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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إلى معرفة مدى فعالية برنامج �إر�شادي عقالين انفعايل �سلوكي يف تقليل ال�سلوك املع ّنف
لدى عينة من الأمهات ال�سوريات الالجئاتاللواتي ميار�سن ال�سلوك املع ّنف يف تربية �أبنائهن واملقيمات يف خميم
الزعرتي �شمال �شرق الأردن .تكون جمتمع الدرا�سة من  70امر�أة ميار�سن العنف الأ�سري مع �أطفالهن .مت
تطبيق مقيا�س ال�سلوك املعنف عليهن بعد �أن �أبدين موافقتهن للم�شاركة يف الربنامج .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )32امر�أة ميار�سن ال�سلوك املعنف ك�أ�سلوب يف تربية �أبنائهن والالتي يراجعن �إدارة حماية اال�سرة يف
خميم الزعرتي واللواتي ح�صلن على درجات مرتفعة على مقيا�س ال�سلوك املع ّنف ،ومت توزيعهن ع�شوائي ًا
�إلى جمموعتني �إحداهما جتريبية (� )16أم ًا ،خ�ضعن للربنامج الإر�شادي ،وجمموعة �ضابطة (� )16أم ًا مل
يتم تطبيق �أي برنامج عليهن .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان با�ستخدام مقيا�س م�ستوى ال�سلوك
املع ّنف لدى الأمهات يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل وبعد تطبيق برنامج عقالين انفعايل �سلوكي
م�ستند �إلى نظرية الربت �إلي�س مكون من  17جل�سة مت اعدادها من قبل الباحثني .ك�شفت نتائج الدرا�سة
انخفا�ض م�ستوى ال�سلوك املع ّنف لدى الأمهات يف العينة التجريبية بن�سبة  %98.49بعد تطبيق الربنامج
الإر�شادي عليهن ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05=αيف م�ستوى ال�سلوك املع ّنف بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة التجريبية ،يعزى ذلك �إلى تطبيق الربنامج الإر�شادي.
وبنا ًء على النتائج يو�صي الباحثان بالإ�ستفادة من الربنامج يف �إر�شاد الأمهات ال�سوريات الالجئات واللواتي
ميار�سن العنف الأ�سري مع �أطفالهن داخل وخارج خميمات اللجوء ال�سوري.

الكلمات املفتاحية:برنامج �إر�شادي عقالين انفعايل �سلوكي ،ال�سلوك املع ّنف ،الأمهات املع ّنفات الالجئات يف خميم
الزعرتي.
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Abstract
The study examined effectiveness of rational emotive behavior Counseling
program in reducing abussive behaviors of a selected sample of Syrian Refugee
Mothers practicing aggressive behavior againest their children. Sample consisted
of (32) women who obtained the highist scores on The Abussive Behavior Scale
were selected and randomly assigned to the experimental group (16 mothers) and
control group Control group (16 mothers.To achieve aim of the study, the researchers
developed a scale of Abussive Behaviors. The second tool was the rational emotive
behavior counseling program include 17 sessions based on Ellis theory.Findings of the
study showed significant change in the behavior of mothers in the experimental group
by 98.49% according to The post- test.In addition, statistically significant difference
at the level (α=0.05) attributed to the implementation of this program were enssured.
Applying the counseling program to othere abusive mothers is recommended.

Keywords: Rational emotive behavior counseling program, abusive behavior, Syrian Refugee
Mothers in Zaatari.
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املقدمة:
ي�شري �آخر حتديث لأح�صائية قامت بها
املفو�ضية ال�سامية لالجئني واملوثقة عرب موقعها
االلكرتوين الر�سمي� ،أن عدد عدد الالجئني
ال�سوريني املتواجدين حالي ًا يف الأردن 635,324
الجئ ًا �سوري ًا ،منهم 79,357الجئ ًا يف خميم
الزعرتي الواقع �شمال �شرقي الأردن(املفو�ضية
ال�سامية لالجئني.)2016 ،
ومنذ بداية اللجوء عمدت الكثري من الهيئات
الدولية واملحلية لتقدمي �أ�شكال الدعم املادي
واالجتماعي والنف�سي ،وعلى الرغم من كل هذه
املحاوالت ظهرت الكثري من امل�شكالت وال�سلوكات
ذات الطابع العنيف التي تف�شت يف جمتمعات
الالجئني وخ�صو�ص ًا يف املخيمات (املفو�ضية
ال�سامية لالجئني.)2016 ،
من �أهم هذه ال�سلوكات العنف ال�صادر من
الأهايل نحو ابنائهم ،وا�ستخدام �أ�ساليب عنيفة
بالرتبية والتهذيب ،حيث اظهرت درا�سة �أجرتها
منظمة ال�صحة العاملية بالتعاون مع الهيئة الطبية
الدولية ،ووزارة ال�صحة الأردنية عام  2013وهي
درا�سة �أجريت على � 1800أ�سرة (حوايل 8000
فرد ًا) يقيمون يف خميمات اللجوء �أن الأهايل
يعانون من �ضغوط وم�شاكل نف�سية �أثرت يف �أ�ساليب
الرتبية واملعاملة الوالدية لديهم ،حيث �أن %38
http://journals.uob.edu.bh
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عانوا من احلزن والكرب ال�شديد ،و %28منهم
عانوا من الغ�ضب الدائم ،و %26عانوا من فقدان
الأمل و %26من فقدان االهتمام باطفالهم ،مما
�أثر �سلب ًا يف طرق معاملتهم الوالدية ،كما و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن واحد ًا من �أ�صل اربعة من عينة
الآباء والأمهات متت مقابلتهم اعرتفوا �أنهم
يعانون من م�شاكل يف العناية ال�سليمة ب�أطفالهم
وا�ستخدام الأ�ساليب العنيفة يف الرتبية ب�سبب
م�شاعر الكرب واحلزن (اليون�سيف.)2015 ,
�إن ا�ستخدام العنف يف الرتبية ال يعد ظاهرة
حديثة يف املجتمع ال�سوري حيث �أن املمار�سات
العنيفة يف الرتبية كانت رائجة قبل االزمة� ،إال
�أن ال�صدمة احلادة التي عانى منها الالجئون
ال�سوريون زادت من حدة و�أثر هذا العنف داخل
الأ�سر الالجئة ،وبد�أت هذه الأ�ساليب العنيفة
بالت�أثري يف �أطفال هذه العائالت خ�صو�ص ًا
اليافعني منهم ،حيث �أظهرت نتائج درا�سة قامت
بها الهيئة الطبية الدولية عام  2012على اليافعني
املتاثرين بال�صراع يف الفئة العمرية من 18-12
عام املقيمني يف خميم الزعرتي �أن ثالثة من �أ�صل
�أربعة من اليافعني الذكور ُد ِفعوا من قبل ذويهم
الى الت�سرب من املدر�سة ،ثلثهم من �أ�سر تر�أ�سها
الأم ب�سب غياب الأب �أو وفاته ،ويف درا�سة �أخرى
قامت بها اليون�سيف عام � 2014أظهرت �أن %24
من الزيجات امل�سجلة بني الالجئني يف املخيمات
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هي زيجات الطفال �أعمارهم بني� 17-15سنة
(اليون�سيف.) 2015 ,
هناك �أ�ضعاف هذه الن�سبة من الزيجات
التي ُرف�ض ت�سجيلها ب�سب �أن عمر الطفلة �أقل
من �15سنة ،علم ًا ب�أن ممار�سة الزواج املبكر يعد
مقبوال لدى املجتمع ال�سوري �سابق ًا� ،إال �أن اللجوء
والظروف املعي�شية يف املخيم باتت م�شجعة لتنامي
هذه الظاهرة كما �أ�شارت الأمهات ب�سب خوف
الأهايل على بناتهم من الأحوال االقت�صادية
يف املخيم واالكتظاظ بالإ�ضافة �إلى دفعهم على
اخلروج من املدر�سة ب�سن مبكر ب�سب اخلوف
عليهن من التحر�ش وامل�ضايقة على الطريق،
وغريها من �أ�شكال العنف التي ميار�سها �أولياء
الأمور يف خميمات اللجوء عامة ومبخيم الزعرتي
خا�صة والتي ت�ؤثر يف �أطفالهم وعلى نظرتهم
للم�ستقبل.
ال�سلوك املعنف:
يق�صد بالعنف املوجه �ضد الأطفال جممل
ال�سلوكات املهددة للتوازن اجل�سمي والنف�سي
واالجتماعي للطفل؛ حيث تتمثل يف �سلوكات الأذى
النف�سي واللفظي والبدين ال�صادرة عن �أحد
الوالدين �أو القائم على رعاية الطفل (بوطبال
ومعو�شه.)2013 ،
اقت�صر مفهوم ال�سلوك املع ًنف بداية على
الإ�ساءة اجل�سدية �أو الإفراط با�ستخدام القوة
اجل�سدية بالتعامل مع الأطفال والذي ي�ضم
�سلوكيات مثل اللكم والع�ض واحلرق� ،أو حدوث اي
�أذى بدين نتيجة ا�ستخدام الوالدين �أحد الأ�ساليب
العنيفة �أو القا�سية يف الرتبية والتاديب (كاتبي،
.)2012بعد ذلك بد�أت حمالت التوعية والتعريف
ب�أنواع �أخرى للعنف كما �أ�شار الهنداوي ( )2002
لت�شمل:
الإ�ساءة اللفظية :ا�ستخدام عبارات لل�سيطرة
على الطفل و�إيذاء م�شاعره كالتهديد والتوبيخ
وال�شتم.
العنف اجلن�سي� :أفعال و�أقوال غري مريحة
http://journals.uob.edu.bh
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وحتمل ا�شارات ور�سائل جن�سية بطابعها وجتعل
الطفل ي�شعر بال�سوء واالنزعاج مثل ا�ستخدام
العبارات اجلن�سية ومل�س �أماكن خا�صة �أو ممار�سة
العالقة احلميمة بوجود الطفل �أو �إظهار عورة
الطفل �أمام الغرباء �أو م�شاهدة �صور �أو نكات
جن�سية بح�ضور الطفل.
العنف العاطفي :وت�شمل رف�ض االعرتاف
بالطفل و�إنكاره ،وجتاهل طلباته واحتياجاته،
�إرهاب الطفل وترويعه و�إفزاعه ،ا�ست�صغار الطفل
وحتقريه واال�ستخفاف به ،التميز بني الأطفال،
عدم منح الطفل العطف واحلنان ،وجعل الطفل
�شاعر ًا بالعجز والق�صور.
ا�ستغالل الطفل :وهو ا�ستخدام الطفل
لتحقيق مكا�سب مادية واجتماعية� ،أو التخل�ص
من م�س�ؤوليات و�أعباء خا�صة ،وي�شمل الزواج
املبكر وت�شغيل الطفل وا�ستخدام الطفل للت�سول
واحل�صول على دعم مادي (م�ؤ�س�سة انقاذ الطفل،
.)2012
العوامل امل�سببة لل�سلوك املع ّنف لدى الأمهات:
�إن عدم ن�ضج الأم انفعالي ًا وعدم قدرتها على
ال�سيطرة على م�شاعرها وغ�ضبها ،باال�ضافة �إلى
ال�ضغوط النف�سية الناجتة عن الأحوال االقت�صادية
واالجتماعية ال�صعبة التي قد تواجهها الأمهات
يف حياتهن (ال�سيد ،)1993 ،وخرباتها ال�سابقة
كتعر�ضها للتعنيف من قبل احد والديها �أو كليهما
 ،ونزعتها لل�سيطرة على اطفالها من خالل اثبات
قوتها با�ستخدام العنف ،ودور القيم واملعايري
االجتماعية التي قد تربر العنف �أحيان ًا ك�أف�ضل
الأ�ساليب لرتبية الأطفال (بدران .)2014 ،ي�ضاف
�إلى ذلك بع�ض العوامل الأ�سرية كحدوث الطالق
�أو اخلالف امل�ستمر بني الزوجني و�شعور الأم
بال�ضغط النف�سي والتوتر قد يجعلها تلج�أ للل�سلوك
املع ّنف لل�سيطرة على �أطفاها� ،أو تفريغ ال�ضغط
عن طريق تعنيفهم.
�أن الكثري من الأمهات ال يدركن حجم ال�ضرر
الذي ت�سبنب به لأطفالهن �أثناء جلوئهن لل�سلوك
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املعنف ،فكثري منهن ميلكن �أفكار ًا ومعتقدات
تدفعهن ال�ستخدام ال�سلوك املع ّنف بهدف الرتبية،
غري �أن ال�سوك املع ّنف له �آثار نف�سية وج�سدية
واجتماعية مدمرة على الطفل والأم ،بحيث تظهر
لديه م�شكالت �سلوكية وعاطفية مثل الغ�ضب
الدائم والعدوان والقلق وتدين احرتام الذات ،كما
قد ي�ؤدي �إلى حدوث م�شاكل ادراكية مثل انخفا�ض
التح�صيل ،واالداء املعريف وحمدودية املهارات،
بالإ�ضافة �إلى احلاالت االنفعالية مثل اخلوف
امل�ستمر ،ولوم الذات امل�ستمر واالح�سا�س بالذنب،
وقد ت�صل بالطفل ببع�ض االحيان �إلى حماولة
ايذاء ذاته �أو رمبا اال�سو�أ وهو اللجوء للإنتحار
(بدران.)2014 ،
هذه االثار النف�سية ال تقت�صر على الطفل فالأم
اي�ض ًا التي ت�ستخدم ال�سلوك املع ّنف تتاثر �صحتها
النف�سية وت�صاحبها م�شاعر مثل القلق ال�شديد
وال�شعور بالذنب ولوم الذات ولوم طفلها ببع�ض
الأحيان للجوء للعنف والغ�ضب ال�شديد واحلزن
ب�سب ايذائها لطفلها.
�أما الآثار اجل�سدية والنمائية لل�سلوك املع ّنف
على الطفل والأم فمن �أكرث الآثار و�ضوح ًا هي
الآثار التي يرتكها العنف على ج�سد الطفل من
حروق وجروح وكدمات ،باال�ضافة �إلى �شعور
الطفل بال�صداع و�أمل الع�ضالت وعدم القدرة على
النوم �أو النوم املتقطع ،كما ي�ؤثر ال�سلوك املع ّنف
بانواعه يف منو الطفل اجل�سدي والعقلي ،فمعظم
حاالت التبول الال�إرادي بني الأطفال �سببها تعر�ض
الأطفال �إلى �سلوك مع ّنف من قبل والديهم مثل
العنف اجل�سدي واجلن�سي (ح�سني.)2008 ،
ويرتك ال�سلوك املع ّنف �آثار ًا اجتماعية فقد
ي�ؤدي ال�سلوك املع ّنف �إلى هروب الأطفال من
املنزل ،بالإ�ضافة �إلى االنحرافات ال�سلوكية
واللجوء �إلى تعاطي املخدرات والكحول يف بع�ض
احلاالت ،وقد ي�ؤدي ببع�ض الفتيات �إلى اللجوء
�إلى الزواج املبكر للهروب من العنف الذي ميار�س
عليهن من قبل �أمهاتهن (التاللوة.)2008 ,
http://journals.uob.edu.bh

وملعاجلة ال�سلوك املعنف و�أثارة على الفرد
وخا�صة الأم والأطفال ظهرت بع�ض الربامج
الإر�شادية والعالجية ،لتطبيقها مع املعنفني
واملعنفات �سواء يف مراكز الرعاية الأ�سرية
والإر�شادية العامة واخلا�صة ويف خمتلف دول
العامل.وتختلف هذه الربامج من حيث توجهاتها
النظرية والفل�سفية ،مثل نظرية املدر�سة االن�سانية
ونظريات املدر�سة ال�سلوكية والنظريات املعرفية
كنظرية العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي
مل�ؤ�س�سها (الربت ايلي�س).
بد�أ �إلي�س عام ( )1955يف و�ضع �أ�سلوب جديد
يف الإر�شاد والعالج النف�سي وهو االجتاه العقالين
االنفعايل ال�سلوكي والذي يتكون من نظام فل�سفي،
ونظرية يف ال�شخ�صية ،وفنيات عالجية .وفكرته
الأ�سا�سية قائمة على �أن هناك عالقة وثيقة بني
التفكري واالنفعال و�أنه ال ميكن الف�صل بني انفعال
الفرد وبني تفكريه وبالتايل فاال�ضطراب النف�سي
يرجع �إلى طريقة التفكري الالعقالين (كوري،
.)2010
يتمحور االجتاه العقالين االنفعايل الذي
�أ�س�سه (�إلي�س) حول العقالنية والالعقالنية يف
التفكري والت�صرف والفاعلية يف التعامل الإن�ساين
مع الو�سط االجتماعي الذي يعي�ش فيه الفرد،
ومع الأحداث ذات الت�أثري ،والالعقالنية تقييمات
م�ستمرة من افرتا�ضات ومقدمات لي�س لها �أ�سا�س
جتريبي ال�ستخدامها وتظهر يف لغة مطلقة ،حيث
متثل املطالب ملحة غري واقعية �أو دقيقة ،وهي
نتاج �أفكار مدمرة ال منطقية متثل التفكري املطلق
وتعترب فل�سفة اعتقاديه تقود �إلى عدم الراحة
والقلق وال ت�ساعد على حتقيق الأهداف ،كما تقود
�إلى الك�آبة والغ�ضب واال�ستغراق يف التفكري .وي�شري
(�إلي�س) بقوله�“ :أنت ت�شعر بالطريقة التي تفكر
بها” فردود الفعل االنفعالية كالقلق االكتئاب
تبد�أ ويتم تنفيذها من خالل نظام معتقدات هزم
الذات والتي ترتكز على �أفكار غري عقالنية تعود
جذورها �إلى الطفولة ،ومن اجلدير بالذكر �أن
ال�شخ�ص امل�ضطرب يفكر �أن الأحداث اخلارجية
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ولي�س �أفكاره هي التي جتعله م�ضطرب ًا (كوري،
2010؛ عبداهلل.)2012 ،
بينما يع ّرف �أ�صحاب النظرية العقالنية
االنفعالية ال�سلوكية (كوري )2011 ،املعتقدات
املنطقية على �أنها املعتقدات و�أ�ساليب التفكري
تكون من�سجمة مع الأهداف العامة والقيم
الأ�سا�سية يف احلياة ،وحتقق الفاعلية االجتماعية
والإبداع والإيجابية ،كما �أن �أهداف الإر�شاد
العقالين االنفعايل تركز على تغيري طريقة تفكري
الفرد بحيث ي�صبح تفكريه �أكرث منطقية وعقالنية
وواقعية .كما �أ�شار كوري (� )2011إلى الفنيات
التي قامت عليها نظرية العالج املعريف االنفعايل
ال�سلوكي وهي:
�أو ًال :الفنيات املعرفية :وهي الفنيات التي
ت�ساعد العميل على تغيري �أفكاره الالعقالنية
واجتاهاته ،وفل�سفته غري املنطقية �إلى �أفكار
واجتاهات عقالنية جديدة ،من خالل تعليم العميل
الف�صل بني معتقداته العقالنية (غري املطلقة)
ومعتقداته الالعقالنية (املطلقة) ،كاحلوار
واملناق�شة والإقناع والتفنيد.
ثان ًيا :الفنيات الإنفعالية :وهي فنيات تتناول
م�شاعر العميل و�أحا�سي�سه واملواقف ال�صادمة
املثرية واخلربات املا�ضية املتعقلة مب�شكلة العميل،
من حالل �إظهار احلقائق والأكاذيب ،كي ي�ستطيع
العميل التمييز بينها بو�ضوح وي�ستخدم املر�شد لعب
الأدوار ،والنمذجة والفكاهة ،وت�شجيع العميل على
املخاطرة.
ثال ًثا :الفنيات ال�سلوكية :وهي فنيات ت�ساعد
العميل يف التخل�ص من ال�سلوك غري املرغوب به
�أو تعديله �إلى �سلوكات مرغوبة وتعزيز ال�سلوك
التوافقي وم�ساعدته على التغيري ،وهي متعددة
منها الواجبات املنزلية والتح�صني التدريجي
والن�شاط املوجه و�ضبط الذات ،واال�ستب�صار
والتعليم والإ�سرتخاء والتخيل العقالين .قد
ا�ستخدم �إلي�س فنيات كثرية وخمتلفة منها الدعاية
امل�ضادة والإيحاء والتعزيز والتدريب التوكيدي،
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واملواجهة ال�شخ�صية والتدريب على املهارات،
وارتياد املخاطر والقيام بالأدوار ،والقراءة وحكاية
الق�ص�ص ،والطرق التي تبعث على ال�سرور ،وتعلم
املنطق و�ضبط الذات والن�شاط املوجه واال�سرتخاء.
تف�سري نظرية �إلي�س لل�سلوك املع ّنف:
يعتقد �ألربت �إلي�س ب�أن التفكري غري العقالين
يرجع يف ن�ش�أته �إلى التعلم املبكر غري العقالين
الذي يتلقاه الطفل من والديه ومن الثقافة
التي يعي�ش فيها ،والأفراد يتعلمون معتقداتهم
واجتاهاتهم من معاي�شة حميطهم و�أن املعتقدات
والأفكار الالعقالنية تعرب عن �أفكار واجتاهات
متعار�ضة مع ما هو م�ألوف و�سائد باملجتمع،
و�أكد �إلي�س على �أن هناك جمموعة من الأفكار
واملعتقدات الالعقالنية وما يلحق من افرتا�ضات
تف�سر معظم اال�ضطرابات النف�سية ،ف�إذا تبنى
الأفراد هذه املعتقدات ف�إنهم مييلون لكي ي�صبحوا
عدوانني وعنيفني وقد يتبعوا �أ�سلوب العنف يف
حياتهم للو�صول �إلى �أهدافهم من خالل عمليات
التعلم املبكر (كوري.)2011 ،
وقد يكون م�صدر ال�سلوك املعنف اتباع الآباء
�أفكار ًا العقالنية م�شبعة من املجتمع ،بحيث تكون
معتقدات الفرد و�أفكاره عن ال�سلوك املع ّنف هو
ما يقوده �إلى اتباعها كا�سلوب تربية �أو ا�ستبدالها
ب�أ�ساليب �أخرى (باتر�سون.)1990 ،
وللت�أكد من فعالية العالج املعريف ال�سلوكي
�أجريت العديد من الدرا�ساتالأجنبية والعربية
ومع العديد من الفئات العمرية الختبار فعاليته
مع العديد من املتغريات النف�سية لدى الفئات
امل�ستهدفة ،حيث �أثبت ال�صقعان ( )2005فعالية
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف خف�ض
م�ستوى الإكتئاب وزيادة التفكري العقالين لدى
مدمني املخدرات .و�أكدت دردير ( )2010فعالية
برنامج ار�شادي عقالين انفعايل �سلوكي يف حت�سني
م�ستوى مواجهة ال�ضغوط احلياتي ورفع م�ستوى
ال�سعادة احلياتية لدى طلبة اجلامعات .كما
�أكدت رتيب ( )2010فعالية برنامج ار�شادي �آخر
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ي�ستند �إلى العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف
خف�ض م�ستوى القلق االجتماعي لدى طلبة املرحلة
الثانوية .وكذلك قام بودل وكاندل (& Podell
 )Kendall, 2011بدرا�سة هدفت �إلى الك�شف عن
�أثر برنامج معريف �سلوكي مطبق على �أولياء الأمور
يف تقدم عالج الأطفال القلقني يف الواليات املتحدة
الأمريكية� .أظهرت الدرا�سة �أثر ًا �إيجابي ًا للربنامج
على مدى حت�سن احلالة ال�صحية للأطفال الذين
ح�ضر �أولياء �أمورهم الربنامج وتفاعلهم الإيجابي
مع العالج.
كما قام الباحث ين و�آخرون Yen, et. Al.,
 (2013بدرا�سة �أثر برنامج معريف �سلوكي على
تقليل �آثار �أعرا�ض القلق ،وامل�شاكل ال�سلوكية
للأطفال التايونيني الذين يعانون من القلق
وتخفي�ض التوتر النف�سي لأمهاتهم� .أظهرت
الدرا�سة فعالية الربنامج يف تخفي�ض �أعرا�ض
القلق وامل�شاكل ال�سلوكية للأطفال الذين �شاركت
�أمهاتهم بالربنامج العالجي .ويف نف�س العام
�أجرت ال�شريف ( )2013درا�سة ُابتت من خاللها
فعالية برنامج ار�شادي ي�ستند �إلى نظرية العالج
العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف حت�سني م�ستوى
التكيف وخف�ض م�ستوى الإكتئاب لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف الأردن .كما ثبتت فعالية برنامج م�شابه
يف رفع م�ستوى تقدير الذات وخف�ض م�ستوى
القلق(القعدان وداوود)2015 ،
كما قامت فيزر و�آخرون ()Visser, et al, 2015
بدرا�سة �أثر م�شاركة الوالدين يف برنامج عالجي
�سلوكي معريف لعالج �آثار ما بعد ال�صدمة لدى
الأطفال و�أولياء �أمورهم الذين ت�أثروا مب�شكالت
العنف الأ�سري بني الوالدين ،و �أظهرت نتائج
الدرا�سة حت�سن ال�صحة النف�سية للأطفال الذين
تعر�ضوا لل�صدمة والذين كانو اولياء امورهم من
امل�شاركني بالربنامج العالجي.
كما قام انرتهتزبرج و�آخرو ن (�Unterhitzen
 )berg, et al, 2015بدرا�سة �أثر برنامج معريف
�سلوكي طوره الباحثون يف التقليل من �آثار ما
بعد ال�صدمة لدى الأطفال غري امل�صحوبني� -أو
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املف�صولني عن ذويهم من الالجئني يف �أملانيا،
و�أظهرت الدرا�سة حت�سن م�ستوى ال�صحة النف�سية
للأطفال بعد املعاجلة.
من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح
ندرة الدرا�سات التي تتعامل مع عينات خا�صة
كالأمهات اللواتي ميار�سن ال�سلوك املعنف مع
�أبتائهن ،لذا ت�أتي الدرا�سة احلالية ملعرفة فعالية
برنامج �إر�شادي ي�ستند �إلى نظرية العالج العقالين
الإنفعايل ال�سلوكي يف تقليل ال�سلوك املع ّنف لدى
الأمهات ال�سوريات املقيمات يف خميم الزعرتي
يف الأردن واللواتي ميار�سن ال�سلوك املعنف مع
�أبنائهن.
م�شكلة الدرا�سة وفر�صيتها:
�أ�شار �آخر تقرير للمفو�ضية ال�سامية للالجئني
ب�أن �أكرث من  1000طفل مت �إحالته حلماية الأ�سرة
التابعة للمفو�ضية وذلك نتيجة تعر�ضهم لطرق
مع ّنفة داخل املنزل من قبل والديهم ،وكانت
ن�سبة الأطفال املعر�ضني للخطر داخل املخيم يف
هذا التقرير تبلغ  %3.2من ن�سبة �أطفال املخيم
(املفو�ضية ال�سامية لالجئني.)2016 ،
وقد الحظ الباحثان من خالل عملهما مع
الالجئني ال�سوريني يف خميمات اللجوء يف الأردن
�أن ال�سلوك املعنف لدى الأهايل يف املخيمات
م�شكلة ما تزال يف تنامي م�ستمر ،ومن خالل
متابعة الباحثني مع ق�سم حماية الأ�سرة يف خميم
الزعرتي التابع للمفو�ضية ال�سامية لالجئني ،ويف
ظل غياب الدرا�سات التي ت�ؤكد فعالية الربامج
العالجية والإر�شادية ،ومالحظة الباحثني تزايد
حاالت العنف الأ�سري املوجه نحو الأطفال
خا�صة ،وهو الأمر الذي دفعهما لتوظيف �أ�ساليب
وا�سرتاتيجات عالجية من خالل ت�صميم برنامج
�إر�شادي ي�ستند �إلى نظرية العالج العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي (الربت �إلي�س) .لذلك ف�إن
الدرا�سة احلالية حتاول اختبار الفر�ضية التالية:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
 0.05=αبني الأو�ساط احل�سابية لل�سلوك املُع ِّنف
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لدى الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي
وامل�شاركات يف املجموعتني (ال�ضابطة ،التجريبية)
تعزى للربنامج الإر�شادي»؛
�أهمية الدرا�سة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف جانبني �إحداهما
نظري ،حيث �ستقدم دلي ًال علمي ًا على فعالية
العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي يف معاجلة
ال�سلوك املعنف لدى عينة من الالجئات ال�سوريات
ت�ضاف �إلى الدرا�سات الأخرى والتي ت�ؤكد �صدقية
النظرية .كما ميكن لهذه الدرا�سة �أن ت�ساعد يف
تعميم ا�ستخدام نظرية العالج العقالين االنفعايل
ال�سلوكي عرب ثقافة جديدة كالثقافة العربية.
والآخر عملي (تطبيقي) حيث ت�ساعد الباحثني
واملر�شدين النف�سيني واملهتمني يف الإر�شاد الأ�سري
يف عالج بع�ض هذه ال�سلوكات املرتبطة بالعنف
�ضد الطفل ،كما �ستفتح �آفاق ًا بحثية �أمام الدار�سني
واملهتمني يف جمال الإر�شاد وخدمات الالجئني.
ي�ضاف لذلك �أنها تقدم خدمة �إر�شادية للأمهات
اللواتي ميار�سن العنف �ضد �أبنائهن مما �سينعك�س
�إيجابي ًا على الأطفال .كما قد ي�ستفاد من الربنامج
الإر�شادي يف �إر�شاد بع�ض الأمهات الالجئات خارج
املخيم ،واللواتي ي�ستخدمن ال�سلوك املع ّنف مع
�أطفالهن.
الطريقة والإجراءات
�أفراد الدرا�سة:
قام الباحثان باختيار عينة مك ّونة من ()32
امر�أة من الأمهات الالجئات ال�سوريات اللواتي
ميار�سن ال�سلوك املع ّنف واملقيمات يف خميم
الزعرتي يف �شمال �شرقي اململكة الأردنية
الها�شمية ،وممن ح�صلن على درجات مرتفعة على
مقيا�س ال�سلوك املع ّنف وكانت درجة القطع كل �أم
ح�صلت على درجة  102ف�أكرث ،و ّمت توزيع الأمهات
ع�شوائي ًا �إلى املجموعة التجريبية (� )16أ ّم ًا خ�ضعن
للربنامج الإر�شادي ،واملجموعة ال�ضابطة ()16
�أ ّم ًا مل يخ�ضعن لأي معاجلة �أثناء اجراء الدرا�سة
و�إمنا خ�ضعن للقيا�س القبلي والبعدي مع �أفراد
http://journals.uob.edu.bh

19

املجموعة التجريبية (لأغرا�ض �أخالقية خ�ضعت
�أفراد املجموعة ال�ضابطة للمعاجلة بعد اللإنتهاء
من القيا�س البعدي) .وقد كان اع�ضاء املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة من الإناث فقط ،وقد وافقن
جميعهن على اال�شرتاك يف الدرا�سة ،وكانت
�أعمارهن ترتاوح ما بني � 53 -22سنة وغالبيتهن
كانت فرتة تواجدهن يف املخيم �أكرث من � 3سنوات،
وكان عدد �أطفالهن يرتاوح ما بني � 9-2أطفال.
�أداتا الدرا�سة:
الختبار فر�ضية الدرا�سة قام الباحثان بتطوير
ا�ستبيان لقيا�س ال�سلوك املعنف لدى الإمهات
الالجئات املقيمات يف خميم الزعرتي يف الأردن.
كما قاما بت�صميم الربنامج الإر�شادي امل�ستند �إلى
نظرية العالج العقالين الإنفعايل ال�سلوكي ،وفيما
يلي و�صف للأداتني:
 -1مقيا�س ال�سلوك املع ّنف:
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحثان
ب�إعداد مقيا�س خا�ص لقيا�س ال�سلوك املع ّنف
لدى الأمهات ال�سوريات الالجئات واملقيمات يف
خميم الزعرتي ،وذلك باالعتماد على درا�سة
الأدب النظري املتعلق بال�سلوك املعنف ،بالإ�ضافة
�إلى االطالع على الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة
حمدان ( )2012ودرا�سة كاتبي (.)2012
تك ّون مقيا�س ال�سلوك املع ّنف املعد من قبل
الباحثني من  6جماالت للك�شف من خاللها عن
�سلوكات ذات طابع عنيف ،مت توزيعها �إلى ()6
جماالت وهي:
 -1جمال العنف اللفظي :وي�شمل العبارات من
(.)7-1
 -2جمال العنف اجل�سدي :وي�شمل العبارات من
(.)15-8
 -3جمال العنف اجلن�سي :وي�شمل العبارات من
(.)24-16
 -4جمال العنف العاطفي :وي�شمل العبارات من
(.)34-25
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 -5جمال الإهمال :وي�شمل العبارات من (.)44-35
 -6جمال اال�ستغالل :وي�شمل العبارات من (.)51-45
وتك ّون املقيا�س من ( )51فقرة تقي�س ال�سلوك
املع ّنف ،بع�ضها عبارات ذات اجتاه ايجابي (ممثلة
لل�سمة املقا�سة) وعبارات ذات اجتاه �سلبي (غري
ممثلة لل�سمة املقا�سة) اعتمد الباحثان على
ا�ستخدام مقيا�س رباعي نوع ليكرت وذلك كما
يلي :يحدث دائم ًا = ،3يحدث �أحيان ًا = ،2يحدث
ب�شكل قليل = ،1ال يحدث �أبد ًا =� ،)0أما الفقرتني
( ) 43 ،35ذات االجتاه ال�سلبي فيعك�س التدريج.
ميكن للدرجات �أن ترتاوح ما بني  ،204 - 0فكلما
ارتفعت الدرجة فان ذلك ي�شري الى ارتفاع م�ستوى
ممار�سة ال�سلوك املعنف.
دالالت �صدق وثبات الأداة:
�صدق املحتوى:
للت�أكد من �صدق املحتوى للأداة قام الباحثان
بعر�ضها على جمموعة من املتخ�ص�صني يف الإر�شاد
والقيا�س النف�سي  ،وبعد عر�ضها على ع�شرة من
املحكمني متت �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات
وت�صحيح بع�ض الأخطاء اللغوية بحيث بقيت ()51
فقرة �شكلت الن�سخة النهائية للمقيا�س.
ب� .صدق البناء
بغر�ض التحقق من �صدق البناء لفقرات �أداة
الدرا�سة؛ فقد مت تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
مكون ٌة من � 39أُ ًما من الأمهات الالجئات يف
خميم الزعرتي من خارج عينة الدرا�سة ،وذلك
عن طريق ح�ساب معامل ارتباط بري�سون لعالقة

الفقرات بالأداة وبالأبعاد التي تتبع لها ،وتراوحت
قيم معامالت ارتباط الفقرات بالأبعاد التي تنتمي
�إليها ما بني ( ،)0.92 - 0.49كما تراوحت قيم
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية على
املقيا�س ما بني (.)0.87 - 0.32
يالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة ب�صدق
البناء؛ �أنَّ معامل ارتباط بري�سون لعالقة كل فقرة
من الفقرات بالأداة وبالأبعاد التي تتبع لها مل يقل
دون معيار ( 0.20عودة )2010 ،؛ مما ي�شري �إلى
جودة بناء فقرات الأداة.
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم؛ فقد مت ح�ساب قيم
معامالت ارتباط بري�سون لعالقة الأبعاد التابعة
للأداة بالأداة .علأو ًة على ذلك فقد مت ح�ساب قيم
معامالت ارتباط بري�سون البينية )Inter-correlation
لعالقة الأبعاد ببع�ضها البع�ض ومع الدرجة الكلية
للمقيا�س والتي تراوحت ما بني .0.96 - 0.75
ج .ثبات املقيا�س:
للت�أكد من ثبات املقيا�س ،قام الباحثان بتقدير
ثبات االت�ساق الداخلي عن طريق ح�ساب كرونباخ-
�ألفا على بيانات التطبيق الأول للعينة اال�ستطالعية.
ولأغرا�ض التحقق من ثبات الإعادة للأداة والأبعاد
التابعة لها؛ فقد مت �إعادة التطبيق على العينة
اال�ستطالعية �سالفة الذكر بطريقة االختبار و�إعادته
 Test-Retestبفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان بني
التطبيقني الأول والثاين ،وذلك عن طريق ح�سابه
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون لعالقة التطبيق
الأول بالتطبيق الثاين باالعتماد على بيانات العينة
اال�ستطالعية ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)1

جدول ( :)1قيم معامالت ثبات االت�ساق الداخلي والإعادة للأداة والأبعاد التابعة لها.
املقيا�س وابعاده
لفظي
ج�سدي
جن�سي
عاطفي
�إهمال
ا�ستغالل
الكلي للمقيا�س
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ثبات االت�ساق الداخلي
0.94
0.95
0.93
0.94
0.92
0.92
0.99

ثبات الإعادة
0.81
0.80
0.79
0.75
0.76
0.80
0.81

عدد الفقرات
7
8
9
10
10
7
51
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ومبالحظة كل من م�ؤ�شرات ال�صدق والثبات
يرى الباحثان انها ت�ؤكد �صدق وثبات الأداة
وكفايتها لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
 -2الربنامج الإر�شادي:
قام الباحثان ببناء برنامج �إر�شاد جمعي م�ستند
�إلى العالج العقالين االنفعايل ال�سلوكي لتقليل
ال�سلوك املع ّنف لدى �أفراد العينة ،وذلك بالإعتماد
على عدد من املراجع العلمية التي تناولت نظرية
(الربت �إلي�س) ،والدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة
كاتبي ( ،)2012والكفريي ( ،)2013بالإ�ضافة
�إلى الإطالع على برامج معدة من قبل هيئات
متخ�ص�صة و�أهمها برنامج املهارات الوالدية املعد
من قبل منظمة الإغاثة الدولية يف �شمال �سوريا
()International Rescue Committee, 2013

تك ّون الربنامج من �أهداف عامة و�أهداف
�إجرائية م�ستندة �إلى نظرية العالج العقالين
االنفعايل ال�سلوكي مل�ؤ�س�سها الربت �إلي�س ،وا�ستخدم
الباحثان جمموعة من اال�سرتاتيجيات العالجية
املعرفية ال�سلوكية ومن �أهمها :اال�سرتخاء الع�ضلي
وا�سرتاتيجية �صرف االنتباه ،ووقف الأفكار،
وحتديد وتفنيد الأفكار الالعقالنية ،وا�سرتاتيجية
حل امل�شكالت ،والتوعية بال�ضغط النف�سي و�آثاره
ومراحله ،ولعب الأدوار وال�سيكودراما ،والتغذية
الراجعة والواجب البيتي.
تكون الربنامج من  17جل�سة �إر�شاية مدة كل
جل�سة ترتاوح ما بني  120-90دقيقة مبعدل ثالث
جل�سات �أ�سبوعي ًا ،حيث كانت تعقد اجلل�سات �أيام
الثالثاء والأربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع ،بد�أ
تطبيق الربنامج منذ ال�ساعة العا�شرة والن�صف
�صباح ًا ،من يوم الثالثاء املوافق 2016-10-4
وانتهى اخلمي�س املوافق  2016-11-10وكل جل�سة
ت�ضمنت جمموعة من الفعاليات والأن�شطة والتي
حققت الأهداف الإجرائية ومت ملء ا�ستمارة
احل�ضور يف كل اجلل�سات.
بعد بناء الربنامج قام الباحثان بعر�ضه على
حمكمني خمت�صني مبجاالت الإر�شاد وعلم النف�س
http://journals.uob.edu.bh

21

يف جامعة الريموك وجامعة العلوم اال�سالمية
ملعرفة �آرائهم يف مدى منا�سبة الربنامج للأهداف
التي و�ضع من �أجلها ،واملهارات امل�ستخدمة به،
ومدة التطبيق ،ومت الأخذ ب�آراء املحكمني التي كانت
تتعلق بتنظيم الوقت للفعاليات داخل اجلل�سات
وت�صويب بع�ض الأخطاء اللغوية.
بعد ذلك مت تطبيق الربنامج على الأمهات يف
املجموعة التجريبية على جل�سات كالآتي:
قام �أحد الباحثني مب�ساعدة الأمهات التعرف
على �آثار الأزمة ال�سورية والأحداث ال�ضاغطة التي
عاي�شنها �أثناء �أزمة اللجوء ،لكي ت�ستطيع الأمهات
�إدراك ما ُكن يع�شن من �ضغط وفهم مراحل
ال�ضغط ال�شديد وتف�سري بع�ض املمار�سات التي ُكنّ
يقمن بها نتيجة ال�ضغط النف�سي ال�شديد� ،ساعد
ذلك الأمهات على ال�شعور باالرتياح لأن التعرف
على �أنواع ال�ضغط ال�شديد �ساعدهن يف فهم
م�شاعرهن و�أفعالهن يف بداية الأحداث وحتى وقت
تنفيذ الربنامج.
وبالن�سبة ال�سرتاتيجيات اال�سرتخاء الع�ضلي
والت�أمل والتنف�س فقد �ساعدت الأمهات على
ال�شعور بالراحة خالل حياتهن اليومية وتقليل
ال�شعور بال�ضغط والتوتر ،والنوم لي ًال ،حيث �أ�شارت
بع�ض الأمهات �أنهن �أ�صبحن ي�ستخدمن هذه
اال�سرتاتيجات �إذا �شعرن بال�ضيق خالل يومهن
و�أ�صبحن ي�شعرن ب�ضغط �أقل ،وتعلمن طرق لتفريغ
االنفعاالت وامل�شاعر ال�سلبية عن طريق الكتابة
واحلديث �إلى �شخ�ص موثوق به.
كذلك مت تطبيق ا�سرتاتيجيات معرفية هدفت �إلى
تعريف الأمهات باخل�صائ�ص النمائية التي مير بها
�أطفالهن وكيف متيز كل مرحلة منائية عن الأخرى
وطرق التوا�صل مع الطفل بكل مرحله ،بالإ�ضافة �إلى
التعريف ب�أنواع ال�سلوك املعنف و�آثاره على الطفل
وقد قام املعالج بعر�ض فيديوهات وق�ص�ص واقعية
تتحدث عن �آثار العنف املدمرة ،لها �أثر يف الأمهات
كثري ًا ،و�أنهن لن يلج�أن ال�ستخدام الأ�ساليب املعنفة
حتى ال تكون النتيجة كما �شاهدن.
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�أما ا�سرتاتيجيات التحكم باحلديث الذاتي
و�أثره على امل�شاعر وال�سلوك فلقد قامت املجموعة
بح�صر العبارات الإيجابية وال�سلبية يف حديثهن
الذاتي وحماولة ا�ستبدال احلديث الذاتي ال�سلبي
ب�آخر �إيجابي وهذا قلل ال�شعور بالذنب والف�شل لدى
الأمهات بعد ا�ستخدام احلديث الذاتي الإيجابي.
�إ�ضافة �إلى ما تقدم ،فقدقام املعالج بتعريف
منوذج �إلي�س للأفكار الالعقالنية للأمهات من
خالل �أمثلة مت ا�ستخدام منوذج  ABCلتحليلها،
ومن ثم قامت املجموعة بح�صر الأفكار الالعقالنية
لديها ومن ثم تفنيدها ،وا�ستخدم املعالج قوة
املجموعة للت�أثري يف �أفكار ع�ضوات املجموعة،
وبعد ا�ستبدال وتفنيد الأفكار الالعقالنية �أ�شارت
املجموعة ب�أنهن �شعرن باالرتياح واختلفت طريقة
تفكريهن يف كثري من املوا�ضيع والأحداث.
فبع�ضهن كن يحملن �أفكار العقالنية فمث ًال
�أحداهن كانت تقول�“ :أنها �ستقوم بتزويج ابنتها
ب�سن اخلام�سة ع�شرة وذلك لكي حتميها من
الإنحراف ب�سب �أو�ضاع املخيم” ،و�أخرى قالت:
“�أنهاال تثق ب�أطفالها ب�أن يلعبوا باخلارج او ان
يذهبوا للمدر�سة وتريد �إبقائهم يف البيت حتى ال
ي�ؤذيهم �أحد” ،و�أخرى كانت لديها �أفكار ًا حول
ا�ستخدام العنف واحلرق حتديد ًا ل�ضبط �سلوك
طفلها الذي كان ي�سرق �أحيان ًا واعتربت �أنها و�سيلة
لتخيفه بها ،و�أخرى كانت تعتقد ب�أن �أطفالها يجب
�أن يخافوا منها لأن هذا دليل على احرتامهم لها،
ومن خالل اجلل�سات العالجية التي ا�شتمل عليها
الربنامج مت تغري هذه الأفكار ،واقتنعن الأمهات
ب�أن هذه الأفكار غري عقالنية وغري منطقية.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق فقد وظف املعالج بع�ض
اال�سرتاتيجيات ال�سلوكية التي ّمت ا�ستخدمها �أثناء
جل�سات الربنامج ،والتي هدفت �إلى تعليم الأمهات
من خاللها كيفية التوا�صل مع �أطفالهن بطريقة
�سليمة وغري عنيفة ،وتوفري بدائل لل�سلوك املعنف
وا�ستخدام طرق ال�ضبط الإيجابي بالإ�ضافة �إلى
�إطفاء ال�سلوكات غري املرغوب بها من خالل
التعزيز وو�ضع القواعد والقوانني لتعديل ال�سلوكات
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وجتاهل بع�ض ال�سلوكات الغري خطرة ،بالإ�ضافة
�إلى تعريف الأمهات مببادئ الدوزنة والتناغم
بالتوا�صل مع الطفل ،حيث �أ�شرن الأمهات �إلى
فعالية هذه الطرق بعد جتريبها وكان ت�أثريها
وا�ضح ًا وف ّعال �أثناء �أدائهن للواجبات املنزلية مع
�أطفالهن.
وبعد نهاية الربنامج� ،أ�شارت الأمهات
�إلى �أنهن ا�ستخدمن كافة املعلومات واملهارات
واال�سرتاتيجيات التي تعلمنها من خالل اجلل�سات
وبد�أن بتطبيقها على �أطفالهن و�شعرن بفعاليتها،
بالإ�ضافة �إلى �أن بع�ضهن رحنب بوجود واجب
بيتي يتعلق بكل جل�سة مما �شجعهن على الإلتزام،
و�ساعدهن على تطبيق اال�سرتاتيجيات فور ًا مع
�أطفالهن واختبار مدى فعاليته.
االلتزام باملواعيد واحلر�ص على ح�ضور
اجلل�سات ،وااللتزام بامل�شاركة الفاعلة ،والقيام
بالواجبات البيتية التي كانت تطلب منهن كان
وا�ضح ًا من قبل الأمهات يف املجموعة التجريبية،
مما �أدى �إلى �إيجاد العالقة الإر�شادية مع �أفراد
املجموعة التجريبية ،والثقة ،وال�سرية ،واالنفتاح
الذي كان �سائد ًا يف �أثناء اجلل�سات ،بالإ�ضافة �إلى
الأن�شطة والألعاب اجلماعية التي مت ا�ستخدامها
يف اجلل�سات �ساعدت على متا�سك املجموعة
وانفتاحها.
ت�صميم الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحثان ي�صميم ًا �شبه جتريبي كما
يلي:
جمموعة جتريبية (قيا�س قبلي لل�سلوك
املعنف)
قيا�س بعدي لل�سلوك املعنف
املعاجلة
جمموعة �ضابطة (قيا�س قبلي لل�سلوك املعنف)
بدون معاجلة قيا�س بعدي لل�سلوك املعنف
بحيث مت توزيع امل�شاركات على املجموعتني
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،وميثل الربنامج
الإر�شادي امل�صمم لهذا الغر�ض املعاجلة(املتغري
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امل�ستقل) للمجموعة التجريبية� ،أما املجموعة
ال�ضابطة فلم تخ�ضع لأي معاجلة �أثناء فرتة
الدرا�سة ،على �أن تخ�ضع للمعاجلة بعد القيا�س
البعدي .كما متثل الدرجات على مقيا�س ال�سلوك
املعنف املتغري التابع.
الأ�ساليب الإح�صائية:
ا�ستخدم الباحثان املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لتحديد م�ستوى ال�سلوك
املعنف لدى امل�شاركات ،كما ا�ستخدم حتليل
التباين امل�صاحب لقيا�س �أثر املعاجلة على الدرجة
الكلية للمقيا�س ،وحتليل التباين امل�صاحب املتعدد
على الدرجات الفرعية ملقيا�س ال�سلوك املعنف.
�إجراءات الدرا�سة:
قام الباحثان ب�إتباع الإجراءات التالية لتحقيق
�أهداف الدرا�سة:
اعداد �أداتي الدرا�سة (املقيا�س والربنامج). �أخذ املوافقة من �إدارة منظمة مري�سي كور على مواعيدتطبيق الربنامج وا�ستخدام مركزهم الرابع.
 مت دعوة � 70أ ّما متار�س ال�سلوك املع ّنف والالتيمت ح�شدهن من خالل متابعتهن لإدارة حماية
اال�سرة ،واختيار � 32أ ّم ممن ح�صلن على
�أعلى الدرجات على مقيا�س ال�سلوك املعنف
واختيارهن كعينة للدرا�سة.
 ّمت اختيار العينة التجريبية املك ّونة من � 16أ ّم ًابطريقة ع�شوائية ودعوتهن ملوقع منظمة مري�سي
كور يف خميم الزعرتي وتعريفهن بالربنامج
و�أخذ املوافقات منهن للخ�ضوع للربنامج وت�سجيل
اجلل�سات �صوتيا وعن طريق الفيديو.
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 بعد ذلك مت تطبيق برنامج عقالين انفعايل�سلوكي على العينة التجريبية والذي تكون من
 17جل�سة كل جل�سة مدتها  120-90دقيقة.
 قام بتنفيذ الربنامج معالج يحمل درجةاملاج�ستري يف الإر�شاد النف�سي ولديه تدريب
خا�ص على هذا الربنامج مربامج �أخرى
م�شابة ولديه خربة كمر�شد يعمل مع الالجئات
ال�سوريات يف خميم الزعرتي يعمل مع م�ؤ�س�سو
مري�سي كورب.
 ّمت تطبيق املقيا�س البعدي على العينتني ال�ضابطةوالتجربية.
 �أدخلت البيانات �إلى ذاكرة احلا�سوب ومتحتليلها با�ستخدام الرزم االح�صائية للعلوم
االجتماعية ()SPSS
النتائج
هدفت الدرا�سة �إلى الك�شف عن فعالية برنامج
�إر�شادي �سلوكي معريف يف تقليل ال�سلوك املُع ِّنف لدى
عينة من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي،
وذلك عن طريق اختبار فر�ضية الدرا�سة ال�صفرية
ن�صت على“ :ال توجد فروق ذات داللة
التي َّ
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى ( )0.05=αبني الأو�ساط
احل�سابية لل�سلوك املُع ِّنف لدى الأمهات الالجئات
يف خميم الزعرتي وامل�شاركات يف املجموعتني
(ال�ضابطة ،التجريبية) تعزى للربنامج الإر�شادي؛
حيث مت ح�ساب الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للقيا�سني القبلي والبعدي لل�سلوك املُع ِّنف
لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي
وف ًقا للربنامج الإر�شادي يف املجموعتني التجربية
وال�ضابطة ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)2

جدول ( :)2الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�سني القبلي والبعدي لل�سلوك املُع ِّنف لدى العينة
التجريبية وال�ضابطة وف ًقا للربنامج الإر�شادي
ال�سلوك املُع ِّنف (بعدي)
ال�سلوك املُع ِّنف (قبلي)
املجموعة
االنحراف
الو�سط
االنحراف
العدد الو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.13
2.56
0.22
2.42
16
املجموعة ال�ضابطة
0.17
0.11
0.12
2.37
16
املجموعة التجريبية
http://journals.uob.edu.bh
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يالحظ من اجلدول ( ،)2وجود فرق ظاهري
بني الو�سطني احل�سابيني للقيا�س البعدي لل�سلوك
املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي ،ناجت عن اختالف م�ستويي الربنامج
الإر�شادي؛ وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛

فقد مت �إجراء حتليل التباين امل�صابحب
 COVAللقيا�س البعدي لل�سلوك املُع ِّنف لدى عينة
من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي وف ًقا
للربنامج الإر�شادي بعد حتييد �أثر القيا�س القبلي
له لديهن ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)3

يت�ضح من اجلدول ( )3وجود فرق دال
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة  0.05=αبني
الو�سطني احل�سابيني للقيا�س البعدي لل�سلوك
املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي ُيعزى للربنامج الإر�شادي؛ ولتحديد
ل�صالح � ٍّأي من جمموعتي الدرا�سة كان الفرق

اجلوهري؛ فقد مت ح�ساب الأو�ساط احل�سابية
املُع َّدلة للقيا�س البعدي لل�سلوك املُع ِّنف لدى عينة
من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي وف ًقا
للربنامج الإر�شادي والأخطاء املعيارية لها ،وذلك
كما هو مبني يف اجلدول (.)4

�AN

جدول ( :)3حتليل التباين امل�صاحب للقيا�س البعدي لل�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي وف ًقا للربنامج الإر�شادي بعد حتييد �أثر القيا�س القبلي لديهن.
و�سط
حجم
احتمالية
جمموع درجة
م�صدر
ف
جمموع
الأثر
اخلط�أ
املربعات احلرية
التباين
املربعات
%0.73
0.65
0.21
0.01
1
0.01
ال�سلوك املُع ِّنف (م�صاحب)
%98.49
0.00
1893.70
46.90
1
46.90
الربنامج
0.02
29
0.72
اخلط�أ
31
48.64
الكلي

جدول ( :)4الأو�ساط احل�سابية املُعدَّلة للقيا�س البعدي لل�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي وف ًقا للربنامج الإر�شادي والأخطاء املعيارية لها.
املجموعة
املجموعة ال�ضابطة
املجموعة التجريبية

الو�سط احل�سابي املعدل
2.56
0.11

يت�ضح من اجلدول (� )4أنَّ الفرق اجلوهري قد
كان ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية اللواتي مت
تدريبهن ب�إ�ستخدام الربنامج الإر�شادي العقالين
االنفعايل ال�سلوكي مقارنة بزميالتهن �أفراد
املجموعة ال�ضابطة اللواتي مل يتم تدريبهن �أثناء
فرتة تطبيق الربنامج مع املجموعة ال�ضابطة.
عل ًما �أن حجم الأثر للربنامج الإر�شادي قد
بلغت قيمته %98.49؛ مما ُيعني وجود �أثر مرتفع
جدً ا للربنامج الإر�شادي يف خف�ض ال�سلوك
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اخلط�أ املعياري
0.04
0.04

املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي وف ًقا ملعيار ال�شربيني ( .)2007وبذلك
يتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية لهذه الدرا�سة.
كما مت ح�ساب الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للقيا�سني القبلي والبعدي للأبعاد الفرعية
لل�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف
خميم الزعرتي وف ًقا للربنامج الإر�شادي (بدون،
مع) ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)5
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جدول ( :)5الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�سني القبلي والبعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من
الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي وف ًقا للربنامج الإر�شادي.
البعد

املجموعة

العدد

لفظي

�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

ج�سدي
جن�سي
عاطفي
اهمال
ا�ستغالل

القيا�س القبلي
االنحراف
الو�سط
املعياري
احل�سابي
0.15
2.59
0.14
2.79
0.33
2.49
0.36
2.30
0.37
2.33
0.37
2.00
0.31
2.44
0.18
2.58
0.47
2.49
0.20
2.29
0.45
2.18
0.46
2.29

يالحظ من اجلدول ( )5وجود فرق ظاهري
بني الو�سطني احل�سابيني للقيا�س البعدي لأبعاد
ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات
يف خميم الزعرتي ،ناجت عن اختالف م�ستويي
الربنامج الإر�شادي؛ وبهدف التحقق من جوهرية
الفرق الظاهري ا�ستخدام حتليل التباين امل�صاحب
املتعدد  MANCOVAلأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى

القيا�س البعدي
االنحراف
الو�سط
املعياري
احل�سابي
0.19
2.83
0.28
0.16
0.27
2.52
0.09
0.02
0.30
2.52
0.31
0.13
0.16
2.71
0.25
0.16
0.22
2.51
0.25
0.14
0.39
2.22
0.08
0.03

عينة من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي
جمتمعة وف ًقا للربنامج الإر�شادي ،والذي ك�شف
عن وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا للربنامج الإر�شادي
عند م�ستوى الداللة  0.05=αعلى القيا�س
البعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من
الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي وذلك كما
يف اجلدول (.)6

جدول ( :)6نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي جمتمعة وف ًقا للربنامج الإر�شادي.
نوع
االختبار
املتعدد

الأثر
لفظي (م�صاحب)
ج�سدي (م�صاحب)
جن�سي (م�صاحب)
عاطفي (م�صاحب)
اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
(م�صاحب)
الربنامج

Walks’ Lambda
Wilkes’ Lambda
Wilkes’ Lambda
Wilkes’ Lambda
Wilkes’ Lambda
Wilkes’ Lambda
Hoteling’s Trace
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قيمة
االختبار
املتعدد
1.25
0.72
0.04
0.99
1.34
0.70
0.20
0.94
2.30
0.58
0.40
0.89
185.58 58.60
ف
الكلية

درجة
حرية
الفر�ضية
6
6
6
6
6
6
6

درجة
حرية
اخلط�أ
19
19
19
19
19
19
19

احتمالية
اخلط�أ

حجم
الأثر

0.33
1.00
0.29
0.97
0.08
0.87
0.00

%28.29
%1.35
%29.73
%6.04
%42.09
%11.21
%98.32
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يتبني من اجلدول  6وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا
للربنامج الإر�شادي عند م�ستوى الداللة 0.05=α
على القيا�س البعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى
عينة من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي
جمتمعة؛ ولتحديد على � ٍّأي من القيا�س البعدي
لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات

الالجئات يف خميم الزعرتي كان �أث ُر للربنامج
الإر�شادي؛ فقد مت �إجراء حتليل التباين امل�صاحب
 ANCOVAللقيا�س البعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف
لديهن ٍّ
كل على حد ٍة وف ًقا للربنامج الإر�شادي بعد
حتييد �أثر القيا�س القبلي لأبعاده لديهن ،وذلك
كما هو مبني يف اجلدول (.)7

جدول ( :)7حتليل التباين امل�صاحب للقيا�س البعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي ٍّ
كل على حد ٍة وف ًقا للربنامج الإر�شادي بعد حتييد �أثر القيا�س القبلي لأبعاده لديهن.
و�سط
حجم
احتمالية
درجة
جمموع
م�صدر
املتغري
ف
جمموع
الأثر
اخلط�أ
احلرية
املربعات
التباين
التابع
املربعات
%0.27
0.80
0.06
0.00
1
0.00
لفظي (م�صاحب)
%0.12
0.87
0.03
0.00
1
ج�سدي (م�صاحب) 0.00
%1.71
0.52
0.42
0.03
1
جن�سي (م�صاحب) 0.03
%0.05
0.91
0.01
0.00
1
عاطفي (م�صاحب) 0.00
%5.70
0.24
1.45
0.09
1
0.09
لفظي اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
%0.30
0.79
0.07
0.00
1
0.00
(م�صاحب)
%93.86
0.00
367.15 23.59
1
23.59
الربنامج
0.06
24
1.54
اخلط�أ
31
58.73
الكلي
%0.59
0.71
0.14
0.01
1
0.01
لفظي (م�صاحب)
%0.23
0.82
0.06
0.00
1
ج�سدي (م�صاحب) 0.00
%5.39
0.25
1.37
0.06
1
جن�سي (م�صاحب) 0.06
%0.00
0.97
0.00
0.00
1
عاطفي (م�صاحب) 0.00
%3.56
0.36
0.89
0.04
1
0.04
اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
ج�سدي
%0.92
0.64
0.22
0.01
1
0.01
(م�صاحب)
%94.60
0.00
420.58 19.30
1
19.30
الربنامج
0.05
24
1.10
اخلط�أ
31
50.94
الكلي
%0.22
0.82
0.05
0.01
1
0.01
لفظي (م�صاحب)
%0.45
0.74
0.11
0.01
1
ج�سدي (م�صاحب) 0.01
%0.00
0.98
0.00
0.00
1
جن�سي (م�صاحب) 0.00
%3.69
0.35
0.92
0.10
1
عاطفي (م�صاحب) 0.10
%1.80
0.51
0.44
0.05
1
0.05
اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
جن�سي
%4.32
0.31
1.08
0.11
1
0.11
(م�صاحب)
%87.80
0.00
172.65 18.16
1
18.16
الربنامج
0.11
24
2.52
اخلط�أ
31
48.68
الكلي
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م�صدر
املتغري
التباين
التابع
لفظي (م�صاحب)
ج�سدي (م�صاحب)
جن�سي (م�صاحب)
عاطفي (م�صاحب)
اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
عاطفي
(م�صاحب)
الربنامج
اخلط�أ
الكلي
لفظي (م�صاحب)
ج�سدي (م�صاحب)
جن�سي (م�صاحب)
عاطفي (م�صاحب)
اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
اهمال
(م�صاحب)
الربنامج
اخلط�أ
الكلي
لفظي (م�صاحب)
ج�سدي (م�صاحب)
جن�سي (م�صاحب)
عاطفي (م�صاحب)
اهمال (م�صاحب)
ا�ستغالل
ا�ستغالل
(م�صاحب)
الربنامج
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات
0.11
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
20.07
1.11
53.37
0.05
0.00
0.02
0.00
0.00
0.13
17.28
1.38
46.84
0.30
0.00
0.01
0.04
0.06
0.00
13.21
1.82
41.01

درجة
احلرية
1
1
1
1
1
1
1
24
31
1
1
1
1
1
1
1
24
31
1
1
1
1
1
1
1
24
31

يت�ضح من اجلدول  7وجود فرق دال �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الداللة  0.05=αبني الو�سطني
احل�سابيني للقيا�س البعدي لأبعاد ال�سلوك
املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف خميم
الزعرتي ُيعزى للربنامج الإر�شادي؛ ولتحديد
ل�صالح � ٍّأي من جمموعتي الدرا�سة كان الفرق
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و�سط
جمموع
املربعات
0.11
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
20.07
0.05

2.46
0.01
1.49
0.00
0.01
0.08
432.69

احتمالية
اخلط�أ
0.13
0.91
0.23
0.96
0.92
0.78
0.00

حجم
الأثر
%9.29
%0.05
%5.83
%0.01
%0.04
%0.32
%94.74

0.05
0.00
0.02
0.00
0.00
0.13
17.28
0.06

0.89
0.05
0.28
0.00
0.08
2.25
299.95

0.35
0.83
0.60
0.96
0.78
0.15
0.00

%3.59
%0.19
%1.15
%0.01
%0.32
%8.56
%92.59

0.30
0.00
0.01
0.04
0.06
0.00
13.21
0.08

3.93
0.00
0.07
0.49
0.76
0.01
174.05

0.06
1.00
0.79
0.49
0.39
0.91
0.00

%14.08
%0.00
%0.31
%2.00
%3.06
%0.05
%87.88

ف

اجلوهري؛ فقد مت ح�ساب الو�سطني احل�سابيني
املعدلني للقيا�س البعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى
عينة من الأمهات الالجئات يف خميم الزعرتي
وف ًقا للربنامج الإر�شادي والأخطاء املعيارية لها،
وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)8
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جدول ( :)8الأو�ساط احل�سابية املُعدَّلة للقيا�س البعدي لأبعاد ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات يف
خميم الزعرتي وف ًقا للربنامج الإر�شادي.
املتغري التابع
لفظي
ج�سدي
جن�سي
عاطفي
اهمال
ا�ستغالل

املجموعة

الو�سط

اخلط�أ املعياري

�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية

2.85
0.14
2.50
0.04
2.51
0.13
2.68
0.18
2.49
0.16
2.14
0.11

0.08
0.08
0.07
0.07
0.11
0.11
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
0.09

يت�ضح من اجلدول � 8أنَّ الفرق اجلوهري بني
الو�سطني احل�سابيني املُع َّدلني للقيا�س البعدي لأبعاد
ال�سلوك املُع ِّنف لدى عينة من الأمهات الالجئات
يف خميم الزعرتي قد كان ل�صالح �أفراد املجموعة
التجريبية اللواتي مت تدريبهن با�ستخدام الربنامج
الإر�شادي ال�سلوكي املعريف مقارنة بزميالتهن
�أفراد املجموعة ال�ضابطة اللواتي مل يتم تدريبهن
با�ستخدام الربنامج الإر�شادي ال�سلوكي املعريف.
عل ًما �أن حجم الأثر للربنامج الإر�شادي قد
بلغت قيمته  %93.86للقيا�س البعدي لبعد ال�سلوك
اللفظي املُع ِّنف لديهن %94.60 ،للقيا�س البعدي
لبعد ال�سلوك اجل�سدي املُع ِّنف لديهن%87.80 ،
للقيا�س البعدي لبعد ال�سلوك اجلن�سي املُع ِّنف
لديهن %94.74 ،للقيا�س البعدي لبعد ال�سلوك
العاطفي املُع ِّنف لديهن %92.59 ،للقيا�س البعدي
لبعد ال�سلوك الإهمال املُع ِّنف لديهن%87.88 ،
للقيا�س البعدي لبعد ال�سلوك اال�ستغالل املُع ِّنف
مرتفع جدً ا ٍّ
لكل منها على الرتتيب
لديهن؛ ب�أثر
ٍ
ح�سب الظهور .وبذلك يتم ت�أكيد رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية التي تبنتها هذه الدرا�سة.
http://journals.uob.edu.bh

املناق�شة:
�أكدت نتائج الدرا�سية احلالية فعالية الربنامج
الإر�شادي امل�ستند �إلى نظرية العالج العقالين
الإنفعايل ال�سلوكي يف تخفي�ض م�ستوى ال�سلوك
املعنف على الدرجة الكلية وعلى الأبعاد الفرعية
للمقيا�س ،من خالل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي
تبنتها هذه الدرا�سة.
يعزو الباحثان هذه النتائج �إلى ما مت ا�ستخدامه
يف الربنامج العقالين االنفعايل ال�سلوكي،
من ا�سرتاتيجيات وتدريبات معرفية و�سلوكية
و�إنفعالية �ساعدت يف تقليل اللجوء �إلى ال�سلوك
املعنف و�أبعاده املختلفة  ،بحيث ت�ضمن الربنامج
فعاليات ون�شاطات خمتلفة ا�ستندت �إلى �أ�ساليب
تعلم خمتلفة كالنمذجة والتدريب والت�شكيل ،من
خاللها ا�ستطاعت الأمهات معرفة الآثار ال�سلبية
لل�سلوك املع ّنف على �أطفالهن ،وتعلم طرق غري
عنيفة للتوا�صل مع �أطفالهن وتربيتهن من دون
اللجوء لل�سلوك املع ِّنف ،وهذه اال�سرتاتيجيات
�أثبتت فعاليتها من خالل تطبيقها بحياة الأمهات
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اليومية لأنها ت�ستخدم بكل �سهولة وي�سر ويف �أي
وقت ت�شاء الأم تطبيقها.
كما �أن الأمهات بالعينة التجريبية كن يلج�أن
لإ�ستخدام ال�سلوك املع ّنف اثناء تربية �أطفالهن
نتيجة �أفكار العقالنية موجودة لديهن ،وقام هذا
الربنامج من خالل جل�ساته بتحديد هذه الأفكار
الالعقالنية وتفنيدها وا�ستبدالها ب�أفكار عقالنية،
وتعلمت الأمهات من خالل اجلل�سات �أ�ساليب
عقالنية لرتبية �أطفالهن تدربن عليها �أثناء تطبيق
الربنامج من خالل اجلل�سات والواجبات البيتية،
مما �أدى �إلى انخفا�ض ا�ستخدام ال�سلوكات املع ّنفة
لدى الأمهات بالعينة التجريبية ب�شكل كبري.
وخالل اجلل�سات يف تنفيذ الربنامج الإر�شادي
�أبدت الأمهات تفاع ًال �شديد ًا وحما�س ًا كبري ًا،
و�أكد ذلك املواظبة على احل�ضو ،و�ساعد يف ذلك
ا�ستخدام املعززات املادية واملعنوية كتوزيع ال�شاي
والب�سكويت وتبادل عبارات الإطراء والثناء من
قبل املعالج.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات
التي ا�ستخدمت برامج �سلوكية معرفية مثل
درا�سة بودال وكاندل Podell& Kend� )2011 ,
 )allودرا�سة ين وزمال�ؤه  )Yen,et al, 2013وهي
درا�سات ا�ستخدمت العالج املعريف ال�سلوكي يف
حل ا�ضطرابات خمتلفة وكانت نتائجها جميعها
�إيجابية وتدل على فعالية العالج املعريف ال�سلوكي
يف حل اال�ضطرابات وامل�شكالت املختلفة كخف�ض
م�ستوى الإكتئاب (ال�صقهان2005 ,؛ ال�شريف،
 )2013وخف�ض م�ستوى القلق (القعدان و داوود،
2015؛ رتيب )2010 ،ويف رفع م�ستوى تقدير الذات
(القعدان و داوود )2015 ،ورفع م�ستوى التكيف
(ال�شريف ،)2013 ،وحت�سني �أ�ساليب مواجهة
ال�ضغوط احلياتية ورفع م�ستوى ال�سعادة احلياتية
(دردير ،)2010 ،مما ي�ؤكد م�صداقية النظرية
عند ا�ستخدامها مع جمموعات جديدة.
ومن �أهم نقاط قوة الربنامج املعد بهذه
الدرا�سة �أنه تكون من جل�سات مكثفة  3-جل�سات
http://journals.uob.edu.bh
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ا�سبوعية وحتتوي كل جل�سة على واجب بيتي تقوم
به الأم بالتدرب وممار�سة اال�سرتاتيجات التي
تعلمتها باجلل�سة مع �أطفالها باملنزل ،بالإ�ضافة
�إلى احتوائه على ن�شاطات م�سلية للأم.
وميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة على عينات
م�شابهة لأمهات ي�ستخدمن ال�سلوك املع ّنف �أثناء
تربية �أطفالهن ،وميكن ا�ستخدام هذا الربنامج
للعينات امل�شابهة وذلك لأن التقنيات امل�ستخدمة يف
هذا الربنامج �أثبتت فعاليتها بح�سب نتائج التحليل
الإح�صائي.
كما يحذر الباحثان من املبالغة يف تعميم نتائج
هذه الدرا�سة خارج حدودها الزمانية واملكانية،
لأ�سباب تتعلق مبنهجية الدرا�سة والتي قد يت�سرب
لها �أثر الهالة والذي يحد من �إمكانية تعميم
النتائج �إلى جمموعات �أخرى.
التو�صيات:
1.1يف �ضوء النتيجة التي تو�صل اليها الباحثان
بفعالية الربنامج االر�شادي العقالين االنفعايل
ال�سلوكي يف التقليل من ال�سلوك املعنف ,تو�صي
الباحثان باهتمام جمعية للأمهات ال�سوريات
يف خميمات الللجوء بهذا الربنامج للحد من
ظاهرة ا�ستخدام ال�سلوك املع ّنف ،و�أن تت�ضمن
هذه الربامج �أن�شطة وفعاليات خمتلفة تتعلم
من خاللها الأم طرق تربية �إيجابية ويقود
هذه اجلل�سات �أخ�صائيني نف�سني مدربني على
تطبيق برامج عالجية م�ستندة �إلى نظريات
الإر�شاد النف�سي.
2.2عمل درا�سات و�أبحاث تخترب فعالية الربنامج
مع الفئات الأخرى من �أولياء الأمور كالأباء
مث ًال.
3.3عمل درا�سات و�أبحاث تخترب فعالية الربنامج
مع تخفيف امل�شكالت النف�سية واالجتماعية
الأخرى لدى الأمهات الالجئات ال�سوريات
�سواء املقيمات يف املخيمات �أو املقيمات خارج
املخيمات.
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