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 ملخص:

  : دف من الدراسةاله
خفـض مسـتوي  التحقـق مـن فعالیـة برنـامج معرفـي سـلوكي لتهدف الدراسـة الحالیـة إلـى 

 فعالیـةالكشف عن مدي استمرار كذلك الشعور بالذنب لدي عینة من المكفوفین المكتئبین، و 
  شهرین.  وصلتهذا البرنامج علي المجموعة التجریبیة بعد فترة المتابعة التي 

  : عینة الدراسة
) كفیفًا من المكفوفین المكتئبین تراوحـت أعمـارهم ٢٠عینة الدراسة اإلجرائیة من( تتكون
سنة من الذین یعانون من مشاعر الذنب عالیة وغیر سویة. مقسمین إلـي  ٢٣-١٨ما بین 

. مجموعــــة طــــالب مــــن المكفــــوفین المكتئبــــین) ١٠مجمـــوعتین همــــا: مجموعــــة تجریبیــــة(
  .لمكتئبینطالب من المكفوفین ا )١٠ضابطة(

  أدوات الدراسة:
)، مقیــاس بیــك االكتئــاب ١٩٩٦آمــال عبــد السـمیع باظــه( :اختبـار مشــاعر الذنب.إعــداد

: )، البرنــامج (العــالج المعرفــي الســلوكي) إعــداد٢٠٠٠غریــب عبــد الفتــاح غریــب(: إعــداد
  الباحث.

  : نتائج الدراسة
نیـات وتطبیقـات العـالج جاءت نتائج هذه الدراسة تؤكد علي فعالیـة العـالج القـائم علـي ف

المعرفي السلوكي في خفض مستوي مشاعر الذنب العصابیة أو غیر السویة، وكذلك إمكانیة 
ــه مــع بعــض الفئــات الخاصــة خاصــة المكفــوفین  ــي الســلوكي وفنیات اســتخدام العــالج المعرف
واالستفادة منه في تحسین مستوي الصحة النفسیة لـدیهم مـن خـالل الـتخلص مـن معانـاتهم 

عض المشكالت واالضطرابات النفسیة لدیهم خاصة مشـاعر الـذنب العالیـة غیـر السـویة من ب
  أو العصابیة.
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The Effectiveness of a Cognitive-Behavioral program on reducing 
the level of guilt Feeling in a sample of the Depressed Blind 

Dr. Kotb  Abdu Khalil Hanuor 
Lecturer of Mental Hygiene 

Faculty of Education- Kafr elsheikh University 

Abstract: 

The objective of the study: The present study aims to reduce the 
level of guilt in a sample of blind depressed through the 
effectiveness of the program is based on the techniques and 
applications of cognitive behavioral therapy, and detection of the 
extent of the continued effectiveness of this program on the 
experimental group after follow-up period of up to two months.  

Study Sample: The study sample consists of procedural (20) of 
the blind the blind depressed aged 18-23 years who suffer from 
feelings of guilt and high anomalous. Divided into two groups: the 
experimental group (n=10) depressed blind students. Control group 
(n=10) depressed blind students. 

Study Tools: test the feelings of guilt. Setup / Amal Abdel Samie 
Baza (1996), Beck Depression Scale Setup / strange strange Abdel-
Fattah (2000), program (CBT) preparation / researcher. 

Results: The results of this study confirm the effectiveness of 
treatment based on the techniques and applications of cognitive-
behavioral therapy in reducing the level of feelings of guilt neurotic 
or abnormal, as well as the possibility of using cognitive behavioral 
therapy and Vinyath with some special groups especially the blind 
and take advantage of it to improve the level of the mental health of 
their by getting rid of their suffering from some problems and 
mental disorders have special feelings of guilt or abnormal high 
neuroticism. 
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  :مقدمة
مشـاعر الحـزن واأللـم النفسـي الـداخلي،  تتضـمن نفسـیة حالـة مشـاعر الـذنب تعـد

 أنهـا یـرى قیـام الفـرد بأفعـال وتصـرفات، عـن نـاتج تأنیبهـا، أو الـذات بلـوم مصـحوبة

. ف خاطئـة كانـت الشـعور بالـذنب أمـا وغیـر أخالقیـة وسـیئة أو غیـر مقبولـة اجتماعیـًا
خـــالل عملیـــة التنشــــئة االجتماعیـــة مــــن ن یتعلمـــه اإلنســـان فــــي مرحلـــة الطفولـــة مــــ

، أو یتكـــون الشـــعور بالـــذنب نتیجـــة لعالقـــة الفـــرد بـــاآلخرین القـــائمین بعملیـــة التربیـــة
ــــه أكثــــر مــــع  ــــد الفــــرد بتفاعل ــــذنب وینمــــو عن دراكــــه للمواقــــف المســــببة للشــــعور بال وإ

  المواقف االجتماعیة.  
بالقــدر الــذي وتظــل مشــاعر الــذنب فــي نطــاق الســویة مــا دامــت معتدلــة الشــدة 

یــدفع الفـــرد إلـــي االلتــزام بالمبـــادئ والمعـــاییر وتتناســـب مــع مقـــدار الخطـــأ أو الـــذنب 
ویســعى الفـــرد فیهــا إلـــي إصــالح هـــذا الخطــأ، وقـــد تكــون مشـــاعر الــذنب منخفضـــة 
وتدل علي أن الفرد عنده شئ من الالمباالة. في حین قد یحـدث تضـخیم الخطـأ أو 

  لیة.   توهمه  مما یؤدي إلي مشاعر ذنب عا
ویمكن تمثیل مسـتویات مشـاعر الـذنب بمتصـل یمثـل بثالثـة مسـتویات لمشـاعر 

.   الذنب وما تؤدي إلیه ارتفاعًا أو انخفاضًا
مشـــاعر ذنـــب منخفضـــة: وتـــدل علـــي الالمبـــاالة وعـــدم الشـــعور بالمســـئولیة  .١

  تجاه اآلخرین والذات واالنفصال عن الواقع.
الح وتــؤدي إلـي التكیــف مشـاعر ذنــب طبیعیـة: وتتضــمن الرغبـة فــي اإلصـ .٢

  مع الذات واآلخرین.
مشــــاعر ذنــــب مرتفعــــة: وتصــــل إلــــي درجــــة تــــوهم الخطــــأ وتضــــخمه مثــــل  .٣

  مرضي االكتئاب وتؤدي إلي االنسحاب وانخفاض تقدیر الذات.
ــــذنب ولكــــن بالشــــعور بالــــذنب، أي  ال یهــــتم التحلیــــل النفســــي بواقعــــة اقتــــراف ال

قــي وهــو یهــتم بوجــه أخــص بالشــعور بالحاجــة االنفعالیــة التــي تتلــو خــرق أمــر أخال
  ).  ٢٠١: ٢٠٠٥بالذنب(آمال عبد السمیع باظه، 
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مــن  الثالثــة والخامســة الســنتین بــین الطفــل ) أن١٩٣٩-١٨٥٦فرویــد(  یــرى
 مـن التـي یتلقاهـا السـلوك وقواعـد األخالقیـة األحكـام والمعـاییر باسـتدخال یبدأ ،العمر

األخالقیـة  القیم یخالف یقوم بتصرف ماعند لدیه بالذنب بدایات الشعور وتنشأ. والدیه
 مـن عقوبـة الخـوف حالـة مـن بعـدها یتطـور وقـد .والـداه له علمها التي السلوك وقواعد

 ومتضـمناً  فیكون مؤلمـاً  بالذنب، الذاتي اإلحساس إلى حالة اودیب، عقدة في خارجیة

 األخالقي لوكالس بانتهاك معاییر یقوم حین وتأنیبها، الذات وانتقادها إلى اللوم توجیه

ن الشـــعور بالــذنب نتاجـــا إ). ١٠: ٢٠٠٤یـــتهم بانتهاكها(قاســم حســـین صــالح،  أو
 نفسـیا لنســق فـي الشخصــیة یتضـمن فــي ذاتــه مكـونین فــرعیین همـا: المثــل األعلــى،

األنـــا  بجانـــمـــن النـــا والقـــوة الناقـــدة ، ویـــري فرویـــد أن الشـــعور بالـــذنب هـــو حكـــم ا
  .)٨٥: ١٩٩٢نجاتي،  (محمدلألناوظیفة النقدیة الیصدر عن 
 النـاس یحترمـون أن نفسـیة، فیـرى نظـر اجتماعیـة وجهـة  )فـروم اریـك( ویطـرح

نمـا الخوف فحسـب، بدافع ال القانون  یخرجـون عنـدما یشـعرون بالـذنب ألنهـم أیضـاً  وإ

المـذنب  بنـدم مشـروطاً  یكـون تمنحـه السـلطة، بعفـو إال منـه التخفیـف وال یمكـنهم علیـه
: ٢٠٠٤(قاسـم حسـین صـالح، لها وتقبلـه العقوبـة بـه إیقـاع بعـد الخضـوع إلـى وعودتـه

١٠(.  
ــــنفس الفرویــــدیون أن الــــذنب یعــــزي للصــــراع القــــائم بــــین األنــــا  ــري علمــــاء ال ویــ
والصالح العقـابي فـي األنـا األعلـى، وبلغـة أخـري فـإن الشـعور بالـذنب مـن المنظـور 

لوك اإلنســان الفرویــدي یعتبــر العاطفــة المالزمــة لعمــل األنــا األعلــى الــذي یــنظم ســ
وأن المبالغــــة فــــي هــــذا الشــــعور هــــي الطریــــق المــــؤدي لتطــــور األعــــراض النفســــیة 

  ).١٦٦: ٢٠٠٣المرضیة(جهاد عالء الدین، 
 البشـریة، الـنفس داخـل في المعاییر الذاتیة من مجموعة أن الضمیر بیاجیة ویري

واقـف الم أسـاس علـى األخـالق ویقـیم أن یمیز یستطیع عندما الطفل لدى تبدأ بالنضج
 الفـرد األخـالق واسـتجابة لتقـویم اإلدراكـي مشـروط بـالتطور وهـذا لهـا. یتعـرض التـي

 ما وهذا .اإلنسانیة الشؤون والمساواة في العدالة تخدم منطقیة بوصفها قرارات للقوانین
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األخالقیة(قاسـم حسـین صـالح،  مخالفتـه للمعـاییر لـدى بالـذنب الشـعور الفرد إلى یقود
١٠: ٢٠٠٤(.  
 دم أسالیب عدیدة لعالج مشـاعر الـذنب منهـا العـالج بـالمعني والعـالجاستخلقد 

المعرفــي والعــالج العقالنــي االنفعــالي الســلوكي وكــذلك العــالج الســلوكي بــالتعرض 
 أكثــر اســتخداماً العــالج المعرفــي الســلوكي  عــدوكــذلك العــالج المعرفــي الســلوكي. وی

التـــي  الالعقالنیـــة لـــتخلص مــن الصـــور والمعتقــداتعلـــي ا األشــخاص ألنــه یســـاعد
ـــذنبتســـبب لهـــم  عقالنیـــة اســـتبدالها بأفكـــار أخـــري أكثـــر  وأ هـــاتخفیف وأ الشـــعور بال

)Dumount R,1996:82(.  
بـــین  ارتباطیــه) علــي وجـــود عالقــة ١٩٩٥دراســة محمـــد ســعفان(نتــائج تؤكــد و  

األفكــــار الالعقالنیــــة والشــــعور بالــــذنب. وفاعلیــــة العــــالج العقالنــــي االنفعــــالي فــــي 
الالعقالنیــة واســتبدالها بأفكـار عقالنیــة وهــو مـا یترتــب علیــه  تعــدیل األفكـارإمكانیـة 

  النسبي من الشعور بالذنب.التخفیف 
فنیــات وتطبیقــات العــالج المعرفــي الســلوكي فمــن المفیــد التعــرف أكثــر علــي لــذا 

ـــذنب و  مســـتوي فـــي خفـــض ـــذنب لوجـــود عالقـــة بـــین الشـــعور بال فكـــار األمشـــاعر ال
  نطقیة، والتفكیر السلبي. مالالالعقالنیة وغیر 

أساســیًا فـــي مــدي واســع مـــن االضــطرابات النفســـیة  اً الشــعور بالـــذنب مكونــ یعــد
والعقلیــــــــة مثــــــــل البارانویــــــــا والوســــــــواس القهــــــــري والنرجســــــــیة والخجــــــــل واألمــــــــراض 

 Jan,et)،(Thomas, et al,2010))،١٩٩٤السیكوسوماتیة(آمال عبد السمیع باظه،

al,2007))، Sandra, et al, 2003)،(Strelan,2007 ویعتبــر االكتئــاب أكثــر ،(
 ،(Kayhan G, et al,2002)االضـطرابات النفســیة معانــاة مــن الشــعور بالــذنب 

)Lynn, et al,2002،( منتهى مطشـر عبـد الصـاحب علـي):٢٠٠٣،( (Webb, et 

al,2007))،Gojowy, et al,2011(.  فالشــعور بالــذنب یعــد مــن األعــراض الممیــزة
  العامل الحاسم في تشخیصه.  لالكتئاب ویعتبر



  حنور خلیل عبده قطب/ د    فعالیة برنامج معرفي سلوكي لخفض مستوي الشعور بالذنب لدي عینة من المكفوفین المكتئبین
ــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١١٨ 

) أن تضــخیم األخطـــاء مــن أهـــم ٢٠٠: ٢٠٠١وتــري آمــال عبـــد الســمیع باظـــه(
أعـــراض االكتئــــاب، فهـــو العامــــل األساســـي فــــي تشـــخیص االكتئــــاب وهـــذا العامــــل 

  الممیز لمرض االكتئاب عن باقي االضطرابات األخرى.
ـــذنب عبـــارة عـــن مشـــاعر اآلســـي والوقـــد یرجـــع ذلـــك   هنـــدم وكـــر ألن الشـــعور بال

مكــون عقــاب الــذات هــو المســئول عــن هــذا الشــعور،  دالــذات والحاجــة للعقــاب ویعــ
والــذي یــدفع مــن یشــعر بــه إلــي أنــه یســتحق العقــاب ممــا یــؤدي إلــي الشــعور غیــر 

ــــي المعانــــاة مــــن بالمحتمــــل  ــــذات والدونیــــة ممــــا یــــؤدي إل الیــــأس والنفــــور وتحقیــــر ال
  االكتئاب.

لـدي اإلنسـان فـي التواصـل والتكیـف مـع تعد حاسة البصر من الحـواس المهمـة 
البیئــة المحیطــة، فــإن فقــدان هــذه الحاســة ســواء بالفقــدان الجزئــي أو الفقــدان الكلــي 
یشــعر الفــرد بــالعجز عــن التكیــف مــع البیئــة واآلخــرین، ویكــون أكثــر اعتمــادًا علــي 
الغیــر األمــر الــذي یجعلــه حســاس أكثــر مــن اآلخــرین، ممــا قــد یعرضــه للوقــوع فــي 

إن معــدل االكتئــاب ة مــن االضــطرابات النفســیة المختلفــة خاصــة االكتئــاب. المعانــا
 وأنلــدى األشــخاص الــذین یعــانون فقــدان البصــر أعلــى بكثیــر مــن عامــة الســكان، 

ــــــدیهم ظهــــــریحــــــوالي ثلــــــث البــــــالغین المعــــــاقین بصــــــریا   أعــــــراض االكتئــــــاب ل

(Rees,2012).  
الكتئـــاب لـــدي وتشـــیر الدراســـات التـــي أجریـــت علـــي ضـــعاف البصـــر إلـــي أن ا 

ن  یإفیـنس وآخـر ضعاف البصر أكثر من المبصـرین خاصـة كبـار السـن مثـل دراسـة 
Evans J.D, et al(2007) انتشــار االكتئــاب بنســبة  إلــي التــي أوضــحت نتائجهــا

. كمــا أظهــرت دراســة % لــدي المبصــرین٤,٦ بصــر مقارنــةً  ضــعاف% لــدي ١٣,٥
 ٪ ٢٩,٤حــوالي ب ینتشــر أن االكتئــاب Hayman, et al,(2007) هایمــان وآخــرین 

حـوالي  أن Rees et al (2007) كما بینـت دراسـة ریـس وآخـرین .بصر لدي ضعاف
دراســـة بـــراتش لـــدیهم أعـــراض اكتئـــاب. كمـــا بینـــت بصـــر ال ضـــعاف٪ مـــن  ١٤،٧
أن نســبة االكتئــاب لــدي التــي أجریــت فــي الهنــد  Braich, et al,(2011)ن یوآخــر 
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شـــار االكتئـــاب لـــدي ضـــعاف البصـــر %، بینمـــا نســـبة انت٤٨المكفـــوفین تصـــل إلـــي 
إلي أن نسـبة انتشـار االكتئـاب  Brody(2001)برودي وقد أشار  %.١٦تصل إلي 

  %من ضعاف البصر. ٣٢,٥تصل إلي قد بین المعاقین بصریًا 
  ة الدراسة: مشكل

فـي تخفیـف  مبات االهتمام بذوي االحتیاجات الخاصـة أمـرًا ضـروریًا ومسـاعدته
الضــطرابات النفســیة والتــي قــد تكــون مصــاحبة لإلعاقــة، معانـاتهم مــن المشــكالت وا

فالمعـــاقین البصــــریة خاصــــة المكفــــوفین یعــــانون مــــن بعــــض االضــــطرابات النفســــیة 
  المصاحبة لإلعاقة وأكثرها أهمیة وانتشارًا االكتئاب. 

وتُعـــد مشـــاعر الـــذنب مـــن المتغیـــرات النفســـیة ذات األهمیـــة الخاصـــة بالحـــاالت 
فســیة خاصــة االكتئــاب إال أنهــا لــم تلــق االهتمــام الكــافي المرضــیة واالضــطرابات الن

في الدراسات النفسیة حتى اآلن. برغم أن مشاعر الذنب تسـبب كثیـر مـن المتاعـب 
للفـــرد الـــذي یعـــاني منهـــا فتـــؤدي إلـــي ضـــیاع للوقـــت والجهـــد وتتـــداخل جـــوهري فـــي 

إلنجـاز أنشطة الحیاة الیومیة السویة؛ فهي تعمـل علـي تـدهور فـي قـدرة الفـرد علـي ا
والعمــل كمــا تــؤثر فــي توافقــه النفســي. وعــدم التمتــع بمبــاهج الحیــاة والشــعور بعــدم 
األهمیــة والتقلیــل مــن قیمــة الــذات والشــعور بالدونیــة وتحفیــز الــذات ممــا یــؤدي إلــي 

  االكتئاب. 
لــذا فإنـــه مـــن الضـــروري البحـــث عــن عـــالج لتخفیـــف أو خفـــض هـــذه المشـــاعر 

دي بـدورها إلـي تخفیـف حـدة اضـطراب االكتئـاب العصابیة أو غیر السویة، التي تـؤ 
  مشكلة الدراسة الحالیة في التساؤل الرئیسي التالي: صیاغةو یمكن  لدیهم.

ـــا مـــــدي فاعلیـــــة برنـــــامج معرفـــــي ســـــلوكي فـــــي خفـــــض الشـــــعور بالـــــذنب  - ١ مــ
 العصابي لدي عینة من المكفوفین المكتئبین؟

 هــــل یــــؤثر خفــــض مســــتوي الشــــعور بالــــذنب العصــــابي فــــي تخفیــــف حــــدة - ٢
 المكتئبین؟ ناضطراب االكتئاب لدي المكفوفی
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مــا مــدي اســتمراریة فاعلیــة العـــالج المعرفــي الســلوكي فــي خفــض مســـتوي  - ٣
الشــعور بالـــذنب العصــابي لـــدي المكفــوفین المكتئبـــین للمجموعــة التجریبیـــة 

 بعد فترة المتابعة؟

  :أهمیة الدراسة
عملیـة نجملهـا فـي میة إجراء الدراسة الحالیـة فـي عـدة مبـررات نظریـة و تتمثل أه
 النقاط التالیة:

أنها تتنـاول بالدراسـة والتـدقیق متغیـر لـم یلـق االهتمـام الكـافي وهـو متغیـر  - ١
أكثــر المتغیــرات تــأثیرًا فــي حیــاة الفــرد عنــد الشــعور بالــذنب الــذي یعــد مــن 

ـــــــي كثیـــــــر مـــــــن  ـــــــه منـــــــه ف ـــــــواع األنشـــــــطة ومعانات ممارســـــــته لمختلـــــــف أن
تئــــاب، والــــذي ینشــــأ نتیجــــة االضــــطرابات النفســــیة خاصــــة اضــــطراب االك

 لمحاسبة اإلنسـان لنفسـه لتوهمـه ارتكـاب خطـأ أو ذنـب أو اثـم أو معصـیة
ممــا یــؤدي إلــي محاســبة وعقــاب الــذات والشــعور بالدونیــة وتحقیــر الــذات 
والمــــزاج االكتئــــابي. ویعــــد هــــذا قیمــــة نظریــــة تمثلــــت فــــي نــــدرة الدراســــات 

 لباحث).  المختلفة التي تناولت هذا المتغیر(في حدود علم ا

أن هذه الدراسة تتناول تطبیقات وفنیات العالج المعرفي السـلوكي وقیـاس  - ٢
آثرها في خفض مستوى الشـعور بالـذنب ممـا یثسـهم فـي خفـض االكتئـاب 
لــــدي هــــذه العینــــة. ویعــــد هــــذا قیمــــة تطبیقیــــة تمثلــــت فــــي نــــدرة الدراســــات 

 المختلفة التي تناولت هذا المصطلح(في حدود علم الباحث).  

الخاصــة أال وهــي فئــة  تتتنــاول فئــة مــن أهــم الفئــات ذوي االحتیاجــا أنهــا - ٣
المكفـــوفین المكتئبـــین، وذلـــك مـــن خـــالل خفـــض مســـتوي الشـــعور بالـــذنب 
لــدیهم ممــا قــد یــؤدي إلــى تخفیــف اضــطراب االكتئــاب و تحســین مســتوي 
ـــدیهم ممـــا یجعلهـــم أكثـــر توافقـــًا مـــع أنفســـهم والمجتمـــع  الصـــحة النفســـیة ل

ألقصـي درجـة  ماقة وبالتالي یساعد على استغالل قـدراتهوأكثر تقبًال لإلع
 ممكنه وأكثر دمجًا في المجتمع.



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢١  

  :الدراسة أهداف
ـــذنب لـــدي عینـــة مـــن  تهـــدف الدراســـة الحالیـــة إلـــى خفـــض مســـتوي  الشـــعور بال
المكفــوفین المكتئبـــین وذلـــك مـــن خـــالل فعالیـــة برنـــامج قـــائم علـــي فنیـــات وتطبیقـــات 

شــف عــن مــدي اســتمرار فاعلیــة هــذا البرنــامج علــي العــالج المعرفــي الســلوكي، والك
  المجموعة التجریبیة بعد فترة المتابعة التي قد تصل إلي شهرین. 

  :الدراسة مصطلحات
 :Guilt Feelings  الذنب مشاعر -١

هـــــو شـــــعور بالتأنیـــــب یتناســـــب مـــــع مخالفـــــة الفـــــرد الفعلیـــــة لمســـــئولیته للقواعـــــد 
و اسـتجابة مبـالغ فیهـا للمخالفـات الحقیقیـة األخالقیة والشعور بالذنب الباثولوجي، هـ

أو المتخیلة. وهذا النوع من مشاعر اإلثم في التحلیـل النفسـي یعـرف الصـراع باألنـا 
وســلطاتها الخلقیــة وهــي االنــا األعلــى ویتضــمن الشــعور بــاإلثم فــي معظــم الحــاالت 

ء فقــدان تقــدیر الــذات، والحاجــة للتعــدیل واإلصــالح(جابر عبــد الحمیــد جــابر، عــال
). وشـــعور باســـتحقاقیه اللـــوم والعقـــاب إزاء اتهامـــات ١٤٦٢: ١٩٩٠الـــدین كفـــافي، 

  .)Barnhart, 1990: 946مضادة باتجاه الذات حیال ما ارتكبه الفرد من أخطاء(
تنشــأ عــن نــدم اإلنســان علــي ارتكابــه فعــال مــا ولومــه لنفســه،  انفعالیــةوهــو حالــة 

ـــم یفعـــل ذلـــك وهـــذا الشـــعور یلعـــب فـــي دوره تقـــویم شخصـــیة اإلنســـان  وتمنیـــه أنـــه ل
ودفعــه إلــي تجنــب األفعــال المشــینة وارتكــاب الــذنوب التــي تســبب لــوم الــذات والنــدم 

). كمــا أنــه شــعور بــاأللم والنــدم یــرتبط بــادراك الفــرد ١٠٦: ١٩٩٢(محمــد نجــاتي، 
 & Jones)بأنـــه قـــد صـــدر عنـــه تجـــاوز یخـــالف مـــا ارتضـــاه لنفســـه مـــن قواعـــد

Kugler,1992:246). 
 
  

  یف إجرائیاً التعر:  
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داخلــي أي حــوار بــین الفــرد ونفســه وقــد  نفســيویعــرف الشــعور بالــذنب بأنــه ألــم 
یكـــون شــــعورا وهمیــــا مبالغــــا فیــــه وغیــــر مـــرتبط بخطــــأ واقعــــي، وأحیانــــا أخــــري یقــــل 
الشــعور بالــذنب إلــي درجــة عــدم الالمبــاالة وعــدم تحمــل المســئولیة، ویــرتبط الشــعور 

ه أو المحیطــین بــه(آمال عبــد الســمیع باظــه، بالــذنب إمــا بأخطــاء تتعلــق بــالفرد ذاتــ
  ) والدراسة الحالیة تتبنى هذا التعریف والمقیاس المعد لقیاسه.١٣٨: ١٩٩٦
 Depression االكتئاب -٢

التـي تتـراوح بـین حـاالت الخـوف المعتدلـة  المستمرالحزن  هو حالة انفعالیة من
تكــون هــذه المشــاعر نســبیا واللجــوء إلــي أقصــي مشــاعر الیــأس والقنــوط، وغالبــا مــا 

مصحوبة بفقدان المبـادأة وفتـور الهمـة واألرق وفقـدان الشـهیة وصـعوبة فـي التركیـز 
). ٩١٦: ١٩٩٠واتخـــاذ القرارات(جـــابر عبـــد الحمیـــد جـــابر، عـــالء الـــدین كفـــافي ، 

واكتئـــاب یصـــیب الـــنفس وكســـاد فـــي القـــوي الحیویـــة والحركیـــة، وهبـــوط فـــي النشـــاط 
ري كتـوهم المـرض وأوهـام اتهـام الـذات والهلوسـة الوظیفي وقـد یكـون لـه أعـراض أخـ

واالســتثارة ولالكتئــاب ثالثــة مســتویات مــن الشــدة، هــي االكتئــاب الخفیــف والحــداد، 
والــذهول االكتئابیــة ومــن أخطــر ســمات االكتئــاب المیــل لالنتحــار وهــو میــل موجــود 

ــــد المــــنعم الحفنــــي،  ــــالمرض، وفــــي دور النفاهة(عب : ١٩٩٤طــــوال فتــــرة اإلصــــابة ب
٢٠٦.(  

الحیویـــة والنشـــاط والیـــأس وقـــد  ضوهــو حالـــة تشـــیر إلـــي الكآبـــة والقنـــوط وانخفـــا
یحــــدث االكتئــــاب بصــــورة و حقیقــــة و دون حــــدوث تــــأثیرات طویلــــة المــــدى، إال أن 
االكتئــاب الشــدید الحــاد یعــد مشــكلة صــحیة ونفســیة خطیرة(رشــاد علــي عبــد العزیــز 

  ).٦٧: ٢٠٠١موسي، 
) DSM IIIالضــطرابات العقلیــة والنفســیة (ویعــرف الــدلیل اإلحصــائي الثالــث ل

االكتئـــاب بأنـــه اضـــطراب یتضـــمن األعـــراض المعروفـــة اآلتیـــة نقـــص فـــي الدافعیـــة 
الشكوى الجسدیة وصعوبة التركیز وذلـك علـي  –تقدیر الذات المنخفض  –والحزن 
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عكـس نوبـة الهــوس وتتضـمن الزیـادة فــي النشـاط والسـلوكیات الشــاذة غیـر المتوقعــة 
  ).١٤٢: ٢٠٠٥لسمیع باظه ، (آمال عبد ا
 :التعریف اإلجرائي  

علیهـا الفـرد علـي مقیـاس االكتئـاب والـذي یتكـون مــن  یحصـلوهـو الدرجـة التـي 
الشــــعور  –عــــدم الرضــــا  –الشــــعور بالفشــــل  –التشــــاؤم  –األبعــــاد التالیــــة (الحــــزن 

 –التـــردد  –االنســـحاب االجتمـــاعي  –إیـــذاء الـــذات  –عـــدم حـــب الـــذات  –بالـــذنب 
فقــدان الشــهیة)(غریب عبــد الفتــاح  –التعــب  –صــعوبة النــوم  –ة الــذات تغیــر صــور 

  ). ٢٠٠٠غریب، 
 :Cognitive Behavior Therapy  العالج المعرفي السلوكي -٣

یعــرف العــالج المعرفــي الســلوكي أنــه تــدخل معرفــي فــي إطــار العــالج الســلوكي 
هــو أنــه  ولعــل أفضــل مــا یمكــن الوصــول إلیــه مــن تصــنیف لهــذا التــدخل المتمــایز

ـــم الـــنفس  اســـتراتیجیات تـــدخل عالجـــي ســـلوكي مشـــنقة مـــن نمـــوذج معرفـــي فـــي عل
المرضــي، وأنــه علــي الــرغم مــن تركیــز األهــداف المبدئیــة لهــذه االســتراتیجیات علــي 
المعتقـــــدات والعملیـــــات المعرفیـــــة والمـــــدركات العقلیـــــة التـــــي یفتـــــرض أنهـــــا أســــــاس 

ة النوعیـة یـتم اسـتخدامها أیضـا االضطرابات النفس، فإن عدید مـن الفنیـات السـلوكی
  ).Kaplan, et al,1988:2151في إطار هذا التدخل(

كمــا یعــرف أیضــًا علــي انــه أحــد المنــاهج العالجیــة التــي تهــدف لتعــدیل الســلوك 
الظـاهري لــدي العمیــل مــن خــالل التــأثیر فـي عملیــات التفكیــر عــن طریــق: التــدریب 

علـــي حـــل المشـــكالت، وقـــف  علـــي مهـــارات المواجـــه، الـــتحكم فـــي القلـــق، التـــدریب
األفكــار الســلبیة، الــتعلم الــذاتي وأســلوب بیــك المعرفــي فــي عــالج االكتئــاب والقلــق، 

  ).١٧٤: ١٩٩٠....إلخ(لویس كامل ملیكة ، 
ــــابع  ــــیم وتت ــــه تحدیــــد وتقی ــــتم مــــن خالل وأن العــــالج المعرفــــي الســــلوكي مــــدخل ی

لســلوك غیــر  الســلوك ویركــز هــذا المــدخل علــي تطــور وتكیــف الســلوك أیضــا نتیجــة
تكیفـــي مـــن خـــالل هـــذا المـــدخل یـــتم تعـــدیل العدیـــد مـــن المشـــكالت الكلینیكیـــة مثـــل 
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القلــق، االكتئــاب، والعــدوان، وغیرهــا مــن االضــطرابات، ویســتخدم هــذا التكنیــك فــي 
تعـدیل سـلوك كــل األشـخاص ویشـمل ذلــك األطفـال والمـراهقین والكبــار وفـي المنــزل 

كل مـن األسـاس المعرفـي والعـالج السـلوكي  والمدرسة والعمل، وقد وجد تداخل بین
المعرفـــي والنظریـــة المعرفیـــة ، حیـــث أن كـــال منهمـــا یتضـــمن نفـــس المحتـــوي حیـــث 
أنهما یعتمدان علي العملیات المعرفیة وتخیل السـلوك المشـكل ووضـع خطـة للعمـل 
علــي عالجــه حیــث أن العــالج الســلوكي المعرفــي یعمــل علــي تغییــر الســلوك بعــدة 

ــــــــيطــــــــرق واضــــــــحة هي( ــــــــدور  -التــــــــدخل المعرف التعزیــــــــز اإلیجــــــــابي)  –لعــــــــب ال
(Nekazdin, 1994:4) .  

ویعد العالج المعرفي السلوكي من أشكال العالج النفسـي الحـدیث نسـبیا ویركـز 
عطــــاء المعــــاني لخبراتــــه  فیــــة إدراك الفــــرد للممیــــزات المختلفــــة وتفســــیرها، وإ علــــي كی

لتشــغیل المعرفــي للمعلومـــات المتعــددة. ویســتند هــذا الــنمط العالجــي علــي نمــوذج ا
(العلمیات العقلیة الذي تري أنـه خـالل فتـرة التـوتر النفسـي یصـبح تفكیـر الفـرد أكثـر 
جمــودا وأكثــر تشــوها، ویصــبح أحكامــه مطلقــة ویســیطر علیهــا التعمــیم الزائــد، كمــا 
تصـــبح المعتقـــدات األساســـیة للفـــرد حـــول نفســـه والعـــالم مـــن حولـــه فـــي رده بدرجـــة 

  ).٢١: ٢٠٠١د اهللا محمد ، كبیرة) (عادل عب
) علــي أنــه مجموعــة مــن المبــادئ واألســس التــي تــؤثر فــي ١٩٧٦یعرفــه بیــك ( 

ــــــــذكر،  ــــــــل، الت ــــــــة(تفكیر ، تخی ــــــــات المعرفی ــــــــادئ هــــــــي: العملی الســــــــلوك وهــــــــذه المب
اإلدراك،....) ذات عالقـــة بالســـلوك المختـــل وظیفیـــا. تعـــدیل هـــذه العملیـــات یكـــون 

ك ؛ فالسـلوك المختـل النـاتج عـن نمـاذج تفكیـر وسیطا مهما إلنتاج تغییـر فـي السـلو 
متفرقة، ثم اإلبقـاء علیهـا وهـي أي مصـادر كعرفیـة سـلبیة وغیـر واقعیـة أي توقعـات 

  ).٢٦٩: ٢٠٠٢سلبیة(آمال عبد السمیع باظه ، 
 :التعریف اإلجرائي  

والتـي  الحدیثـةالمعرفي السلوكي علي أنه أحد التیارات العالجیة  العالجتعریف 
أساســـــیة بالمـــــدخل المعرفـــــي لالضـــــطرابات االنفعالیـــــة، ویهـــــدف هـــــذا تهـــــتم بصـــــفة 
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األســـلوب إلــــي إقنــــاع الفــــرد أن معتقداتــــه غیـــر المنطقیــــة وتوقعاتــــه وأفكــــاره الســــلبیة 
وعباراته الذاتیة هي التي تحدث ردود الفعل الدالة علي سـوء التكیـف، وذلـك بهـدف 

هـا طرقـا أكثـر مالئمـة تعدیل الجوانب المعرفیـة المشـوهة، ویعمـل علـي أن یحـل محل
للتفكیـــر ، وذلـــك مـــن أجـــل إحـــداث تغیـــرات معرفیـــة، ســـلوكیة، وانفعالیـــة لـــدي الفـــرد   

  ).٢٣: ٢٠٠١(صبحي عبد الفتاح الكفوري، 
  Blind: المكفوفون -٤

فقـدوا حاسـة البصـر أو كـان بصـرهم مـن الضـعف  الـذینیعرف المكفوفین بأنهم 
تعتمــــد علــــي اســــتخدام البصــــر وال بدرجــــة یحتــــاجون معهــــا أي أســــالیب تعلیمیــــة ال 

یســتطیعون التعامــل البصــري مــع مســتلزمات الحیــاة الیومیــة بالقــدر الــذي یتــیح لهــم 
). فهـــي ١٩٠: ١٩٩٨(إبـــراهیم عبـــاس الزهیـــري،  األخـــذ والعطـــاء فـــي یســـر وكفـــاءة

لدرجـة  المناسـبة والتربویـة األغراض التعلیمیة وفق المعاقین بصریا فئات بتحدید تعنى
 والوسـائل "بریـل طریقـة ""باسـتخدام یتعلمون الذینالمكفوفون هم األطفال و  . اإلعاقة

   (Salvia & Ysseldyke ,2004: 254)  .      استخدام البصر األخرى دون
  تنطبق علیه الشروط التالیة: منالكفیف هو و 

 فقد البصر التام. .١

فـي العینـین معـا أو فـي العـین األقـوى بعـد  ٦/٦٠حدة إبصار أقـل مـن  .٢
 .)٢٤٢: ٢٠٠١، موسىعلى حیح بالنظارات الطبیة(رشاد التص

 قـدم أو ٢٠٠/٢٠عـن  تقل المركزیة إبصارها حدة تكون التي الفئة هم نو المكفوف

 ، النظـارات أو العدسات بعد استخدام أي التصحیح العینین بعد أقوى في متر ٦/٦٠
حیــة والكفیـف مـن النا. )(Tatman , 2005:321أو أقـل درجـة ٢٠ ومجـال الرؤیـة

المهنیــة یعــرف بأنــه ذلــك الفــرد غیــر القــادر علــي ممارســة عملــه بســبب ضــعف أو 
عجز في بصره األمر الـذي یـؤدي إلـى عجـزه االقتصـادي بحیـث ال یسـتطیع كسـب 

  .)١٨٠: ٢٠٠١عیشه(سعید حسني العزة، 
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  التعریف اإلجرائي للمكفوفین المكتئبین: .١
تـــرة قلیلـــة مـــن المـــیالد هــي الشـــخص الـــذي فقـــد اإلبصـــار قبـــل المـــیالد أو بعـــد ف

قـدم  ٢٠/٢٠٠وحدة اإلبصار لدیه فـي أقـوي العینـین بعـد اسـتخدام معینـات بصـریة 
  متر وممن یحصلون علي درجة عالیة علي مقیاس االكتئاب. ٦/٦٠أو 

  -الدراسات السابقة:
  وتشمل ثالثة محاور هي:  

 اب.: دراسات وبحوث تناولت الشعور بالذنب وعالقته باالكتئالمحور األول 

 دراســـة وبحـــوث تناولـــت أســـالیب العـــالج المختلفـــة للشـــعور المحـــور الثـــاني :
 بالذنب.

 المحور الثالث.  : دراسات تناولت االكتئاب لدي المكفوفین والمعاقین بصریًا

  أوال: دراسات وبحوث تناولت الشعور بالذنب من حیث عالقته باالكتئاب:
إلــي  Zahn – waxler, et al,(1990)واكســلر وآخـرین –زان  دراسـةهـدفت 

الكشــف عــن األشـــكال التكیفیــة وغیــر التكیفیـــة للشــعور بالــذنب لـــدي األطفــال، مـــن 
خــالل مقارنــة مجمــوعتین مــن األطفــال (أطفــال أمهــات عادیــات) ، (أطفــال أمهــات 
مصابات باالكتئاب)، مع محاولة الكشف عـن العالقـة بـین الشـعور بالـذنب وبعـض 

) ٨٧ي والعدوانیـة، تكونـت عینـة الدراسـة مـن (االنفعاالت األخرى كالتقمص العـاطف
طفــًال تراوحــت أعمــارهم بــین الخامســة والتاســعة ، كشــفت النتــائج أن األم المصــابة 

فـــي جـــو مـــن القلـــق وخیبـــة  –فـــي ســـیاق تفاعلهمـــا معـــًا  –باالكتئـــاب تغـــرق طفلهـــا 
األمــل واإلحبـــاط ومشـــاعر الـــذنب، حیـــث كشــفت النتـــائج عـــن أن النبـــات كـــن أكثـــر 

إلــي الشــعور بالــذنب وبــالتقمص الوجــداني والمشــاركة االجتماعیــة،  نن البنیــیمـیًال مــ
وهـذه المشــاعر تجعلهــن أكثــر عرضــة مــن البنیــین ألن یكــون أكثــر شــعورًا بالــذنب ، 

 وأكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب.

األحـداث  حـول Bybee JZ, et al(1996)بیـوبي وآخـرین دراسـة في حین جـاءت
اســتهدفت الدراســة الكشــف  ، االكتئــاب واضـطراب األكــل.التـي تثیــر الشــعور بالــذنب
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عــن العالقــة بــین الشــعور بالــذنب واالكتئــاب واضــطراب األكــل و درجــة االســتجابة 
) طالبــــة مــــن  ٨٥لألحــــداث التــــي تثیــــر الشــــعور بالــــذنب. اشــــتملت العینــــة علــــي ( 

ـــذنب  طالبـــات الجامعـــة فـــي أمریكـــا یصـــفون األحـــداث التـــي تـــؤدي إلـــى الشـــعور بال
المرحلـــة الدراســـیة. وأشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود عالقـــة إیجابیـــة بـــین الشـــعور  خــالل

 بالذنب واضطراب األكل واضطراب االكتئاب لدي طالبات الجامعة.

ــــین الشخصــــیة  Albert S.D(1999)وكشــــفت دراســــة  ألبیــــرت عــــن الفــــروق ب
المتســمة بمشــاعر الــذنب فــي المتغیــرات مثــل القلــق واالكتئــاب  والشخصــیةالخجولــة 

) طالبــًا مــن طــالب الجامعــة فــي أمریكــا.  ٢٣١المخــاطرة. اشــتملت العینــة علــي( و 
أســفرت النتــائج إلــي أن الشخصــیة المتســمة بالخجــل تحقــق نتــائج أعلــي فــي مقیــاس 
القلــق واالكتئــاب عــن الشخصــیة المتســمة بمشــاعر الــذنب. وأن الشخصــیة المتســمة 

  ت الثالثة. بالخجل تحقق نتائج أعلي في االرتباط الخطي للمتغیرا
التـي هـدفت إلـي Kayhan G, et al(2002)  وجـاءت دراسـة كایهـان وآخـرین 

فحــص طبیعــة الشــعور بالــذنب وتحدیــده فــي االكتئــاب األساســي بالمقارنــة بمرضــي 
القلــب المـــرض المــزمن ومجموعـــة ضــابطة . تكونـــت العینــة مـــن ثــالث مجموعـــات 

لقلــــــب المــــــزمن ، ومجموعــــــة المــــــرض ا ٥٣٤مجموعـــــة االكتئــــــاب األساســــــي ن = 
ــــائج عــــن وجــــود ٥٢٠) ، ومجموعــــة ضــــابطة ن( ٥٢٢ن( . وأســــفرت النت ) مریضــــًا

فـــروق بـــین المجموعـــات الـــثالث فـــي الشـــعور بالـــذنب لصـــالح مجموعـــة االكتئــــاب 
األساســـــي خاصـــــة فـــــي الـــــذنب الـــــوهمي والشـــــعور بالـــــذنب النـــــاتج عـــــن المعـــــاییر 

  األخالقیة.
بـین المكتئبـین وغیـر Lynn E. O, et al(2002)  دراسـة لـین وآخـرین  وقارنـت

المكتئبــین فــي الشــعور بالــذنب والخــوف مــن التقیــیم الســلبي واالستســالم والتعــاطف. 
 –رجــل  ١٨) مـنهم (٥٢تكونـت العینـة مــن مجمـوعتین مجموعـة مــن المكتئبـین ن( 

 امــرأة) ، ٣٠ –رجــل ٢٠مــنهم (  ٥٠امــرأة) ، ومجموعــة غیــر المكتئبــین ن =  ٣٤
سنة.أســفرت النتــائج إلــي وجــود  ٥,٦نحــراف معیــاري ســنة وا٢٠,٢متوســط أعمــارهم 
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فــي الشــعور  نفــروق بــین المجمــوعتین المكتئبــین وغیــر المكتئبــین لصــالح المكتئبــی
  بالذنب والخوف من التقییم السلبي واالستسالم عن غیر المكتئبین .

) عـن العالقـة بـین ٢٠٠٣(  منتهـى مطشـر عبـد الصـاحب علـي وكشفت دراسـة
كتئــاب لــدي طــالب الجامعــة ، ومعرفــة مســتوي انتشــار مشــاعر الشــعور بالــذنب واال

) طالبــــًا وطالبــــة مــــن ٤٣٠الــــذنب واالكتئــــاب لــــدیهم . تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن (
مــــن اإلنــــاث). وكشــــفت ٢٠٩ -مــــن الــــذكور ٢٢١طـــالب جامعــــة ببغــــداد،  مــــنهم (

النتـائج عـن  وجـود عالقـة ارتباطیـه موجبـة بـین أعـراض االكتئـاب والشـعور بالــذنب 
بـین الشـعور بالـذنب  فـي العالقـة إحصـائیاوجود فروق دالة ي طالب الجامعة . و لد

اإلنـاث مــع ارتفــاع مسـتوي الشــعور بالــذنب واالكتئـاب وفقــا لمتغیـر الجــنس ولصــالح 
  واالكتئاب لدي طالب الجامعة.
عن العالقة بین الشعور  Webb M, et al(2007) وكشفت دراسة وایب وآخرین

اض االكتئابیــة لــدي طــالب الجامعــة المســاء معــاملتهم فــي بالــذنب والخجــل واألعــر 
% ٦٥طالبـًا جامعیـًا مـنهم  ٢١٢) مشـارك مـنهم ٢٨٠الطفولة. تكونـت العینـة مـن( 

) ســـنة  ٢٠,٩ســـنة ، متوســـط أعمـــارهم ( ٤٤ – ١٨طالبـــات ، یتـــراوح أعمـــارهم مـــن 
)سنة.وأســـفرت النتــائج عـــن  وجــود عالقـــة ارتباطیــه موجبـــة ٤,٦وانحــراف معیــاري (

بین أعراض االكتئاب والخجل والشعور بالذنب لدي طـالب الجامعـة .وجـود عالقـة 
ــه موجبـــــة بــــین ســـــوء المعاملــــة فـــــي الطفولــــة وأعـــــراض االكتئــــاب والخجـــــل  ارتباطیــ

  بالشعور بالذنب لدي طالب الجامعة.
  ثانیا: دراسات وبحوث تناولت أسالیب العالج المختلفة للشعور بالذنب:

 البــاحثینكبیــر مــن قبــل  اهتمــامیــر الســویة لــم تلــق مشــاعر الــذنب غ عــالجیعــد 
الماضـــي تحـــاول عـــالج مشـــاعر الـــذنب فجـــاء بعـــض الدراســـات فـــي أواخـــر القـــرن 

التـي )  ١٩٩٠دراسـة خیـري حـافظ ومجـدي محمـود ( باستخدام مداخل مختلفة منها
العــالج النفســي الجمــاعي ومــدي مــا یحـرزه مــن تحســن لــدي جماعــة مــن  اسـتخدمت

فیمــا یتعلــق بتقــدیر الــذات والشــعور بالــذنب والطمأنینــة االنفعالیــة. العصــابیین وذلــك 
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كشـــفت و ) فـــردًا مـــن طـــالب كلیـــة آداب عـــین شـــمس. ١٥ت علـــي عینـــة مـــن (یـــأجر 
النتــائج عــن فاعلیــة العــالج النفســي الجمــاعي فــي إحــداث تغییــر ایجــابي فــي متغیــر 

ا یتعلـــق بالشـــعور تقـــدیر الـــذات وتوكیـــدها ، وانعـــدام الطمأنینـــة االنفعالیـــة ، أمـــا فیمـــ
بالذنب وما یتعلق بـه مـن لـوم وتحقیـر للـذات ومیـل إلـي عقابهـا، فقـد كشـفت النتـائج 
ــن وجــــود انخفــــاض فــــي الشــــعور بالــــذنب، غیــــر أن الفــــروق بــــین التطبیــــق األول  عـ
والتطبیــق الثــاني لــم تصــل الــي حــد انعــدام داللــة هــذه الفــروق بــأن الشــعور بالــذنب 

د ویصـعب الـتخلص منـه فـي فتـرة قصـیرة نسـبیًا إحساس ألیم مسیطر علي ذات الفـر 
عبــر جلســات عــالج نفســي جمــاعي، واألفضــل أن یــتم ذلــك علــي نحــو فــردي وأن 

  یمتد العالج لفترة أطول.
) التــي كشـــفت عــن العالقــة االرتباطیـــة ١٩٩٥وجــاءت دراســة محمـــد ســعفان ( 

ـــــة ودرجـــــات  ـــــین درجـــــات األفكـــــار الالعقالنی ـــــة العـــــالج الشـــــعورب ـــــذنب. وفاعلی  بال
) طالبــًا ٧٠العقالنــي االنفعــالي فــي خفــض مســتوي الشــعور بالــذنب. بلغــت العینــة (

وطالبــة مــن مرتفعــي الشــعور بالــذنب. وكشــفت نتــائج الدراســة عــن عــدم وجــود أثــر 
لتفاعل مستوي التعلیم والجنس علي درجة األفكار الالعقالنیة وعلي درجـة الشـعور 

علـي جة األفكار الالعقالنیة ودرجـة وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین در و بالذنب ، 
أبعــاد مقیــاس الشــعور بالــذنب. وقــد أثبتــت الدراســة فاعلیــة برنــامج العــالج العقالنــي 

وهـو مـا  عقالنیـةاالنفعالي في إمكانیة تعدیل األفكار الالعقالنیـة واسـتبدالها بأفكـار 
  یترتب علیه التخفیف النسبي من الشعور بالذنب.

اختبــــار فاعلیــــة العــــالج  Kubany(1997)بــــانيو دراســــة كی فــــي حــــین اســــتهدفت
تنـــام واســـتمرار یتخفیـــف مشـــاعر الـــذنب بعـــض المحـــاربین القـــدماء فـــي فلالمعرفـــي 

) مــن جنــود فــي الحــرب ٥فعالیــة العــالج خــالل فتــرة المتابعــة. تكونــت العینــة مــن (
الفیتنامیة یعانون من مشاعر الذنب، طبق علیهم مقیاس مشاعر الـذنب النـاتج عـن 

 ٢٢، تعرض للعالج المعرفي لمدة ثماني شهور و فتـرة متابعـة تصـل إلـى(الصدمة 
كشـــفت النتـــائج عـــن فعالیـــة العـــالج المعرفـــي فـــي تخفیـــف مشـــاعر الـــذنب و ). اشـــهر 
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اســتمرار فعالیــة العــالج المعرفــي فــي و الناتجــة عــن الصــدمة لــدي العینــة التجریبیــة. 
  قدماء.تخفیف مشاعر الذنب الناتجة عن الصدمة لدي المحاربین ال

) ١٩٩٩( ,Smith C Aسـمیز  وجـاءت آخـر دراسـة فـي القـرن الماضـي دراسـة
فاعلیـــة العـــالج المعرفـــي الســـلوكي لتنمیـــة المهـــارات االجتماعیـــة التـــي كشـــفت عـــن 

ــــذنب لــــدي المــــراهقین . ــــيوتخفیــــف مشــــاعر ال ) فــــردًا ٦٢عینــــة مــــن ( وأجریــــت عل
م بشـكل عشـوائي إلـي تـم تقسـمه مشـاعر الـذنب، ارتفـاع المراهقین الذین یعانون مـن

أســفرت النتــائج عــن  فعالیــة العــالج المعرفــي و تجریبیــة ).  –مجمــوعتین ( ضــابطة 
فعالیــــة و التجریبیــــة.  ةالســـلوكي فــــي تخفیــــف مشــــاعر الــــذنب الشخصــــي لــــدي العینــــ

العــالج المعرفــي الســلوكي فــي تنمیـــة المهــارات االجتماعیــة لــدي العینــة التجریبیـــة. 
مهــارات االجتماعیـة و مشــاعر الـذنب. وجــود تــأثیر عالقـة ســلبیة بـین ال توجــد كمـا

 دال للبرنامج علي تخفیف االكتئاب و تحسین التواصل بین المراهقین.

اسـتخدام  ) تبـین إمكانیـة ٢٠٠٧وجـاءت دراسـة  منـال عبـد الخـالق جـاب اهللا ( 
 برنـامج عالجــي مسـتند إلــي نظریــة العـالج بــالمعنى أسســها الفلسـفیة مفاهیمهــا فـي

تتكـــون عینـــة  یـــف الشـــعور العصـــابى بالـــذنب لـــدى طـــالب الجامعـــة.محاولـــة تخف
 متقسـیمه وتـم بالـذنب العصـابي) طالبا وطالبة من یعانون الشـعور ٢٠الدراسة من (

 )إنــاث ٥- ذكــور٥) طــالب (١٠قوامهــا ( المجموعــة التجریبیــة إلــى مجمــوعتین.

ائج كشــفت النتــو  إنــاث). ٥ -ذكــور  ٥) طــالب (١٠قوامهــا ( المجموعــة الضــابطة
فعالیـــة العـــالج بـــالمعني فـــي تخفیـــف مشـــاعر الـــذنب العصـــابیة لـــدي طــــالب عـــن 

  الجامعة.
: دراسات تناولت االكتئاب لدي المكفوفین والمعاقین بصریاً    ثالثًا

ــــو الفتــــوح وتلمســــان قــــام دراســــة الخصــــائص النفســــیة واالجتماعیــــة ) ب١٩٩٣(أب
لمكفــوفین والصــم، واالكتئــاب بمــا فــي ذلــك الموقــف نحــو عاهــاتهم لــدي عینــة مــن ا

طالبـــا مـــنهم فـــي معهـــد للمكفـــوفین (ن =  ١٥٢أجریـــت الدراســـة علـــي عینـــة قوامهـــا 
) فـــــي مدینـــــة أبهـــــا بالســـــعودیة. كانـــــت األعمــــــار ١٠٨) ومعهـــــد للصـــــم (ن = ٤٤
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عاما علـى التـوالي. وقـد ولـد حـوالي  ١٣،٠٤ -١٥،٧٠الطالب المكفوفین والصم و
الي. بینــــــت النتــــــائج أن ٪ مــــــن الطــــــالب مكفــــــوفین وصــــــم علــــــى التــــــو ٧٥ -٪ ٩١

وبنســـبة ٪) مـــن بـــین الطـــالب  ١٤(بنســـبة االكتئـــاب أكثـــر انتشـــارا بـــین المكفـــوفین 
صــــم. وكــــان صــــعوبات التنقـــــل المشــــكلة الرئیســــیة بــــین الطـــــالب عنــــد ال٪)  ٦,٥(

٪)، فــي حــین تجــد صــعوبة فــي التواصــل مــع النــاس هــو المشــكلة  ٤٤المكفــوفین (
  ٪).  ٥٢الصم ( الطالب الرئیسیة بین

مـدي حـدوث   &Koenes(2000) Karshmer في حین حـدد كارشـمیر وكـوینز
لــدي المــراهقین المكفــوفین مقارنتــًا بالمبصــرین، لــدي عینــة قوامهــا  االكتئــابوانتشــار 

) مراهقــــًا مــــن المبصــــرین، تراوحـــــت ٢٩مراهقــــًا لــــدیهم كفــــاف منــــذ الـــــوالدة، و( ٢٢
االكتئـــــاب بـــــین  بینـــــت النتـــــائج أن معـــــدل انتشـــــار) ســـــنة، ٢٢-١٨أعمـــــارهم مـــــن (

، كــان أعلــى مــن حــاالت االكتئــاب بــین المــراهقین المبصــرین المكفــوفین المــراهقین 
هــذه الدراســة ، لــم تكــن هنــاك عالقــات مهمــة بــین المتغیــرات الدیمغرافیــة واالكتئــابو 

بمثابـــة نمـــوذج تجریبـــي لمزیـــد مـــن البحـــوث المستفیضـــة التـــي یمكـــن توســـیع قاعـــدة 
  البصر في صفوف المراهقین.  وفقدان ضعفبه تجریبیة لفهم االكتئاب وعالقت

إلـي دراسـة  تتهـدفالتـي   Evans , et al(2007)ن یدراسـة إفیـنس وآخـر وجـاءت 
والقلــق لـــدي المعـــاقین بصــریًا والمبصـــرین، أجریــت الدراســـة علـــي  االكتئـــابانتشــار 

سـنة، أسـفرت ٧٥مفحوصـًا یـزد أعمـارهم عـن  ١٣٩٠٠عینة مـن االیطـالیین قوامهـا 
% لـــــدي المعــــاقین بصــــریًا بالمقارنـــــة ١٣,٥ن انتشـــــار االكتئــــاب بنســــبة النتــــائج عــــ

ـــــدي المبصـــــرین، وانتشـــــار القلـــــق بنســـــبة ٤,٦ % لـــــدي المعـــــاقین بصـــــریًا ٩,٣% ل
كــذلك وجــود ارتبــاط موجــب دال إحصــائیا بــین و % لــدي المبصــرین، ٧,٤بالمقارنــة 

إلعاقـــة شـــدة اإلعاقـــة البصـــریة واالكتئـــاب، وعـــدم وجـــود ارتبـــاط بـــین القلـــق وشـــدة ا
  البصریة.

انتشـار االكتئـاب ) ٢٠٠٧(,Hayman , et alهایمـان وآخـرین  دراسـةوحـددت 
بــین اإلعاقـــة  مـــن العالقــة ومعرفــةلــدى عینــة مــن كبـــار الســن مــع ضـــعف البصــر 
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 تراوحـــــتمشـــــاركا  ٣٩١تحلیـــــل بیانــــات أساســـــیة  . الجســــدیة والبصـــــریة واالكتئـــــاب
، ) أو أقـــــل٢٠/٨٠( ٢٤/  ٦ قـــــدرها إبصـــــارة حـــــدمـــــع فـــــأكثر، ســـــنة  ٧٥أعمـــــارهم

) مــن ٣٩١مــن  ١١٥٪ ( ٢٩,٤حــوالي  وأســفرت النتــائج إلــي انتشــار االكتئــاب فــي
، ووجود ارتباط دال إحصائیا بین اإلعاقة البصـریة واالكتئـاب لـدي كبـار المشاركین

  السن.
إلـي دراسـة االكتئـاب   Lutakko, et al,(2007) وآخـرین لیوتكـو دراسـةوهـدفت 

المعــاقین بصــریًا وســمعیًا لــدي عینــة مــن كبــار الســن، وأجریــت الدراســة علــي  لــدي
فأكثر، وأشـارت النتـائج إلـي  سنة٧٥أعمارهم تمشاركا تراوح ٥٧٠من عینة مكونة 

%، وعنـــد المعــــاقین ســــمعیًا ٢٠أن نســـبة انتشــــار االكتئــــاب لـــدي المعــــاقین بصــــریًا 
لجســـمیة تصـــل إلـــي %، فـــي اإلعاقـــة ا١٨% ، وفـــي اإلعاقـــة المزدوجـــة تصـــل ١٢
  %، ووجود عالقة قویة بین اإلعاقة البصریة والسمعیة واالكتئاب.١٥

 أعـــراض تحدیـــد انتشـــارب  Ferrando, et al(2010)وقـــام فیرانـــدو وآخـــرون 
بـــین  ومعرفـــه العالقـــةف البصـــر اضـــع مـــناالكتئـــاب لـــدى عینـــة مـــن كبـــار الســـن 

مشـاركا تتـراوح  ٣٩١ن مـعلـي عینـة  اجریـت .واالكتئـاب والبصریةاإلعاقة الجسدیة 
، ) أو أقــل٢٠/٨٠(٢٤/ ٦ قــدرة اإلبصــار ضــعف فــي مــعفــأكثر ســنة  ٧٥أعمــارهم

، وجــود ارتبــاط ٪ مــن المشــاركین ٣٩,٤ لــدي وأســفرت النتــائج انتشــار االكتئــاب فــي
االكتئـاب شـائع أن و  دال إحصائیا بین اإلعاقة البصریة واالكتئاب لدي كبار السـن.

نتــائج تحلیــل تشــیر و ، البصــرشــدید فــي مــن ضــعف  یعــانونالــذین كبــار الســن لــدي 
أكثـــر عرضـــة  ةأو جســـدی ةبصـــری یعـــاني مـــن إعاقـــةاالنحـــدار أن الشـــخص الـــذي 

  للمعاناة من االكتئاب. 
إلـــــي دراســـــة االكتئـــــاب لـــــدي  Benjaporn(2010)وهـــــدفت دراســـــة بینجـــــابورن 

تئـــاب األطفــال المعـــاقین بصــریًا وكـــذلك العوامـــل التــي تســـاهم فـــي المعانــاة مـــن االك
) كفیفــــًا متوســــط ١٣٥علــــي عینــــة مــــن األطفــــال قوامهــــا ( الدراســــةلـــدیهم.  أجریــــت 

% ٨١,٤ســنة، وأســفرت النتــائج إلــي أن ٣,٤٥بــانحراف معیــاري  ١٤,٥٨أعمــارهم 



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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% ٢٢,٢% لدیهم تاریخ عـائلي للمعانـاة مـن االكتئـاب، ٣٢,٦لدیهم كفاف خلقي، و
% اعترفـوا أن لـدیهم أفكـار ٥,٦لدیهم أبناء مدمنون الكحول وتـاریخ مـن الجریمـة، و

أن اإلناث أكثر عرضـة للمعانـاة مـن االكتئـاب بالمقارنـة  دانتحاریة سابقة. كذلك وج
  بالذكور.

تحدید مدى انتشـار االكتئـاب ل Rees, et al(2010)وجاءت دراسة ریس وآخرین 
ــــة مــــن  ــــالغینلــــدى عین ــــدي  الب ــــاب ل ــــؤ بــــأعراض االكتئ مــــن المعــــاقین بصــــریًا والتنب

 تمشـــــاركا تراوحـــــ ١٤٣مـــــن عینـــــة  تحلیـــــل بیانـــــات ، مـــــن خـــــاللبصـــــریاً  المعــــاقین
فأكثر من المعاقین بصریًا في اسـترالیا، وأسـفرت النتـائج عـن سنة  ٣٥-٢٠أعمارهم

ــــــاب ) مــــــن المشــــــاركین ١٤٣مــــــن  ٢١٪ ( ١٤,٧حــــــوالي  أن لــــــدیهم أعــــــراض اكتئ
لبدنیــة والحیــاة ) لــدیهم اكتئــاب حــاد، وأن الســن والصــحة ا١٤٣مــن ٣٩% (٢٧,٣و

 .  السلبیة منبئ ألعراض االكتئاب لدي المعاقین بصریًا

تـــأثیر إعـــادة التأهیـــل  Grant, et al(2011)وآخـــرینغرانـــت وكشـــفت دراســـة 
ـــدیهم، أجریـــت  ١٨ علـــي عینـــة قوامهـــا للمعـــاقین بصـــریا علـــي أعـــراض االكتئـــاب ل

إنــــاث) مســــجلین فــــي ٨-كــــور١٠، مــــنهم (ســــنة ٧٨-٤٥أعمــــارهم تمشــــاركا تراوحــــ
)، أسـفرت ٢٠/١٢٦برنامج إعـادة التأهیـل باسـترالیا، نسـبة اإلعاقـة البصـریة لـدیهم (

النتـــائج إلـــي وجـــود ارتبـــاط موجـــب دال بـــین مســـتویات االكتئـــاب وتغیـــر مســـتویات 
التكیـــــف مـــــع اإلعاقـــــة البصـــــریة، أي أن االكتئـــــاب كـــــان مرتفـــــع فـــــي قبـــــل التأهیـــــل 

  تغییر ایجابي بعد التأهیل. وانخفض مستوي االكتئاب بعد حدوث
تهــدف إلــي معرفــة  Braich , et al(2011)ن یدراســة بــراتش وآخــر وجــاءت 

نســبة انتشــار االكتئــاب لــدي عینــة مــن المكفــوفین كلیــًا وضــعاف البصــر مــن الهنــد، 
، نسـبة ٥٢٢أجریت الدراسة علي عینة مـن ( فـي أقـوي العنـین  اإلبصـار) كفیفـًا كلیـًا

مــن الهنــد. أســفرت النتــائج إلــي أن نســبة  البصــر) مــن ضــعاف ٥٠٢و(  ٢٠/٢٠٠
%، بینمـــا نســــبة انتشـــار االكتئــــاب لــــدي ٤٨االكتئـــاب لــــدي المكفـــوفین تصــــل إلــــي 

 %.١٦ضعاف البصر تصل إلي 
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  التعقیب علي الدراسات السابقة: .٢

ــــائجأشــــارت  ــــدي المعــــاقین بصــــریًا ســــواء نت ــــي انتشــــار االكتئــــاب ل  الدراســــات إل
ـــــوح وتلمســـــاني ضـــــعاف البصـــــر أو المكفـــــوفین، ح ـــــو الفت یـــــث جـــــاء فـــــي دراســـــة أب

Abolfotouh(1993)&Telmesani ن ی، دراســة لیوتكــو وآخـــر Lutakko, وet 

al,(2007) وكــذلك فــي  ةاالكتئــاب لــدي المكفــوفین مقارنــ انتشــار . بالمعــاقین بصــریًا
، دراســـة إفیـــنس وآخـــرون  &Koenes(2000) Karshmerدراســة كارشـــمیر وكـــوینز 
Evans, et al(2007)  التــي أشــارت إلــي انتشــار االكتئــاب لــدي المعــاقین بصــریا

 مقارنتًا بالمبصرین. 

ن وأنهـم أكثـر معانـة یلـدي المكتئبـ المهمـةأن الشعور بالذنب من األعراض  - ١
اآلخـــرین مـــا جـــاء فـــي دراســـة:  بالمضـــطربینالـــذنب بالمقارنـــة  مشـــاعرمـــن 

، Albert(1999)، دراســة  ألبیــرت Bybee ,et al(1996)بیــوبي وآخــرون 
 (دراسـة: لـین وآخـرون؛ Kayhan, et al(2002)  نیدراسـة كایهـان وآخـر 

Lynn, et al(2002) ،  ــــي دراســــة منتهــــى مطشــــر عبــــد الصــــاحب عل
 .Gojowy, et al(2011)، دراسة جوجوي وآخرون ٢٠٠٣(

قلــة الدراســات التــي تناولــت عــالج أو خفــض مشــاعر الــذنب غیــر الســویة،  - ٢
فسـي الجمعـي كمـا فـي دراسـة خیـري فبعض الدراسات استخدمت العالج الن

) ، ثـم اسـتخدم العـالج  العقالنـي االنفعـالي ١٩٩٠حافظ ومجدي محمـود (
)، والـبعض اسـتخدم العـالج ١٩٩٥السلوكي كما في دراسة محمد سـعفان (
ثــــم جــــاء اســــتخدم  Kubany(1997)المعرفــــي كمــــا فــــي دراســــة  كیوبــــاني 

، واســـــتخدم Smith(1999)العــــالج المعرفــــي الســــلوكي فــــي دراســــة ســــمیز 
 ). ٢٠٠٧العالج بالمعني كما في دراسة منال عبد الخالق جاب اهللا( 

ــ - ٣ م تتطــرق الدراســات الســابقة إلــي عــالج مشــاعر الــذنب أو االكتئــاب لــدي ل
 المعاقین بصریا خاصة المكفوفین برغم معاناتهم منها.
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  :فروض الدراسة .٣
بــــالرجوع إلـــــي بنــــاءًا علــــي االســــتعراض الســــابق لمشــــكلة الدراســــة وتســــاؤالتها و 

  صیاغة الفروضها علي النحو التالي: أمكنالدراسات السابقة 
 المكفــوفین متوســطات رتــب درجــات توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین - ١

 المكفـــوفینومتوســـطات رتـــب درجـــات الضـــابطة فـــي المجموعـــة  المكتئبـــین
التجریبیـــــة لصــــالح المجموعــــة الضــــابطة علـــــي فــــي المجموعــــة  المكتئبــــین

 الذنب بعد تطبیق البرنامج. مقیاس مشاعر

 المكفــوفین متوســطات رتــب درجــات توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین - ٢
ــــي  المكتئبــــین ــــة للقیاســــیین (القبل ــــي  –فــــي المجموعــــة التجریبی البعــــدي) عل

 مقیاس الشعور بالذنب لصالح القیاس القبلي.

ــــــین - ٣  متوســــــطات رتــــــب درجــــــات ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة ب
البعـدي)  -في المجموعـة الضـابطة للقیاسـیین (القبلـي  لمكتئبینا المكفوفین

 علي مقیاس الشعور بالذنب.

 المكفــوفین متوســطات رتــب درجــاتتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین  - ٤
 المكفــوفین و متوســطات رتــب درجــاتالضــابطة فــي المجموعــة  المكتئبــین
علـــــي  التجریبیـــــة لصــــالح المجموعــــة الضــــابطةفــــي المجموعــــة  المكتئبــــین

 مقیاس االكتئاب بعد تطبیق البرنامج.

 المكفــوفین متوســطات رتــب درجــاتتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین  - ٥
ــــي  المكتئبــــین ــــة للقیاســــیین (القبل ــــي  –فــــي المجموعــــة التجریبی البعــــدي) عل

 مقیاس االكتئاب لصالح القیاس القبلي.

ــــــین  - ٦  متوســــــطات رتــــــب درجــــــاتال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة ب
ــــــوفینالم ــــــین كف ــــــة للقیاســــــیین (البعــــــدي  المكتئب ــــــي المجموعــــــة التجریبی  –ف

 التتبعي) علي مقیاس مشاعر الذنب.
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 إجراءات الدراسة:

 عینة الدراسة:

) كفیفًا مـن المكفـوفین المكتئبـین تراوحـت ٢٠تكونت عینة الدراسة اإلجرائیة من(
وغیــر  ســنة مــن الــذین یعــانون مــن مشــاعر الــذنب عالیــة ٢٣-١٨مــا بــین  أعمــارهم

ــــي مجمــــوعتین همــــا: مجموعــــة تجریبیــــ ) مــــن المكفــــوفین. ١٠(ةســــویة. مقســــمین إل
  ) من المكفوفین.١٠مجموعة ضابطة(

  ویشترط في العینة مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
١. .   أن تكون العینة من المكفوفین كلیًا ووالدیًا
ــــي مقیــــاس االكتئــــاب، أي یعــــانون مــــن  اأن یحصــــلو  .٢ ــــي درجــــة مرتفعــــة عل عل

 ب االكتئاب.اضطرا

 العینة ممن حصلوا علي درجة مرتفعة علي مقیاس مشاعر الذنب. تكونأن  .٣

 مرض مزمن.حركیة أو أو  سمعیةالعینة من أي إعاقة  أفراد تخلوأن  .٤

  اشتقاق العینة: 
  -تم اشتقاق العینة طبقا للشروط السابقة كما یلي: 

ب عبــد الفتـــاح تــم اختیــار العینـــة بعــد تطبیــق مقیـــاس بیــك االكتئــاب إعـــداد/غری -
، (٤٨) علـي المكفـوفین، حیـث بلـغ عـددهم(٢٠٠٠غریب( ) أنثـي مـن ٤٥) ذكـرًا

   .خمدرسة النور وجمعیة رعایة المكفوفین وأسرهم بمدینة كفرالشی
 ٢٥وتــــم اختیـــــار المكفـــــوفین المكتئبــــین وفقـــــًا للمقیـــــاس الســــابق وكـــــان عـــــددهم  -

  إناث). ١٥-ذكور ١٠منهم(
آمـــال عبـــد الســـمیع باظـــه  / الـــذنب إعـــدادقــام الباحـــث بتطبیـــق مقیـــاس مشـــاعر  -

) علــي مجموعــة المكفـــوفین المكتئبــین الــذین تـــم اختیــارهم ســـابقا (ن = ١٩٩٦(
٢٥.( 

ـــم اختیــــار األفـــراد الــــذین حصــــلوا علـــي درجــــات عالیــــة علـــي مقیــــاس الشــــعور  - ت
 إنثي).١٥-ذكور  ١٠كفیفًا منهم ( ٢٥بالذنب وهم 

ـــــة مـــــن اإلعاقـــــات الســـــ - ـــــو العین ـــــة والحركیـــــة تأكـــــد الباحـــــث مـــــن خل معیة والبدنی
واألمـــراض المزمنـــة، وأن اإلعاقـــة البصـــري والدیـــة، مـــن خـــالل الملـــف الخـــاص 
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عاقـة ٣-ذكـور٢لكل حالة، وتـم اسـتبعاد ( إنـاث) لمعانـاتهم مـن أمـراض مزمنـة وإ
 سمعیة.

إنثـي) قـام ١٣-ذكـور  ٨) مـنهم (٢١وصل عـدد األفـراد بعـد االسـتبعاد إلـي ( -
غبــتهم فـي االشــتراك فـي البرنــامج وذلـك فــي راء الطلبــة فـي ر آالباحـث بأخـذ 

 الجلسة األولى للبرنامج ، ووافق الجمیع علي االشتراك في البرنامج.
قوامهـا  ةالمجموعة التجریبی وتم تقسیم العینة بشكل عشوائي إلي مجموعتین، -

 ٤) مـنهم ( ١١المجموعة الضابطة قوامهـا ( إناث)، ٦-ذكور ٤ " ( ١٠" 
بـــین  المجمــوعتین فــي العــدد مــن خـــالل  ةمســاواإنــاث)، وتــم ال ٧ –ذكــور 

-ذكـــــور٤اســــتبعاد مشـــــترك مــــن المجموعـــــة الضــــابطة ،حیـــــث أصــــبحت (
 إلناث).٦

) ســنة ، ٢٠,٥ســنة بمتوســط (٢٣-١٨تراوحــت أعمــار العینــة اإلجرائیــة مــن  -
 ) سنة.١,٦٧٠وانحراف معیاري مقداره (

 ة:وقد تم إجراء التجانس بین المجموعتین وفقًا للمتغیرات التالی
الضابطة) علي متغیرات  –) المجانسة بین المجموعتین (التجریبیة ١جدول رقم (

  الدرجة علي مقیاس االكتئاب)–درجة علي مقیاس الشعور بالذنب - (السن
ر  متغی
  المجانسة

ة "ي"   م الرتب  مج الرتب  المجموعة قیم
  الصغرى

توي  مس
  الداللة

  السن
  ٩٫٤٥  ٩٤٫٥٠  ١٠تجریبیة ن=

  غیر دالة  ٣٩٫٥٠
   ١١٫٥٥   ١١٥٫٥٠  ١٠ابطة ن=ض

اعر  مش
  الذنب

  غیر دالة  ٥٠٫٠٠  ١٠٫٥٠  ١٠٥٫٠٠  ١٠تجریبیة ن=

   ١٠٫٥٠   ١٠٥٫٠٠  ١٠ضابطة ن=
  غیر دالة  ٤٩٫٥٠  ١٠٥٫٥٠  ١٠٫٥٥  ١٠تجریبیة ن=  االكتئاب

   ١٠٤٫٥٠  ١٠٫٤٥  ١٠ضابطة ن=

 أدوات الدراسة:

 ١٩٩٦ه (اختبار مشاعر الذنب    إعداد: آمال عبد السمیع باظ.( 

 ) ٢٠٠٠مقیاس بیك االكتئاب إعداد: غریب عبد الفتاح غریب.( 

      (العالج المعرفي السلوكي) إعداد : الباحث.  البرنامج 
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 )١٩٩٦اختبار مشاعر الذنب  إعداد: آمال عبد السمیع باظه ( -١

 ) بنـــد یــــتم اإلجابـــة علیهـــا بأربعــــة٦٤: تكــــون المقیـــاس مـــن (وصـــف االختبـــار
) تقابلهـــا الـــدرجات التالیـــة -بدرجـــة متوســـطة-أحیانـــا-بـــداً مســـتویات هـــي (أ دائمـــًا

) یقیس االختبار الشعور بالذنب لدي األفراد تجاه اآلخـرین وتجـاه ٣-٢-١-٠(
الــذات وآثــاره علــي العالقــة بــین الفــرد والمجتمــع مــن حولــه وأثــاره علــي دافعتیــه 

  للعمل وأمله في الحیاة.
ســاب الثبــات بطریقــة إعــادة التطبیــق :  قامــت معــدة المقیــاس بحثبــات االختبــار

، ٣٠علـــي عینـــة مـــن طـــالب كلیـــة التربیـــة كفـــر الشـــیخ الســـنة األولـــي ( ) طالبـــًا
) ٠,٦٩)، (٠,٧٥) طالبه بفاصل زمني شهر ووصـل معامـل الثبـات إلـي (٣٠(

  لدي عینة الطالبة والطالبات علي الترتیب.
زئـة النصـفیة مـن وقام الباحث في الدراسة الحالیة بحساب الثبات بطریقـة التج

خالل إیجاد معامل االرتباط بین مجمـوع العبـارات الفردیـة والزوجیـة علـي عینـة 
أنثـي) ووصـل معامـل  ٢٥ -ذكـراً  ٢٠) كفیفـًا مـنهم (٤٥مـن المكفـوفین قوامهـا (

) وهذا یمثـل ثبـات نصـف المقیـاس، وبـالتعویض فـي معادلـة ٠,٧٥٣االرتباط  (
یمثـــل ثبـــات المقیـــاس كلـــه  ) وهـــو٠,٨٥٩مســـاو( هبـــراون) وجـــد أنـــ -(ســـبیرمان 

  .معامل ثبات مقبول وهو
: قامـــت معـــدة المقیـــاس بحســـاب صـــدق االختبـــار مـــن خـــالل صـــدق االختبـــار

صدق المحكمین بعرضه علي ثالثة أسـاتذة فـي الصـحة النفسـیة ، وتـم االتفـاق 
علــي أغلبیــة البنــود وتــم تعــدیل بعضــها. وتــم حســاب الصــدق التمیــزي لالختبــار 

الفــــروق بــــین متوســــط درجــــات أعلــــي الحــــاالت وأقــــل الحــــاالت، بإیجــــاد داللــــة 
واتضح من النتائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین المجمـوعتین لصـالح 

  مجموعة أعلي الدرجات.
وقـــام الباحـــث فـــي الدراســـة الحالیـــة بحســـاب صـــدق المقیـــاس مـــن خـــالل صـــدق 

تئـــاب المحـــك الخـــارجي و ذلـــك باســـتخدام بعـــد مشـــاعر الـــذنب فـــي مقیـــاس االك
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 Brendt, D, et) المقیــاس هــذا متعـدد األبعــاد (الصــورة المختصــرة) وضــع

al,1984) الــرحمن، علـي نفـس عینـة الثبــات  عبــد الســید محمــد للعربیــة وأعـده
) وهــــو ٠,٧٦٢الســـابقة، وكـــان معامــــل االرتبـــاط بـــین الدرجــــة الكلیـــة مســـاویة (

  ارتباط موجب دال إحصائیا، مما یدل علي صدق المقیاس.
 )٢٠٠٠إعداد: غریب عبد الفتاح غریب(  II-BDIاس بیك لالكتئاب مقی -٢

" بنــدًا ، ویــتم  ٢١تكــون المقیــاس فــي صــورته النهائیــة مــن "  :وصــف المقیــاس
التــــي یتكــــون منهــــا  ٢١بجمــــع التقــــدیرات للبنــــود الـــــ BDI-IIتصــــحیح مقیــــاس 

) ویعطــي ٣ - ٠نقــاط مــن ( ٤المقیـاس، ویــتم تقــدیر كــل بنــد علــى مقیــاس مــن 
) ١) للعبارة األولـي فـي كـل بنـد ، ثـم تأخـذ العبـارة الثانیـة تقـدیر (٠ر صفر(تقدی

ذا قــــام المفحــــوص باختیــــار متعــــدد ٣) والرابعــــة تقــــدیر (٢والثالثــــة تقــــدیر ( ). وإ
، أي إذا اختـــار أكثــــر مــــن عبــــارة داخـــل البنــــد ، فإنــــه یــــتم  ٢١ألحـــد البنــــود الـــــ

  حساب قیمة العبارة األعلى.
باسـتخدام طریقـة إعـادة  المقیاس بحساب ثبات المقیاسقام معد :ثبات المقیاس

) ٥٥التطبیــق:  بفاصــل زمنــي مقــداره أســبوعان علــى مجموعــة فرعیــة قوامهــا (
) لإلنـاث ٠,٧٤طالبة ) ووصـل معامـل الثبـات ( ٢٤طالبًا و ٣١طالبًا وطالبة (

) للمجموعــــــة الكلیــــــة . وجمیعهــــــا دال عنـــــــد ٠,٧٤) للــــــذكور ، و (٠,٧٥، و (
باســـتخدام طریقـــة االتســـاق الـــداخلي بمعامـــل ألفـــا: ووصـــل ، و  ٠,٠٠١مســـتوي 

) ، ٠,٧٩) ، ومجموعــــــة الــــــذكور (٠,٨٨معامـــــل الثبــــــات لمجموعــــــة اإلنـــــاث (
  ) .٠,٨٣والمجموعة الكلیة (

وقام الباحث في الدراسة الحالیة بحساب ثبات المقیـاس باسـتخدام طریقـة إعـادة 
كفیــــف) مــــن  ٥٠مــــن( ) یومــــًا علــــى نفــــس العینــــة المكونــــة١٥التطبیــــق بعــــد (

) وهــــو  ٠,٨٠، ووصـــل معامــــل االرتبـــاط بـــین التطبیقــــین مســـاوي ( المكفـــوفین
  .إحصائیاً  ارتباط موجب دال
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: قــام معــد المقیــاس بحســاب صــدق المقیــاس باســتخدام طریقــة صــدق المقیــاس
) وهــو ٠,٦٨صــدق المحــك الخــارجي (مقیــاس القلــق)، وكــان معامــل االرتبــاط (

  ) طالب وطالبة.١١٤على عینة مكونة من ( وذلك ٠,٠٠١دال عند مستوي 
وقــام الباحـــث فـــي الدراســـة الحالیـــة بحســاب صـــدق المقیـــاس مـــن خـــالل صـــدق 

االكتئاب إعـداد/ عـادل عبـد اهللا محمـد المحك الخارجي وذلك باستخدام مقیاس 
وكــان معامــل االرتبــاط بــین الدرجــة  ) علــي نفــس عینــة الثبــات الســابقة،١٩٩٨(

) وهـــو ارتبـــاط موجـــب دال إحصـــائیا، ممـــا یـــدل علـــي ٠,٧٥٤الكلیـــة مســـاویة (
  صدق المقیاس.

إعداد: الباحث                                                                             Cognitive Behavior programالبرنامج المعرفي السلوكي:  -٣
  داف  البرنامج: أه

مســتوي مشـاعر الــذنب لــدى  خفـضالمسـتخدم فــى الدراسـة إلــى  البرنــامجیهـدف 
عینـــة مـــن المكفـــوفین المكتئبـــین وذلـــك مـــن خـــالل  تعـــدیل األفكـــار الســـلبیة وغیـــر 

تغیـــر فـــى الســـلوك ونمـــط مـــن العقالنیـــة وأخطـــاء التفكیـــر  لـــدیهم ومـــا یترتـــب علیـــه 
كــذلك تخفیــف اضـــطراب االكتئــاب مـــن التفكیــر وبالتــالي تخفیـــف مشــاعر الـــذنب. و 

خـــالل تخفیـــف مســـتوي الشـــعور بالـــذنب لـــدي المكفـــوفین. حیـــث أكـــدت كثیـــر مـــن 
مشـاعر الـذنب  خفـض مسـتويالیة العالج  المعرفى السلوكى فـى عالدراسات على ف

 ، دراسـة:Kubany(1997)كیوبـاني  ) ، دراسـة:١٩٩٥مثـل دراسـة محمـد سـعفان (

 .Nishith, et al(2005)یس وآخرون ، دراسة نیش Smith(1999)سمیز 

  اإلطار النظري: 
المستخدم فـى الدراسـة علـى النظریـة المعرفیـة  والنمـوذج المعرفـى  البرنامج یقوم

" والعــالج العقالنــي االنفعــالي الســلوكي" ألبــرت إلــیس ".  Aren Beckن بیـك آرو " 
التسـاق بــین تنشـا نتیجـة لعـدم ا  النفسـیةحیـث یشـیر  " بیـك " إلـى أن االضـطرابات 

النظــام المعرفــى الــداخلي و بــین المثیــرات الخارجیــة التــى یتعــرض لهــا ذلــك الفــرد و 
تحلیلهـا و تفســیرها عــن طریــق ذلــك النظــام المعرفـى الــداخلي التــى تمیــزه و یبــدأ فــى 



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤١  

االستجابة للمواقف واألحداث  المختلفـة انطالقـا مـن تلـك المعـاني التـى تعطیهـا لهـا 
نفعالیـــة متباینـــة للموقـــف الواحـــد بـــاختالف األفـــراد بـــل مـــن ، وقـــد تكـــون ردود فعـــل ا

حـدث یكتسـب  أوجانب نفس الفرد أیضا فى  أوقـات مختلفـة كـذلك فـان كـل موقـف 
عــــادل عبــــد اهللا محمــــد ، (معنــــى  خاصــــًا یحــــدد اســــتجابة الفــــرد االنفعالیــــة تجاهــــه

٦٧: ٢٠٠١ (.  
  لذلك فالعالج المعرفى " لبیك " مصمم لكي: 

 لى رؤیة العالقة بین األفكار والمشاعر .یتدرب العمالء ع  
 . یتدرب العمالء على رؤیة األفكار بصورة نقدیة 

  یتــــــدرب العمــــــالء علــــــى المراقبــــــة الذاتیــــــة لألفكــــــار والتخــــــیالت الســــــلبیة
خراجها إلى حیز التفكیر .   وإ

 تــدریب العمــالء علـــى كیــف یســتطیعون اســـتبدال المعتقــدات الخاطئـــة . ی
دات ایجابیة(محمــد محــروس الشــناوى ، محمــد والتصــورات الســلبیة بمعتقــ

   .)٢٢٣ :١٩٩٤السید عبد الرحمن، 
توصـــل إلیهــــا  التــــيبــــین الحقـــائق النظریـــة  الســـلوكي المعرفــــيبـــدمج النمـــوذج و 

اخذ من البینة المعرفیة والعملیات العقلیـة إطـارا مرجعیـا وأساسـا نظریـا  الذياالتجاه 
فكیــر والتــذكر والتخیــل واالســـتنباط فكـــان الت اإلنســانيو الســلوك  الشخصــیةلتفســیر 

وحداتـــه  هـــيواالستنســـاخ و العملیـــات العصـــبیة ومـــا یكـــون علیـــه العقـــل مـــن بنیـــة 
أقرتهـــا النظریـــة الســـلوكیة  التـــيوالنظریـــات  الفكـــريالتفســـیریة ، وبـــین تلـــك االتســـاق 

فكان المثیر واالستجابة واالرتباط بینهما والتكرار وتكـوین العـادة واالرتبـاط الشـرطي 
والثـــواب والعقـــاب واألثـــر النـــاتج عنهمـــا وكـــذلك قـــوى البیئـــة  اإلجرائـــي، لكالســـیكيا

 اإلنســـــانيوحـــــدات تفســـــیریة لتفســـــیر الشخصـــــیة والســـــلوك  هـــــيومـــــؤثرات المجـــــال 
والعملیات النفسیة األخرى حیـث یصـعب إرجـاع شخصـیة الفـرد وسـلوكه إلـى واحـدة 

(هارون توفیــق الــدیناميبعینهــا دون غیرهــا ولكــن تفاعلهــا الكلــى مــن هــذه الوحــدات 
  .)١٧٤: ١٩٩٩الرشیدى ، 
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الذنب ناتجة عن عدم القدرة على الـتخلص مـن األفكـار  مشاعرنجد أن  لذلكو 
واألفكـــار غیـــر العقالنیـــة وكـــذلك عـــدم القـــدرة علـــى  المزعجـــة والســـلبیة عـــن الـــذات

تواجـــه الفـــرد فـــى  التـــيالتفكیـــر الجیـــد و إتبـــاع األســـلوب األمثـــل لحـــل المشـــكالت 
یتضــمنها البرنـامج وذلــك مــن  التــيبعــض الفنیـات  رالیومیــة. لــذلك تـم اختیــا الحیـاة

خــالل اآلراء النظریــة والدراســات الســابقة فــى هــذا المجــال و مــن تلــك الفنیــات مـــا 
    -:یلى

) ١٩٩٤االســــــترخاء العصــــــبي العضــــــلي: یعــــــرف عبــــــد الســــــتار إبــــــراهیم ( -١
اضـــــات والتقلصـــــات االســــترخاء بـــــالمعنى العلمـــــي. بأنـــــه توقــــف كامـــــل لكـــــل االنقب

العضلیة المصاحبة للتوتر و االسترخاء بهذا المعنى یختلف عـن الهـدوء الظـاهري 
الســریر لســاعات  ألنــه لــیس مــن النــادر أن نجــد شخصــا مــا یرقــد علــى األریكــة أو

معـــدودة لكنـــه ال یكـــف مـــع ذلـــك عـــن إبـــداء كافـــة الحركـــات و التقلـــب المســـتمر و 
 العضــلي العصــبيو یســاعد االســترخاء  الــذهن المشــحون باألفكــار والصــراعات .

فـــى تخفیـــف القلـــق والتـــوتر النـــاتج عـــن مشـــاعر الـــذنب مـــن خـــالل االســـترخاء هـــو 
الـتخلص مـن التـوتر  أيتوقف كامل لكـل االنقباضـات العضـلیة المصـاحبة للتـوتر 

ینــتج عــن مشــاعر الــذنب . ألن الشــخص المتــوتر یظــل یقظــا مــدة  الــذي العضــلي
 ،مــن مشــاعر الــذنب المعانــاةقــد تكــون ســببا فــى التــي طویلــة، والضــغوط النفســیة 

یســاعد علــى  وبالتـاليكـذلك یســاعد االســترخاء علـى زیــادة قــدرة الفـرد علــى التخیــل 
عادة نتفائى و إلا والوعيالتفكیر  إیقافاكتساب مهارات     .  المعرفيالبناء إ

ـــــد " جـــــانى "  :أســـــلوب حـــــل المشـــــكالت -٢ ـــــة  هـــــيحـــــل المشـــــكالت عن عملی
األشـــخاص مفـــاهیم و قواعـــد مـــن معـــرفتهم الســـابقة و یســـتخرجون یستحضـــر فیهـــا 

منهـا قواعـد علـى مســتوى أعلـى تسـاعدهم علـى حــل المشـكالت وهـى أعلـى صــور 
: ١٩٩٤الــتعلم و قمتــه. (محمــد محــروس الشــناوى ، محمــد الســید عبــد الــرحمن ، 

بالتــالي تــدریب الفــرد علــى أســلوب حــل المشــكالت لمواجهــة هــذه المشــكلة . )٢٢٩
علــى تحقیــق مشــاعر الــذنب مــن خــالل مواجهــة المشــكالت الیومیــة وحلهــا  تســاعد
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  تخفیف الشعور بالذنب.  یساعد لك في وقد
إیقــاف األفكــار: تعتمـــد مهــارة إیقـــاف التفكیــر علــى مبـــدأ " الكــف بالتبـــادل"  -٣

أنـــه ال  ، أيوقـــت واحـــد فـــيحیـــث أن الشـــخص ال یمكـــن أن یكـــون قلقـــا ومطمئنـــا 
 أنمتناقضـــین فـــى نفـــس الوقـــت، ولهـــذا فـــنحن نعلمـــه  بشـــعوریینیمكـــن أن یشـــعر 

معــین. هــذا االســترخاء یكــف قلقــه أو تخوفــه  يیســترخى عنــدما یواجــه تهدیــد نفســ
اعتـــاد أن یواجـــه بـــه مثـــل هـــذه لتهدیـــدات، ونفـــس األخـــر ینطبـــق هنـــا علـــى  الـــذي

 أيیفكـــر فـــى فكـــرتین فـــى وقـــت واحـــد،  أنمجـــاالت التفكیـــر. فالشـــخص ال یمكـــن 
وتركیزه على صـوت المعـالج. وهـو یهتـف " توقـف" وبـالطبع یمكـن فكرته المرضیة 

(عبـــد  اســـتخدام هـــذا األســـلوب ذاتیـــا باســـتبدال أوامـــر المعـــالج بـــأوامر مـــن الـــذات
    .) ٧٤: ١٩٩٤الستار إبراهیم ، 

تفید عملیـة إیقـاف التفكیـر أو عملیـة اإلیقـاف المعتمـد لألفكـار غیـر المرغوبـة و  
الــتخلص مــن األفكــار غیــر المرغوبــة یســاعد  أنمشــاعر الــذنب، حیــث  تخفیــففــى 

 التـيمشاعر الذنب، حیث أن هنـاك كثیـر مـن األفكـار غیـر المرغوبـة  تخفیفعلى 
، كذلك التدریب على مهارة إیقاف التفكیر تمكـن الفـرد مـن مشاعر الذنبینتج عنها 

فـــى اختیـــار األفكـــار االیجابیـــة والـــتخلص مـــن األفكـــار الســـلبیة  الـــتحكمالقـــدرة علـــى 
  لمزعجة مما یساعد على زیادة فعالیة االسترخاء العضلي  العصبي والعقلي. وا

ــــاه  -٤ ــــوعي االنتقــــائي هــــو تركیــــز االنتب ــــوعي االنتقــــائي: ال وتوجیــــه  العقلــــيال
تـــأثیر علـــى كـــل  هـــاالعصـــبیة یمكـــن أن تكـــون ل المكونـــاتإلـــى  االنتباهیـــهأفكارنـــا 

فـى االنتبـاه یسـاعد  شـعوريتحكـم  االنتقـائي الـوعيالعملیات الفسیولوجیة، ویعطـى 
بعــدم التوافــق  اإلحسـاسالعقـل عــن  بإبعــادعلـى تطــویر نمـط الــتحكم فـى الضــغوط 

االنتقـائي فـى تـدعیم  الوعيكما یسهم  ،تنتج استجابة الضغوط  التي األفكاروعن 
یعطـى دافـع عقلـي یواجـه  أن یمكـن الخیال واإلحساس المـرتبط باالسـترخاء،بالتالي

المزعجـــة  إلــــى أنمـــاط معرفیـــة متوافقـــة تســـاعد علــــى  ألفكـــارااالنتبـــاه بعیـــدا عـــن 
ـــــــــــــف الشــــــــــــــــــدة والخطــــــــــــــــــر                                       االســــــــــــــــــترخاء والتعامــــــــــــــــــل بفاعلیــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع مواقـــــ
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    .) ١٧٦: ١٩٩٩(هارون توفیق الرشیدى ، 
ویمثــــل أحــــد فنیــــات العــــالج  Socratic Dialogueالحــــوار الســــقراطي :  -٥

ة المــریض فــي التوصــل إلــى االســتنتاج المنطقــي القــائم المعرفــي ویتضــمن مســاعد
ــــاء الجلســــات العالجیــــة والتــــي تركــــز علــــى توضــــیح  علــــى األســــئلة المطروحــــة أثن
وتحدیــــد وتعریــــف المشــــكالت، تحدیــــد األفكــــار الكامنــــة وراء المشــــكالت،  فحــــص 
معاني األحداث لدي المـریض ، وتقیـیم النتـائج التـي یمكـن أن تنـتج عـن االحتفـاظ 

-٣٠٤: ١٩٩٨كــــار والســــلوكیات ســــیئة التكیف(ســــید عبــــد العظــــیم محمــــد ، باألف
٣٠٥(.  

تســـاعد هـــذه الفنیـــة فـــي تحدیـــد وتعـــدیل أفكـــار الالتكیفیـــة حیـــث یعتبـــر المعـــالج 
والعمیــل بــاحثین مشــتركین فــي محاولــة استكشــاف التفســیرات التــي یمكــن أن تســاهم 

ــــد العظــــیم محمــــد وآخــــر  : ٢٠١٠ون، فــــي حــــل مشــــكلة العمیــــل أو تسببها(ســــید عب
توجیــه األســئلة مــن جانــب المعــالج للعمیــل ، وتتعلــق تلــك  خــالل)، وذلــك مــن ٢٠٤

األســئلة عــادة بالجوانــب والالمنطقیــة والمختلــة وظیفیــًا  وغیــر المتســقة إمبیریقیــًا مــن 
اعتقــادات العمیــل والالمنطقیــة .وتعمــل مثــل هــذه األســئلة علــى حــث العمیــل علـــى 

وجهــــة نظــــر المعالج(عــــادل عبــــد اهللا محمــــد، التفكیــــر بنفســــه ولــــیس مجــــرد قبــــول 
١٣٩: ٢٠٠١.(  
إعــــادة البنــــاء المعرفــــي: تعتمــــد هــــذه العینــــة علــــى أن المعتقــــدات و تفســــیر  -٦

المســئولة عــن مشــاعر األفــراد وأن االضــطراب ینشــأ نتیجــة  هــياألحــداث الخارجیــة 
مـن ولیس األحـداث الخارجیـة فقـط و یحـاول كـل  العقالنیةالمعتقدات واألفكار غیر 

ـــــة العـــــالج    Ellis(1978)" الـــــیس ـــــوم  العقالنـــــي" فـــــى نظری االنفعـــــالي و" میكین
Meichinbaum(1985)  فــــــــى التــــــــدریب التحصــــــــینى ضــــــــد الضــــــــغط "والزاروس "

Lazaurs(1976) النموذج المتعدد واستخدام إعادة البنـاء المعرفـي   و" فى العالج ذ
یجابیــــة  محــــل فـــى خفــــض الضــــغوط ، وتهــــدف هــــذه الفنیــــة إلــــى إحــــالل مشــــاعر ا



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٥  

أن یعمـــل مـــع األفـــراد الـــذین یعـــانون مـــن  هـــيالمشـــاعر الســـلبیة و مهمـــة المعـــالج 
  كاهلهم مشاعر القلق الشدید  أن یوضح لهم:   تثقلاالضطرابات أو الذین 

یعـــانون منهــــا تـــنجم إلــــى حـــد كبیــــر مـــن إدراكهــــم المشــــوه  التــــيأن الصـــعوبات 
  غیر المنطقي  وتفكیرهم

عــادة تفكیـرهم مــن أجـل القضــاء علــى أن هنـاك طریقــة إلعـادة تــ دریب إدراكهـم وإ
وهذه الطریقة وأن كانت بسیطة نسـبیا إال أنهـا تتطلـب   لصعوباتهاالسبب االساسى 

   .) ١٨٧: ١٩٩٦بذل الجهد(محمد عبد الظاهر الطیب، 

: تعتمـد هـذه الفنیــة  Triple Column Techniqueفنیـة العمـود الثالثـي  -٧
تفكیــر مثــل التعمــیم الزائــد،.... وهــي عبــارة عــن ثالثــة علــي تحدیــد األخطــاء فــي ال

  -أعمدة یصف فیهم العمیل حالته أثناء تعرضه لمثیرات تهدیدیه كالتالي:
  العمود األول: یصف الموقف المسبب لالضطرابات والقلق.

  العمود الثاني: یصف األفكار األوتوماتیكیة.
  فكار.العمود الثالث: یصف أنواع األخطاء الموجودة في األ

ویمكـــن إضـــافة عمـــود آخـــر للبـــدائل، وتســـتخدم هـــذه الفنیـــة أثنـــاء الجلســـات أو 
 )٢٠٧: ٢٠١٠كواجب منزلي.(سید عبد العظیم محمد وآخرون، 

أحــد األســالیب  المنزلــيیعــد الواجــب  :Home Work : المنزلــيالواجــب -٨
عــن غیــره مــن التــدخالت العالجیــة  الســلوكيتمیــز العــالج المعرفــي  التــي المهمــة

ألخــرى ویهــدف الواجــب المنزلــي للمشــاركة مــن جانــب األفــراد فــى تصــمیم الخطــة ا
العالجیــة المتبعــة ومــا یناســبها  مــن أنشــطة لتحقیــق األهــداف العالجیــة والبــد مــن 
توجیه الفرد لتوظیف ما تعلمه من معتقدات ومفاهیم صحیحة ومهـارات مـن خـالل 

  مواقف سلوكیة. 
األسالیب  العالجیـة فـى خبـرات حیـة فعالـة یقوم بأدائها كالتدریب على ممارسة 

أسلوب حـل المشـكالت، إیقـاف و  والعقلي والعمود الثالث العضليمثل " االسترخاء 
الجیــد والــذي یشــمل علــى  المعرفــيالتفكیــر، الــوعي االنتقــائي والتــي تــرتبط بالبنــاء 



  حنور خلیل عبده قطب/ د    فعالیة برنامج معرفي سلوكي لخفض مستوي الشعور بالذنب لدي عینة من المكفوفین المكتئبین
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ــــدور  ــــة ال ــــدة و قــــد اتفــــق المعرفیــــون علــــى أهمی ــار ومعتقــــدات وســــلوكیات جدی أفكــ
  .  منزليبي للمریض فى اختیار النشاط المناسب للقیام به كواجب االیجا
  سس بناء البرنامج: أ

  مصادر البرنامج   
ــــة و فنیــــات  ــــه  العلمی ــــامج العالجــــي و مادت اشــــتق الباحــــث اإلطــــار العــــام للبرن

لكــل مــن "  الســلوكي المعرفــيعلــى أســالیب وفنیــات العــالج  اإلطــالعالعالجیــة بعــد 
 التــــيســــالیب بإضـــافة إلـــى الدراســــات والبحـــوث التجریبیـــة " علـــى أألـــیسبیـــك " ، " 

لمشــاعر الــذنب منهــا دراســة كیوبــاني  الســلوكي المعرفــيمجــال  العــالج  فــيأجریــت 
Kubany(1997)   دراســـــــــة ســـــــــمیز وSmith(1999) ، وباإلضـــــــــافة إلـــــــــى الثوابـــــــــت

والعــالج المعرفــى الســلوكى لكــل مــن عبــد الســتار  نبعــن مشــاعر الــذ یةالســیكولوج
)، ١٩٩٤(ومحمــد الســید عبــدالرحمن) ، ومحمــد محــروس الشــناوى ١٩٩٤( إبــراهیم

) ودراســـة فاطمـــة ٢٠٠١) ورئیفـــة رجـــب عـــوض (١٩٩٩هـــارون توفیـــق الرشـــیدى (
، )٢٠٠٤)، ودراســة احمــد االنصــارى عبــد الحلــیم ( ١٩٩٩الزهــراء محمــد النجــار (

  .)١٩٩٥دراسة محمد سعفان (و 
    -المالمح الرئیسیة للبرنامج: 
غیـر السـویة مشـاعر الـذنب  لخفـض مسـتوي) جلسـة ١٦نـامج علـى (مل البر تشا
 المعرفـــيعـــن طریـــق تعـــدیل محتـــوى التفكیـــر واألســـلوب  المكتبیـــینالمكفـــوفین لـــدى 

 المكفـــوفینلـــدى  الـــذنبوم ومشـــاعر للتعـــدیل األفكـــار الخاصـــة بـــا وبالتـــاليلـــدیهم ، 
دقیقـــة  )٥٠-٤٠، وتـــراوح زمـــن الجلســـة الواحـــدة مـــن (االكتئـــابالـــذین یعـــانون مـــن 

تــم تطبیــق البرنــامج علــى جلســات و وذلــك حســب موضــوع الجلســة وظــروف العینــة، 
جماعیــة وفردیـــة ، فالجلســـات الخاصـــة بالتــدریب علـــى المهـــارات والـــوعي االنتقـــائي 
ــــة وذلــــك بمــــا یتناســــب مــــع طبیعــــة هــــذه  ــــم تطبیقهــــا بصــــورة فردی یقــــاف التفكیــــر ت وإ

كـذلك ال  جمـاعيلیهـا بشـكل المهارات حیث أنها مهارات عقلیة ویصعب التدریب ع
نـــاث وممارســـتها أمــــام اآلخـــرین،  لعــــدم  باإلضـــافةیســـتطیع تـــدریب األفـــراد ذكــــور وإ



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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ــــتم  بــــاقيالحاجــــة لألنشــــطة والتفاعــــل االجتمــــاعي للتــــدریب علیهــــا أمــــا  الجلســــات ی
  :  هيتم تطبیق البرنامج على أربع مراحل و تطبیقها بصورة جماعیة. 

ــــة البرنــــامج:  - أ  ــــم فیهــــا تحقیــــق قــــد بدای ر مــــن اآللفــــة والتماســــك بــــین المعــــالج ت
وأعضاء الجماعة العالجیة وبین األعضاء بعضهم البعض كذلك رفـع الـروح 
المعنویــة بــین أعضــاء الجماعــة، و زیــادة وعــى األعضــاء باضــطراب مشــاعر 
ـــــة  ـــــات العالجی ـــــه بعـــــض الفنی ـــــة الـــــتخلص من ـــذنب، أضـــــراره، أســـــبابه، كیفی الــ

الــتخلص مــن مشــاعر الــذنب الــذین تســاعدهم علــى  التــيالمعرفیــة والســلوكیة 
  یعانون منه. 

مرحلـــــة تطبیـــــق البرنـــــامج: وتـــــم مـــــن خاللهـــــا تـــــدریب أعضـــــاء المجموعـــــة   -ب 
التجریبیــة علــى بعــض الفنیــات العالجیــة المعرفیــة الســلوكیة التــي تســاعدهم 

 على التخلص من الشعور الذنب غیر السوي الذي یعانون منة. 
حققهــا البرنـامج ومــدى  التـيالنجـازات وتـم فیـه معرفــة ا مرحلـة تقیـیم البرنــامج:  - ج 

وكــذالك االكتئــاب وذلــك  المكفــوفینفاعلیتــه فــى تخفیــف مشــاعر الــذنب لــدى 
حصــــل علیهــــا  التــــيومقــــارن  الــــدرجات  البعــــديمــــن خــــالل تطبیــــق القیــــاس 

لـم یـتم  والتـيالمجموعة التجریبیة بدرجات المجموعة الضـابطة  المكفوفین في
 تطبیق البرنامج علیها. 

ـــة ا  -د  ـــة تـــم التأكـــد مـــن مـــدى اســـتمراریة فاعلیـــة مرحل لمتابعـــة: وفـــى هـــذه المرحل
وذلـك مـن خـالل  المكفوفینمشاعر الذنب لدى  انخفاض مستويالبرنامج فى 

. بعــــد فتــــرة زمنیــــة تصــــل نحــــو بالبعــــديو مقارنتــــه  التتبعــــيتطبیــــق القیــــاس 
  .(شهرین)

  لغة البرنامج:  
 یــة والفصــحى حتــى یمكــن فهمهــا لغــة ســهلة تتــراوح بــین العامبم البرنــامج  یقــدتــم ت

 التـيوقد تم تحدید أهـم المجـاالت ، وبما یتناسب مع المكفوفین، من جمیع األفراد
یمكـــن أن یتضـــمنها البرنـــامج مـــن خـــالل الفنیـــات المـــذكورة مرتكـــزة علـــى مقیـــاس 

 .)١٩٩٦آمال عبد السمیع باظه( :مشاعر الذنب إعداد
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 ترتیب جلسات البرنامج 
  البرنامج ) ترتیب جلسات٢جدول (

رقم الجلسة 
  الھدف من الجلسة  موضوع الجلسة  ونوعھا

التعارف بین أعضاء   جماعیة  -١
  المجموعة والباحث

ین  ة ب د اآللف ى ح ارف إل ن التع توى م ق مس تحقی
  األعضاء 

 إدراك األساس النظري والھدف من البرنامج
  استثارة الرغبة لدى األفراد لالشتراك فى البرنامج

اد  جماعیة -٢ روح زی ة ال
  المعنویة

  زیادة التفاعل واالنسجام بین األعضاء
  خلق روح الفریق الواحد بین األعضاء 

التعرف على أھداف   جماعیة  -٣
  البرنامج

ل  ودھم داخ بب وج ة س اء المجموع رف أعض أن یع
  المجموعة العالجیة 

  أن یتعرف األعضاء على البرنامج وأھدافھ 
التعرف على مشاعر   جماعیة -٤

   الذنب
 –أسبابھ  –مفھومھ 

  كیفیة التخلص منھ

  تبصیر األعضاء بأضرار مشاعر الذنب 
ذنب  اعر ال باب مش ة أس ى معرف اء عل ھ األعض توجی

  وكیفیة التخلص منھ

٥/٦/٧ 
  فردیة 

ى  دریب عل الت
لي  ترخاء العض االس

  والعصبي 

وتر  ن الت تخلص م ة ال ى كیفی اء عل دریب األعض ت
  العضلى عن طریق االسترخاء 

٩/ ٨ – 
  جماعیة

  تدریب األعضاء على مھارة حل المشكالت  مھارة حل المشكالت 

١٠/١١ – 
  جماعیة

اء  ادة البن إع
  المعرفي

ار  -١ تخلص من األفك ة ال ى كیفی تدریب األعضاء عل
  غیر العقالنیة

١٢ 
  جماعیة

التدریب علي فھم المواقف األفكار الالعقالنیة الناتجة   العمود الثالثي
ا عنھا والمسببة لمشا تخلص منھ عر الذنب وكیفیة ال

  ببدائل مناسبة.
ار   إیقاف التفكیر   فردیة  ١٣ تدریب األعضاء على التخلص من التفكیر في األفك

  السلبیة غیر المرغوبة 
  الوعي االنتقائي   فردیة  ١٤

  
رد  ة و ط ار االیجابی تدریب األعضاء على انتفاء األفك

  األفكار السلبیة 
١٥ 

  جماعیة
مساعدة األعضاء في التوصل إلى االستنتاج المنطقي    اطيالحوار السقر

الل  ن خ ة م دات الالعقالنی ار والمعتق د األفك وتفنی
  األسئلة المطروحة أثناء الجلسات العالجیة.

١٦ 
  جماعیة 

  ختام البرنامج -١  ختام البرنامج 
  تقییم البرنامج -٢
  تطبیق المقیاس البعدي  -٣

  



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  نتائج الدراسة وتفسیرها:
 رض األول:الف  

 متوســـطات وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــینتیـــنص هـــذا الفـــرض علـــي " 
رتــــب  و متوســــطاتالضــــابطة فــــي المجموعــــة  المكتئبــــین المكفــــوفینرتــــب درجــــات 

التجریبیــة لصــالح المجموعــة الضــابطة فــي المجموعــة  المكتئبــین المكفــوفیندرجــات 
  بعد تطبیق البرنامج" مشاعر الذنبعلي مقیاس 

صحة الفرض األول اسـتخدم أسـلوب إحصـائي البـارامتري متمثـل فـي الختبار  
" اختبار مان ویتنـي" للداللـة الفـروق بـین متوسـط رتـب درجـات أفـراد المجموعـات 

  المستقلة كما یلي: 
) قیمة ( ي ) وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسط رتب درجات المكفوفین في ٣جدول (

  علي مقیاس مشاعر الذنب بعد تطبیق البرنامج التجریبیة )–المجموعتین( الضابطة 
 مستوي الداللة "ي" الصغري م الرتب مج الرتب المجموعة
 ١٥٫٥ ١٥٥ ١٠الضابطة ن = 

دالة عند  صفر
 ٥٫٥ ٥٥ ١٠التجریبیة ن =   ٠٫٠٠٥

  ) ما یلي: ٣یتضح من الجدول السابق (
 نالمكفــــــوفیوجـــــود فـــــروق ذات داللــــــة إحصـــــائیة بــــــین متوســـــط رتــــــب درجـــــات 

ـــذنبالتجریبیـــة ) علـــي مقیـــاس  - الضـــابطةالمجمـــوعتین (   بعـــد تطبیـــق مشـــاعر ال
فمــن خــالل حســاب قیمــة " ي " الصــغري البرنــامج فــي اتجــاه المجموعــة الضــابطة، 

وجد أنها مسـاویة " صـفر " و بالكشـف عـن داللتهـا اإلحصـائیة وجـد أنهـا دالـة عنـد 
التجریبیـة)  –تین(الضـابطة "، أي أن الفـروق بـین المجموع ٠,٠٠٥مستوي داللـة " 

بعـد تطبیــق البرنـامج لصـالح المجموعــة  مشـاعر الـذنبفـروق جوهریـة علـي مقیــاس 
وانخفــــاض الشــــعور ، مســــتوي الشــــعور بالــــذنب لــــدیهمالضــــابطة التــــي لــــم یــــنخفض 

لـــدي المجموعـــة التجریبیـــة التـــي تلقـــت البرنـــامج، وبالتـــالي تـــم قبـــول صـــحة  بالـــذنب
  الفرض األول.
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 :الفرض الثاني  
ـــة إحصـــائیة بـــین "تیـــنص الفـــرض الثـــاني علي  متوســـطاتوجـــد فـــروق ذات دالل

 –المجموعـــة التجریبیـــة للقیاســـیین (القبلـــي  فـــي المكتئبـــین المكفـــوفینرتـــب درجـــات 
  لصالح القیاس القبلي "   مقیاس الشعور بالذنبالبعدي) علي 

الختبــار صــحة الفــرض الثــاني اســتخدم أســلوب إحصــائي البــارامتري متمثــل    
ـــــة الفـــــروق بـــــین متوســـــط رتـــــب دراجـــــات أفـــــراد  فـــــي " اختبـــــار ولكوكســـــن " للدالل

  المجموعات المرتبطة كما یلي:
المجموعة التجریبیة  في نالمكفوفیداللة الفروق بین متوسط رتب درجات  )٤جدول (

  الشعور بالذنبعلي مقیاس  البعدي)  –للقیاسیین (القبلي 
 مستوي الداللة " مج الرتب"+ "–مج الرتب"  مج الرتب القیاس
دالة عند  صفر ٥٫٥ ٥٥ القبلي

 البعدي ٠٫٠٠٥
  ) ما یلي:٤یتضح من الجدول السابق (

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط رتـــب درجـــات   المكفـــوفین فـــيوجـــود فـــروق ذات دالل
 مشــــاعر الــــذنبالبعــــدي) علــــي مقیــــاس  -التجریبیــــة للقیاســــیین (القبلــــي  المجموعــــة

ل حساب مجموع الرتب الموجبة واألقـل تكـرارًا وجـد فمن خال ،لصالح القیاس القبلي
أنهـا مسـاویة "صـفر" وبالكشـف عـن داللتهـا اإلحصـائیة وجـد أنهـا دالـة عنـد مســتوي 

للمجموعــــــة  مســـــتوي مشــــــاعر الـــــذنب"، وبـــــذلك یتضــــــح انخفـــــاض  ٠,٠٥داللـــــة " 
التجریبیــة بعــد تلقیهــا للبرنــامج المعرفــي الســلوكي، ممــا یؤكــد علــي فعالیــة البرنــامج 

. المكتئبـــین نمســـتوي مشـــاعر الـــذنب لـــدي المكفـــوفی خفـــضمعرفـــي الســـلوكي فـــي ال
  بالتالي تم القبول صحة الفرض الثاني.

  :الفرض الثالث  
 یــنص هــذا الفــرض علــي " ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات

 -المكتئبـــین فـــي المجموعـــة الضـــابطة للقیاســـیین (القبلـــي  المكفـــوفینرتـــب درجـــات 
  علي مقیاس الشعور بالذنب" البعدي) 

ــــار صــــحة الفــــرض الثالــــث اســــتخدم أســــلوب إحصــــائي البــــارامتري متمثــــل  الختب
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في"اختبــــــار ولكوكســــــن " للداللـــــــة الفــــــروق بــــــین متوســـــــط رتــــــب دراجــــــات أفـــــــراد 
  المجموعات المرتبطة كما یلي:

)  داللة الفروق بین متوسط رتب درجات المكفوفین المجمـــوعة الضابطة ٥جدول (
  البعدي) علي مقیاس مشاعر الذنب –سیین (القبلي للقیا

 مستوي الداللة مج الرتب"+" "–مج الرتب "  مج الرتب القیاس
 البعدي غیر دالة ١١ ٢٥ ٣٦ القبلي

  ) ما یلي: ٥یتضح من الجدول السابق (
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط رتـــب درجـــات المكفـــوفین 

 البعـــدي) علـــي مقیـــاس مشـــاعر الـــذنب. -لقیاســـیین (القبلـــي المجموعـــة الضــــابطة ل
 ٣,٦٧فمن خالل حسـاب مجمـوع الرتـب الموجبـة واألقـل تكـرارًا وجـد أنهـا مسـاویة " 

"، وبالكشــف عــن داللتهمــا اإلحصــائیة وجــد أنهمــا غیــر دالــة، وبــذلك یتضــح عـــدم 
دخل انخفاض مستوي الشعور بالذنب لدي المجموعة الضابطة التـي لـم تتلقـي أي تـ

  عالجي. بالتالي یتم القبول بصحة الفرض الثالث.
 نتائج الفرض األول والثاني والثالث: تفسیر  

ــــة الســــابقة (األول ــــائج الفــــروض الثالث ــــاني-أشــــارت نت ــــة -الث ــــي فعالی ــــث) إل الثال
علي تطبیقیات وفنیات العالج المعرفي السـلوكي فـي خفـض مسـتوي  القائمالبرنامج 

  ن المكتئبین إلي مستوي سوي.الشعور بالذنب لدي المكفوفی
فعالیــة العــالج المعرفــي الســلوكي فــي خفــض وعــالج مشــاعر الــذنب  ترجــعوقــد 

غیـــر الســـویة إلـــي الفنیـــات المســـتخدمة فـــي البرنـــامج، حیـــث اســـتخدم الباحـــث فـــي 
البرنــامج مجموعــة مــن الفنیــات المعرفیــة الســلوكیة التــي كــان لهــا تــأثیر فعــالي فــي 

العینـــة، فـــتم تعـــدیل أســـلوب التفكیـــر وتحـــض األفكـــار تعـــدیل البنـــاء المعرفـــي لـــدي 
الالعقالنیة وغیر المنطقیـة المرتبطـة بالـذنب وتوهمـه لـدي المكفـوفین المكتئبـین مـن 
عـادة البنـاء المعرفـي والحـوار الســقراطي،  خـالل التـدریب علـي فنیـة العمـود الثالـث وإ

علـي فنیـة إیقـاف  كما أنه تم التحكم في محتوي األفكار والتفكیر من خالل التـدریب
) عـن  ١٩٩٥األفكار والوعي االنتقائي، حیث أسـفرت نتـائج دراسـة  محمـد سـعفان (



  حنور خلیل عبده قطب/ د    فعالیة برنامج معرفي سلوكي لخفض مستوي الشعور بالذنب لدي عینة من المكفوفین المكتئبین
ــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٥٢ 

العالقـة ایجابیــة بـین األفكــار الالعقالنیـة الشــعور بالـذنب. وكــذلك مسـاعدة الطفیــف 
علي الـتحكم فـي تـوتره والـتخلص منـه مـن خـالل التـدریب علـي االسـترخاء العضـلي 

  العصبي.
هــا دورًا كبیــرًا فــي فعالیـة البرنــامج، آلن المكفوفــون فــي حاجــة تعـد العینــة وطبیعت

علــي الــذات والــتخلص مــن االعتمــاد علــي الغیــر، والرغبــة الشــدیدة  لالعتمــادماســة 
لدیهم فـي الـتخلص مـن معانـاتهم مـن الشـعور بالـذنب وتأثیرهـا السـلبي علـي تـوافقهم 

  للبرنامج سریعة. مالذاتي واجتماعي، لذا كان استجابته
، دراســة Kubany(1997)كیوبـاني ه النتـائج جــاءت متفقـة مــع نتـائج دراســة وهـذ
التي أشـارت إلـي Nishith, et al(2005) ، نیشیس وآخرون Smith(1999) سمیز

    فعالیة العالج المعرفي السلوكي في عالج مشاعر الذنب غیر السویة.
 :الفرض الرابع  

 متوســـطاتبـــین وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة تیـــنص هـــذا الفـــرض علـــي " 
رتــــب  و متوســــطاتالضــــابطة فــــي المجموعــــة  المكتئبــــین المكفــــوفینرتــــب درجــــات 

التجریبیــة لصــالح المجموعــة الضــابطة فــي المجموعــة  المكتئبــین المكفــوفیندرجــات 
  بعد تطبیق البرنامج " االكتئابعلي مقیاس 

استخدم أسلوب إحصـائي البـارامتري متمثـل فـي "  الرابعالختبار صحة الفرض 
تبــار مــان ویتنــي" للداللــة الفــروق بــین متوســط رتــب درجــات أفــراد المجموعــات اخ

  المستقلة كما یلي: 
المكفوفین قیمة ( ي ) وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسط رتب درجات  )٦جدول (

  بعد تطبیق البرنامج االكتئابالتجریبیة ) علي مقیاس –المجموعتین( الضابطة  المكتئبین في
 مج المجموعة

 الرتب
"ي"  م الرتب

 الصغري
مستوي 
 الداللة

 ١٥٫٥ ١٥٥ ١٠الضابطة ن = 
دالة عند  صفر

 ٥٫٥ ٥٥ ١٠التجریبیة ن =  ٠٫٠٠٥

  
  



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٣  

  ) ما یلي: ٦یتضح من الجدول السابق (
 المكفوفینوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط رتب درجات 

 بعد تطبیق البرنامج تئاباالكالتجریبیة ) علي مقیاس  -المجموعتین ( الضابطة 
. فمن خالل حساب قیمة " ي " الصغري وجد أنها في اتجاه المجموعة الضابطة

مساویة " صفر " وبالكشف عن داللتها اإلحصائیة وجد أنها دالة عند مستوي 
التجریبیة) فروق  –"، أي أن الفروق بین المجموعتین (الضابطة  ٠,٠٠٥داللة " 

بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة الضابطة  باالكتئاجوهریة علي مقیاس 
لدي  وانخفاض الشعور بالذنب، مستوي الشعور بالذنب لدیهمالتي لم ینخفض 

  .الرابعالمجموعة التجریبیة، وبالتالي تم قبول صحة الفرض 
 :الفرض الخامس  

 متوسـطاتوجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین تعلي: " الخامسینص الفرض 
 –المجموعـــة التجریبیـــة للقیاســـیین( القبلـــي فـــي  المكتئبـــین كفـــوفینالمرتـــب درجـــات 
  لصالح القیاس القبلي "   مقیاس االكتئابالبعدي) علي 

اســتخدم أســلوب إحصــائي البــارامتري متمثــل  الخــامسالختبــار صــحة الفــرض 
ـــــة الفـــــروق بـــــین متوســـــط رتـــــب دراجـــــات أفـــــراد  فـــــي " اختبـــــار ولكوكســـــن " للدالل

  ما یلي:المجموعات المرتبطة ك
المجموعة التجریبیة  في نالمكفوفیداللة الفروق بین متوسط رتب درجات  )٧جدول(

  االكتئابالبعدي) علي مقیاس  –للقیاسیین (القبلي 
 مستوي الداللة مج الرتب" + " "–مج الرتب"  مج الرتب القیاس

دالة عند  صفر ٥٥ ٥٥ القبلي
 البعدي ٠٫٠٠٥

  ما یلي: )٧یتضح من الجدول السابق (
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط رتـــب درجـــات   المكفـــوفین فـــيوجـــود فـــروق ذات دالل

لصـــالح  االكتئــابالبعـــدي) علــي مقیـــاس  -(القبلــي  للقیاســـیینالمجموعــة التجریبیــة 
 فمــن خــالل حســاب مجمــوع الرتــب الموجبــة واألقــل تكــرارًا وجــد أنهــا ،القیــاس القبلــي

وجـد أنهـا دالـة عنـد مسـتوي داللـة  مساویة "صفر" وبالكشف عن داللتها اإلحصائیة



  حنور خلیل عبده قطب/ د    فعالیة برنامج معرفي سلوكي لخفض مستوي الشعور بالذنب لدي عینة من المكفوفین المكتئبین
ــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٥٤ 

للمجموعــة التجریبیــة  مســتوي مشــاعر الـذنبانخفـاض  أن "، وبـذلك یتضــح ٠,٠٥" 
تــــأثیر انخفــــاض ، ممــــا یؤكــــد علــــي أدي إلــــي انخفــــاض اضــــطراب االكتئــــاب لــــدیهم

ـــذنب لـــدي المكفـــوفی . بالتـــالي تـــم قبـــول صـــحة علـــي االكتئـــاب نمســـتوي مشـــاعر ال
  .الخامسالفرض 

 لفرض الرابع والخامس: تفسیر نتائج ا  
أشارت نتائج الفرض الرابع والخامس إلي فعالیة خفض وعـالج الشـعور بالـذنب 

إلــي المســتوي الســویة فــي تخفیــف حــدة اضــطراب االكتئــاب لــدي العینــة  الســویةفــي 
التجریبیــة مــن المكفــوفین مقارنتــًا بالمجموعــة التجریبیــة التــي لــم تتلقــي أي عــالج أو 

  عور بالذنب.تتدخل لخفي مستوي الش
ویمكن تفسیر هذه النتائج من خالل العالقـة االیجابیـة بـین الشـعور بالـذب غیـر 

 Kayhan, et)الســـــــویة واضـــــــطراب االكتئـــــــاب، حیـــــــث أشـــــــارت دراســـــــة 

al,2002))،Lynn, et al,2002منتهـــــى مطشــــر عبـــــد الصـــــاحب علــــي)،( 

،٢٠٠٣)،(Webb, et al,2007)،(Gojowy, et al,2001( ثـر االكتئـاب أك إلـي أن
. فقـــد یكـــون االكتئـــاب ســـببًا فـــي النفســـیة معانـــاة مـــن الشـــعور بالـــذنب االضـــطرابات

الشعور بالذنب أو قد یكون مشاعر الـذنب العالیـة سـببًا لالكتئـاب. لـذا كـان تخفیـف 
الشعور بالذنب غیر السوي أثره في تخفیف اضطراب االكتئاب لـدي المكفـوفین فـي 

  المجموعة التجریبیة من.
 :الفرض السادس  

 متوسـطاتوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین توینص هذا الفرض علـي " ال 
 –المجموعـــة التجریبیـــة للقیاســـیین (البعـــدي  المكتئبـــین فـــي المكفـــوفین درجـــاترتـــب 

  " مشاعر الذنب واالكتئاب التتبعي) علي مقیاس
اســتخدم أســلوب إحصـائي البــارامتري متمثــل  السـادسالختبـار صــحة الفــرض   

ــــــراد  ولكوكســــــنفــــــي " اختبــــــار  " للداللــــــة الفــــــروق بــــــین متوســــــط رتــــــب دراجــــــات أف
  المجموعات المرتبطة كما یلي:



  ٢٠١٢ ) لسنة٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٥  

  
داللة الفروق بین متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجریبیة للقیاسیین  )٨جدول (

  الشعور بالذنب واالكتئابالتتبعي) علي مقیاس  –(البعدي 
مج  القیاس األدوات

 الرتب
مج الرتب 

"+" 
مج الرتب 

" -" 
مستوي 
 الداللة

مقیاس مشاعر 
 الذنب

 التتبعي غیر دالة ٢٣٫٥ ٣١٫٥ ٥٥ البعدي
مقیاس بیك 

 لالكتئاب
 التتبعي غیر دالة ٢٠٫٥ ٢٤٫٥ ٥٥ البعدي

  ) ما یلي: ٨یتضح من الجدول السابق(
 فـي المكفـوفینوجود فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـط رتـب درجـات عدم 

مشــاعر الـــذنب  يالتتبعـــي) علــي مقیاســـ -ریبیــة للقیاســـیین (البعــدي المجموعــة التج
. فمــــن خــــالل حســــاب مجمــــوع الرتــــب الســــالبة واألقــــل تكــــرارًا لكــــًال مــــن واالكتئــــاب

ا مــــــوبالكشــــــف عــــــن داللته" ، ٢٠,٥، ""  ٢٣,٥مســــــاویة "  أنهــــــاالمقیاســــــین وجــــــد 
 خفــاضنمســتوي اال، و بــذلك یتضــح اســتمرار  تــاندالغیــر ا مــاإلحصــائیة وجــد أنه

لمجموعـة التجریبیــة خـالل فتـرة المتابعــة ا الشـعور بالـذنب وكــذلك االكتئـاب لـدي فـي
الفــــرض صــــحة  قبـــولمـــن تطبیــــق البرنــــامج، بالتـــالي تــــم  ینالتـــي تصــــل إلـــى شــــهر 

  .السادس
 :تفسیر الفرض نتائج السادس  

، Kubany(1997)دراسـة كیوبـاني جاءت هذه النتائج متفقة مع دراسة كـال مـن 
التـــي أشـــار نتائجهمـــا إلـــي اســـتمرار العـــالج المعرفـــي  Smith(1999)ســـمیز  دراســـة

فــي خفیــف الشــعور بالــذنب. وهــذا یؤكــد اســتمرار تــأثیر العــالج  الســلوكيوالمعرفــي 
القائم علي فنیات العالج المعرفي السلوكي علي المدي الطویل ولـیس تـأثیر وقتـي. 

ة مــــع انخفــــاض وكــــذلك اســــتمرار تخفیــــف أعــــراض االكتئــــاب لــــدي العینــــة التجریبیــــ
مستوي مشاعر الذنب غیر السویة لدي المجموعة التجریبیة التي في أمـس الحاجـة 
إلــــي تحســــین مســــتوي الصــــحة النفســــیة لــــدیهم لزیــــادة تــــوافقهم الــــذاتي واالجتمــــاعي 
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مكانیـــــاتهم ألقصـــــي درجـــــة ممكنـــــة لكـــــي یفـــــد ویســـــتفید مـــــنهم  ـــدراتهم وإ واســـــتغالل قــ
  المجتمع.

علي فعالیة العالج القائم علـي فنیـات وتطبیقـات جاءت نتائج هذه الدراسة تؤكد 
ـــذنب العصـــابیة أو غیـــر  العـــالج المعرفـــي الســـلوكي فـــي خفـــض مســـتوي مشـــاعر ال
الســــویة، وكــــذلك إمكانیــــة اســــتخدام العــــالج المعرفــــي الســــلوكي وفنیاتــــه مــــع بعــــض 
الفئـــات الخاصـــة خاصـــة المكفـــوفین واالســـتفادة منـــه فـــي تحســـین مســـتوي الصـــحة 

ـــــــتخلص مـــــــن معانـــــــاتهم مـــــــن بعـــــــض المشـــــــكالت النفســـــــیة لـــــــدیهم مـــــــ ن خـــــــالل ال
ـــــة غیـــــر الســـــویة أو  واالضـــــطرابات النفســـــیة لـــــدیهم خاصـــــة مشـــــاعر الـــــذنب العالی
العصــابیة وكــذلك االكتئــاب الــذي یــؤثر ســلبًا علــي قــدرتهم علــي التوافــق مــع نفســهم 

  ومع المجتمع من حولهم.
لـدي مضـطربي كذلك أكدت النتائج إمكانیة خالل أو تخفیف أعراض االكتئـاب 

االكتئاب من خالل تخفیف مشاعر الذنب العصابیة أو غیر السـویة، حیـث أشـارت 
النتائج إلي أن خفض مسـتوي الشـعور بالـذنب العصـابي أو غیـر السـوي یـؤدي إلـي 
تخفیف حدة االكتئاب واستمرار هذا التأثیر خالل فتـرة المتابعـة والتـي قـد تصـل إلـي 

ـــــین ـــــة ب ـــــر الســـــویة  شـــــهرین. نظـــــرًا للعالقـــــة القوی ـــــذنب العصـــــابیة أو غی مشـــــاعر ال
 Lynn, et،((Kayhan,et al,2002)واالكتئــــــاب كمــــــا أشــــــارت دراســــــة

al,2002(٢٠٠٣ )،(منتهـــــى مطشـــــر عبـــــد الصـــــاحب علـــــي،(Webb, et 

al,2007)،(Gojowy, et al,2001(.  
 الدراسة توصیات:  

لتـي االستفادة من نتائج الدراسة الحالیة بوضـع مجموعـة مـن المقترحـات ا یمكن
وهــي كمــا  مشـاعر الــذنب واالكتئــاب لــدي المكفــوفین مشــكلةقـد تســهم فــي الحــد مــن 

  یلي:
لتنمیــة الجوانــب االیجابیــة لــدي المكفــوفین لمســاعدهم علــي بــرامج  وضــع -١

 التخلص من االضطرابات المصاحبة لإلعاقة.
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إنشـــاء مراكـــز متخصصـــة لـــذوي الفئـــات الخاصـــة مـــن المعـــاقین بصـــریا  -٢
عاقـــة واالعتمـــاد علـــي الـــذات فـــي إدارة شـــئون لمســـاعدهم علـــي تقبـــل اإل

 حیاتهم ، مما قد یقلل من االضطرابات المصاحبة لإلعاقة.

االضطرابات النفسـیة لـدي المكفـوفین مراكز متخصص في عالج  إنشاء -٣
 .المصاحبة لإلعاقة

تطبیق برامج دمج المعاقین بصـریا مـع المبصـرین ممـا قـد یسـاعدهم فـي  -٤
 .  الوحدة وتنمیة قدرتهم اإلیجابیةالتخلص من العزلة والشعور ب
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  المراجـع
): فعالیـة برنـامج معرفـي سـلوكي لتخفیـف  ٢٠٠٤عبـد الحلـیم(  األنصـاريأحمد  .١

، ماجســتیر رســالةحــدة فقــدان الشــهیة العصــبي لــدي عینــة مــن المراهقــات، 
 جامعة طنطا.  –كفر الشیخ  –كلیة التربیة 

ـــــرى حـــــافظ ومجـــــدي حســـــن محمـــــود( .٢ لعـــــالج النفســـــي ): أثـــــر ا١٩٩٠أحمـــــد خی
ــــذات وتقــــدیرها وانخفــــاض الشــــعور بالــــذنب  الجمــــاعي فــــي ازدیــــاد تأكیــــد ال

، مجلـــة علـــم الـــنفسوانعـــدام الطمأنینـــة االنفعالیـــة لـــدي جماعـــة عصـــابیة، 
للكتـــاب، ص ص  الهیئـــة المصـــریة العامـــة القــاهرة ، العــدد الرابـــع عشـــر،

١٥٨-١٣٣. 
مـــن الفصـــامیین  ): مشـــاعر الـــذنب لـــدي عینـــة١٩٩٤آمـــال عبـــد الســـمیع باظـــه( .٣

، الجــزء  مجلــة كلیـة التربیــةالبرانویـدیین وذوي المیـل العصــابي واألسـویاء. 
 .٢٤٨-٢٢١اكتوبر، بنها، ص ص  األول،

، االنجلــو اختبــار مشــاعر الــذنب، القــاهرة): ١٩٩٦آمــال عبــد الســمیع باظــه ( .٤
 المصریة.

 الشخصــــــیة واالضــــــطرابات الســــــلوكیة): ١٩٩٧آمــــــال عبــــــد الســــــمیع باظــــــه( .٥
 القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة. ،نیةوالوجدا

): مشـــاعر الـــذنب. مجلـــة علـــم الـــنفس، الهیئـــة ١٩٩٨آمـــال عبـــد الســـمیع باظـــه( .٦
 .١٣٨المصریة العامة للكتاب، العدد السادس واألربعون،ص 

، القــاهرة ، الصـحة النفسـیة والعـالج النفسـي): ٢٠٠٢آمـال عبـد السـمیع باظـه( .٧
 االنجلو المصریة.

، القــاهرة، النمــو الــنفس لألطفــال المــراهقین): ٢٠٠٥اظــه(آمــال عبــد الســمیع ب .٨
 االنجلو المصریة.

ـــدین كفـــافي( .٩ ـــم معجـــم): ١٩٩٠جـــابر عبـــد الحمیـــد جـــابر، عـــالء ال  الـــنفس عل
 ، القاهرة، النهضة المصریة.والطب النفسي
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): الشـعور بالـذنب وعقـاب الـذات لـدي عینـة مـن طلبـة ٢٠٠٣جهاد عالء الدین( .١٠
، العلـــوم التربویـــة الجامعـــة الهاشـــمیة األردن مجلـــةالجامعـــة الهاشـــمیة، 

 .١٩٤-١٦٥، أكتوبر، ص ص  ٤العدد
، القـاهرة ضغوط المراهقین ومهـارات المواجهـة):  ٢٠٠١رائیفة رجب عوض (  .١١

 ، النهضة المصریة
، المعاصـــر النفســـیة الصـــحة معجـــم): ٢٠٠١رشـــاد علـــي عبـــد العزیـــز موســـي( .١٢

 القاهرة، دار الفاروق الحدیثة.
التربیة الخاصة لذوي اإلعاقات العقلیة والبصـریة ): ٢٠٠١لعـزة(سعید حسني ا .١٣

، عمــان ، الــدار العلمیــة الدولیــة للنشــر والتوزیـــع ودار والســمعیة والحركیــة
 الثقافة للنشر والتوزیع.

أثـــر اإلرشـــاد المعرفـــي فـــي خفـــض الشـــعور  ):١٩٩٨ســـید عبـــد العظـــیم محمـــد( .١٤
، العـدد الثـامن ،  لنفسـيا اإلرشاد مجلةبالیأس لدى عینة من المكفوفین ، 

جامعــة عــین شــمس ، ص  -القــاهرة ، تصــدر عــن مركــز اإلرشــاد النفســي 
 .٣١٧ -٢٩٥ص 

ســید عبـــد العظـــیم محمـــد وفضـــل إبـــراهیم عبـــد الصـــمد ومحمـــد عبـــد التـــواب أبـــو  .١٥
، القـــاهرة، دار الفكـــر فنیـــات العـــالج النفســـي وتطبیقاتهـــا ):٢٠١٠النـــور(
 العربي.

): فعالیــة برنــامج لــإلدارة الضــغوط النفســیة ٢٠٠١صــبحي عبــد الفتــاح الكفــوري( .١٦
، جامعـة المنوفیـة مجلة البحوث النفسیة والتربیـةلدي طالب كلیة التربیة. 

 .١٥٩-٤٩،ص ص 
 ، مكتبـــة األنجلـــو المصـــریة،االكتئـــاب مقیـــاس): ١٩٩٨عـــادل عبـــد اهللا محمـــد( .١٧

 القاهرة.
، تالعــالج المعرفــي الســلوكي اســس وتطبیقــا): ٢٠٠١عــادل عبــد اهللا محمــد( .١٨

 القاهرة ، دار الرشاد.
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 العـــالج النفســـي الســـلوكي المعرفـــي الحـــدیث):  ١٩٩٤عبـــد الســـتار إبـــراهیم(  .١٩
 ، القاهرة ، دار الفجر للنشر و التوزیع. تطبیقه أسالیبه و میادین

، القـاهرة، موسوعة علـم الـنفس والتحلیـل النفسـي): ١٩٩٤عبد المنعم الحفنـي( .٢٠
 مكتبة مدبولي.

، القـــاهرة، األنجلـــو مقیـــاس بیـــك لالكتئـــاب): ٢٠٠٠غریــب عبـــد الفتـــاح غریـــب( .٢١
 المصریة.

): أثر برنامج معرفـي سـلوكي فـي تخفیـف  ١٩٩٩فاطمة الزهراء محمد النجار(  .٢٢
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