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أثر برانمج معريف سلوكي يف خفض االنسحاب االجتماعي لدى عينة من املراهقني الالجئني يف
مدينة إربد
 مهدي "حممد سعيد" راببعة.د

عضو هيئة تدريس بقسم اإلرشاد النفسي والرتبوي
 األردن،كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جدارا

:امللخص

هــد ه هــلد الد اســة عر التعــرر لـ ــر بــرجم معــرس ســلو للتخفيــم مــة حــد االنســباا االجتمــا لــد الالجئـ
 مت اختيا العينة بطريقة قصدية وتوزيع راد ينـة الد اسـة.) مراهقاً ومراهقة40(  أتلفه ينة الد اسة مة،املراهق س مدينة ع بد
.) مراهقـاً ومراهقــة20(  وةــابطة م ونــة مــة،) مراهقــا ومراهقــة20(  كريبيــة م ونــة مــة، توزيعـاً اـوا ياً عر جممــو ت متســاويت

ظهــرن نتــا الد اســة وجــود ــرو حان داللــة عحصــا ية ب ـ متوســطان اامــو ت التاريبيــة والدــابطة ل ـ االختبــا البعــد
 ما ظهرن النتا وجود ـرو حان داللـة عحصـا ية س اامو ـة. وهو لصاحل اامو ة التاريبية، ملقياس االنسباا االجتما
. التاريبية ب د جان اإلجث والل و لصاحل اإلجث ل مقياس االنسباا االجتما
.  االنسباا االجتما ؛ برجم معرس سلو ؛ الفرو ب اجلنس ؛ الالجئ املراهق:الكلمات املفتاحية
The Effect of Behavior-Cognitive Program in Decreasing Social withdrawal among a
Sample of Adolescent Refugees in Irbid City
Dr. Mahdi M. Rababa,h
Assistant

Professor of Special Education
Department of Counseling Psychology & Educational
Faculty of Educational Sciences
Jadara University, Jordan

Abstract:
The study aimed to determine the effect of behavior-cognitive program in decreasing social
withdrawal among adolescents refugees. The sample of the study consisted of (40) adolescent and
adolescence in Irbid city. The sample of the study was randomly divided in to two equal groups: an
experimental group that consisted of (20) adolescent and adolescence, and control group of (20)
adolescent and adolescence. The results of the analysis of covariance (ANCOVA) showed statistical
differences between the experimental and control group. It was found that program was effective in
decreasing social withdrawal within the experimental group. There are differences among female and
male on social withdrawal scale to advantage of female as a result of applying the of behavior-cognitive
program.
Keywords: Social Withdrawal, Behavior-Cognitive Program, Gender Differences, Adolescents
Refugees.
.
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مقدمة:

يواجه الالجئون الل يعاد توطينهم س بلد جديد حتداين ثري وخصوصاً املراهق منهم ،حيث تفرض
ليه هلد التبداين باءً ثري حياولون خالهلا عجراء تغيريان س املواقم السلو ية نتياة تعرةهم للثقا ة
يز ساسية للتنمية واألداء السليم لأل راد س ااتمعان ،ولعل اإلصابة
املديفة .العالقان والتفا ل االجتما
بواحد مة االةطراابن االنفعالية االنسباا االجتما و القلق والرهاا االجتما وغريها مة ثر
االةطراابن االنفعالية اليت تصيب هؤالء الالجئ .
وتاري بعض اإلحصا يان ن هناك ثر مة ( )16مليون رد يعياون الجئ س العامل ،حيث تل ر

املفوةية العليا لاؤون الالجئ ن ثر مة ( )12مليون مراهق يعياون الجئ نتياة الةطرا هم لرتك بلدهم
األصل (ةمر ونصا  .)2014 ،ويعاين املراهقون معاج ابلغة مة الناحية اجلسدية والنفسية ،ما ن تعرةهم
لتاربة الصراع والدما والعنم بصو مباشر قد يقود عر استمرا آاث تلك التاا ا املرو ة لفرتان طويلة ،ما
تقود الدغوط النامجة ة اللاوء والتغريان اليت تطر ل منط احليا بسببه عر شعو املراهق ابالنسباا والعزلة
ة ااتمع اجلديد (مفوةية األمم املتبد لاؤون الالجئ  .)2013 ،و دن تلك النزا ان السو ية لفرض هار
قسرية أل ثر مة بعة مالي رداً ،و جرب ( )1.5مليون آخرية ل اللاوء عر البلدان اااو  ،وابتداءً مة شهر
آحا  ،2013صببه األ دن تستديم ثر مة ( )470لم الجئ سو  ،وقد زاد هلا العدد تصا دايً
ليصل العدد عر ما يقا ا مة ( )1.40مليون رد ،معظمهم مة األطفال والنساء (.)UNHCR, 2014
تعد مرحلة املراهقة مرحلة األقران واالهتمام يهم ،والو اء مبهام تقدمي الد م والر قة والاعو ابهلوية،
املراهق الالجئ تقل لديهم نسبة األصدقاء نتياة صعوابن لغوية و قا ية ( .)Myers, 1999حيث تعد
مرحلة املراهقة مة الفرتان احلرجة واحلساسة لد الفرد ،وحلك بسبب ما حيدث يها مة تغيريان جسمية ونفسية
واجتما ية ،تؤ ر با ل و آبخر ل الفرد (قناو  ،)1992 ،و ندما يعيش املراهق ظرو اً نفسية و اجتما ية
و سياسية صعبة ،و يدطر للاوء عر مناطق خر  ،إن أت ري هلد الدغوطان يزداد لديه ،ويتعرض عر
صدمان انفعالية تؤ ر ل مستو الت يم لديه ،حيث ن معاياة ظرور احلرا تؤ ر ليه سلبًا ،ومة هنا جاء
االهتمام هبلد الارحية الواسعة واملهمة س ااتمع س ظل هلد الظرور القاسية ).(Caplan, 2000
و ن املراهق اللية تعصم هبم األزمان واحلروا هم س صميم املا الن النفسية وي ونوا رةة هلا
با ل رب مة غريهم ،ما ن التعرض هللد الدغوط ابستمرا يصل ابملراهق عر از يصعب احتواءد وحتمله،
مما يؤد به عر اختالل توازنه النفس  ،حيث ان هناك زايد بري س دد احلاالن املصنفة ةمة االةطراابن
النفسية لد مراهق ااتمعان العربية لعد وامل ،منها دم االستقرا األمين س البالد العربية والل متر به
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بسبب الصراع ب الاعوا واألنظمة احلا مة ،ومنها ما يعز ملا الن احليا العامة ( بو ياة و بدهللا،
.)2012
وتا ل املا الن لد ئة املراهق مة الالجئ السو ي حتدايً خاصاً س ةوء جممو ة مة احلقا ق اليت
مة مهها ن ثر مة ( )3700مراهقاً سو ًاي يعياون س األ دن ولبنان دون حد آاب هم و ليهما ،و دون
وجود شخص ابلغ يقوم بتقدمي الر اية هلم (مفوةية األمم املتبد لاؤون الالجئ  .)2013 ،ف بعض
األحيان ي ون اآلابء قد لقوا حتفهم ،و تعرةوا لالحتااز ،و قاموا إب سال بنا هم عر املنف وحدهم بدا ع
اخلور ل سالمتهم (م سويل واهلاليل.)2004 ،
ويعاين الالجئون مة ما الن نفسية واجتما ية متعدد  ،واليت بدو ها ستؤ ر ل سري حياهتم با ل
سليب ،وتتمثل املا الن النفسية س احلزن واألس  ،واخلسا أبش اهلا املختلفة ،املمتل ان اخلاصة مبا يها
املنزل والدخل ،واليت تعد مفاجأ هيبة لأل راد ال سيما الفقراء منهم ،ابإلةا ة عر ن مااهد األحداث املرو ة
و املرو هبا د عر حدوث اإلصاابن واألمراض اليت قد ي ون هلا ر ل الصبة النفسية .ما املا الن
االجتما ية ،تتمثل س االنسباا والعزلة االجتما ية اليت قد تصل عر الاعو ابلغربة نتياة اإلقامة ةمة شروط
معياية غري مناسبة ،واليت غالباً ما ت ون ل ش ل خميمان م تظة ختلو مة شب ان الد م االجتما ،
وتنقصها املناآن الصبية ،وقد يتواجد س املس ة الواحد د راد مة جمتمعان خمتلفة ،دالً ة قدان
مصاد الدخل ،والبطالة ،وتدهو اخلدمان املتعلقة ابلصبة والتعليم ( & Hourani, Council, Hubal
.)Stange, 2011
عةا ة عر ن هناك جممو ة مة الظرور اليت تزيد مة عم انية اإلصابة ابأل راض النفسية املرةية ،ومة هلد
الظرور رت اللاوء ،عح تعد هلد املرحلة بيئة خصبة لظهو مثل هلد األ راض ،حيث يعاين الالجئ مة د
ماا ل جسدية واجتما ية ونفسية مرتبطة بسوء التغلية ،وتطو األمراض ،واإلصاابن اجلسدية ،واالستغالل
اجلسد  ،واليت تؤ ر ل النمو النفس واالجتما  ،مما يؤد عر عم انية ظهو بعض االةطراابن املرةية
مثل :االنسباا والقلق االجتما  ،واال تئاا ،والعدوانية ،والوسواس القهر ).(Neugebaue, 2013
حيث يظهر بعض األ راد مستواين الية مة السلوك االنسبايب س املواقم االجتما ية ةمة ااتمع
اجلديد ( ،)Coplan & Armer, 2007حيث يرتبط االنسباا االجتما بنتا غري مالءمة للقلق االجتما
واال تئاا لد املراهق ( .)Rubin et al., 2009وقد يرتبط االنسباا االجتما ابلعمليان التنظيمية مة
خالل طريقت مها . 1 :السلوك املسبوا قد يقلل مة مقدا التفا الن االجتما ية اإلجيابية لد األ راد مع
قراهنم .2 .هلد التاا ا كعل التفا الن االجتما ية السلبية ثر وةوحاً وزايد حساسية األ راد للر ض
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واملسامهة س اإل راط ابلتنظيم داً ل دود الفعل السلبية س حداث حمتملة جمزية
.)Lieberman & Eisenberger, 2012
وتاري ل مة النماحج املفاهيمية واألدلة التاريبية عر ن السلوك االنسبايب س السياقان االجتما ية قد
ي ون ئة غري متاانسة ،وقد ي ون انسباا األ راد عما بسبب التبفظ االجتما و اخلور ،و العزلة املفدلة
واخنفاض االختالط مع اآلخرية ( .)Rubin et al., 2009ويعترب تثبيط السلوك مسة مزاجية مب ر ومستقر تتميز
ابالحتفاظ االجتما وتظهر السلو يان ل هنا انسباا اجتما  ،األ راد املثبيطة يظهرون استااابن
مفرطة احلساسية للمؤ ران اازية ،وقد يعملون ل تطو القلق االجتما  .وقد تؤد عر استاابة صبية
لأل راد تظهر خالهلا االنسباا االجتما ي ون نتياة للخور والقلق االجتما  ،وقد يع س االنسباا
هلؤالء األ راد التمتع ابألناطة االنفرادية املقرتنة بنموحج امل ا أ ( Chronis-Tuscano et al.,
االجتما
.)2009
اخلور مقابل اخنفاض االختالط ابآلخرية مة هم األسباا اليت تؤد عر االنسباا االجتما  ،وقد
يرا قه العديد مة االةطراابن االنفعالية القلق واال تئاا وحلك بسبب دم حصوهلم ل األشياء اليت تليب
احتياجاته ،األ راد األقل اجتما ياً يفدلون العزلة وال يهتمون ابألشياء اليت حتقق هلم املتعة ( Healey, Morgan,
 .)Musselman, Olino & Forbes, 2014االنسباا االجتما له تدا يان بري الاعو ابلوحد
ابلنسبة لأل راد الل و (.)Coplan, Closson & Arbeau, 2007
ويعرر وب و وبالن وبو ر ( )Rubin, Coplan & Bowker, 2009االنسباا االجتما أبنه
جممو ة مة السلو يان اليت مي ة ن ت ون جمجة ة العزلة املفدلة و اخلور االجتما  .بينما وبالن و وب
( )Coplan & Rubin, 2010أبنه مصطلح شامل يدم سباابً خمتلفة قد خيتا ها الفرد للبقاء يها وحدد س شر ة
قرانه .ويعر ه الدليل التاخيص واإلحصا لالةطراابن العقلية أبنه اةطراا يتميز ابلقلق واخلور القو
و األداء الل ياعر يه الفرد ابحلرج و اإلهانة ( American Psychological
واملستمر مة الوةع االجتما
.)Association, 2010
وياري االنسباا االجتما عر العملية اليت يزيل هبا األ راد نفسهم مة رص التفا ل االجتما
ويعرةون س ثري مة األحيان سلو يان انفرادية س السياقان االجتما ية ( Rubin, Coplan & Bowker,
 .)2009ولقد ا تبط االنسباا االجتما با ل مباشر ابال تئاا والرهاا االجتما وخصوصاً لد
املراهق اللية يعانون مة ش ال دم الت يم والقلق مة اآلخرية ( .)Guyer et al., 2012حيث ال يعترب
االنسباا االجتما لد املراهق سلو اً اب زاً و ملباً س معاجلة السلو يان اخلا جية ،املراهق املنسبب
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هم ولئك اللية يز اون نفسهم ثر مة غريهم .عدم وجود التفا ل االجتما

وخاصة س رت منا ية حرجة

املراهقة واليت قد تنم املها ان االجتما ية مي ة ن يؤد عر ظهو العديد مة املا الن االنفعالية القلق
واأل راض اال تئابية والاعو ابلوحد  ،وحىت ض اللهاا عر املد سة (.)Coplan & Bowker, 2014
وتاري النظراين متعدد األبعاد عر نه ينبغ النظر س نواع خمتلفة مة االنسباا االجتما و قاً
للمتغريان الاخصية الدا ع للتفا ل االجتما مة وجهة نظر ياد  ،حيث مي ة ا تبا الدا ع عر االقرتاا
امالً يسياً لارح نواع خمتلفة مة االنسباا االجتما  .وقد مت تصنيم
و كنب التبادل االجتما
االنسباا االجتما س دلة التاخيص أ راض مة اةطراا بري بدالً مة اةطراا س حد حاته ( Lee,
 .)Lee, Choi & Choi, 2013واأل راد مة شأهنم االهتمام با ل مرتفع و منخفض س االقرتاا مة اآلخرية
و تنابهم والل مي ة ن يؤد عر .1 :راد اجتما ي وليسوا انسبابي هم حو النه االجتما املرتفع
والدوا ع االجتما ية املتدنية للتانب؛  .2االنسباا االجتما اخلاول هم راد حو املقا بة االجتما ية
العالية والدوا ع االجتما ية العالية للتانب؛ هم يرغبون ابالخنراط س ااتمع ول ة االبتعاد ة االتصال
االجتما بسبب اخلور والقلق؛  .3االنسباا االجتما غري القابل للمسؤولية هم راد حو النه
االجتما املنخفض والدوا ع املتدنية للتانب ،وهم يفدلون األناطة الفردية مة دون خور؛  .4االنسباا
االجتما املتانب هم راد حو النه االجتما املنخفض والدوا ع العالية للتانب االجتما  ،هم
يتانبون التفا ل با ل واةح ويظهر ليهم المان قابلة للتناقض (.)Asendorpf, 1990
حيث يوجد ر ب العزلة الناطة واالنسباا االجتما  ،العزلة الناطة رادها ال ياا ون ابنتظام س
التفا ل االجتما ألهنم دوا و زلوا مة اآلخرية ،بينما االنسباا االجتما ال ياا ك رادد ابنتظام س
التفا ل االجتما بسبب ع ادهتم اخلاصة ( .)Asendorpf, 1990ما مي ة متييزد ة اخلال أبن اخلال مييل
عر اخلور االجتما وهو مر و ا  ،و دم القابلية لالنساام وتفديل العزلة ،والتانب االجتما مة خالل
السع بنااطان كنب التفا ل االجتما (.)Coplan& Armer, 2007
قد ياعر األ راد بعدم الثقة و القلق و اخلور س السياقان االجتما ية األمر الل يؤد عر ظهو
سلو يان تاري عر صعوابن اجتما ية س التفا ل مع اآلخرية ،وقد ي ون هلا جت ة القة التعلق غري اآلمة
( Rubin, Dwyer, Booth-LaForce, Kim,
مع األ راد ممة حوله مما يقودد عر االنسباا االجتما
 .)Burgess & Rose-Krasnor, 2004ما يعترب التهرا االجتما عر اجلمع ب الرغبة س العزلة (اخنفاض
الدا ع االجتما ) ،والسع بنااطان كنب التفا ل االجتما (دوا ع كنب اجتما ية الية) .وهو مظهر مة
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مظاهر األ راض اال تئابية املب ر  ،األ راد اللية مييلون عر التانب االجتما

هم

ثر تعرةاً خلطر سوء

السلوك االجتما واالنفعايل (.)Bowker & Raja, 2011
ومة األنواع اخلاصة ابالنسباا االجتما اخلال القلق ،والتثبيط االجتما  ،والعزلة بسبب الر ض
االجتما  ،وتفديل العزلة مع ظهو بعض املظاهر السلو ية .ما ن هناك نواع خر مة االنسباا
االجتما تتمثل س :اخلال ،و دم االنتماء ،والتانب االجتما ( .)Ding et al., 2015ولقد مت حتديد ال ة
ش ال يسية مة االنسباا االجتما ه :
 .1االنفراد السليب :ينطو ل است اار اهلدر والنااط املبين ل اللعب ل مسا ة مة اآلخرية،
وهلد السلو يان تاري عر دم وجود حا ز أل مة النه و كنب اآلخرية ،ما هنا ال ترتبط بسوء
الت يم النفس (.)Rubin, Coplan, Fox, & Calkins, 1995
 .2االنفراد الناط :ينطو ل عجراءان حسية مت ر مع و بدون هدر ،ود امية االنفراد  .ويعترب
هلا السلوك جد اً ويرتبط ابالند اع والعدوان.
 .3االنسباا التبفظ  :ويتميز هلا النوع ابإلنتاج املت ر للسلو يان اليت تبدو غري ماغولة ،األ راد
احملتازية قد يرغبون س التفا ل ب األقران .أ ا النه االجتما تثري القلق و اخلور وتسبب كنب
التفا ل ،وقد ا تبط التبفظ ابملؤشران العلنية للقلق ،وةعم األداء س مهام اامو ان التعاونية ،و دم
القد ل تنظيم املاا ر السلبية (.)Coplan, Rubin, Fox, Calkins, & Stewart, 1994
وياري والديبو وعدميوداي ( )Oladipo & Idemudia, 2014عر هناك وامل مؤ ر س االنسباا
االجتما  ،ه ما يل  :تفا ل األقران ،احلاالن البيولوجية ،األسباا املرةية و الطبية ،تفا ل الوالدية مع
األبة ،البيئة االجتما ية.
ويعترب العالج املعرس السلو حد التدخالن النفسية االجتما ية ،ابإلةا ة عر نه مة املما سان األ ثر
استخداماً س الج االةطراابن النفسية ( ،)Field, Beeson & Jones, 2015عح ير ز ل تطوير
اسرتاتيايان املواجهة الاخصية اليت تستهدر حل املا الن احلالية وتغيري األمناط غري املفيد س اإلد اك
( األ ا واملعتقدان واملواقم) والسلو يان والتنظيم االنفعايل (.)Benjamin, et al., 2011
ويستند منوحج العالج املعرس السلو ل جممو ة مة املبادئ األساسية س لم النفس املعرس السلو
اال تقاد أبن تاوهان التف ر والسلو يان اخلاطئة تقوم بدو س تطوير االةطراابن النفسية (،)Beck, 2011
و ن األ راض واألمراض املرتبطة هبا مي ة ختفيدها مة خالل تعليم مها ان معاجلة املعلومان اجلديد وآليان
الت يم ( .)Schacter, Gilbert & Wegner, 2010ولقد به تفو العالج املعرس السلو ل العديد مة
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العالجان النفسية األخر  ،حيث ينصح س املبادئ التوجيهية للعالج النفس واالجتما

( Hollon & Beck,

.)2013
واال رتاض الر يس مة العالج املعرس السلو تغيري التف ري غري املال م عر تغيري السلوك والتأ ري ،واهلدر
ليس تاخيص الفرد ملرض مع وعمنا النظر للفرد ل وتقرير ما حيتاجه مة عصالح ،حيث يامل التقييم املعرس
السلو اخلطوان األساسية التالية .1:حتديد السلو يان احلرجة .2 ،حتديد ما عحا السلو يان احلرجة ه
كاوزان و از . 3 ،تقييم ت را السلو يان احلرجة ،واملد  ،والاد (احلصول ل خط األساس) .4 ،عحا ان
زا د ،حماولة لتقليل الت را  ،املد  ،و شد السلو يان .ما عحا ان هنالك از يتم احملاولة لزايد السلو يان
(.)Kaplan & Saccuzzo, 2012
يستخدم املعاجلون الربام املستند عر تقنيان العالج املعرس السلو التبويالن القا مة ل النقد
ملسا د الفرد ل حتد مناطه ومعتقداته واستبدال األخطاء س التف ري مثل التعميم املفرط وتدخيم السلبيان
والتقليل مة اإلجيابيان ،هلد األخطاء س التف ري تسم التاوهان املعر ية و اإلد ا ية النات ة متييز زا م و
اإل راط س تعميم ش ء ما ( ،)Gatchel & Rollings, 2008تقنيان العالج املعرس السلو تسا د األ راد
ل اختاح موقم ثر انفتاحاً ووا ياً للتاوهان املعر ية واحلد مة أت ريها ( & Hayes, Villatte, Levin
 .)Hildebrandt, 2011ما تسا د تقنيان العالج املعرس السلو األ راد ل استبدال سوء الت يم واإلد اك
والعواطم والسلو يان مبواقم ثر ت يفية مة خالل حتد طريقة تف ري الفرد وتفا له مع ادان و سلو يان
معينة (.)Longmore & Worrell, 2007
وتامل األش ال احلديثة للعالج املعرس السلو جممو ة متنو ة مة التقنيان املتنو ة حان الصلة العالج
ابلتعرض ،واإلجهاد ،و الج املعاجلة املعر ية ،والتد يب ل االسرتخاء ،والعالج السلو اجلديل ،والقبول .بعض
املما س يعززوا ش ال العالج املعرس اللهين الل يتدمة زايد الرت يز ل الو اللايت ازء مة العملية
العالجية ،والعالج املعرس السلو يتدمة سه مراحل ه  .1 :التقييم النفس  .2 ،ع اد صياغة املفاهيم.3 ،
ا تساا املها ان .4 ،مها ان توطيد وتطبيق املها ان .5 ،التعميم واحلفظ .6 ،متابعة تقييم ما بعد املعاجلة
(.)Graham, Priddy & Graham, 2014
ومة نواع العالج املعرس السلو ما يل  .1 :العالج املعرس السلو املوجز الل يعترب ش ل مة ش ال
العالج ،ومت تطويرد للباالن اليت توجد يها قيود زمنية جللسان العالج والل قد يصل عر  12سا ة مرتا مة
حبسب تصميم الربجم ( .2 .)Rudd, 2012العالج املعرس االنفعايل السلو والل يهتم ابالةطراابن اال ل،
واال تئاا ،والقلق ،والوسواس القهر  ،واةطراا ما بعد الصدمة ،وما الن الغدب .هو جيمع ما ب
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العالج املعرس السلو والعالج السلو اجلديل والل يهدر عر حتس الفهم والتسامح مة االنفعاالن مة
جل تسهيل العملية العالجية ( .3 .)Choudhury, 2013العالج املعرس السلو املنظم وهو ملية قا مة ل
املعر ية مع الفلسفان األساسية اليت تستمد با ل بري مة العالج املعرس السلو  ،حيث يؤ د ل ن السلوك
يرتبط ا تباطاً ال ينفصم ابملعتقدان واأل ا واالنفعاالن .ويستند يداً ل الفلسفة األساسية للعالج مة
خالل دم طرا ق معرو ة خر س جمال الصبة السلو ية و لم النفس وخاصة العالج العقالين االنفعايل للسلوك
( .4 .)Ferguson & Wormith, 2013العالج املعاد لتدوير األخال حيث يستخدم ملسا د اجلنا ل
التغلب ل اةطراا الاخصية املعادية للماتمع ،ويقلل مة زايد خطر اإلساء  .5 .التد يب ةد اإلجهاد
يستخدم يه مزي مة املعر ية والسلو ية وبعض تقنيان التد يب اإلنسانية الستهدار الدغوطان اليت تواجه
العميل ،ويستخدم ملسا د العمالء ل التعامل با ل دل مع اإلجهاد و القلق بعد األحداث ااهد
(.)Tolin, 2010
عن عمهال الج السلو يان غري السوية للمراهق الالجئ  ،قد يعرةهم للعديد مة املا الن النفسية
احلاد س املستقبل ويدا م مة ماا لهم وآالمهم ،مما ميهد هلم الطريق لتبين اةطراابن سلو ية ونفسية ديد
وتطويرها اال تئاا وامليول االنتبا ية والسلوك املداد للماتمع وغريها مة مناط السلوك املرةية.
الدراسات السابقة:
ف د اسة العمروس ( )2015اليت هد ه عر التعرر ل مد عالية برجم ع شاد نفس (معرس-
سلو ) س خفض الاعو ابخلال لد ينة مة املراهقان س السعودية ،وت ونه ينة الد اسة مة ( )16طالبة
موز ان ل جممو ت كريبية وةابطة .ظهرن النتا وجود رو حان داللة عحصا ية ب د جان راد
اامو ة التاريبية ب القياس القبل والبعد تعز للربجم املعرس السلو .
وس د اسة ل ويعقوا ( )Ali & Jacob, 2014اليت هد ه عر تقييم االةطراابن النفسية واالجتما
للمهاجرية س خميم الالجئ س النام ،وت ونه ينة الد اسة مة ( )100الجئ .ظهرن النتا وجود
اةطراابن نفسية شديد ند الالجئ مع ةعم اجلانب االجتما  ،عةا ة عر وجود ا تباط معنو ال ب
اجلوانب النفسية واجلوانب االجتما ية.
وقام ةمر و بو طية ( )2013بد اسة هد ه ملقا نة ر برام الجية قا مة ل التدخالن املر ز ل
الصدمة واملوسيق س خفض مستواين راض قلق لد ينة مة الالجئ السو ي  ،وت ونه ينة الد اسة مة
ل بع جممو ان .ظهرن النتا عالية الربجم العالج الت امل س خفض راض
( ) 48الجئ موز
القلق مقا نة مبامو ة العالج املر ز ل الصدمة والعالج املوسيق .
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حاوله د اسة تو ان وال ة وبوسالمز ( )Tufan, Alkin & Bosgelmez, 2013التعرر ل مستو
انتاا اةطراا ةغوط ما بعد الصدمة لد ينة مة الالجئ س تر يا ،وت ونه ينة الد اسة مة ()57
الجئاً .ظهرن النتا ن نسبة اناا اةطراا ما بعد الصدمة لد الالجئ انه ( ،)%55.2و ن العزلة
واالنسباا االجتما انه مة ثر راض اةطراا ةغوط ما بعد الصدمة انتاا اً ب الالجئ بنسبة
بلغه (.)%97.3
وتناوله د اسة نيستلر وقولدبيك ( )Nestler & Goldbek, 2011أت ري التد يب املعرس السلو ل
ل جممو ة كريبية
الفا لية االجتما ية لد املراهق  ،وت ونه ينة الد اسة مة ( )77طالباً مراهقاً موز
ددها ( )40مراهقاً ،وجممو ة ةابطة ددها ( )37مراهقاً .اظهرن النتا ان للربجم التد ييب املعرس السلو
ر س تد يب لفا لية االجتما ية وما يرتبط هبا مة راض نفسية وسلو ية هلؤالء املراهق .
وقامه الر ا واجلمال ( )2011بد اسة هد ه عر معر ة ا لية برجم تدخل معرس سلو قا م ل
الدبط اللايت س حتس ال فاء االجتما ية لد ينة طلبة مرحلة املراهقة املب ر  ،وت ونه ينة الد اسة مة
( )40طالباً .شا ن نتا الد اسة وجود رو ب د جان راد اامو ة التاريبية س القياس القبل والبعد
لصاحل القياس البعد س حتس ال فاء االجتما ية.
وس د اسة ليفرانسوا و ان دييك واب دل و رادية وعملاسيو ( Lefrançois, Van Dijk, Bardel, Fradin
 )& Elmassioui, 2011اليت هد ه عر معر ة مد أت ري تطبيق معرس سلو جديد متعلق بلعب األدوا ل
ل بع جممو ان جممو ت
أت يد اللان والقلق االجتما  ،وت ونه ينة الد اسة مة ( )38رداً موز
كريبيت وجممو ت ةابطت  ،تراوحه ما هم ما ب ( )40-15سنة .ظهرن النتا ل وجود تفا ل حو
داللة عحصا ية ب جممو ة العوامل وسلسلة التقييمان ،حيث ظهرن اامو ة التاريبية اخنفاةاً داال للقلق
االجتما بعد مثانية ( )8ايم مة التطبيقان العالجية ،بينما مل تظهر اامو ة الدابطة حتسة حو داللة ،س
نفس الوقه ظهرن نتا حتليل التباية روقا دالة يما خيص أت يد اللان ،ما يما خيص سلو يان اخلدوع
قد ظهرن حتسنا داال عحصا ياً لها لصاحل اامو ة التاريبية
وقام اخلصبة ( )2010بد اسة ا لية برجم الج يستند عر اللعب اجلما للبد مة السلوك
االنسبايب وحتس مفهوم اللان والت يم لد الطلبة الوا دية س املرحلة املتوسطة بعامان س اإلما ان،
ل جممو ت كريبية وةابطة .ظهرن النتا وجود
وت ونه ينة الد اسة مة ( )224طالباً وطالبة موز
رو دالة عحصا ياً س القياس البعد ب اامو ت التاريبية والدابطة ل مقاييس االنسباا ومفهوم اللان
والت يم االجتما  ،وعر رو دالة عحصا ياً ما ب القياس القبل والبعد لد اامو ة التاريبية.
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و جر دزنيس

(2003

لد

ينة مة املراهق الالجئ س مدينة ع بد

 )Dziesinski,د اسة هد ه لل ام ة ر برجم ع شاد أتهيل

ل

ع شاد سلوك االنسباا االجتما لد ينة مة املراهق ابلياابن ،وت ونه ينة الد اسة مة ( )97مراهقاً
ومراهقة .شا ن النتا عر دم وجود رو تعز عر اجلنس س مستو االنسباا االجتما  ،و ن استخدام
برجم أتهيل لتخفيم راض االنسباا االجتما وسيلة ا لة س القداء ل هلا السلوك.
وس د اسة واد ( )2003اليت هد ه عر معر ة ر العالج املعرس السلو ابستخدام تقنية االسرتخاء
ل جممو ت كريبية
ومراقبة اللان س خفض القلق العام ،وت ونه ينة الد اسة مة ( )43مراهقاً موز
وةابطة .واستخدم الببث االختبا القبل والبعد  .ظهرن النتا ا لية العالج املعرس السلو س خفض
القلق لد اامو ة التاريبية ابملقا نة مع اامو ة الدابطة.
ويربز متيز الد اسة احلالية ة الد اسان السابقة س وهنا حتاول التعرر ل ر برجم معرس سلو س
خفض سلوك االنسباا االجتما با ل مباشر لد املراهق الالجئ اليت مل حتظ به الد اسان السابقة
وخصوصاً س البيئة األ دنية.

مشكلة الدراسة:
تسهم العديد مة التغريان س التأ ري ل د جة الت يم النفس واالجتما لد الالجئ املراهق  ،مة
بينها االنسباا االجتما واالنعزال ة اآلخرية ،حيث يع ّد االنسباا االجتما حد مناط السلوك
املا ل اليت يعاين منها الالجئ املراهق  ،واليت جيد الرتبويون واملربون واملرشدون نفسهم حباجة عر التعامل معه
وحماولة عجياد احللول املم نة له ،عال ن الد اسان حان الصلة مبعاجلة االنسباا االجتما لد الالجئ
جدا ما يتدح مة خالل األدا السابق املتصل ابملوةوع ،ل الرغم مة مهية د استه لأل راد.
املراهق
حمدودا ً
ً
للا الببث س هلا السلوك س املرحلة العمرية احلرجة واليت تبد يها تا ل شخصية األ راد يع ّد حا مهية رب
للمراهق وااتمع ،حىت ال ينتقل املراهق ار مرحلة متأخر ولديه انسباا اجتما و دم الت يم وابلتايل
وجود صعوبة س العالج س املراحل العمرية املتقدمة؛ حيث تعد اخلدمان الت يفية والنفس اجتما ية الدا مة
للمراهق اللية تعرةوا للصدمان النامجة ة احلروا والنزا ان س بالدهم دو اً مهماً لطاليب اللاوء وتقدمي
املسا د النفسية س األ دن ،مما يدا م مة مهية توا ر برام معر ية سلو ية لتخفيض سلوك االنسباا
االجتما وتطبيقه ل هلد الفئة مة الالجئ  .للا هتدر الد اسة احلالية عر است اار ر برجم الج
معرس سلو للتخفيم مة حد االنسباا االجتما لد الالجئ املراهق  .وتبلو ما لة الراسة س
سعيها حنو اإلجابة ة األسئلة التالية:
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 .1ما ر برجم معرس سلو س خفض االنسباا االجتما

لد

ينة مة املراهق الالجئ س مدينة

ع بد؟
 .2هل توجد رو جوهرية س مستو االنسباا االجتما ب اامو ة الدابطة واامو ة التاريبية
تعز للربجم العالج ؟
 .3هل توجد رو جوهرية ب اإلجث والل و س مستو االنسباا االجتما بعد تعرةهم للربجم
العالج ؟
أمهية الدراسة:

تربز مهية هلد الد اسة مة خالل ما يل :
 .1اهتمامها بفئة خاصة مة األ راد وهم ئة الالجئ املراهق .
 .2الفا د املرجو للمعلومان اليت ستو رها لإلدا ان الرتبوية وتزويد املؤسسان املعنية ولفه نظا املسئول س
وزا الرتبية والتعليم واملفوةية السامية لاؤون الالجئ عر مهية االنسباا االجتما ازء مة الصبة
النفسية ابلنسبة للمراهق  ،وابلتايل ةاهم ة احليا وهلا يساهم س بناء جيل متمتعاً بصبة نفسية حبيث
يؤد وظا فه ب فاء  ،و ا لية ،و مانه وي ون ثر استقرا اً وهدوء بعد اخلروج مة االوةاع الصعبة اليت
يعياوهنا.
 .3الد اسة احلالية ستو ر برججماً الجياً مقرتحاً للتعامل مع املراهق حو االنسباا االجتما والل مي ة
تطبيقه ل ينان خر .

أهداف الدراسة:
هتدر هلد الد اسة عر:
 .1علقاء الدوء ل مهية العالج املعرس السلو  ،وبيان مد

عاليته مة خالل الربام املقدم س خفض

مستو االنسباا االجتما .
 .2ع ساا املها ان االجتما ية الالزمة لتبقيق االستقرا النفس والتوا ق االجتما لديهم.
 .3املسامهة س ع راء اخلربان العالجية هبلا ااال و تح الباا للخطوان احمللية التالية للبا بر ب العالج النفس
املعاصر.
مصطلحات الدراسة :العالج املعريف السلوكي :هو نوع مة العالج يقوم ل استخدام الطر العالجية القا مة
ل نظرية التعلم السلو ية مة جهة ،و ل طر
(و د .)2011 ،

الجية تعط املعا ر مر زاً هاماً س االةطراابن االنفعالية
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االنسحاب االجتماعي  :هو امليل لتانب التفا ل االجتما
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واإلخفا س املاا ة س املواقم االجتما ية

با ل مناسب ،واال تقا ألساليب التواصل االجتما (مسعان و بو خر ،)2010 ،ويعرر عجرا ياً ابلد جة
اليت حيصل ليها املفبوص ل مقياس االنسباا االجتما والل مت ع دادد مة قبل الطراونة (،)2011
املستخدم س الببث احلايل.
الالجئون املراهقون :هم األ راد املراهق اللية يقيمون خا ج بلد جنسيتهم ،ولديهم از و دم غبة س
العود بسبب خماور مرب مة االةطهاد ل ساس العنصر و الداينة و اجلنسية ،وتتعهد الدول املوقعة ل
االتفاقية حبماية الالجئ (منو  ،)2010 ،ويعر وا عجرا ياً أبهنم املراهق السو يون الل جربهتم ظرور احلرا
عر اهلار مة بلدهم واإلقامة س األ دن وحتديداً س حما ظة ع بد.
حدود الدراسة:

حدود زمانية :طبق الباحث الد اسة س الفصل الد اس الثاين مة العام الد اس 2017/2016م.
حدود مكانية :مت التطبيق س املدا س احل ومية األساسية اخلاصة ابلطلبة السو ي س مدينة ع بد.
حدود بشرية :مجيع الطلبة الالجئ السو ي ةمة الصم العاشر األساس ابملدا س اخلاصة هبم س مدينة ع بد.
فرضيات الدراسة:

 .1توجد رو دالة عحصا ياً ب متوسط د جان اامو ت (التاريبية ،والدابطة) س مقياس االنسباا
االجتما لد ينة مة املراهق الالجئ س مدينة ع بد تعز للربجم العالج .
 .2توجد رو حان داللة عحصا ية ند مستو ( )0.05ب متوسطان د جان الل و واإلجث ل مقياس
االنسباا االجتما مة راد العينة التاريبية تعز للربجم العالج .

الطريقة واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
استخدم الباحث املنه شبة التارييب ملعر ة ر العالج املعرس السلو
الالجئ املراهق س األ دن.

ل االنسباا االجتما

لد

جمتمع الدراسة:
ت ون جمتمع الد اسة احلالية جممو ة مة طلبة الصم العاشر س املدا س احل ومية اخلاصة ابلطلبة السو ي
س مدينة ع بد املسال س الفصل الثاين مة العام الد اس 2017/2016م والبالغ ددهم ( )312طالباً
وطالبة ،اللية طبق ليهم مقياس االنسباا االجتما .
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عينة الدراسة:

أتلفه ينة الد اسة مة ( )40طالباً وطالبة مة طلبة الصم العاشر األساس بلغ متوسط ا ما هم
( )15.8ابحنرار معيا ( ،)1.06حيث مت اختيا ها ابلطريقة القصدية وتوزيع رادها عر جممو ت كريبية
وةابطة اوا ياً ،تت ون اامو ة التاريبية مة ( )10طالا و( )10طالبان ،والدابطة مة ( )10طالا
و( )10طالبان .مت عخداع جممو ة املعاجلة عر الربجم العالج ملد شهر مبعدل جلسة واحد ل يوم  ،بينما
مل تتعرض اامو ة األخر للربجم .
أدوات القياس:
أوالً :مقياس االنسحاب االجتماعي
قام الباحث ابالطالع ل األدبيان والد اسان السابقة حان الصلة مبوةوع االنسباا االجتما
د اسة حسة ( ،)2015ود اسة العيد ( ،)2013ود اسة جرابن ( ،)2011ود اسة الطراونة ( .)2011حيث
وجد مة األ دل استخدام املقياس الل ا دته الطراونة ( )2011املستمد مة القا مة السلو ية ( )CBCLلـ
( ،)Achenbach & Edlerbrock, 1983وامل ون مة ( )9قران تع س سلو يان االنعزال واالبتعاد ة
اآلخرية.
صدق املقياس:
قامه الطراونة ( )2011ابلتبقق مة صد احملتو للمقياس بعرةه ل ( )10حم م مة حو
االختصاص س الرتبية و لم النفس س اجلامعان األ دنية ،حيث طلب االطالع ل مقياس االنسباا
االجتما وعبداء املالحظان حول املقياس ،مة حيث مناسبة الفقران للفئة املستهد ة وانتما ها للمقياس،
ووةح املعىن ،و ية مالحظان خر مناسبة ،ومت املوا قة ل الفقران بنسبة بلغه (.)%80
ما الد اسة احلالية طبقه املقياس ل ينة استطال ية ت ونه مة ( )42مراهقا ومراهقة مة املراهق
الالجئ س مدا س حما ظة ع بد .حسبه معامالن اال تباط املصبح لفقران املقياس ،ويظهر اجلدول ( )1قيم
معامالن اال تباط لفقران مقياس االنسباا االجتما .
جدول ( )1قيم معامالت ارتباط املصحح لفقرات مقياس االنسحاب االجتماعي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

0.78

4

0.63

7

0.59

2

0.89

5

0.81

8

0.68

3

0.70

6

0.72

9

0.75
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يالحظ مة اجلدول ( )1ن معامالن اال تباط تراوحه ب

لد

ينة مة املراهق الالجئ س مدينة ع بد

( )0.89-0.59جلميع قران املقياس،

ومجيعها قيم دالة عحصا يا .وقد ا تمد الباحث معيا اً لقبول الفقر أبن ال يقل معامل ا تباطها ابملقياس
( ،)0.30مما ياري عر ن األدا تتمتع بصد تقا يب مرتفع.

ل ة

ثبات املقياس:
قامه الطراونة ( )2011بتقدير بان املقياس مة خالل ع اد االختبا وحساا معامل االستقرا  ،حيث
تراوحه ب ( .)0.80-0.74ما مت عجراء االتسا الداخل ( رونباخ لفا) وطريقة التاز ة النصفية للمقياس
االنسباا االجتما حبساا معامالن الثبان ل د جان راد العينة االستطال ية اليت ت ونه مة ()30
مراهقاً ومراهقة .حيث بلغ معامل االتسا الداخل للد جة ال لية ( ،)0.71وللتاز ة مت استخدام معامل
سبريمان براون وقد بلغ ( ،)0.73ومعادلة جتمان حيث بلغ (.)0.72
ما الد اسة احلالية قام الباحث ابلتبقق مة بان املقياس بطريقت  :األور مة خالل تطبيقه ل ينة
استطال ية بلغه ( )42مراهقاً ومراهقة ،ومت حساا معامل االتسا الداخل رونباخ لفا لألبعاد ،حيث بلغ
معامل االتسا الداخل للد جة ال لية ( ،)0.81والطريقة الثانية بان االستقرا بتطبيقه ل نفس العينة
االستطال ية ،ومت ع اد تطبيقه بعد سبو مة التطبيق األول ،بلغ معامل االستقرا للد جة ال لية (.)0.84
وير الباحث ن هلد القيم مناسبة الستخدام القا مة ألغراض الد اسة احلالية.
طريقة تصحيح املقياس:
يت ون املقياس مة ( )9قران جياا ليها بتد ي ال (تقدير لي رن الثال ) وه تتدمة البدا ل
التالية =3( :تنطبق عر د جة بري جداً؛  =2تنطبق عر د جة متوسطة حياجً؛  =1ال تنطبق بداً) ،وترتاوح
الد جة ال لية ل املقياس مة ( )27-9د جة ،وتاري الد جان املرتفعة عر د جة الية مة االنسباا
االجتما .
اثنيًا :برانمج العالج املعريف السلوكي
مت بناء الربجم العالج ابلرت يز ل بعة جماالن ه  :العالقان االجتما ية ،العالقان األسرية ،املاا ر
اللاتية ،العالقان احلميمة .ومت اشتقا الربجم مة الد اسان املتعلقة ابلعالج املعرس السلو  ،وسلوك
االنسباا االجتما  ،وطبيعة الالجئ السو ي .
أهداف الربانمج:
يهدر الربجم عر مسا د املتعاجل س التخلص مة ما لة االنسباا االجتما
الالجئ  ،ويتفرع منه األهدار اخلاصة التالية:
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 .1التخلص مة سلو يان االنعزال واالبتعاد ة اآلخرية لد هؤالء الفئة.
 .2الت يم مع البيئة اجلديد واحمليطة ابملراهق .
 .3ا ساا املراهق مها ان االتصال والتفا ل واملاا ة مع اآلخرية.

وصف الربانمج:
جممو ة مة النااطان والعمليان اليت ينبغ القيام هبا لبلوغ هدر مع لد راد اامو ة العالجية،
ويستخدم االخصا النفس و املرشد الفنيان اإل شادية و العالجية لتبقيق هلا الغرض.
اجللسة األوىل :التمهيد والتعارف وحتديد اإلجراءات

حيث تامل التعا ر ب الباحث واملسرتشدية ،والتأ يد ل خصوصية وسرية املعلومان ،وتو ري جو مة
األلفة واألمة ب الباحث واملراهق نفسهم .واالتفا ل دد اجللسان ومو دها ومد ل جلسة مث حتديد
موةوع اجللسة القادمة.
اجللسة الثانية :توقعات املشاركني
حتتو هلد اجللسة ل حتديد املراهق
الربجم  ،وتنمية العمل اجلما ند املراهق .

لألهدار اليت يتوقعون حتقيقها مة خالل املاا ة س هلا

اجللسة الثالثة :بناء الشخصية ودورها يف احلياة
تامل هلد اجللسة ل عد اك املراهق لدو هم س احليا  ،وتو ية املراهق ابلتفريق ب مفهوم احلياء
واخلال واالنسباا االجتما  .واقتداء املراهق بسلو يان بعض الاخصيان املؤ ر .
اجللسة الرابعة :التعريف مبفهوم مهارات االتصال
حتتو هلد اجللسة ل التعرر ل مفهوم مها ان االتصال ،ومعر ة دو مها ان االتصال س حياتنا،
وآلية ا تساا مها ان االتصال.
اجللسة اخلامسة :االنسحاب االجتماعي وعالقته مبهارات االتصال
تامل هلد اجللسة ل تعرر املراهق ل مفهوم االنسباا االجتما  ،واطال هم ل األسباا اليت
تولد االنسباا االجتما  ،وتعرر املراهق ل العالقة ب االنسباا االجتما ومها ان االتصال.
اجللسة السادسة :إكساب املراهقني بعض مهارات االتصال
وحتتو هلد اجللسة ل قد املراهق ل مما سة نااطان معينة ،وامتال هم القد
بنااح ،والقد ل مواجهة املراهق اآلخرية واحلديث عليهم.
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لد

اجللسة السابعة :عالج االنسحاب االجتماعي ابلتفريغ االنفعايل

ينة مة املراهق الالجئ س مدينة ع بد

يتم س هلد اجللسة حماولة املراهق س التعرر ل مواقم االنسباا االجتما

لديهم مة خالل الرسم.

اجللسة الثامنة :عالج االنسحاب االجتماعي من خالل التفاعل مع اآلخرين
يتم س هلد اجللسة اشراك املراهق س التفا ل مع زمال هم املراهق مة خالل بعض القصص اليت اشوها.
برحلة

اجللسة التاسعة :إكساب املراهقني مهارات التفاعل االجتماعي والتعاون واملشاركة من خالل القيام
يتم س هلد اجللسة عد اك املراهق ألمهية التفا ل مع اجلما ة ،وعد اك مهية االتصال مع اجلما ة والتفا ل

معها ،وتو يتهم أبمهية االتصال واملاا ة س األناطة.
اجللسة العاشرة :إكساب املراهقني مهارات االتصال والتواصل مع اجملتمع احمللي من خالل زايرة املركز
يتم س هلد اجللسة حماولة املراهق

ل االتصال والتواصل مع ااتمع احملل  ،وقد هتم ل طرح بعض

القدااي عمام صباا القرا  ،ابإلةا ة عر قد املراهق

ل اختاح القرا .

اجللسة احلادية عشر :إكساب املراهقني مهارات التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين والتحدث

إليهم من خالل إقامة احتفال بسيط لتكرمي املراهقني مجيعهم
يتم س هلد اجللسة حماولة املراهق ل املاا ة الفعالة مع زمال هم ،وقد هتم ل االتصال والتواصل مع
زمال هم ،ابإلةا ة عر قد املراهق ل التبدث والتخاطب مع زمال هم.
اجللسة الثانية عشر :إكساب املراهقني مهارات املشاركة يف املواقف اليت تتطلب العمل مع اجلماعة
يتم س هلد اجللسة حماولة املراهق ل ماا ة زمال هم التف ري والتخطيط ،وعد ا هم مهية التعاون مع
زمال هم س بعض األ مال ،ابإلةا ة عر عد اك املراهق مهية العمل اجلما .
اجللسة الثالثة عشر :ختام الربانمج (القياس البعدي الثان وإهناء الربانمج)
يتم س هلد اجللسة تقييم الربجم العالج مة وجهة نظر املراهق  ،وتقييم مد التبسة الل شعر به
املراهق بعد االنتهاء مة جلسان الربجم  ،ابإلةا ة عر ع شاد املراهق عر ةرو االستمرا س تنفيل ما مت
تعلمه وتوظيفه س حياهتم اليومية ،وعهناء املقابلة وتوديع املسرتشدية.
صدق الربانمج:
قام الباحث ابستخراج الصد الظاهر بتقدمي دا الببث امو ة مة اخلرباء بلغ ددهم ( ،)7مجيعهم
مة املتخصص س جمال لم النفس )3( ،منهم انوا مة املختص ابإل شاد النفس والرتبو س جامعة جدا ا
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األهلية ،وهو ما ميثل الصد الظاهر  .حيث بلغه نسبة االتفا ()% 86؛ حيث مت عجراء صياغة لغوية،
وعةا ة بعض اخلطوان واإلجراءان ل بعض اجللسان.
تنفيذ الربانمج:
مت تنفيلد مة خالل الباحث حيث احتون ل جلسة مة جلسان الربجم العالج املعرس السلو ل
ما يل  :تبد اجللسة مبراجعة وتلخيص للالسة العالجية السابقة ،ابستثناء اجللسة األور اليت مت يه التعا ر ب
داء اامو ة العالجية والباحث ،ما يتعرر األ داء ل هدار الربجم العالج ومعايريد ،واحتون ل
جلسة الجية ل  :األهدار ،اإلجراءان ،وقه االسرتاحة ،اإل داد للالسة ،املواد املستخدمة ،تنفيل املرشد
ودو د.
تقومي الربانمج:
مت تقوم الربجم مة خالل ما يل  .1 :تنفيل التعليمان .2 ،لعب األدوا  .3 ،التغلية املرتد والتد يم.4 ،
النملجة .5 ،املما سة .6 ،تنفيل املها ان واملهمان السلو ية .7 ،االلتزام بتنفيل الواجبان املنزلية.
إجراءات الدراسة:
ل جممو ة مة الطلبة الالجئ املراهق  ،ومت خل
قام الباحث بتطبيق مقياس االنسباا االجتما
ل ( )40مراهقاً ومراهقة مة حيث الد جان .ومت تقسيم راد الد اسة اوا ياً عر جممو ت  :جممو ة كريبية
و ددهم ( )20مراهقاً ومراهقة ،وجممو ة ةابطة و ددهم ( )20مراهقاً ومراهقة.
وقد مت تطبيق الربجم وامل ون مة ( )13جلسة ل راد اامو ة التاريبية ،وبعد االنتهاء مة الربجم
العالج قام الباحث إب اد تطبيق املقياس ل اامو ة التاريبية با ل مجا  ،و ل اامو ة الدابطة
با ل مجا .
تصميم الدراسة

مت استخدام جممو ة كريبية وجممو ة ةابطة ابلتوزيع العاوا س هلا التصميم ابستخدام قياسان قبلية
وقياسان بعدية ،وحلك ل النبو التايل:
 .1توزيع اوا  :اامو ة التاريبية – قياس قبل – معاجلة – قياس بعد .
 .2توزيع اوا  :اامو ة الدابطة – قياس قبل – ال معاجلة – قياس بعد .
متغريات الدراسة:
املتغريات املستقلة:

 الربجم املعرس السلو .- 170 -

د .مهد "حممد سعيد" اببعة :ر برجم معرس سلو س خفض االنسباا االجتما

لد

ينة مة املراهق الالجئ س مدينة ع بد

املتغريات التابعة:

 -االنسباا االجتما

واملتمثل بد جان راد العينة.

حتليل البياانت
بعد مجع بياجن الد اسة ،مت بص رةيان الد اسة مة خالل االختبا ان اإلحصا ية اآلتية:
 .1استخدام املتوسطان احلسابية واالحنرا ان املعيا ية لد جان راد اامو ان ل مقياس االنسباا
االجتما .
 .2اختبا حتليل التباية ( ،)ANCOVAللتعرر ل داللة الفرو ب املتوسطان احلسابية ب اامو ت
التاربيبة والدابطة ،سواء قبل تطبيق الربجم العالج و بعدد الختبا رةيان الد اسة .و للك
التعرر ل داللة الفرو ب اجلنس .
 .3اختبا ( )Tلفبص الفرو القبلية والبعدية ب جممو ان الد اسة.
 .4استخدام معامالن اال تباط ألغراض بان دوان الد اسة.
النـتـائـج:
يما يل

رض النتا املتعلقة ب ل سؤال مة األسئلة اليت حاوله الد اسة اإلجابة نها.

لإلجابة ل السؤال األول والثان ،قام الباحث ابختبا الفرةية األور ،حيث مت حساا املتوسطان
احلسابية واالحنرا ان املعيا ية لد جان املفبوص القبلية ل مقياس االنسباا االجتما  ،واجلدول ()2
يوةح حلك.
جدول ( )2املتوسطات احلسابية املعدلة يف مقياس االنسحاب االجتماعي القبلي حسب متغري اجملموعة
اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

اخلطأ املعياري

التجريبية

20

31.42

1.98

الضابطة

20

33.14

1.76

قيمة ت

االحتمالية

1.02

0.542

س القياس

يالحظ مة اجلدول ( )2دم وجود ر دال عحصا ياً ل مقياس االنسباا االجتما
القبل حسب متغري اامو ة ،حيث بلغه قيمة (ن) (.)1.02
ما مت حساا املتوسطان احلسابية واالحنرا ان املعيا ية لد جان املفبوص البعدية ل مقياس
االنسباا االجتما  ،واجلدول ( )3يظهر حلك.
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جدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس االنسحاب االجتماعي
وفقاً ملتغري اجملموعة يف القياس البعدي

االحنراف املعياري

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

التجريبية

20

26.33

2.26

الضابطة

20

45.00

5.84

يالحظ مة اجلدول ( )3ن املتوسط احلسايب ألداء راد اامو ة الدابطة ل اختبا االنسباا
االجتما س القياس البعد ل مة املتوسط احلسايب ألداء راد اامو ة التاريبية ،وللتبقق مة وجود ر
ح داللة عحصا ية ب املتوسط  ،مت استخدام اختبا حتليل التباية املارتك ( ،)ANCOVAواجلدول ( )4يب
هلد النتا .
جدول ( )4حتليل التباين املشرتك ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس االنسحاب االجتماعي
وفقاً ملتغري اجملموعة يف القياس البعدي

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

التطبيق القبلي

8410.694

1

8410.694

266.962

000.

اجملموعة

1874.829

1

1874.829

59.509

*0.000

اخلطأ

850.640

37

31.505

اجملموع

1136.123

39

* a ≤ 0.05

يظهر مة اجلدول ( )4ن قيمة (ر) ابلنسبة ملتغري اامو ة بلغه ( ،)59.509وهلد القيمة حان داللة
عحصا ية ند مستو ( ،)0.000مما يدل ل وجود ر ح داللة عحصا ية ب متوسط جممو يت الد اسة
(التاريبية ،والدابطة) ،وملعر ة اكاد الداللة مت حساا املتوسطان احلسابية املعدلة لالختبا البعد و قاً
للمامو ة ،واجلدول ( )5يوةح حلك.
جدول ( )5املتوسطات احلسابية املعدلة يف مقياس االنسحاب االجتماعي البعدي
حسب متغري اجملموعة

اجملموعة

العدد

املتوسط احلساب

اخلطأ املعياري

التجريبية

20

26.33

2.26

الضابطة

20

45.00

5.84

قيمة ت

االحتمالية

2.63

0.009

يالحظ مة اجلدول ( )5ن قيمة املتوسط احلسايب للمامو ة التاريبية قل مة متوسط اامو ة الدابطة
(ن = 2.63؛  .)0.01<Pويتدح مة اجلدول ن متوسط د جان اامو ة الدابطة (س= )45.00ل مة
متوسط اامو ة التاريبية (س=  ،)26.33وهلا يعين ن مستو االنسباا االجتما للمامو ة التاريبية
قل مة مستو االنسباا االجتما لد اامو ة الدابطة ،وهلا يؤ د ل دو الربجم العالج س خفض
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ينة مة املراهق الالجئ س مدينة ع بد

مة خالل الداللة اإلحصا ية للفرو ب اامو ت الدابطة والتاريبية س القياس

البعد .
ولإلجابة ل السؤال الثان ،مت التبقق مة الفرةية الثانية ،حيث قام الباحث حبساا املتوسطان
احلسابية واالحنرا ان املعيا ية لد جان (الل و واإلجث) البعدية ل مقياس االنسباا االجتما  ،واجلدول
( )6يظهر حلك.
جدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس االنسحاب االجتماعي
وفقاً ملتغري اجلنس يف القياس البعدي

االحنراف املعياري

اجلنس

العدد

املتوسط احلساب

اإلانث

10

19.99

1.07

الذكور

10

31.88

0.98

يالحظ مة اجلدول ( ) 6ن املتوسط احلسايب لإلجث ل مقياس االنسباا االجتما س القياس
البعد ل مة املتوسط احلسايب للل و  ،وللتبقق مة وجود ر ح داللة عحصا ية ب املتوسط  ،مت
استخدام اختبا حتليل التباية املارتك ( ،)ANCOVAواجلدول ( )7يب هلد النتا .
جدول ( )7حتليل التباين املشرتك ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس االنسحاب االجتماعي
وفقاً ملتغري اجلنس يف القياس البعدي

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

التطبيق القبلي

3723.338

1

3723.338

767.018

000.

اجلنس

237.872

1

237.872

49.002

*0.000

اخلطأ

58.252

17

4.854

اجملموع

4019.462

19

* a ≤ 0.05

يالحظ مة اجلدول ( )7ن قيمة (ر) ابلنسبة ملتغري اجلنس بلغه ( ،)49.002وهلد القيمة مبستو
داللة ( ،) 0.000مما يدل ل وجود ر ح داللة عحصا ية ب متوسط (اإلجث ،والل و ) ل مقياس
االنسباا االجتما بعد تعرةهم للربجم العالج  ،ولتبديد اكاد الفر قد مت استخراج املتوسطان
احلسابية املعدلة ملقياس االنسباا االجتما البعد و قاً للانس ،واجلدول ( )8يوةح حلك.
جدول ( )8املتوسطات احلسابية املعدلة يف مقياس االنسحاب االجتماعي البعدي حسب اجلنس
اجلنس

العدد

املتوسط احلساب

اخلطأ املعياري

اإلانث

10

19.99

1.07

الذكور

10

31.88

0.98

يالحظ مة اجلدول ( ) 8ن قيمة املتوسط احلسايب املعدل امو ة اإلجث قل مة متوسط جممو ة الل و ،
وهلا يعين ن مستو االنسباا االجتما قل لد جممو ة اإلجث مة جممو ة الل و .
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مناقشة النتائج

ظهرن النتا وجود رو حان داللة عحصا ية ب اامو ت التاريبية والدابطة س د جان االنسباا
االجتما  ،تعز عر الربجم العالج ،وه لصاحل اامو ة التاريبية .حيث يعزو الباحث حلك عر ما تدمنته
اجللسان مة عاليان سا دن املراهق ل التفريغ النفس والتفا ل االجتما  ،قد مت استخدام عالية تقليل
احلساسية التد جي مة خالل احلديث ة بناء الاخصية ومها ان االتصال والتفريغ االنفعايل ملسا دهتم ل
خفض التوت ر اجلسد ل يوظفوا ماا رهم س التعبري ة املواقم احلياتية اليت مرو هبا والتخفيم مة دم
التفا ل االجتما  ،ابإلةا ة عر مسا دهتم س التعبري ة ماا رهم وانفعاالهتم سواء السلبية منها و االجيابية.
ليهم ابلراحة النفسية
ومة هنا سه متا ية التفا ل االجتما والتبدث مع اآلخرية والعمل اجلما
والاعو ابلسعاد  .ما سا دن عاليان الزاي ان امليدانية واالحتفال س ختفيم انسباهبم االجتما مة خالل
نظرهتم اإلجيابية ألنفسهم ولآلخرية مة خالل تفا لهم االجتما والد م والتعاطم الل تلقاد خالل اجللسان
مما انع س ل شعو هم ابألمان والتعبري ة ماا رهم والوصول عر نه رد ا ل س ااتمع وله وجودد س احليا .
ما ن تعديل التصو اللهين ة اللان و يفية الظهو االجتما املد ك مة قبل املراهق عجراء هام مة
شأنه حتس الصو املاوهة ة اللان ،حيث ن دو التخيل السليب ة اللان س زايد القلق واخنفاض األداء
لد الالجئ املراهق مة حو االنسباا االجتما  ،و ن نتا اامو ة التاريبية انه دالة جوهراي مقا نة
مع اامو ة الدابطة اليت مت تعريدها للمواقم االجتما ية س غياا تدخل الج  ،س ح تلقه اامو ة
التاريبية العالج املعرس مصبواب ابلتعرض ،حيث سا دها سلوا ع اد البناء املعرس ومواقم التفا ل
االجتما س التقليل مة اإلد اك االجتما السليب ،وزايد اإلد اك االجتما اإلجيايب ،وهو ما زز النتياة
لصاحل اامو ة التاريبية .وتتفق نتياة هلد الد اسة مع د اسة ل مة العمروس ( )2015اليت ظهرن مد
عالية برجم ع شاد نفس (معرس-سلو ) س خفض االنسباا واخلال االجتما  ،ود اسة ةمر و بو
طية ( ) 2013اليت ظهرن عالية برام الجية قا مة ل التدخالن املر ز ل الصدمة س خفض مستواين
راض قلق لد ينة مة الالجئ السو ي  ،ود اسة نيستلر وقولدبيك ( )Nestler & Goldbek, 2011أت ري
التد يب املعرس السلو ل الفا لية االجتما ية لد املراهق  ،ود اسة الر ا واجلمال ( )2011بد اسة
هد ه عر معر ة ا لية برجم تدخل معرس سلو قا م ل الدبط اللايت س حتس ال فاء االجتما ية،
ود اسة ليفرانسوا وآخرون ( )Lefrançois, et al., 2011اليت هد ه عر معر ة مد أت ري تطبيق معرس سلو
جديد متعلق بلعب األدوا ل أت يد اللان والقلق االجتما  ،ود اسة اخلصبة ( )2010اليت ظهرن ا لية
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للبد مة السلوك االنسبايب  ،ود اسة واد ( )2003اليت ظهرن

ر العالج املعرس السلو ابستخدام تقنية االسرتخاء ومراقبة اللان س خفض القلق.
ما ظهرن النتا نه توجد رو حان داللة عحصا ية ب اإلجث والل و س مستو االنسباا
االجتما با ل دل ،تعز للربجم العالج لصاحل اإلجث .ألن املراهق الل و يقع ل اهلهم أبناء
و أخو مة الل و ثرياً مة األ باء وخصوصاً ند قدان الوالدية ،وتصبح لديهم دوا متعدد ويتوقع منهم س
نفس الوقه املهام ال بري اجلديد واملختلفة .وترتبط س جوهرها ابالناغال الزا د وبلل اجلهد قد اإلم ان
للبصول ل متطلبان احليا األساسية .ل هلا فيل س حد حاته ابلتأ ري ل نفسية املراهق و ل سلو ه
وماا رد وانفعاالته ،و ل ل شخصيته ليعاين س حمصلة األمر عر االنسباا والقلق والاعو ابلوحد النفسية.
سه لد اإلجث إننا جند ن اإلجث محاهلة قل ب ثري ،وليس ليهة مسئوليان و متطلبان و باء
ل
و التزامان و ا تباطان متعدد وخمتلفة ما هو معهود مة الل و  .ما ن التزام اإلجث وصربهة ل األوةاع
اجلديد يزيد مة قد هتة ل ةبط اجلوانب النفسية والعاطفية واالنفعالية .ونتياة شعو هة ابلراحة النفسية
والطمأنينة لعدم تعرةهة ل ثري مة املواقم واألوةاع االجتما ية واألسرية احملرجة واليت قد تد ع املراهق الل و
عر االنزواء خاية املساءلة والتعليقان ال ثري سواء مة ااتمع احمليط هبم.
ما ن العبء النفس الزا د الل يقع ل اتق الالجئ املراهق يؤد به توازنه االنفعايل الل يؤ ر ل
خمططاته املعر ي ة األمر ايل يقودد عر عخفا د ا ان األج لديه وآليان املواجهة عزاء املواقم االجتما ية اجلديد ،
هلا مة شأنه ن يزيد مة د جة احلزن واألس األمر الل يقودد عر االنسباا االجتما  .وتتفق نتياة
الد اسة مع د اسة ل ويعقوا ( )Ali & Jacob, 2014اليت ظهرن النتا وجود اةطراابن نفسية شديد
ند الالجئ مع ةعم اجلانب االجتما  .ود اسة تو ان وآخرون ( )Tufan, et al., 2013ن العزلة
واالنسباا االجتما انه مة ثر األ راض انتاا اً ب الالجئ بنسبة بلغه ( .)%97.3وختتلم نتاية
الد اسة مع د اسة دزنيس ( )Dziesinski, 2003اليت شا ن النتا عر دم وجود رو تعز عر اجلنس س
مستو االنسباا االجتما .
التوصيات:
ا تماداً ل نتا الد اسة وتفسريها ،يوص الباحث مبا يل :
 .1استخدام الربجم املعرس السلو س الج سلوك االنسباا االجتما
مرحلة املراهقة س بيئان خر .
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 .2ع داد وتد يب املعاجل النفسي س وزا الرتبية والتعليم واملؤسسان املعنية باؤون الالجئ لقيام بتطبيق
العالجية ل الالجئ

املراهق

اللية يعانون مة خفض املها ان والتفا ل

مثل هلد الربام
االجتما .
 .3جيب تعليم الالجئ ل اختالر ما هم املها ان االجتما ية س املواقم اجلديد الالزمة للتفا ل مع
اآلخرية خاصة س املراحل املب ر مة العمر.
 .4ن تبلل اجلهان واملؤسسان املختصة باؤون الالجئ املزيد مة رص التفا ل االجتما واالتصال
لالجئ وت وية القان اجتما ية ،و ن يقوموا بتاايعهم ل اإل صاح ة ماا ر التقبل ،و ن
يااعوا لديهم ماا ر االستقالل واال تماد ل النفس وحرية التعبري لما استطا وا حلك.
مقرتحات حبثية:
س ةوء ما سبق يقرتح الباحث عجراء ما يل :
 .1ا لية برجم معرس سلو س تنمية مها ان التواصل والتفا ل لد ينة مة طلبة مرحلة املراهقة املب ر
اخلاول .
 .2ا لية برجم سلو مجع للتخفيم مة حد الاعو ابلوحد واالنطواء لد ينة مة املراهق
الالجئ س األ دن.
 .3ا لية برجم الج معرس سلو للتخفيم مة حد بعض االةطراابن االنفعالية لد ينة مة
الالجئ .
قائمة املراجع:
أوالً :املراجع العربية

بو ياة ،زاهد و بدهللا ،تيسري ( .)2012اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية .مان :دا وا ل
للنار.

جرابن ،آاين ( .)2011أثر االنفصال الوالدي يف االنسحاب االجتماعي لدى األطفال يف منطقة املثلث
بفلسطني .سالة ماجستري غري مناو  ،جامعة مان العربية ،مان ،األ دن.
حسة ،آيه ( .)2015أثر اإلرشاد اجلمعي يف خفض االنسحاب االجتماعي وحتسني تقدير الذات ومفهوم
الذات لدى األيتام يف مؤسسات الرعاية اإليوائية .سالة ماجستري غري مناو  ،اجلامعة اهلامشية،
الز قاء ،األ دن.
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اخلصبة ،حممد ( .)2010فاعلية برانمج عالجي يستند إىل اللعب اجلماعي للحد من السلوك االنسحاب
وحتسني مفهوم الذات والتكيف االجتماعي لدى الطلبة الوافدين يف املرحلة األساسية بدولة
اإلمارات العربية املتحدة .سالة ماجستري غري مناو  ،لية العلوم الرتبوية والنفسية ،اجلامعة العربية
املفتوحة.
الر ا  ،نعيمة واجلمال ،حنان ( .)2011ا لية برجم تدخل معرس سلو قا م ل الدبط اللايت س حتس
ال فاء االجتما ية وخفض السلوك املعاد للماتمع لد
الرتبية ،جامعة عني مشس.544-507 ،35 ،

مسعان ،مرمي و بو خر ،غسان ( .)2010االنسباا االجتما

ينة س مرحلة املراهقة املب ر  .جملة كلية
لد األطفال املتخلف

قليا و القته ببعض

املتغريان .جملة جامعة دمشق.818-765 ،)4( 26 ،
ةمر  ،جالل و بو طية ،سهام ( .)2013ر العالج املعرس السلو املر ز ل الصدمة والعالج ابملوسيق س
ينة مة طفال احلروا .جملة دراسات العلوم الرتبوية41 ،

خفض راض قلق ما بعد الصدمة لد
(..114-101 ،)1
ةمر  ،جالل ونصا  ،حيىي ( .)2014ر منوحج العالج املعرس السلو املر ز ل الصدمة س خفض راض
اال تئاا لد
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