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فعبلية اإلرشبد املعزيف السلوكي يف خفض مستوى االكتئبة
لدى تالميذ املزحلة االبتدائية

الممخص _ ىدؼ البحث إلى اختبار فعالية برنامج إرشادي معرفي

المراىقيف تتراوح مف  ٪6إلى  ٪8مف مجموع السكاف [.[6

سموكي في خفض مستوى االكتئاب لدى عينة مف تالميذ المرحمة

وال شؾ أف مشكمة االكتئاب تعتبر مشكمة بالغة الخطورة

االبتدائية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )20تمميذاً مف التالميذ
الممتحقيف بمدرسة وج االبتدائية بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية

لدى تالميذ المرحمة االبتدائية نظ اًر آلثارىا السمبية الجمة،

فاالكتئاب يؤثر عمى مستوى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ كما

السعودية ،تراوحت أعمارىـ بيف ( )11 - 9عاماً ،وتـ تقسيميـ إلى
مجموعتيف متجانستيف :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة قواـ كؿ

يؤثر عمى أدائيـ األكاديمي ،فتؤكد البحوث أف ىناؾ عالقة

وثيقة بيف االكتئاب وضعؼ التحصيؿ الدراسي لدى التالميذ

منيا ( )10تالميذ ،وقد تـ تطبيؽ األدوات اآلتية :الطبعة الثانية مف

[.[7

قائمة كوفاكس  Kovacsالكتئاب الصغار ،والتقرير الذاتي المطوؿ:

كما يعتبر االكتئاب مف أكثر األسباب التي تؤدي إلى

تعريب أبو السعود ] ،[1مقياس ستانفورد بينيو العرب لمذكاء (الطبعة

االنتحار لدى التالميذ في سف المدرسة ،فتشير اإلحصائيات

الرابعة) :إعداد حنوره ] ،[2استمارة تقدير الوضع االجتماعي الثقافي

الحكومية الصادرة في الواليات المتحدة األمريكية لعاـ ()2000

لألسرة في البيئة السعودية :إعداد /منسي وأحمد ،تقنيف الشربيني وأبو

أف االكتئاب مف ضمف األسباب األكثر شيوعاً التي تؤدي إلى

السعود ] ،[3وقد أسفرت الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
رتب درجات التالميذ أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى

االنتحار بيف األطفاؿ والمراىقيف حيث بمغت معدالت االنتحار

مقياس االكتئاب في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية،

الناتجة عف االكتئاب في الواليات المتحدة األمريكية بيف األطفاؿ

وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات التالميذ أفراد المجموعة
التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف القبمي والبعدي لصالح

والمراىقيف الذيف تراوحت أعمارىـ مف ( )18-10عاماً ()1833
حالة انتحار [.[8

القياس البعدي ،عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات
التالميذ أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف

وكذلؾ فإف االكتئاب يسيـ في زيادة معدالت التغيب عف
الدراسة ،ويؤدي إلى فقداف الدافعية نحو التعمـ ،وزيادة مستويات

البعدي والتتبعي.

العدواف لدى التالميذ ،وزيادة معدالت السموؾ التخريبي داخؿ

الكممات المفتاحية :اإلرشاد المعرفي السموكي ،االكتئاب ،تالميذ

المرحمة االبتدائية.

الصؼ الدراسي [.[9110
ونظ اًر لتعاظـ خطورة مشكمة االكتئاب وتعدد آثارىا السمبية

 .1المقدمة

عمى التالميذ في المراحؿ التعميمية المختمفة ينبغي الحد مف ىذه

يعتبر االكتئاب مف أكثر االضطرابات شيوعاً بيف الشباب

المشكمة لدى التالميذ في مرحمة الطفولة قبؿ أف تستفحؿ ىذه

والمراىقيف كما أنو يعد مف أشد االضطرابات خطورة حيث يرتبط

المشكمة وتتعاظـ آثارىا السمبية في مرحمة المراىقة والشباب

بشكؿ كبير بإيذاء الذات واالنتحار [.[4

خاصة أف أدبيات البحث العممي قد أوضحت أف مشكمة

وبالرغـ مف ذلؾ لـ يعترؼ الباحثوف بإصابة األطفاؿ أو

االكتئاب يمكف خفضيا والحد مف آثارىا السمبية في مرحمة

المراىقيف باالكتئاب إال مؤخ اًر فقد استبعد اإلكمينكيوف أف يصاب

الطفولة [.[11112

األطفاؿ قبؿ المراىقة باالكتئاب ولكف األبحاث التي أجريت

وتتعدد الطرؽ العالجية واإلرشادية التي تستخدـ لمحد مف

بوجو عاـ منذ العقد السابع مف القرف الماضي بينت أف األطفاؿ

مشكمة االكتئاب لدى األطفاؿ في المرحمة االبتدائية ،ويعتبر

قبؿ المراىقيف يطوروف فعالً األعراض التي تشكؿ زممة االكتئاب

اإلرشاد المعرفي السموكي مف ضمف الطرؽ الفعالة التي أثبتت

[.[5

جدواىا في الحد مف مشكمة االكتئاب لدى تالميذ المرحمة

وتفيد الدراسات أف معدالت انتشار االكتئاب لدى األطفاؿ

االبتدائية [.[13

الذيف تتراوح أعمارىـ مف ( )11 - 6عاماً تتراوح مف  ٪ 2إلى

ويعمػ ػؿ اإلرشػ ػاد المع ػرف ػي السم ػوكي في إعادة البناء المعرفي

 ٪3مػ ػف مجمػ ػوع السك ػاف ،كما أف معدالت انتشار االكتئاب لدى

270

لدى الفرد ،كما يتـ فيو مساعدة الشخص لمحصوؿ عمى اكتساب

خفض مستوى االكتئاب لدى أفراد المجموعة التجريبية؟ ويتفرع

ميارات جديدة لمتعامؿ مع المشكالت التي يعاني منيا ،وتبني

مف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:

استراتيجيات أخرى لمتعامؿ مع المواقؼ واألشخاص ،كما يساعد

أ .أسئمة الدراسة

التي تبرىف أف معتقداتو زائفة [.[4

المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف القبمي

 -ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات أفراد

المريض عمي تعديؿ معتقداتو مف خالؿ سمسمة مف المواجيات
ومف ثـ يسيـ اإلرشاد المعرفي السموكي في مساعدة الفرد

والبعدي؟

في التعرؼ عمى المشكالت المسببة لالكتئاب لديو بصورة أكثر

 -ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات أفراد

شعوره باالكتئاب ومساعدتو في التخمص مف المشكالت التي

القياس البعدي؟

المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس االكتئاب في

عمقاً وتغيير البنية المعرفية الخاطئة الموجودة لديو وساىمت في
يعاني منيا وأدت إلى تفاقـ شعوره باالكتئاب.

 ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات أفرادالمجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف البعدي

 .2مشكمة الدراسة

والتتبعي؟

تنبع مشكمة الدراسة الحالية مما أكدتو العديد مف الدراسات
السابقة أف االكتئاب يمثؿ مشكمة بالغة الخطورة بالنسبة لمتالميذ

ب .أهداف الدراسة

واالجتماعي ،ويؤثر عمى تحصيميـ الدراسي ،كما يؤثر عمى

معرفي سموكي في خفض مستوى االكتئاب لدى عينة مف تالميذ

ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار فعالية برنامج إرشادي

في سف المدرسة حيث يؤثر سمباً عمى توافقيـ النفسي
الذاكرة لدييـ تأثي اًر سمبياً & [14] Burt, Zembar,

المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية

 ،Niedereheويؤدي إلى إبطاء سرعة معالجة المعمومات لدييـ

مما قد يسيـ في تحسيف توافقيـ النفسي واالجتماعي.

 [15] Calhoun & Mayesويؤثر عمى الذاكرة طويمة المدى

ج .أهمية الدراسة

 [16] long-term memoryكما يعوؽ القدرة عمى التعمـ

 -1تصميـ برنامج إرشادي معرفي سموكي ودراسة فعاليتو في

واالنجاز لدييـ.

خفض مستوى االكتئاب لدى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية

كما يؤثر عمى عالقتيـ بأقرانيـ ويسيـ في ضعؼ

بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية وىـ مازالوا في

التحصيؿ الدراسي لدييـ ،وفي كثير مف األحياف يؤدي إلى

مرحمة الطفولة قبؿ أف تتفاقـ لدييـ مشكمة االكتئاب وتزداد آثارىا

التسرب مف التعميـ [.[17

السيئة عندما يصموف إلى مرحمة المراىقة والشباب.

ومف ثـ تصبح الحاجة ممحة إلى التوسع في البرامج

 -2إف خفض مستويات االكتئاب في مرحمة مبكرة مف العمر

لمساعدتيـ في التخمص مف االكتئاب خاصة في مرحمة الطفولة

تترتب عمى مشكمة االكتئاب مثؿ انخفاض التحصيؿ الدراسي

اإلرشادية والعالجية التي تقدـ لمتالميذ في سف المدرسة

لدى التالميذ قد يسيـ في تالفي العديد مف اآلثار السيئة التي

قبؿ أف تتفاقـ لدييـ المشكمة عندما يصموف إلى مرحمة المراىقة

لدى التالميذ وتسربيـ مف التعميـ خاصة أف أدبيات البحث

والشباب.

العممي تؤكد أف ارتفاع مستوى االكتئاب لدى التالميذ يسيـ في

ضعؼ التحصيؿ الدراسي لدييـ ،وزيادة تسربيـ مف التعميـ [.[7

خاصة أف أساليب التدخؿ المختمفة أثبتت فعاليتيا في الحد

مف مستويات االكتئاب لدى التالميذ في المرحمة االبتدائية

 -3قد تمفت الدراسة الحالية – بما تخرج بو مف توصيات-

[.[18

أنظار الباحثيف إلى تصميـ المزيد مف البرامج العالجية

ويعتبر اإلرشاد المعرفي السموكي مف ضمف أساليب التدخؿ

واإلرشادية لدى التالميذ في سف المدرسة.

الفعالة التي أثبتت جدواىا في خفض مستويات االكتئاب [.[19

 -4وتكمف أىميتيا أيضاً فيما قد تسفر عنو مف نتائج في مجاؿ

بناء عميو تسعى الدراسة الحالية إلى خفض مستوى االكتئاب
ً
لدى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائؼ

االكتئاب ،وفي مجاؿ استخداـ اإلرشاد المعرفي السموكي في

خفض مستوى االكتئاب لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

بالمممكة العربية السعودية ،ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في

د .مصطمحات الدراسة

السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما أثر اإلرشاد المعرفي السموكي في

 -1االكتئاب  : Depressionيع ػرؼ االكػتػئ ػاب ب ػأن ػو اضطػراب
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عقمي شائع مف أعراضو :المزاج المكتئب ،فقداف االىتماـ أو

المعدالت المرتفعة مف محاوالت االنتحار واإلحساس بالذنب

المتعة ،انخفاض الطاقة ،مشاعر الذنب ،انخفاض قيمة الذات،

لدى األطفاؿ والمراىقيف [.[24

اضطراب النوـ أو الشيية ،انخفاض التركيز ،وعالوة عمى ذلؾ

وقد حدد الدليؿ التشخيصي اإلحصائي المعدؿ لالضطرابات

تصبح مزمنة أو متكررة ،وتؤدي إلى ضعؼ قدرة الفرد عمى

االكتئاب في وجود خمسة أو أكثر مف األعراض اآلتية تستمر

القياـ بمسئولياتو اليومية ،وفي أسوأ حاالتو قد يؤدي االكتئاب

ألسبوعيف بشرط وجود المزاج المكتئب وفقداف االىتماـ بالمتعة.

إلى االنتحار [.[20

 -1مزاج مكتئب أغمب اليوـ تقريباً يستدؿ عمييا مف خالؿ

النفسية ) DSM.IV.TR (2000الخصائص المميزة لنوبة

كثي اًر ما يصاحب االكتئاب أعراض القمؽ ،وىذه المشاكؿ قد

التقرير الذاتي مثؿ (اشعر بالحزف) أو مف خالؿ مالحظة

ويعرؼ االكتئاب في الدراسة الحالية إجرائياً بأنو :الدرجة

اآلخريف مثؿ (يبدو عميو البكاء).

المرتفعة التي يحصؿ عمييا تالميذ المرحمة االبتدائية عينة
الدراسة عمى مقياس االكتئاب المستخدـ في الدراسة الحالية.

 -2نقص واضح في الشعور بالمتعة والسرور كـ في كؿ أو

 -2اإلرشاد المعرفي السموكيCognitive-behavioral :

أغمب األنشطة (كما تبينيا التقارير الذاتية أو مالحظة اآلخريف.

 :counselingىو طريقة إرشادية تجمع بيف التعديؿ المعرفي

 -3انخفاض واضح في الوزف بدوف رجيـ أو زيادة في الوزف

الفرد ،ومساعدة الشخص في اكتساب ميارات جديدة وتبني

في الشيية تقريباً كؿ يوـ).

يساعد الفرد عمي تعديؿ معتقداتو مف خالؿ سمسمة مف

 -5تأخر حركي نفسي يالحظو اآلخروف وال يقتصر ىذا التأخر

(تغير أكثر مف  ٪5مف وزف الجسـ في الشير أو نقص أو زيادة

والتعديؿ السموكي حيث يعمؿ عمى إعادة البناء المعرفي لدى

استراتيجيات محددة لمتعامؿ مع المواقؼ واألشخاص ،كما

 -4األرؽ تقريباً كؿ يوـ.

المواجيات التي تبرىف أف معتقداتو زائفة [.[4

عمى مجرد مشاعر ذاتية بعدـ االستقرار.

أوالً :االكتئاب

 -6الشعور بالتعب وفقداف الطاقة يومياً تقريباً.

 .3اإلطار النظري

 -7الشعور بعدـ األىمية والشعور المبالغ فيو بالذنب ويستمر
ىذا الشعور يومياً تقريباً وليس مجرد الشعور بتوبيخ الذات أو

وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية ( )2005تتراوح

الشعور بالتأثر ألنو مريض.

المعدالت العالمية النتشار االكتئاب سنوياً بيف - ٪2.6

 -8انخفاض القدرة عمى التركيز أو التفكير مع فقداف المقدرة

 ،٪17.7وتتفاوت نسب انتشار االكتئاب في أوربا فيي تتراوح

بيف  ٪2.6في إسبانيا و 17.1في المممكة المتحدة كما تتفاوت
نسب االنتشار عمى صعيد الدوؿ العربية فتصؿ في الكويت

عمى اتخاذ القرار تقريباً كؿ يوـ (يستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ
التقرير الذاتي أو مالحظة اآلخريف).

 ،٪10.9وفي اإلمارات  ،٪15.8وفي الجزائر  ،٪18.11وفي

 -9التفكير في الموت أو االنتحار بدوف خطة محددة لمتنفيذ.
 -10األعراض ال تناظر محكات النوبة المختمطة.

مصر تتراوح بيف  ،٪19.7-٪11.4واف أعمى نسب اكتئاب

 -11ال تسبب األعراض أسى إكمينيكي جوىري أو انخفاض في

توجد في سوريا يمييا تونس [.[21122

األداء االجتماعي أو الميني أو غيرىا مف مجاالت أداء

وال يقتصر االكتئاب عمى مرحمة عمرية معينة بؿ يمتد

الميمات.

انتياء
ليشمؿ جميع المراحؿ العمرية بدءاً مف الطفولة و ً
بالشيخوخة ،وفي دراسة قاـ بيا عبد الخالؽ وعبد الغني []23

 -12ال تعود ىذه األعراض إلى تناوؿ مادة أو عقار يساء
استخدامو أو لحالة مرضية عامة مثؿ زيادة إفراز الغدة الدرقية.

لدى عينة مف األطفاؿ المصرييف مف الجنسيف بمغ معدؿ انتشار

 -13ال تعود ىذه األعراض بسبب فقداف شخص عزيز بسبب

االكتئاب .٪4.6

وىناؾ أوجو شبو واختالؼ في أعراض االكتئاب األساسي

الموت مثالً أو تتسـ بضعؼ وظيفي واضح مثؿ أعراض الذىاف

كؿ مف المزاج المكتئب وفقداف القدرة عمى االستمتاع والسرور

ويذكر عبد الخالؽ وعبد الغني [ ]5األعراض االكتئابية

أو التأخر النفس حركي [.[25

بيف األطفاؿ والراشديف ،فيشبو األطفاؿ والمراىقوف الراشديف في

لدى األطفاؿ والمراىقيف في اآلتي التشاؤـ ،ضعؼ التركيز،

والتعب ،ومشكالت تركيز االنتباه والتفكير في االنتحار أما

مشك ػالت الػنػ ػوـ افػتػقػ ػاد الق ػدرة عم ػى االستػمػت ػاع ،الػتػعػب ،الشعور

األعراض التي تختمؼ عند األطفاؿ عف الراشديف فيي:
272

الشعور باإلرىاؽ الجسدي أو اإلمساؾ(.

بالوحدة ،انخفاض تقدير الذات ،الشكاوي الجسمية.
ويندرج االكتئاب في التصنيؼ الدولي العاشر (ICD-

ويقصد باألعراض االكتئابية في الدراسة الحالية ىذه

) 10لالضطرابات السموكية والعقلي Classification of

األعراض التي يقيسيا مقياس كوفاكس الكتئاب الصغار في

 mental and behavioural disordersتحت قائمة

طبعتو الثانية  [31] Full Length CDI 2: SRحيث تضمف

Mood

ىذا المقياس األعراض اآلتية :الشعور بالحزف ،الشعور

االضطرابات

المزاجية

الوجدانية

][affective

 disordersبمسمى النوبة االكتئابية ،وىو اضطراب شائع

بالتشاؤـ ،تدني تقدير الذات ،الغضب ،كراىية الذات ،لوـ الذات،

يعاني فيو األفراد مف تكدر المزاج ،فقداف االىتمامات والمتعة

التفكير في االنتحار ،الرغبة في البكاء ،صعوبة التذكر ،الشعور

وانخفاض الطاقة مما يؤدي إلى زيادة األعباء وتقمص النشاط

بالوحدة ،صعوبة التركيز ،إىماؿ الواجبات المنزلية ،اضطرابات

وظيور أعراض اإلرىاؽ بعد بذؿ أي جيد بسيط ،ويصاحبو

النوـ ،الشعور باإلرىاؽ ،اضطرابات الشيية ،الشعور باآلالـ

واالنتباه ،انخفاض احتراـ الذات والثقة في النفس ،الشعور

سوء األداء الدراسي ،الشعور بكراىية اآلخريف ،الشعور بعدـ

بالذنب وعدـ الجدارة ،النظرة القاتمة والمتشائمة نحو المستقبؿ،

القيمة ،وقد تـ توزيع ىذه األعراض عمى أربعة أعراض رئيسة

التفكير في إيذاء النفس أو االنتحار ،اضطراب النوـ ،تناقص

ىي :عدـ الفعالية ،المشاكؿ البينشخصية ،التقدير السمبي لمذات،

الجسدية ،عدـ الشعور بالمتعة ،ضعؼ المشاركات المدرسية،

مجموعة مف األعراض الشائعة األخرى ،وىي :انخفاض التركيز

المزاج السمبي واألعراض الجسمية.

الشيية [.[26

ثانياً :اإلرشاد المعرفي السموكي:

ويتفؽ القريطي [ ]27مع زىراف [ ]28بأنو حالة مف
الشجف المتواصؿ والحزف المستمر ،وتتميز ىذه الحالة بيبوط

ييدؼ اإلرشاد المعرفي السموكي لالكتئاب إلى الدمج بيف

في الطاقة النفسية والحركية والشعور باإلعياء مف أقؿ مجيود

الطرؽ المعرفية والسموكية بيدؼ إعادة صياغة المكونات

وبالقمؽ وعدـ االرتياح وفقداف االىتماـ بالناس واألشياء

المعرفية المسببة لالكتئاب لدى المسترشد وتعديؿ سموكياتو

االستمتاع بالحب واألحاسيس المبيجة في الحياة ،كما تتميز

االكتئاب لديو.

الخاطئة خاصة تمؾ السموكيات التي تسيـ في زيادة مستويات

واألحداث والنشاطات واليوايات والترفيو ،وعدـ القدرة عمى

بسيادة مشاعر اليأس والذنب وفقداف القيمة والثقة بالنفس،

وقد بدأ االىتماـ بالتعديؿ المعرفي السموكي مع العقد السابع

والالمباالة باألحداث الجارية وفقداف المقدرة عمى التركيز

مف ىذا القرف ،ولـ يكف ذلؾ وليد الصدفة ،ولكنو كاف بمثابة

والتحكـ ،أو الضبط والتوجيو الذاتي ،ويصاحب بعض الحاالت

تصديؽ لفكرة الرواقييف الذيف ذكروا أف الناس ال يضطربوف

ىذاءات وأوىاـ وىالوس.

بسبب األحداث ،ولكف بسبب ما يرتبط بيذه األحداث مف أفكار

ويذكر عبد المعطي [ ]29بأنو خبرة وجدانية ذاتية

كما يعد اإلرشاد المعرفي السموكي امتداد لطريقة كؿ مف (إدلر،

أعراضيا الحزف والتشاؤـ وفقداف االىتماـ والشعور بالفشؿ وعدـ

ميمر ،دوالرد) في عممية اإلرشاد ويعد ظيور ىذا االتجاه

واإلرىاؽ وفقداف الشيية ،ومشاعر الذنب واحتقار الذات وبطء

 -1رد فعؿ عمى االنتقادات الموجية إلى المدرسة السموكية

االستجابة وعدـ القدرة عمى بذؿ الجيد.

ألنيا اىتمت فقط بتغير السموؾ ولـ تتناوؿ الناحية المعرفية

اإلرشادي لعدة عوامؿ أىميا:

الرضا ،والرغبة في إيذاء الذات ،والتردد وعدـ البت في األمور،

لممريض.

ويذكر عبد المنعـ [ ]30االكتئاب بأنو حالة وجدانية تتسـ
بالشعور بالحزف والكآبة وخيبة األمؿ والشعور بالذنب ويصاحبيا

 -2تزايد االىتماـ بدراسة العمميات المعرفية وعالقتيا بالوظائؼ

تمتد لعدة أياـ وأسابيع أو شيور وتتسـ بعدة تغيرات في الحالة

 -3جيود بعض العمماء والمفكريف مثؿ بياجيو ،حيث ربط بيف

المزاجية االنفعالية كالحزف أو فقداف االستمتاع ،أو نقص الثقة

النمو العقمي والنمو الخمقي وشرح ذلؾ مف خالؿ مفيوميف

بالنفس ،أو معرفية كانخفاض في تقدير الذات أو تضخيـ

أساسييف ىما االمتصاص والموائمة.

النفسية.

قمؽ وتوتر متزايد ،وقد ال يعي الشخص سبب ىذه الحالة ،وقد

 -3الثورة العممية الحديثة والتكنولوجيا [.[32

المشكالت والتوقعات السمبية ،أو صعوبة التركيز ،أو نقص

وع ػرؼ ممكيػة [ ]33اإلرشاد المعرفي السموكي أنو " :منيج

القػ ػدرة عمػ ػى المن ػافسػ ػة أو إق ػامػ ػة حػ ػوار ،أو ب ػدني ػة (ك ػالصػراع أو
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يحاوؿ تعديؿ السموؾ الظاىر مف خالؿ التأثير في عمميات

األطفاؿ إلى األفضؿ ،فالحوار والمناقشة ترويض لمنفوس عمى

التفكير لدى العميؿ "وتتمثؿ أساليبو العديدة في التدريب عمي

قبوؿ النقد واحتراـ آراء اآلخريف ،كما أنيا تساىـ في التحرر مف

ميارات المواجية  Coping skillsالتدريب عمى إدارة القمؽ

االكتئاب والتخفيؼ مف حدة الصراعات الداخمية فمف خالؿ

 Anxiety Management Planningالتحصيف ضد

الحوار والمناقشة يتعرؼ األطفاؿ عمى أفكارىـ الخاطئة التي

وأسموب صورة الذات

تساىـ في زيادة معدالت االكتئاب لدييـ مما يمكنيـ مف الوقوؼ

الضغوط Stress - Inoculation

المثالية ،اإلرشاد مف خالؿ خطأ التنسيب Misattribution

عمى ىذه األخطاء ،ومف ثـ تساعدىـ فنية الحوار والمناقشة عمى

والتدريب عمي حؿ المشكمة Problem Solving Training

استبداؿ األفكار الخاطئة بأفكار أخرى سميمة ،ويؤدي ذلؾ إلى

التدريب عمي التعمـ الذاتي  Self- learning Trainingوقؼ

دعـ النمو النفسي لدييـ ،وحؿ الكثير مف المشكالت المسببة

األفكارThought Stopping

لالكتئاب.
 -2فنية االسترخاء :حيث تسيـ ىذه الفنية في مساعدة الفرد في

وييدؼ اإلرشاد المعرفي السموكي إلى:
 -1تعميـ المريض أف يصحح أداءه المعرفي الخاطئ والمشوه.

التخمص مف حالة االكتئاب التي يشعر بيا عف طريؽ إرخاء

 -2تغيير معتقداتو المشوىة والتي تعرضو لخبرات مشوىة،

التوترات العضمية المصاحبة لالكتئاب وايقاؼ انقباضاتيا مما

 -3مالحظة وتحديد األفكار األوتوماتيكية السمبية.

 -3إعادة البناء المعرفي :ييدؼ إعادة البناء المعرفي

 -4التعرؼ عمي العالقة بيف التفكير واالنفعاؿ والسموؾ.

 Cognitive Reconstructionإلى تعديؿ محتوى األفكار

 -5التحقؽ مف مدى صحة األدلة المتاحة حوؿ األفكار

والمعتقدات السمبية ،وتحسيف السموكات الوظيفية واالنفعالية

 -6تعميـ المريض كيفية تحديد ىذه األفكار والتعامؿ

البناء المعرفي عمى تعديؿ المعارؼ واألفكار الخاطئة الموجودة

معيا [.[34

لدى األطفاؿ وأدت إلى شعورىـ باالكتئاب.

يسيـ في التقميؿ مف االنفعاالت.

وذلؾ مف خالؿ تصحيح التشغيؿ الخاطئ لممعمومات.

السمبية ،وىو جزء ال يتج أز مف العالج ] ،[36حيث يعمؿ إعادة

األوتوماتيكية المشوىة سواء كانت معيا أو ضدىا

 -4صرؼ االنتباه  :Distractionفيستخدـ في اإلرشاد

ويعتبر اإلرشاد المعرفي السموكي اتجاىاً حديثاً نسبياً يعمؿ

عمي الدمج بيف اإلرشاد المعرفي بفنياتو المتعددة ،واإلرشاد
السموكي بما يضمو مف فنيات ،ويعمد إلى التعامؿ مع

المعرفي السموكي ألىداؼ محددة المدى ،وفييا ُيطمب مف الفرد
الذي يعاني مف االكتئاب القياـ بسموكات تصرؼ انتباىو عف

االضطرابات المختمفة مف منظور ثالثي األبعاد إذ يتعامؿ معيا

التركيز في األعراض التي يشعر بيا ،وىي ترتكز عمى المثيرات

معرفياً وانفعالياً وسموكياً ،ويعتمد ىذا االتجاه اإلرشادي عمي

السمعية والبصرية والممسية.

اإلقناع الجدلي التعميمي ،وتوضيح العالقة بيف األفكار المشوىة

 -5أسموب حؿ المشكالت :ىناؾ الكثير مف المشكالت التي

تحد مف أدائو الوظيفي في مختمؼ المجاالت [.[34

المشكالت التي تواجييـ داخؿ المدرسة أو داخؿ المنزؿ أو

ويعتبر اإلرشاد المعرفي السموكي مف األساليب التي أثبتت

داخؿ المجتمع ككؿ ،ومف ثـ تسيـ ىذه الفنية في تدريب

فعاليتيا في خفض مستويات االكتئاب لدى األطفاؿ [.[13135

التالميذ عمى كيفية التعامؿ مع ىذه المشكالت التي تسيـ في

تعترض حياة التالميذ وتؤدي إلى شعورىـ باالكتئاب ومنيا

واالعتقادات الالعقالنية ،وما يترتب عمييا مف مشاعر سمبية

وتتعدد فنيات التعديؿ المعرفي السموكي ،وسيركز الباحث ىنا

شعورىـ باالكتئاب وايجاد حموؿ ليا.

عمى الفنيات المعرفية السموكية التي تـ استخداميا في الدراسة

 -6الواجب المنزليُ :يعتبر الواجب المنزلي  Homeworkمف
ال [ [37وىو استراتيجية أساسية
أكثر التدخالت العالجية شمو ً

بيذه الفنية نظ اًر ألنيا تعتبر مف أفضؿ الوسائؿ الموصمة إلى

اإلقناع ،ويمكف مف خالليا تغيير االتجاىات واألفكار الخاطئة

مواقؼ التفاعؿ بيف الطفؿ والمعالج ،وقد ُوجد أف  %98لعدد
 221إخصائي نفسي في نيوزلندا قد اىتموا بتكميؼ األفراد

لدى األطفاؿ خاصة تمؾ األفكار التي تسبب االكتئاب لدييـ إلى

بأعماؿ منزلية [ ،[38كما يفيد العمؿ المنزلي في التقويـ الدقيؽ

أفكار واتجاىات أخرى سميمة مما يؤدي إلى تعديؿ سموؾ

الستعداد الطفؿ لمتغيير ،وتحديد مستوى التعاوف في مجاؿ نمو

الحالية وىي:

إليجاد الفرص المناسبة الضرورية لتطبيؽ الميارات المتعممة في

 -1فنية الحوار والمناقشة :ويستعيف الباحث في الدراسة الحالية
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أطفاؿ الطالؽ ،ىدفت الدراسة إلى خفض مستوى االكتئاب لدى

العمؿ المنزلي ،واإلفادة مف قوة الطفؿ في تشكيؿ ُخطة العمؿ

أطفاؿ الطالؽ بواسطة استخداـ اإلرشاد السموكي المعرفي

المنزلي ،ومدى االلتزاـ بالعمؿ المنزلي وفائدتو في تعزيز كؿ

الجمعي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )20طفالً تـ اختيارىـ

جمسات العالج التي تُجرى داخؿ أو خارج المنزؿ ،ومف خالؿ

العمؿ المنزلي يطبؽ الطفؿ ما تعممو خالؿ الجمسات في المنزؿ

مف مركزيف لرعاية األطفاؿ بطيراف ،وقد تـ تقسيـ عينة الدراسة

باالعتماد عمى ذاتو مما يثقؿ لديو الجانب التطبيقي ،فيصبح

إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة حيث تمقت

لالكتئاب.

جمسات ،وكانت مدة كؿ جمسة ساعة واحدة ،وقد أسفرت الدراسة

المجموعة التجريبية برنامج إرشادي سموكي معرفي استغرؽ ()8

أكثر ممارسة وحنكة عمى مواجية المواقؼ والمثيرات المسببة

عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية اإلرشاد السموكي

 .4الدراسات السابقة

المعرفي الجمعي في خفض مستوى االكتئاب لدى أفراد

قاـ جيوه وآخروف [ ]39بدراسة موضوعيا العالج الكيربائي

المجموعة التجريبية.

والعالج المعرفي السموكي لالكتئاب ،ىدفت الدراسة إلى اختبار

وقاـ ازريابورث وآخروف [ ]18بدراسة موضوعيا تأثير

فعالية كؿ مف العالج المعرفي السموكي ،والعالج الكيربائي،

العالج الجمعي بالمعب عمى االكتئاب لدى األطفاؿ المصابيف

والعالج المعرفي السموكي المصحوب بالعالج الكيربائي في

بالسرطاف ،ىدفت الدراسة إلى خفض مستوى االكتئاب لدى

خفض مستوى االكتئاب لدى عينة مف الطالب ،وقد تكونت

األطفاؿ المصابيف بالسرطاف ،وقد تكونت عينة الدراسة مف

عينة الدراسة مف ( )33طالباً ممف يعانوف مف األعراض

االكتئابية تـ تقسيميـ إلى أربع مجموعات :المجموعة الضابطة

( )24طفالً مف األطفاؿ المصابيف بالسرطاف تراوحت أعمارىـ

( )10طالب ،مجموعة العالج الكيربائي قواميا ( )6طالب،

وضابطة ،وقد تعرضت المجموعة التجريبية لبرنامج عالجي

مجموعة العالج الكيربائي المصحوب بالعالج المعرفي السموكي

بالمعب استمر لمدة سبع جمسات ،وقد أسفرت الدراسة عف

مف ( )15 :6عاماً حيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :تجريبية

وقواميا ( )11طالباً ،مجموعة العالج المعرفي السموكي وقواميا

مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية العالج بالمعب في خفض

قواميا ( )6طالب ،وقد استمرت فترة العالج ستة أسابيع،

مستوى االكتئاب لدى أفراد المجموعة التجريبية.

وأسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية

وقامت واطسوف [ ]12بدراسة موضوعيا :أسموب التدخؿ

الطرؽ العالجية الثالثة في خفض مستويات االكتئاب ،عدـ

المبكر لمطالب الذيف يظيروف سموكيات سمبية مرتبطة باكتئاب

وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف مجموعات التدخؿ الثالثة.

الطفولة ،ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية العالج بالمعب في

وقاـ اكشتايف وجاينور [ ]35بدراسة موضوعيا :الجمع

تحسيف مستوى االكتئاب وكذلؾ تحسيف السموكيات السمبية

بيف العالج المعرفي السموكي الفردي وجمسات مقدمي رعاية

المرتبطة باالكتئاب لدى األطفاؿ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف

الطفؿ الكتئاب الطفولة ،ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية العالج

المعرفي السموكي الفردي بإشراؾ مقدمي الرعاية في خفض

( )30طفالً تراوحت أعمارىـ مف ( )7 :4سنوات تـ تقسيميـ

( )14طفالً مف األطفاؿ المصابيف باالكتئاب تـ تعريضيـ

منيا ( )15طالباً ،وقد تـ تعريض أفراد المجموعة التجريبية إلى

إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة قواـ كؿ

مستوى االكتئاب لدى األطفاؿ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف

برنامج عالجي بالمعب استمر لمدة ( )8أسابيع ،وقد أسفرت

لبرنامج عالجي معرفي سموكي فردي اشتمؿ عمى ( )16جمسة

الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية العالج

واستمر لمدة ( )12أسبوعاً ،وقد اشترؾ في البرنامج مقدمو

بالمعب في تحسيف مستوى االكتئاب وتحسيف السموكيات السمبية

رعاية األطفاؿ مف آباء وأميات ومعمميف ،وقد أسفرت الدراسة

المرتبطة باالكتئاب لدى األطفاؿ.

عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية العالج المعرفي

وقامت كوفاكس وآخروف [ ]11بدراسة موضوعيا محتوى

السموكي الفردي بإشراؾ مقدمي الرعاية في خفض مستوى

العالج االنفعالي التنظيمي الكتئاب الطفولة ،ىدفت الدراسة إلى

االكتئاب لدى أطفاؿ العينة ،واستمرت ىذه النتائج بعد عاميف

اختبار فعالية العالج االنفعالي المنظـ في خفض مستوى

وثالثة أعواـ مف المتابعة.

االكتئاب لدى األطفاؿ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ()20

وقاـ غاسمزادا وآخروف [ ]13بدراسة موضوعيا :آثار

طفالً تراوحت أعمارىـ مف ( )12 :7عاماً تـ تعريضيـ إلى

أسموب اإلرشاد السموكي المعرفي الجمعي في خفض اكتئاب
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برنامج عالجي انفعالي منظـ بمشاركة الوالديف استمر لمدة

مف أىميا :فعالية العالج بالمعب في خفض مستوى االكتئاب

عشر جمسات ،وقد أكمؿ ( )15طفالً منيـ فقط العالج ،وقد

والقمؽ وتحسيف السموؾ التوافقي لدى أفراد المجموعة التجريبية.
وقاـ ريني [ ]43بدراسة موضوعيا :دراسة مقارنة بيف

أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية

العالج االنفعالي المنظـ في خفض مستوى االكتئاب لدى

العالج بالمعب الفردي والجمعي في عالج أطفاؿ الروضة

األطفاؿ.

والمصابيف بمشكالت التكيؼ ،ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية

وقاـ باجرلي [ ]40بدراسة موضوعيا :آثار العالج بالمعب

العالج بالمعب الفردي الممركز حوؿ الطفؿ في تحسيف مفيوـ

الجمعي الممركز حوؿ الطفؿ عمى مفيوـ الذات واالكتئاب

الذات وعالج بعض المشكالت السموكية والنفسية لدى أطفاؿ

اختبار فعالية العالج بالمعب الجمعي في تحسيف كؿ مف مفيوـ

الدراسة إلى المقارنة بيف نتائج ىذه الدراسة ودراسة ماغواير

الذات ،االكتئاب والقمؽ لدى األطفاؿ ،وقد تكونت عينة الدراسة

 McGuireالتي اجريت عاـ ( )1999واستخدمت العالج

مف ( )42طفالً ال مأوى ليـ تـ تعريضيـ لبرنامج عالجي يعتمد

بالمعب الجمعي في خفض نفس األبعاد السابؽ ذكرىا لدى عينة

الروضة الذيف يعانوف مف مشكالت سوء التكيؼ كما ىدفت

والقمؽ لدى األطفاؿ الذيف ال مأوى ليـ ،ىدفت الدراسة إلى

عمى أنشطة المعب الجمعي الممركز حوؿ الطفؿ ،وقد أسفرت

أخرى مف أطفاؿ الروضة ،وقد كونت عينة الدراسة مف ()14

الذات ،وانخفاض كؿ مف االكتئاب والقمؽ لدى أفراد العينة مما

االبتدائية حيث تـ تعريض أفراد العينة إلى برنامج عالجي يقوـ

يدؿ عمى فعالية العالج بالمعب.

عمى المعب الفردي حيث تمقى كؿ طفؿ مف أطفاؿ العينة عدداً

طفالً مف أطفاؿ الروضة تـ اختيارىـ مف إحدى المدارس

الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف أىميا :تحسف مفيوـ

مف الجمسات العالجية تراوحت مف ( )10إلى ( )12جمسة

وقامت اسكريدج [ ]41بدراسة موضوعيا :الفحص األولي

لمعالج األسري البينشخصي لألطفاؿ الذيف يعانوف مف االكتئاب

عالجية ،وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف

والقمؽ ،ىدفت الدراسة إلى فحص فعالية العالج األسري

أىميا :فعالية العالج بالمعب الفردي في الحد مف المشكالت

البينشخصي في خفض مستوى االكتئاب والقمؽ لدى األطفاؿ،

النفسية والسموكية لدى أفراد العينة ومف ىذه المشكالت االكتئاب

وقد تكونت عينة الدراسة مف طفميف تراوحت أعمارىما مف

والقمؽ ،كما أوضحت الدراسة أف العالج بالمعب الفردي حقؽ

( )9 - 8سنوات حيث كاف يعاني الطفالف مف القمؽ واالكتئاب،

نتائج أفضؿ مف المعب الجمعي عند مقارنة نتائج الدراسة الحالية

وقد تـ إشراؾ الطفميف وأسرتيما في برنامج عالجي بينشخصي

بنتائج دراسة ماغواير.

وىو عبارة عف برنامج عالجي نفسي اجتماعي ييدؼ إلى

وقامت جونز [ ]44بدراسة موضوعيا فعالية العالج

تحسيف البنية المعرفية والوجدانية والشخصية والسموكية لدى أفراد

الفردي بالمعب المكثؼ لألطفاؿ المشخصيف باإلصابة بمرض

األسرة مما ينعكس بدوره عمى الطفميف ،وقد أسفرت الدراسة عف

السكري المعتمد عمى االنسوليف ،ىدفت الدراسة إلى اختبار

مجموعة مف النتائج مف أىميا :فعالية العالج األسري

فعالية العالج بالمعب الفردي المكثؼ في خفض أعراض

البينشخصي في خفض مستوى االكتئاب والقمؽ لدى الطفميف.

االكتئاب والقمؽ لدى األطفاؿ الذيف تـ تشخيص حالتيـ

وقاـ شيف [ ]42بدراسة موضوعيا :العالج بالمعب الجمعي

باإلصابة بمرض السكري ويعتمدوف في عالجيـ عمى عقار

المختصر لمنكوبي الزلزاؿ الصيني آثاره عمى القمؽ واالكتئاب

األنسوليف ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )30طفالً تـ تقسيميـ

والتوافؽ ،ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية العالج بالمعب في

إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة قواـ كؿ

خفض مستوى القمؽ واالكتئاب وتحسيف السموؾ التوافقي لدى
عينة مف األطفاؿ الصينييف الذيف عانوا مف وقوع زلزاؿ

منيا ( )15طفالً حيث تمقى أفراد المجموعة التجريبية ()12
جمسة عالجية تعتمد عمى أسموب المعب الفردي بمعدؿ جمسة

( ،)1999وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )65طفالً مف أطفاؿ

يومياً ،وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج مف أىميا:

وقد تـ تقسيـ األطفاؿ إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية

أفراد المجموعة التجريبية.

ومجموعة ضابطة حيث تـ تعريض المجموعة التجريبية لبرنامج

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

عالجي بالمعب ،وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج

 -1مف حيث اليدؼ :يتضح تنوع األساليب اإلرشادية والعالجية

فعالية العالج بالمعب في خفض أعراض االكتئاب والقمؽ لدى

المرحمة االبتدائية تراوحت أعمارىـ مف ( )8إلى ( )12عاماً،
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التي ىدفت إلى خفض مستويات االكتئاب فقد استخدمت بعض
الدراسات

اإلرشاد

المعرفي

السموكي

ومنيا

االكتئاب في القياسيف البعدي والتتبعي.

دراسة

 .4الطريقة واإلجراءات

 ،[13] Ghasemzadehوىناؾ دراسات حاولت الجمع بيف

أ .منهج الدراسة

ومنيا دراسة  ،[39] Guoودراسة & [35] Eckshtain

سموكي (متغير مستقؿ) في خفض مستوى االكتئاب (متغير

التعديؿ المعرفي السموكي ،وبعض األساليب العالجية األخرى

ىو المنيج شبو التجريبي الذي يختبر فعالية برنامج معرفي

Gaynorوىناؾ دراسات استخدمت أسموب العالج بالمعب

تابع) لدى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية.

لخفض مستويات االكتئاب لدى األطفاؿ ومنيا دراسة ][12

ب .عينة الدراسة

وىناؾ دراسات استخدمت العالج االنفعالي ،[11] Kovacst

االبتدائية الممتحقيف بمدرسة وج االبتدائية بمحافظة الطائؼ

 ،Watsonودراسة  ،[40] Baggerlyودراسة [42] Shen

تكونت عينة الدراسة مف ( )20تمميذاً مف تالميذ المرحمة

ودراسات استخدمت العالج األسري البينشخصي ].[41

بالمممكة العربية السعودية ،وقد تراوحت أعمارىـ الزمنية مف

 -2مف حيث العينة :يتضح صغر حجـ العينة في جميع

( )11 -9عاماً ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف:

طفميف إلى  65طفالً) ويفسر الباحث ذلؾ بطبيعة اليدؼ مف

وفقاً لمشروط اآلتية.

الدراسات حيث تراوح حجـ العينة في جميع الدراسات مف(

تجريبية وضابطة بحيث تكونت كؿ مجموعة مف ( )10تالميذ،

الدراسات حيث كانت جميع الدراسات تجريبية مما يتطمب أف

 -1أف يكوف مستوى االكتئاب لدى أفراد العينة مرتفع.

يكوف حجـ العينة مناسب وغير مبالغ فيو حتى يمكف إكساب

 -2أال يكونوا قد تمقوا أي برامج إرشادية أو عالجية.

األطفاؿ في سف المدرسة يصعب التعامؿ معيـ والسيطرة عمييـ

أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة مف حيث المتغيرات

األطفاؿ الفنيات المرجوة خاصة أنو كمما زاد حجـ العينة لدى

وقد تـ استخداـ اختبار ماف وتني  Mann Whitneyلمجانسة

نظ اًر لصغر أعمارىـ الزمنية.

اآلتية:

 -3مف حيث النتائج :يتضح أف جميع الدراسات قد أوضحت

 -1العمر الزمني :تراوحت األعمار الزمنية ألفراد المجموعتيف

أنو يمكف الحد مف مستويات االكتئاب لدى األطفاؿ في سف

التجريبية والضابطة مف ( )11 :9عاماً ،وبمغت قيمة ) (Zبيف

المناسبة ،ومف بيف أساليب التدخؿ لتي أثبتت فعاليتيا مع

وىي غير دالة مما يدؿ عمى تجانسيـ في ىذا المتغير.

المدرسة عف طريؽ استخداـ األساليب العالجية واإلرشادية

رتب أعمار أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ()0.210-

األطفاؿ كما أوضحت الدراسات السابقة اإلرشاد المعرفي

 -2مستوى الذكاء :بمغت قيمة ) (Zبيف رتب درجات أفراد

السموكي ،ومف ثـ سيستخدـ الباحث اإلرشاد المعرفي السموكي

المجموعتيف التجريبية والضابطة في مستوى الذكاء ()0.116-

ومف ثـ صاغ الباحث فروض الدراسة عمى النحو التالي.

إعداد حنوره [ ،]2وىي غير دالة مما يدؿ عمى تجانسيـ في ىذا

في الدراسة الحالية لخفض مستوى االكتئاب لدى عينة الدراسة

عمى مقياس ستانفورد بينيو العرب لمذكاء (الطبعة الرابعة):

فروض الدراسة:

المتغير.

في ضوء ما تـ عرضو مف إطار نظري ودراسات سابقة

 -3المستوى االجتماعي الثقافي لألسرة :بمغت قيمة ) (Zبيف

 -1توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات تالميذ المرحمة

عمى استمارة تقدير الوضع االجتماعي الثقافي لألسرة في البيئة

رتب درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ()0.133-

صاغ الباحث فروض الدراسة عمى النحو التالي:

االبتدائية أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس

السعودية :إعداد /منسي وأحمد ،تقنيف الشربيني وأبو السعود

االكتئاب في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

[ ،]3وىي غير دالة مما يدؿ عمى تجانسيـ في ىذا المتغير.

 -2توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات تالميذ المرحمة

 -4مستوى االكتئاب :تـ مجانسة تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد

االبتدائية أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في

المجموعتيف التجريبية والضابطة في مستوى االكتئاب قبؿ

القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي.

التطبيؽ  -مف خالؿ الطبعة الثانية مف قائمة كوفاكس []31

 -3ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات

الكتئاب الصغار التقرير الذاتي المطوؿ :إعداد أبو السعود []1

تالمي ػذ المرحم ػة االبت ػدائي ػة أف ػراد المجموعة التجريبية عمى مقياس
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المجموعتيف التجريبية والضابطة في مستوى االكتئاب إلى
المتغير المستقؿ ( البرنامج المعرفي السموكي) ،وقد بمغت

صعوبات التعمـ ،و( )360تمميذاً مف التالميذ العادييف الممتحقيف

بمدارس التربية والتعميـ بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية

قيمة ) (Zبيف رتب درجات أفراد المجموعتيف التجريبية

السعودية ،وقد استخدـ الباحث في ذلؾ :صدؽ االتساؽ

يدؿ عمى تجانسيـ في ىذا المتغير.

عالية مف الصدؽ.

الداخمي ،وصدؽ المحؾ وقد أسفر ذلؾ عف تمتع المقياس بدرجة

والضابطة في مستوى االكتئاب ( ،)0.136-وىي غير دالة مما

كما قاـ أبو السعود [ ]1بحساب معامؿ ثبات ألفا

ج .أدوات الدراسة

كرونباخ ،وقد بمغ معامؿ ثبات ألفا ( )0.83لمدرجة الكمية

 -1الطبعة الثانية مف قائمة كوفاكس الكتئاب الصغار []31

لممقياس )0.86( ،لممشاكؿ االنفعالية )0.84( ،لممشاكؿ

التقرير الذاتي المطوؿ ) Full Length CDI 2:SR /تعريب

الوظيفية )0.82( ،لممزاج السمبي واألعراض الجسمية)0.84( ،

أبو السعود [.([1

أرادت ماريا كوفاكس مف إعداد الطبعة الثانية مف قائمة

لتقدير الذات السمبي )0.81( ،لممشاكؿ البينشخصية)0.83( ،

كوفاكس الكتئاب الصغار Children’s Depression

لعدـ الفعالية ،وكذلؾ استخدـ طريقة إعادة االختبار بفاصؿ

) Inventory 2 (CDI- 2مواكبة أحدث ما توصؿ إليو العمـ

زمني مقداره أسبوعاف ،وتـ استخراج معامالت االرتباط باستخداـ
معامالت ارتباط بيرسوف ،وقد بمغ ( )0.87لمدرجة الكمية

في مجاؿ قياس االكتئاب ،وتصمح الطبعة الثانية مف قائمة

لممقياس )0.92( ،لممشاكؿ االنفعالية )0.86( ،لممشاكؿ

كوفاكس الكتئاب الصغار ) (CDI-2لمتطبيؽ عمى األطفاؿ

الوظيفية )0.88( ،لممزاج السمبي واألعراض الجسمية)0.94( ،

والمراىقيف بدءاً مف عمر( )17 :7عاماً [.[1

ويتكوف التقرير الذاتي المطوؿ ) (CDI- 2:SRمف ()28

عبارة

متضمنة

في

مقياسيف

فرعييف

ىما:

لتقدير الذات السمبي )0.83( ،لممشاكؿ البينشخصية)0.83( ،

لعدـ الفعالية.

المشاكؿ

ويشتمؿ كؿ بند مف بنود المقياس عمى ثالث عبارات،

الوظيفية Functional Problemsويتكوف مف ( )13عبارة،

والمشاكؿ االنفعالية  Emotional Problemsويتكوف مف

ويطمب مف التمميذ اختيار عبارة واحدة مف العبارات الثالثة

( )15عبارة ،وينبثؽ مف المقياسيف الفرعييف أربعة أبعاد ىـ:

بحيث تكوف ىذه العبارة التي يختارىا التمميذ تعبر بدقة عما

يشعر بو خالؿ األسبوعيف اآلخريف ،ويحصؿ التمميذ في كؿ بند

 -1عدـ الفعالية  Ineffectivenessويتكوف ىذا البعد مف ()8

عمى درجة تتراوح مف (صفر )2 :حيث تدؿ الدرجة (صفر)

عبارات ،ومف أمثمة عبارات ىذا البعد :ال أشعر إطالقاً بالمتعة

عمى الخمو مف األعراض االكتئابية وتدؿ الدرجة ( )2عمى وجود

داخؿ المدرسة I never have fun at school

 -2المشاكؿ البينشخصية Interpersonal Problems

األعراض االكتئابية [.[1

ويتكوف ىذا البعد مف ( )5عبارات ،ومف أمثمة عبارات ىذا

مقياس ستانفورد بينيو العرب لمذكاء (الطبعة الرابعة) ،تعريب

وتقنيف /حنوره [.[2

البعد :أنا ميـ ألسرتي I am important to my family

يعتبر مقياس ستانفورد بينيو (ط )4امتداد لمقياس ستانفورد

 -3التقدير السمبي لمذات Negative Self-Esteem

بينيو (ط )3الذى أعده لويس تيرماف ومودميريؿ ،وقد تـ حساب

ويتكوف ىذا البعد مف ( )6عبارات ،ومف أمثمة عبارات ىذا

البعد :أكره نفسي .I hate myself

ثبات المقياس مف خالؿ معادلة كيودرريتشاردسوف ()20

 -4المزاج السمبي واألعراض الجسمية
Mood/Physical Symptoms
ويتكوف ىذا البعد مف ( )9عبارات ،ومف أمثمة عبارات ىذا

تراوحت ما بيف ( )0.96 0.72لجميع المجموعات العمرية

ودرجات الخطأ المعياري ،حيث ظير إف معامالت الثبات

Negative

وبالنسبة لجميع المجاالت ،أما بالنسبة لوسيط الثبات (عبر

البعد :أشعر يومياً برغبتي في البكاء

الفئات العمرية مف سف ( )2حتى سف ( )23 18فقد تراوح ما

[1] I feel like crying everyday

بيف ( ،)0.92 0.73كذلؾ قاـ المؤلفوف بحساب الثبات مف

وقد قاـ أبو السعود [ ]1بحساب صدؽ وثبات المقياس في

خالؿ إعادة إجراء االختبار ،وجاءت معظـ معامالت الثبات

صورتو المعربة وذلؾ عمى عينة بمغت ( )480تمميذاً مف تالميذ

فوؽ ( ،)0.70وقد أجريت مقارنات لمعامالت الثبات عمى

المرحمة االبتدائية منيـ ( )120تمميذاً مف التالميذ ذوي

اختبارات المقياس في صورتو الكاممة ( 15اختبارا) والصورة
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المختصرة (اختباراف  4اختبارات  6اختبارات) ،وقد اتضح أف

والعموـ التربوية بجامعة الطائؼ ،وتـ تعديؿ بعض العبارات،

الدرجات مالت جميعيا إلى االرتفاع حيث ت اروحت معامالت

واضافة بعض العبارات ،واستبعاد العبارات التي كانت نسبة

الثبات ما بيف (.)0.99 0.87

اتفاؽ جميع المحكميف عمييا أقؿ مف  ،٪90وتـ حساب ثبات

كما تـ حساب صدؽ المقياس بإيجاد معامؿ االرتباط بيف

االستمارة بطريقة إعادة تطبيقيا فبمغ  ،.0171كما قاـ الباحثاف

درجات المقياس واختباراتو الفرعية ،كاف أبرزىا حساب معامؿ

بحساب مستوى الدخؿ وفقاً لمصمحة اإلحصاءات العامة بو ازرة

ارتباط بيف درجات المقياس الجديد ومقياس ستانفورد بينيو

التخطيط لعاـ  ،2000بعد عرضيا عمى نفس المحكميف العشر

الطبعة الثالثة ( )1972الصورة (ؿ ـ) ،حيث تـ الكشؼ عف

والذيف أضافوا بعد التعديالت عمى مستويات الدخؿ لتكوف

معامالت صدؽ (ارتباط) باختبارات الطبعة الرابعة لمقياس بينيو

مناسبة لمظروؼ المعيشية في الوقت الراىف [.[3

التي تراوحت ما بيف ( ،)0.81 0.56كذلؾ ظير وجود

برنامج اإلرشاد المعرفي السموكي

الفئة التي صمـ البرنامج مف أجميا:

معامالت ارتباط مرتفعة بيف أبعاد مقياس وكسمر لذكاء األطفاؿ

تراوحت ما بيف ( )0.83 0.63لممقاييس المفظية والعممية

تـ تصميـ البرنامج الحالي لمتطبيؽ عمى مجموعة مف تالميذ

والكمية مقارنة بالمجاالت األربعة والدرجة المركبة ) (SASفي

المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية

الطبعة الرابعة لمقياس بينيو.

الذيف يعانوف مف ارتفاع مستوى االكتئاب كما توضح درجاتيـ

 -4استمارة تقدير الوضع االجتماعي الثقافي االقتصادي في

عمى المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية.

البيئة السعودية ،إعداد  /منسي وأحمد ،تقنيف الشربيني وأبو

اليدؼ العاـ:
ييدؼ البرنامج الحالي إلى خفض مستوى االكتئاب لدى

السعود [.[3
يتضمف ىذا المقياس مقياسيف ىما :مقياس الوضع االجتماعي

مجموعة مف تالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة الطائؼ بالمممكة

لألسرة ويقاس مف خالؿ المؤشرات التي تتضمف :وظيفة الوالد

العربية السعودية عف طريؽ اإلرشاد المعرفي السموكي.

األسس التي يقوـ عمييا البرنامج:

والوالدة واإلخوة واألخوات ،ومستوى تعميـ الوالد والوالدة واألخوة

يقوـ البرنامج الحالي عمى مجموعة مف األسس التي يمكف

واألخوات ،عدد األخوة واألخوات ،والحالة االجتماعية والسكنية،
ويقاس المستوى الثقافي مف خالؿ التعرؼ عمى األبعاد التالية:

إجماليا فيما يمي:

عدد الصحؼ والمجالت اليومية التي تشترييا األسرة ،عدد

أ -األسس العامة:

الكتب الثقافية التي توجد بالمنزؿ ،وعدد السيارات التي تمتمكيا

 -1ارتفاع مستوى االكتئاب لدى تالميذ المرحمة االبتدائية يمكف

األسرة واستخداماتيا ،األشياء الترفييية بالمنزؿ واستخداماتيا،

التخفيؼ مف حدتو مف خالؿ تطبيؽ البرامج العالجية

طرؽ قضاء وقت الفراغ ،قضاء العطالت خارج المنزؿ وداخؿ

واإلرشادية.

الوطف وخارجو .وقد تـ تقنيف المقياس عمى عينة بمغ قواميا

 -2تالميذ المرحمة االبتدائية في أمس الحاجة إلى أف نقدـ ليـ

مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وتـ حساب صدؽ المقياس عف

 -3يؤكد البرنامج الحالي عمى ضرورة تكويف عالقة طيبة بيف

طريؽ صدؽ المحكميف ،واالرتباط بمحؾ خارجي وبمغ معامؿ

المرشد والمسترشديف حتى تتـ العممية في جو يسوده الحب والثقة

االرتباط بينيما  ،0178وتـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ

المتبادلة.

إعادة ثباتو وبمغ معامؿ االرتباط بيف المرتيف .[45[ 0187

ب -األسس النفسية:

المساعدة في تحقيؽ توافقيـ الشخصي واالجتماعي.

 800فرد مف المدارس المتوسطة لمبنيف والبنات تـ اختيارىـ مف

 -2مراعاة خصائص تالميذ المرحمة االبتدائية وحاجاتيـ.

وقد قاـ الشربيني وأبو السعود [ ]3بإعادة تقنيف ىذا

المقياس داخؿ البيئة السعودية عمى عينة مف أسر األطفاؿ

 -3التأكيد عمى ضرورة تقديـ الخدمات النفسية لتالميذ المرحمة

العادييف والمتخمفيف فكرياً والتوحدييف وذوي صعوبات التعمـ بمغ

االبتدائية.

عددىـ ( )210أسرة سعودية ،وتـ حساب صدؽ االستمارة عف

 -5التأكيد عمى أىمية خفض مستوى االكتئاب لتحقيؽ التوافؽ

ىيئة التدريس السعودييف مف أقساـ التربية الخاصة وعمـ النفس

ج -األسس االجتماعية:

النفسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

طريؽ صدؽ المحكميف ،فقد تـ عرضيا عمى ( )10مف أعضاء
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 -1ضرورة مساعدة تالميذ المرحمة االبتدائية في االنخراط داخؿ

إلى التعامؿ مع االضطرابات المختمفة مف منظور ثالثي األبعاد

المجتمع والتفاعؿ مع اآلخريف عف طريؽ مساعدتيـ في

إذ يتعامؿ معيا معرفياً وانفعالياً وسموكياً ].[34

مستوى االكتئاب.

الفنيات التي استخدميا الباحث في الدراسة الحالية فنية الحوار

وتتعدد أساليب وفنيات اإلرشاد المعرفي السموكي ،وتتضمف

التخمص مف المشكالت النفسية التي تعوؽ ذلؾ ومنيا ارتفاع

 -2مراعاة المعايير والقيـ االجتماعية السائدة في المجتمع.

والمناقشة ،فنية االسترخاء ،إعادة البناء المعرفي ،صرؼ

 -3ضرورة مساعدة تالميذ المرحمة االبتدائية في تحقيؽ توافقيـ

االنتباه ،أسموب حؿ المشكالت ،الواجب المنزلي ،وقد سبؽ أف

االجتماعي.

تناوؿ الباحث اإلرشاد المعرفي السموكي بشيء مف التفصيؿ في

اإلطار النظري لمدراسة موضحاً فنياتيا وسبب اختياره ليا.

د -األساس النظري لمبرنامج:

المالمح الرئيسة لمبرنامج:

إف األساس النظري لمبرنامج الحالي مستمد مف اإلرشاد

اشتمؿ البرنامج عمى ( )18جمسة بواقع جمستيف أسبوعياً

المعرفي السموكي ،ويعتبر اإلرشاد أو العالج المعرفي السموكي

والجدوؿ التالي يوضح أرقاـ الجمسات وعنواف الجمسات وزمنيا.

اتجاىاً حديثاً نسبياً يعمؿ عمى الدمج بيف التعديؿ المعرفي

بفنياتو المتعددة والتعديؿ السموكي بما يضمو مف فنيات ،ويعمد

جدول 1

توزيع جمسات البرنامج
زمن الجمسة

رقم الجمسة

عنوان الجمسة

1

التعارؼ بيف الباحث واألطفاؿ

 50دقيقة

2

مفيوـ االكتئاب ومسبباتو وعالجو

 50دقيقة

3

التدريب العضمي

 50دقيقة

4

االسترخاء مع استبعاد تعميمات توتر وشد العضالت

 50دقيقة

5

االسترخاء بالتنفس

 50دقيقة

6

ضبط عممية التنفس

 50دقيقة

7

االسترخاء في المواقؼ الطبيعية

 50دقيقة

8

االسترخاء في أماكف متفرقة

 50دقيقة

9

إعادة بناء األفكار السمبية

 50دقيقة

10

صرؼ االنتباه عف األفكار السمبية

 50دقيقة

11

كيفية التحرر مف االكتئاب

 50دقيقة

12

التدريب عمى حؿ المشكالت

 50دقيقة

13

مشكمتي في المدرسة

 50دقيقة

14

مشكمتي في الحي

 50دقيقة

15

مشكمتي مع أسرتي

 50دقيقة

16

مشكمتي مع زميمي

 50دقيقة

17

اإلعداد لمحفؿ

 50دقيقة

18

الجمسة الختامية ( الحفؿ)

 50دقيقة

تقييـ البرنامج :تـ تقييـ البرنامج مف خالؿ تطبيؽ مقياس

نتائج الفرض األوؿ :ينص ىذا الفرض عمى أنو " :توجد فروؽ

االكتئاب ( Full Length CDI 2:SRالقياس القبمي،
والبعدي) وأجريت المتابعة بعد ثالثة أشير مف االنتياء مف

دالة إحصائياً بيف رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد
المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس االكتئاب في

تطبيؽ البرنامج؛ لمعرفة مدى فعاليتو واستم ارريتو في خفض

القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،ولمتحقؽ مف

نتائج الفرض استخدـ الباحث اختبار ماف وتني

مستوى االكتئاب لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

 Whitneyالالبارامتري.

 .5النتائج
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جدول 2
قيمة ( )Zومستوى الداللة اإلحصائية بين رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس
االكتئاب في القياس البعدي.

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

األبعاد

الضابطة

10

6105

60150

التجريبية

10

14195

149150

المشاكؿ

الضابطة

10

6160

66100

البينشخصية

التجريبية

10

14140

144100

الضابطة

10

5160

56100

التجريبية

10

15140

154100

التقدير السمبي

الضابطة

10

5150

55100

لمذات

التجريبية

10

15150

155100

الضابطة

10

5150

55100

التجريبية

10

15150

155100

الضابطة

10

6105

60150

التجريبية

10

14195

149150

الضابطة

10

15.5

155

التجريبية

10

5.5

55

عدـ الفعالية

المشاكؿ الوظيفية

المزاج السمبي
المشاكؿ االنفعالية
الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند

قيمة Z
3138
2197
3175
3197

مستوى الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01

3197

0.01

3138

0.01

3.766

0.01

نتائج الفرض الثاني :ينص ىذا الفرض عمى أنو " توجد فروؽ

مستوى ( )0.01بيف رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد

دالة إحصائياً بيف رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد

القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،وىذا يدؿ عمى

والبعدي لصالح القياس البعدي ،ولمتأكد مف النتائج السابقة

انخفاض مستوى االكتئاب لدى أفراد المجموعة التجريبية ويدؿ

استخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف  ،Wilcoxonوفيما يمي ما

عمى تحقؽ الفرض األوؿ.

توصؿ إليو الباحث مف نتائج في ىذا الصدد.

المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف القبمي

المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس االكتئاب في

جدول 3

قيمة ) (Zومستوى الداللة اإلحصائية بين رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسين
القبمي والبعدي

األبعاد

القياس قبمي /بعدي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

عدـ الفعالية

الرتب السالبة

10

5.50

55

2.81

0.01

الرتب الموجبة

0

0

0

التساوي

0

إجمالي

10

المشاكؿ

الرتب السالبة

10

5.50

55

البينشخصية

الرتب الموجبة

0

0

0

التساوي

0

إجمالي

10

المشاكؿ الوظيفية

الرتب السالبة

10

5.50

55

الرتب الموجبة

0

0

0

التساوي

0

إجمالي

10

التقدير السمبي

الرتب السالبة

10

5.50

55

لمذات

الرتب الموجبة

0

0

0

281

2.82

2.83

2.83

0.01

0.01

0.01

5

المزاج السمبي

المشاكؿ االنفعالية

الدرجة الكمية

التساوي

0

إجمالي

10

الرتب السالبة

10

الرتب الموجبة

0

التساوي

0

إجمالي

10

5.50
0

2016

12

55
0

الرتب السالبة

10

5.50

55

الرتب الموجبة

0

0

0

التساوي

0

إجمالي

10

الرتب السالبة

10

5.50

55

الرتب الموجبة

0

0

0

التساوي

0

إجمالي

10

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند

2.83

0.01

2.81

2.83

0.01

0.01

نتائج الفرض الثالث :ينص ىذا الفرض عمى أنو" :ال توجد
فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية

مستوى ( )0.01بيف رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد
المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف القبمي

أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف

لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي ويدؿ عمى

اختبار ويمكوكسوف  Wilcoxonالالبارامترى ،وفيما يمي ما

تحقؽ الفرض الثاني.

توصؿ إليو الباحث مف نتائج في ىذا الصدد.

البعدي والتتبعي ،ولمتحقؽ مف نتائج الفرض استخدـ الباحث

والبعدي لصالح القياس البعدي مما يدؿ عمى انخفاض االكتئاب

جدول 4

قيمة ) (Zومستوى الداللة اإلحصائية بين رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسين
البعدي والتتبعي

األبعاد

القياس قبمي /بعدي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

عدـ الفعالية

الرتب السالبة

3

3.38

11.5

01916

غير دالة

الرتب الموجبة

5

4.90

24.5

التساوي

2

إجمالي

10

المشاكؿ

الرتب السالبة

4

5.75

23

البينشخصية

الرتب الموجبة

6

5.35

32

التساوي

0

إجمالي

10

المشاكؿ

الرتب السالبة

2

5.25

10.5

الوظيفية

الرتب الموجبة

5

3.50

17.50

التساوي

3

إجمالي

10

التقدير السمبي

الرتب السالبة

3

6.33

19

لمذات

الرتب الموجبة

7

5.14

36

التساوي

0

إجمالي

10

المزاج السمبي

الرتب السالبة

4

5.75

23

الرتب الموجبة

5

5.35

32
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01463

01632

0.869

01463

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

التساوي

1

إجمالي

10

المشاكؿ

الرتب السالبة

5

5.25

10.5

االنفعالية

الرتب الموجبة

4

3.50

17.50

التساوي

1

إجمالي

10

الرتب السالبة

4

6.33

19

الدرجة الكمية

الرتب الموجبة

6

5.14

36

التساوي

0

إجمالي

10

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً

0.869

01632

غير دالة

غير دالة

كما عممت عمى تعديؿ المعارؼ واألفكار الخاطئة الموجودة لدى
األطفاؿ وأدت إلى شعورىـ باالكتئاب.

بيف رتب درجات تالميذ المرحمة االبتدائية أفراد المجموعة

ويتفؽ ذلؾ مع ما توصؿ إليو [36] Clark and Beck

التجريبية عمى مقياس االكتئاب في القياسيف البعدي والتتبعي

أف فنية إعادة البناء المعرفي تساعد الفرد في التخمص مف

مما يدؿ عمى تحقؽ الفرض الثالث ،ويدؿ عمى استمرار

المعتقدات واألفكار السمبية التي يممكيا وتسبب لو الشعور

انخفاض االكتئاب لدى أفراد المجموعة التجريبية.

باالكتئاب.

 .6مناقشة النتائج

يتضح مف نتائج الدراسة فعالية اإلرشاد المعرفي السموكي

كما ساىـ االسترخاء بأساليبو المتعددة ودمجو مع الفنيات

في خفض مستوى االكتئاب لدى أفراد المجموعة التجريبية

األخرى في خفض حدة التوترات العضمية ،وفي خفض االستثارة
العامة المصاحبة لالكتئاب ،فقد تعمـ الطفؿ مف خالؿ االسترخاء

مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة حيث وجدت فروؽ دالة بيف

أف يصبح عمى وعي بمشاعر التوتر في بدنو المصاحبة

رتب درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس

لالكتئاب ،كما ساىـ االسترخاء في زيادة قدرتو عمى تحمؿ

البعدي عمى أبعاد مقياس االكتئاب لصالح المجموعة التجريبية

التوتر ،والحفاظ عمى اليدوء في مواجية ضغوط الحياة

جدوؿ رقـ ( ،)2كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً

ومشكالتيا.

بيف رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي

ويتفؽ ذلؾ مع ما توصؿ إليو  [4] Duongأف فنية

والبعدي عمى أبعاد مقياس االكتئاب لصالح القياس البعدي

االسترخاء تساعد الفرد في التخمص مف حالة االكتئاب التي

جدوؿ رقـ (.)3

كما أظيرت نتائج جدوؿ ( )4عدـ وجود فروؽ دالة

يشعر بيا عف طريؽ إرخاء التوترات العضمية المصاحبة

إحصائياً بيف رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف

لالكتئاب وايقاؼ انقباضاتيا مما يسيـ في التقميؿ مف
االنفعاالت.

البعدي والتتبعي عمى مقياس االكتئاب مما يدلؿ عمى استم اررية

كذلؾ عممت فنية الحوار والمناقشة عمى تغيير االتجاىات

فعالية فنيات البرنامج وامتداد أثره في نفوس األطفاؿ.

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد مف الدراسات

واألفكار الخاطئة لدى األطفاؿ خاصة تمؾ األفكار التي تسبب

التي أثبتت فعالية التعديؿ المعرفي السموكي في خفض مستوى

االكتئاب لدييـ إلى أفكار واتجاىات أخرى سميمة ،مما ساىـ في

تعديؿ سموؾ األطفاؿ إلى األفضؿ ،كما ساىمت في التحرر مف

االكتئاب [.[13135139

االكتئاب والتخفيؼ مف حدة الصراعات ،فمف خالؿ الحوار

ويمكف تفسير نتائج الدراسة في ضوء فعالية فنيات اإلرشاد

والمناقشة ،وتعرؼ األطفاؿ عمى أفكارىـ الخاطئة التي تساىـ

المعرفي السموكي في خفض مستوى االكتئاب ،فقد ساعدت فنية

في زيادة معدالت االكتئاب لدييـ مما مكنيـ مف الوقوؼ عمى

إعادة البناء المعرفي  Cognitive Reconstructionالطفؿ

ىذه األخطاء ،ومف ثـ ساعدىـ عمى استبداؿ األفكار الخاطئة

في تعديؿ محتوى األفكار والمعتقدات السمبية التي كاف يممكيا

بأفكار أخرى سميمة ،مما عمؿ عمى دعـ النمو النفسي لدييـ،

حوؿ ذاتو وتسبب لو الشعور باالكتئاب ،وكذلؾ عممت عمى

وأدى إلى حؿ الكثير مف المشكالت المسببة لالكتئاب لدييـ.

تحسيف السموكات الوظيفية واالنفعالية السمبية الموجودة لديو،
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ويتفؽ ذلؾ مع ما توصؿ إليو  [39] Guoأف الحوار

ويتفؽ ذلؾ مع ما توصؿ إليو  [4] Duongأف الواجب

والمناقشة يعتبر مف أكثر الوسائؿ الموصمة إلى االقناع مما

المنزلي يساعد الطفؿ عمى تطبيؽ ما تعممو خالؿ الجمسات في

يسيـ في مساعدة الفرد مف التخمص مف األفكار والمعتقدات

المنزؿ باالعتماد عمى ذاتو مما يثقؿ لديو الجانب التطبيقي،

فيصبح أكثر قدرة عمى مواجية المثيرات المسببة لالكتئاب.

الخاطئة لديو المرتبطة باالكتئاب.

كما ساىمت فنية صرؼ االنتباه في مساعدة الطفؿ عمى

 .6التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،وما تـ عرضو مف إطار

صرؼ انتباىو وعدـ التفكير أو االنشغاؿ باألفكار والمعتقدات

نظري ودراسات سابقة خرج الباحث بالتوصيات اآلتية:

التي تسيـ في زيادة معدؿ االكتئاب لديو ،حيث كاف ُيطمب مف
الطفؿ الذي يعاني مف االكتئاب القياـ بسموكات تصرؼ انتباىو

 -1التوسع في تقديـ برامج التدخؿ لمتالميذ في مرحمة الطفولة

عف التركيز في األعراض التي يشعر بيا وتسبب لو الشعور

لمحد مف مستوى االكتئاب لدييـ قبؿ أف يستفحؿ ويتعاظـ أثره

التفكير في األمور التي تحزنو وتقمقو مما ساىـ في خفض

 -2تزويد المدارس باألخصائييف النفسييف المدربيف والمؤىميف

في مراحؿ المراىقة والشباب.

بالحزف واألسى مثؿ التفكير في األشياء المحببة إليو بدالً مف

الذيف يمكنيـ التعامؿ مع االضطرابات النفسية والسموكية التي

مستوى االكتئاب لديو.

ويتفؽ ذلؾ مع ما توصؿ إليو [35] Eckshtain and

يتعرض ليا التالميذ داخؿ المدرسة ،وكذلؾ تدريب المعمميف

 Gaynorأف فنية صرؼ االنتباه تعتبر مف الفنيات األساسية
التي تساعد الفرد في التخمص مف األفكار السمبية التي تسبب

عمى التعامؿ السميـ مع مثؿ ىذه المشكالت مف خالؿ عقد

الدورات التدريبية عمى يد المتخصصيف.

الشعور باالكتئاب لديو.

 -3السعي إلى تحقيؽ االستفادة المرجوة مف وسائؿ اإلعالـ في

وباإلضافة إلى ذلؾ ساىمت فنية حؿ المشكالت في تدريب

تبصير المجتمع بكيفية الوقاية مف االكتئاب ،وبياف مدى

األطفاؿ عمى كيفية التعامؿ مع المشكالت التي تسيـ في
شعورىـ باالكتئاب وايجاد حموؿ ليا ،حيث تعتبر فنية حؿ

خطورتو ،وكيفية التعامؿ معو ،وكيفية الحصوؿ عمى العالج

المناسب.

المشكالت فنية أساسية تتضمف القدرة عمى البحث عف

 -4عدـ دفع التالميذ داخؿ المدارس االبتدائية إلى القياـ

المعمومات ،وتحميؿ المواقؼ لغرض تحديد المشكمة وتوليد بدائؿ

بأعماؿ تفوؽ قدراتيـ ألف ذلؾ يشعرىـ بالفشؿ والعجز مما قد

لحميا ،ووزف ىذه البدائؿ مع الوصوؿ لمنتائج المتوقعة وانجاز
خطة العمؿ مما يمكف الطفؿ مف التعامؿ مع لب المشكمة

يتسبب في إصابتيـ باالكتئاب.

 -5إتاحة الفرصة لمتالميذ في المرحمة االبتدائية لمتعبير عف

وايجاد حموؿ ليا.

مشكالتيـ وفيـ الدوافع وراء تصرفاتيـ واإلنصات إلييـ بدالً مف
كبتيـ والتصادـ معيـ.

ويتفؽ ذلؾ مع ما توصؿ إليو  [13] Ghasemzadehأف

فنية حؿ المشكالت تساعد الفرد في إيجاد حموؿ منطقية وواقعية
لممشكالت التي تسبب االكتئاب لديو مما يعمؿ عمى مساعدتو

أ .المراجع العربية

في التخمص مف ىذه المشكالت ويسيـ في خفض مستوى

المراجع
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النفسية في خفض أعراض االكتئاب لدى التالميذ ذوي

أما فنية الواجبات المنزلية فكاف ليا أكبر األثر في تدعيـ

صعوبات التعمـ .مجمة التربية الخاصة جامعة الزقازيؽ،
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THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVEBEHAVIORAL COUNSELING IN
REDUCING DEPRESSION FOR PRIMARY
SCHOOL PUPILS
SAID ALY SAID ELZHRANY
Assistant professor of special education
Faculty of Education
Taif University
ABSTRACT_ The study aimed at investigating the effectiveness of cognitive-behavioral
counseling in reducing depression symptoms for for primary school pupils in Taif governorate Saudi Arabia Kingdom. The sample of the study consisted of 20 primary school pupils from Weg
primary school in Taif governorate -Saudi Arabia Kingdom, Ages ranged from (9-11) years. The
sample was divided into two groups: Experimental group (10 students) and control group (10
students). The study included the following Instruments: Full Length CDI 2:SR scale preparation
and arabization by Abo-Alsoad [1], Stanford-Binet Intelligence scale, Fourth edition was
prepared by Hanora [2], The socio-cultural situation scale for family in Saudi environment ,
prepared by Mansy and Ahmed ,Standardization by Al-Sherbeny and Abo-Alsoad [3], The results
of the study demonstrated that: There were significant differences between ranks scores of the
experimental group pupils and the control group pupils in post measurement of the depression
scale in favor of experimental group. There were significant differences between ranks scores of
the experimental group pupils in pre and post measurement of depression scale in favor of post
measurement. There were no significant differences between ranks scores of the experimental
group pupils in post and follow-up measurement of the depression scale .
KEYWORDS: Cognitive-behavioral counseling - Depression - primary school pupils.
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