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 مستخلص الدراسة

ات من المراجعتهدف الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تعزيز األمن النفسي لدى عينة 

 النفسيات، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين )ضابطة وتجريبية( باختبار قبلي وبعدي.

ستخدمت ا مدى فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتعزيز األمن النفسي لدى المراجعات النفسيات.وتتمثل مشكلة الدراسة ب

/ مقياس األمن النفسي الذي أعده ماسلو وأعاد صياغته وتقنينه وتطبيقه على 1 الدراسة الحالية األدوات التالية:الباحثة في تنفيذ 

 / البرنامج اإلرشادي السلوكي المعرفي من إعداد الباحثة.3المقابلة التشخيصية الموجهة. / 2، دية الدكتور فهد الدليمالبيئة السعو

راجعه للعيادة النفسية ممن حصلن على درجة مرتفعة في مقياس األمن النفسي، تتراوح ( م22تكونت عينّه الدراسة من )و

كما تم تطبيق البرنامج في مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز في الرياض، خالل الفترة  ( سنة05 – 11أعمارهن ما بين | )

 .2525يناير  22إلى  2511 نوفمبر 3من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة األمن النفسي للمجموعة التجريبية بين القياس القبلي ة: الدراسة الى النتائج التاليخلصت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة األمن النفسي للمجموعة الضابطة بين )القياس القبلي ، بعديوالبعدي لصالح القياس ال

لة إحصائية في درجة األمن النفسي للمراجعات النفسيات بين توجد فروق ذات دال، ياس البعدي( لصالح القياس البعديوالق

من خالل نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى مجموعة من  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي.

فهم العالقة  هم فيضرورة مساعدت التوصيات التي تساعد المراجعات النفسيات في زيادة درجات األمن النفسي لديهم تتمثل في:

تدريبهم على مهارة وفنية االسترخاء وتأثيرها ، ها على حالتهم المزاجية بشكل عامبين أفكارهم، ومشاعرهم وسلوكياتهم وتأثير

زيادة األنشطة  ،صار الذاتي بطريقة التفكير لديهمزيادة الوعي واالستب، لقلق، من خالل تمرينات االسترخاءعلى خفض التوتر وا

لنفسية محاولة تخليصهم من مشاعر الوحدة ا، وتزيد وتعزز األمن النفسي لديهم ة اإليجابية التي تحسن من حالتهم النفسيةالسلوكي

لى خطوات أهمية تدريبهم ع، األمن النفسي كبديل إيجابي لها وتأثيرها على الحياة النفسية واالجتماعية واألسرية، وتدعيم مفاهيم

 .فكرة طلب الكمال والتفوق في كل مجاالت الحياةحل المشكالت، ومناقشتهم في 

 األمن النفسي، المراجعات النفسيات برنامج إرشادي، معرفي سلوكي، تعزيز، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Study problem: How effective is a behavioral cognitive counseling program to improve 

psychological security in reviews of psychiatric? This study aims to identify the effectiveness of 

an indicative cognitive behavioral program in enhancing psychological security among a sample 

of those visiting the psychological. The researcher used the experimental method by designing the 

two equivalent groups (control and experimental) with pre and posttests. To carry out the study, 

the researcher used the following tools: 1. the psychological security scale of Maslow, re-edits, 

codified and applied to the Saudi environment by Dr. Fahd Aldulaim. 2. Targeted diagnostic 

interview.3. Indicative behavioral cognitive program prepared by the researcher. 

The sample of the study consisted of (24) female visitors of the psychological clinic who obtained 

a high degree in the psychological security scale, with age of (19-50) years old. The program was 

also implemented within spatial limits at Prince Mohammed bin Abdul-Aziz Hospital in Riyadh, 

and within time limits that extended from November 3, 2019 to January 24, 2020. 

The results of the study showed the effectiveness of the proposed indicative program in enhancing 

psychological security and its ability to achieve its goal among the study sample. 

Results of the Study: There are statistically significant differences in the degree of psychological 

security of the experimental group between pre and post measurement, where the post 

measurement was superior, there are statistically significant differences in the degree of 

psychological security of the control group between (pre and post measurement) where the post 

measurement was superior, There are statistically significant differences in the degree of 

psychological security in the visitors of the psychological between the experimental group and the 

control group in the post measurement. 

Keywords: Counseling program, Behavioral cognitive, Improve, Psychological security, 

Reviews of psychiatric 
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 مقدمة . 1

 ه، وتقبلفسيالن ارهـتقرسبا فيها األنسانمن خالله يـشعر  التيوإلنسان، دى ااألساسية ل النفسيةمن الحاجات  النفسيمن األن إ      

 .واعدمستقبل االستعداد لفحياته، والرضا ل من السعادةحالة ل الفرديؤدى بوأيضا بالكفـاءة الذاتيـة،  ه، وشعورواالجتماعي، النفسي

 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا اْلبَلََد آِمناً َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَْن نَْعبَُد األَْصنَامَ : ذلك قوله تعالىثبت وي (12م، ص2512،ان)عثم

 [.30إبراهيم: ]

سية، سااأل لحاجاتالفرد للدى شباع اإلتعبير عن هو و والقلق،، الخوف، وعدم طمئناناالائمة من دحالة وجدانية شبه  فاألمن     

م، 2515 )صباح، هموسلوك رهمبالحرية في تفكي هموشعور حولهم، العالقات الجيدة مع األشخاص المهمين له، والتقبل منوأيضا 

 .(32ص

إقامة  فينة والطمأني لفعاليةالفرد باشعور هي  يالنفس باألمنالتي تـرتبط و جابيةإي نفسية صحةالدالة على  لعالماتومن ا      

م، ص  2552، . )السهليحولهمن االنفتاح على في  والنفسي،االجتماعي  تحقيق التوافقوأيضا ، ممن حوله عالقات مع اآلخرينال

22) 

الخوف وغتراب عن الذات والقلق لال الذي يؤديو لدى الفرد حياةالكثير من جوانب العلى  أثره النفسي ينعكسمن غياب األف      

عند الفرد  خصيةش إلى اضطرابات فيغيابه أيضا يؤدى و، للفردواالجتماعي النفسي توافق التأثير كبيـر فـي ه لو؛ هستقبلممن 

 .(32م، ص  1112 عبيد،) .وبالوحدة بالعزلةالفرد شعور ل فيؤديراد المجتمع، أفغيره من مع  هتعامل

شعر من يللشعور باليأس، والسخط والغضب والقنوط، و من النفسي من العوامل المؤديةفالنقص وعدم اإلشباع لحاجـات األ      

نه يعيش اس؛ وذلك ألعن البقية ممن حوله من الناس، وحتـى إن كان يعيش في بيئة مليئة بالن منعزال يفتقر لألمن النفسي انه

  (112م، ص  1112)العيسوي،  .وحده، من غير أن يثـق بمن حوله منسجما بعالمه

فريسة  نن يكوأومن دون ، صابته باإلحباطإدون  متزنة من ةمشاكله بطريقلمواجهة الله  النفسي يتيح منباألن شعور الفرد إ      

 القدرةلديه و ذات،الوتقبل  ولديه الثقة بالنفس الماضية، وخبراتهستغالل معلوماته قادر على افرد هو فللفوضى أو يختل توازنـه، 

ك غير سلو يأ ممارسةبأخطائهم أو باآلخرين على لوم ن يلقي بالأاليومية دون حياته التي يصادفها في حباطات اإلتحمل على 

 .(323م، ص  1112)عبد الرحمن،  .صائب

تأتيه  التيمخاوف الو مخاطر،المواجهة ما يهدده من لكي يتمكن من للفرد  دائمةمستمرة  ةحاجة نفسي النفسي باألمنالشعور ف     

 .(115م، ص  1112)صبحي،  .من ذاته نفسها يأ الـداخل،تأتيـه مـن قد والتـي  فيها،التي يعيش  بيئتهمن 

 ه، ومخاوفهعلـى تحقيق ذاتته حاجاته، وعـدم قـدرل هالفرد في إشباع فشل :النفسي باألمن لفقدان الشعورسباب من األ أيضاً       

  .(135م، ص  2551ة، حمزيعيشها )التي  بالحياةه وعـدم استمتاعوالقلق ، النفسيوالـضغط  االجتماعية

ى الناس االنفتاح علالثقة بالذات وساس أوهو  النفسيمن هي أساس بناء األ اإليجابية النفسية الصحةأن ب ذلك بولبي ذكر       

 (.120، ص 2555)حجازي  .عزلةبعيداً عن ال

و أربعة عشر عامال أحدد  قد والدراسةوهو أشهر من تناول هذا الموضوع بالبحث  ،(Maslow, 1942) كما أن ماسلو      

 :تتضمنو النفسيمن ساسيا لتحقيق األأمؤشرا 
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 المجتمعية.حول الجماعات والمرجعيات  والتمركز االجتماعيةالعناية باالهتمامات  -12

 من األ د بعدمالفر شعورل ساساألتعد والتي ثالث فئات لصنفها  التيواألعراض من  ةلى مجموعإبل إن ماسلو يشير 

 النفسي:

 بقسوة.باحتقار وشخص غير محبوب وأن اآلخرين يعاملونه  أنهبكونه  الفردشعر ن يأ  -أ

 له. وتهديداً خوفا العالم يمثل هذا ر الفرد بأن عشن يأ -ب

 شعر الفرد بالوحدة.ن يأ -ج

 وبالتالي هو يدرك ةدة والعزلة االجتماعيمن هو الفرد الذي يعاني من مشاعر الوحيعد تصنيف ماسلو أن الشخص غير األ      

هديد والخطر، فهذه األعراض تستقل عن مصادرهــا األصلية وتصبح سمة ثابتة إلى حد كبير ن العالم من حوله هو مصدر للتأ

 (.2، ص1113)الدليم وآخرون،  .من والطمأنينة النفسية المالئمةوسيصبح الفرد غير مطمئن ألنه لم يجد في طفولته األ

في اآلخرين يقابلها حاجات أساسيه والحب والثقة  النفسيمن مع ماسلو في أن األ ،(Erikson, 1963)إريكسون  ويتفق 

. قادمةفي المراحل العمرية ال النفسية لطمأنينةوا باألمنإلى اإلحساس  فرادحياة األالمبكرة من  المراحليؤدي إشباعها خاصة في س

راحل إريكسون للملدى تصنيف الفي  ،االنعزال هامقابلولود االسادسة  الثقة والمرحلةعدم  هامقابلوالثقة هي المرحلة األولى ف

 .(Erikson,1963) .فكرةتعكس هذه ال االجتماعي النفسي الفرد الثمان في نمو

دوماً  تماعي يسعىمن النفسي في البعد االجتماعي، فهو يرى بأن الفرد كائن اجفيتناول مفهوم األ ،(Adler, 1942)أما أدلر      

إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية من خالل تنميته الهتماماته االجتماعية ومن خالل تطويره ألسلوب حياة خاص به يجعله 

والصحبة واالنتماء وتجاوزه لمشاعر العزلة  والحبقادراً على التفاعل مع من حوله وبالتالي تحقيقه لحاجاته لألمن النفسي 

 .(Schwab,1990). واالغتراب
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 والظروفاألوضاع فترى أن    العوامل االجتماعية والثقافية اهتماما ملحوظ عطتالتي أ  Horney, 1945)أما هورناي ) 

بالفرد  والذي بدوره يؤدي ،من النفسيفقدان األل بالفرد تؤدي قد لوحدةاإلهمال وامثل  العائلي هخاصة في محيط للفرد و السلبية

 تكوني ف قد تتسبب مهأالطفل و التي تكون بينخاصة  و ةفي العالق فسيالنمن األ فقدانتؤكد أن  نبأ ايهورنكملت أو ،لقلقل

حرك تن يأفأما  ،الثالث تجاهاتحد االسلوك الفرد أللتؤدي  قد اتجاهات عصابية شكلتظهر في  والتي مشاعر من االضطراب

 . همتحرك ضدن يأأو  همتحرك بعيداً عنن يأنحو اآلخرين  أو 

دوافعه إشباعه ل يضا مدىأبحالته البدنية وعالقاته االجتماعية، و طالنفسي مرتب ( أن إحساس الفرد بأمنه1113جبر ) ويرى      

من النفسي لمكونين، وهما داخلي ويتمثل في عملية توافق نفسي مع الذات وخارجي ويظهر في عملية تكيف وصنف جبر األ

ثر على التوازن النفسي للمراهقين والشباب وتؤثر ؤتفاعله معهم بعيداً عن الوحدة والتي تاجتماعي مع من حوله من اآلخرين و

 هم في توافقهم االجتماعي. اأيضا على مستو
 

 :الدراسةمشكلة . 1.1

فإذا لم  ،ةتحقيقها بعد إشباع حاجاته البيولوجيلالتي يسعى اإلنسان ومن الحاجات األساسية  النفسيمن إلى األالفرد تعد حاجة       

إلى ظهور  ؤدييللفرد قد النفسي من إن انعدام األفالعالم في نظره مليئاً بالخوف والتهديد،  أصبح النفسيمن تتحقق الحاجة إلى األ

النفسي  أمنهبشعور الفرد  درجةوالفرد، أحد العوامل المهمة التي تؤثر في شخصية  النفسيمن ، واألةوانفعالي ةنفسي اضطرابات

 ن شقين:م النفسي يتكونمن األن أ إذ ،لديه دوافعلمدى إشباعه لعلى و حولهمع من  االجتماعية عالقاتهبوالصحية  لتهبحا ترتبط

لتي ا زماتلأل هوتحمل هصراع يواجهأي على حل  هتأي قدر همع ذات النفسي الفرد توافق ةيتمثل في عمليوداخلي  وهو األول:

  .تمر عليه

التي يعيش  جيةالخار بيئتهمع أقلم والتكيف على الت فردال أي قدرة، االجتماعي تكيف الفرد ةعملي في ويتمثلخارجي  وهو الثاني:

 (.23، 2552العقيلي، )األعلى.  واالناالخارجي  ةوعالمالغريزة  متطلباتبين  والتوفيقفيها 

قامت  ،النفسي باألمنعدة فاقدي الشعور مسالهمية الحاجة أ، وواالجتماعي النفسيفي التوافق  النفسيمن ألهمية األ ونظراً      

 لنفسيامن فكار وسلوك المراجعات لتعزيز األرشادية في التعامل مع مشاعر وأإ  ةالباحثة بالبحث عن أساليب وفنيات عالجي

من ز األزيفي تعفاعلية كثر أ النفسيةفي عالج الحاالت   السلوكية  المعرفية النظريةرشاد القائم على ن اإلألديهن وقد وجدت 

برنامج ال ةاعليف  التأكد من مدى الدراسةتحاول من خالل  فهي النفسيمن تعزيز األ  الدراسةلديهن، وتتناول الباحثة في هذه  النفسي

ساليب األ منهو  السلوكي المعرفيالعالج ن أ إذ. اتالنفسيللمراجعات  النفسيمن سلوكي في تعزيز األالمعرفي الرشادي اإل

األلم إلحساس باهدف إلى إزالة التي يو النفسيةالضطرابات افي المدخل المعرفي على  ساسيأشكل هتم بيالتي وة الحديث العالجية

لفرد لدى االتعرف على مفاهيم وإشارات ذاتية خاطئة عن طريق وذلك  والحزن ضيقبالالفرد من إحساس  يصاحبهوما  النفسي

 (.2511 الغامدي،) .لتعديالومن ثم  فكارهذه األ وتحديدها والعمل على تصحيح

 لك السلوكي يعمل على تغيير المعتقدات الالعقالنية ليستطيع الفرد تحقيق أكبر قسط من القبول الذاتي ألن-فالعالج المعرفي      

 يبسلوكهم السو مباشرةمة وذات صلة مهاتجاهاتهم وآرائهم إنما هي أمور  ضاً أيأنفسهم و عنوما يقولونه  شخاصه األبما يفكر 

 المريض على استخدام طرق حل المشكالت،  السلوكي يساعد المعرفيوالغير سوي. فالعالج 
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طرق العلم يتو الشخصيةه اركأفتعرف على ن يأ في فرديساعد ال النفسي سطة فالمعالجمبتوضع في صورة  قدوصفات العالج ف

ة في مفاهيم والتفسيرات الخاطئلتخدم معرفته عن اسن يأ فرديستطيع ال الطريقةمن خالل هذه كثر واقعية لصياغة خبراته واأل

 .لديهر وقت مبك

شكل خاص ب النفسيةفراد وعلى صحتهم من أهمية وتأثير كبير على حياة األ النفسيلألمن  الدراسة لماومن هنا انبثقت مشكلة      

على  النفسيمن في تعزيز األ وكيالسل المعرفيرشادي وكذلك من قلة الدراسات التي بحثت واقع تأثير ودور البرنامج اإل

دركت حجم أفي القطاع الصحي، إذ  ة، وكذلك من خالل خبرة الباحثة الميدانية، كونها تعمل كأخصائية نفسياتالنفسيالمراجعات 

 صحةالعلى  يالنفسمن ومدى تأثير األ النفسيمن في ظل غياب األ ةالنفسيللعيادات التي تتعرض لها المراجعات  النفسية المشاكل

 .لديهن النفسية

 -الرئيس:  الدراسة بالتساؤلوفي ظل ذلك تبلورت مشكلة       

 "؟   اتالنفسيلدى المراجعات  النفسيمن رشادي معرفي سلوكي لتعزيز األإبرنامج  ةفاعليمدى " ما 

 -تم صياغة الفرضيات التالية:  تساؤلولإلجابة عن هذا ال
 

 : الدراسةفرضيات . 1.1

 لضابطةا والمجموعة التجريبية المجموعةبين  اتالنفسي لدى المراجعات النفسيمن في درجة األ إحصائيةلة دالتوجد فروق ذات 

 .البعديفي القياس 

    البعديح القياس لصال والبعدي القبليبين القياس  التجريبية المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

 (.يالبعدوالقياس  القبليبين )القياس  الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية لةالال توجد فروق ذات د
 

 :الدراسةهداف أ. 1.1

 لنفسيارشاد رشادي معرفي سلوكي يعتمد على فنيات اإلإبرنامج  ةفاعليمدى  تحقق منللأساسي  الدراسة بشكلهذه ت هدف    

 .اتالنفسيللمراجعات  نفسيالمن ، وذلك لهدف تعزيز األالمختلفة
 

 : الدراسةأهمية . 1.1

 األهمية العلمية:. 1.1.1

 دبيات البحث العلمي في علم النفس حول دور أى إلتضيفه  الدراسة فيماهذه في العلمية  ترتكز األهمية     

 .يةالنفس الصحةجابا على الذي ينعكس إي النفسيمن في تعزيز األ السلوكي المعرفيرشاد برنامج اإل

 األهمية التطبيقية:. 1.1.1

لمراجعات لدى ا النفسيمن كدليل ومرجع لتعزيز األ هرشادي الذي تقدمفي البرنامج اإل الحالية للدراسة العمليةتتجلى األهمية  

 .على العيادات النفسية وتعميمه السلوكي المعرفيرشاد باستخدام فنيات اإل النفسيةللعيادات 
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 :الدراسةحدود . 1.1

 باآلتي: الحالية الدراسةحدود  تمثلت

 .النفسيةالمراجعات للعيادة  الحدود البشرية:

 في الرياض النفسيةالعيادات  الحدود المكانية:

 هـ.1221 - 1225بين سنة  الدراسةجراء إسيتم  الحدود الزمانية:

ات يفسللمراجعات الن النفسيمن ألرشادي معرفي سلوكي لتعزيز اإعلى تصميم برنامج  الدراسةتقتصر  الحدود الموضوعية:

 مدى فعاليته. ودراسة
 

 ومصطلحاتها: الدراسةمفاهيم . 1.1

 :الفعالية

ية تحقيقاً كامالً كلما أمكن تحقيق التنم الفعاليةمحددة مسبقاً، وتزداد المعايير لمقصودة طبقاً ل ائجنتتحقيق  فيهي القدرة و: الفعالية

 .(12، ص م1122، )بدوي

 ي:رشادإبرنامج 

فهم  على رادلألفتبصير المساعدة ويقوم على ال والذي النفسينظريات اإلرشاد ل يعمل وفقاً  الذي برنامجالعرفه "عارف" بأنه      

فيما  تهمشكالمفراد على حل تبصير األفي البرنامج  تكون مهمةو لديهم، سوء التوافقكون السبب في م، والتي تاكلهمشجميع 

 لهم. ةالنفسي والصحةالتوافق والرضا يات د إلى أفضل مستوافراأل يصالإلى والتي تهدف إخرين، مع اآل سعادةلهم اليحقق 

 .(221م، ص2553)عارف،

العالج  تاالقائمة على نظريواإلرشادية المترابطة العالجية من الجلسات  هو عبارة عن مجموعةفالتعريف اإلجرائي للبرنامج: ما أ

 .النفسيمن من األنشطة تطبق ضمن حدود زمنية ومكانية وبشرية، بهدف تعزيز األ ة، متضمناً مجموعالسلوكي المعرفي

 :السلوكي المعرفيالعالج 

على  والتي تعتمدالنفسي  عالجمن طرق ال ةطريق هي (Cognitive behavioral therapy)السلوكي  المعرفيالعالج      

 هتفكير ةطريقل هطريق تغييرويكون عن  هعلى مشاكلالمراجع  بهدف تغلب يكون، والنفسي والمعالج اجعبين المريدور حديث 

تفكيره  ةقطريل هإدراك على راجعمساعدة الم في األساس فيويستند  فنيات،يستخدم عدة  السلوكي المعرفيالعالج  فيو .وسلوكه

 .ةواقعي وأكثر يجابيهأو قناعات إ ر ألفكاريالتغيهدف وذلك ل؛ خاطئةال

 تعزيز:

أي و إزالة أ ةيجابيإتكراره في المستقبل بإضافة مثيرات لحتماالت اال وزيادةالمناسب  سلوك الفردتدعم التي  ةعمليال هي     

ثر إيجابي أ ذات يتكرار السلوك في المستقبل، فهوحتماالت االعلى زيادة  ال تقتصر التعزيز حدوثه ووظيفةبعد  ةمثيرات سلبي

 .تحسين مفهوم الذات( وهو يستثير الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءةلعزيز )حيث يؤدي الت كذلك االنفعاليةالناحية  في

 التعريف اإلجرائي:

  لنفسي.ا باألمنلى الشعور إكساب السلوكيات المناسبة التي تؤدي إلدعم وزيادة و والسلوكية المعرفيةاستخدام الفنيات      
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 :النفسيمن األ

نه الشعور بالطمأنينة النفسية لدى الفرد، وذلك من خالل شعور الفرد بالرضا أبمن النفسي ( األ1م، ص 2553يعرف الخضري ) 

وتحقيقه  لم نفسي،أعن الذات، وتقبلها، وأيضا بالقناعة بإشباع قدر كافي من الحاجات النفسية والعضوية لديه، وتحرره من أي 

 هتها. زمات وقدرته على مواجالنفسية عند تعرضه لألللقدر الكافي من توافقه مع ذاته وبيئته المحيطة به، ومقدار من السكينة 

 التعريف اإلجرائي:

 ماسلو.لـ  النفسيمن في مقياس األ النفسيةالدرجة التي تحصل عليها المراجعة للعيادة       

 المراجعات النفسيات:

تخصصين من قبل األطباء المم يصهواللواتي تم تشخ النفسيةضن لإلصابة بأحد أنواع االضطرابات هن السيدات اللواتي تعر      

 . النفسيةفي العيادة  م، ويتلقّين عالجهالنفسيةباألمراض 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:. 1

 اإلطار النظري:. 1.1
 

 :النفسية الصحةكعامل أساسي من عوامل  النفسيمن األ

  الصحةوأيضا ب االجتماعي باألمنرتبط هو مو النفسية الصحةم وفي عل ساسيأ مفهوم يعتبر النفسي منن األإ    

 ستقراراالتوازن ون المفي حالة يعيش  نسانإهو  من نفسياً اآلاإلنسان ف النفسية الطمأنينة يعني النفسي فاألمنارتباط موجب.  النفسية

 (23م، ص 2553 )زهران، .النفسي

 :اثنين من شقين النفسي يتكونمن األ

 مع الذات. نفسيتوافق ة يتمثل في عمليوداخلي وهو  األول: - 

 م،1113جبر، ) .الخارجية يئتهبمع  كيفعلى الت فردقدرة ال يأ، االجتماعي التوافق ةيفي عمل ويتمثل خارجيوهو  الثاني: -

 .(21ص

 :النفسيمن أبعاد األ

 ولية وهي:أعاد أساسية أب النفسيمن يشمل األو      

 شعور التقبل من اآلخرين وعالقات المودة معهم. 

 شعور االنتماء إلى جماعة. 

 شعور السالمة. 

  الجماعة ه معلدور المناسب اللعب. 

  في اآلخرين وحبهم وحسن تعامل معهمثقته. 

  وممارستها االجتماعيةشعور المسئولية. 

 (22، ص2553،)زهران .اآلخرينمساعدة النفع في الحياة والفائدة وتقبل الذات والتسامح معها والشعور ب 
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 النفسي:من هددات األم

 .باألمنلشعور لالفرد ويجعله أكثر حاجة  دعنقلق الخوف واليثير والذي تهديد بالخطر، الخطر أو ال

 من.األ بافتقاد عام حساسإوحزن ووخوف توتر وقلق  –من  األمراض الخطيرة وما يصاحبها

 .مستمر بشكل شعر بهالذي ي النفسيالقلق التوتر وبسبب وذلك واالستقرار  باألمن حساساإلبالفرد الفتقاد دفع ي النفسي االضطراب

 (32، ص1121،)عكاشة .النفسيةلمفاهيم وبعض ا النفسيمن األ

 والقلق: النفسيمن األ -1

 ، النفسي باألمنالفتقاد اإلحساس مصدراً هاماً ويعتبر القلق  نفسية،اضطرابات عدة القلق للفرد يسبب       

 وموالهجاعي، الهروب الدف ثلطريقه مي أاستجابة للخطر بن أي إيهدده.  قد خطر أليالفرد  نسبة استجابةيتوقف على هو و

اب عجز الفرد عن االستجابة للخطر بسلوك غير منتظم فقد يص في حالللفرد، ولكن  النفسيقلق يكون المسبب للاإليجابي قد ال 

 )22 :1123، وديرانيدواني يستفحل. )الذي قد و نفسيبقلق 

 والتوتر: النفسيمن األ -1

 كيفلتنوعاً من إعادة االفرد  تتطلب منالتي والتي تهدد حاجات الفرد وناجمة عن مواقف ضاغطة  ةنفسي التوتر ظاهرةيعتبر       

من  وما يترتب الطمأنينةبتهديد  حساسجسمية وسلوكية، فالتوتر هو "األساس الدينامي الذي يكمن وراء اإل خالل تغيراتمن 

 والطمأنينةمن األ ادافتقالفرد ب لدى شعورالف والتوتر، النفسيمن عالقة وثيقة بين األتوجد  أي أنه ز للقضاء على هذا التهديد.يتحف

 ) 23 ص م،1132سويف،  (عنده. النفسيالجهاز بالتوازن في  ينشأ من خالل اختالل

 :االجتماعيوالتوافق  النفسيوالتكيف  النفسيمن األ -1

 والبيئةن الفرد تى يحدث توازن بيوالتعديل ح والبيئة بالتغيرتتناول السلوك  فهي دينامية مستمرة ةعمليالنفسي التوافق ن إ      

 :وهيأنواع توافق لول

 م داخليدوافع الداخلية الفطرية وغيرها ويعبر عن سالللمع النفس ورضا عن الذات وإشباع  سعادة: يتضمن الشخصيالتوافق 

  .لدى الفرد

اعد واالمتثال لقو االجتماعيةمعايير للمسايرة المع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع و السعادة هو: واالجتماعيالتوافق 

 .ةاالجتماعي الصحةتحقيق ل بذلكيؤدي والذي  الجماعة صالحسليم والعمل ل اجتماعيتغير أي وتقبل  االجتماعيالضبط 

 بها.نجاز تاج واإلار المناسب للمهنة واالستقرار علماً وتدريباً لها واإلنياالخت ويقصد بهالتوافق المهني: 

  ) 31ص م، 1978زهران،  (النفسي. ناباألمومهني يعد محور شعور الفرد  واجتماعي شخصيعه فالتوافق بأنوا

 والتوازن االنفعالي: النفسيمن األ -1

من النفسي وبين االتزان االنفعالي، فاالتزان االنفعالي يعبر عن "االطمئنان واالستقرار عند ن هناك عالقة متبادلة بين األإ     

فسي عنده يظهر من خالل تنمية شخصية سوية، فالطريقة التي تساعد الفرد على خفض توتره وإشباع لدافعه الفرد والتوازن الن

 (10ص م،1123مرسي،  (إلنجاز المهام.ويكون فيها التفكير والشعور والسلوك غالباً منسقاً وفي انسجام مع مفهومه لذاته 

 

 



 

 
  

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 والثقة بالنفس: النفسيمن األ -1

الفرد ، فتهبسعادرد ترتبط بإحساس الفالتي فهي  واألمن النفسي بالطمأنينة الفرد شعورمع ارتباطاً وثيقاً  ترتبط سالثقة بالنفن إ      

للشعور  نتيجة نفسية وطمأنينةثقة بالنفس وهدوء  يتضمن فاألمن النفسية عرضة لالضطراباتغالبا لثقة بالنفس يكون ل يفتقر الذي

  )22 م، ص1121أسـعد، (خطر. وأضرر  خوف من أيللم ادانعب

 ومفهوم الذات: النفسيمن األ -1

كس على العو ةجابيبإي مرتفعة واتهمعن ذ همكلما كانت مفاهيم همتزداد عند النفسية والطمأنينة باألمنفراد األن شعور إ       

أن ي فدراسات ت على ذلك عدة وأكدعن ذواتهم،  ةمفاهيم سلبيكونون فراد الذين يتزداد مشاعر خطر وتهديد وقلق عند األتماما ف

 النفسي منباأل كثر شعوراأليكونون  ذواتهممفهوم إيجابي عن ب كونتوالتي ت مفهومهم لذواتهمالدرجات المرتفعة في ذوي  فراداأل

  )21 م، ص1112الزعبي،  (.منخفضة وأ متوسطةسواء  ذوي الدرجاتفراد األمن 

   :النفسية والصحة النفسيمن األ -7

لحياة الطبيعية ل مسيرةالهي فوالمحبة ة النفسي الطمأنينة-هما: وساسيتين األدعامتين العلى  النفسية الصحةفي  بناءكز اليرت      

 لنمو ةمن ضرورياألن إشباع حاجة إعلى والشيخوخة،  حتى مرحلةوالطفولة مرحلة من  تكونالنفس والتي ت في علم علماءالعند 

ن يشعرون فراد الذياألن أفي دراسات خالل عدة تبين من الفرد و مراحل حياة  كلفي  نفسيةال بالصحةالتمتع  وألجلسوي  نفسي

وعلى  ،كل عامبش في حياتهم بعملهم وناجحينن يمبدعوأيضا هم اتن مع مجتمعيمتوافقوسعداء ون يمتفائل فرادأالنفسي هم  باألمن

م، 1123محمد ومرسي،  (.واألمراض السيكوسوماتية النفسية ضلألمرامعرضين ومنين قلقين، اآلغير  فراد ن األإفالعكس تماماً 

 )21 ص

  :النفسياإلرشاد 

 يظهروم النفس، في عل هكبيرمكانة يحتل له نصيب واهتمام من فروع علم النفس التطبيقي فاإلرشاد فرع  النفسييعد اإلرشاد       

بالتعرف على  ذاتهفرد على فهم فيها التساعد والتي مية تعليال ةعمليال"حيث يعرف بأنه  .علم النفس اإلرشاديمن خالل ذلك 

 مشكالته بموضوعية مجردة،ل هحلمن و لقراراته، همكن من اتخاذمت اً يكون فرد وذلك لكي، الشخصيةالجوانب الكلية لمشكلته 

ن المرشد وبي المراجع نسانية بيناإلعالقة المن خالل  ،كذلك والتربوي االجتماعيتطوره في و الشخصي نموالفي  ساعدهي وذلك

  النفسي.

يطلب فيها من المرشد المدرب التدخل بقصد العالج أو  ةعملي النفسييرى أن اإلرشاد "أليس "وتذكر منال محروس أن       

نحو تقدم اإلرشادية في النهاية إلى تقييم ال ة، وتهدف العمليفاعليةاإلصالح في حياة المسترشد لمساعدته على القيام بسلوك أكثر 

  .تحقيق األهداف وإعادة تحديد األهداف إذا استلزم األمر

  :النفسيأبعاد اإلرشاد 

 يالنفسأخصائي اإلرشاد  مهامل موذجم في خطابه الرئاسي لشعبة من رابطة علم النفس األمريكية ن1955قدم ملتون هان،       

  هي:وعاد بة أيتكون من ثماني والذي

وا بشكل طبيعي أنفسهم ويتوافق يؤازرواأن  يستطيعواالذين وفراد األ عامةب كذلكويهتم  ي بالمسترشدالنفسيهتم أخصائي اإلرشاد   -

  في المجتمع.
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 .يضاأأخصائي اإلرشاد ال يعمل تحت إدارة مهنة أخرى فللعلم صفة االستقاللية وللقائمين به   -

  .خرىأي ميادين على قواعد معيارية أكثر مما هو واضح فتقوم األدوات في اإلرشاد   -

لى عساس دينامي للشخصية ويقوم المرشد أوعقلية مع عدم تجاهل  معرفيةالتعلم في مستويات  ةتأكيد نظريل يميل المرشد -

 .لشخصيتهيحاول تشكيل و إعادة بناء  نأنادر ال من القيم ولكن وأنسقه تغيير اتجاهات فيمساعدة المسترشد 

 .تدخل مع النمو اإليجابي ليس على مستوى إعاقة أو عدم التكامليقلق تعاني من  التيحاالت المع يتعامل المرشد   - 

وذلك  جتماعيةالوا مهنيةالو تربويةال سمات اإلنسانية في مجاالت الحياةللتقويم التقدير والأكثر المهنيين مهارة في ن المرشد من إ -

  منها.واالستفادة  االجتماعيةته ياعلى المساهمة في ح شدمسترأي مساعدة في موازنة  قديمت من خالل

 تقبلهاخطة ي ال عندما تكونإمكتملة ال تكون  اإلرشاد ةعمليفخارج غرفة اإلرشاد حتى متابعة المسترشد يلتزم في المرشد    -

  الخطة. بهذهقيامه متابعته للتأكد من  كونالمستقبل وت بها في ويقومالمسترشد 

عالج التشخيص والفي مقابل  واالجتماعية الشخصية سواءواستخداماتها  يجابيةاإل نفسيةالقوة العلى نواحي يؤكد المرشد   -

 .(11-15م، ص2555أبو عباة، عبد هللاصالح بن  (.الضطراب العقل

ورات تصبين الت التيو فنياتمن الة مجموع بكونه السلوكي المعرفياإلرشاد والعالج  ,Richard) (1997 ويعرف ريتشارد      

 لمعرفية.االمظاهر  عديللت العالجية اإلجراءاتبعض لتهدف التي ، والمعرفيةات العملي فيساسية األهمية األغير وتضع عن الت

  (11ص -م2551 )صابر،

متوسطة الحاالت الجلسة وترتكز في  25و 10إن اإلرشاد السلوكي المعرفي ال يستغرق وقتا طويال، غالبا يكون بين       

 10-15لمدة  أسابيع وبعدها تقل لجلسة في االسبوع 0- 2ة سبوع ولمدأيدة وقد تكون جلستين في كل شداللالضطرابات إلى 

ت ما الوقلها، أا نتائج التي توصلوالأسبوع، وكثير يتبع العالج المعرفي السلوكي النافع جلسات متفرقة للمتابعة والحفاظ على 

 & Dattilio)قت أطول. ول التي تحتاجدا الجلسة األولى للجلسة ماع ةدقيق 05-20 المخصص للجلسات العالجية يكون

Freeman, 2000)  

 من ةبأنه التدخل المهني المخطط، والمنظم باستخدام مجموع الدراسةفي إطار هذه  السلوكي المعرفياإلرشاد بويقصد        

ض أعراض خففي  المعرفية لمساعدتهموذلك بإحداث تغيير في العمليات  ب اإلرشادية للعمل مع المراجعين النفسييناألسالي

 .الحاليةالمرتبطة بالمرحلة  السلبيةلديهم من خالل تغيير األفكار الالعقالنية، والمشاعر  النفسيالضغط 

 :المعرفي السلوكينشأة اإلرشاد 

ها، لها اء وليس األشياء نفسلألشي فرادأن إدراك األدراكهم إعند عند فالسفة اليونانيين،  السلوكي المعرفياإلرشاد  ن بدايةإ      

  (ELLIS, 1989,15) .سويا أو مضطرباً  ن يكونأ إما كهمسلو هو الذي يحدد دراكهمإفدور مهم في تحديد نوع االستجابة، 

المعرفية ل عواملهمية لاأل، حيث أبرزوا وشقائهوسعادته  فردسلوك اللتوجيه الوقد بين العلماء المسلمين دور التفكير في       

، ومن هؤالء العلماء الغزالي، والتراث اإلسالمي غني باإلشارات الواضحة ألثر الخارجيةللمثيرات  لألفرادستجابات االجيه تول

 .(21، ص2555 المحارب،)التفكير 
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أن  نعتبروي كانواالذين  (stoics)الرواقيين  وقتإلى  عوددعائم فلسفية قديمة جدا تب كوني المعرفيوبين بيك أن اإلرشاد       

 اطئةخمقدمات  من خاللواقع اليحرف  فاإلنسانفكرة اإلنسان عن األحداث وليس الحدث نفسه، ليعود نسان اإلمزاج في عتالل الا

 Beck et)) النمو.خالل مراحل  التعلم الخاطئ طريق هذه األوهام عن تنشأو، نفسيةمشاكل لحدوث ؤدي ت مغلوطةوافتراضات 

al; 1979, 9-8. 

 كوندمج اإلرشاد المعرفي بفنيات متعددة، كما ي يقوم علىفهو حديث نسبيا،  د السلوكي المعرفي يعتبر اتجاه عالجيفاإلرشا      

المعرفية  السلوكية النظريةبدأت تبرز معالم  بأبعادها الثالثة المعرفية، االنفعالية والسلوكية. االضطراباتتعامل مع مختلف لل

م "العالج المعرفي 1121 عام في كتابه ما نشرهكد على ذلك أوالسلوكية مزجها بالفنيات  ة معالمعرفياستخدم بيك الفنيات  عندما

 V. Raimy ساليب قدمها كل من" دونالد ميكنبوم.أعلى  المعرفي السلوكيالنظري لإلرشاد والعالج  رهطاإ اعتمدلالكتئاب" و

 .D. meichenbaumأليس  وألبرت A. Ellisبيك  وآرون beechرايمي  وفيكتور

  :المعرفي السلوكيمسلمات رئيسية يتبناها اإلرشاد 

 المعرفة والسلوك مرتبطان ببعضهما. -1

 .الجانب المعرفي كون عن طريقي بشريالتعلم ال -2

 .المعرفية هي االتجاهاتمن محاور فهم سلوك الفرد  أن -3

 .حةناجال العالجيةفنيات الظهور لهدف  ةالمعرف دمج السلوكجل ألالتنبؤ  -2

 .تعديلهالمراد  صفةالفرد لل وعي -0

 بشكل متعاون لتقدير المشاكل ووضع الحلول. واألخصائييعمل كل من العميل  -3

خرين اآل ياتوكر في سلغييفراد التاأل وسلوكية ليستطيع وانفعالية معرفيةجوانب البكافة  فرادلى األإتقدم خبرة متكاملة ن أ -2

  (223م، ص1111يم الخبرة المتكاملة. )آمال باظة،وردود أفعالهم، وبذلك يمكن تقد

م المتشارك ومن المهم الفه المعرفي السلوكيبين العميل والمعالج فهذا التعاون يعد مكونا أساسيا في اإلرشاد  العالجيةالمشاركة  -2

  (Beck et al; 1979, 54) .بينهما العالجيةللعالقة 

  :المعرفي السلوكياإلرشاد  ةفاعلي

 المعرفياإلرشاد والعالج  ة، على فاعليوالمعرفية  السلوكيةواسعة ومتنوعة من المعالجات  ةهناك أدلة كثيرة من مجموع      

المفضلة للتعامل مع العديد من االضطرابات، وقد أشارت أحجام األثر لكل من العالج  المعالجةنه أ، والتي دلت على السلوكي

المعرفي  يية التدريجي، وتعديل السلوك إال أن العميل الذي يتلقى أيا من أشكال اإلرشاد العالجالعقالني االنفعالي، وتقليل الحساس

على األقل من أداء الذين لم يتلقوا أية معالجة أخرى، وقد توصلت دراسات  %20 ـالسلوكي هذه سيكون أداؤه الوظيفي أفضل ب -

 لبعديان غالبية دراسات التحليل إإضافة إلى ذلك ف ،الضطراباتمن ا ةاألحدث إلى نتائج مشابهة عبر مجموع البعديالتحليل 

و دينامي أو العالج كالسيك  النفسيأشكال أخرى من العالج  ةبفاعلي  السلوكية -  المعرفيةو أ السلوكيةالتقنيات  ةفاعليالتي قارنت 

 ص م،2552رول،ت. )تيموثي. ج. السلوكية  يةوالمعرف  السلوكيةالمتمركز حول العميل  وجدت تفوقا بسيطا ولكن ثابتا لألساليب 
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والتي  والمدعومة تجريبياً  المختلفةمصطلحا مظلي يشمل على العديد من العالجات  المعرفي السلوكيواليوم أصبح العالج       

لمشكالت كل أنواع اال يناسب  المعرفي السلوكين العالج إ، ومع ذلك فالمعرفي السلوكيتشترك في المبادئ األساسية للعالج 

فهناك فروقا واضحة في االستراتيجيات التي تستهدف مشكالت بعينها، ولكن على الرغم من هذه الفروق إال أن االستراتيجيات 

وتحديدا في االرتباط السببي بين المعارف الالتكيفية، واالنفعاالت والسلوكيات،  المعرفي السلوكيمتأصلة في مدخل العالج 

قد تم الحصول بوجه عام، ول النفسية والسعادة النفسية، وأن تصحيح المعارف الالتكيفية ينتج عن محو للمشكالت والفيزيولوجيا

نفعالي. )بالحسيني على أدلة علمية قوية عن هذا النموذج العام من مجال علم األعصاب االنفعالي وبحدوث التنظيم اال

 ( 22م، ص2515وردة،

 :المعرفية السلوكية النظرية

عالج و مدرسة عالج سلوكي، مدرسة هي ومدارس  ةثالثل دمجنتاج إمن  المعرفيالسلوكي العالج في  ةنظريالتعتبر       

كون ت ةالتعليم ةعملياليرى  فهو تعلم االجتماعيباندورا ل ةنظريلطار اإلمعرفي، وتركز على  اجتماعيعلم نفس ومدرسة معرفي، 

في  بيرك تأثيركان لها البيئية التي  ظروفالذي كان نتيجة ال سلوكهم عن طريقو ةياحفي المواقف لل فرادإدراك األ عن طريق

لة، واألحداث المشك ةالتي سبقو ياتالسلوك بأحداثوتبدأ  عرف بالسلوك المستهدفيالتركيز عليه  ذي كان والسلوك ال ،سلوكهم

 يات.السلوك فسيرتاألفكار، و نستطيع عن طريق المشاعر لتعلم االجتماعيا ةنظريالالنتائج، وفي ب تسمى بعدها مباشرة تأتيالتي 

المعرفية  ةللنظري اإليجابير تحديد التأثيلتهدف ودمج لل طريقة هي المعرفية السلوكية ةقيالطر أن يرى (Kendall) كيندال       

، فيلمعرا_ السلوكيالعالج رائدة في المدارس من الهناك ثالثة ف المطلوب، عالجيالتغيير الإلحداث  السلوكية النظرية مع

وطريقه ، يالذات اإلرشاد في (Meichenbaum) ميكنبوم طريقه وأيضا العقالني، االنفعالي العالج  في (Ellis) ألليس الطريقةو

  (.18-17ص  م،2009 ،صابراتالعالج المعرفي. )نفين  في (beck) بيك

ي(  لتعديل المعرفي للسلوكل ةنظريال (للعالج ومنها  المعرفيةيضا وأ  السلوكية النظريةساليب األجمعت بين  نظرياتهناك و      

 تحل المشكالفي  السلوكية النظرية وتعتمد  (Donald Meichenbaum Herbert)دونالد هيربرت مايكنباوم  سسهاألتي وا

 سلوباألأ إلى يلج يمكن ان، وحل المشكلةل هفي وصول هتساعد والتيستجابات االمن  عندهتكون لفرد  وما تالسابقة لخبرات العلى 

 كذلكواالستجابات الخطأ،  (تنطفئ)خطأ وفيه تتعزز االستجابات أو المحاوالت التي توصل إلى الهدف، وتزول ال محاولة والفي 

لب طن التعامل فيها مع المواقف التي تتإف  المعرفية النظريةجرائي أما شراط اإلاأل عن طريق  تتعلم سلوك حل المشكال باإلمكان

  لمعرفيةااالستبصار والتفكير بجميع أشكاله والتي تدخل في حل المشكلة على األبنية كحل المشكلة يعتمد على عمليات معرفية عليا 

ل بين هذه األبنية التفاع فنتيجة( تمثل الموقف)المتيسرة قادرة على االستيعاب   المعرفيةالمتوفرة لدى الفرد، وإذا لم تكن األبنية 

شكالت من خالل حل الم ةأبنية معرفية جديدة أكثر كفاية في استيعاب الموقف وتمثيله، وتتم عملي في والموقف تتشكل المعرفية

 ومن خالل التفاعل مع الخبرة الجديدة حتى يتم التوصل للحل، )ماجد خياط وملوح السميحات،  المعرفيةالتعديل المتواصل لألبنية 

 (.2-0، ص 2512

 :المعرفي لوكيالسساليب اإلرشاد أ

 -المعرفية:  السلوكيةاألساليب 

  :هي المعرفي السلوكياألساليب التي تم توظيفها في هذا اإلطار  
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 والتيية ساساألمحاور ال من هناك أربعفجلسات للوبناء  المعرفي،السلوكي لعالج لمكونات ال، ومعرفية سلوكية للحالة صياغة

  :وهي المعرفي السلوكي لعالجل رفي اإلطا عالجيةتدخالت للساليب األتمثل 

  .شة لهامناقالو السلبيةألفكار لرصد ال، والسلبيةألفكار لتنفيذ في ال كاألساليب :المعرفيةساليب األ -أ

  .منزلية تمريناتو و مزعجةأسارة سوى المراقبة الذاتية للنشاطات في ساليب األمثل  :السلوكيةساليب األ-ب

  .سلوكية و تجاربأالسلبية فكار لألمثل مناقشة  :ةالسلوكي المعرفيةساليب األ-ج

 (.122م، 2551 ،للمستقبل. )مصطفى االفتراضات وتخطيطهذه الفتراضات، ومواجهة لتحديد التتضمن  :األساليب الوقائية-د

  :عرض هذه األساليب كما يليأوسوف 

مهارات كتابة  cognitive compartmentalة للحالة المعرفية السلوكييقصد بالصياغة : المعرفية السلوكية للحالةالصياغة  -1

هنية العيادية، مع ممارسة الم النفسيالتي يعتنقها المعالج  النفسية النظريةتكامل  النفسي يعكستقرير نفسي عيادي للمريض 

 النفسيللمعالج  يالشخص، وتوظيف األسلوب النفسيالمرضية البشرية التي يرويها المريض  النفسيةويعكس تكامل تعقيد الخبرة 

عالج اإلكلينيكي وفي مهارات وضع خطط ال النفسيالمعرفي في الكتابة العلمية المهنية، وفي مهارات الفحص الشامل، والتقدير 

يقوم المعالج بجمع كمية كبيرة من المعلومات عن المريض وعن  المعرفية للحالةولتحقيق الصياغة  .من المنظور المعرفي النفسي

فسي الحالة ويتم إجراء تقدير ن أيضا من خالل مشاهدات المعالج للعيادة عن أساس المعلومات اللفظية فقط لكنعلى  مشكلته ليس

إكلينيكي شامل للحالة في فترة مبكرة قبل العالج، وبناء على تلك المعلومات والمشاهدات يتم تكوين تصور أو مفهوم معرفي 

 (.122، 2551 سلوكي عن المشكلة. )محمود عيد مصطفى،

 المرضية، وتمثل مراحل متتالية تبدأ بتحديد مشكالت الحالة، المعرفية السلوكية للحالةوهناك خمس مكونات أساسية للصياغة       

نعرض المناسبة للحالة، وس العالجيةوالتشخيص ثم وضع لفروض العاملة، ثم تحديد مصادر القوة للحالة منتهية بوضع الخطة 

  :نات الخمسةلهذه المكوتفصيل 

  .هي قائمة شاملة للمشكالت أو الصعوبات التي تعاني منها الحالة بحيث يتم وصفها بوضوح :قائمة المشكالت :أوالا 

األمراض و ة، والطب نفسيالنفسيةمصطلحات معرفية سلوكية ويجب أن تتضمن مشكالت الحالة الجوانب التالية: األعراض  -

خص ومشكالت العمل، والمشكالت األسرية، والمشكالت المالية والمشكالت الجنائية الطبية، ومشكالت التفاعل بين الش

والمشكالت المعيشية و أوقات الفراغ وهذه القائمة تساعد المعالج في الوصول للعالقات السببية بين المشكالت وبعضها بعضا. 

 (.121، 2551 )محمود عيد مصطفى،

المعرفية الصياغة  ةمن عملي أساسياً  يس جزءاً ل (Psychiatric Diagnosis) :النفسيالتشخيص الطب  :التشخيص :ثانياا 

ه يمكن أن يؤدي إلى صياغة بعض الفروض أنراد جزء من الصياغة له ألسباب منها أفنه يجب اإلشارة إليه وأ، إال السلوكية للحالة

  .مة عن طبيعة التدخالت المساعدةن التشخيص يمكن أن يمدنا ببعض المعلومات المهإالمبدئية باإلضافة إلى ذلك ف

للحالة وفيها طور  السلوكية المعرفيةقلب الصياغة  هي hypotheses de travail فروض العاملة: الفروض العاملة :ثالثاا 

مصغرة عن الحالة، وهي تصف العالقات بين المشكالت بعضها ببعض في قائمة المشكالت فهذه األخيرة قد ال  ةالمعالج نظري

  .المخططات لكنها قد تكون ناتجة عن بعض المشكالت األخرى تنشأ عن
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الجيدة والقدرة على العمل بشكل جيد وتعاوني والحس الفكاهي، ويجب  االجتماعيةتتضمن المهارات : القوة ومصادر القوة :رابعاا 

عالج على تنمية وصياغة الفروض عن هذه المكونات، وهذا النوع من المعلومات يساعد الم ةأن يقوم المعالج بجمع معلومات دقيق

  .العالجيةالعاملة وأيضا يساعده في وضع الخطة 

 (modalities) العالجية والوسائل (objectives)مكونات هي: األهداف  عدة العالجيةتتضمن الخطة : العالجيةالخطة  :خامساا 

والمعوقات  (treatments appoint) المساعدة والعالجات (intervention)والتدخالت  (frequency)والتكرار 

(obstacle)  لى ع العالجيةوتعتبر األهداف والمعوقات أهم مكونين فاألهداف غالبا ما تحددها قائمة المشكالت وقد تبدو األهداف

ية أو وذلك عن طريق التقارير الذات العالجيةأنها حلول للمشكالت في القائمة الشاملة، ويجب أيضا تقدير مدى التقدم في األهداف 

وهنا يستخدم المعالج كال من قائمة المشكالت  العالجيةوتعتبر المعوقات المكون األخير من الخطة  .المقاييس الموضوعية

 لعالجيةاأو أي من المكونات  العالجيةوالمخططات والفروض العاملة للتنبؤ بالمعوقات والصعوبات التي يمكن أن تواجه العالقة 

 (.132-135، ص2551 مستقبال. )محمود مصطفى،

ي، ومساعدة معرفالبناء للعادة اإلمن  حتى يتمكنلفرد لمساعدة هي ال ةالسلوكي يةالمعرفية العالج ةعمليال معرفي: جوهرإعادة بناء 

اليومية.  ياتهح األفكار الجديدة في لهذهف يوظمن ت تمكنيلكي  اكلهترتبط بمشوالتي جديدة المعرفية الجوانب تعلم ال في فردال

 (.25، 15، 2، 2551 يفين صابر،)ن

  المعرفية: السلوكيةالفنيات 

ة لقيامه بسلوك معين ومن خاللها تقوية الرابط كنتيجةالمقصود بالتعزيز هو مكافأة يحصل عليها اإلنسان  :المكافأة/ التعزيز -

إلرشاد ا ةمن عدمه، وحيث أن نظري، وحجم المكافأة هو الذي يحدد مدى تكرار سلوك معين يصدر عن اإلنسان والنتيجةبين الفعل 

، 2552 ن،فضل خالد أبو هي. )السلوكي قائمة على مبادئ التعلم، وهو ما يشير إلى أن ما تم اكتسابه بالتعلم يمكن إزالته بالتعلم

21.) 

يجابي إللتدعيم ارغوب فيه ويفضل عادة امفي سلوك  تغيربظهورها رتبط ا للفرد والتي حادثةالأو  هو الفعل :يجابيالتدعيم اإل  -

 (.23، 1122 له. )عبد الستار إبراهيم، ةلسهولة تطبيقه لعدم وجود أثار جانبية سلبي

نجاحه  بالتأكيد علىسلوك مرغوب ويكون  كل مرة يؤدي فيهليتم  السلوكي المعرفيجابي هو أسلوب في العالج يوالتدعيم اإل

ما ا وهذ عدة مرات مرغوب حدوث سلوكلحتمالية االيزيد من س نهأجابي حيث إيفالشخص يريد تدعيم  كذلك، الجزئيوالكلي 

 (.21، 2551 . )نيفين صابر،زيادة تكرارهالمعالج على  يعمل

 ةتعتمد فني، ويعالجال في البرنامج ةتكون متضمنعالج أو للكأسلوب  االسترخاء فنيةتستخدم  :االسترخاءتدريب على  - 

 لستار،إبراهيم عبد اوعضلي. )توتر عضوي  وجودتعبير عن هي  القوية نفعاالتبديهة فسيولوجية معروفة، فاالباالسترخاء 

 (.30-32، ص1122

خوف والقلق وكيف باليتعلم العميل كيف يقلل الشعور  افمن خالله انفعاليةفيد هذه التقنية مع العمالء الذين يعانون من اضطرابات ت

 (.21، 2551 للتعامل مع الموقف )نيفين صابر،يسترخي ويمارس التنفس العميق ثم إثارة الدافع لديه 

 التغيير فيلمساعدة العميل على تغيير سلوكه، ومساعدته على  ةيحدد واجب منزلي مثل قراءة كتب معين :الواجب المنزلي

 (.21، 2551 المقابلة ويتم مكافأته على أدائه في كل مرة. )نيفين صابر، عنوان بناء على هدافاأل
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 لمصاحبةاتصف المشاعر والتي فظية للا باإلرشادات موذج سلوكي مصحوبنعرض  عند ةد فاعليه التعلم بالنمذجتزدا :النمذجة  -

يمكن أن يكتسب العميل السلوك أو يتخلص منه بسهولة من خالل مالحظة النموذج وبالتالي ( 12، 1122 )إبراهيم عبد الستار،

 (.21، 2551 )نيفين صابر، ةعينيقدم المعالج نموذجا تعليميا للتدريب على مهارات م

من خالله يتم التدريب على خطوات حل المشكلة، كيف نحددها ونحدد األهداف وأخيرا  :التدريب على أسلوب حل المشكلة- 

  .اختيار الحل المناسب وتصميم الخطة و ممارستها

سب يمكن أن يتقنه ويكت اجتماعينب من سلوك جواعدة  للعميل ألداءتدريب ال تكون منحد أساليب التعلم وهو يأهو  :لعب الدور - 

 (.21، ص2551 )نيفين صابر، .المهارة فيه

جلسات ال مواقف فيلثارة اإل كون بواسطة، ويلإلحباطات هدرب المسترشد على تحملتأن ي التي تتطلب لةويستخدم في الحا      

 (.112، 2513 ان نادية،نها إثارة الغضب. )بومجدأمن شالتي  تأمليال تخيلالبطريقه  يةاإلرشاد

باشرة مغير سار، وتأتي بصورة النفعال االمباشرة  أفكار تسبقاألفكار التلقائية هي  :التلقائية و تصحيحها لألفكارتحديد الفنية  -

 عقولةر مالغي األفكارهذه  محاولة تعرف علىلمعقولة، وتهدف الفكار غير األ، وهي فردأن يالحظها ال قد تحدث من غير، وةتلقائيو

قتيبة الجلبي،  (ورقةاليومية على  مهام المنزليةال دونأن ي عميلطلب من الفينهاية حسنة، لتؤدي ل اإليجابيةفكار األواستبدالها ب

 (.221، 1113يحي، 

 اتذكر حادث أو موقف مرتبط بالموضوع االنفعالي لديه، شرط أن يتذكره اجعنطلب من المر :االنفعاليةمناقشة أحداث الخبرات - 

  .فكار مرتبطة بظهور واستمرار رد الفعل االنفعاليأ راجعالم ن يتذكرأجيدا ويصفها بالتفصيل، هنا يحاول المعالج 

من طلب المساعدة  هيمكنو، يمثلهن أهنا يطلب المعالج من المريض تخيل الموقف أو  :االنفعاليةاستخدام التخيل إلعادة الخبرة - 

  (112، 2555 المحارب، (عب دور مع المريض.كي يلمع الناس، لي اعلموقف تفعندما يكون الاآلخرين  من

و أ لظروفتبعا المعالج  من قبلمعدة النماذج في الفي مفكرة، أو  ؤديههنا يقوم المريض بتسجيل ما ي :فنية المراقبة الذاتية - 

  .المريض عند ةغير مرغوبالسلوكيات للتكرار المعدل ل، وتسمح بخفض مشكلة المريض

كار ، وهي فعالة الستبدال األفخرينباآلن يفسر كيف يرى نفسه مقارنة أوفيها يتم الطلب من المريض   :نية المتصل المعرفيف- 

 .(112، 112، 2555 المحارب،) التلقائية

  السلوكي: المعرفيخطوات التدخل  

  :الخطوات التالية السلوكي المعرفييتضمن التقدير والتدخل 

 .اإلشكاليةتحديد السلوكيات  -1

التقارير اليومية  تعتبر لتي تثير السلوك ثم نتائج ذلك، لهذاالتقدير ويتضمن تصور عن السلوك الخاطئ والنظر إلى المقدمات ا -2

أداة مفيدة لتوضيح ماذا حدث، وماذا فعل العميل، وما قاله هو، وكيف كان راضيا عن النتائج، فيستطيع حينئذ أن يقيم رضائه عن 

  .تصرفاته

 .تحديد الهدف حيث يعمل المعالج والمريض معا لتحديد أهداف التغيير -3

 .التدخل فهو يتضمن التكنيكيات التي تجعل العميل قادر على أن يصل إلى الهدف الذي تم وضعه -2
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لوكيات جديدة سيحتاج تدعيم إيجابي فيشجع العميل على االندماج في  اإليجابيةتدعيم التغيير فاكتساب السلوكيات الجديدة  -0

  .مرغوبة

 (.21، 2551 لمنع االنتكاسة يتم التدريب على المهارات التي تساعد على ذلك. )نيفين صابر، -3
 

  السلوكي: المعرفياإلرشادية في اإلرشاد  ةمراحل العملي

 :ويتم خاللها بناء العالقة اإلرشادية ويتم خاللها ما يلي :الجلسات التمهيدية -1

 التي يعاني منها الفردتقييم المشكلة - 

 .تحديد العوامل التي تسهم في تطور المشكلة -

 .ويتم ذلك باستخدام المقابالت التشخيصية والتقييم السيكو متري. مساعدة الفرد على التحديد الدقيق لمشكلته- 

المعرفية  كيةالسلواالستراتيجيات من  ةاإلرشادية يتم خاللها تدريب المسترشد على استخدام مجموع ةمن العملي: المرحلة الثانية -2

  .تساعده على إدارة ومواجهة ردود أفعاله، وتعزيز سلوك المسترشد من خالل ضبط النفس وإقناعه بإمكانية التغيير التي

بعدها و ضطراب الذي يعاني منه المسترشد،المرضية لال المعرفية لألعراضهنا يقوم المرشد بالصياغة : المرحلة الثالثة -3

اء مناقشات حول إسهام هذه المعاني في إحداث خبرات معينه، ومحاولة القيام بإعادة البناء المعرفي للتخلص من األفكار إجر

ن مشكلة م وعقالنية، باإلضافة إلى استخدام استراتيجيات المواجهة للتخلص ةيجابيإالالعقالنية، واستبدالها بأخرى  السلبية

 .المسترشد

وإعادة  ةالسلوكي المعرفيةامة وتعزيز منظور جديد لمشكلة الفرد مع التأكيد على استراتيجيات المواجهة إق: المرحلة األخيرة -2

 م(.2555 هللا،)عبد  تدريب المريض عليها، فهي تمنع االنتكاسة بعد نهاية البرنامج
 

 الدراسات السابقة: .1.1

( وهنا سألقي النفسيمن في تعزيز األمعرفي سلوكي رشادي إامج برن ةتباينت الدراسات التي تناولت موضوع البحث )فاعلي      

ثين في ليها من الباحإالدراسات التي تم الوصول تعرف على نتائج وذلك لهم الدراسات العربية والدراسات األجنبية أل تركيزال

 .من النفسيرشادي العالجي لتعزيز األالمجال اإل

هدف تمرتفعي االكتئاب، و طفالمن النفسي لعينه من األرشادي لتحسين األإامج برن ةفاعلي( 1117حمد، أدراسة )فاطمة فرج 

وتوخي فاعليته  سنة( 12-1من النفسي لدى األطفال مرتفعي االكتتاب في الفئة العمرية )الدراسة اعداد برنامج ارشادي لتحسين األ

ف المنهج التجريبي، بهد الدراسة علىمدت هذه واعتمن النفسي. في ذلك والكشف عن بقاء تأثيره عبر الزمان في تحسين األ

نه لدى األطفال مرتفعي االكتئاب وتكونت عي النفسيمن الا الدراسة لتحسينالبرنامج اإلرشادي الذي أعد في هذه  ةاختبار فاعلي

ادي رنامج اإلرشالثقافي إعداد )محمد البحيري(، والب االجتماعياالقتصادي  ىمقياس المستوعليهم ( طفل طبق 35) الدراسة من

 ةتائج عن فاعليسفرت النأومقياس االكتئاب و النفسيمن اب ومقياس األمن األطفال مرتفعي االكتئ ةلدى عين النفسيمن لتحسين األ

 من األطفال مرتفعي االكتتاب. ةلدي عين النفسيمن البرنامج في تحسين األ

ذين يعانون شدين الراال لألفراد النفسيمن للراشدين لتحقيق األ ةالنفسي الصحةبرنامج  ةفاعلي (1111 )ناصر الدين زبدي، دراسة

من األالتوافق و في للمساعدةوذلك عالجي الرشادي اإلبرنامج التطبيق عن طريق وتم ذلك  النفسيةصحتهم في ختالل االمن 

 ، النفسي
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 النفسيمن قيق األتحلللراشدين  النفسية صحةالتنمية والذي هدف ل النفسي يلعالجابرنامج ال قديمخالل الدارسة قام الباحث بتفمن 

 النفسية حةالصالبرنامج على مقياس  ةفاعليكما اعتمد الباحث في قياس  ،النفسيألبعاد الثمانية لألمن لتنمية ال عن طريقلهم 

 النفسي بناء منرشادي العالجي في تحقيق األبرنامج اإللل ةفاعليمدى الإلى  الدراسة، وتوصلت يمن النفسللراشدين، ومقياس األ

  .على نتائج المقياس

من  نةعيلدى  النفسيةمستوى الصالبة  لتحسينسلوكي المعرفي ال رشادياإلبرنامج لل فاعليةال (1111السعود  و)ابدارسة 

( مراهق، مقسمين 25دراسة من )معرفة تأثر البرنامج في قياس الصالبة النفسية، وتكونت عينة الوهدفت الدراسة ل. المراهقين

لمجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي، واستخدم الباحث مقياس الصالبة النفسية، 

والبرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي وتوصلت الدراسة لوجود الفروق الدالة إحصائيا بين المتوسطات لرتب درجات أفراد 

 التجريبية والضابطة في قياس بعدي لمقياس الصالبة النفسية بعد تطبيق برنامج إرشادي لصالح المجموعة التجريبية. المجموعة

من وتحسين األ النفسيةسلوكي لخفض الوحدة المعرفي الرشادي اإلبرنامج ال ةفاعلي( 1111)التركي، نازك عبد الصمد، دراسة

 هي خفضف الفاعلية مدىسلوكي، والمعرفي الرشادي اإلبرنامج العداد إل الدراسةذه ه الثانوية وهدفتلدى طالب المرحلة  النفسي

التجريبية  المجموعتينالتعرف على فروق وكان ذلك ب الثانوية،لمرحلـة لطالب ال عند النفسي لألمن هتحسينلو النفسيةوحدة لل

قسمت ( طالبا 25) الدراسة عينة كانتو عليهم. ثيرهتأومدى  بعد تطبيق البرنامج النفسية والوحدةمنهم النفسي أفي  والضابطة

أدوات  ة، وكانتالباحثالتجريبي من قبل  هام المنهج شباستخدالتي تلقت البرنامج العالجي وتم  والتجريبيةلمجموعتين الضابطة 

وجود ل اسةللدرنتائج وبينت ال. سلوكي معرفي، وبرنامج إرشادي النفسي لألمنمقياس ال، ونفسيةحدة للو هي: المقياسالدراسة 

بعد  النفسي لألمنة درجـالفروق في  وكذلكلبرنامج، ابعـد تطبيـق  النفسيةلوحدة في ا التجريبيةتين الضابطة والمجموعفروق بين 

 النفسي األمنب لشعورهموارتفع  النفسيةبالوحدة  همض شعوراحيـث انخفمن ، التجريبية المجموعةلصالح  لبرنامج وكانتاتطبيق 

 البرنامج. ةفاعليذلك ليشير و التجريبية العينةفي  رادلألف

ال أمهات األطفاكتئاب من مقترح لتخفيف السلوكي المعرفي العالجي البرنامج الالية عف (1111دراسة )أسماء محمود سعود 

يف من االكتئاب التخف لمدىالمعرفي السلوكي  يلعالجللبرنامج االية عفاللتعرف على لالمصابين بتشوهات خلقية وتهدف الدراسة 

لألمهات التي لديها طفل مصاب بتشوه خلقي ومسجل في جمعية فلسطين المستقبل بمحافظة غزة، وكذلك مدى استمرار الفاعلية 

أطفال مصابين ( أمهات 35ت العينة محور الدراسة )وكانبعد فترة المتابعة، مدة شهر بعد انتهاء تطبيق الجلسات العالجية. 

ريبية وتكونت المجموعة التج ،والمسجلون في جمعية فلسطين المستقبل بمحافظة غزة، وقد تم التقسيم لمجموعتان بتشوهات خلقية،

ماً من أمهات األطفال أ( 35، حيث تم اختيارهن من ببن )( من االمهات10جموعة الضابطة وتكونت من )، والماً مأ( 10من )

في  وللتحقق من صحة فروض الدراسة استخدمت الباحثة. ةن بطريقة قصديالمسجلين في جمعية فلسطين المستقبل، وتم اختياره

دارستها مقياس بيك لالكتئاب، والبرنامج المقترح الذي أعدته الباحثة، واستمارات خاصة بالعالج المعرفي السلوكي، واستخدمت 

طفال لألألمهات ا اكتئابعالجي في تخفيف برنامج الال ةفاعليللدراسة لنتائج الوتوصلت  ي،الباحثة في دارستها المنهج التجريب

 خلقية.التشوهات الالمصابين ب
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 من األطفال ةمن النفسي واالجتماعي لدى مجموعلتنمية األ سلوكيالمعرفي البرنامج ال ةاليعف( 1111دراسة )شهيرة توفيق 

لدى األطفال  من النفسيفي تحسين األ البرنامج ةالمصابين بعيوب الكالم من بيئات مختلفة " وهدفت الدراسة إلى اختبار فاعلي

عام طبق عليهم البرنامج واختبار الذكاء  12 -1 طفال تتراوح أعمارهم منأ( 2المصابين بعيوب الكالم وتكونت العينة من )

من النفسي وأسفرت النتائج إلى وجود تغير إيجابي على حاالت المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج المصور ومقياس األ

 لمعرفي السلوكي.ا

من  ينةعل والقلقاالكتئاب  ضيخفتل سلوكيال معرفيالللعالج  إرشاديبرنامج  ةفاعلي( 1111دارسة )كيلرست جروين وتولين 

سلوكي لخفض االضطرابات النفسية )القلق المعرفي الرشادي اإلبرنامج الالية على فلتعرف الالدراسة هذه هدفت وطفال. األ

لى ثالث مجموعات، المجموعة األولى تجريبية ( طفال وقسمت العينة ا11الدراسة من األطفال ) عينة واالكتئاب( ولقد تكونت

معرفي ال يالجعبرنامج الال النتائج فاعلية ظهرت، وأةضابط ةعلى األطفال، والثانية تجريبية على األطفال وآبائهم والثالثة مجموع

 نفسية )القلق واالكتئاب(.االضطرابات ال في تخفيفسلوكي لآلباء واألطفال ال

االكتئاب  عراضأحد من لل سلوكي معرفيعالج  اليةعفبعنوان  (Kenner and klark, 2009) دارسة كينار بيتي وكالرك

 من الشباب (223) عينةوكانت الكتئاب، االعالج ل سلوكي معرفيعالج  اليةعفعلى تعرف لل الدراسةهدفت  .من الشباب عينةل

التالية: برنامج عالجي من اعداد الباحثين ومقياس هاملتون  الدراسيةعاما واستخدم الباحثان األدوات  12و 12 بينأعمارهم 

  .خفض االكتئابي لعالجالبرنامج ال فعاليةى ال لدراسةلنتائج وضحت اللالكتئاب، وأ

عالج مرضى ل رخاءاالستوالتدريب على  سلوكي معرفيكل من عالج  فاعلية بعنوان (Arntez A, 2003)انترز دارسة 

الج في ع االسترخاءوالتدريب على  سلوكي معرفيكل من عالج ة ى مدى فاعليالقلق، وهدفت الدارسة التعرف ال اتاضطراب

ولى: األ مجموعتينلى مهم ايتقس النفسية تمضا من المراجعين في العيادات يمر( 20) من العينةالقلق، وتألفت  اتمرضى اضطراب

جلسة بواقع جلسة واحدة  12االسترخاء، وقد تضمن البرنامج العالجي  ة، والثانية مجموعالسلوكي يالمعرفالعالج  ةمجموع

ن ى تحسالج، كما أوضحت نتائج الدارسة الالمجموعتان بعد الع ألفرادوجود تحسن ملحوظ  الدراسةوقد اظهرت نتائج  .أسبوعا

متابعة خالل فترة ال السلوكي المعرفيتحسناً أفضل من العالج  أظهرتخالل فترة المتابعة، وان فنية التدرب على االسترخاء 

في خفض  حواض تأثيرلها  السلوكي المعرفين طريقتي االسترخاء والعالج ة أشهر، وهذه النتائج تؤكد على اوالتي استمرت ست

  .مستوى اضطراب القلق

فـيض تخالنفسي ول باألمنزيادة اإلحساس ل سلوكي معرفيبرنـامج إرشـادي  ةفاعليالدراسة  عنوان هـ(1111 الزهراني،دارسة )

تطبيق تم استخدام المنهج التجريبي وو ،طالب (203الثانوية، وعددهم ) المرحلةفي طالب وكانت العينة من الالوحـدة شعور 

ادي لتخفيض االرشواظهرت النتائج للدراسة على فاعلية البرنامج  النفسية(الطمأنينة النفسية ومقياس الوحدة  )مقياس المقاييس

  .الثانويةطالب المرحلة النفسي ل باألمندرجة الوحدة ولزيادة اإلحساس 

 على الدراسات السابقة: التعقيب 

االضطرابات  منخفض الفي  ةالسلوكي ةالمعرفي يةالعالجالبرامج  ةاليعللدراسات التي تناولت مدى فمن خالل العرض السابق      

 أوجه: عدة اسات منتم التعليق على الدر ي،زيادة االمن النفسو النفسية
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ة ع االضطرابات النفسيلتعامــل مـــ اإلرشادية المالئمة الوسيلة إلجادفي العمل ات دراسللهداف األ تقاربف: ادهاال ن ناحيةم /1

 ي تساعدالتسلوكية النفعالية واالمعرفية والالتغير من الناحية حداث وتقارب معظــم الدارسات فـــي إمن النفسي، وتعزيز األ

  ا.من النفسي منهـطرابات فـي المسـتقبل بوجود األقابلية لالضاقل اضطرابا وأكثر امانا واقل  ليكونواد افراال

ات ركزت على فئـة المراجعين ت بمجتمـع الدارسـة، فهنـاك دراسمعظـم الدراسـا الدراسة: اختلفـتمجتمـع مـن ناحية / 2

 منهم نزالء المعاهد ومنهم األطفال.للعيادات، منهم الطالب و

جم بكبر ح التي تتميزدراســات بعض الصغيرة الحجـــم وهناك  السابقة عيناتالدراسات  أكثر استخدمت :العينةمن ناحية /3

 .العينة

 المجموعةو التجريبية المجموعة تتضمنراسات اســـتخدمت المـــنهج التجريبي الـــذي الد جميع :المـــنهجمـــن ناحية /2

 .الواحـدن هنـــاك دراســات اســـتخدمت المـــنهج شـــبه التجريبي(. ذو التصميم اال ا الضابطة

ومــن أكثر األساليب اإلحصائية فـي هـذه الدراسات طبقـا لتنـوع الهــدف منهــا،  اختلفت :األساليب اإلحصائية مـن ناحية /0

تباين االرتباط وتحليل ال ومعــامالت المعياريةاب المتوســطات الحسابية واالنحرافات سات حســرااألساليب شيوعا فــي هــذه الد

  .، وبعضها استخدم التحليل العامليواختبار "ت" لعينة واحـدة او عينتان

 كسات استخدمت تقنيات وأساليب العـالج المعرفي السلوكي وباألخص منهج أرون بيارجميع الد :طريقه التدخل/من ناحية 3

ألفكـار ا لتبديل الـذي ركـز علـى اإلعادة للبنـاء المعرفـي واألطوار التخطيطية إلكسـاب المريض الوعي والكشف للتفكير و

دى ل المعرفي السلوكي ال تتعامل مـع األعـراض فقط بل تتعامـل مـع األفكـار األكثـر عمومية في العالج السلبية، فـالنماذج

يئ المريض ليتجنب الوقوع في االضطرابات االنفعالية  وأيضا عدم استقرار االحساس باألمان وبذلك ته ،المريض في حياته

و نتيجة للعوامـل الداخلية ا ةأي صـعوبات تواجهـه في مسـتقبل الفرد قادر على ان يتعامـل مـع بكونبسـبب أفكاره، وبذألك 

اك من استخدم العالج الفردي، وفي النهاية اتفقت الدراسات الخارجية، وكانت الدراسات السابقة استخدمت العالج الجمعي وهن

 السابقة والحديثة من حيث التدخل العالجي.

مـا ا إرشادية،برامج  خاصةو نفسهمأالباحثين دوات مــن إعداد األميع الدراســات استخدمت ج :ةالدراسأدوات  مــن ناحية /2

 ةمقننال اييسمقالاو  ينمعدة مـن قبـل الباحثالمقاييس الاعتمدت على  –باحثة علـى حـد علم ال –فمعظـم الدراسـات  أدوات القياس

  البيئة.على 

يف د في خفض او تخففي مساعدة االفرا السلوكي المعرفيالعالج  ةليعاالدراسات مدى فجميع أظهرت نتائج  :النتائجمن ناحية /2

  .التي يعانون منها النفسيةو التخلص من االضطرابات ا

 

 المنهجية:اءات االجر. 1

 :ةمنهج الدراس .1.1

ن فروض م التجريبي للتحققشبه التجريبي لصعوبة استخدام االختيار والتعيين العشوائي على المنهج  الدراسةهذه  اعتمدت

  .الدراسة

 .التصميم التجريبي: يتضمن المقارنة بين مجموعتين تجريبية وضابطة مع القياس القبلي والبعدي
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 :الدراسةمجتمع  .1.1

 .النفسية)اكتئاب وسواس رهاب( الالتي كن يترددن على العيادات  ةمريضة نفسي 22 من يالدراسمجتمع التكون  

 

 :الدراسةعينه  .1.1

تم وبعدها النفسي من مقياس األلدرجات المرتفعة في ى اممن حصلن عل ةمريضة نفسي 22 ة منيالدراس العينةتكونت        

 .والضابطة التجريبية ةمريضة لكل مجموع 12مجموعتين لعشوائية ال ةطريقالتقسيمهم ب

 :العينةأساس اختيار 

 نها حالة مرض نفسي.أعلى  النفسين يتم تشخيصها من قبل الطبيب أ /1

 و هوس خفيف في أي فترة من فترات حياتها.أ تكون المريضة قد أصيبت بنوبة هوس أال /2

 النفسي.ثناء المرض أ ذهانيه عراضأال تكون المريضة لديها أي أ /3

 سنة. 05سنة وال يزيد عن  25يقل عمرها عن  أال /2

 ن تجيد القراءة والكتابة.أ /0

 معايير االستبعاد:

 ن تكون المريضة قد أصيبت بنوبة هوس خالل مراحل حياتها.أ /1

 .ذهانيهعراض أن تكون المريضة لديها أ /2

 سنة. 05و يزيد عن أسنه  25ن يقل عمرها عن أ /3

 ن تكون ال تجيد القراءة والكتابة.أ /2
 

 : الدراسةوات أد .1.1

 الموجهة:المقابلة التشخيصية / 1

هداف ألاتحقيق ل مدة زمنية محددة، وذلكلفي مكان معين، وموعد محدد، و والمراجعةبين الباحثة والتي تكون مهنية العالقة الوهي 

 الدراسة.من 

 الباحثة:عداد إي السلوكي من رشادي المعرفالبرنامج اإل /1

ق من األنشطة تطب ةالعالج المعرفي السلوكي، متضمناً مجموع ةالقائمة على نظريومترابطة الرشادية اإلجلسات المن دد ع وهو

 .من النفسيومكانية وبشرية، بهدف تعزيز األ ضمن حدود زمنية

 :الدليم النفسيمن مقياس األ/ 1

ر فهد الدليم دكتواللنفسي الذي أعده ماسلو وأعاد صياغته وتقنينه وتطبيقه على البيئة السعودية من امقياس األ تم استخدام     

( فرد من ذكور 2103دكتور يحيى محمد واألستاذ عبد العزيز الفتة، حيث قاموا بالتقنين على )الدكتور فاروق عبد السالم والو

( 20) هلناحية العلمية التطبيقية الضطرابات نفسية وعقلية، وعدد فقرات( من المدن السعودية، وهو مقياس مفيد من ا22وإناث في )

 فقرة.
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النفسي  لألمنتشخيص لمقننة لالموضوعية الداة األك استخدامهتم وي النفسية،الفرد سالمة في درجة اليستخدم لقياس وهو      

 .نفس جسميوال النفسيوالطبي  مجال النفسيال للبحوث في استخدامهتم يوأيضا ، النفسية ادةلمترددين على العيلو للمرضى

( من العبارات في الصورة النهائية بعد تقنينه ليخدم األغراض 20والذي يتكون من ) -من النفسي مقياس األ وتم استخدام     

 التالية: تشخيص إكلينيكي للحاالت المرضية، بحوث علمية، دراسات وبحوث تتعلق بأمن نفسي سواء في صوره مرضية أو

 ثناء أدائها.أسوية، اختيار مهني للمهن التي تتطلب حدا أدنى من االضطراب النفسي 

 :تصحيح المقياس

 نفسيمن أالعالية في هذا المقياس تدل على عدم  ةأن الدرج بمعنى النفسيمن درجة األلتجاه االلمقياس في لتصحيح ال يكون    

 باراتعستجابات المفحوص على كل عبارة من ى الدرجات التالية اللدى المفحوص والعكس صحيح، وتعط نفسية طمأنينةوعدم 

 المقياس:

 وذلك باستثناء العبارات التالية: 2، أبدا = 2، نادرة = 3، أحيانا = 2، غالبا = 0دائم = 

(١٩-١٢-١١-١٦-١٢-٣٩-٣٢-٣١-٣١-٣٢-٣٢-١١-١٣-١١-١٢-٢٢-٢١-٢٦-٢١-٢٢-١٩-١١-١١-١١-١٢-٩-٦-٢-١-

 .١أبدا=  ٣=، نادر١= ، أحياناً ٢، غالباً = ١معاكسة: دائما = الصورة البكون تصحيح ي( فال١٢-١١-٦١-٦١-٦٢

 :السابقة دراسةلفي ا النفسيمن لمقياس األ السيكو متريةالخصائص 

 .للمقياسظهرت النتائج ارتفاع مستوى الصدق والثبات أجراءات الصدق والثبات على المقياس، وقد إجرى معد المقياس أ

 :الحالية الدراسةفي  النفسيمن مقياس األ ثبات وصدق

 والا: حساب الثبات:أ

 ائج:نتعرض لل( وفيما يلي معامل ألفا لكرونباخالنصفية،  )تجزئةطرق منها  النفسي بعدةمن تم حساب ثبات مقياس األ

 النصفية: التجزئة -1

النتائج  فردية لتصحيح طول التجزئة النصفية وكانتبراون للتجزئة النصفية بين البنود الزوجية وال سيبرمانتم استخدام معادلة 

 كالتالي:

 النفسيمن معامالت ثبات التجزئة النصفية لمقياس األ (1جدول )

 معامل الثبات بين الجزئيين االرتباطمعــامل   المقياس 

 5.22 5.122  النفسيمن مقياس األ

    

( وأن معامل 5،122) النفسي بلغمن ين من البنود في مقياس األبين الجزئي االرتباطن معــامل أتضح من الجدول السابق ا 

( وهو معامل ثبات مرتفع ومقبول إحصائياً، وهو ما يعكس ثبات مقياس 5،125بعد تصحيح الطول قد بلغ ) الطريقةالثبات بهذه 

 النفسي.من األ

  : النفسيمن لمقياس األ لكرو نباخطريقه معامل ثبات ألفا  -1

 تيالواس للمقي الكلية الدرجةبين درجة العبارة مع  االرتباطيضاً معــامل أحذف العنصر، وتم إذا  كرو نباخالفا  معاملالتم حساب 

 ية العبارة والجداول التالي يوضح ذلك:آلتنتمي 
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 حذفت فقراته إذا النفسيمن لفا كرونباخ لفقرات مقياس األأمعامل  (1جدول رقم )

 رقم الفقرة
 كرو نباخمعامل الفا 

 حذف العنصر إذا
 رقم الفقرة

ذا إ كرو نباخلفا أمعامل 

 حذف العنصر
 رقم الفقرة

 إذا كرو نباخمعامل الفا 

 حذف العنصر

1 5.122 23 5.122 01 5.122 

2 5.122 22 5.122 02 5.122 

3 5.122 22 5.122 03 5.122 

2 5.122 21 5.122 02 5.121 

0 5.122 35 5.122 00 5.122 

3 5.122 31 5.122 03 5.122 

2 5.122 32 5.122 02 5.122 

2 5.122 33 5.122 02 5.122 

1 5.122 32 5.122 01 5.122 

15 5.122 30 5.122 35 5.122 

11 5.122 33 5.122 31 5.122 

12 5.122 32 5.122 32 5.122 

13 5.122 32 5.122 33 5.122 

12 5.122 31 5.122 32 5.122 

10 5.122 25 5.122 30 5.122 

13 5.122 21 5.122 33 5.122 

12 5.122 22 5.122 32 5.122 

12 5.122 23 5.122 32 5.122 

11 5.122 22 5.122 31 5.122 

25 5.122 20 5.122 25 5.122 

21 5.122 23 5.122 21 5.122 

22 5.122 22 5.122 22 5.122 

23 5.122 22 5.122 23 5.122 

22 5.122 21 5.122 22 5.122 

20 5.122 05 5.122 20 5.122 

 5.122  النفسيمن الثبات العام لمقياس األّ 
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 الثباتهذا المقياس حيث إن قيم في زيادة الثبات ل النفسي ساهمتمن ن جميع عبارات مقياس األأ( 2يتضح من الجدول )

(، بما يدل 5.122النفسي )من ام لمقياس األ( في حالة إذا تم حذفها، وقد بلغ الثبات الع5.122مفردات المقياس لم ترتفع عن )ل

 الميداني. للتطبيق ، وصالحيتهالنفسيمن لمقياس األ الداخليعلى ثبات االتساق 

  النفسيمن مقياس األل الداخليثانياا: صدق االتساق 

مقياس وذلك لل الداخلي أو صدق البناء الداخليباستخدام صدق االتساق  الحاليةالدراسة في  النفسيمن تقدير صدق مقياس األتم 

 التالي:كللمقياس وجاءت نتائج  كلية ودرجةبين فقرات االختبار  االرتباطبحساب قيم معــامالت 

 للمقياس  الكلية النفسي بالدرجةمن بين كل فقرة من فقرات مقياس األ االرتباطمعــامالت  (1جدول رقم )

 االرتباطمعــامل  رقم الفقرة رتباطاالمعــامل  رقم الفقرة االرتباطمعــامل  رقم الفقرة

1 5.122** 23 5.211** 01 5.203** 

2 5.125** 22 5.212** 02 5.233** 

3 5.152** 22 5.222** 03 5.351** 

2 5.233** 21 5.211** 02 5.321* 

0 5.250** 35 5.235** 00 5.222** 

3 5.221** 31 5.221** 03 5.232** 

2 5.205** 32 5.323** 02 5.152** 

2 5.331 33 5.021** 02 5.221** 

1 5.112 32 5.323** 01 5.232** 

15 5.132 30 5.201** 35 5.315** 

11 5.122** 33 5.222** 31 5.223** 

12 5.225** 32 5.211** 32 5.153** 

13 5.220** 32 5.231** 33 5.252** 

12 5.235** 31 5.101 32 5.221** 

10 5.051* 25 5.222** 30 5.211** 

 معــامل االرتباط رقم الفقرة معــامل االرتباط رقم الفقرة معــامل االرتباط رقم الفقرة

13 5.323** 21 5.202** 33 5.352** 

12 5.222** 22 5.202** 32 5.322** 

12 5.201* 23 5.253** 32 5.325** 

11 5.232** 22 5.015** 31 5.250** 

25 5.312** 20 5.153** 25 5.222** 
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 (.5،50(     * دالة عند مستوى )5،51** دالة عند مستوى )

كلي وبين المجموع ال النفسيمن بين المفردات المكونة لمقياس األ االرتباطأيضاً أن جميع معــامالت  ضح من الجدول السابقات

(، ولكن لم يتم حذفها وذلك 30-15-1-2( فأقل ما عدا العبارات رقم )5.51(، )5.50إحصائية عند مستوى دالله ) ةجميعها دال

ت من قبل بالصورة األصلية للمقياس والدراسات األخرى التي ألهميتها في المقياس من خالل دراسات الصدق التي أجري

 لى أن معامل الثبات في وجودها مرتفع.إاستخدمت المقياس نفسه، باإلضافة 

 :اختبار التكافؤ

 للتأكد من تكافؤهما وإمكانية والضابطة التجريبيةإجراء اختبار تكافؤ للمجموعتين تم  ثباتالو الختبارل صدقال من لتأكد    

  .ذلك التالي يوضح ت " لعينتين مستقلتين والجدول"لمقارنة بينهما وقد تم استخدام اختبار ا

 والتجريبية الضابطةيبين اختبار التكافؤ للمجموعتين  (1جدول رقم )

 العدد المجموعة
المتوسط 

 )م(الحسابي

االنحراف 

 )ع(المعياري
 قيمة )ت(

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القرار 

 حصائياإل

 12.01 222.32 12 الضابطة
5.22 22 5.21 

غير داله 

 12.23 215.55 12 التجريبية حصائياإ

 

(، كما بلغت قيمة 5.22( أن قيمة )ت( غير دالة حيث بلغت )2بالجدول أعاله رقم ) الموضحةيتضح من خالل النتائج    

 النفسيمن في درجات األ إحصائيةروق ذات دالله ( مما يشير إلى عدم وجود ف5.50( وهي أعلى من )5.21) الداللةمستوى 

، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين، أي الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةفي كال من  النفسيةلدى المراجعات للعيادة 

 .والتجريبية   الضابطة المجموعةأنه يمكن التطبيق والمقارنة بين 

ويتني  –له وهو اختبار مان  المماثلة ةد من نتائج اختبار ت باالختبار الالبارامتريكان على الباحثة التأك العينةولصغر حجم 

U) :للفروق بين متوسطي الرتب بديال عن تحليل اختبار "ت " وجاءت النتائج كالتالي ) 

 يح الفروقلتوض “( للفروق بين متوسطي الرتب بديال عن تحليل اختبار "ت (Uويتني  –اختبار مان اختبار" (1جدول رقم )

 لقبليافي القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةفي كال من  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسيمن األبين 

 متوسط الرتب العدد المجموعة المقياس
قيمة مان 

 وتني

مستوى 

 الداللة
 القرار اإلحصائي

 النفسيمن األ
 12.05 12.55 الضابطة

 ياحصائإه لغير دا 1.5 صفر
 12.05 12.55 التجريبية

21 5.030** 23 5.202** 21 5.235** 

22 5.022** 22 5.222** 22 5.253** 

23 5.105** 22 5.235** 23 5.053* 

22 5.232** 21 5.222** 22 5.232** 

20 5.150** 05 5.333** 20 5.212** 
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( مما يشير إلى 5.50( وهي أعلى من )1.5) الداللة( أن قيمة مستوى 0بالجدول أعاله رقم ) الموضحةيتضح من خالل النتائج 

في كال من  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسين مفي متوسطات رتب درجات األ إحصائيةعدم وجود فروق ذات دالله 

 موعةالمج، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين، أي أنه يمكن التطبيق والمقارنة بين الضابطة والمجموعة التجريبية ةالمجموع

 .والتجريبية   الضابطة
 

 : اإلحصائيةالمعالجات . 1.1

لحزم االمناسبة باستخدام  اإلحصائيةلتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها تم استخدام العديد من األساليب 

 (. SPSSبالرمز ) ، والتي يرمز لها اختصاراً االجتماعيةللعلوم  اإلحصائية

 ألدوات البحث. الداخلياستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق تم 

 ، وصالحيتها للتطبيق الميداني.  الدراسة(: لقياس مدى ثبات أداة Alpha Cranachلفا كرونباخ )أمعامل 

 المستخدمة في األساليب التالية:  اإلحصائيةب تمثلت األسالي -

  العينة. ألفرادوالوظيفية  الشخصيةللتعرف على الخصائص  المئويةالتكرارات والنسب -1

 .للمجموعات المستقلة   Independent Samples Testاختبار" ت" -2

 .للمجموعات المرتبطة   Paired Samples Testاختبار" ت" -3

 .للمجموعات المستقلة Mann-Whitney (U)ويتني  –مان -2

 .للمجموعات المرتبطة Wilcoxon (W)ويلكوكسون -0

 

 ومناقشتها الدراسةنتائج . 1

 :الدراسة ةفراد عينأالبيانات المتعلقة بوصف  .1.1

 :التعليميالمستوى -1

 التعليميوفق متغير المستوى  الدراسةفراد أتوزيع  (1جدول )

 المجموع التجريبية الضابطة والنسبةالتكرار  التعليميالمستوى 

 12 3 2 التكرار أقل من ثانوي

 %02.3 %20.5 %33.3 النسبة

 1 5 1 التكرار دبلوم

 %2.2 %5.5 %2.2 النسبة

 1 3 3 التكرار بكالوريوس

 %32.0 %20.5 %12.0 النسبة

 المجموع
 22 12 12 التكرار

 %155.5 %05.5 %05.5 النسبة
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 إجمالي( من %02.3( ونسبة )12)أقل من ثانوي( بعدد) التعليميمستواهم  المستهدفة العينةل أعاله أن أغلب يتضح من الجدو

 المجموعة( من %20( ونسبة )3وعدد )   الضابطة المجموعة( من %33.3( ونسبة )2منهم عدد )  الدراسةفراد عينه أ

فراد أ إجمالي( من %32.0( ونسبة )1)بكالوريوس( بعدد ) لتعليميامستواهم  اللذين الدراسة ةفراد عينأبينما جاء  ،التجريبية

 ،الضابطة المجموعة( من %12.0( ونسبة )3وعدد ) التجريبية المجموعة( من %20( ونسبة )3منهم عدد )  الدراسة ةعين

 المجموعةوهو من ( %2.2( فقط ونسبة )1)دبلوم( بعدد ) التعليميمستواهم  اللذين الدراسةفراد عينه أوأخيراً وجد أن 

 .الضابطة

 :االجتماعيالوضع -2

 االجتماعيوفق متغير الوضع  الدراسة ألفرادالتوزيع  (7جدول )

 المجموع التجريبية الضابطة التكرار والنسبة االجتماعيالوضع 

 2 3 0 التكرار عزباء

 %33.3 %12.0 %25.2 النسبة

 11 3 0 التكرار متزوجـ/ة

 %20.2 %20.5 %25.2 النسبة

 0 3 2 التكرار مطلقـ /ة

 %25.2 %12.0 %2.3 النسبة

 المجموع
 22 12 12 التكرار

 %155.5 %05.5 %05.5 النسبة

    

فراد عينه أ إجمالي( من %20.2( ونسبة )11( بعدد)من )المتزوجات المستهدفة العينةيتضح من  الجدول أعاله أن أغلب     

بينما جاء  ،الضابطة المجموعة( من %25.2( ونسبة )0وعدد ) التجريبية المجموعة( من %20( ونسبة )3منهم عدد ) الدراسة

( ونسبة 0منهم عدد )  الدراسة ةفراد عينأ إجمالي( من %33.3( ونسبة )2بعدد ) من ) العزبات(  الدراسة ةفراد عينأ

  الدراسة ةفراد عينأوأخيراً وجد أن  ،ةالضابط المجموعة( من %12.0( ونسبة )3وعدد )   الضابطة المجموعة( من 25.2%)

 المجموعة( من %12.0( ونسبة )3منهم عدد )  الدراسة ةفراد عينأ إجمالي( من %25.2( فقط ونسبة )0بعدد ) من )المطلقات(

 .الضابطة المجموعة( من %2.3( ونسبة )2وعدد ) التجريبية

 وهي: الدراسةالنتائج المتعلقة بفرضيات . 1.1

 رضية األولى والتي تنص على:التحقق من صحة الف

 والمجموعة التجريبية المجموعةبين  اتالنفسيلدى المراجعات  النفسيمن في درجة األ إحصائية توجد فروق ذات داللة

 البعدي.في القياس  الضابطة

ه( وهو اختبار يممعلاللبارامترية )االاالختبارات ال فقد استخدمت الباحثة البارامتريةلعدم توفر شروط استخدام االختبار النظرا 

 ( للفروق بين متوسطي الرتب بديال عن تحليل اختبار "ت " وجاءت النتائج كالتالي: (Uويتني  –مان 
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لدى  النفسيمن ( للفروق بين متوسطي الرتب لتوضيح الفروق بين األ(Uويتني  –اختبار" اختبار مان  (8جدول رقم )

 البعديفي القياس  الضابطة والمجموعة تجريبيةال المجموعةفي كال من  اتالنفسي المراجعات

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

مان 

 وتني

 قيمة 

Z 

مستوى 

 الداللة

القرار 

 اإلحصائي

  النفسيمن األ

 222.55 12.05 12 الضابطة

 5.51 2.13 صفر

دالة عند 

5.51 

 

 22.55 3.05 12 التجريبية

 

 التجريبيةبين رتب درجات المجموعتين  5.51عند مستوى  إحصائيةلجدول السابق أن هناك فروق ذات دالله اتضح من خالل ا

 المجموعةفي     ديالبعلصالح التطبيق  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسيمن في درجات األ    البعديفي التطبيق  والضابطة

( في التطبيق 22حيث بلغ متوسط الرتب )  النفسيمن ي سلوكي لتعزيز األرشادي معرفإالتي تم تعرضهم لبرنامج  التجريبية

( z(، و بلغت قيمة )222) الضابطة للمجموعة البعدي، في حين بلغ متوسطات الرتب للتطبيق التجريبية للمجموعة البعدي

من هذه الفروق في درجات األ(، األمر الذي يشير إلى أن 5.50( وهي أقل من )5.51) الداللة(  وأن مستوى 2.13المحسوبة )

معرفي سلوكي  رشاديإترجع إلى استخدام برنامج  البعديفي التطبيق  التجريبية المجموعةلدى  اتالنفسيلدى المراجعات  النفسي

 .النفسيمن لتعزيز األ

 ليها.إلى النتائج التي توصل إالباحثة  لنتيجةاختبار " ت"  نتيجةوبذلك تتفق مع 

بين  تاالنفسي لدى المراجعات النفسيمن في درجة األ إحصائية ض الذي نصه " توجد فروق ذات داللةفروعليه يتم قبول ال 

 ."البعديفي القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

 المجموعةفراد أثار ايجابيه لدى آ، قد ساهم بالنفسيمن لتعزيز األ السلوكي المعرفيوتفسر الباحثة ذلك بان البرنامج اإلرشادي 

 فكارهن، ومشاعرهنألى مساعدتهن في وضوح العالقة بين إدى أحيث  -الضابطة  المجموعةفراد أدون  -التجريبية 

التوتر  جل خفضأوسلوكياتهن وتأثيرها على حالتهن المزاجية بشكل عام، كما اكتسبن القدرة على تنفيذ فنية االسترخاء من 

 ر الالعقالني. والقلق. كما تمكن من فهم أضرار التفكي

متوسطات رتب  ببن إحصائيالى وجود فروق دالة إ( التي توصلت 2510بو السعود دارسة )ا نتيجةهذه الفرضية مع  نتيجةتتفق 

إلرشادي بعد تطبيق البرنامج ا النفسيةعلى مقياس الصالبة     البعدي القياسفي  والضابطة التجريبية المجموعة دفراأدرجات 

لى وجود فروق بين إ( التي توصلت 2510)التركي، نازك عبد الصمد، دراسة نتيجة. ومع تجريبيةال المجموعةلصالح 

 .جريبيةالت المجموعةتطبيق البرنامج وكانت هذه الفروق لصالح  النفسي بعدمن في درجـة األ والضابطة التجريبية المجموعة

 التحقق من صحة الفرضية الثانية والتي تنص على:

ح القياس لصال والبعدي القبليبين القياس  التجريبية المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائيةالله توجد فروق ذات د

    البعدي
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نظرا لعدم توفر شروط استخدام االختبار الالبارامتري فقد استخدمت الباحثة االختبارات البارا مترية وهو اختبار وليكسون 

 سفرت نتائجه عن:أوقد  Wilcoxon Signed Ranks Testللرتب 

من وداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األ( Z) يجاد قيمةإو (Wilcoxon) نتائج اختبار ويلكوكسون  (9جدول رقم )

 القبليفي التطبيق  التجريبية المجموعةفي  النفسيةلدى المراجعات للعيادة  النفسي

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة 

ى مستو

 الداللة

  النفسيمن األ

 5a 5.55 5.55 )الرتب السالبة(

3.53 5.51 
 12b 3.05 22.55 )الرتب الموجبة(

 

(، واتضح وجود 3.53كانت )z)بالجدول أعاله وباستخدام معادلة ويلكوكسون لحساب قيمة ) الموضحةيتضح من خالل النتائج 

في  التجريبية المجموعةفي  إحصائية ر إلى وجود فروق ذات داللةمما يشي( 5.51عند مستوى )   Zلقيمة  إحصائية داللة

 التجريبية لمجموعةل البعديويتبين أن الفروق لصالح التطبيق  النفسيمن لرتب درجات األ البعديوالتطبيق     القبليالتطبيق 

 . النفسي(من رشادي معرفي سلوكي لتعزيز األإ)التي تم تعرضهم لبرنامج 

 ليها.إلى النتائج التي توصل إاختبار " ت" لذا يطمن الباحثة  يجةنتوبذلك تتفق مع 

ين القياس ب التجريبية المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائيةوعليه يتم قبول الفرض الذي نصه " توجد فروق ذات دالله 

 ".   البعديلصالح القياس  والبعدي القبلي

من تعزيز األل السلوكي المعرفيرشادي بعد تعرضهن لجلسات البرنامج اإل تجريبيةال المجموعةفراد أن أوتفسر الباحثة ذلك ب

فقد أصبح لديهن مستويات معقولة من الحوار مع الذات  البعدي،، ظهرت عليهن تغيرات ملحوظة في نتائج االختبار النفسي

 لنفسيةايضا فهم معنى الوحدة أمباشرة. و)السلبي، اإليجابي( وفهم تأثير ذلك على المشاعر والسلوك بطريقه مباشرة أو غير 

يد، يضا تعلمن خطوات التفكير الجأعليها. و النفسيمن واألسرية، وكذلك قيمة األ واالجتماعية النفسيةوتأثيرها على حياتهن 

  اإليجابي، المرن، والتدرب على خطوات حل المشكالت بأنفسهن بشكل مرتب.

من البرنامج في تحسين األ ةلى فاعليإ( التي توصلت 2512حمد أ)فاطمة فرج  راسةد نتيجةالفرضية السابقة مع  نتيجةتتفق 

لى وجود تغير إيجابي إ( التي توصلت 2512)شهيرة توفيق  دراسة نتيجةمن األطفال مرتفعي االكتتاب. ومع  ةلدي عين النفسي

التي توصلت  هـ(1212 الزهراني،دارسة ) ةنتيجومع  السلوكي. المعرفيباستخدام البرنامج  التجريبية المجموعةعلى حاالت 

 لديهم.  النفسيمن وزيـادة األ التجريبية للمجموعة النفسيةللبرنـامج فـي تخفـيض درجـة الوحـدة  ةفاعليلى وجـود إ

 التحقق من صحة الفرضية الثالثة والتي تنص على:

 (.يالبعدوالقياس  القبليبين )القياس  الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية ال توجد فروق ذات داللة

مج من خالل برنا والبعدي، القبليالواحدة ذات القياس  للمجموعةت " “وقد تم اختيار مدى صحة هذا الفرض باستخدام اختبار 

((SPSS  سفرت نتائج تطبيق االختبار عن النتائج التالية:أوقد 
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وهو اختبار  (الالم علميهمترية )باراالفقد استخدمت الباحثة االختبارات ال ا متريالبارنظرا لعدم توفر شروط استخدام االختبار 

 وقد اسفرت نتائجه عن: Wilcoxon Signed Ranks Testللرتب  وليكسون

من وداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات األ Z)يجاد قيمة )إو (Wilcoxon) نتائج اختبار ويلكوكسون  (10جدول رقم )

 القبليفي التطبيق  الضابطة المجموعة في اتالنفسيمراجعات لدى ال النفسي

 العدد المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 zقيمة 

مستوى 

 الداللة

  النفسيمن األ

 1a 1.55 1.55 )الرتب السالبة(

2.25 5.51 
 1b 3.55 02.55 )الرتب الموجبة(

 

(، واتضح وجود 2.25كانت )z) باستخدام معادلة ويلكوكسون لحساب قيمة )بالجدول أعاله و الموضحةيتضح من خالل النتائج 

في  الضابطة المجموعةفي  إحصائية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة( 5.51عند مستوى )   Zلقيمة  إحصائية داللة

 الضابطة لمجموعةل البعدي ويتبين أن الفروق لصالح التطبيق النفسيمن لرتب درجات األ البعديوالتطبيق    القبليالتطبيق 

ج التي لى النتائإاختبار " ت" لذا يطمن الباحثة  نتيجة)التي خضعت لجلستان من برنامج عالجي سلوكي(. وبذلك تتفق مع 

 توصل اليها.

ين ب الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية ض الذي نصه " توجد فروق ذات داللةوعليه يتم قبول الفر 

 (".البعديوالقياس  القبليقياس )ال

، لنفسيامن قد تلقين جلستين من جلسات برنامج عالجي من دون تعزيز األ الضابطة المجموعةفراد أوتفسر الباحثة ذلك بان 

ظهر بعض أحيث  البعدي،على سلوكياتهن والتي اتضحت من خالل نتائجهن في االختبار  اإليجابيةثار آلوالذي كان لها بعض ا

 .ريبيةالتج المجموعةفراد أليه إمستوى الذي وصلت للديهن، وان كان التحسن ال يرتقي ل النفسيمن في مستوى األ التحسن

رشادي العالجي في البرنامج اإل ةفاعليى إل( التي توصلت 2016)ناصر الدين زبدي، دراسة نتيجةهذه الفرضية مع  نتيجةتتفق 

 .على نتائج المقياس النفسي بناءمن تحقيق األ
 

 ونتائجها وتوصياتها الدراسةخالصة . 1

 :الدراسةخالصة  .1.1

 . مراجع وإلىفصول ال من خمس علىاحتوت الدراسة هذه 

المصطلحات ، وأهم ليهاجيب عأ، والتساؤالت التي واألهداف واألهمية لدراسةلمشكلة ال دراسةلوتناول الفصل األول كمدخل 

 إلجابة علىل الدراسةهذه ، ولتحقيق األهداف سعت الدراسةهداف ألوتحديد  دراسةلاهيم مفالالتي تم استخدامها في البحث، و

 تية:الفرضيات اآل

في  ضابطةو المجموعتين تجريبية. بين اتالنفسيلدى المراجعات  النفسي لألمندرجة الفي  حصائيةاإل الداللةفروق ذات التوجد 

 البعدي.القياس 
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 هاالح قياسلص والبعدي القبلي هابين قياس التجريبية مجموعةلل النفسيمن في درجة األ ئيةحصااإل الداللةفروق ذات التوجد 

    .البعدي

 .بعدي(وقياس  قبلي )قياسبين  الضابطة لمجموعةل النفسيمن في درجة األ حصائيةاإل الداللةفروق ذات الال توجد 

 . للدراسةت السابقة الدراسا كذلك أشتمل للدراسةالثاني ناقش اإلطار النظري  والفصل

 والعينةمع مجتالوضيح م ت، وتشبه تجريبياستخدام منهج  تم الدراسةوإجراءاتها، وفي  دراسةللمنهجية ال تناول والفصل الثالث

، يةالنفس الطمأنينةإعداد الدكتور فهد عبد هللا الدليم، وهو مقياس  النفسي(من مقياس األالدراسة ) ألداةاستخدام و، لدراسةل

 دراسة.للالمستخدمة في تحليل بيانات  اإلحصائيةيد األساليب وتحد

 اإلجابة على أسئلتها ومناقشة نتائجها. الدراسة متناوالً أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وتحليل نتائج 

 ت.توصياالأبرز و واالقتراحاتنتائج، ال ، وعرضلدراسةل تلخيصالالدراسة تم عرض في والفصل الخامس 

 

 : الدراسةـج ئنتا .1.1
 

 :الدراسةراد أف)أ( ملخص النتائج المتعلقة بخصائص 

 ( %02.3)أقل من ثانوي( بنسبة ) التعليميمستواهم  المستهدفة العينةن أغلب ألى إ الدراسة توصلت نتائج -

فراد أكما وجد أن  ،التجريبية المجموعة( من %20و) الضابطة المجموعة( من %33.3) الدراسة منهم فراد عينةأ إجماليمن 

 .الضابطة المجموعة( وهو من %2.2)دبلوم( بنسبة ) التعليميمستواهم  اللذين الدراسة عينة

 المجموعة( من %20) الدراسة منهمراد عينه أف إجمالي( من %20.2بنسبة )من المتزوجات  المستهدفة العينةكما أن أغلب  -

 إجمالي( من %25.2بنسبة ) المطلقات الدراسة من ةفراد عينأجد أن ، كما والضابطة المجموعة( من %25.2و) التجريبية

 .الضابطة المجموعة( من %2.3و) التجريبية المجموعة( من %12.0) الدراسة منهم ةراد عينأف
 

 :الدراسة)ب( ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات 

بين  تاالنفسيلدى المراجعات  النفسيمن األفي درجة  إحصائية تنص على: ال توجد فروق ذات داللة والتي الفرضية األولى

 البعدي.في القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

المراجعات  لدى النفسيمن في درجة األ إحصائية ل الذي نصه " توجد فروق ذات داللةلى قبول الفرض البديإتوصلت النتائج  -

 "  البعديفي القياس  الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعةبين  اتالنفسي

بين  ةالتجريبي المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية تنص على: ال توجد فروق ذات داللة والتي الفرضية الثانية

    .البعديلصالح القياس  والبعدي القبليالقياس 

 لمجموعةالدى  النفسيمن رجة األفي د إحصائية ل الذي نصه " توجد فروق ذات داللةلى قبول الفرض البديإتوصلت النتائج 

 ". البعديلصالح القياس  والبعدي القبليبين القياس  التجريبية

ين ب الضابطة المجموعةلدى  النفسيمن في درجة األ إحصائية تنص على: ال توجد فروق ذات داللة والتي الفرضية الثالثة

 (.البعديوالقياس  القبلي)القياس 
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 المجموعة لدى النفسيمن في درجة األ إحصائية داللةفرض البديل الذي نصه " توجد فروق ذات لى قبول الإتوصلت النتائج  -

 (".البعديوالقياس  القبليبين )القياس  الضابطة

 :توصيات الدراسة .1.1

من ألا في زيادة درجات اتالنفسي من التوصيات التي تساعد المراجعات ةإلى مجموع الدراسة الدراسة توصلتمن خالل نتائج 

 تتمثل في:م لديه النفسي

 المزاجية بشكل عام. موتأثيرها على حالتهم وسلوكياتهم ، ومشاعرهمفكارهأفي فهم العالقة بين م ضرورة مساعدته

  على مهارة وفنية االسترخاء وتأثيرها على خفض التوتر والقلق، من خالل تمرينات االسترخاء.م تدريبه

 .مالتفكير لديه ةبطريقزيادة الوعي واالستبصار الذاتي 

 .ملديه النفسيمن وتزيد وتعزز األ النفسية مالتي تحسن من حالته اإليجابية السلوكيةنشطة زيادة األ

النفسي ن مواألسرية، وتدعيم مفاهيم األ واالجتماعية النفسيةوتأثيرها على الحياة  النفسيةمن مشاعر الوحدة  ممحاولة تخليصه

 يجابي لها. إ كبديل

 في فكرة طلب الكمال والتفوق في كل مجاالت الحياة. معلى خطوات حل المشكالت، ومناقشته متدريبههمية أ

 

 المقترحات: .1.1

 لدى المراجعات النفسيات ومنها: النفسيمن من المقترحات التي قد تساهم في حل مشكلة تدني األ ةوضعت الباحثة مجموع

 ين.النفسعلى المراجعين  النفسيمن تعزيز األ لمعرفية السلوكية فيارشادية قائمة على النظريات إعداد برامج إ

 .النفسيةواالضطرابات  النفسي باألمنجراء دراسات ارتباطية بين الشعور إ

 النفسي. باألمنعلى مستوى الشعور    النفسيةجراء المزيد من الدراسات عن مدى تأثير االضطرابات إ

 

 :قائمة المصادر والمراجع .1

 ية:. المراجع العرب1.1

 .المعرفةعالجه.  الكويت: عالم  وأساليبفهمه  الحديث(. االكتئاب اضطراب العصر 1112د الستار، )إبراهيم، عب

  .أسعد، يوسف ميخائيل( د. ت ): الثقة بالنفس، دار نهضة مصر للطباعة والنشر: القاهرة

 (. مقدمة في تصميم البحث التربوي، غزة: فلسطين.2552االغا، احسان؛ األستاذ محمود، )

 . ترجمة فهد عبد هللا الدليم. الطائف: دار الحارثي.الشخصية(. مدخل إلى نظريات 1111، باربرا، )أنجلر

  .االنجلو المصرية. القاهرة: مكتبة النفسية الصحة(. بحوث وقراءات في 1111باظة، أمال، )

من طلبة الجامعات، دكتوراه  لدى عينّه االجتماعي(. أثر برنامج معرفي سلوكي في عالج الرهاب 2515بالحسيني، وردة، )

  .غير منشورة، ورقلة، الجزائر

 م(. معجم مصطلحات التربية والتعليم. القاهرة: دار الفكر العربي.1125بدوي، احمد، )

لدى األستاذة الجامعية المتزوجة،  النفسي(. بناء برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتخفيف الضغط 2510بومجدان، نادية، )

  .جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر رسالة دكتوراه،
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 (. علم النفس اإلكلينيكي. ترجمة فوزي طعيمة، جنان عز الدين. عمان: دار الشروق.2552تيموثلي.ج. ترول، )

النفس، السنة العاشرة، القاهرة:  ، مجلة علمالنفسي باألمنالمرتبطة  الديموغرافية(.  بعض المتغيرات ١٩٩٦) محمد،جبر، 

  .ية العامة للكتابالهيئة المصر

 315مجلة علم النفس. السنة العاشرة.  النفسي. باألمن(. بعض المتغيرات الديموغرافية المرتبطة 1113جبر، محمد، )

(1113 )25 – 13. 

 وتطبيقاته في المجتمع العربي. الرياض: الشركة اإلعالمية  النفسي(. العالج 1113اليحيى، فهد، ) قتيبة؛الجلبي، 

 نشر.للطباعة وال

 ومتغيرات الشخصيةلدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة ببعض سمات  النفسي(. االّمن 2553جهاد الخضري، )

 أخرى. رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية غزة.

لدار البيضاء: المركز : منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة. االنفسية الصحة(. 2555حجازي، مصطفى، )

 الثقافي العربي.

عامليه. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية  دراسةلطلبة الجامعة،  الشخصية(. سمات 1120حسن، أحالم، )

 للبنات، جامعة حلوان.

(، الهيئة 02العدد )لنفس. لـه، مجلـة علم ا النفسي(. سلوك الوالدين اإليذائي للطفل وأثره على االّمن 2551حمزة جمال، )

 . 123-123المصرية العامة للكتب، القاهرة 

 .الشخصيةلدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات  النفسيم(. االّمن 2553الخضري، جهاد، )

 رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

دى ل النفسية(. فاعليه برنامج تدريبي سلوكي معرفي في خفض الضغوط 2512) السليحات، ملوح مفضي، محمد؛خياط، ماجد 

  .0-2، ص 2، عدد25، مجلدوالنفسيةطلبة كلية األميرة رحمة الجامعية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية 

النفّسية. الطائف: مطابع  أنينةالطم(. مقياس 1113الدليم، فهد؛ عبد السالم، فاروق؛ مهنى، يحيى، والفتة، عبد العزيز، )

 الشهري.

، 2، العدد 15العلوم اإلنسانية، المجلد ، مجلة دراساتباألمن(. اختبار ماسلو للشعور 1123دواني، كمال؛ وديراني، عيد، )

 عمان: الجامعة األردنية.

 الحرف العربي. دار ، بيروت:1، اتجاهاته، مجاالته.  طالنفسي: نظرياته(. اإلرشاد 1112الزعبي، أحمد محمد، )

 المعرفي. عمان: علم الكتاب الحديث. النفسي(. العالج 2551زغبوش، إسماعيل علوي ابن عيسى، )

 (. علم النمو "الطفولة والمراهقة". القاهرة: عالم الكتب.1122زهران، حامد عبد السالم، )

، القاهرة: عالم 11، عدد 2تربوية، مجلد  دراساتلألمن القومي العربي، مجلة  النفسي دعامة(. االّمن 1121زهران، حامد، )

  .الكتب

 والطباعة. ، القاهرة: عـالم الكتـب للنـشر3. طاالجتماعي(. علم النفس 2553زهران، حامد، )

 : عالم الكتب للنشر والطباعة.، القاهرة1(. دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد. ط2553حامد، )زهران، 
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 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.النفسية(. مقياس الحاجـات 2551صود، أماني، )عبد المق أسماء؛السرسي، 

لألطفال، مجلة كلية  االجتماعيةفي خدمة الفرد لتنمية المهارات  السلوكي المعرفي(. استخدام العالج 2553سكران، ماهر، )

  .33، ص 30، عدد1التربية، مجلد

القته باألداء الوظيفي. رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وع النفسياالّمن  (.2552السهلي، ماجد، )

  .الرياض

 (. التطرف كأسلوب لالستجابة. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.1132سويف، مصطفى، )

ل الالتوافقي لألطفافي خدمة الفرد لتعديل السلوك  السلوكي المعرفي(. ممارسة العالج 2551السيد، نيفين صابر عبد الحكيم، )

  .12، ص23المعرضين لالنحراف، مجلة كلية اآلداب، جامعة حلوان، عدد

 .والتوزيع والنشر. القاهرة: دار غريب للطباعة النفسي والعالج(.  نظريات االرشاد 1113محمد محروس، ) الشناوي،

 لدى طلبة الجامعات واإليجابية النفسين فاعليه برنامجين إرشاديين معرفي وسلوكي لتنمية االّم (.2515صباح، عيسى، )

  .بمحافظات غزة. رسالة دكتوراه جامعة الـدول العربيـة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة

 . القاهرة: دار الكتب للطباعة والنشر.النفسية(. اإلنسان وصحة 1112) سيد،صبحي، 

إرشادي عقالني انفعالي في خفض السلوك الفوضوي لدى عينّه من (. فاعليه برنامج 2551الصميلي، حسن بن إدريس عبده، )

  .، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالتعليميةجازان  الثانوية بمنطقةطالب المرحلة 

  .أسس وتطبيقات. مصر: دار الرشاد السلوكي، المعرفي(. العالج 2555) محمد، هللاعادل، عبد 

 مفهوم أبعاده ومعوقاته. الكويت: دار المسيلة للنشر والتوزيع. النفسي.الّمن (. ا2513العازمي الفي، )

. الرياض: مكتبة اإلمام واالجتماعي النفسي(. اإلرشاد 2555نيازي، عبد المجيد بن طاش، ) االله؛أبو عباة، صالح بن عبد 

 محمد بن سعود اإلسالمية.

 : دار اقرأ للطباعة والنشر.. الكويتالنفسية(. الصدمة 2553عبد الخالق، احمد، )

 .  القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر. الشخصية(. نظريات 1112) محمد،عبد الرحمن، 

 القاهرة: الدار العربية  .الحديث اساليبه وميادينه التطبيقية السلوكي المعرفي(. العالج 2555عبد هللا، عادل، )

 لنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة االنجلو.النفسيإلرشاد (. مقدمة في ا1112)عبيد، محمد، 

ينة واالمهات بمد لآلباءالمقيمين في بالد المهجر دراسة تطبيقية  السودانييناالمن النفسي لدى  (.م2512) عبيدة.عثمان، ابو 

 .مجلة افاق الهجرة الرياض.

ندوة أنماط  محاضر نموذجاً،مة (. في البحث عن بدائل للتعلم: المدرسة المتعل2553عيسان، صالحة، ) عارف؛عطاري، 

 .2553التعلم الحديثة، اتحاد الجامعات العربية وجامعة السلطان قابوس، مايو 

ا، ، كلية الدراسات العلياالجتماعية، رسـالة ماجـستير، قسم العلوم النفسي باألمن(. االغتراب وعالقته 2552العقيلي، عادل، )

 رياض.جامعة نايف العربية للعلوم االّمنية، ال
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