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أثر برنامج إرشادي جمعي في خفض االكتئاب وتحسين تقدير الذات
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ملخص:

هدفت الدراسة إىل تقصي فاعلية برنامج إرشادي مجعي يف خفض االكتئاب ،وحتسني تقدير
الذات لدى مدمين املخدرات يف مركز األمل باململكة العربية السعودية .تكون جمتمع الدراسة من مجيع
مدمين املخدرات الذين يراجعون مستشفى األمل يف جدة باململكة العربية السعودية ،واختار الباحثان عينة
متيسرة من املفحوصني ،وقد بلغ عدد العينة الكلي ( )30مدمنا ممن توصل الباحثان إىل إقناعهم باملشاركة
بالربنامج ،وقد قسم أفراد العينة عشوائيا إىل جمموعتني )25( :مدمنا ليشكلوا اجملموعة جتريبية ،و ()25
مدمنا عينة ليشكلوا اجملموعة الضابطة ،وطبق الربنامج اإلرشادي على اجملموعة التجريبية .وأظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥.0.0يف خفض االكتئاب على مقياس بيك لصاحل اجملموعة
التجريبية مما يؤكد فاعلية الربنامج املستخدم يف خفض االكتئاب .وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية ( )α≥.0.0تعزى ألثر اجملموعة على مقياس تقدير الذات لصاحل اجملموعة التجريبية.
الكلمات المفتاحية :االكتئاب ،تقدير الذات ،إدمان املخدرات ،برنامج إرشادي مجعي.
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The Effect of a Group Counseling Program
in Reducing Depression and Enhancing Self Esteem
among Drug Addicts in Al- Amal Hospital
in Saudi Arabia.
Abstract:
The purpose of this study is to investigate the effect of a groupcounseling program in reducing depression and enhancing self- esteem
among drug Addicts in Al- Amal Hospital in Saudi Arabia. The population
of the study consisted of all drug addicts in Al- Amal Hospital in Jeddeh in
Saudi Arabia. The researchers selected an available sample consisted of
(0.) individuals who agreed to participate in the study, and were divided
randomly into two groups: (50) to form the experimental group and (50) to
form the control group. The researchers administrated the counseling
program on the experimental group.
The findings of the study showed that there were significant
statistical differences at the level of (α<.0.0) in reducing depression on
Beck scale in favor of the experimental group, which indicated the
effectiveness of the counseling program in reducing depression. Moreover,
the findings of the study showed that there were significant statistical
differences at the level of (α < .0.0) attributed to group effect on selfesteem scale in favor of the experimental group.
Key Words: Depression. Self- esteem. Substances Addiction.
Collective Counseling program.
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مقدمة:

نالت مشكلة املخدرات يف اآلونة األخرية اهتماما كبريا لدى بعض الباحثني واهليئات احمللية

والعاملية؛ بسبب ازدياد انتشار هذه املشكلة سريعا وتفشيها يف أغلب اجملتمعات ،حيث غدت مشكلة
عاملية وحملية ،تتطلب تكاتف اجلهات مجيعها ،من منظمات ومؤسسات عاملية وحملية ،وعقد مؤمترات،
وسن قوانني صارمة ،من شأهنا أن حتد من تفاقم هذه املشكلة وختفيف انتشار أضرارها اجلسيمة اليت تلحق
جبسم الفرد ونفسه وجمتمعه ،فاإلدمان على املخدرات ظاهرة مدمرة يف اجملتمعات ،ودمارها ال يقتصر على
الفرد وحده ،فهي مشكلة اجتماعية يتأثر هبا أفراد اجملتمع مجيعا.
ويرى غامن ( )2005أن مشكلة اإلدمان على املخدرات هلا مضارها اجلسمية والنفسية والعقلية
واالجتماعية واملالية اليت تنعكس على اجملتمع بأسره ،وعلى احلياة االجتماعية والصحية واالقتصادية لألفراد
واجملتمعات ،ألهنا مشكلة متعددة اجلوانب ،فهي ال تتوقف على الفرد وحده أو على جانب من جوانب
تواجد أي جمتمع ،وإمنا على اجملتمع بكل جوانبه وطبقاته وقطاعاته ،ونظمه القانونية والسياسية
واالجتماعية.
ويؤكد بريسون ( )Person, 2005أن تعاطي املخدرات وإدماهنا يعد من املشكالت النفسية
االجتماعية اخلطرية ،اليت تؤثر على اجملتمع بصفة عامة ،وعلى الفرد بصفة خاصة ،مبا يرتتب عليها من آثار
نفسية واجتماعية واقتصادية سيئة .وتكمن خطورة هذه املشكلة يف انتشارها لدى الشباب ،الذين ميثلون
قوة بشرية أساسية يف اجملتمع.
ويرتبط االكتئاب لدى املدمنني بضعف تأكيد الذات ،وهم بالتايل يعانون من عدم ثقة بأنفسهم
مثل الغضب ،والثورة بوجه اآلخرين ،إضافة إىل االنعزالية والوحدة وعدم التواصل االجتماعي ( Susanne,

 .)2003وتأكيد الذات ميثل نوعا من التفاعل االجتماعي الذي ينتج عنه خمرجات ومهارات اجتماعية
متنوعة ال ميتلكها املدمن ،بسبب حالته الصحة والنفسية (.)Wislon & Ross, 2022
وتشري العديد من الدراسات والبحوث ( & Wilson, Buehler, Lawford, Schmidt,

 )Yong, 2022; Person, 2005; Robertson, 2000إىل أن املدمن هو شخص مكتئب دوما،
وليست لديه القدرة على مواجهة مشاعر اإلحباط واألمل ،فهو يعجز عن مواجهة مشكالته ،وغالبا ما
يفتقر إىل احلزم ،وال يقوى على تأجيل رغباته إذ يسعى إلشباع لذاته وغرائزه ،واملدمن شخص حيب ذاته
(نرجسي) ،عالقاته مضطربة باآلخرين ،إذ ينظر إليهم وكأهنم أداة للمنفعة وليس كأشخاص ،لذلك فان
أغلب عالقاته مبنية على مصلحته اخلاصة .كما أنه مييل إىل عقاب الذات وتدمريها ،وذلك بإصراره على
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تناول املخدر رغم تدهور صحته وتراكم مشكالته االجتماعية واالقتصادية ،إال أنه يظل مدفوعا قهريا،
لتدمري نفسه ،وما يساعده على ذلك هو ضعف األنا وإحساسه بالعجز واإلحباط إزاء الواقع.
وتشري الدراسات والبحوث (اجلوهي2111 ،؛ قواقنة )2022 ،إىل أن عملية العالج الطيب
واإلرشاد النفسي من العمليات الدقيقة واملهمة اليت يعتمد عليها يف إعادة تأهيل املدمنني وختفيض حاالت
القلق واالكتئاب لديهم؛ ليصبحوا فاعلني ومنتجني يف جمتمعاهتم وليأخذوا دورهم الطبيعي يف عملييت
اإلنتاج والبناء .وتتنوع أساليب عالج املدمنني وطرقه ،فبعض هذه األساليب تركز على اجلانب الطيب،
الذي يعتمد بشكل أساسي على التخفيف التدرجيي للمادة املخدرة ،وتنظيف اجلسم من السموم اليت
أصابتهم نتيجة لعملية التعاطي.
ويهدف العالج واإلرشاد النفسي إىل إكساب املدمنني جمموعة من املهارات االجتماعية والنفسية،
اليت من شأهنا أن تزودهم حبصيلة سلوكية ومعرفية ،تسهم يف حتسني القدرة على التكيف ،ورفع مفهوم
الذات ،للتخلص من حاالت االكتئاب املرافق لعملية التعاطي (أبو عبادة ونيازي ،)2002 ،باإلضافة إىل
إكساب املدمنني مهارات شخصية ،مثل مقاومة تأثري اإلعالم ،والتعامل مع ضغط الرفاق ،وتقوية مهارات
إدارة الذات ،ومواجهة التوتر ،على افرتاض أن املدمنني لديهم حاجة ملثل هذه املهارات والتدخالت
النفسية (جبل .)2000 ،ومن هنا جاءت فكرة تطبيق أول برنامج جترييب إرشادي يف ختفيض حدة القلق
واالكتئاب لدى عينة من مدمين املخدرات يف اململكة العربية السعودية.
مشكلة الدراسة:

متثلت مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت :ما أثر برنامج إرشادي مجعي
يف خفض االكتئاب وحتسني مستوى الذات لدى مدمين املخدرات يف مركز األمل باململكة العربية
السعودية؟
أسئلة الدراسة:

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥.0.0بني متوسطات
درجات أفراد اجملموعة التجريبية من املدمنني الذين تعرضوا للربنامج اإلرشادي ،ومتوسط درجات أفراد
اجملموعة الضابطة من املدمنني الذين مل يتعرضوا للربنامج اإلرشادي على مقياس بيك االكتئاب يف القياس
البعدي؟.
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥.0.0بني متوسطات
درجات أفراد اجملموعة التجريبية من املدمنني الذين تعرضوا للربنامج اإلرشادي ،ومتوسط درجات أفراد
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اجملموعة الضابطة من املدمنني الذين مل يتعرضوا للربنامج اإلرشادي على مقياس تقدير الذات يف القياس
البعدي؟ .
هدف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل تقصي أثر الربنامج اإلرشادي اجلمعي يف خفض االكتئاب وحتسني
مستوى الذات لدى مدمين املخدرات يف مركز األمل يف اململكة العربية السعودية.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في االهمية النظرية واالهمية التطبيقية وذلك على النحو اآلتي:
 . 2ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف إضافة نتائج إىل الرتاث النظري اخلاص يف هذا املوضوع
املهم.
 .2نتائج هذه الدراسة ميكن أن تثري نقاطا حبثية مل تدرس بعد ،بالنسبة لعالج مدمين املخدرات
ضمن برنامج إرشادي متنوع ومدى تأثري االكتئاب على تدين احلالة النفسية والصحية ملدمين املخدرات.
 .3تزويد املكتبة العربية يف دراسة جتريبية تساهم يف دفع عجلة البحوث النفسية إىل التقدم.
 .4االستفادة من نتائج هذه الدراسة لنشر أمهية العالج النفسي ،وحث أصحاب االختصاص
بالقيام بدورهم جتاه املدمنني.
 .5تطبيق برنامج يدرب مدمين املخدرات على بعض املهارات واألساليب اإلرشادية املهمة
لتخفيف حدة االكتئاب ،وحتسني مستوى تقدير الذات لديهم.
مصطلحات الدراسة:

 البرنامج اإلرشادي :هو برنامج قائم على جمموعة من النظريات اإلرشادية يهدف إىل خفض
القلق واالكتئاب لدى عينة من مدمين املخدرات ،ولغرض هذه الدراسة يعرف بأنه :جمموعة من
األنشطة واالسرتاتيجيات واألساليب اإلرشادية هبدف حتقيق أغراض الدراسة.

 االكتئاب :خربة وجدانية شخصية تتسم أعراضها بالتشاؤم وفقدان االهتمام ،والشعور بالفشل،

وعدم الرضا والرغبة يف إيذاء الذات ،كما يف حاالت االنتحار وفقدان الشهية وبطء االستجابة
(العنزي .)21 ،2001 ،ويعرف االكتئاب إجرائيا :بأنه الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة على
اختبار بيك بصورته الثانية.
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 مفهوم تقدير الذات :نظرة الفرد العامة لنفسه ،باإلضافة إىل إدراك الفرد لكفاءته يف القيام بأدواره
املختلفة وآرائه يف املواقف املختلفة ( .)Vernon, 2111: 22ويعرف تقدير الذات إجرائيا بأنه
الدرجة اليت حيصل عليها الفرد على مقياس مفهوم الذات املطبق يف الدراسة.
 إدمان المخدرات :يعرف غامن ( )22 :2005اإلدمان بأنه سوء استعمال العقاقري واملنتجات
املخدرة ،حيث يصبح املدمن حتت تأثريها يف مجيع تصرفات حياته ،وال ميكنه االستغناء عنها،
ومبجرد نفاذها يسعى للحصول عليها .ويعرف الباحثان اإلدمان إجرائيا بأنه التعاطي املتكرر ملادة
نفسية أو ملواد نفسية لدرجة أن املتعاطي يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي .كما يكشف عن
عجز أو رفض لالنقطاع أو لتعديل تعاطيه ،ويكون حباجة للعالج الطيب والنفسي.
حدود الدراسة وحمدداتها:

 احلدود الزمانية :طبقت الدراسة يف العام  2025 / 2024م.
 احلدود املكانية :طبقت الدراسة يف مستشفى األمل جبدة.
 احلدود البشرية :طبقت الدراسة على عينة من الذكور املدمنني على تعاطي املخدرات.
 يرتبط تعميم نتائج الدراسة احلالية بصدق وثبات الربنامج والتزام املسرتشدين باجللسات ،ويرتبط
تعميم النتائج مبدى صدق أداة الدراسة وثباهتا.
الدراسات السابقة:

يتناول هذا اجلزء عرضا للدراسات السابقة بعد تقسيمها حملورين ذات الصلة ،يلي ذلك تعقيب
عام عليها:


احملور االول :الدراسات املتعلقة بربامج خفض االكتئاب لدى مدمني املخدرات

أجرى املشاقبة ) (2004دراسة يف اململكة األردنية اهلامشية هدفت إىل التعرف إىل أثر برنامج
إرشاد مجعي قائم على مفهوم الذات واملهارات االجتماعية لتطوير مفهوم الذات واملهارات االجتماعية،
وخفض سلوك اإلدمان لدى املدمنني على املخدرات .تكونت عينة الدراسة من ( )20فردا من املدمنني،
حيث استمرت الدراسة ستة أسابيع مبعدل جلستني أسبوعيا ،مدة اجللسة الواحدة ( )10دقيقة ،وقد
قسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني مها :اجملموعة التجريبية وتكونت من ( )20أفراد مدمنني وتلقت
الربنامج ملدة ستة أسابيع مبعدل جلستني أسبوعيا ،وتكونت اجملموعة الضابطة من ( )20أفراد من املدمنني
مل يتلقوا الربنامج اإلرشادي .وأستخدم مقياس مفهوم الذات ومقياس املهارات االجتماعية ومقياس سلوك
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اإلدمان قبليا وبعديا .حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات واملهارات
االجتماعية لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف سلوك
اإلدمان بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية ،حيث اخنفض سلوك اإلدمان لدى
أفراد هذه اجملموعة.
وهدفت دراسة لو ودوبارد وباريخ ( )Lau, Dubord & Parikh, 2004يف كندا إىل معرفة أثر
أساليب العالج السلوكية يف خفض االكتئاب لدى عينة من متعاطي املخدرات .تكونت عينة الدراسة من
( )34مدمنا كنديا ممن يعانون من القلق واالكتئاب ،وقد اشتمل العالج على األساليب العالجية
السلوكية ،وتضمن الربنامج ( )20جلسات مدة كل جلسة ( )10دقيقة ،واستخدم يف الدراسة مقاييس
بيك للقلق ،وبيك لالكتئاب ،ومقياس االنطباع السريري العاملي ،وكانت النتائج تدل على أن أكثر من
( )34من املشاركني أهنوا اجللسات كاملة ،وحققوا تقدما ملحوظا ،وأظهر املرضى حتسنا واضحا ،وكانت
أساليب العالج السلوكي املعريف فعالة ،وأدت إىل خفض القلق واالكتئاب.
كما أجرى كوبر ومكورماك ( )Copuer & Mucrmaack, 2002دراسة يف اململكة املتحدة
هدفت إىل الكشف عن أثر العالج النفسي اجلماعي يف ختفيف القلق لدى عينة من املراهقني متعاطي
الكحول واملخدرات .تكونت عينة الدراسة من ( )24مراهقا ذكرا يتعاطون الكحول واملخدرات ،قسموا
إىل جمموعتني متساويتني ضابطة وجتريبية ،خضعت اجملموعة التجريبية جللسات عالج نفسي مجاعي ملدة
شهرين حيث تضمنت اجللسات العديد من الفنيات السلوكية .وبعد انتهاء التجربة طبق مقياس قلق احلالة
على اجملموعتني ،وقد بينت النتائج اخنفاض مستوى القلق بنسبة واضحة عند أفراد اجملموعة التجريبية ،مما
يثبت فاعلية اإلرشاد النفسي يف ختفيض حدة القلق لدى املدمنني.
أجرى بوملاش وهاركنز وستيوارت وباجي (،)Bulmash, Horkenss, StewBagby, 2001
دراسة يف تورنتو بكندا هدفت إىل الكشف عن العالقة بني مسات الشخصية وأحداث احلياة الضاغطة
واالستجابة للعالج عند املدمنني املصابني باالكتئاب الشديد ،وتكونت عينة الدراسة من ( )223فردا
يراجعون مراكز صحية متخصصة باإلدمان وعالج االكتئاب .وخضع املشاركون لعالج سلوكي معريف ملدة
( )22أسبوعا مث طبق عليهم مقياس بدفورد ألحداث احلياة الضاغطة .وأظهرت الدراسة أن الضغوطات
اليت تقع على الفرد وسببت له االكتئاب تزيد من حالته سوءا إال إذا مت عالج هذه األحداث وإهناؤها
مسبقا .كما بينت الدراسة أن التوتر يصيب أولئك الذين ينتقدون أنفسهم أكثر ،وبالتايل يصابون بنسب
أعلى من االكتئاب.
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وأجرت أبو عيطة واحلسن ( )2024دراسة يف اململكة األردنية اهلامشية هدفت إىل استقصاء فاعلية
العالج التعبريي يف حتسني تقدير الذات ،والدعم االجتماعي ،وخفض أعراض االضطرابات النفسية لدى
مدمين املخدرات .واختري ( )20مدمنا بطريقة قصدية ترتاوح أعمارهم بني  30 -21ليمثلوا أفراد الدراسة
من مركز عالج وتأهيل املدمنني ،وقسموا إىل جمموعتني بطريقة عشوائية؛ جمموعة جتريبية ( )20مدمنني
وجمموعة ضابطة ( )20مدمنني ،ولتحقيق اهلدف ،أعد مقياس تقدير الذات وقائمة لشطب األعراض
النفسية ومقياس الدعم االجتماعي والتأكد من الصدق والثبات .وأعد برنامج إرشاد مستند على العالج
التعبريي .وتكون الربنامج من ( )1جلسات إرشادية ،مدة كل جلسة ( )220دقيقة .وبعد انتهاء تطبيق
الربنامج مت التطبيق البعدي ألدوات الدراسة :مقياس تقدير الذات ،وقائمة لشطب األعراض النفسية،
ومقياس الدعم االجتماعي على أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة .وبعد أسبوعني متت املتابعة بتطبيق
أدوات الدراسة :مقياس تقدير الذات وقائمة لشطب األعراض النفسية ومقياس الدعم االجتماعي على
أفراد اجملموعة التجريبية .وأظهرت نتائج حتليل التباين وجود فروق دالة إحصائيا يف التطبيق البعدي بني
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف االضطرابات النفسية ،ويف تقدير الذات ،ويف الدعم االجتماعي .ومل
تظهر نتائج حتليل التباين فروقا بني التطبيق البعدي واملتابعة يف كل من تقدير الذات والدعم االجتماعي،
إال أهنا أظهرت حتسنا يف أعراض االضطرابات النفسية وبداللة إحصائية.
 احملور الثاني  -الدراسات املتعلقة بتقدير الذات واالكتئاب لدى املدمنني:

وقام أمحد ( )2020بإجراء دراسة يف ليبيا هدفت إىل التعرف إىل السمة العامة املميزة ملفهوم الذات
واألمن النفسي ،لدى متعاطي املخدرات ،وكذلك التعرف إىل العالقة بني مفهوم الذات واألمن النفسي
لدى متعاطي املخدرات ،باإلضافة إىل عالقتهما ببعض املتغريات األخرى .ولتحقيق هذه األهداف
استخدم الباحث املنهج الوصفي ،واختريت عينة بلغ حجمها ( )251حالة ،منها ( )222حالة من
الذكور ،و ( )32حالة من اإلناث ميثلون ثالث مؤسسات لإلصالح والتأهيل بفرع الشرطة القضائية
باملنطقة الغربية يف ليبيا .اختريت هذه العينة باستخدام طريقة العينة العمدية ،وقد طبق مقياس مفهوم
الذات ،ومقياس األمن النفسي ،واستمارة جلمع املعلومات األولية عن أفراد العينة من احملكومني منهم
واملوقوفني على ذمة قضايا تعاطي املخدرات .وبينت النتائج أن مفهومي الذات واألمن النفسي لدى
متعاطي املخدرات يتسمان بالسلبية بدرجة دالة إحصائيا ،كما أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة
إحصائيا بني مفهوم الذات واألمن النفسي لدى متعاطي املخدرات .وتوصلت نتائج البحث أيضا إىل
وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بني مفهوم الذات واألمن النفسي ،مع املستوى التعليمي ،واملستوى
العمري بني أفراد عينة البحث ،باإلضافة لعدم وجود عالقة دالة إحصائيا يف مفهوم الذات واألمن النفسي
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لدى عينة البحث تبعا الختالف املهنة ،والوضع العائلي ،كما توصلت نتائج هذا البحث إىل وجود
اختالف بني أبعاد مفهوم الذات وأبعاد األمن النفسي لدى متعاطي املخدرات.
من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبني للباحثني وجود أثر سليب لتعاطي املخدرات على
الصحة النفسية ومستوى الذات لدى املدمنني ،وهذا ما ظهر من خالل دراسات مثل دراسة أمحد
( ،)2020وقد بينت معظم الدراسات أمهية وضرورة إرشاد مدمين املخدرات من خالل برامج ختفض
االكتئاب لديهم ،وحتسن مستوى تقدير الذات .وتتفق الدراسة احلالية مع هذه الدراسات بضرورة الكشف
عن فاعلية الربامج اإلرشادية يف حتسني اجلوانب الصحية النفسية ملتعاطي املخدرات خالل فرتة العالج.
وتتميز الدراسة احلالية عن هذه الدراسات يف أهنا تشمل عددا من املتغريات مثل :االكتئاب ،ومستوى
الذات ،لدى املتعاطني الذين يعاجلون من التعاطي ،وهو ما مل تقم به الدراسات السابقة ،وخباصة يف ظل
ندرة الدراسات والسعودية على وجه اخلصوص  -حبدود اطالع الباحثني – حول املوضوع.
الطريقة واإلجراءات:

أفراد عينة الدراسة:
اختار الباحثان عينة متيسرة من مدمين املخدرات الذين يراجعون مستشفى األمل جبدة ،وبلغ عدد
العينة الكلي ( )30مدمنا ممن توصل الباحثان إىل إقناعهم بالربنامج وحصل على موافقتهم وموافقة إدارة
املستشفى على مشاركتهم يف الدراسة ،وقد مت االتفاق مع ( )25مدمنا ليشكلوا جمموعة جتريبية ،و()25
مدمنا ليشكلوا جمموعة ضابطة ،وقد ترك الباحثان حرية االختيار للمريض هبدف إعطاء املريض حسا من
املسؤولية جتاه الربنامج.
أدوات الدراسة:
 أوالا -قائمة بيك لالكتئاب
وصف المقياس:
منذ نشر الصورة املختصرة ملقياس بيك األول املعدل لالكتئاب بالعربية ،استخدم املقياس على نطاق
واسع يف مصر والبالد العربية ،كأداة حبثية رئيسة يف دراسة االكتئاب ،لكي يكون املقياس أداة مناسبة
لتشخيص اضطرابات االكتئاب ،من جانب األطباء النفسيني واألخصائيني واملرشدين النفسيني على حد
سواء ،مستخدمني يف ذلك لغة العصر احلايل يف التعامل مع االضطرابات العقلية.
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والواقع أنه منذ ظهور الصورة األوىل للمقياس عام  2122وإىل صدور هذه النسخة عام
 ،2112أصبح مقياس بك لالكتئاب  BDIأكثر مقاييس االكتئاب انتشارا واستخداما يف اجملال ،لتقومي
شدة االكتئاب للمرضى هبذا االضطراب -وأيضا -يف متابعة االكتئاب احملتمل لدى األفراد العاديني.
وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت بتطبيقات مقياس االكتئاب  BDIومواصفاته السيكومرتية .وقد
بين مقياس بك لالكتئاب الصورة األوىل  BDIعلى عبارات وصفية منطية فيما يتعلق باألعراض اليت أعلنت
بشكل متكرر بوساطة املرضى النفسيني املشخصني باالكتئاب ،واليت أعلنت بشكل أقل تكرارا من املرضى
النفسيني غري املشخصني باالكتئاب.
وقد مت التوصل إىل  22بندا ،لكي تكون ممثلة لألعراض واالجتاهات االكتئابية ،ونظمت هذه
البنود تبعا لشدة حمتوى العبارات البديلة األربع لكل بند ،ورتبت العبارات يف كل بند على مقياس من أربع
نقاط من صفر ( .)3-0وذلك حسب شدة العرض الذي متثله جمموعة من العبارات اليت تصف مشاعر
خمتلفة ،ويطلب من الشخص الذي خيضع لالختبار أن يضع عالمة ( )Xأمام العبارة املناسبة من كل
جمموعة واليت تنطبق على حالته .ويضم االختبار جمموعات من العبارات حول الشعور باحلزن ،والتشاؤم من
املستقبل والشعور بالفشل ،وعدم الرضا ،والشعور بالذنب ،وتوقع العقاب ،وخيبة األمل ،واللوم واالنتقاد،
واألفكار االنتحارية ،والبكاء ،والضيق ،وفقد االهتمام ،والشكل والصورة اجلسمية ،والكفاءة بالعمل،
والنوم ،واإلجهاد ،وشهية الطعام ،واالنشغال بالصحة ،واالهتمام باجلنس (غريب.)2000 ،
تصحيح قائمة بيك:
استخدم يف هذه الدراسة مقياس بيك لالكتئاب Beck Depression Inventory

الصيغة املعدلة ( )Bdi- iaوهو من وضع العامل آرون بيك ،وقدمت هذه القائمة أول مرة عام ()2192
ومصممة لتقدير شدة االكتئاب لدى املراهقني والراشدين وتشتمل على ( )22بندا ،وكل بند يتكون من
أربع عبارات تقدر من (صفر )3 -والدرجة الكلية القصوى هي ( ،)23وبالنسبة ملستويات االكتئاب فقد
قسمت إىل أربع أقسام :من (صفر )1 -اكتئاب بسيط ،من ( )22 -20اكتئاب طفيف ،من (-29
 )21اكتئاب متوسط ،من ( )23-30اكتئاب شديد  .Severeوهذه النسخة من ترمجة أمحد عبد اخلالق
( )2112وتقنينه الذي أجرى تقنني للقائمة على عينات متعددة ذات أحجام كبرية مشتقة من أربع دول
عربية هي :مصر ،والسعودية ،والكويت ،ولبنان.
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أ .فليح فتال الرويلي
د .رعد لفتة الشاوي

صدق قائمة بيك":
استخدمت ثالث طرق لتقدير صدق الصيغة العربية من قائمة "بيك" لالكتئاب على عينات
عربية ،كاآليت :صدق التكوين ،والصدق التالزمي ،والصدق التمييزي ومتت الربهنة على صدق التكوين من
خالل حساب معامالت االرتباط بني قائمة "بيك" لالكتئاب ،ومقاييس التفاؤل والتشاؤم واليأس ،حيث
ارتبطت قائمة "بيك" كما يلي(( :ر=  )095513-مع مقياس التفاؤل) و ((ر=  )099214مع مقياس
التشاؤم) ،و ((ر=  )093321مع مقياس اليأس) .ومتت الربهنة على الصدق التالزمي للقائمة إذ وصل
متوسط ارتباطات القائمة مبقاييس ثالثة لالكتئاب (جيلفورد  -مقياس االكتئاب املشتق من مقياس
 -MMPIومقياس االكتئاب من قائمة الصفات االنفعالية املتعددة ل"زوكرمان ولوبني") إىل ()0952
وكان تشبع الدرجة الكلية للقائمة بعامل عام لالكتئاب هو ( )0910مما يشري إىل صدق عاملي مرتفع
.وحصل املكتئبون على أعلى متوسط للدرجات بني جمموعات األسوياء والفصاميني واملدمنني ،مما يؤكد
الصدق التمييزي للقائمة.
ثبات قائمة بيك:
قامت حسني ( )2001بتعريب قائمة بيك وإعدادها بلهجة سعودية هبدف متكني
األخصائيني من استخدامها يف مستشفيات الصحة النفسية باململكة العربية السعودية ،وقد قامت بالتأكد
من صالحية القائمة ،وبلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( .)0912بلغ ثبات إعادة التطبيق
للصيغة العربية لقائمة "بيك" لالكتئاب إىل ( )0922على عينة من طالب اجلامعة (ن =  ،)42على حني
تراوح ثبات االتساق الداخلي لدى طالب جامعيني من أربع دول عربية مبعامالت "كرونباخ" ألفا بني
( 0925و  )0911وكلها معامالت ثبات مرتفعة ،وقد بلغ معامل كرونباخ ألفا إىل ( ،)0912لدى
السعوديني (العنزي.)2001 ،
 ثانيا -مقياس تقدير الذات:
قام الباحثان ببناء أداة لقياس مفهوم الذات استنادا إىل مرتكزين اثنني ،مها :االطالع على
الدراسات السابقة اليت تناولت مفهوم الذات لدى األفراد بشكل عام ولدى املدمنني بشكل خاص مثل
دراسات ( Dehart, 2001؛ أمحد ،)2020 ،واختيار فقرات من تلك املقاييس ،وإعادة صياغتها مبا
يتناسب وأهداف الدراسة احلالية وجمتمعها ،وبيئتها اجلديدة.
وكتبت فقرات املقياس بصورته األولية والذي تكون من ( )22فقرة من نوع التدرج اخلماسي
(كبرية جدا ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا) .ويتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق
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األرقام ( )2 ،2 ،3 ،4 ،5يف حالة الفقرات املوجبة ،وعكس األوزان يف حالة الفقرات السالبة ،ومن مث
التحقق من دالالت صدق املقياس وثباته.
صدق المقياس:
مت التحقق من دالالت صدق حمتوى مقياس تقدير الذات بعرضه بصورته األولية على جمموعة
من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات اإلرشاد النفسي ،وعلم
النفس الرتبوي ،والقياس والتقومي يف جامعة الريموك؛ وذلك هبدف الوقوف على دالالت الصدق الظاهري
لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة وبيئتها اجلديدة ،ومت التحكيم وفق املعايري اآلتية :مالءمة الفقرات
للمقياس ،وسالمة صياغة الفقرات ،ومدى وضوح املعىن من الناحية اللغوية .وأخذ الباحثان بالتعديالت
املقرتحة اليت وافق عليها ( )% 10من احملكمني ،حيث أصبح املقياس ( )21فقرة ،وتعديل بعض فقراته.
فعلى سبيل املثال عدلت الفقرة ( )3لتصبح( :أظهر أمام اآلخرين لشكل غري مقبول) ،وعدلت الفقرة ()1
لتصبح( :أجد صعوبة بالثقة يف اآلخرين) ،وعدلت الفقرة ( )21لتصبح( :تفكريي يف معظم األوقات
سليب).
ثبات مقياس تقدير الذات:
مت التحقق من ثبات أداة الدراسة باتباع طريقتني ،مها :األوىل طريقة االختبار -وإعادة االختبار
( )Test- Retestبتطبيق املقياس على عينة استطالعية من املدمنني بلغت ( )20مدمنني من خارج عينة
الدراسة ،ويتم التطبيق بفاصل زمين مدته أسبوعان بني التطبيقني األول والثاين ،وبعد ذلك حسب معامل
ارتباط بريسون بني درجات التطبيقني حلساب معامل الثبات الذي بلغ ( .)0915أما الطريقة الثانية فتمت
من خالل طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا الذي بلغ (.)0910
 ثالثا -البرنامج اإلرشادي :أعد الباحثان برنامج إرشادي معرفي سلوكي بعد العودة إلى األدب
النظري المتعلق بنظريات اإلرشاد النفسي والدراسات المتعلقة بهذا المجال .وتكون البرنامج من

المحاور األساسية على النحو اآلتي:
 .3أهداف البرنامج :هدف البرنامج إلى:
 خفض حدة االكتئاب ،وحتسني تقدير الذات الناجتة عن إدمان املخدرات لدى عينة من املدمنني الذينيراجعون مستشفى األمل جبدة باململكة العربية السعودية.
 -حماولة التخفيض من حدة اآلثار السلبية الناجتة عن إدمان املخدرات.
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أ .فليح فتال الرويلي
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 استخدام األساليب العالجية اإلرشادية املناسبة واألكثر فعالية للتخفيض من حدة االكتئاب وحتسنيمستوى تقدير الذات لدى مدمين املخدرات.
 مساعدة املرشدين يف اململكة العربية السعودية يف عملهم من خالل تقدمي برنامج مت التأكد من فاعليتهللتعامل مع مدمين املخدرات.
وتحقق ذلك من خالل األهداف اإلجرائية اآلتية:
أ .حتسني مستوى املدمنني باملتغريات النفسية اليت هلا عالقة حبالتهم وتأثري ذلك على حالتهم الصحية.
ب .مناقشة األخطار اليت تؤثر على املريض معرفيا وسلوكيا ،وتدفعه إىل االنطواء أو التفكري بأساليب غري
منطقية وتعديل هذه السلوكيات.
ت .حتسني إدراك املدمنني يف مواجهة اإلدمان والتعرف إىل احلالة الصحية من خمتلف جوانبها ،لتمكينه من
مواجهة االكتئاب ،ورفع مستوى تقدير الذات لديه.
ث .إدراك املدمنني بأن املعتقدات واألفكار ذات الصلة باحلالة الصحية هي اليت تؤدي حتما إىل
االضطرابات االنفعالية واملعرفية والسلوكية ،وبالتايل تؤثر على احلالة الصحية.
 .5أسس البرنامج اإلرشادي:
تلتزم الربامج اإلرشادية يف اجملال النفسي بأسس علم النفس ،وتسعى لتحقيق أهدافه ،وهي عبارة عن
جمموعة من االسرتاتيجيات والطرق اليت تقدم بوساطتها خدمات املساعدة واإلرشاد النفسي ،ويعرف
الباحثان الربنامج بأنه( :خطة عمل تصمم وتنظم يف ضوء أسس علمية لتقدمي اخلدمات النفسية املباشرة
وغري املباشرة ،من أجل حتقيق أهداف علم النفس اإلمنائية والوقائية والعالجية).
 .1خطوات إعداد وتطبيق البرنامج:
أ .ص مم الربنامج وفقا ألعراض االكتئاب وسوء تقدير الذات اليت يعاين منها املدمنني بعد العودة إىل
ملفاهتم الطبية وسؤال األطباء واملختصني املسؤولني عن حاالت اإلدمان اليت تراجعهم ،ومن خالل نظريات
العالج املعريف السلوكي والدراسات السابقة.
ب .احلصول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية باململكة العربية السعودية لتطبيق الربنامج.
ت .حتضري العينة اليت سيطبق عليها الربنامج ،وأخذ املوافقة الشفهية منهم ،وحتديد املواعيد للبدء يف تطبيق
الربنامج ،وكذلك حتديد موعد أول جلسة ومدهتا يف الربنامج.
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ث .جتهيز املكان املناسب للتطبيق ،وذلك مبساعدة اجلهات املعنية يف مستشفى األمل جبدة.
صدق البرنامج اإلرشادي:
قام الباحثان بعرض الربنامج بصورته األولية على جمموعة من احملكمني اثنني من األطباء النفسيني،
وتسعة حمكمني من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف علم النفس هبدف حتديد مالءمة األداة إلجراء
الدراسة احلالية ،وإبداء الرأي يف مدى املوافقة على كل حمتوياهتا ،وما يرونه من حذف أو تصويب جللسات
الربنامج اليت تتطلب ذلك ،وقد قام احملكمون بإجراء جمموعة من التعديالت مثل حذف بعض العبارات
وتصحيح األخطاء اللغوية ،واإلمالئية ،واليت قام الباحثان بتعديلها يف ضوء مقرتحات احملكمني.
جلسات البرنامج:
تكون الربنامج املقرتح من ( )22جلسة إرشادية بواقع جلستني أسبوعيا ،وطبق ملدة شهرين
ونصف ،واجلدول اآليت يوضح ذلك:
رقم الجلسة

األوىل

الثانية

الثالثة

زمن الجلسة

عنوان الجلسة

مكان انعقاد
الجلسة

التعارف بني املرشد واالعضاء ،والتعارف بني
االعضاء أنفسهم والتعرف إىل طبيعة
مستشفى األمل
الربنامج ،وأهدافه ،وحتديد معايري العمل ،ساعة ونصف
جبدة
وتوقيع عقد مع االعضاء ملتابعة الربنامج إىل
هنايته.
التعرف إىل آثار اإلدمان النفسية ما يسببه من
اكتئاب وتدين تقدير للذات لدى املدمنني،
مستشفى األمل
ودور الربامج اإلرشادية يف مساعدة املدمنني.
ساعة ونصف
جبدة
وميكن يف هذه اجللسة التعرف إىل اشكال
االكتئاب والتعرف إىل مفاهيم الذات املختلفة
مثل (الذات اجلسمية ،واملعرفية ،اخل.)..
عرض مواقف حية (فيديو ،قصص ،شرح
حاالت) حول آثار املخدرات النفسية
مستشفى األمل
واجلسمية .وميكن توظيف اإلرشاد الديين يف ساعة ونصف
جبدة
شرح دور الدين يف احلد من آثار املخدرات
النفسية واجلسمية
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استخدام أساليب االسرتخاء واملواجهة للحد
من آثار التعاطي النفسية ورفع مستوى الذات
ساعة ونصف
الرابعة
عند املدمنني وميكن استضافة داعية ديين
إلرشاد املدمنني.
توظيف مهارة التحدث الذايت لتخفيض
ساعة ونصف
اخلامسة
االكتئاب وزيادة توكيد الذات لدى املدمنني.
التدريب على الضبط الذايت :أي تعليم
السادسة
األعضاء أسلوب الضبط الذايت للتحكم ساعة ونصف
والسابعة
بالسلوكيات.
التحصني ضد التوتر واالكتئاب ،حيث سيتم
تثقيف الفرد حول طبيعة ردود الفعل الناجتة
عن التوتر ،وكيفية التصدي هلا ومواجهتها ،ساعة ونصف
الثامنة
وسيستخدم الباحث اإلرشاد الديين يف
اجللسة الثامنة.
التدريب السلوكي والقدوة والنمذجة لرفع
تقدير الذات لدى املدمن كونه يف الطريق ساعة ونصف
التاسعة
للتعايف.
التعرف والتدرب على مهارة توكيد الذات (أن
ساعة ونصف
العاشرة
تقول :ال للمخدرات).
التدريب على مهارات التواصل واالختالط
احلادية عشر
االجتماعي واإلصغاء لآلخرين ،ودور الدين ساعة ونصف
والثانية عشر
يف التواصل بني األفراد.
تدريب االعضاء على مهارات حل
ساعة ونصف
الثالثة عشر
املشكالت وخصوصا االجتماعية والنفسية.
مراجعة عامة السرتاتيجيات ختفيض االكتئاب
الرابعة عشر
وتقدير الذات ،واستخدام اإلرشاد الديين يف ساعة ونصف
واخلامسة عشر
هاتني اجللستني.
جلسة ختامية وإهناء الربنامج (جلسة التطبيق
ساعة ونصف
السادسة عشر
البعدي واملتابعة).
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إجراءات الدراسة:

للتوصل إلى نتائج الدراسة قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:
العودة إىل األدب الرتبوي املتعلق باالكتئاب ،وتقدير الذات ،وعالقته باإلدمان ،والربامج اإلرشادية،
والدراسات ذات الصلة إلعداد الربنامج اإلرشادي ،وإثراء اإلطار النظري.
 .2بناء أدوات الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباهتا وفقا لإلجراءات العلمية املتبعة يف بناء األدوات
وحساب الصدق والثبات.
 .2االجتماع باملشاركني بالدراسة من مدمنني وخمتصني يف مستشفى األمل جبدة لتوضيح هدف الدراسة،
وإجراءاهتا هلم.
 .3تطبيق الربنامج التدرييب على اجملموعة التجريبية ،ومن مث تطبيق مقياسي االكتئاب وتقدير الذات.
 .4حتليل البيانات باستخدام الربنامج اإلحصائي ( )SPSSواستخراج النتائج ،ومن مث مناقشتها وتفسريها
وكتابة التوصيات.
عرض النتائج:

تكافؤ المجموعات :القياس القبلي لمقياس بيك لالكتئاب
للتحقق من تكافؤ اجملموعات استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء عينة
الدراسة على القياس القبلي ملقياس بيك لالكتئاب ،تبعا ملتغري اجملموعة (جتريبية ،ضابطة) ،ولبيان الفروق
اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية أستخدم اختبار "ت" ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" تبعا لمتغير المجموعة على القياس القبلي
لمقياس بيك لالكتئاب
الداللة
درجات
االنحراف
المتوسط
قيمة "ت"
المجموعة العدد
االحصائية
الحرية
المعياري
الحسابي
09193
21
09222
19202
32949
جتريبية 25
القبلي
19405
30913
ضابطة 25
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يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥.0.0تعزى اجملموعة
(جتريبية ،ضابطة) ،حيث بلغت قيمة ت  09222وبداللة إحصائية  .09193وهذه النتيجة تشري إىل
تكافؤ اجملموعات.
تكافؤ المجموعات :مقياس تحسين تقدير الذات
للتحقق من تكافؤ اجملموعات استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء عينة
الدراسة على القياس القبلي ملقياس حتسني تقدير الذات ،تبعا ملتغري اجملموعة (جتريبية ،ضابطة) ،ولبيان
الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية أستخدم اختبار "ت" ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" تبعا لمتغير المجموعة على القياس القبلي
لمقياس تحسين تقدير الذات
الداللة
درجات
االنحراف
المتوسط
قيمة "ت"
المجموعة العدد
الحرية اإلحصائية
المعياري
الحسابي
09290
21
09432
49914
جتريبية 93919 25
القبلي
59352
ضابطة 93909 25
يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥.0.0تعزى اجملموعة
(جتريبية ،ضابطة) ،حيث بلغت قيمة ت  09432وبداللة إحصائية  09290وهذه النتيجة تشري إىل
تكافؤ اجملموعات.
 السؤال األول" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0002بين
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية من المدمنين الذين تعرضوا للبرنامج اإلرشادي،
ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة من المدمنين الذين لم يتعرضوا للبرنامج اإلرشادي على
مقياس بيك لالكتئاب في القياس البعدي؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،واملتوسطات
احلسابية املعدلة لدرجات عينة الدراسة على مقياس بيك لالكتئاب حسب متغري اجملموعة (جتريبية،
ضابطة) ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
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الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء المدمنين على
مقياس بيك لالكتئاب حسب متغير المجموعة
القبلي
الفئات

البعدي

المتوسط

العدد

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

جتريبية

32949

19202

4929

39211

25 4922

ضابطة

30913

19405

9910

39211

25 9912

Total

32920

19192

2923

39551

30 2923

المعدل

يبني اجلدول ( )3تباينا ظاهريا يف املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة
ألداء املدمنني على مقياس بيك لالكتئاب ،بسبب اختالف فئات اجملموعة (جتريبية ،ضابطة) .ولبيان داللة
الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية أستخدم حتليل التباين األحادي املصاحب اجلدول (.)4
الجدول ()2
تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر المجموعة على أداء المدمنين على مقياس بيك لالكتئاب
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

القبلي (املصاحب)

39103

2

39105

09354

اجملموعة

949512

2

949512

29142

اخلطأ

2119130

29

209931

الكلي

3299329

21

المصدر

قيمة ف

الداللة

حجم

االحصائية

األثر

09559

09023

09024

09205

يتبني من اجلدول ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥.0.0تعزى ألثر اجملموعة حيث
بلغت قيمة ف  29142وبداللة إحصائية  ،09024وجاءت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية .ومن أجل
الكشف عن مدى فاعلية الربنامج االرشادي مث إجياد حجم األثر من خالل إجياد مربع ايتا ( )2ηفكان
( ،)09205وهذا يعين أن  %2095يرجع للربنامج بينما يرجع املتبقي لعوامل أخرى غري متحكم هبا.
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أ .فليح فتال الرويلي

أثر برنامج إرشادي جمعي في خفض االكتئاب وتحسين تقدير الذات

د .رعد لفتة الشاوي

لدى مدمني المخدرات في مركز األمل بالمملكة العربية السعودية

 السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0002بين
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية من المدمنين الذين تعرضوا للبرنامج اإلرشادي،
ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة من المدمنين الذين لم يتعرضوا للبرنامج اإلرشادي على
مقياس تقدير الذات في القياس البعدي؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات
احلسابية املعدلة ألداء املدمنني على مقياس حتسني تقدير الذات تبعا ملتغري اجملموعة (جتريبية ،ضابطة)،
واجلدول أدناه يوضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء المدمنين على
مقياس تحسين تقدير الذات حسب متغير المجموعة
القبلي
الفئات

البعدي

المتوسط

العدد

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

جتريبية

93919

49914

54919

229134

25 54911

ضابطة

93909

59352

29993

239320

25 29992

Total

93949

59001

22930

249022

30 22930

المعدل

يبني اجلدول ( )5تباينا ظاهريا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة
ألداء املدمنني على مقياس حتسني تقدير الذات ،بسبب اختالف فئات متغري اجملموعة (جتريبية ،ضابطة).
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين األحادي املصاحب
اجلدول (.)2
الجدول ()2
تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر المجموعة على أداء المدمنين على مقياس تحسين تقدير
الذات
حجم
الداللة
متوسط
درجات
مجموع
قيمة ف
المصدر
األثر
االحصائية
المربعات
الحرية
المربعات
09000 09159
09003 09500
2
القبلي (املصاحب) 09500

112

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -المجلد الرابع – ع( -)31نيسان
5132

99311 22219422
2229399

09022

09225

2
22219422
اجملموعة
29
44129229
اخلطأ
21
59349300
الكلي
يتبني من اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥.0.0تعزى ألثر اجملموعة حيث
بلغت قيمة ف  99311وبداللة إحصائية  ،09022وجاءت الفروق لصاحل الطريقة التجريبية .ومن أجل
الكشف عن مدى فاعلية الربنامج اإلرشادي مث إجياد حجم األثر من خالل إجياد مربع ايتا ( )2ηفكان
( ،)09225وهذا يعين أن  %2295يرجع للربنامج بينما يرجع املتبقي إىل عوامل أخرى غري متحكم هبا.
مناقشة النتائج:

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤.0.0بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية من املدمنني الذين تعرضوا للربنامج
اإلرشادي ،ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة من املدمنني الذين مل يتعرضوا للربنامج اإلرشادي على
مقياس بيك لالكتئاب يف القياس البعدي؟.
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال األول وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤.0.0تعزى ألثر
اجملموعة ،حيث بلغت قيمة ف  29142وبداللة إحصائية  ،09024وجاءت الفروق لصاحل اجملموعة
التجريبية .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل طبيعة النشاطات والفعاليات املستخدمة يف الربنامج ،فقد كان
من الواضح أن املدمنني كانوا يعانون من العديد من االضطرابات االنفعالية ،والنفسية ،واملشكالت
االجتماعية اليت أثرت عليهم وزادت من قلقهم وشعورهم بالوحدة ،بسبب نظرة اآلخرين هلم ،وبسبب
طبيعة اإلدمان اليت تسبب القلق والتوتر واالكتئاب ،إال أن تطبيق الربنامج زاد من املشاعر اإلجيابية لدى
املدمنني ،ومكنهم من تقبل فكرة أن اإلدمان حالة مرضية ميكن معاجلتها ،وأن هناك مؤسسات يف اجملتمع
تتحمل عبء مساعدهتم ،وتتعامل معهم بوصفهم مرضى وليسوا جمرمني.
والحظ الباحثان يف أثناء التطبيق أن احلالة املزاجية للمرضى قد تغريت ،وخباصة بعد تطبيق
اجللسات الرتفيهية واحلوارية ،واهتمام إدارة املستشفى ومتابعتها لعملية التطبيق ،وبالتايل تناقصت مشاعر
اإلحساس باالكتئاب لديه كون البيئة احمليطة به أصبحت أقل هتديدا ومليئة بالنشاطات والنقاشات وتفريغ
املشاعر السلبية وحتسني التخيالت العقلية واالنفعالية ،وخباصة ما الحظه الباحثان بعد تطبيق اجللسة
الرابعة واليت تضمنت نشاطات مكنت املدمنني يف اجملموعة التجريبية من تغيري أفكارهم الالعقالنية عن
املرض ،وبالتايل بدأ اجلميع يف هناية اجللسة بإطالق النكات واملشاركة باملرح واملزاح والتفاعل االجيايب.
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أ .فليح فتال الرويلي
د .رعد لفتة الشاوي

ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسات مثل (اجلوهي2111 ،؛ قواقنة )2022 ،أن عملية
العالج الطيب واإلرشاد النفسي من العمليات الدقيقة واملهمة اليت يعتمد عليها يف إعادة تأهيل املدمنني
وختفيض حاالت القلق واالكتئاب لديهم؛ ليصبحوا فاعلني ومنتجني يف جمتمعاهتم وليأخذوا دورهم الطبيعي
يف عملييت اإلنتاج والبناء .وتتنوع أساليب وطرق عالج املدمنني ،فبعض هذه األساليب تركز على اجلانب
الطيب ،الذي يعتمد بشكل أساسي على التخفيف التدرجيي للمادة املخدرة ،وتنظيف اجلسم من السموم
اليت أصابتهم نتيجة لعملية التعاطي.
وأشار أبو عبادة ونيازي ( )2002إىل أن العالج واإلرشاد النفسي يهدف إىل إكساب املدمنني
جمموعة من املهارات االجتماعية والنفسية اليت من شأهنا أن تزودهم حبصيلة سلوكية ومعرفية ،تعمل على
حتسني القدرة على التكيف ورفع مفهوم الذات للتخلص من حاالت االكتئاب املرافق لعملية التعاطي،
إضافة إىل إكساب املدمنني مهارات شخصية مثل مقاومة تأثري اإلعالم ،والتعامل مع ضغط الرفاق ،وتقوية
مهارات إدارة الذات ،ومواجهة التوتر.
وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة لو ودوبارد وباريخ ( Lau, Dubord & Parikh,

 )2004اليت بينت اخنفاض حدة االكتئاب لدى أفراد اجملموعة الذين خضعوا للعالج السلوكي .كما تتفق
هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كوبر ومكورماك ( )Copuer & Mucrmaack, 2002اليت بينت أن
العالج النفسي اجلمعي خفض من حدة االكتئاب والقلق لدى اجملموعة التجريبية.
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤0002بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية من المدمنين الذين تعرضوا
للبرنامج اإلرشادي ،ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة من المدمنين الذين لم يتعرضوا
للبرنامج اإلرشادي على مقياس تقدير الذات في القياس البعدي؟
أظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ،)α = .0.0تعزى ألثر
اجملموعة على مقياس تقدير الذات ،حيث بلغت قيمة ف  99311وبداللة إحصائية  ،09022وجاءت
الفروق لصاحل الطريقة التجريبية .ويعزو الباحثان ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى املدمنني إىل اخنفاض
االكتئاب لديهم كنتيجة للنشاطات والفعاليات اليت تضمنها الربنامج الذي مت تطبيقه ،حيث مكنت
جلسات التدريب السلوكي ،والقدوة ،والنمذجة لرفع تقدير الذات لدى املدمن كونه يف طريق التعايف.
إضافة إىل متكني املدمن من التعرف والتدرب على مهارة توكيد الذات (أن تقول :ال للمخدرات) ،من
معرفة حقيقة احلالة وامكانية عالجها ،وبالتايل إمكانية العودة للمجتمع بشكل طبيعي وميكن للباحثني
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القول إن ارتفاع تقدير الذات يتماشى مع اخنفاض االكتئاب واخنفاض حدة احلالة النفسية السلبية،
وتالشي األعراض االنسحابية لدى املدمنني أثناء انتقاهلم من جلسة ألخرى .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة املشاقبة ( )2004اليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مفهوم الذات واملهارات
االجتماعية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تلقت العالج النفسي .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
بوملاهلق وهاركنز وستيوارت وباجي ( )Bulmash, Horkenss, Stewart, Bagby, 2001اليت
بينت أثر العالج اجلمعي يف خفض االكتئاب وزيادة مفهوم الذات لدى املدمنني.
التوصيات:

بناء على النتائج السابقة يوصي الباحثان باآلتي:
 . 2دعوة وزارة الصحة واملراكز اإلرشادية يف اململكة العربية السعودية إىل تبين الربنامج اإلرشادي
املقرتح يف الدراسة ،لثبات فعاليته يف ختفيض مستوى االكتئاب ،وزيادة تقدير الذات لدى مدمين
املخدرات.
 . 2الدعوة إىل إجراء دورات تدريبية متخصصة يف العالج املعريف السلوكي ،ويف نظريات اإلرشاد
احلديثة ،واالستفادة من اخلربات العربية والعاملية يف تدريب املرشدين النفسيني باململكة العربية السعودية.
 .3إنشاء مركز لإلرشاد النفسي واالجتماعي تعىن باملدمنني وأسرهم ،يف أثناء فرتة العالج ،وبعد
اخلروج من املستشفى لدجمهم بشكل صحيح يف اجملتمع.
 . 4إجراء املزيد من الدراسات والبحوث على برامج اإلرشاد اجلمعي ضمن متغريات كاملستوى
التعليمي وطبيعة العمل ومكان السكان وعلى عينات أخرى من املرضى واملدمنني يف اململكة العربية
السعودية.
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أ .فليح فتال الرويلي
د .رعد لفتة الشاوي

املصادر واملراجع:

أوالا  -المراجع العربية:
 .2أبو عيطة ،سهام واحلسن ،لينا .)2024( .فاعلية العالج التعبريي يف تقليل االضطرابات النفسية
وحتسني تقدير الذات والدعم االجتماعي لدى املدمنني .جملة دراسات :العلوم الرتبوية-231 :)2( 42 ،
.222
 .2أبو عبادة ،صاحل بن عبد اهلل ونيازي ،عبد اجمليد .)2002( .اإلرشاد النفسي .الرياض :مكتبة
العبيكان.
 .3أمحد ،دفع اهلل .)2020( .مفهوم الذات واألمن النفسي لدى متعاطي املخدرات من الشباب باملنطقة
الغربية باجلماهريية الليبية وعالقتهما ببعض املتغريات الدميوغرافية .أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة
اخلرطوم ،السودان.
 .4أمحد ،سهري .)2003( .سيكولوجية الشخصية .مصر مركز اإلسكندرية للكتاب.
 .5اجلوهي ،عبد اهلل .)2111( .أثر برنامج التدريب على التعامل مع القلق يف خفض القلق لدى عينة
من املعتمدين على اهلريوين .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك فيصل ،االحساء ،السعودية.
 .2جبل ،فوزي حممد .)2000( .الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية .اإلسكندرية :املكتبة اجلامعية.
 .9العنزي ،حممد حران .)2001( .الكشف عن االكتئاب لدى كل من مرضى السكري واألصحاء
ومعرفة الفرق يف االكتئاب لدى كل منهم يف ضوء جمموعة من املتغريات تشمل اجلنس والعمر واملستوى
التعليمي واملستوى االقتصادي .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،إربد.
 .1غامن ،حممد .)2005( .اإلدمان :أضراره :نظريات تفسريه وعالجه .القاهرة :دار غريب للنشر
والتوزيع.
 .1قواقنة ،حازم .)2022( .فاعلية العالج املعريف السلوكي يف تنمية املهارات االجتماعية وخفض القلق
واالكتئاب لدى مدمين املخدرات .رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اهلامشية ،عمان ،األردن.

118

 نيسان-)31( المجلد الرابع – ع- مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
5132

 أثر برنامج إرشاد مجعي يف تطوير مفهوم الذات واملهارات االجتماعية.)2004( . حممد، املشاقبة.20
 جامعة عمان العربية، أطروحة دكتوراه غري منشورة.وخفض سلوك اإلدمان لدى املدمنني على املخدرات
. األردن،للدراسات العليا
 العالقة بني االكتئاب مبقياس بيك واحلاالت االنفعالية مبقياس.)2001( . عبد العزيز، حسني.22
. جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، الندوة اإلقليمية لعلم النفس.االنفعاالت الفارق لدى عينة سعودية
 علىBDI-II  البناء العاملي ملقياس بك الثاين لالكتئاب.)2000( . عبد الفتاح غريب، غريب.22
 اجمللد العاشر. رابطة األخصائيني النفسيني املصرية. دراسات نفسية.عينة مصرية من طالب اجلامعة
.3 العدد
: المراجع األجنبية- ثانيا
5. Bulmash, E; Horkenss, K; Stewart, J and Bagby, M. (2..2). Personality,
Stressful Life Events and Treatment Response in Major Depression.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77 (6): 5.67- 5.77.
2. Copuer, S., & Mucrmaack. (2..6). Gorup counseling for Addicated
Adolescents. Journal of Psychology, 2 (2): 22- 06.
0. Dehart, L. (2..2) Drugs Abuse and Self- esteem. Journal of Addiction, 5
(2): 0.- 06.
4. Lau, A., Dubord, M., & Parikh. (2..4). Design and feasibility of a new
cognitivebehavioral therapy course using a longitudinal interactive format.
Canadian Journal Psychiatry, 42 (5.) 626- 7..
0. Person, R, (2..0). Counseling and social support: Perspective and
Practice. California: sage Publication, Inc.
6. Robertson, I. (2...). Social problems and Drugs. New York: Random
House Press.
7. Susanne, P. (2..0). Social Skills Training with Children and young
people: Theory, evidence and Practice. Child and Adolescents Mental
Health, 8 (2): 84- 26.
8. Vernon, A. (5282). Thinking, Feeling, Behaving: An Emotional
Education Curriculum for Adolescents. Champaign: Research Press.

202

 فليح فتال الرويلي.أ
 رعد لفتة الشاوي.د

أثر برنامج إرشادي جمعي في خفض االكتئاب وتحسين تقدير الذات
لدى مدمني المخدرات في مركز األمل بالمملكة العربية السعودية

2. Wilson, E., & Ross, M. (2..5). From chump to champ: People’s
appraisals of their earlier and present selves. Journal of Personality and
Social Psychology, 8., (2): 072- 084.
5.. Wilson, E. , Buehler, R. , Lawford, H. , Schmidt, C. , & Yong, A. G.
(2.52). Basking in projected glory: The role of subjective temporal
distance in future self- appraisal. European Journal of Social Psychology,
42 (4): 042- 000.

131

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

