القاهرة.
 -14زهران  ،حامد( :)1003مدا فاعلية برنامج إرشاد مصثر للتعامل مع قلق الدراسة ،
وقلق االمتحان...الخ  ،مجلة كلية التربية  ،جامعة عين شمس  ،ج ، 3ع ، 14القاهرة.
 -15الزيود ،نادر 3999 (.م).نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،الطبعة األولى ،عمان :دار
الفكر.
 -16السباعي  ،زهير احمد  ،عبدالرحيم  ،شيخ ادريس( : )3993القلق وكيف تتخلص منه ،
دار القلم  ،بيروت.
 -17سرا ،إجالل( : )1000علم النفس العالجي  ،ط  ، 1عالم الكتب  ،القاهرة.
 -19سعود  ،ناهد شريف( : )1005قلق المستقبل وعالقته بسمتي التفاؤل والتشائم  ،رسالة
دكتوراه ةير منشورة  ،جامعة دمشق  ،دمشق.
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 -40سليمان  ،عبدالرحمن ( :)3999بحوث ودراسات في العالج النفسي ،ج ، 3زهراء الشرق ،
القاهرة .
 -43سويف  ،مصطفى( :)3999علم النفس دراسة نظرية وبحوث إمبريقية عملية  ،ط ،3
الدار المصرية لبنانية  ،القاهرة.
 -41شحاته  ،خالد( :)3999استخدام السيكودراما في تخفيف العدوانية لدا االطفال اللقطاء
مجه ولي النسب لسن ما قبل المدرسة  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،جامعة عين شمس ،
القاهرة.
 -41شحاته  ،سماح( :)1006األفكار الالعقالنية لدا المديرين ذوي االضطرابات النفجسمية
في ضوء بع

المتثيرات النفسية  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،جامعة المنصورة  ،القاهرة.

 -44الشربيني  ،زكريا( :)1005األفكار الالعقالنية وبع

مصادر اكتسابها دراسة على عينة

من طالبات الجامعة  ،مجلة دراسا تنفسية  ،مج  ،35ع ، 4القاهرة.
 -45الشقائق  ،مجلة شهرية جامعية ( ، )3999العدد العشرون  ،الكويت .
 -46شقير  ،زينب محمود  " ) 1001 ( .علم النفس العيادي والمرضي لألطفال والراشدين "
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  .عمان.
 -47الشناوي  ،محمد محروس ( :)3991نظريات االرشاد والعالج النفسي  ،دار ةريب
للطباعة والنشر  ،القاهرة.
 -49الشناوي  ،محمد محروس(:)3994

نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ،دار الثريب

للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة.
 -49الشمري  ،حسان( :)1001التفكير عرفناه  ..فما هو التفكير الالعقالني  ،مكتبة الخريجي
 ،الريا

.

 -50شيفر ،شارلز مليمان  ،هارود( :)3990مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة
فيها  ،نسمة داوود وآخرون(مترجم )منشورات الجامعة األردنية  ،عمان.
 -53شيهان  ،دافيد( :)3999مر

القلق  ،عزت شعالن(مترجم ( ،عالم المعرفة  ،الكويت.

 -51الصائ(  ،أبتسام حسن( : )1004األفكار الالعقالنية وعالقتها بمستوا التفكير التجريدي
والمهارات االجتماعية والفاعلية الذاتية "دراسة وصفية ارتباطيه مقارنة بين عينة من الطالبات
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والطالب بالمرحلة الجامعية بمدينة جدة  ،رسالة دكتوراه ةير منشورة  ،جدة  ،كلية التربية
للبنات.
 -51الصقهان ،ناصر عبدالعزيز 1005 (.م) .تقييم فعالية العالج العقالني االنفعالي في خف
درجة القلق واألفكار الالعقالنية لدا مدمني المخدرات "دراسة شبة تجريبية على النزالء المدمنين
بمستشفى المل فهد بالقصيم" ،رسالة ماجستير ةير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
كلية الدراسات العليا.
 -54ضمرة ،جالل كايد 1009 (.م).االتجاهات النظرية في اإلرشاد ،الطبعة األولى ،عمان :
دار صفا للنشر والتوزيع.
 -55العامري ،منى 1000 (.م).دراسة فعالية اإلرشاد النفسي العقالني االنفعالي والعالج
المتمركز على العميل في عالج بع

حاالت اإلدمان بين الطالب في دولة اإلمارات العربية

المتحدة(دراسة إكلينيكية)،رسالة دكتوراه ةير منشورة ،جامعة القاهرة ،معهد الدراسات والبحوث
التربوية.
 -56عبد اهلل  ،محمد عادل ( )1000العالج المعرفي السلوكي  :أسس وتطبيقات  ،دار
الرشاد.
 -57عبد الخالق ،احمد محمد( :)3994علم النفس الكلينيكي  ،دار المعرفة الجامعية ،
االسكندرية.
 -59عبد الرحمن  ،محمد و عبد اهلل  ،معتز( : )3994األفكار الالعقالنية لدا األطفال
والمراهقين وعالقتها بكل من حالة وسمة القلق ومركز التحكم  ،دراسات نفسية  ،مج ، 4العدد 1
 ،القاهرة.
-60عبد الرحمن  ،محمد السيد( :)3999دراسات في الصحة النفسية الصحة النفسية التوافق
الزواجي –فعالية الذات – االضطرابات النفسية السلوكية  ،ج ، 3دار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع  ،القاهرة.
 -63عبد الستار  ،ابراهيم (  : ) 3999علم النفس اإلكلينيكي ،دار المريخ للنشر ،الريا

.

 -61عبد العزيز  ،مفتاح "  1003علم النفس العالجي اتجاهات حديثة الطبعة األولى .القاهرة
 ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع .
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 -61عبد العزيز  ،الشربيني ( :)1004كيف تتثلب على القلق المشكلة والحل  ،دار النهضة
للنشر  ،بيروت.
 -64عبد الثفار  ،عبد السالم( :)1003مقدمة في الصحة النفسية ، 1ط  ، 3دار النهضة
العربية  ،القاهرة.
 -65عبدالهادي ،جودت؛ العزة ،سعيد 1007 (.م).مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي  ،الطبعة
األولى-اإلصدار الثالث ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 -67عشري  ،محمود محي( : )1004قلق المستقبل وعالقته ببع

المتثيرات االجتماعية ،

المؤتمر السنوي الحادي عشر  ،جامعة عين شمس  ،مج ، 3القاهرة.
 -69عزايزي  ،عزة( : )3999الحالة النفسية ألطفال ما قبل المدرسة  ،رسالة ماجستير ةير
منشورة  ،جامعة عين شمس  ،القاهرة .
 -69العزة  ،سعيد  ،وعبد الهادي  ،جودت( : )3999نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ،ط ،3
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان.
-70العزة  ،سعيد حسني( : )1004تمري

الصحة النفسية  ،دار الثقافة  ،عمان.

 -73عقل  ،صالح( : )3999استخدام السيكودراما في مجال االرشاد التربوي والعالج النفسي ،
معهد التربية  ،وكالة الثوث  ،عمان.
 -71العنزي ،فهد حامد 1007 (.م).عالقة القلق باألفكار الالعقالنية(دراسة مقارنة بين
األحداث المنحرفين وةير المنحرفين)في مدينة الريا

 ،رسالة ماجستير ةير منشورة ،جامعة

نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا.
 -71العلي ب  ،سهى خليل 1004 (.م).األفكار الالعقالنية وعالقتها بالتوافق النفسي
واالجتماعي لدا طلبة الموصل ،رسالة ماجستير ةير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية التربية.
 -75عكاشة  ،احمد( : )3999الطب النفسي المعاصر  ،ط  ، 3مكتبة االنجلو مصرية ،
القاهرة.
-76عكاشة  ،احمد( : )1001الطب النفسي المعاصر  ،ط  ، 3مكتبة االنجلو مصرية ،
القاهرة.
 -77العيسوي  ،عبدالرحمن( : )3999العالج السلوكي  ،دار الراتب الجامعية  ،بيروت.
-79ةالب  ،مصطفى( : )1000في سبيل موسوعة نفسية  ،ط  ، 3مكتبة الهالل  ،بيروت.
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 -79ةانم  ،محمد حسن( : )1001العالج النفسي بين النظرية والتطبيق  ،ط  ، 3القاهرة.
 -90ةريب  ،عبدالفتاح ( : )3999علم الصحة النفسية  ،ط ، 3المكتبة االنجلو مصرية ،
القاهرة.
 -93ةريب  ،محمد( : )3999مدا فاعلية برنامج سيكودرامي للتخفيف من القلق النفسي عند
اطفال المؤسسة االيوائية  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،جامعة عن شمس  ،القاهرة.
 -91الثامدي ،ةرم اهلل ( : )1009التفكير العقالني والتفكير ةير العقالني ومفهوم الذات
ودافعية االنجاز لدا عينة من المراهقين المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينتي مكة المكرمة وجدة ،
رسالة دكتوراه ةير منشورة  ،جامعة أم القرا  ،مكة.
 -91ةالي  ،محمد احمد( : )1001أضواء في الطب النفسي على الشخصية والسلو  ،مكتبة
القاهرة الحديثة  ،القاهرة .
 -94فرج  ،صفوت( : )1003أبعاد الشخصية والخصائص اإلكلينيكية في مفهوم الذات  ،دار
آتون للنشر والتوزيع  ،السعودية.
 -95الفرماوي  ،حمدي علي( : )3990التوقعات الفعلية الذاتية وسمات الشخصية لدا طالب
الجامعة  ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة  ،ج  ، 1ع  ، 34القاهرة.
 -99فرويد  ،سيجموند( : )3961القلق  ،محمد عثمان نجاتي(مترجم)  ،دار النهضة العربية ،
القاهرة.
 -90القذافي  ،رمضان ( )1003التوجيه واإلرشاد النفسي " الطبعة األولى  ،در الجيل بيروت.
 -93القطان  ،سامية( : )3990كيف تقوم بدراسة إكلينيكية  ،ج ، 3المكتبة االنجلو مصرية ،
القاهرة.
 -91القواسمي ،هالة ( : )3995العالقة بين التوافق الزواجي واألفكار الالعقالنية لدا مجموعة
من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مدينة أربد  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،جامعة
اليرمو  ،كلية التربية والفنون  ،عمان.
 -91كفافي  ،عالء الدين( : )3990الصحة النفسية  ،ط  ، 3دار هجر للنشر والتوزيع ،
القاهرة.
 -94الكفافي  ،عالء الدين( : )3999االرشاد والعالج النفسي االسري  :المنظور النفسي
االتصالي  ،ط  ،3دار الفكر العربي  ،القاهرة.
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 -95مجمع اللثة العربية ( : )3995المعجم الوسيط  ،د.ن  ،القاهرة.
 -96المحارب  ،ناصر إبراهيم( : )1000المرشد في العالج االستعرافي السلوكي  ،دار الزهراء
 ،الريا

.

 -97محمد  ،محمد محمود( : )3991علم النفس المعاصر في ضوء االسالم  ،ط  ، 1دار
الشروق  ،جدة.
 -99المحمدي ،مروان علي.)3999 (.األفكار الالعقالنية وةير العقالنية و عالقتها وجهتي
الضبط الداخلي-الخارجي لدا عينة من طالب كلية المعلمين بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير
ةير منشورة ،جامعة أم القرا ،كلية التربية.
 -99المشاقبة ،محمد 1009 (.م).مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين واألخصائيين النفسيين
.عمان :دار المنهاج للنشر والتوزيع.
 -300مصطفى  ،دينا( : )1030سيكودراما  ،ط  ، 3مكتبة االنجلو مصرية  ،القاهرة.
 -303مراد  ،يوسف ( : )1000مدخل الي علم النفس  ،ط  ، 6دار المعارف  ،مصر.
 -301مرسي  ،هيام فتحي( : )1006دراسة لع

المتثيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بقلق

العنوسة لدا الفتيات  ،رسالة ماجستير ةير منشورة  ،جامعة عين شمس  ،القاهرة.
 -301مليكة  ،لويس( : )3999علم النفس الكلينيكي  ،ط  ، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
القاهرة.
 -304مير از  ،فاتن يوسف( : )1007عالقة األفكار الالعقالنية بالضثوط المهنية وصراع
األدوار المهنية واألسرية استراتجيات التعامل لدا معلمي التربية الخاصة في الكويت  ،رسالة
دكتو اره ةير منشورة  ،الجامعة األردنية  ،عمان .
 -305هايل  ،ناديا( : )3999كيف نعرف التفكير الالعقالني  ،ط  ، 3دار الفكر  ،األردن .
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ُُُُُُُُملحقُرقمُ(ُ)2
الصريح للقلق تايلور مقياس

اقتباس واعداد/الدكتور مصطفى فهمي
أستاذ ورئيس الصحة النفسية بجامعة عين شمس
والدكتور محمد أحمد ةالي/أستاذ علم النفس بجامعة األزهر
الكلية:

التخصص:

الجنس:

المستوا:

ذكر

مكان السكن

أنثى

مخيم

قرية
متوسط

المستوا االقتصادي مرتفع

مدينة
منخف

أمل من أن تق أر العبارات الموجودة بالجدول التالي بتمعن وتضع إشارة )  ( Xفي حقل
(ال ) إذا كانت ال تناسب وفي حقل (نعم) إذا كانت العبارة تناسب .
نعم

م

العبارة

3

نومي مضطرب ومتقطع.

1

مخاوفي كثيرة جدا بالمقارنة بأصدقائي.

1

يمر علي أيام ال أنام بسبب القلق.

4

أعتقد أني أكثر عصبية من اآلخرين.

5

أعاني كل عدة ليالي من كوابيس مزعجة.

6

أعاني من اآلالم بالمعدة في كثير من األحيان.

7

كثير جدا االحظ أن يداي ترتعش عندما أقوم بأي عمل.
ا

9

كثير من اإلسهال.
أعاني ا

9

تثير قلقي أمور العمل والمال.

30

تصيبني نوبات من الثثيان.

33

أخشى أن يحمر وجهي خجال.

31

دائما أشعر بالجوع.

31

أنا ال أثق في نفسي.

34

أتعب بسهولة.
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ال

35

االنتظار يجعلني عصبي جدا.

36

كثير أشعر بالتوتر لدرجة أعجز عن النوم.
ا

37

عادة ال أكون هادئا ،وأي شيء يستثيرني.

39

تمر بي فترة من التوتر ال أستطيع الجلوس طويال.

39

أنا ةير سعيد في كل وقت.

10

من الصعب علي جدا التركيز أثناء أداء العمل.

13

دائما أشعر بالقلق دون مبرر.

11

عندما أشاهد مشاجرة أبتعد عنها.

11

أتمنى أن أكون سعيدا مثل اآلخرين.

14

دائما ينتابني شعور بالقلق على أشياء ةامضة.

15

أشعر بأني عديم الفائدة.

16

كثير أشعر بأني سوف أنفجر من الضيق والضجر.
ا

17

كثير بسهولة حتى في األيام الباردة.
أعرق ا

19

الحياة بالنسبة لي تعب ومضايقات.

19

أنا مشثول دائما أخاف من المجهول.

10

أنا بالعادة أشعر بالخجل من نفسي.

13

كثير ما أشعر أن قلبي يخفق بسرعة.
ا

11

أبكي بسهولة.

11

خشيت أشياء وأشخاص ال يمكنهم إيذائي.

14

كثير باألحداث.
أتأثر ا

15

كثير من الصداع.
أعاني ا

16

أشعر بالقلق على أمور وأشياء ال قيمة لها.

17

ال أستطيع التركيز في شيء واحد.

19

من السهل جدا أن أرتب وأةلط لما أعمل شيء أرتب بسهولة.

19

أشعر بأني عديم الفائدة ،أعتقد أحيانا أني ال أصلح بالمرة.
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40

أنا شخص متوتر جدا.

43

عندما أرتب أحيانا أعرق ويسقط العرق مني بصورة تضايقني.

41

يحمر وجهي خجال عندما أتحدث لآلخرين.

41

أنا حساس أثر من اآلخرين.

44

مرت بي أوقات عصيبة لم أستطيع التثلب عليها.

45

أشعر بالتوتر أثناء قيامي في العادة.

46

يداي وقدماي باردتان في العادة.

47

أنا ةالبا أحلم بحاجات من األفضل أال أخبر أحد بها.

49

تنقصني الثقة بالنفس.

49

قليل ما يحصل لي حاالت إمسا تضايقني.

50

يحمر وجهي من الخجل.
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ملحق رقم ()1
اختبار األفكار العقالنية والالعقالنية
إعداد الدكتور :سليمان الريحاني /رئيس قسم علم النفس – الجامعة األردنية
المستوا.......... .:التخصص....................

الكلية ..............:
-الجنس :

ذكر

أنثى

-مكان السكن :

مخيم

قرية
متوسط

-المستوا االقتصادي  :مرتفع

مدينة
منخف

تحية طيبة:
بين يدي قائمة تحتوي على مجموعة من العبارات والجمل التي تعبر عن أفكار ومبادئ
واتجاهات يؤمن بها البع

أو يرفضها بشكل مطلق.

في المكان المناسب الذي يعبر عن موقف في كل ) (xأرجو قراءة كل من تل العبارات
ووضع إشارة منها .راجيا التكرم باإلجابة على جميع العبارات بكل الصراحة والصدق الممكنتين.
أرجو التأكد من اإلجابة على جميع العبارات دون استثناء ،ول خالص الشكر والتقدير.
م

نعم

العبارة

3

ال أتردد أبدا في التضحية برةباتي في سبيل إرضاء اآلخرين

1

أؤمن بان كل شخص يجب أن يسعى دائما لتحقيق أهدافه بأقصى ما يمكن من الكمال

1

أفضل السعي وراء إصالح المسيئين بدال من عقابهم ولومهم

4

ال أستطيع أن أقبل نتائج أعمال تأتي على ةير ما أتوقع

5

أؤمن بأن كل شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسه

6

يجب إال يشثل الشخص نفسه في التفكير بإمكانية حدوث الكوارث والمخاطر

7

أفضل تجنب الصعوبات بدال من مواجهتها

9

من المؤسف أن يكون اإلنسان تابعا لآلخرين ومعتمدا عليهم

9

أومن بأن ماضي اإلنسان يقرر سلوكه في الحاضر والمستقبل

 30يجب ان يسمح الشخص لمشكالت اآلخرين أن تمنعه من الشعور بالسعادة
 33أعتقد أن هنا حل مثالي لكل مشكلة البد من الوصول إليه
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ال

 31أن الشخص الذي ال يكون جديا ورسميا في تعامله مع اآلخرين ال يستحق احترامهم.
 31أعتقد أنه من الحكمة أن يتعامل الرجل مع المرأة على أساس المساواة
 34يزعجني أن يصدر عني سلو يجعلني ةير مقبول من قبل اآلخرين
 35أومن بأن قيمة الفرد ترتبط بمقدار ما ينجز من أعمال حتى وان لم تتصف بالسعادة أو
التعاسة.
 36أفضل االمتناع عن معاقبة مرتكبي األعمال الشريرة حتى أتبين األسباب
 37أتخوف دائما من تسير األمور على ةير ما أريد.
 39أؤمن بأن أفكار الفرد وفلسفته في الحياة تلعب دو ار كبي ار في شعوره بالسعادة أو التعاسة.
 39أؤمن بأن من إمكانية حدوث أمر مكروه ال يقلل من احتمال حدوثه.
 10أعتقد أن السعادة هي في الحياة السهلة التي تخلو من تحمل المسؤولية و مواجهة الصعوبات
 13أفضل االعتماد على النفس في كثير من األمور رةم إمكانية الفشل فيها.
 11ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتى وان حاول ذل
 11من ةير الحق يحرم الفرد نفسه من السعادة أذا شعر بأنه ةير قادر على إسعاد ةيره ممن
يعانون من الشقاء.
 14أشعر باضطراب شديد حين أفشل في إيجاد الحل الذي أعتبره حال مثاليا لما أوجه من
مشكالت.
 15يفقد الفرد هيبته واحترام الناس له اذا أكثر من المرح والمزاح.
 16أن تعامل الرجل مع المرأة من منطلق تفوقه عليها يضر في العالقة التي يجب ان تقوم
بيتهما
 17أؤمن بأن رضا جميع الناس ةاية ال تدر
 19أشعر بأن ال قيمة لي إذا لم أنجر األعمال الموكلة لي بشكل يتصف بالكمال مهما كانت
الظروف.
 19بع

الناس مجبولون على الشر والخسة والنذالة ومن الواجب االبتعاد عنهم احتقارهم.

 10يجب أن يقبل اإلنسان باألمر الواقع أذا لم يكن قاد ار على تثييره.
 13أؤمن بأن الحظ يلعب دو ار كبي ار في مشكالت الناس وتعاستهم.
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 11يجب أن يكون الشخص حذ ار ويقظا من إمكانية حدوث المخاطر
 11أؤمن بضرورة مواجهة الصعوبات بكل ما استطيع بدال من تجنبها و االبتعاد عنها
 14ال يمكن أن تصور نفسي دون مساعدة من هم أقوا مني.
 15أرف

أن أكون خاضعا لتأثير الماضي.

 16ةالبا ما تؤرقني مشكالت اآلخرين وتحرمني من الشعور بالسعادة.
 17من العبث أن يصر الفرد على إيجاد ما تعتبره الحل المثالي لما تواجهه من المشكالت.
 19ال اعتقد أن ميل الفرد للمداعبة والمزاج يقلل من احترام الناس له
 19أرف

التعامل مع الجنس األخر على أسس المساواة.

 40أفضل التمس بأفكاري ورةباتي الشخصية حتى وان كانت سببا في رف

اآلخرين لي.

 43أؤمن أن عدم قدرة الفرد على الوصول إلى الكمال فيما يعمل ال يقلل من قيمته.
 41ال أتردد في لوم وعقاب من يؤذي اآلخرين ويسئ إليهم.
 41أؤمن بأن كل ما يتمنى الفرد يدركه.
 44أؤمن بأن الظروف الخارجية عن إرادة اإلنسان ةالبا ما تقف ضد تحقيقه لسعادته.
 45ينتابني خوف شديد من مجرد التفكير بإمكانية وقوع الحوادث والكوارث.
 46يسرني أن أواجه بع

المصاعب والمسؤوليات التي تشعرني بالتحدي.

 47أشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواجهة مسؤولياتي.
 49أعتقد أن اإللحاح على التمس بالماضي هو عذر يستخدمه البع

لتبرير عدم قدرتهم على

التثيير.
 49من ةير الحق أن يسعد الشخص وهو يرا ةيره يتعذب.
 50من المنطقي أن يفكر في أكثر من حل لمشكالته وان يقبل بما هو عملي وممكن بدال من
اإلصرار على البحث عن ما يعتبره حال مثاليا.
53

أؤمن بأن الشخص المنطقي يجب أن يتصرف بعفوية بدال من ان يقيد نفسه بالرسمية والجدية.

 51من العيب على الرجل أن يكون تابعا للمرأة.
ُ
ُ
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ملحقُ(ُ )3
جلساتُُالبرنامجُاإلرشاديُ(السيكودراما) ُ
الجلسةُُاألولى ُ
عنوانُُالجلسةُ:التعارفُُبينُُالمشاركينُوالمرشد ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
 التعارف بين المشاركين وبعضهم البعمع بعضهم البع

وبين المشاركين والباحث لكسر الجمود والتواصل

.

األهداف الخاصة :
 -3التعارف بين المشاركين والمرشد.
 -1التعرف بين المشاركين وبعضهم البع

.

 -1التعرف على البرنامج اإلرشادي والهدف منه.
 -1اإلتفاق على أسس وقواعد العمل الجماعي
 -4اإلتفاق على مواعيد الجلسات اإلرشادية.
 -5كسر الجمود بين الطالب والمرشد والطالب وبعضهم البع

.

األسلوبُُالمستخدمُ :
اإللقاء ،المحاضرة  ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
األدوات المستخدمة :
ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط – ميكروفون
محتوا الجلسة

(آلية تنفيذ النشاط )

أوال:
 -3تبدأ الجلسة بحضور المرشد وجميع الطالب المشاركين في البرنامج اإلرشادي.
 -1يجلس الجميع في شكل دائري بحيث يرا كل واحد منهم اآلخر.
-1

يبدأ المرشد الجلسة بالتعريف عن نفسية وطبيعة عمله والدور الذي سيقوم به خالل

الجلسات اإلرشادية.
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 -4يتر المجال للمشاركين حيث يبدأ كل طالب بالتعريف عن نفسه وعمره وصفه وأي
معلومات أخرا يريد إضافتها كالهوايات أو مكان السكن وةير ذل .
 -يبدأ المرشد بتوضيح بع

قواعد العمل الجماعي واإلتفاق مع المشاركين علية من

بداية الجلسات نحو ( إحترام اآلراء – المشاركة – السرية – التعاون – إحترام المشاعر – عدم
المقاطعة .....وةير ذل ) ،ويفضل أن يكون ذل مكتوبا على لوح بوستر يتم التوقيع عليه من
قبل كل المشاركين بعد اإلنتهاء منه ويسمى (إعالن المبادئ األساسية) وتتمثل هذه القواعد
والقوانين كالتالي:
 -3اإللتزام بالحضور وبمواعيد تنفيذ الجلسات.
 -1إحترام الثير.
 -1اإلصثاء الجيد والناشط.
 -4اإلستئذان قبل الحديث وعدم المقاطعة أثناء الحديث.
 -5الديمقراطية في الحوار أي لكل طالب الحق في التعبير عما يجول بخاطره بكل يسر.
 -6التقبل و احترام أراء الثير وعدم االستهزاء والسخرية بهم وتوجيه النقد الالذع لهم.
 -7اإللتزام بالهدوء أثناء اإلستماع للقصة وأثناء التمثيل.
 -9البقاء في قاعة النشاط حتى نهاية الجلسة.
 -9المحافظة على نظافة المكان.
-30التفاعل والمشاركة الجماعية.
 -33عدم التدخين أثناء النشاط.
 -31السرية.
 -5على المرشد اآلن توضيح ماهية البرنامج اإلرشاد واألهداف المرجوة منه ،وكذل

عدد

جلساته ومكان تنفيذها والموعد المحدد لها واإلجراءات التي يقوم الجميع بالمشاركة في
تنفيذها خالل الجلسات اإلرشادية.
ثانياُ ُ:
 -3التعارف من خالل بع

األلعاب التنشيطية ( مثل محطة التعارف ) وهو أن يكتب كل

طالب اسمه في ورقة صثيرة ثم توضع في سلة ثم يقوم الطالب بسحب ورقة عشوائية لتعرف
على الشخص بصفة (مذيع) ثم يوم الشخص الذي سئل بتكرار التجربة.
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 -1ينفذ هذا النشاط بصحبة الطالب بهدف إذابة الجليد وكسر الجمود فيما بين الطالب أنفسهم
من جهة والباحث من جهة أخرا ،ومن أجل خلق أجواء مليئة بالثقة واأللفة والفرح والسرور.
ثالثا:
 -1تنتهي الجلسة األولى باالتفاق المحدد للجلسة المقبلة وموضوعها ،وتر مجال آخر ألي
تعليق أو إضافة من قبل المشاركين على نقطة تم مناقشتها خالل فترة الجلسة األولى.
الجلسةُُالثانية ُ
عنوانُُالجلسةُ:القلقُ(تعريفهُُ-أسبابهُُ–ُأنواعهُُ–طرقُُعالجهُُ)ُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
-توعية الطالب المشاركين بحالة القلق وما هي األسباب التي تجل الشخص معر

للقلق

ونتائجه في الحاضر والمستقل.
األهدافُُالخاصةُ ُ:
 -3أن يفسر الطالب المشاركون القلق حسب وجهة نظرهم.
 -1أن يتعرف المشاركون على القلق وأنواعه وأسبابه.
 -1أن يضع المشاركون حلوال عالجية للقلق.
 -4أن يتحدث الطالب المشاركون عن أكثر األمور التي تجعلهم عرضة للقلق.
األسلوبُُالمستخدمُ :
ألعاب تنشيطية  ،مناقشة
الموادُُالمستخدمة :ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية (سوق التعارف )
وهي أن يكتب المشاركين أسمائهم على ورق مالحظات ثم تطوا الورقة ويرمى الورق
بشكل عشوائي على الحضور ويقوم كل مشار بأخذ ورقة وقراءة االسم والبحث عن صحب
االسم.

- 188 -

ثانيا :المحتوا
يقوم المرشد بطرح الموضوع بشكل أسئلة للطالب ويقوم الطالب باإلجابة حسب وجه
نظرهم ثم يحاول المرشد استدراجهم إلى الحوار والنقاش بخصوص المواضيع المذكورة ثم يحاول
المعلومات لديهم.

تصحيح بع

الجلسةُُالثالثة ُ
عنوانُُالجلسةُ:االفكارُُالالعقالنيةُ(تعريفهاُ-أسبابهاُ–ُأنواعها)ُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
توعية الطالب المشاركين بمفهوم االفكار الالعقالنية وما هي األسباب التي تجل الشخصأكثر عرضة لتل االفكار.
األهداف الخاصة:
 -3أن يفسر الطالب المشاركون االفكار الالعقالنية.
 -1أن يتعرف المشاركون على أنواع االفكار الالعقالنية كما فسرها أليس.
 -1أن يضع المشاركون حلوال عالجية لها من وجه نظرهم.
-4

أن يفسروا حسب وجه نظرهم

أكثر األمور التي تجعلهم هذه االفكار تجول

بخاطرهم.
األسوب المستخدم:ألعاب تنشيطية  ،مناقشة
المواد المستخدمة :ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية (التعارف من خالل األشياء )
وهي أن يضع المشاركين بع

من خصائصهم على الطاولة (مثل ساعة –قلم-خاتم –

جوال –محفظه –نقود )وةيرها ثم يقوم المشار باختيار شي من األشياء وتعريف نفسه ولما
اختار هذا الشيء مع ذكر لبع

هواياته.
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ثانياُ:المحتوىُ ُ
يقوم المرشد بطرح الموضوع بشكل أسئلة للطالب ويقوم الطالب باإلجابة حسب وجه
نظرهم ثم يحاول المرشد إستدراجهم الي الحوار والنقاش بخصوص المواضيع المذكورة ثم يحاول
تصحيح بع

المعلومات لديهم.

ُ
الجلسةُالرابعة ُ
عنوانُالجلسةُ:تنميةُمهاراتُالخيالُ ُ
العاب خيال (تدريب الحركة التي يعتمد على ترجمة األفكار والخياالت إلى حركة )
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام :تنمية مهارات الخيال عن الطالب ومساعدتهم على ترجمه خياالتهم الي مواقف
حركية والتعبير عنها.
األهدافُالخاصةُ ُ:
 -3تنمية مهارات الخيال عند الطالب
 -1كسر الجمود ودمج المشاركين مع بعضهم البع

.

 -1جذب المشاركين إلى أهمية البرنامج اإلرشادي.
-4إكساب الطالب القدرة على المرونة والتكيف مع التثيرات.
 -5استثالل الطاقة الذهنية والحركية من أجل المتعة النفسية.
 -6إتاحة الفرصة أمام الطالب للتنفيس عن انفعاالتهم وتوتراتهم المختلفة.
 -7إكساب الطالب بع

القيم مثل ( الحب  ،التعاون ،الصدق )والمهارات مثل حل

(المشكالت واتخاذ القرار )
األسلوبُالمستخدم :ألعاب تنشيطية  ،عصف األفكار ،الدراما
الموادُالمستخدمة :ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط –أعواد كبريت
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :التثذية الراجعة
 -3مراجعة ما تم االتفاق عليه بالجلسة السابقة.
ثانيا :لعبة تنشيطية
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 -3لعبة تنشيطية للتعارف وكسر الجمود وهي لعبة أعواد الكبريت.
يتم توليع عود كبريت ويتكلم الطالب عن نفسه الي أن يطفئ عود الكبريت حيث يستطيع
أن يتكلم طالما عود الكبريت مشتعل.
ثالثا :النشاط
 -3ثم يتم بعد ذل

وضع المشاركين بشكل دائري مع كتابة عبارات خيال توزع على

الطالب مثل ( تخيل ان تمشي على النار – تخيل ان خائف – تخيل ان تلمس السماء –
تخيل ان تشد شيء ثقيل – تخيل ان فقد إنسان عزيز – تخيل ان أب – تخيل ان متعب
وةيرها.
ثم يقوم المدرب بوضع زجاجة في الوسط ولفها وكل طالب تكون الزجاجة مداره إليه يقف
في الوسط ويقوم الطالب اآلخر بقراءة الورقة وعلى الطالب أن ينفذها بإتقان.
ُ
الجلسةُُالخامسة ُ
عنوانُُالجلسةُ:تدريباتُُالتنفيسُُاإلنفعاليُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة.
الهدف العام:
 أن يتعرف المشاركون على أهمية التنفيس واعطائهم فرصة حقيقة للتفري( طاقاتهماالنفعالية (السلبية)
األهداف الخاصة:
 -3مساعدة الطالب تدريجيا على التعرف على خصائص التنفيس اإلنفعالي وامكانياتها
التعبيرية.
 -1إعطاء فرصة للطالب لتفري( الطاقات السلبية لديهم من خالل الحركة واالنبساط مع
زمالئهم.
األسلوب المستخدم :ألعاب تنشيطية ،الد ارما
المواد المستخدمة :باللين – كرة تنس
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
 لعبة تنشيطية ( العاب درامية )- 191 -

 جلس الطالب في القاعة ورحب الباحث بهم وأثني عليهم  ،ومن ثمه قام وبمشاركة الطالبفي تلخيص مجريات الجلسة السابقة ،حيث قام أحد الطالب بسرد أهم النقاط اإليجابية التي
إ ستفادوا منها في الجلسة السابقة ،وبعد ذل أخبرهم الباحث بأنه اليوم ينوي القيام ببع

األلعاب

والتمرينات الممتعة والتي تجلب المتعة والسرور.
 تدريبات الشهيق والزفير طلب الباحث من الطالب الوقوف وجعل الذراعان مفتوحان ،ثم قامبعمل زفير مع نصف فم مفتوح وانحناءة أمامية للجسم والرأس والطلب من الطالب القيام بعمل
هذا التدريب كما يفعل  ،ثم قام بعمل شهيق عميق من األنف والذراعان مفتوحان والجسم
منتصب ثم حبس األنفاس لمدة ثوان وكرر بصحبة الطالب هذا التمرين لعدة مرات.
 بعد اإلنتهاء من ذل  ،طلب الباحث من الطالب التحر نحو المقاعد وطلب من كل إثنينأن يقف كل منهما أمام اآلخر على المقعد وأعطي لكل منهم كرة تنس طاولة وطلب من كل
منهم أن يوصلها إلى زميله عن طريق النفخ ويفعل زميله العكس ويردها إليه.
 نفخ وتفجير الباللين قام الباحث بإعطاء كل طالب من المجموعة اإلرشادية بالون ،وطلبمنهم إنتظار إشارة البدء ،لنفخ الباللين معا حتى تفجير البالون والطالب الذي يفجر بالونه من
خالل النفخ أوال يعتبر فائ از(.شحاته)115 :3999 ،
الجلسةُُالسادسة ُ
عنوانُُالنشاطُُ:األمنياتُ(معرفةُُأمنياتُُالطالبُُفيُالحاضرُُوالمستقبل)ُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة.
الهدفُُالعامُ ُ:
 أن يتحدث المشاركون عن أمنياتهم في الحاضر والمستقبل والتعرف على أكثر األشياء التيتثير قلقهم وانفعاالتهم.
األهداف الخاصة:
 -3التنفيس اإلنفعالي
 -1معرفة أمنيات المشاركين والتعرف على أفكارهم وأكثر األمور التي تقلقهم في الحاضر
والمستقبل.
 -1كسر الجمود ودمج المجموعة مع بعضهم البع
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 -4العمل ضمن مجموعة.
األسلوب المستخدم:المحاضرة  ،ألعاب تنشيطية  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :منديل  -خاتم
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية
 -3لعبة تنشيطه ( الساحر ) أن يختار الباحث إحد الطالب ويتفق معه على إشارة معينة
يتعرف من خاللها على ما إختاره الطالب وهو خارج القاعة.
 -1يخمن الطالب كيف إستطاع الساحر معرفه ما إختاروه
ثانيا :األمنيات
 -3يقف الطالب بشكل دائري ويكون المدرب في الوسط ويشرح طبيعة الفكرة.
 -1يقوم المرشد بعمل استرخاء مع الطالب( لو إن تمل خاتم سليمان ) ثم طرح عبارة
تشبي

لبي

ملك

وبين إيدي

) ثم يسإل الطالب بشكل عشوائي عن أمنياتهم التي يحب أن

يحققها على الطالب أن يختار بع
 -1وبع

األمنيات له في الحاضر والمستقبل.

األسئلة تتعلق بخوفهم وقلقهم  ،وبع

األفكار التي يفكرون بها.

ُ
الجلسةُُالسابعة ُ
عنوانُُُالنشاطُ:تدريباتُُإدراكُُاإلحساسُُوالتركيزُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
تنمية المهارات الحسية واإلدراكية لدا الطالب المشاركين والعمل على تطوير مهارات اإلستنتاج
واإلكتشاف والتركيز لديهم.
األهدافُُالخاصةُ ُ:
-3تنمية رهافة الحس و القدرة على إد ار األشياء لدا الطالب.
-1تطوير حواس الطالب وقدرتهم على اإلستنتاج.
-1استخدام الطالب لحواسهم في عمليات اإلكتشاف والتعامل مع األشياء.
-4تطوير قدرات اإلنتباه والتركيز لدا الطالب بشكل عام.
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-5إعطاء الطالب الفرصة الكاملة للتركيز على مهمات شيقة ومثير لحب اإلستطالع.
-6تعليم الطالب قوة المالحظة وتركيز اإلنتباه.
-7تعليم الطالب الحفظ السريع بالذاكرة قصيرة المدا ألكبر فترة زمنية ممكنة.
األسلوب المستخدم :ألعاب تنشيطية  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :بقوليات -علب كوال -أكياس –حصى...وةيرها
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال:لعبة تنشيطه ( الذاكرة )
 -3توضع بع

األشياء علة األر

الطالب إلى األشياء ويخرج تحري

مثل ( ساعة –قلم –خاتم –ورقة ) وةيرها ثم ينظر

األشياء من مكانها على الطالب معرفة ما الذي تحر أو

إختفى.
ثانياُ:النشاطُ ُ
* كشف األشياء باستخدام الحواس ( السمع )
طلب الباحث من الطالب اإلنصات والتركيز إلى األصوات المنبعثة من خارج قاعة
النشاط ،حيث إ تفق الباحث مع أحد األشخاص المساعدين بإصدار عدد من األصوات مع وجود
فترة زمنية بين كل صوت وصوت ،من أجل تعرف الطالب على تل األصوات ومناقشة الباحث
لهم حول ماهية الصوت ونوعه ،والسبب الذي يمكن أن يكون صادر بسبه أو عنه .وتتمثل هذه
األصوات في "أصوات ترتيب كراسي ،أصوات علب كوال عندما توضع في كيس نايلون  ،صوت
شاكوش يدق به مسمار ،علبة بها حصى.
* حاسة( اللمس)قام الباحث بإحضار مجموعة من األشياء جزء من هذه األشياء موجود داخل
أكياس أو ملفوف بقطعة من القماش ،وجزء آخر مكشوف في أطباق بالستيكية ومن هذه
األشياء :حبات رز ،حبات فصوليا ،حبات الفول  ،مسطرة ،حجر ،قطعة بسكويت ،وطلب من
الطالب إةما

أعينهم من أجل التعرف على تل

األشياء من خالل لمسها ،وكذل

االستخدامات التي يمكن أن تستخدم فيها.
*(حاسة البصر) طلب الباحث من أحد الطالب البدء بمالحظة األشياء الموجودة داخل قاعة
النشاط بتركيز شديد ،بحيث يحتفظ في ذاكرته أكبر قدر ممكن من التفاصيل لمدة عشر ثواني،
ومن األشياء التي يمكن التركيز عليها على سبيل المثال اللوحات المعلقة على الجدران أو لون
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هذه اللوحات أو الزينة الموجودة إلخ ، ..وبعد اإلنتهاء من المدة المحددة طلب منه إةما
عينيه أو اإللتفاف بعكس المكان الذي كان ينظر إليه بحيث ال يراه ،وبدأ الطالب بسؤاله عن
األشياء التي كان ينظر إليها ومرك از فيها ،والباحث هنا يتر المهمة للطالب المسترشدين لتحديد
صحة أو خطأ التفاصيل التي يذكرها الطالب ،وبعد اإلنتهاء تم إعادة الكرة مع طالب آخر.
ُ
الجلسةُُالثامنة ُ
عنوانُُالنشاطُ:العابُُاسترخاء ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدفُُالعامُ :
 بهدف للوصول الي ضبط المشاعر وتخفيف القلق وتثيير مفاهيم الحياة القاسية والعنيدة اليسلو كامل رقيق مبنى على الثقة بالنفس
األهدافُُالخاصةُ ُ:
 -3تنمية القدرة على المحاكاة والتقليد لدا الطالب.
 -1تنمية القدرة على التخيل واإلبداع لدا الطالب.
 -1تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
 -4تنمية الشعور بأهمية العمل الجماعي التعاوني لتعزيز الروابط اإلجتماعية بين الطالب.
 -5مساعدة الطالب على إيجاد جو من التجانس واإلسترخاء.
األسلوب المستخدم :الرسم  ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :منديل  -خاتم
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوالُ:لعبةُُتنشيطيةُ ُ
 -3لعبة تنشيطية ( المشي على الورق ) يختار المدرب طالبين كل طالب معه ورقه  A4يبدأ
الطالبين بالمشي على الورق دون لمس األر .
ثانياُ:أكثرُُاألشياءُُالتيُتقلقُُالشبابُ ُ
 -3وضع الطالب بشكل نصف دائري مع الجلوس بوضع اإلسترخاء.
 -1مع التركيز على شيء معين يستطيع الجميع أن يراه.
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 -1مع فتح موسيقى هادئة للطالب.
 -4ثم يتكلم المرشد قصة معينه تتالءم وتفكير الشباب واحساسهم.
 -5ثم يسال المرشد الكل بشكل عشوائي وموجه أسئلة متضادة للطالب مثل ( ما هو أسعد يوم
بحيات – ما هو اليوم الحزين عند – متى تشعر بالقلق – متى تكون مرتاح-هل أنت سعيد –
هل أنت حزين ) وةيرها من األسئلة.
 -6يقف الجميع في وسط القاعة بشكل عشوائي ويحمل كل واحد ورقة مالحظات يكتب فيها
عبارة أو موقف يجعله عرضه للقلق وللتفكير بشكل ةير عقالني.
 -7يمشي الجميع بشكل عشوائي وببطئ شديد ويلصق ورقته بالحائط

يحاول أن يمشي

منفرداص وبالطريقة التي تكون مناسبة.
 -9يقوم المرشد بعد ذل بجمع الورق وتوزيعه على الطالب بشكل عشوائي.
 -9يقوم كل طالب بقراءة الورقة والتعبير برأيه عن الموقف ثم يناقش جميع الطالب المواقف
بشكل حضاري مع مناقشة الحلول من وجه نظرهم .
الرجعةُ ُ
ثالثاُ:التغذيةُُ ُ
 يشكر الباحث الطالب على جهدهم وتعاونهم مع تقييم ختامي للجلسة من خالل رسم وجهمضح ووجه حزين ووجه عادي ويقوم كل طالب بوضع إشارة على أي وجه يشعر به الطالب.
ُ
الجلسةُُالتاسعة ُ
عنوانُُالنشاطُ :كرسي اإلعتراف ( القلق واألفكار الالعقالنية )
مدة النشاط45 :دقيقة.
الهدفُُالعامُ .
 زيادة التعارف بشكل أكبر بين المشاركين والعمل على معرفة الضثوط والمشكالت لداالشباب وتدعيم مفهوم الصراحة والصدق لديهم.
األهدافُُالخاصةُ ُ:
 -3إعطاء الطالب الثقة بالنفس.
 -1تعليم الطالب المواجه والصراحة.
 -1كسر الجمود واذابة الجليد والحد من الخجل.
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 -4إضافة جو من المرح.
 -5تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
 -6مساعدة الطالب على إيجاد جو من التنفيس واإلسترخاء.
األسلوب المستخدم:ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :ورق  -A4ورق مالحظات
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوالُ:لعبةُُتنشيطيةُُ(عنترُوعبلهُ)ُ ُ
 -3قسم الباحث الطالب إلى ثالث مجموعات تقف كل مجموعة موازية لألخرا ،ومسمى
األولى عنترة ومسمى الثانية عبلة ،والثالثة يطلق الحصان  ،وطلب منهم عند سماع أي مجموعة
مسماها أثناء سرد قصة "عنترة وعبلة " من قبل الباحث الجلوس والوقوف بسرعة ،والذي ال يقوم
بذل ال يكون مرك از فيخرج من اللعبة ( .قسم التوجيه واالرشاد)1004 ،
 يجلس جميع الطالب بشكل حدوة حصان.ثانياُُ:النشاطُ ُ
 -3يوضع كرسي اإلعتراف في الواجهة بحيث أن يكون مواجه للجميع.
 -1جميع األسئلة بوضعها المرشد وتتعلق بعبارات القلق واألفكار أالعقالنية التي وردت
بالمقياسين.
 -1من يجلس على كرسي اإلعتراف يجب أن يجيب على كل األسئلة.
 -4تعطى فرصة للجميع بالمشاركة في لعبة كرسي االعتراف.
 -5يسمح كل طالب بإبداء رأيه ومشاعره عندما كان جالس على كرسي اإلعتراف.
 -6يسأل الطالب الطالب على كرسي اإلعتراف كال على حدا مع إعطاء الطالب الفرصة
الكاملة لإلجابة والتعبير عن نفسه دون مقاطعة.
التثذية الرجعة والتقويم:
 -3يشكر الباحث الطالب علة جهدهم وتعاونهم مع تقييم ختامي للجلسة من خالل رسم وجه
مضح ووجه حزين ووجه عادي ويقوم كل طالب بوضع إشارة على أي وجه يشعر به الطالب.
ُ
ُ
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الجلسةُُالعاشرة ُ
عنوانُُالنشاطُ:الكلماتُُالحرةُ(اإلفكارُالالعقالنيةُوالقلق) ُ
مدة النشاط45 :دقيقة.
الهدفُُالعامُ ُ:
التعرف على أهم المشكالت التي تؤثر في المشاركين واعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم
ومشاعرهم.
األهدافُُالخاصةُ :
 -3تنفيس اإلنفعالي .
 -1إعطاء الطالب فرصة للتعبير عن أنفسهم.
 -1معرفة مشاكل الشباب واحتياجاتهم ومناقشتهم فيها.
 -4إعطاء الطالب الثقة بالنفس.
 -5تعليم الطالب المواجه والصراحة.
 -6كسر الجمود واذابة الجليد والحد من الخجل.
 -7إضافة جو من المرح.
 -9تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
األسلوب المستخدم:ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة:ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط –طابة – زجاجات فارةة
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية (لعبة البولنج )
 -يقوم الباحث بإحضار طابة وبع

وصفها بشكل هرمي
الزجاجات البالستيكية الفارةة ّ

(مثلث) ،وطلب من أحد الطالب دحرجة الطابة بهدف إصابة الزجاجات عن بعد عدة أمتار
حتى ينجح في إصابة الهدف ،وتم إعادة الكرة مع الطالب اآلخرين( .بوناماكي)1000:45 ،
ثانيا :النشاط األفكار الالعقالنية والقلق

 -3يكتب المرشد مجموعة من الكلمات على ورق فليب تشارط ( مشكلة – األسرة –
المستقبل – المال – الحقيقة – العصبية –الوقت –السعادة – الحزن –العنف ) وةيرها من
الكلمات التي تأثر في الطالب وتكون جزء من إحتياجاتهم.
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 -1يقوم كل طالب مشار بإختيار كلمه وتعريفها وتمثيلها أمام المجموعة مع اإلستعانة
مع طالب أخر لو إحتاج األمر مع ذكر موقف وسبب إختياره الكلمة.
ثالثا :التثذية الرجعة
 -3مناقشة حول الجلسة وابداء رأي المشاركين فيها و يشكر الباحث الطالب على
جهدهم وتعاونهم معه.
ُ
الجلسةُُالحاديُعشرة ُ
عنوانُُُالنشاطُ:االفكارُُالالعقالنيةُ-القلقُُمقاطعُدراميةُ"ُ ُُ"2
(حبُُالتملكُ–ُالقلقُ–ُاتخاذُالقرارُ) ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدفُُالعامُ ُ:
 زيادة الوعي عند الطالب المشاركين من خالل مواقف إدرامية تشجعهم على التعرف علىمشاكلهم وانعكاساتهم السلبية وتنمية وتطوير قدراتهم على حل المشكالت واتخاذ القرار.
األهدافُُالخاصةُ :
 -3تقبل الطالب ومنحهم التشجيع الالزم للتعبير عن مشاعرهم وأحالمهم المختلفة.
 -1التعرف على المشاعر السلبية لدا الطالب وانعكاساتها السلبية في حياتهم إعطاء الطالب
فرصة للتعبير عن أنفسهم..
 -1خلق جو من التضامن واإلحساس بالمسئولية.
 -4تطوير الوعي لدا الطالب حول المشاركة الجماعية في األنشطة الالمنهجية.
 -5تنمية القدرة على حل المشكالت لدا الطالب.
 -6التنفيس اإلنفعالي.
 -7تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
األسلوب المستخدم:التمثيل ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
الموادُُالمستخدمةُ:قصةُ ُ
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
دراما تمثيله حب التمل – القلق – إتخاذ القرار
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قصة ( األصدقاء ) إعداد الباحث
محمد ومحمود وعلي طالب يدرسون في كلية فلسطين التقنية وتجمع ثالثتهم صداقة كبيرة
حيث أنهم ال يفارقون بعضهم البع

 ،يتحدثون مع بعضهم البع

عن مستقبلهم تطلعاتهم

ار من وجه نظره.
وأمالهم .محمد يقول أنا ارةب في العمل الحكومي ..هو أكثر إستقر ا
ومحمود يحب أنا يعمل في مجال تخصصه وهو أن يكون له محل تصوير يرةب بان يمتل
محل تصوير.
أما علي فقرر أن يجمع بع

النقود ويهاجر إلى خارج البلد ألنه يعتقد أن هذه البالد ال يمكن

أن يكون فيها سعيدا.
وفي يوم من األيام كان يمشي األصدقاء الثالثة فوجدوا حقيبة كبيرة ....إلتف الثالثة حول
الحقيبة فكر محمود فقال:أعتقد أنها حقيبة كتب.
أما محمود فقال :إعتقد شنطة فارةة.
أما علي فقال :أتمنى أن ال تكون كذل .
قرر الثالثة فتح الحقيبة وتفاجأ الجميع ( نقود كثيرة ) قال الثالثة.وفي وجوههم عالمات الدهشة.
قال محمد :نذهب إلى الشرطة ونعطيهم المبل(.
فرد محمود عليه فقال :ال نعلق إعالنات عند المساجد.أما علي فقال ال ال نقسم المبل( علينا
نحن الثالثة.
إستثرب محمود ومحمد من تصرف علي وقاال ماذا تقول.
رد علي بحزم :أقول الحق لنقسم هذه النقود.
قال محمد ومحمود :ال ال مستحيل.
رد علي نعطي نفسنا يوم للتفكير..
فوافق الثالثة  ،أخد علي الشنطة للبيت وضعها أمامه واخذ يقنع نفسه أنهها من حقه وأن محمد
ومحمود مجانين.
أما محمد فجلس يفكر في األمر بشكل منطقي لو سلمناها للشرطة ألخذنا حقنا الشرعي منها
وصاحبها يمكن أن يكون محتاج للنقود.
أما محمود فاخذ شيطانه يتحدث أعتقد أنها من حق وتساعد في فتح المحل نعم إنها من
حق لنقسم المبل( علينا.
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أما علي فكان مقر ار أن هذا المبل( من حقه.
إجتمع الثالثة قرر علي ومحمود تقسم المبل( وانسحب محمد من الموضوع قائال أنا لست معكم
وال استطيع أن أكون سارق.
رد اإلثنين :لسنا لصوص
بعد فترة بدأت مالمح القلق تجوب عقل محمود يحلم أحالم مزعجة ال ينام كثي ار يشعر بالقلق
كثي ار وأهمل في دراسته أخذ يعاقب نفسه وفي النهاية قرر تسلم المبل( للشرطة
إنما علي إخذ المبل( وسافر.
 بعد اإل نتهاء من سرد القصة لخص الباحث مجريات القصة ،ومن ثم قام بتوزيع أدوار القصةعلى الطالب المسترشدين كل حسب رةبته حيث بدأ الطالب بتجسيد مجريات وأحداث القصة
(سيكودراما)،وبعد اإلنتهاء من التمثيل فتح الباحث المناقشة أمام الطالب حول مجريات القصة
(التمثيلية)حيث تم التركيز في المناقشة الجماعية على الجانب السلوكي في التمثيل ألدوار
القصة ،وكذل

سلو

أبطال القصة ،والدروس والعبر المستفادة من القصة المسرحية ،وعن

شعور الطالب وهم يمثلون وةير ذل من التساؤالت.
وفي نهاية الجلسة شكر الباحث الطالب على مشاركتهم الفعالة في التمثيل والمناقشة والحوار.ُ
الجلسةُُالثانيةُعشر ُ
عنوانُُُالنشاط:االفكارُُالالعقالنيةُ-القلقُُُُمقاطعُدراميةُ"ُ "1
(الخجل – إنكار الذات – التردد )
مدة النشاط45 :دقيقة.
الهدف العام:
 زيادة الوعي والحد من الخجل والتردد عن الطالب والمشاركين من خالل مواقف إدراميةوالعمل على تنمية مهارات تحقيق وتقدير الذات.
األهداف الخاصة:
 -3تقبل الطالب ومنحهم التشجيع الالزم للتعبير عن مشاعرهم وأحالمهم المختلفة.
 -1التعرف على المشاعر السلبية لدا الطالب وانعكاساتها السلبية في حياتهم وتعامالتهم
والمجتمع مثل الخجل والتردد ونكران الذات.
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 -1خلق جو من التضامن واإلحساس بالمسئولية.
 -4تطوير الوعي لدا الطالب حول المشاركة الجماعية في األنشطة الالمنهجية.
 -5تنمية القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرار لدا الطالب.
 -6تنفيس اإلنفعالي.
 -7تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب.
األسلوب المستخدم:التمثيل ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :قصة
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
دراما تمثيله الخجل – إنكار الذات – التردد
قصة( الفائز ) إعداد الباحث
قررت كلية فلسطين التقنية إنشاء مسابقة ،كما كل عام مسابقة الكترونية لتشجع التعليم
اإل لكتروني داخل الكلية وكان على هامش هذه المسابقة مسابقة إبداعية تشمل تصميم األزياء
والفن التشكيلي التصوير األفالم التسجيلية والتطريز وةيرها.
قرر الكثير من طالب الكلية الدخول إلي المسابقة وسجلوا أسمائهم وأخذوا يبحثون عن أفكار
تساعدهم في أن يكونوا مبدعين.
قرر رشا وسماح وأحمد ومصطفى المشاركة في المسابقة وأخذ كل منهم يفكر في فكرة ممكن أن
تكون الفائزة.
قالت رشا :أنا سوف أدخل مسابقة تصميم المالبس.
وقالت سماح :أنا سوف أشار في الفن التشكيلي.

أما أحمد فقال :أما أنا ففي التصوير

الفوتوةرافي ،ومصطفى قال :في التصميم .أخذ الكل يفكر بفكرة ممكن أن تجعله أكثر للفوز
يكون فيه حسا إبداعيا.
كانت سما طالبة متفوقة جدا لكنها دائما كانت صامته ال تتحدث مع أحد تحب أن تجلس
لوحدها وال تتحدث كثي ار مع صديقاتها.
سألتها سماح :سما أترةبين في المشاركة.
قالت سما :ال أعرف.
قالت سماح :أنت موهوبة ومتفوقة.
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قالت سما :بصوت منخف

ال أحب أن أشار  ،لكن يمكنني مساعدت .

فكرت سماح وقالت :نعم لتساعديني رأت سماح سما جالسة في ساحة الكلية.
قالت سماح :ممكن أن أجلس مع  .ردت سما :تفضلي.
قالت سماح :لماذا أنت خجولة جدا .صمت سما وأخذت نفس عميق وقالت سما :أنا أخاف من
كل شي.
قالت سماح :لماذا ردت سما ال أعلم.
ثم قالت سما :لدي فكرة رائعة.قالت سماح وما هي.
قالت سما :نصمم لوحة من الفن التشكيلي على الحاسوب ثم نصمها على الورق
ولتكن الفكرة الحياة.
قالت سماح رائعة جدا.
تدخل رشا إلى الحوار قائلة أنت يا سماح تضيعين وقت هباء ...هاي البنت معقدة.
ردت سماح بقسوة لماذا تتحدثين بهذه اللهجة.

قالت رشا :أنت حرة.

قالت سماح :أراكي حتى مترددة في الرد عليها لماذا ؟
ردت سما :ال أعرف أنا أخاف من كل الناس
وفي يوم اإلحتفال النهائي للمسابقة أعلن عريف الحفل أن لوحة الحياة وصاحبتها سماح هي من
فازت بالمركز األول.
طلب من سماح أن تتحدث في الماي وقالت:
أقدم هذه الجائزة للفائز الحقيقي وللمبدع الحقيقي سما ؟؟؟؟
إحمر وجهها واتخذت ق ارراها وقامت لتكرم....وأمسكت الميكروفون وقالت شكرا....
 بعد اإل نتهاء من سرد القصة لخص الباحث مجريات القصة ،ومن ثم قام بتوزيع أدوار القصةعلى الطالب المسترشدين كل حسب رةبته حيث بدأ الطالب بتجسيد مجريات وأحداث القصة
(سيكودراما)،وبعد اإلنتهاء من التمثيل فتح الباحث المناقشة أمام الطالب حول مجريات القصة
(التمثيلية)حيث تم التركيز في المناقشة الجماعية على الجانب السلوكي في التمثيل ألدوار
القصة ،وكذل

سلو

أبطال القصة ،والدروس والعبر المستفادة من القصة المسرحية ،وعن

شعور الطالب وهم يمثلون وةير ذل من التساؤالت
وفي نهاية الجلسة شكر الباحث الطالب على مشاركتهم الفعالة في التمثيل والمناقشة والحوار.- 223 -

الجلسةُُالثالثُعشر ُ
عنوانُُُالنشاط:األفكارُُالالعقالنيةُُمقاطعُدراميةُ"ُ "3
(األفكار الالعقالنية – المواجه – اإلصرار على الرأي –السلبية)
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
أن يكتشف الطالب المشاركين خصائص شخصيتهم والعمل على تنمية تقبل اآلخرين وسماع
رأيهم وتقبل وجهات نظرهم دونما مواجهة.
األهداف الخاصة:
 -3تقبل الطالب ومنحهم التشجيع الالزم للتعبير عن مشاعرهم وأحالمهم المختلفة.
 -1التعرف على المشاعر السلبية لدا الطالب وانعكاساتها السلبية في حياتهم وتعامالتهم
والمجتمع والتي تتعلق باألفكار الالعقالنية.
 -1خلق جو من التضامن واإلحساس بالمسئولية.
 -4تطوير الوعي لدا الطالب حول المشاركة الجماعية في األنشطة الالمنهجية.
 -5تنمية القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرار لدا الطالب.
 -6التنفيس اإلنفعالي.
 -7تدعيم التلقائية والثقة بالنفس لدا الطالب
 - 9تطوير الوعي لدا الطالب حول المشاركة الجماعية في األنشطة الالمنهجية.
األسلوب المستخدم:
التمثيل ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :قصة
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
تمثيلية درامية األفكار الالعقالنية – المواجه – اإلصرار على الرأي –السلبية
قصة ( من أكون ) إعداد الباحث
سعيد ومازن صديقين حميمين جدا يعيشون في نفس الحي ويدرسون نفس التخصص ويلتقيان
أةلب األوقات  ،لكنهم مختلفون في التفكير والطباع وكثير من األمور.
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صديقهم بالل يمر بظروف خاصة حيث أنه حصل على عالمات متدنية في الفصل
الدراسي،وعلى خالف دائم مع والده بخصوص طريقة حياته ودراسته.
الوالد يجلس في البيت وهو زوجته يخرج بالل من ةرفته.
الوالد :وين رايح.
بالل :عند أصدقائي.
الوالد :زي كل يوم راح تيجي بنص الليل وبعد هي تجلس على االنترنت للفجر.
بالل :وماذا افعل.
الوالدة :شد حيل يمه وأدرس.
بالل :أنا بإجازة اآلن.
الوالد :وكيف عالمات
بالل :لسه ما طلعت.
الوالدة ربنا يهدي .
خرج بالل إلى منزل صديقه مازن فوجد سعيد جالس أخذوا يتبادلون الحديث كل يحكي عن
همومه ومشاكله.
قام بالل قائال :أنا أعترف أني ةير محظوظ  ،والدنيا جاية معي بالعكس  ،وأقر أني فاشل أدرس
أدرس أدرس أدرس مع أني عارف أنه هاي البلد ما فيها شثل وكلها وساطات.
رد مازن :يا سيدي أنت سوي الي علي ما تكون سلبي.
بالل :سوي إلي علي يعني شو راح أستفيد.
قال سعيد :سهروا وتعبوا ودرسوا وهيمهم مش القيين وظائف.
وأكمل سعيد شو باآلخر بدو يصير معه شهادة بس فقير.
رد مازن يكفي أن تكون إل قيمة في المجتمع.
هههههههه ضح بالل الناس والمجتمع كلهم سيئين كلهم أشرار ال أحد يحترم إال األةنياء
قال مازن:
بالل أنت إنسان سلبي ال تستطيع أن تواجه مشاكل تهرب منها وتعلق إحساس بالفشل على
الظروف والحظ
حاول يا بالل أن تكون أنت ،تصنع لنفس مستقبل وفي النهاية اهلل يدبر األمور.
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يا بالل ليس كل الناس أشرار أو سيئين.
إبتسم سعيد ورد أنت يا مازن تشعرني أن حزين ألجلنا أو أن مهتم بينا رد مازن :وأنا كذل
مهتم فيكم وسعادتكم من سعادتي.
قال مازن :أصدقائي كونوا أكثر حرصا على مستقبلكم  ،كونوا أكثر أرفة بأهلكم  ،واجتهوا ،
واعلموا أن الحياة فرح وحزن فشل ونجاح صعود وهبوط وان الناس كذل طيبين وةير طيبين.
بعد اإل نتهاء من سرد القصة لخص الباحث مجريات القصة ،ومن ثم قام بتوزيع أدوار القصةعلى الطالب المسترشدين كل حسب رةبته حيث بدأ الطالب بتجسيد مجريات وأحداث القصة
(سيكودراما)،وبعد اإلنتهاء من التمثيل فتح الباحث المناقشة أمام الطالب حول مجريات القصة
(التمثيلية)حيث تم التركيز في المناقشة الجماعية على الجانب السلوكي في التمثيل ألدوار
القصة ،وكذل

سلو

أبطال القصة ،والدروس والعبر المستفادة من القصة المسرحية ،وعن

شعور الطالب وهم يمثلون وةير ذل من التساؤالت.
 وفي نهاية الجلسة شكر الباحث الطالب على مشاركتهم الفعالة في التمثيل والمناقشة والحوار.الجلسةُُالرابعُعشر ُ
عنوانُُُالنشاط:األفكارُالالعقالنيةُ–ُالقلقُُُُُمقاطعُدراميةُ"ُ "4
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
أن يعرف الطالب المشاركين أنهم يمثلون فئة عريضة من المجتمع سيحدثون عن مخاوفهم
واحتياجاتهم ومشاكلهم وطرق تفكيرهم بشكل درامي يستطيعون من خالله التعبير عن فئتهم بشكل
معين.
األهداف الخاصة:
 -3إشاعة جو من المرح والسرور والتعاون والتنافس داخل المجموعة.
 -1تعليم الطالب بع

األساليب الدرامية المفيدة تنمية روح الفريق.

 -1التعاون واإلحساس بالجماعية بين الطالب.
 -4إثراء الميول والمواهب المختلفة عند الطالب.
 -5إكساب الطالب مهارة التفكير المعمق في حل المشكالت.
 -6مساعدة الطالب على التعبير عن أنفسهم وتفري( إنفعاالتهم.
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 -7التعرف على المشاعر السلبية لدا الطالب وانعكاساتها السلبية في حياتهم وتعامالتهم
والمجتمع.
 -9خلق جو من التضامن واإلحساس بالمسئولية.
األسلوب المستخدم:التمثيل ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :حلقة تلفزيونية
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
حلقة درامية األفكار الالعقالنية –القلق
حلقة ( شبابنا) إعداد الباحث
• يقوم بالمرشد بعر
وبع

سريع لشرح الفكرة وتنفيذها ،ما هي إحتياجات الشباب وكيف يفكرون

المشكالت التي يعانون منها.

• يختار الطالب اسم المحطة التي يريدون أن ينفذوا البرنامج التلفزيوني فيها.
• ينظم الطالب األستوديو لتصوير البرنامج التلفزيوني.
• يختار الطالب مقدم برنامج إلدارة الحوار.
• يختار الطالب  1مشاركين يستضيفهم البرنامج.
• يجلس الطالب بشكل حدوت حصان داخل األستوديو للمتابعة والمشاركة.
• يقوم مقدم البرنامج بطرح األسئلة علة المدعوون في نسق درامي يحاكي البرامج التلفزيونية.
• يشار المتابعون في النقاشات بشكل سلس ومنظم.
األسئلة هي:
 -3من وجهة نظر ما هي أكثر المشاكل التي يمكن أن تواجه الشباب ؟
 -1هل تعتقد أن هذه المشكالت تجعل الشباب عرضة للقلق ؟
 -1هل تخاف من المستقبل ؟
 -4ما هو المجهول بالنسبة ل ؟
 -5هل تعتقد أن شباب اليوم فعالين ؟
 -6أنت راضي عن نفس ولماذا ؟
 -7هل تعتقد أن الثورات العربية أثرت في الشباب ؟ وما هو وجه التأثير ؟
 -9من وجه نظر قيم المجتمع الفلسطيني ؟
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 -9هل تفضل أن تكون مرحا أم جادا ؟
- 30ما رأي في المرأة ؟
-

بعد اإلنتهاء من البرنامج يناقش المرشد مع الطالب بع

ألمور مع تصحيح بع

المفاهيم واإلستماع لهم وماذا كانت توقعاتهم.
 وفي نهاية الجلسة شكر الباحث الطالب على مشاركتهم الفعالة في التمثيل والمناقشة والحوار.الجلسةُُالخامسُعشر ُ
عنوانُُُالنشاطُ:المشكالتُُاالجتماعيةُ(االفكارُالالعقالنيةُ–ُالقلق)ُُُُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
 أن يفسروا المشكالت اإلجتماعية التي تواجههم وأن يكونوا أكثر وعيا بها وأن يصلوا اليمشكالتهم بالحل األمثل.
األهداف الخاصة:
 -3تنمية مهارات الخيال عند الطالب.
 -1توعية الطالب بمشكالتهم والطريق األمثل للحل.
 -1تنمية مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار عند الطالب.
 -4تنمية مهارات العمل مع الفريق.
األسلوب المستخدم:التمثيل ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :مسرح درامي
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية (بماذا أفكر )
-3يقوم كل مشار باختيار احد المشاركين ويقفون في وسط الحلقة.
ثانيا :لعبة تبادل األدوار
-3يقوم المشار األول في الوقوف ويقوم األخر باللف حوله مع الحديث بماذا يفكر أالن زميله
في هذه اللحظة وما هي المشكالت التي تواجهه وماذا يفعل في مواقف معينه.
 -1تقسم المجموعة الي أربع مجموعات كل مجموعه مكونه من خمسة مشاركين.
- 228 -

 -1يطلب في كل مجموعه التفكير في مشكله ممكن أن تحدث في ( األسرة – الكلية –
األصدقاء – الفشل ) ثم تقوم كل مجموعه بتفكير في مشكله وتأليف قصة من الواقع واعطاء كل
واحد في المجموعة دور في هذه القصة ثم تمثيلها بشكل درامي أمام المجموعات.
 -4يقوم المرشد بمساعدة المجموعات باإلختيار واعطائهم بع

التفاصيل عن بع

المشكالت

التي يمكن أن تحدث.
 -5يجب أن تكون المشكالت تمس أمورهم الحياتية وانطباعاتهم وكيف يوجهونها ،أي من الواقع
وعلى الجميع المشاركة في تأليف القصة.
ثالثا :التثذية الراجعة والتقويم
 -3تقيم المجموعات عمل كل مجموعة مع مناقشة القصص وابداء أرائهم في الحلول وكيف
يمكن أن تتصرف.
 -1يقوم المرشد بتلخيص المشكالت وكيفية حلها بشكل منطقي.
ُ
الجلسةُُالسادسُعشر ُ
عنوانُُالجلسة:الرسمُُالكاريكاتيريُ(ُالقلقُ–ُاالفكارُالالعقالنيةُ) ُ
مدة النشاط45 :دقيقة.
الهدف العام:
 تحديد مالمح المشكالت التي تثير القلق وما ينتج عنه من أفكار العقالنية عن الطالبالمشتركين.
األهداف الخاصة:
 -3التنفيس االنفعالي.
 -1تطوير مهارة الخيال عند الطالب.
 -1معرفة ما يدور من أشياء وأفكار ومواقف عند الطالب المشاركين.
 -4المشاركة الجماعية وكسر الجمود.
األسلوبُُالمستخدمُ :
الرسم  ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
المواد المستخدمة :منديل  -خاتم
- 229 -

محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية
 -3لعبة تنشيطية ( الرسام ) يقوم المدرب برسم صورة ناقصة شيء ما،ثم يقوم الباحث بإختيار
طالب ويربط عينه ثم يحاول الطالب أن يرسم الناقص مع توجيه من خالل باقي الطالب.
ثانيا :رسومات كاريكاتيرية تتحدث عن ( القلق – واألفكار الالعقالنية )
 -3رسم مجموعة من الرسومات الكاريكاتير على ورق كبير لتعبر عن مواقف معينة ( القلق –
الخوف – الخجل – التردد –بع

األفكار وةيرها )

 -1تقسيم الطالب الي مجموعات ثم تخيل المواقف بما يتناسب مع الشخص نفسه وتمثيلها
حسب الرسم الكاريكاتيري.
 -5المحاولة بالربط بين الرسم الكاريكاتيري وبين المجموعة التي سوف تلعب األدوار
يستطيعون من خاللها التعبير عن إنفعاالتهم ومشاكلهم ومخاوفهم.
الجلسةُُالسابعُعشر ُ
عنوانُُُالنشاطُ:منُأكونُُ(األفكارُالالعقالنيةُ–ُالقلق)ُُُُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
أن يحاول الطالب المشاركين التحدث عن أنفسهم في إطار معين يستطيعون من خالله معرفة
ذواتهم ثم نقدها وتقويمها.
األهداف الخاصة:
 -3تعرف الطالب على ماهية المرحلة التي يمرون بها.
 -1تعرف الطالب على مشكالتهم في أجواء مليئة بالثقة والمحبة.
 -1التعرف على األسباب المؤدية إلى مشكالتهم كما يروها.
 -4التعرف على الحلول المقترحة لمشكالتهم من وجهة نظرهم الخاصة.
 -5معرفة مدا تأثير هذه المشكالت على الشخصية السوية والشخصية الالسوية.
 -6التعرف على نظرة الطالب ألنفسهم والجوانب اإليجابية والسلبية عندهم.
األسلوب المستخدم :التمثيل ،ألعاب تنشيطية  ،المناقشة والحوار  ،عصف األفكار ،الدراما
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المواد المستخدمة :ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية (القائد الخفي ) إعداد الباحث
ثانيا :من أكون
 -3بعد ذل

يقوم الباحث بعر

ومبسط للمراحل التي يمر بها اإلنسان إبتداء من لحظة

التكوين وحتى لحظة نهايته ومماته ،مع التأكيد على أن لكل مرحلة من هذه المراحل مشكالتها
الخاصة ،حيث تم التركيز على المرحلة الجامعية التي يمر بها الطالب وما يمكن أن يعانوه من
مشكالت وما يفكرون به.
 -1بعد ذل ألقي الباحث الضوء على المشكالت مثل ( الخوف –القلق – االنهزامية – الخجل
وةيرها ).
 -1ثم يبدأ الطالب بكتابه سلبياته وايجابياته على ورق ويعبر عن نفسه بكل صدق.
 -4يقوم كل طالب بقراءة ما كتب أمام الطالب.
 -5يقوم الرشد بتعزيز اإليجابيات ومحاولة التخلص من السلبيات.
ثالثا :التثذية الراجعة
 -3يقوم الباحث بطرح األسئلة على التالية:
ما هو شعوركم وانتم تكتبون الجوانب اإليجابية والسلبية في شخصيتكم ؟
 لماذا يصعب علينا التحدث عن الجوانب اإليجابية والسلبية الموجودة فينا أو عند اآلخرين ؟ عند سماعكم نقد اآلخرين لكم  ،ماذا تشعرون ؟ واذا امتدحكم آخرون بماذا تشعرون ؟ولماذا ؟
 كيف يمكن أن نساعد صاحب هذه السلبية لتثلب عليها ؟ -كيف نطور سلوكنا اإليجابي تجاه بعضنا البع

؟

 ماذا لو لم يعترف اآلخرون بإيجابياتنا وأنكروها وبدال منها قاموا بالتركيز على سلبياتنا؟ كيفنتصرف؟
 -إذا إمتدح أحدا اآلخرين بإيجابيات ليست بنهم ،بماذا نشعر.
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الجلسةُُالثامنُعشر ُ
عنوانُُُالنشاطُ:صناعةُُوروايةُالقصةُُُ(األفكارُالالعقالنيةُ–ُالقلق)ُُُُ ُ
مدة النشاط45 :دقيقة
الهدف العام:
تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية عند المشاركين والعمل على إظهار تجاربهم الشخصية في
أسلوب روائي يستطيعون من خالله التحدث بتلقائية.
األهداف الخاصة:
 -3تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية عند الطالب.
 -1تعبير الطالب عن أنفسهم من خالل الكتابة.
 -1تنمية مهارات اإللقاء والخطابة لديهم.
 -4مالحظة مدا التثير التي حصل علة لطالب.
 -4تنمية مهارات حل المشكالت.
 -5محاولة التخلص من األفكار الالعقالنية.
األسلوب المستخدم :العصف الذهني  ،التحليل واإلستنتاج  ،المحاضرة  ،الدراما
المواد المستخدمة :ورق  -A4ورق مالحظات –ورق فليب تشارط
مدة النشاط45 :دقيقة
محتوا الجلسة (آلية تنفيذ النشاط)
أوال :لعبة تنشيطية (القصة الجماعية ) إعداد الباحث
 -3وهي أن يجلس المشاركون بشكل دائري ثم يبدأ المرشد بقصة.
 -1يبدأ المشاركين حسب الترتيب بتكملة القصة الي أن تمر على الجميع.
 -1تعود القصة الي المرشد فيقيم الجميع القصة.
ثانيا :صناعة ورواية القصة
 -3يقوم الباحث بكتابة مجموعة من الكلمات على ورق أو السبورة ،تتعلق بمشكالتهم وكيف
يفكرون فيها وما مدا تجاربهم وخبرتهم.
 -1على كل طالب أن يكتب قصة تحتوي على هذه الكلمات وتعبر عن تجربته الشخصية او
تجربة احد أصدقائه.
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 -1يقوم كل طالب بقراءة القصة التي كتبها على الطالب.
 -4يعلق الطالب على القصة ورأيهم فيها.
ثالثا:التقويم
 -3يقوم المرشد بشكر الطالب على مجهودهم وشكرهم على اإللتزام.
 -1نقاش حر عن رأيهم بالبرنامج اإلرشاد وما مدا شعورهم وارتياحهم من سير البرنامج
اإلرشادي.
 -1يقوم المرشد بتقييم البرنامج اإلرشادي مع الجميع المشاركين وهل حقق من وجه نظرهم
ألهدافهم  ،وما كان يتوقعونهم من البرنامج.
ُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإعدادُالباحث ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُراميُالزقزوق ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ملحقُ(ُ )4
خطابُتحكيمُالبرنامجُاالرشادي ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
جامعةُاألزهرُ ُ
الدراساتُالعلياُ ُ
كليةُالتربية ُ
علمُنفسُ ُ
ُ ------------------------------------------------سعادةُالدكتور/ة--------------------------------:حفظه/هاُاهلل ُ
تحيةُطيبةُوبعدُُ ،،،،
ُ
الموضوعُ"ُالتكرمُبتحكيمُبرنامجُارشادي" ُ
أتشرف ُبإفادتكم ُبأنني ُبصدد ُتطبيق ُدراسة ُبعنوان ُ"فاعلية ُاستخدام ُالسيكودراما ُفيُ
خفض ُمستوى ُالقلق ُواألفكار ُالالعقالنية ُ ُلدى ُطلبة ُالكليات ُالتقنية ُفي ُقطاع ُغزة ُ" ُعلىُ
عينةُمنُطالبُوطالباتُكليةُفلسطينُالتقنيةُ– ُديرُالبلحُ،وذلكُضمنُمتطلباتُالحصولُ
علىُدرجةُالماجستيرُفيُعلمُالنفسُمنُجامعةُاالزهرُبغزةُُ .
لذلك ُيسعدني ُأن ُأضع ُبين ُأيديكم ُهذا ُالبرنامج ُاإلُرشادي ُلمشاركتكم ُفي ُتحكيمه ُُ،
ُوأيُ
ولرغبة ُالباحث ُفي ُاإلستنارة ُبرأيكم ُفإنه ُيرجى ُالتكرم ُبوضع ُمالحظاتكم ُوتوجيهاتكم ُُ ،
تعديالتُترونهاُمناسبةُُ .
ُ
ولكمُجزيلُالشكرُوفائقُالتقدير ُ
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالباحث ُ
راميُعبدُاللطيفُالزقزوق ُ
جوال0599………./
ُ
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ملحقُرقمُ(ُُ )5
أسماءُالسادةُالمحكمينُألدواتُالدراسة ُ
الرقم ُ

الوظيفة ُ

اسمُالمحكم ُ

 ُ -2دُ.ياسرةُابوُهدروس ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -1دُ.عطافُأبوُغاليُ ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -3د.محمدُصادقُ ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -4دُعبدُالعظيمُمصدرُ ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -5دُاسعدُابوُطه ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -1دُامنةُزقوت ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -7دُعبدُالرؤوفُالطالع ُ

أستاذُمشاركُ/جامعةُاالقصى ُ

 ُ -1أُهانيُحجازي ُ

قسمُاالنشطةُ/كليةُفلسطين ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ملحقُ(ُ )6
التقييم النهائي للبرنامج اإلرشادي
التقييم النهائي للبرنامج اإلرشادي
 -3ما هو رأي في البرنامج اإلرشادي ؟
....................................................................................
....................................................................................
 ..هل أضاف البرنامج اإلرشادي شيئا جديدا ل ؟ وما هو ؟
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 -1ما هي أكثر األشياء التي أعجبت في البرنامج االرشادي ؟
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 -1ما هي األشياء التي لم تعجب في البرنامج االرشادي ؟
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 -4هل لديكم بع

اإلقتراحات حول البرنامج اإلرشادي ؟ وما هي ؟

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 -5هل لديكم توصيات خاصة بالبرنامج اإلرشادي ترةبون في طرحها؟
....................................................................................
....................................................................................
شك ُارُإلهتمامكم ُ
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ُ
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