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العلم االتى بخير دين لالمم.

الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز هذا البحث وكل من مدنا بالمعلومات الالزمة ..أعجز

عن شكر من أعانوني على هذا العمل ،وهم كثر غير أني أسأل اهلل لهم جميعاً حسن الثواب.
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 جامعة الرباط الوطني ذلك الصرح العظيم ..حيث كان الشرف العظيم لي أن أنال
فرصة الحصول على درجة علمية منها.
 مكتبات الجامعات بوالية الخرطوم.
 األساتذة بمعهد البحوث الذين كانوا لنا عونا ً وسنداً طوال فترة الدراسة ،لهم مني
الشكر أجزله والثناء أعطره
 الدكتور محمد الناجي مصطفى الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث وبذل معي
كل الجهد دون كلل أو ملل ..فأتمنى له كل التقدم واالزدهار..
 األساتذة األجالء الذين قاموا بتحكيم المقاييس وهم من أُولي الخبرة والرأي السديد
أتمنى لهم مسيرة علمية مثمرة.
 األستاذ مهيد محمد المتوكل الذي قام بالتحليل اإلحصائي لبيانات البحث ،وأمتن له
على دعمه وتوجيهه.
 االدارة العامة للسجون واالصالح – ادارة سجون واصالح والية الخرطوم – دار
التائبات لتعاونها معي طيلة فترة الدراسة الميدانية.
 كما أتقدم بوافر الشكر إلى القوى العاملة بدار التائبات لتعاونهم معي كعينة للبحث.
ذكر اسمائهم اليعني حقهم ولكنه دليل شكر وعرف ان.......

الباحثة

مستخلص
هدف هذا البحث إلى دراسة اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات
بام درمان .ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وتم اختيار ()101
من العاملين )3( ،ذكور و ( )89اناث ،وت َّم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وطبقت الباحة
مقياس اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي بدار التائبات بام درمان والذي صممته
لغرض هذه الدراسة ،وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
بتطبيق المعالجات اإلحصائية التالية :معامل ارتباط بيرسون ،و معادلتي الفا كرونباخ
وسبيرمان ـ براون ،و اختبار اإلشارة ،و اختبار مان ـ وتني ،و اختبار كروسكال ــ والز.
وقد أسفر البحث عن عدة نتائج من أهمها :اتصاف اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي
للنزيالت بدار التائبات بأم درمان باإليجابية .توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات
ج

العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير النوع (ذكور
 /إناث) .التوجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت
بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر .التوجد فروق دالة إحصائيا في
اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة
الحالية تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة .ومن أهم توصيات هذا البحث :اكتشاف
االضطرابات النفسية للنزيلة مبكراً وعالجه مبكراً يؤدي في أغلب األحيان لمآل جيد .
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ABSTARCT

The objective of this study was to investigate the attitudes of the workers
towards the psychological treatment of women prisoners at Dar Eltaibat in
Omdurman city. To achieve the above objective the researcher used
descriptive method. A sample of (101), (3) Males and (98) females, were
chosen randomly. The tools of data collection consist of the following parts:
The researcher applied a measure of workers' attitudes toward psychological
treatment of women prisoners at Dar Eltaibat in Omdurman city, which she
designed it for the purpose of this study. The data are manipulated by the
computer applying the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) using the
following tests: Person Correlation Coefficient, Cronbach's alpha and
Spearman Brown formula, Sign Test, Mann-Whitney Test, Kruskal-Wallis
Test. The most important results of the study are as follows: The attitudes of
workers towards psychological treatment of women prisoners at Dar Eltaibat
in Omdurman city are positive. There are statistically significant differences
in the attitudes of workers towards psychological treatment of women
prisoners at Dar Eltaibat in Omdurman city according to the gender variable
(male/female). There were no statistically significant differences in the
attitudes of workers toward psychological treatment of women prisoners at
Dar Eltaibat in Omdurman city according to the variable age levels. There
were no statistically significant differences in the attitudes of workers
psychological treatment of women prisoners at Dar Eltaibat in Omdurman
city according to the variable years of experience. The most important
recommendation of the study: The early detection and early treatment of
mental illness for the prisoner often leads to a good outcome.
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المـقــدمة

ل

الفــــصل األول
اإلطـــار العـــام للبـــحث
تمهيد-:
ترتبط االتجاهات ارتبطا وثيقا بنشاط الفرد وسلوكه في المواقف المختلفة ،ألن
االتجاه ينشط السلوك ويوجهه ،كما يعتبر مؤشرا جيدا ومناسبا للتنبؤ بالسلوك؛ لذا أصبحت
دراسة االتجاهات ذات أهمية كبرى في دراسة سلوك الفرد والجماعة ،وتحتل بذلك
الصدارة والريادة في دراسة سمات الشخصية وتحديد مكونات أنواعها ،وتوجيه ألرأي
العام والدعاية واالعالن ،وتنمية المجتمع وتغيير مفاهيمه الخاطئة ،وكذلك مالها من أهمية
في التماسك االجتماعي ،بنبذ التعصب االجتماعي الناتج عن معتقدات ال تسندها االدلة
الواقعية في موضوع التعصب.
فاالتجاهات تشير الى تقييم كل جوانب الحياة االجتماعية وعليها تتكون ردود افعال
االفراد والجماعات تجاه بعضهم البعض وتحدد شكل التفاعل االجتماعي القائم بينهم ،والننا
الن زال نعاني في مجتمعنا السوداني من النظرة السلبية للمرض النفسي ،باعتباره في كل
الحاالت عبارة عن مس أو عين أو عمل ،وهذه المفاهيم تؤثر على رعاية المرضى
التفسيين وحقهم االنساني في العالج بما يحفظ لهم كرامتهم اآلدمية.
إن االيداع في السجون يمثل عبئآ نفسيآ ثقيال على السجين ،وذلك نظرا للوصمة
االجتماعية ،والنظرة االجتماعية السلبية التي تالزمه طول العمر ،ويؤدي ذلك الى العديد
من الضغوط النفسية ،هذه الضغوط يختلف تأثيرها من نزيل إلى آخر ،باختالف القدرة
على تحمل الضغوط النفسية ،والقدرة على التوافق االجتماعي مع النزالء ،والتأقلم مع بيئة
السجن ،حيث تشكل هذه البيئة الضاغطة مع الظروف الخاصة بالسجين من الناحية النفسية
واالجتماعية ،تشكل بيئة خصبة لإلصابة بانواع عديدة من االضطرابات النفسية والتي
تختلف حدتها من شخص الخر حسب االستعداد الوراثي وحسب نوع الشخصية ،والفروق
في درجة المرونة والتحمل.
وتعتري النزالء اضطربات نفسية متعددة نتيجة لظروف تواجدهم في السجن،
والسجناء يختلفون فيما بينهم في بداية اإلصابة بهذه االضطرابات حسب الفروق الفردية
بينهم ومدى صالبتهم النفسية ،ومن اكثر االضطرابات النفسية شيوعا بين السجناء كما
تشير إلى ذلك بعض الدراسات السابقة :االكتئاب ،القلق ،العدوانية ،إضرابات الشخصية
مثل الشخصية المضادة للمجتمع والشخصية الحدية ،وبعضهم لديه قابلية قد تتطور عنده
1

األعراض إلى اضطراب طيف الفصام واالضطرابات ذات الصلة .كما ان السجين يعيش
عددآ من التغييرات االنفعالية واالحباط والخوف من المستقبل وفقدان الثقة بالنفس
واالخرين والتردد ،وعليه فان السجين في حاجة ملحة للرعاية النفسية المتخصصة في
فترات كثيرة بما في ذلك اخذ االحتياطات الالزمة في التدخل العالجي للمصابين باالكتئاب
الشديد وتخفيف أعراضه ،وإزالة خطر المحاوالت االنتحارية عنهم.
مشكلة البحث-:
إن االيداع بمؤسسة عقابية او إصالحية نتيجة سلوك إجرامي او انحرافي تكون له
انعكاسات كبيرة على نفس السجين ،ذلك بحكم التشوه المعرفي واخطاء التفكير التي تسيطر
عليه ،فإنه ال يستطيع أ ن يدرك من وراء االجراءات سوى ان المجتمع قد لفظة ورفض
سلوكه ،فالمجتمع في نظره قاسي ،والقوانين مجحفة خاصة وان هنالك كثيرا من السجناء
أبراياء (يا ما في الحبس مظاليم) وقع عليهم السجن ظلما وتعيقا بتهم بعيدة عنهم .فان
النزيل يصبح وكانه يعيش في دوامة من الصراع النفسي والتوتر نظرآ الن كل نزيل يعتبر
المؤسسة قد فصلت بينه وبين اسرته ،ولفهم حقيقة االثار النفسية للسجين داخل السجون
يجب أن نتعرف على تفسير وفهم السجين للواقع الجديد الذي يواجهه وما يترتب عليه من
سلوكيات وتصرفات طول فترة االحتجاز ،فإن المشاعر السلبية كالخوف والقلق يسيطرإن
عليه فتكون مدة إيداعه فترة كآبه وبؤس ويأس ،تغذيها مشاعر العدوانية والكره تجاه
المجتمع وتشريعات القانون ،إن المرحلة األولى من اإليداع بالمؤسسة العقابية تمثل للنزيل
مرحلة يتبنى فيها سلوكآ دفاعيآ .فينبغي توفير العالج للنزيل سواء تعلق بامراض بدنية او
نفسية ،سواء اصيب النزيل بالمرض قبل دخوله السجن او اثناء تنفيذه للعقوبة السالبة
للحرية.
وذكر التقرير اإلحصائي الصادر عن "معهد الدراسات الجنائية في لندن" ،والذي حمل
عنوان "قائمة النساء السجينات عالميا" ،أن كال من الواليات المتحدة والصين وروسيا،
أعلى الدول في عدد السجينات النساء في العالم ،إذ تقبع  %05من السجينات النساء بالعالم
في سجونها ،وأن "أكثر من  055ألف من النساء والفتيات يقبعن في السجون في جميع
أنحاء العالم" ،مشيرا إلى أن نسبة السجينات نمت بشكل أسرع بكثير من الذكور بدءا من
عام  ،0555إذ ارتفع العدد بنسبة  %05في السنوات الـ 50الماضية
(( http://alwatan.com?2016

2

ف ال حظت الباحثة عدم وجود وحدات للعالج النفسي في السجون ،وربما يكون ذلك
بسبب االتجاهات السالبة نحو العالج النفسي ،مما يشكل عقبة واضحة في تأسيس مرافق
صحة نفسية داخل السجون ،وبالتالي تقف عائقآ أمام تطبيق كثير من البرامج التي تؤدي
إلى تحسين الصحة النفسية للنزالء السجون ،فالبد من مواجهة االضطرابات النفسية التي
يصاب بها النزيل وعالجها ،وذلك له اهميته القصوى لنجاح برامج تاهيلهم ،فان وجود
الفريق العالجي المتكامل ،ضرورة تمليها أهمية خدمات الصحة النفسية لهذه الفئة ،التي
تواجه ضغوطات نفسية بصورة ال يمكن تحملها .فيساعد العالج النفسي السجين في بداية
تنفيذ العقوبة على تحمل صدمة السجن ،ويقوي في نفسه ارادة التأهيل النفسي وامل
االصالح ،ويساعده في التغلب على حاالت اليأس التي تنتابه ولوقايتة من االكتئاب الذي
قد يتفاقم ألعرض ذهانية أو مخاطر انتحار ،وقد تتأثر شخصية النزيل اذا استمرت
االعراض االكتئابية دون عالج .لسد تلك الثغرة في الوحدات العقابية المختلفة ،رأت
الباحثة أن تضع حجرا للزاوية بمعرفة طبيعة اتجاهات العاملين بدار التائبات بام درمان،
في بحث ميداني تمثلت مشكلته في التساؤالت االتية -:
 .0ما الوجهة العامة التجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدارالتائبات بام
درمان ؟
 .0هل هنالك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات تعزى لمتغير النوع (ذكور/اناث) ؟
 .3هل هنالك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات تعزى لمتغير مستويات العمر؟
 .4هل هنالك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟
 .0هل هنالك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات تعزى لمتغير الرتبة؟
اهداف البحث-:
يهدف البحث الحالي إلى معرفة:
 .5الوجهة العامة التجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم
درمان.
 .0الفروق في إ تجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث).
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 .3ا لفروق في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
تبعا لمتغير مستويات العمر.
 .4الفروق في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة.
 .0الفروق في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير الرتبة.
اهمية البحث-:
ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى مايلي -:
 .5معرفة مفهوم اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان.
 .0توفر هذه الدراسة معلومات تساعد الباحثين في معرفة االثار النفسية واالجتماعية على
أثر اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بام درمان .
 .3زيادة نسبة االضطرابات النفسية التى تتعرض لها السجينات بدار التائبات بام درمان
نتيجة لالتجاهات السلبية للعاملين بالدار.
 .4الدراسة الحالية (حسب علم الباحث) هي محاولة رائدة في بيئة دار التائبات بام درمان
حيث تشمل متغيرات تناسب طبيعة تعقيد وتداخل العوامل المتعلقة بالظواهر البيئية
والنفسية واالجتماعية .
 .0الفهم الجديد للعوامل التي تسهم في العالج النفسي للسجينات يساعد في التخطيط وإعداد
البرامج الوقائية للنساء المصابات باالضطرابات النفسية .
 .6ت وفير االحصاءات الالزمة للتخطيط لخدمات العالج النفسي واالرشاد النفسي لتنمية
الصحة النفسية بدار التائبات بام درمان .
فروض البحث-:
 .5تتصف اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
باإليجابية.
 .0توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث).
 .3ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر.
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 .4ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة.
 .0ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير الرتبة.
حدود البحث -:
الحدود الزمانية والمكانية-:
هذه الدراسة مرهونه نتائجها بالحدود التي سوف تتم فيها والمنهج المستخدم وبالعينة
التي يتم اختيارها.
الحدود المكانية-:
دار التائبات (منطقة ام درمان )
الحدود الزمانية-:
إجراء هذه الدراسة الميدانية إمتد من ( فبراير  0552الى مايو . )0552
الحدود البشرية-:
العاملين (ذكور.اناث) بسجن التائبات بام درمان .
مصطلحات البحث-:
االتجاه-:
 االتجاه النفسي هو تكوين فرضي أو مكون افتراضي تفسر به السلوكيات السلبيةوااليجابية لالفراد حيال األشخاص او األشياء الموجودة في البيئة  (.محمد شحاته:0555 ،
)060

العالج النفسي-:
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هو نوع من العالج يستخدم فيه إي طريقة نفسية لعالج مشكالت أو أمراض ذات صفة
انفعالية يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه ،ويستخدم في عدد من الميادين فهو االساس
في ميدان الصحة النفسية والطب النفسي ويستخدم في ميدان الخدمة االجتماعية وفي مجال
التربية والتعليم (حسن عبد المعطي.)330 :0556 ،
دار التائبات-:
هي مؤسسة عقابية بوالية الخرطوم  -منطقة أم درمان ،تابعة لشرطة السجون ،وخاصة
بالنساء.
أم درمان-:
هي أكبر مدينة في السودان ،وتشكل الجزء األكبر من والية الخرطوم عاصمة
البالد تقع على طول الضفة الغربية لكل من نهر النيل والنيل األبيض قبالة مدينة الخرطوم
ومدينة الخرطوم بحري ،ويبلغ عدد سكانها حوالي  006,200نسمة (يوليو  0555م).
وهي بذلك أكبر مدينة في البالد ،وبها أهم المراكز التجارية ،وتشكل مع كل من الخرطوم
والخرطوم بحري تكتال حضريا يبلغ إجمالي عدد سكانه  0.235.407نسمة (.)0556
وتبلغ مساحتها حوالي  4742كم مربع .تكتب أحيانا :أمدرمان .ويطلق عليها أيضا اسم "
الوطنية.
بالعاصمة
تعرف
كما
وكنية،
،اختصارا
در"
أم
()https://ar.wikipedia.org0555
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اوآل :االطار النظري
المبحث االول :االتجاهات النفسية
تمهيد-:
تتناولت الباحثة في هذا المبحث مفهوم االتجاهات النفسية ،تعريف االتجاهات
النفسية ،تصنيف االتجاهات النفسية ،خصائص االتجاهات النفسية ،وظائف االتجاهات
النفسية ،تكوين االتجاهات النفسية ،أسباب قوة االتجاهات النفسية ،طرق قياس االتجاهات
النفسية ،اهداف قياس االتجاهات النفسية ،وخصائص قياس االتجاهات النفسية ،فوائد
واهمية االتجاهات النفسية ،النظريات المفسرة لالتجاهات النفسية ،العوامل التي تساعد
على تغيير االتجاهات النفسية ،العوامل التي تجعل تغيير االتجاه سهال ،العوامل التي تجعل
تغيير االتجاه صعبا ،طرق تعديل االتجاهات النفسية.
مفهوم االتجاه النفسي:
ذكر محمد شحاته ( )060 :0555أن موضوع االتجاهات موضوع رئيسي في علم
النفس االجتماعي ،وقد ظهرت حركة قياس االتجاهات في االول من القرن العشرين.ومن
الغريب أن دراسة االتجاهات مشتملة على العديد من المسائل التي ما تزال محل دراسة
مثل هل االتجاهات مكتسبة ام لها اصل وراثي ؟ وكيفية تكوين االتجاه،وكيف يكون مع او
ضد هذا؟ وكيف يكون االتجاه؟ وماهي العالقة بين الصلة الوثيقة وبين التطبيع االجتماعي
واالتجاهات؟ وهل االتجاهات هي نتيجة عملية التطبيع االجتماعي؟ .واضاف (راضي
الوقفي )604 :5772 ،أن كاميل يحدد مفهوم االتجاه بأنه درجة االتساق في استجابات
الفرد إزاء مجموعة من المشكالت اإلجتماعية .وأن االتجاهات مظهرا من مظاهر المعرفة
االجتماعية التي تؤدي الى التفاعل االجتماعي او تحد منه ،من أغزر الموضوعات بحثآ
في علم النفس االجتماعي وأكثرها أهمية فيه ،فكل فرد يصرف أموره اليومية متاثرآ
باتجاهاته نحو الناس ومدفوعآ بجعل اتجاهاتهم منه ودية وايجابية ،مؤكدآ في مسالكه ما
يعزز هذه االتجاهات نحوه او على االقل يعمل على ابعاد شبح ما قد يجعل االخرين يقفون
منه موقفآ سلبيآ .وقد ذهب علماء النفس االوائل تأكيدآ على قيمة االتجاهات وأهميتها ،الى
االعتقاد بان معرفة اتجاهات الفرد من األمور االجتماعية التي تسير التنبؤ بسلوكه نحوها،
وتوجد الكيفية التي نسلك بموجبها نحوه.
تعريف االتجاه-:
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االتجاه في اللغة:
اتجاه مفرد اتجه الى طريق وسبيل .احادي االتجاه :ذو اتجاه واحد تختلط عليه
االتجاه ات :اي الطرق .ثنائي االتجاه طريق باتجاهين .حول اتجاهه :غير ،وهو تحول
عقلي لمعالجة تجربه او موقف من المواقف ويكون معه عادة استجابة خاصة ،ميل ،نزعه.
اتجاه سياسي :معتدل ،فكري ،مضاد .اتجاهات متطرفه في جميع االتجاهات( .احمد
مختارواخرون ،دت)0454 :
التعريفات النفسية لالتجاهات:
له تعريفات عديدة نذكر منها االتي-:
تعريف محمد شحاته (:)862 :8100
االتجاه النفسي هو تهيؤ عقلي مكتسب لالستجابة السالبة او الموجبة نحو اشخاص
او موضوعات او رموز في البيئة ،والتي تستثير هذه االستجابة .االتجاه هو الطريقة التي
يفكر بها الفرد او يشعر بها تجاه امر من االمور ،وهذه الطريقة تؤثر على تصرفه حيال
هذا االمر .وبحيث ان االتجاه يبين الى اي حد يكون الفرد مع او ضد هذا االمر.
نعريف راضي القفي (:)672 :0992
االتجاه نزعة عامة مكتسبة ثابتة نسبيآ مشحونة انفعاليآ ،تؤثر في الدافع وتوجه
السلوك.
تعريف عبدالسالم عبد الغفار:
االتجاه إستجابة مضرة ،غير صحيحة تتميز بأنها إستباقية ،ومتوسطة ألنماط
المثيرات الواضحة الصريحة المختلفة ،وبأنه يستثيرها عدد متباين من أنماط المثيرات،
وبأنها ذات داللة أجتماعية في بيئة الفرد(.أديب الخالدى.)540 :0550 ،
تعريف البورت:
االتجاه حالة من التهيؤ العقلي العصبي تنظمها الخبرة وتوجه السلوك تقربآ من احد
الموضوعات او بعده عنه .وهو حاله من التأهب العقلي والعصبي ،تنتظم خالل خبرة
الشخص ،وتمارس تاثيرآ توجيهيآ ،نحو موضوع معين من الموضوعات ،والمواقف
المرتبطه باالستجابه نحوها(.حسن الجبالي.)030 :0553 ،
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تعريف كاتل:
ان االتجاه ماهو اال ميل لقبول او رفض جماعات معينة من االفراد او مجموعة
من االفكار او التقاليد االجتماعية (أديب الخالدى..)544 :0550 ،
تعريف بوجاردس:
هو الميل الذي ينمو بالسلوك قريبآ من بعض العوامل البيئية او بعيدا عنها ،ويضفي
عليها معايير موجبة ،او سالبة وفقآ النجذابه اليها او نفوره منها(.اديب الخالدي:0550 ،
.)544
تعريف البورت:
هو حالة من التأهب العقلي والعصبي ،تنتظم خالل خبرة الشخص ،وتمارس تاثيرآ
توجيهيآ ،نحو موضوع معين من الموضوعات ،والمواقف المرتبطه باالستجابه
نحوها(.حسن الجبالي.)030 :0553 ،
تعريف جرين وزمالئه:
هو تعبير عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع معين ذي طابع إجتماعي في
ضوء قبوله  ،أو رفضه( .أديب الخالدى)544 :0550 ،
تعريف انطانيوس مخائيل (:)808 :0992
تشير االتجاهات الى الجانب العاطفي اوالوجداني عند االنسان ،وتعبر عما يشعر
به اكثر مما يفكر به بخالف القدرة (االستعداد) والتحصيل اللذين يرتبطان بالجانب العقلي
المعرفي عند االنسان ،ويعبران عما يعرفة ويستطيع أن يفعله كما يقول هيلز :مامن شك
في انه يتعذر تعريف اتجاهات الفرد من خالل اقواله فقط ،فقد ال تتطابق االقوال مع
االفعال ،والبد بالتالي من الجمع بين االقوال واالفعال للحصول على صورة صادقة عن
االتجاهات.

تعريف بتي واخرون:
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وال تختلف التعاريف الحديثة لالتجاه عن هذا التعريف ،فاالتجاه بتعريف (بتي
واخرون) :هو نزعة للتفكير أو الشعور أو التصرف ايجابآ أو سلبيآ نحو األشخاص أو
األشياء في بيئتنا .فالكريم ذو اتجاه ايجابي من الكرام خبرتة تحببهم اليه ان يكون كريمآ
بينما يعد البخيل ذا اتجاه سلبي من الكريم(.راضي الوقفي)600 – 604 :5772 ،
تعريف حامد زهران (:)078 :8112
االتجاه النفسي االجتماعي تكوين فرضي ،أو متغير كامن أو متوسط (يقع فيما بين
المثير واالستجابة) وهو عبارة عن استعداد نفسي ،أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة
الموجبة أو السالبة (القبول أو الرفض) نحو اشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف
(جدلية) في البيئة التي تستثير هذه االستجابة.
تعريف هيلز:
هو اتساق مابين استجابات لمثيرات او موضوعات خاصة ومحددة (اسعد لطفي
واخرون.)050 :5772 :
ترى الباحثة أن التعريفات السابقة لالتجاه النفسي واالجتماعي ،تشير الى نقاط ثابتة
نسبيآ لدى الفرد لتفضيل او رفض اشخاص او جماعات معينة او مؤسسات اجتماعية ،او
قيم او افكار معينة ،وانها تمثل مظهرآ مهما من مظاهر شخصية الفرد ،كما ان لها تاثيرها
الحاسم في استجابات الفرد نحو سائر الموضوعات المرتبطة بها .وبهذا المعنى تتصل
االتجاهات باساليب واشكال القبول والرفض لموضوعات معينة ذات طبيعة جدلية او
اشكالية من حيث انها تفسح المجال واسعآ امام االفراد العطاء استجابات تتراوح بين التاييد
المطلق والرفض المطلق ،كما تغطي مدى واسعآ من الدرجات والتقديرات التي تقع بين
هذين القطبين المتعارضين.
تصنيف االتجاهات النفسية-:
أكد حامد زهران ( )503 – 500 :0553أن االتجاهات تصنف كاآلتي:
على أساس الموضوع-:
 .5اتجاه عام :وهو االتجاه الذي يكون معمما  Generalizedنحو موضوعات متعددة
متقاربة مثل االتجاه نحو األجانب من جنسيات متعددة .وهو اكثر ثباتا واستقرارا من
االتجاه الخاص.
 .0اتجاه خاص :وهو االتجاه الذي يكون محدودا نحو موضوع نوعي محدد مثل االتجاه
نحو طعام شعب من الشعوب .وهو أقل ثباتا واستقرارا من االتجاه العام.
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على أساس االفراد- :
 .2اتجاه جماعي :وهو االتجاه الذي يشترك فيه جماعة أو عدد كبير من الناس.
 .4اتجاه فردي :وهو االتجاه الذي يوجد لدى فرد ،وال يوجد لدى باقي األفراد ،مثال األفراد
المبتكرين والفنانين وبعض المرضى النفسيين.
على اساس الوضوح-:
 .2اتجاه علني :وهو االتجاه الذي يعلنه الفرد ،ويجهر به ويعبر عنه سلوكيا دون حرج أو
خوف.
 .6اتجاه سري :وهو االتجاه الذي يخفيه الفرد وينكره ،ويتستر علي السلوك المعبر عنه،
كما هو الحال في االتجاهات نحو التنظيمات المحظورة.
على أساس القوة- :
 .7اتجاه قوى :وهو االتجاه الذي يتضح في السلوك القوى الفعلي الذي يعبر عن العزم
والتصميم واالتجاه القوى اكثر ثباتا واستمرارا ويصعب تغييره نسبيا.
 .2اتجاه ضعيف :وهو االتجاه الذي يكمن وراء السلوك المتراخي المتردد .واالتجاه
الضعيف سهل التغيير والتعديل.
علي أساس الهدف-:
 .9اتجاه موجب :وهو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو موضوع االتجاه ،كاالتجاه الذي يعبر
عن الحب ،واالتجاه الذي يعبر عن التأييد.
 .01اتجاه سالب :وهو اإلتجاه الذي ينحو بالفرد بعيدا عن موضوع االتجاه ،كاالتجاه
الذي يعبر عن الكره ،واالتجاه الذي يعبر عن المعارضة.
تصنيف االتجاهات في التراث االسالمي-:
ذكر نزار العاني ( )02 – 03 :5772أن تصنيف االتجاهات في التراث االسالمي
يشمل اتجاهين هما-:
االتجاه العقائدي-:
وهو اتجاه ذو قاعدة قرآنية يصنف انماط الشخصية االنسانية (او االنسان في مفهوم
التراث االسالمي) الى ثالثة انماط كمايلي-:
 مؤمن ،وهي حالة متسامية متدرجة تبدا باالسالم. منافق :وهي حالة مرضية (غير سوية) في دائره الحالة المؤمنة. كافر ،وهي حالة تخرج االنسان كليآ عن دائرة االسالم.12

ان التصنيف العقائدي للشخصية االنسانية (مؤمن -كافر – منافق) تصنيف ينم عن حالة
موقتة وليست دائمة بالضرورة.
االتجاه الفلسفي-:
وهو اتجاه فلسفي حاول ان يمزج بين الفطرة الجبلية لالنسان وبين السلوك الناجم
عنها وهي اقرب للنظرية االغريقية من جهه وللنظرية النفسية المعاصرة من جهه اخرى،
ان هذا االتجاه يعود الى الفيلسوف االغريقي (هيبوقراط) الذي اعتقد ان االنسان على
انماط اربعة (تسمى الطرز) وهي المزاج السوداوي (يرتبط بالحزن ويفسد المزاج)
والمزاج الصفراوي (يؤدي الى سرعة القلق وكثرة الحركة) والمزاج البلغمي (يطيل النوم
والتثاؤب والكسل) والمزاج الدموي (يؤدي باالنسان الى التمتع بالطاقة والنشاط والمرح
واالنطالق) وكل واحد من هذه االمزجة عند وجوده باالنسان يؤدي به الى نمط معين من
السلوك الفردي في الحياة التي يعيشها ذلك الفرد وهي اقرب الى الثبات في ذلك الفرد.
خصائص االتجاهات النفسية-:
أوضح محمد شحاته ( )066 :0555من علماء النفس أن لالتجاهات الخصائص
التالية-:
.5

.0
.3
.4
.0
.6

أن االتجاه يرتبط مباشرة بالتحيز بوجهيه االيجابي والسلبي أي بالتفضيل او الرفض
لشئ ما ،وماينطوي عليه هذا التفضيل او الرفض من حماسة او شحنة انفعالية ،ومع
ٍ
انه ينظر الى التحيز عادة على انه احدى الصفات السلبية التي تتعارض مع النظرة
الموضوعية السليمة للظواهر واالشياء ،ومع التفكير المنفتح والنزاهة والحياد ،فأنه
يتعذر النظر الى االتجاهات اي كان نوعها وشدتها بمعزل عن عالم الوجدان وعن
تحيزات الشخص وعواطفة الخاصة التي هي مكون اساسي من مكونات اتجاهاته حتى
عندما تتركز هذه االتجاهات على النظرة الموضوعية للظواهر واالشياء وتتطلق من
موقف النزاهة والحياد ،او يعتقد صاحبها انها كذلك .ويمكن النظر الى النظرة
الموضوعية وموقف النزاهة والحيادعلى انهما اتجاه لدى الشخص االنساني .وان هذا
االتجاه تمامآ كغيرة من االتجاهات ال ينفصل عن عالم الوجدان .
االتجاهات مكتسبة و متعلمة من البيئة التي نعيش فيها وليست والدية فطرية.
االتجاهات تقوم على عالقة بين الفرد صاحب االتجاه وبين الشئ موضوع االتجاه.
االتجاهات تكون مشحونة بشحنة انفاعلية موجبة سارة او سلبية ضارة.
تتراوح االتجاهات بين السلب اي المعارضة التامة لموضوع االتجاه ،وبين االيجاب،
اي الموافقة التامة موضوع االتجاه .
االتجاهات ثابتة نسبيآ ،اي انها تقبل التغير والتعديل بوجه عام.
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 .0قد يكون االتجاه قويآ بحيث يستعصي على التعديل وقد يكون االتجاه ضعيفآ بحيث
يكون قابآل للتعديل.
 .2االتجاهات يغلب عليها الذاتية ال الموضوعية.
 .7من المعلوم ان الشخص االنساني يواجه على مدى حياته كمآ هائآل من المواقف
واالوضاع التي تتطلب اتخاذ قرارات معينة ،وان عملية اتخاذ القرار ال تكون يسيرة
دائمآ ،وقد تكون محيرة في حاالت وتصطدم بالعديد من الحواجز والعقبات .ومامن
شك في اتجاهات الشخص نحو الموضوعات والمسائل التي يسعى الى اتخاذ قرارات
ب شانها بغض النظر عن نوع هذه االتجاهات وشدتها ،تؤدي دورآ بالغ االهمية في
عملية اتخاذ القرارات الصعبة ،والتي يتعذر فيها عن طريق التفكير والمعالجة المنطقية
و ترجيح احدى كفتي الميزان على االخرى في عملية الموازنة بين البدائل والمعطيات
التي تتيحها ولكن تتطلب مع ذ لك الترجيح والخروج بقرار ما ،فالقراراي قرار يعتبر
في المحصلة النهائية عن اتجاه معين لدى صاحبه ،ولعل هذا االمر بالذات هو مما
ييسر ظهوره الى حيز الوجدان ويبرز ارتباطه الوثيق بالعالم الداخلي لالنسان وبما
يحب ويكره وليس بما يفكر فقط.
وأوضح رمضان القذافي ( )050 :0555أن خصائص االتجاهات تشمل مايلي:
 -5تعمل االتجاهات على تهيئة الفرد لالستجابة لموضوع ما بطريقة نمطية معينة وبدون
تفكير ،ومعنى ذلك انها تنظم عملية االدراك حول عالقة الفرد بالبيئة فال يضطر
االنسان الى القيام بسلوك جديد في كل موقف يصادفه
 -0االتجاه هو حصيلة الخبرة االنسانية التي يمر بها الفرد ،ويتم اكتسابها من البيئة
االجتماعية والمواقف الخارجية ويؤدي تبني نفس االتجاه الى تقوية الشعور باالنتماء
لدى االفراد نحو القيم والمعتقدات.
 -2تساهم االتجاهات في عملية التكيف مما يؤدي الى تكوين اتجاهات موجبة نحو مايشبع
الحاجات ،واتجاهات سالبة نحو مايعوق ذلك.
وتتلخص اهم خصائص االتجاهات النفسية االجتماعية فيما يلي-:
 -5االتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية والدية.
 -0االتجاهات تتكون وترتبط بمثيرات ،ومواقف اجتماعية ،ويشترك عدد من أالفراد أو
الجماعات فيها.
 -3االتجاهات ال تتكون في فراغ ،ولكنها تتضمن دائمآ عالقة بين فرد وموضوع من
موضوعات البيئة.
 -4االتجاهات تتعدد وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بها.
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 -0االتجاه يتضمن عنصر عقليا معرفيا يعبر عن معتقدات الفرد أو معرفتة العقلية وخبراته
عن موضوع االتجاه.
 -6االتجاه يتضمن عنصر انفعاليآ يعبر عن تقييم الفرد ومدى حبه أو استجابتة االنفعالية
لموضوع االتجاه.
 -0االتجاه يتضمن عنصر سلوكيآ يعبر عن سلوك الفرد الموجه نحو موضوع االتجاه.
 -2االتجاهات تعتبر نتاجآ للخبرة السابقة ،وترتبط بالسلوك الحاضر ،وتشير إلى السلوك
في المستقبل.
 -7االتجاه يتمثل فيما بين استجابات الفرد للمثيرات االجتماعية من اتساق واتفاق يسمح
بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية المعينة.
 -55االتجاه تغلب علية الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه.
 -55االتجاهات لها صفة الثبات واالستمرار النسبي ،ولكن من الممكن تعديلها ،وتغيرها
تحت ظروف معينة.
وظائف االتجاهات النفسية االجتماعية:
وأوضح حامد زهران ( )506 -500 :0553أن وظائف االتجاهات النفسية
االجتماعية يمكن إجمالها فيما يلي:
 .5االتجاه يحدد طريق السلوك ويفسره.
 .0االتجاه ينظم العمليات الدافعية واالنفعاليةة واإلدراكية والمعرفية حول بعض النواحي
الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد.
 .3االتجاهات تنعكس في سلوك الفرد ،وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرين في
الجماعات المختلفة في الثقافة التي يعيش فيها.
 .4االتجاهات تيسر للفرد القدرة على السلوك واتخاذ القرارات في المواقف النفسية
المتعددة في شيء من االتساق والتوحيد دون تردد أو تفكير في كل موقف في كل مرة
تفكيرا مستقال.
 .0االتجاهات تبلور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمه االجتماعي.
 .6االتجاه يوجه استجابات الفرد لألشخاص ولألشياء والموضوعات بطريقة تكاد تكون
ثابتة.
 .0االتجاه يحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة
الخارجية.
 .2االتجاهات المعلنة تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود في مجتمعه من معايير وقيم
ومعتقدات.
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هذا ويبلور فيشبين  )5760( Fishbeinنظرية حول العالقة بين االتجاهات والسلوك،
فيرى أن هنالك ثالثة أنواع من المتغيرات تعمل كمحددات أساسية للسلوك ،وأن الوزن
النسبي لهذه المتغيرات يختلف من سلوك إلى سلوك ومن شخص إلى شخص .وهذه
المتغيرات هي:
 .7االتجاهات نحو السلوك :ويعتمد على معتقدات الشخص بخصوص عواقب السلوك
المعين في موقف معين ،وتقييم الشخص لهذه العواقب.
 .55المعتقدات الشخصية واالجتماعية :وتشمل المعيار الشخصي للسلوك ،والمعيار
الجماعي أو االجتماعي.
 .55الدافعية للتمسك بالمعايير :وتشمل الرغبة وعدم الرغبة في التمسك بالمعايير.
تكوين االتجاهات النفسية-:
ان الجانب الشعوري او العاطفي او الوجداني يمثل كل منهم مكونآ اساسيآ من مكونات
االتجاه ويقلل هذا بطبيعة الحال من اهمية العنصر او المكون العقلي المعرفي فاالتجاه هو
مركب وجداني عقلي اذا صح التعبير ،واالتجاه المؤيد للتمييز العنصري ،على سبيل
المثال ،يرتكز على قناعة عقلية بهذا التمييز ،وقد يتخذ من النظرية العرقية اساسآ ومنطلقآ
له ،واالتجاه القومي بدوره يعتمد الفكر القومي في جانبه العقلي المعرفي ،وينبع من الثقة
بالنظرية القومية والتسليم بصحتها (امطانيوس مخائيل.)054 :5772 ،
اورد محمد شحاته ( )060 - 066: 0555بان االتجاهات تتكون من ثالثة مكونات-:
المكون المعرفي-:
يشتمل المكون المعرفي على معتقدات الفرد وافكاره وتصوراته ومعلوماته عن
موضوع االتجاه؛ بمعنى ان هذا المكون المعرفي هو الذي يمثل القاعدة المعلوماتية
الموجودة لدى الفرد عن موضوع االتجاه .فإذا كان االتجاه في جوهره تفضيل موضوع
على اخر فان عملية التفضيل هذه ال بد ان تستند الى جوانب معرفية مثل الفهم والتمييز
واالستدالل؛ اي ان هناك جانبا عقليا وراء تكوين االتجاهات.وعلى هذا نجد ان اتجاهات
االشخاص تختلف باختالف مستوياتهم العقلية والمعرفية.

المكون الوجداني-:
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ويسمى احيانا المكون العاطفي واالنفعالي .وهذا المكون يقوم على مشاعر الفرد
وعواطفه وانفعاالته نحو موضوع االتجاه ،بمعنى ان المكون الوجداني يتصل بمشاعر
الحب والكراهية التي يوجهها الفرد نحو موضوع االتجاه .فاذا احب موضوعا اتجه اليه
واذا نفر من موضوع اتجه عنه ،اي ان المكون الوجداني لالتجاه هو درجة تقبل الشخص
لموضوع ما ،او نفوره من هذا الموضوع.
المكون النزوعي االدائي-:
ويشير هذا المكون النزوعي إلى استعداد الفرد للقيام بأفعال واستجابات تتفق
واتجاهاته ،ذلك أن االتجاهات هي موجهات لسلوك الفرد ،فهي إما تدفعة على نحو إيجابي
نحو موضوع ما ،أو التصرف على نحو سلبي.
وأوضح راضي الوقفي ( )600 :5772إن االتجاه يوجه سلوك الفرد تجاه موضوع
ما ،هذه الوجهة تكون سلبية أو ايجابية .يتألف في تكوين االتجاه عناصر ثالثة :عنصر
معرفي او فكري وعنصر انفعالي وعنصر سلوكي .اما العنصر المعرفي فقوامه االعتقاد
بمجموعة من الخصائص او المفاهيم او الحوادث التي تتصل بموضوع االتجاه ،ويقبله
الفرد بصرف النظر عن دقتها وصدقها .وهذا ما يميز االتجاه عن الحقيقة ،فالحقيقة قابلة
للبرهان بينما ال يحتاج االتجاه الى برهان .غير ان االعتقاد الذي يفتقر الى االنفعال او ال
تواكب ه نظرة قيمية ال يعد اتجاهآ .فقد يعتقد فرد ان التدخين سبب لالزمة القلبية ولكن هذا
االعتقاد وحده ال يكفي لتكوين اتجاها اال اذا مازجته رغبة في هذا الموضوع اوعنه.
وأضاف محمد شحاته ( )062 -060 :0555ينعقد الرأي على أن االتجاهات نتيجة
التعلم .والتعلم هو تحسين أو تغير السلوك نتيجة التدريب .معنى ذلك أن االتجاهات متعلمة
بنفس الطريقة التي يمكن أن نتعلم بها العادات وغيرها من األمور ،فالفرد مثآل يكتسب
المعلومات والحقائق ويكتسب في نفس الوقت مايرتبط بهذه المعلومات من مشاعر
وانفعاالت ،أو باألحرى من اتجاهات .واالتجاهات تكتسب بالطرق اآلتية-:
اإلشراط الكالسيكي-:
فكرة اإلشراط الكالسيكي ببساطة تقول أننا نكره شخصآ ما ألنه ارتبط لدينا بخبرة
أليمة ،ونحب شخصآ ما ألنه ارتبط بخبره سارة ،وهذا معناه أن االتجاهات تكون حسب
تكرار االتصال بموضوع االتجاه ،وما ينتج عن هذا االتصال من خبرات طيبة أو غير
طيبة تكون اتجاه إيجابي تجاه هذا الشخص.
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التعلم بالمالحظة-:
يسمى كذلك التعلم بالمثال البديل .وتعود فكرة أو نظرية التعلم بالمثال البديل إلى
عالم النفس األمريكي ألبرت بندورأ ،وترى هذه النظرية أننا إذا رأينا شخصآ يقع عليه
العقاب نظير سلوك معين ،مثل عصيان أوامر المدرس أو األب ،فإن المشاهدين من
الزمالء أو األخوة يمتنعون عن ممارسة هذا السلوك وال يعصون أوامر المدرس أو األب،
وتتكون بالتالي اتجاهات سلبية حيال العصيان .وبالمقابل تتكون اتجاهات ايجابية حيال
طاعة المدرس أو األب ،كأننا نتعلم من مشاهدة اآلخرين ومالحظة سلوكياتهم ونكتسب
االتجاهات خالل ذلك.
أورد راضي الوقفي (  )5772:600أن االتجاه يتأثر باآلتي-:
المؤثرات الخارجية -:
يتأثر تكوين االتجاهات بشكل رئيسي بمبادئ واساليب التعلم كالنمذجة واالشراط
الكالسيكي واالشراط االجرائى .وتتوفر عدة مصادر في البيئة االجتماعية التي تساعد
على تكوين االتجاهات وابرزها:
التأثيرات االسرية-:
تشابة اتجاهات االبناء بشكل عام اتجاهات والديهم سياسيآ واقتصاديآ ودينيآ.
تأثيرات المجموعات-:
تمارس المجموعات كمجموعة الزمالء واالتراب ادوارآ أساسية في تكوين
االتجاهات ،حيث يتشرب الفرد اتجاهات اعضاء المجموعات السائد فيها .وتمارس هذه
المجموعات دورها في تكوين االتجاهات باألساليب التي يمارسها الوالدان ،فما ان يبلغ
الطفل السادسة حتى يذهب الى المدرسة ويقضي فيها مدة من الوقت يوميآ يتعايش فيها مع
أترابه ويك ّونوا مع بعضهم مجموعات ،ويؤدي تفاعله مع أفرادها الى تكوين اتجاهات
مماثلة لالتجاهات السائدة فيها ،غير ان تاثير الفرد باتجاهات المجموعة التي يكون عضوآ
فيها ال يكون على درجة واحده من الشدة ،فهذا التأثر يزداد في المدرسة االبتدائية ويصل
الى الزروة في سن الثانية عشرة ،ويبدا بعد هذه السن بالتراجع.
تأثيرات المعلمين-:
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غالبآ ما يمازج المعلم الوقائع والحقائق التي يذكرها لطالبه باتجاهاته ومواقفه من
تلك الوقائع وخاصة في التاريخ واالجتماع والمعلومات المدنية.
تأثير االعالم-:
نالحظ آثار وسائل االعالم وبخاصة التلفزيون ،بشكل بين عندما تنقل معلومات
يحب الفرد سماعها ويميل اصآل اليها ،وإال فأن اثرها يظل جزئيا في تغيير االتجاهات
االيجابية المتكونة لدى الفرد
المؤثرات الذاتية-:
قد يك ّون االنسان بعض من اتجاهاته دون التعرض الي مؤثر خارجي ،بل إن
سمات االشخاص البارزين قدرتهم على التفكير تفكيرآ ذاتيآ بعيدآ عن التأثر بأى عوامل
خارجية ،ناهيك عن قدرتهم على التعرض بالنقد والتفنيد لالتجاهات الشائعة وبيان ما فيها
من اوجه القصور.
كيف تتكون االتجاهات النفسية؟-:
االتجاهات متعلمة بنفس الطريق التي يمكن ان نتعلم بها العادات ،فنحن نكتسب
المعلومات والحقائق ،ونكتسب في نفس الوقت ما يرتبط بها من مشاعر وانفعاالت (محمد
شحاته)020 :0555 ،
االتجاهات الجامدة :Stereotyped Attitudes
وهناك اتجاهات جامدة نمطية صعبة التغير شبه ثابتة .ونسمع هذه االتجاهات
الجامدة من األفراد ومن اإلذاعات ونقرؤها في الصحف ،ونشاهدها في السينما
والتليفزيون ،وهي على حد قول ليبمان 5765( Liippmannم) أشبه برسوم داخل نفوسنا
يصعب تعديلها (حامد زهران.)500 :0553 ،
مراحل تكوين االتجاهات النفسية-:
وأكد خليل المعايطة ( )500 :0550أن االتجاه يمر في تكوينه بالمراحل االتية:
 -5المرحلة االدراكية المعرفية -:وفيها يدرك الفرد مثيرات البيئة ويتصرف بموجبها
فيكتسب خبرات ومعلومات تكون بمثابة اطار مرجعي له.
 -0المرحلة التقويمية -:وفيها يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق االطار المعرفي الذي كونه
عنها .باالضافة الى الكثير من احاسيسه ومشاعره التي تتصل بها.
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 -3المرحلة التقريرية -:وفيها يصدر الفرد القرار الخاص بنوعية عالقتة بهذه المثيرات
وعناصرها ،فاذا كان القرار موجبا فان الفرد كون اتجاها ايجابيآ نحو ذلك الموضوع،
اما اذا كان القرار سالبا فيعني انه كون اتجاها سلبا نحو الموضوع.
قياس االتجاهات النفسية االجتماعية:
قياس االتجاهات النفسية االجتماعية ييسر التنبؤ بالسلوك ،ويلقي األضواء على صحة
أو خطأ الدراسات النظرية القائمة ،ويزود الباحث بميادين تجريبية مختلفة .وبذلك تزداد
معرفته بالعوامل التي تؤثر في نشأة االتجاه وتكونه واستقراره وثبوته وتحوله وتطوره
وتغيره البطئ المتدرج أو السريع المفاحئ .كذلك فإن قياس االتجاهات له فوائد عملية في
ميادين عديدة نذكر منها ميادين الصحة النفسية والتربية والتعليم والخدمة االجتماعية
والصناعة واالنتاج والعالقات العامة واإلعالم والسياسة واالقتصاد والحياة العامة في
السلم والحرب .وقياس االتجاهات مفيد في تعديل أو تغيير اتجاهات جماعة نحو موضوع
معين .ومن أهم شروط قياس االتجاه ،وضوح موضوع االتجاه وبساطته ،واهميته بالنسبة
للمفحوصين .ويجب أن نالحظ الفرق بين االتجاه المقاس (اللفظي) والسلوك الفعلي.
فاالتجاه المقاس أو اللفظي هو الذي نعرفه من نتيجة مقاييس االتجاهات واإلتجاه العملي
هو ما يصد قه السلوك الفعلي الظاهري للفرد والجماعة .والعالقة تقل والهوة تزيد بين
االتجاه اللفظي (المقاس) نحو موضوع سلوكي وبين الممارسة الفعلية لهذا السلوك كلما
كان موضوع االتجاه مستنكرا وغير مرغوب اجتماعيا أو يتنافى مع التعاليم الدينية
والمعايير االجتماعية والقيم االخالقية ،وكلما كان هناك دافع قوى للقيام به رغم هذا .يجب
مراعاة بعض الشروط في قياس االتجاهات ،ومن هذه الشروط :شعور المفحوص
باالطمئنان التام عندما يعبر عن رأيه بمنتهي الصراحة واقتناعه بأن صراحته لن تعرضه
ألى نوع من أنواع الغبن أو النقد أو الضرر ،وشعور المفحوص بأهمية التعبير عن رأيه
ضع البحث ،واقتراب العبارات التي
بصراحة فيما يتعلق بتغيير وتعديل الموضوع مو ِ
يشتمل عليها مقياس االتجاه الواقع ،واستخدام الطرق اإلسقاطية (غير المباشرة) في قياس
االتجاهات (حامد زهران.)502 :0553 ،
طرق قياس االتجاهات النفسية-:
أكد محمد شحاتة ( )020 -004 :0555أن أكثر الوسائل انتشارآ في قياس االتجاهات
مايسمى مقاييس التقدير الذاتي وهي عبارة عن مجموعة من العبارات تتصل بموضوع
االتجاه .وتتضمن هذه العبارات مواقف سلبية أو إيجابية نحو موضوع االتجاه .وقد يكون
موضوع االتجاه شخصآ أوفكرة أو مؤسسة أو جماعة عرقية أو تكون ذات الفرد نفسه هي
موضوع االتجاه .ومن هذه الطرق-:
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مقياس بوجاردوس-:
ويسمى مقياس المسافة االجتماعية ،وهو من اقدم األساليب لقياس االتجاهات .وقد أعده
بوجاردوس في آواخر العشرينات.
مقياس ثرستون-:
وقد اعده ثرستون في العشرينات ،ويشمل هذا المقياس على عدد من العبارات
تصف االتجاه نحو موضوع معين من أقصى اإليجابية إلى اقصى السلبية .وطريقة إعداد
هذا المقياس في األصل بالغة التعقيد.إذ أن ثرستون صمم عددآ كبيرآ من العبارات التي
تتصل بالموضوع المراد قياس االتجاه نحوه ،وهذه العبارات تغطي المسافة بين الموافقة
الشديدة وبين الرفض الشديد ،ودون كل عبارة على بطاقة منفصلة.
ج -مقياس ليكرت-:
أعد مقياس ليكرت في أوائل الثالثينات ،ويقوم هذا المقياس على بناء عدد من
العبارات بعضها سالب وبعضها موجب عن أحد موضوعات االتجاه ،ويطلب من
المفحوص أن يحدد موقفة تجاه هذه العبارات على مقياس متدرج من خمس مراحل أو
نقاط (يمكن أن يكون هذا المقياس المتدرج من سبع أو تسع نقاط حسب رغبة القائم بإعداد
االختبار) .المقاييس التي تصاغ على طريقة ليكرت هو االختبارات النفسية المشهورة
والمراجع العلمية والمعلومات الثقافية واقتراحات المحكمين ,وتصاغ العبارات بحيث
تكون محددة المعنى غير غامضة .ومن األفضل أن يقتصر المقياس الذي يصاغ على
أسلوب ليكرت على موضوع واحد ،فإذا احتوى المقياس على أكثر من موضوع فإن
العبارات التي تخصص لكل موضوع تصحح على حدة.
د -مقياس االتجاهات الفاشية-:
من إعداد ستاجنر عام ( ،)5736وهذا المقياس هو لتحديد سمات الشخصية
التسلطية من خالل تحليل محتوى الكتابات الفاشية األلمانية واإليطالية خالل الثالثينات،
حيث يستعار مضمون بعض هذه العبارات ويعاد صياغتها في قالب يناسب الثقافة
االمريكية.
ه -مقياس االتجاهات الفاشية العامة-:
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وهو من إعداد إدوارد عام ( .)5745وهو تطوير للمقياس السابق ،بحيث تتوسع
فكرة الفاشية لتشمل المواقف االجتماعية باالضافة إلى المواقف السياسية ،ويتضمن
االختبار  00عبارة يجيب المفحوص عليها على مقياس متدرج من خمس نقاط.
و -مقياس معادة السامية-:
يقصد بمعاداة السامية هو الشعور بالكراهية والنفور من اليهود كجماعة عرقية.
وقد أعده "ليفنسن" ويتكون من  00عبارة على مقياس متدرج من ست نقاط.
ز -مقياس التمركز العرقي-:
وهذا المقياس من وضع "أدورنو" عام ( .)5705ويتناول هذا المقياس التمركز
العرقي وهو الشعور بتميز الجماعة العرقية التي ينتمي إليها الفرد عن الجماعات العرقية
األخرى.
ح -مقياس التعصب العرقي-:
اعده أدورنو عام ( )5705وهو لقياس التعصب العرقي واالتجاهات الفاشية ،وهذا
المقياس اشتهر في الوسط السيكولوجي فيما بعد باسم مقياس التسلطية.
ط -مقياس الجمود الفكري-:
المقياس من اعداد روكيش عام ( ،)5706وقد أعد هذا المقياس لتحديد درجة
الدجماتيقية أو االنغالق العقلي والجمود الفكري .ويتكون المقياس في صورتة األصلية من
( )45عبارة ويطلب من المفحوص أن يجيب على العبارات على مقياس متدرج من سبع
نقاط.
ي -مقياس االتجاه نحو السلطة-:
من إعداد راي ،على أساس تصور راي عن االتجاه السلطوي على أنه يدور حول
النقاط اآلتية:
 .0اعتبار القائد بمثابة المهيمن أكثر من كونه مديرآ تنفيذيآ.
 .8تبجيل المؤسسات الي تقوم على القيادة التسلطية مثل الجيش.
 .2تفضيل االلتزام بالتنفيذ الحرفي للتعليمات ،على التصرف بحرية.
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تشير ادبيات القياس النفسي وعلم النفس االجتماعي الى طرائق عديدة يمكن استخدامها
في قياس االتجاهات .من اهم الطرائق واكثرها شيوعآ وانتشارآ هما :طريقة ثرستون التي
تعتمد العبارات او البنود المتدرجة وطريقة ليكرت التي تقوم على التدرج المنتظم
لالستجابات.وتعتمد كل من طريقة ثرستون وطريقة ليكرت نهج التقرير الذاتي في تعرف
اتجاهات اال فراد ،كما ان كال منهما تستخدم اداة هي من سلم الرتب او ميزان التقدير(.
امطانيوس مخائيل)050 -056 :5777 ،
الهدف من قياس االتجاه النفسي-:
ذكر حامد زهران ( )502 :0553أن قياس االتجاه النفسي يهدف الى معرفة
الموافقة أو المعارضة بخصوص االتجاه ،ومعرفة شدة االتجاه ،ومعرفة ثبات االتجاه.
ومن اهم شروط قياس االتجاه وضوح موضوع االتجاه وبساطته ،واهميتة بالنسبة
للمفحوصين .وأن سبب اهتمام المشتغلين بعلم النفس االجتماعي بموضوع االتجاهات
بصفة عامة هو افتراضهم أن االتجاهات تؤثر تاثيرآ واضحآ في السلوك االجتماعي للفرد
والجماعة ،ومن ثم عكفوا على إنشاء وتطوير طرق قياس االتجاهات تمهيدآ لدراستها أو
تعديلها أو تغيرها.
خصائص مقاييس االتجاهات-:
أوضح محمود احمد واخرون ( )300 - 305 :0555أن الخصائص المميزة لمقاييس
االتجاهات هي-:
 -5تسفر نتائج قياس االتجاه عن انه :اما ان يكون موجبا او سالبا حيال الموضوع ،كذلك
فانه قد يكون شديدا او ضعيفآ وقد يكون له مدى بحيث يستمر لفترة طويلة من الوقت،
اوقد يكون وقتيآ وقصير المدى كما تبين انه اما ان يكون شامال لكل عناصر ومكونات
موضوع االتجاه او محددآ ،فمثال قد يكون الطالب اتجاها سلبيى نحو المدرسة بكامل
عناصرها من مقررات دراسية ومدرسين ومبنى وطالب وكتب وكل شي له عالقة
بالمدرسة ،او ان ينحصر اتجاهه السلبي في عنصر واحد من عناصر المدرسة ،مثل
مادة دراسية معينة او معلم.
 -0ييسر قياس االتجاهات التنبؤ بالسلوك وإلقاء الضوء على صحة او خطا الدراسات
القائمة ،كما يزود الباحث بميادين تجريبية مختلفة كزيادة الخبرة والمعرفة بالعوامل
المؤثرة في تكوين االتجاه.
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 -3لقياس االتجاهات فوائد واضحة في ميادين الصحة النفسية والتربية والتعليم والخدمة
االجتماعية والصناعة واالنتاج والعالقات العامة .كذلك فان له فائدتة في معرفة
االتجاه ،وكيفية تغييره نحو موضوع معين مرغوب فيه .وعند قياس االتجاه البد من
مالحظة الفرق بين االتجاه اللفظي والسلوك العملي ،فاالتجاه اللفظي يمكن معرفته
وتحديده عن طريق مقاييس االتجاهات ،غير ان السلوك العلمي والفعلي هو مايصدقه
عمل الشخص الذي يراد معرفتة اتجاهه.
 -4قد تشكل االتجاهات امرآ حساسآ لبعض االفراد مثل االتجاه نحو القضايا واالنظمة
السياسية او بعض السياسيين ،او نحو بعض القضايا االجتماعية المتعلقة بالساللة او
العرق او اللون او التمييز العنصري .ونتيجة لهذه الحساسية يلجا عدد من االفراد الى
عدم التعبير الحقيقي عن اتجاهاتهم الفعلية ،وقد يؤدي ذلك التخاذهم موقف عدواني
من االختبار.
اسباب قوة االتجاهات-:
ذكر محمد شحاته ( )024 :0555أن االتجاهات القوية هي:
 .5التي تمس العقائد الدينية.
 .0االتجاهات القوية هي التي تتصل بذات الفرد وكرامته.
النظريات المفسرة لالتجاهات-:
نظرية ماكغور-:
التي ترى ان الناس يسعون الى معتقدات تنسجم مع قواعد المنطق الشكلي ,فإذا اعتقدت
ان الناس احرار فانك ترفض التسلط على االخرين سواء كنت انت المتسلط او كان
غيرك(.راضي الوقفي.)607 :5772 ،
نظرية هايدر-:
وتقضي بان االنسان يسعى للحفاظ على عالقات ثابتة متزنة مع الناس والمحيط.
افترض ان فتاة تؤمن بضرورة عمل المراة وتكره ان تكون قعيدة البيت ،وتلتقي بشاب
تستلطفه ،ولكنها تكتشف فيما بعد انه ال يشاطرها هذا االتجاه ،انها هنا امام حالة من عدم
االتزان فهي تحبه من جهة ولكنها تحب عملها من جهة اخرى ،ولهذا فاننا نراها تحاول
تغيير اتجاهاته او التخلي عنه سعيآ للوصول الى حالة االتزان ،والتخلص من صراع
التقرب (.راضي الوقفي.)607 :5772 ،
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نظرية فيستنجر-:
وتعرف بنظرية التخالف المعرفي ،ومفادها ان حالة من التوتر تنشأ عندما يسلك الفرد
وفق معلومتين غير متسقتين منطقيآ مع بعضهما البعض ،فيسعى للخالص من التوتر او
خفضه بان يختار موقفآ يوالف ويوفق بين المعلومتين .ان المدخن الذي يستمتع بالتدخين
مثال ويعرف ان العلم اثبت ضرر التدخين واذاه يكون امام حالة من التخالف المعرفي
طرفاها هما "انا ادخن" و "التدخين ضار"  ،والخالص من هذا التناقض يتم بجعل الطرفين
متوازيين ،كان يترك التدخين"انا ال ادخن" او قد يبحث عن اوجه الضعف في الطرف
الثاني كان يقنع نفسه بنقص االدلة العلمية التي تتعلق بضرر التدخين ،واال فكيف عاش
كثيرون من المدخنين اعمارآ طويلة؟ او ان كثيرين من االطباء يدخنون ومثلهم اذكياء
كثيرون يدخنون ،الى غير ذلك من االعتقادات التي تخفض من التوتر الناشئ عن التناقض
في المعارف التي تنطوي عليها المعلومتان (راضي الوقفي.)607 :5772 ،
فوائد االتجاهات واهميتها-:
اوآل :فوائدها-:
ذكر حلمي ساري ومحمد حسن ( )544 :0556أن االتجاهات لها فوائد وأهمية على
النحو التالي-:
 -5تعتبر سببآ في توقع السلوك.
 -0هي سبب في تحريك سلوكنا نحو الموضوعات المحيطة بنا ،لنتفاعل معها.
 -3كذلك هي سبب في تقويم ما يقابلنا من ظواهر واحداث ،فنقرر موقفنا منها.
ثانيآ :اهميتها-:
تحتل مكانه بارزة في كثير من دراسات الشخصية ،وتنظيم الجماعة ،فقد دخلت في
كثير من المجاالت التطبيقية ،ويعود االهتمام باالتجاهات هنا الى ان جوهر العمل في هذه
المجاالت ،هو دعم االتجاهات الميسرة لتحقيق اهداف العمل فيها ،واضعاف االتجاهات
المعوقة ،واذا اخذنا العالج النفسي كمثال :نجد انه في احد ميادينه محاولة تغير اتجاهات
الفرد نحو ذاته ،ونحو االخرين ،ونحو عالمه (حلمي ساري ومحمد حسن.)544 :0556 ،

العوامل التي تساعد على تغير االتجاه-:
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أورد محمد شحاته ( )020 :0555العوامل التي تساعد على تغير االتجاه كمايلي:
 .5المعلومات الجديدة عن موضوع االتجاه تسبب تغير في المكون المعرفي.
 .0يتغير االطار المعرفي عندما ينضم الشخص الى حزب سياسي معين فان اتجاهاته
تتغير طبقآ لتوجيهات هذا الحزب.
 .3يتغير المستوى االقتصادي واالجتماعي ،بانتقال الشخص من مستوى منخفض الى
مستوى مرتفع وتبعا لذلك تتغير اتجاهاته.
 .4التغير القصري في السلوك ،كأن يودع الشخص في مستشفى للعالج لمدة طويلة.
 .0او يودع في السجن حيث تتغير نظرتة لالمور.
العوامل التي تجعل تغير االتجاه سهال-:
ذكرت اقبال الحمداني ( )060 :0555أن العوامل التي تجعل تغير االتجاه سهال هي:
 -5ضعف االتجاه وعدم رسوخة.
 -0وجود اتجاهات متساوية في قوتها بحيث يمكن ترجيح احداهما على باقي االتجاهات.
 -3عدم تبلور ووضوح اتجاه الفرد نحو موضوع االتجاه.
 -4عدم وجود مؤثرات مضادة لالتجاه.
 -0وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه.
 -6سطحية االتجاه مثل االتجاهات التي تتكون في الجماعات الثانوية كاالندية والنقابات.
العوامل التي تجعل تغير االتجاه صعبآ-:
وأكد حامد زهران ( )576 :0553أن العوامل التي تجعل تغير االتجاه صعبآ تتمثل في:
-5
-0
-3
-4
-0
-6
-0

قوة االتجاه القديم ورسوخة.
زيادة درجة وضوح معالم االتجاه عند الفرد.
استقرار االتجاه في شخصية الفرد وارتفاع قيمته واهميته.
االقتصار في محاوالت تغير االتجاه على االفراد وليس على الجماعة حيث تنبع
االتجاهات اصال في الجماعة.
الجمود الفكري وصالبة الراي عند االفراد.
محاولة تغيير االتجاه رغم ارادة الفرد.
الدوافع القوية عند الفرد تعمل على مقاومة وتغيير االتجاهات.

العوامل المؤثرة في تعديل السلوك-:
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بيّن كل من راغب وعبدهللا ( )7 :5726أن العوامل المؤثرة في تعديل السلوك:
 -5قوة االتجاه فكلما زادت حدة االتجاه سلبا او ايجابا كلما قل احتمال تغييره والعكس
صحيح.
 -0مدى بساطة االتجاه او تعقيد االتجاه ،فكلما اتسم االتجاه االصلي بالبساطة والمعلومات
السطحية كلما كان من السهل تغييره ،بينما اذا كان االتجاه مكونا من عدة عوامل
مستقرة كالظروف االجتماعية والصفات الوراثية والظروف المالية المستقرة مثال،
فان هذا االتجاه يصعب تغيره.
 -3مدى توافق االتجاه الجديد مع باقي االتجاهات االخرى لدى الفرد ،فكلما زاد التوافق
بين االتجاهات التي تشكل شخصية الفرد كلما صعب تغيير احدى االتجاهات التي
تكون منظومة متسقة.
 -4شخصية الفرد حيث لكل فرد قدرة على تقبل تغيير االتجاه تختلف من فرد الخر.
 -0مستوى ذكاة الفرد وقدرتة على فهم متى يجب علية تغيير اتجاهه لتغير الظروف
المحيطة به.
طرق تعديل االتجاهات النفسية-:
 .5تغيير الجماعة المرجعية التي ينتمي اليها.
 .0تغير اوضاع الفرد.
 .3التغير القسري (االجباري).
 .4التعريف بموضوع االتجاه.
 .0الخبرة المباشرة في الموضوع.
 .6لعب االدوار ولعب دور يخالف اتجاهاتهم.
 .0سحب القدم (يعني التنازل)(.رشيد البرواري)66 :0553 ،
وأوضح راضي الوقفي ( )025 -025 :5772أن تغير االتجاهات وخاصة
المستقرة منها من االمور العسيرة ،اال ترى كثيرآ من الدول تنفق االموال الطائلة لتغير
اتجاهات مواطنيها من التدخين او تناول المخدرات ،ومع ذلك فتغيير االتجاهات يظل في
نطاق الممكن ،والعوامل التي تلعب دورآ في تغيير االتجاهات هي-:

 /0مصدر المعلومات-:
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ان موقف الفرد من مصدر المعلومات الداعية الى التغير له اثر في احداثه ،فاذا
كنت تثق في المصدر وتحترمه ،وتعتبره منزها عن الهوى ،ويرقي في نظرك الى مستوى
الحجة في مجاله ساعد هذا على تقبل التغيير واالقبال عليه وبثقة واطمئنان..
 /8طبيعة المعلومات-:
ينبغي ان يكون للمعلومات قوة اقناعية وقدرة على التاثير ،وتعتمد هذه الصفة على
عدة امور منها الحبكة الذكية للمعلومات وطولها ونقاؤها ومنطقيتها وشحنتها االنفعالية.
ويبدو ان للشحنة االنفعالية التي تحركها المعلومات االثر االكبر ،فكلما كانت المعلومات
مهيجة النفعاالت قوية كانت افضل في التاثير واقدر على التغيير ،وبخاصة اذا كانت
الصدمة تثير انفعال الخوف الشديد.
 /2المميزات الشخصية للمتلقي-:
تشير الدراسة الى ان االفراد االقل ثقافة اكثر تاثرآ بالمعلومات وقبل للتغير بفعلها.
ثم ان االتجاهات المعتدلة ادعى للتغير من االتجاهات القوية .يضاف الى ذلك ان نظرية
ادراك الذات تدعو االنسان ليعيد النظر في اتجاهاته وفقآ الدراكه لذاته .فمع التغيرات التي
تصيب نظرة االنسان الى ذاته بفعل تغير ظروفه كثيرآ مايسال نفسه :ترى ما السلوك الذي
يليق بي ان اسلكه لو كنت في مثل هذا الموقف؟.
 /4تغيير معايير الجماعة-:
الن الفرد م دفوع للتطابق مع معايير المجموعات التي ينتمي اليها ،فان التغيرات
التي تصيب المعايير السائدة فيها تنسحب بالمثل على معايير الفرد ومواقفة وقيمة.
 /2القيام بسلوك مغاير-:
اذا قام الفرد بسلوك يتصل باتجاه مغاير التجاهاته ،ادى به هذا السلوك الى تغيير
في االتجاهات التي ال تتسق معه ،هذا ان لم يكن القيام بالسلوك بقصد االفادة من ثواب او
عقاب ،واذا لم يغير الفرد من اتجاهاته يكون مهددآ للتعرض الى التناقص المعرفي الذي
سيدعوه في النهاية وفقا "لفستنجر" واضع هذه النظرية ،اما الى ترك السلوك او التخلي
عن االتجاه الذي ال ينسجم معه .وقد ايدت الدراسات هذه النتيجة ،وذلك ان عدم االتساق
بين اتجاهاتنا وسلوكنا يخلق فينا حالة من الشعور بالغباء او الشعور بالذنب وهذه بدورها
تدفعنا الى تغيير اتجاهاتنا لتتسق مع سلوكنا.
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 /6أثر الوراثية في االتجاهات-:
قيل ان االتجاهات مكتسبة ،ولكن هناك ادلة تشير الى االصل الوراثي لالتجاهات من
دراسة اجريت على التوائم المتشابهة الذين تربوا في بيئات مختلفة ،وتبين ان اتجاهاتهم
متطابقة رغم تباعدهم في المكان ،مما يدل على اثر الوراثة.
أورد حامد زهران ( )0550 :0553أن أهم طرق تغيير االتجاهات النفسية
االجتماعية:
 .0تغيير اإلطار المرجعي:
أن اتجاه الفرد نحو أي موضوع يتوقف على إطاره المرجعي (الذي يتضمن المعايير
والقيم والمدركات) ويؤثر فيه .واالرتباط الوثيق بين اإلطار المرجعي واالتجاه يؤكد أن
تغيير االتجاه يتطلب إحداث تغيير في اإلطار المرجعي للفرد.
 .8تغيير الجماعة المرجعية:
إذا غير الفرد الجماعة المرجعية التي يتنمي إليها وأنتمي إلى جماعة جديدة ذات
اتجاهات مختلفة ،فإنه مع مضى الوقت يميل إلى تعديل وتغيير أتجاهاته القديمة .فمثال
الفتاة القروية التي تنتقل إلى الجامعة في المدينة تتغير إتجاهاتها السابقة تدريجيا إذا اتخذت
من الجماعة الجديدة جماعة مرجعية.
 .2التغيير في موضوع االتجاه:
إذا حدث تغيير في موضوع االتجاه نفسه ،وأدرك الفرد ذلك ،فإن اتجاهه نحوه يتغير
فكلما زادت ثقافة وكفاءة العامل والفالح أدى ذلك إلى تغير االتجاهات نحوهما.
 .4االتصال المباشر بموضوع االتجاه:
يسمح االت صال المباشر بموضوع االتجاه للفرد بأن يتعرف جوانب جديدة مما يؤدي
إلى تغيير اتجاه الفرد .إذا تكشفت جوانب إيجابية عن االتصال المباشر فإن تغيير االتجاه
يكون لألفضل ،أما إذا تكشفت جوانب سلبية فتكون إلى األسوأ.
 .2تغيير الموقف:
تتغير اتجاهات الفرد والجماعة بتغير المواقف االجتماعية.
 .6التغيير القسري في السلوك:
إذا حدث تغيير قسري في السلوك نتيجة لظروف اضطرارية فإن ذلك يصاحبه عادة
تغير مصاحب في االتجاهات إما إيجابي أو سلبي.
 .7أثر وسائل االعالم وأثر المعلومات:
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تقوم وسائل االعالم (اإلذاعة والتلفزيون والسينما والصحف والمجالت والكتب...الخ)
بتقديم المعلومات والحقائق واألخبار واألفكار واآلراء والصور حول موضوع االتجاه،
مما يساعد بطريقة مباشرة على تغيير االتجاه إلى اإليجاب أو السلبية .ويستقي الفرد
المعلومات حول موضوع االتجاه ايضا من والديه ومعلميه وإخوته ورفاق سنه ومن رجال
الدين ومن قراءاته .ويتوقف تأثر الفرد بالمعلومات على اتجاهه نحو مصدرها ،وعلى
طريقة تقديمها ،وعلى شخصيته .وقد وجد أن الترغيب وعدم الترهيب يزيد فرصة االقناع
والتأثير في تغيير االتجاه .أما عن تأثير الدعاية بصفة خاصة ان الدعاية تؤثر في عملية
تغيير اتجاهات ،والدعاية التي تقدم وجهة نظر واحدة (وجهة النظر المطلوبة) تجعل
األفراد عرضة للتأثر بالدعاية المضادة وذلك كلما كانت الدعاية المضادة أقرب الى
الحقيقة .والدعاية التي توجه إلى أفراد يتمسكون بمعايير الجماعة ،واتجاهاتها الراسخة
يكون من الصعب أن تحدث تغييرا يذكر في اتجاهاتهم.
 .2تأثير األحداث المهمة:
يؤثر تغير األحداث في تغير اإلطار المرجعي ،وتغير اإلطار المرجعي يؤثر في تغير
االتجاهات.
 .7األلفة والخبرة المباشرة:
من المبادئ العامة المعروفة أن الخبرة المتزايدة مع موضوع يكون االتجاه نحوه ضعيفا
نسبيا تسهل عملية تغير االتجاه نحوه .وهذا صحيح بشرط أن تكون الخبرة مع موضوع
االتجاه إما سارة فيتغير االتجاه إلى أفضل أو غير سارة فيتغير االتجاه إلى أسوأ .ومن
المبادئ العامة المعروفة أيضا أن المؤثرات االجتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا في تغيير
االتجاهات إذا كانت واضحة وتتضمن خبرة مباشرة واتصاال مباشرا .فالذين يعانون من
ويالت الحرب بأنفسهم يكونون بطبيعة الحال أكثر ميال للتأثر من أولئك الذين يسمعون
عن الحرب أو يقرءون عنها.
 .55تأثير رأي األغلبية ورأي الخبراء:
تتأثر االتجاهات ويمكن تغييرها باإلقناع باستخدام رأى األغلبية ورأي الخبراء
(المشهورين) .وهذا هو أحد المبادئ األساسية التي يعتمد عليها الداعية الذي يعتبر مغيرا
محترفا لالتجاهات .ويفيد في هذا المجال االستناد إلى رأى ذوي الخبرة والشهرة والمكانة
الذين يثق الفرد فيهم بدرجة أكبر ،وكذلك برأى األغلبية.

.55

التغير التكنولوجي:
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إن التغير التكنولوجي يؤدي إلى تغير في العالقات بين األفراد والجماعات .فظهور
القنابل الذرية والهيدروجينية كأسلحة قد أدى إلى إحداث تغير في االتجاه نحو الحرب في
العالم .كذلك فإن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شمل وسائل االنتاج واالتصال
والمواصالت قد أدى إلى إحداث تغير ملموس في االتجاهات في األسرة وفي الريف
والحضر.
 .50لعب األدوار :Role Playing
تتضمن هذه الطريقة تكليف األفراد الذين يتبنون االتجاه المطلوب تغييره بلعب أدوار
من يتبنون االتجاه المستهدف .مثال أن يقوم بعض األفراد المدخنين بلعب دور غير
المدخنين ،ويحاولون إقناع مجموعة أخرى من المدخنين بضرورة اإلقالع عن التدخين.
 .53المناقشة والقرار الجماعي:
في المجتمع الديمقراطي نجد للمناقشة الجماعية أهمية خاصة في اتخاذ القرارات
الجماعية لما لذلك من أهمية في تغيير االتجاهات .ويصدق هذا ابتداء من جماعة األسرة
عبر المنظمات االجتماعية الى المؤسسات الحكومية إلى المنظمات العالمية.
ترى الباحثة أن اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات له أبلغ
األثر في ترقية خدمات العالج النفسي المقدم للنزيالت ،واالهتمام بصحتهن النفسية،
وتأهيلهن النفسي واالجتماعي ،ليعدن للمجتمع بعد قضاء مدة العقوبة وهن متسامحات مع
أنفسهن ومع اآلخرين حولهم.
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المبحث الثاني
العالج النفسي للنزيالت
تمهيد-:
لقد تقلب العالج النفسي بين مدارس شتى ،وتقلبت معه الميول واألهواء العلمية،
كما تقلبت إتجاهات المعالجين من اإلختصاصين النفسيين واألطباء النفسيين ،وجاءت نتائج
الممارسات العالجية مخيبة لآلمال مرات ،وتفتح باب األمل أمام من يتلقون العالج من
المرضى النفسيين مرات أخرى .وفي ظل هذا المناخ المتالطم ،وفي منتصف الثمانينات
بالتحديد ،بدأت مدارس العالج النفسي تتنافس لتأخذ كل مدرسة مكانتها بوصفها نظاما
عالجيا متكامال.
تناولت الباحثة في هذا المبحث العالج النفسي ،وفقا لخصوصية العينة من النساء
النزيالت بدار التائبات الذين تحدث لديهم أفكار هازمة للذات ،في النقاط التالية :تعريف
العالج النفسي ،أهداف العالج النفسي،
تعريف العالج النفسي-:
يعرفه روتر  )536 :5705( Rotterذكر أن العالج النفسي هو" :النشاط المخـطط
الـذي يقوم به السايكولوجي بهدف تحقيق تغيرات في الفرد تجعل حياته أسعد ،وأكثر بنائية
أو كليهما معا" .أما (ولبرج  )35 :5706 ،Wolbergيعرفه بأنه شكل من أشكال العالج
للمشكالت ذات الطبيعة اإلنفعالية ،يحاول خاللها الشخص المدرب أن يقيم عامدا عالقة
مهنية بمريضه بهدف إستبعاد ،أو تعديل أو تأجيل ظهور أعراض موجودة ،أو أنماط شاذة
من السلوك ،ومن ثم التوصل إلى نمو إيجابي في الشخصية وفي تطورها.
وتعرف إجالل سري ( )24 :0555العالج النفسي بأنه نوع من العالج
المتخصص ،تستخدم فيه طرق وأساليب نفسية ،لعالج المشكالت أو اإلضطرابات أو
األمراض نفسية المنشأ ،بهدف حل المشكالت وإزالة األعراض والشفاء من المرض،
ونمو الشخصية ،وتحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق النفسي ،والتمتع بالصحة
النفسية.
وعرف حامد زهران ( )523 :0550العالج النفسي بأنه نوع من العالج تستخدم
فيه أي طريقة نفسية لعالج مشكالت أو إضطرابات أو أمراض ذات صبغة انفعالية يعاني
منها المريض وتؤثر في سلوكه ،وفيه يقوم المعالج – وهو شخص مؤهل علميا وعمليا
وفنيا – بالعمل على إزالة األعراض المرضية الموجودة أو تعديلها أو تعطيل أثرها ،مع
مساعدة المريض على حل مشكالته الخاصة والتوافق مع بيئته وإستغالل إمكاناته،
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ومساعدته على تنمية شخصيته ودفعها في طريق النمو النفسي الصحي ،بحيث يصبح
المريض أكثر نضجا وأكثر قدرة على التوافق النفسي في المستقبل.
العالج النفسي منهج للعالج يتضمن خبرة تصحيح أو إصالح تتم عن طريق التفاعل بين
معالج متخصص وواحد أو أكثر من المرضى والهدف منه إعادة المريض إلى حالة من
التوافق تكون أكثر فاعلية وإمتاعآ ،ولكي يتحقق هذا الهدف البد من إقامة عدة ظروف أو
احوال يمكن أن تسمى استراتيجيات العالج النفسي (حسن عبد المعطي.)330 :0556 ،
وترى الباحثة أن هذه التعريفات متشابهة ولكنها تدرج في شمولبتها للمحاور
األساسية للعالج النفسي ،ويتبنى الباحث تعريف "حامد زهران" ولذلك ألنه أضاف
تفاصيل جوهرية عن نقاط أساسية في مضمون العالج النفسي.
أهداف العالج النفسي-:
أكد حامد زهران ( )526 :0550أن العالج النفسي يسعى لتحقيق األهداف اآلتية-:
 تعديل السلوك غير السوي والالتوافقي للمريض ،وتعلم السلوك السوي والتوافقيوتحويل الخبرات المؤلمة لخبرات معلمة.
 -إعطاء الفرصة للمريض أن يتعلم أساليب متنوعة من السلوك المتوافق.

 تهيئة المناخ المشبع باألمن النفسي وإزالة القلق والتخلص من السلوك المرضي. إزالة أسباب المرض وعالج أعراضه ،وحل المشكالت والسيطرة عليها. -تدعيم نواحي القوة وتالفي نواحي الضعف في الشخصية.

 -تغيير مفهوم الذات السالب ،وتحسين تقدير الذات المنخفض.

 تحقيق تقبل الذات وتقبل اآلخرين ،وإقامة عالقات إجتماعية سليمة. -زيادة قوة الذات وتدعيم بناء الشخصية وتحقيق تكاملها.

 زيادة القدرة على حل الصراعات والتغلب على اإلحباطات ومواجهة الحرمان ،وتحملالصدمات.
 العمل على إتمام الشفاء والحيلولة دون حدوث النكسة.أما عبد الستار ابراهيم وعبدهللا عسكر ( )054 -055 :0550فقد أكدا على أن اإلهداف
الرئيسية للعالج النفسي تتمثل في-:
.5تقوية دوافع المريض (العميل) لعمل ماهو صائب.
.0إطالق االنفعاالت وتيسير التعبير عن المشاعر.
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. 3إطالق إمكانيات النمو والتطور :يجب تشجيع الفرد على اإلبداع والتفتح للخبرات
الداخلية والخارجية ،وتيسير القدرة على اتخاذ القرارات وشجاعة التغيير والنمو حتى
يكتشف أهدافه وإمكانياته الالنهائية على النمو والتطور بشخصيته.
. 4تعديل البناء المعرفي وأساليب التفكير الخاطئة :العالج النفسي الناجح يعلم الفرد كيف
يفكر تفكيرا صحيا وبالتالي يستطيع أن يسلك ويتصرف بطريقة ناجحة .وهنالك أساليب
جيدة ومبتكرة للمساعدة على اكتشاف االنماط الخاطئة من التفكير لدى المرضى ،وبالتالي
تعديلها واستبدالها بأساليب أكثر مالئمة للصحة النفسية.
.0المعرفة بالذات :يعرف المعالج النفسي مريضه بذاته بالمعني العام ،فهو يحدد له أهدافه،
ويساعده على اكتشاف جوانب القوة والضعف.
.6تغيير العادات المرضية :ومساعدة المريض على تكوين عادات جديدة من خالل مبادئ
التعلم.
.0التدريب على المهارات االجتماعية والعالقات البينشخصية :الخبرات المبكرة من العمر
تعتبر شديدة األهمية في تحديد أنواع االضطرابات في العالقات االجتماعية وآثارها على
مستقبل الفرد .وبناء على ذلك تم تطوير تيارات العالج الجمعي الذي يسمح للمريض بإقامة
عالقات جديدة ،وأن يالحظ أساليبه في التفاعل ،وأن يستمد العون من الجماعة لمعرفة
أخطائه في السلوك أو التفكير وبالتالي أن ينمي مهاراته االجتماعية.
وذكر عبد المعطي ( )330 :0556أن أهداف العالج النفسي يمكن تبسيطها في
اآلتي:
 .5التخلص من القلق واألعراض المرضية والصراع.
 .0تحقيق النضج الشخصي والشعور بالكفاءة وتكامل جوانب الشخصية المختلفة.
 .3تحسين العالقات مع اآلخرين.
 .4الوصول الى مستوى مناسب من حيث التوافق الشخصي واالجتماعي.
 .0إتاحة الفرصة إلعادة التعلم وتنمية اإلرادة والضبط الذاتي.
 .6تنمية آمال وتوقعات المرضى.
وأكد أحمد محمد ( )455 :0555أن العالج النفسي يهدف الى التخفيف من االعراض ذات
المنشأ النفسي والتخلص منها ،ويكون ذلك من خالل التحكم في االتجاهات التي ادت الى
تطور هذه االعراض:
 -5تعديل أو تغير السلوك السئ أو التكيف السئ.
 -0تعليم العميل (المريض) كيفية اتخاذ القرارات.
 -3منع ظهور المشكالت.
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 -4تهيئة الظروف امام العميل ومعاونته على اقامة عالقات اجتماعية سليمه بينه وبين
االخرين مبنيه على الثقة.
 -0معاونة المريض على تغيير نظرته الى نفسه سواء كانت النظرة مفعمه بمشاعر النقص
وقلة الثقه بالنفس ام مشاعر الغرور وتضخم الذات وتزويده بنظرة جديده يدرك من
خاللها واقعه.
أشكال العالج النفسي:
أوضح حسين فايد ( )00 :0550أن العالج النفسي يأخذ شكلين أساسيين هما-:
 .5العالج الفردي.
 .0العالج الجمعي ،األسري ،والخاص باالزواج.
 -6العالج الفردي  :Individual Therapyمريض واحد في الجلسة العالجية ،ويستخدم
معه المعالج أي طريقة أو اسلوب من أساليب العالج النفسي ،وهنا يكون الطرح مركزا
على المعالج ،وهذا يخالف العالج الجمعي الذي يكون الطرح فيه موزعا على باقي
أفراد المجموعة.
 -0العالج الجمعي ،األسري ،والخاص باالزواج :Group, Family, and Couples
يمكن أن يجرى العالج النفسي على مجموعات من العمالء أو أفراد األسرة .ويشير
العالج الجمعي إلى عالج متزامن خاص بعمالء عديدين تحت اشراف معالج يحاول
أن يسهل التفاعالت المساندة بين أعضاء المجموعة .ويمكن توظيف اساليب العالج
المختلفة لالستخدام في جماعات .وتنتظم كثير من الجماعات حول نمط واحد من
المشاكل (مثل :ادمان الكحول) أو نمط واحد من العمالء (مثل المراهقين) .ويجب أن
يوافق جميع أعضاء المجموعة على سرية كل شئ يحدث خالل الجلسات الجماعية.
ويقدم العالج الجمعي مالمحا عديدة غير موجودة في العالج الفردي وتتمثل في اآلتي:
 .5يسمح العالج الجمعي للمعالج بمالحظة العمالء وهم يتفاعلون مع بعضهم.
 .0غالبا ما يشعر العمالء بأنهم أقل وحدة وهم يستمعون لغيرهم ،ويتبينوا أن أفرادا كثيرين
يناضلون مع صعوبات بنفس شدة صعوباتهم على األقل ،ويميل هذا االدراك إلي زيادة
توقعات كل عميل في التحسن .وهذا عامل هام في كل أشكال العالج.
 .3يمكن العضاء المجموعة أن يدعموا الثقة الذاتية والقبول الذاتي لبعضهم من خالل
الثقة والتقدير المتبادل بينهم ،هذا في حد ذاته ينمي تماسك المجموعة.
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 .4يتعلم العمالء من بعضهم البعض ،ويشاركون في االفكار الخاصة بحل المشاكل
ويعطون بعضهم تغذية راجعة آمنة  Honest Feedbackعن كيفية تآزر األعضاء.
 .0ربما عن طريق تقليد نماذج مشتركة ،فان خبرة المجموعة تجعل العمالء أكثر رضا
لمشاركة مشاعرهم وأكثر حساسية الحتياجات الناس اآلخرين ودوافعهم ورسائلهم.
 .6يسمح العالج الجمعي للعمالء بأن يحاولوا تعلم مهارات جديدة في بيئة مدعمة.
أنــواع العــــالج النفـــسي:
أوال :العالج التحليلي:
أوضح تيموثي ( )042 :0550أن هدف التحليل النفسي هو التغلب على الدفاعات
ومواجهة الالشعور في إطار العالقة العالجية .وتقنيات التحليل النفسي المختلفة تعمل على
حل المكبوتات من خالل إعادة تحليل الخبرات السابقة ،والتحرر من ظلم الالشعور
وإستبداده ،وذلك من خالل اإلستبصار.
فنيات العالج بالتحليل النفسي:
التداعي الحر  :Free associationتعتبر قيمة التداعي الحر مباشرة جدا .وفيها يطلب
من المريض ببساطة أن يقول أول شئ يحضر إلى ذهنه .واألمل هو أن شظايا الذكريات
المكبوتة سوف تبزغ أثناء التداعي الحر .ومع ذلك كما قدر رأينا من قبل ،قد يبرهن
التداعي الحر على أنه مثمر إذا أظهر المريض مقاومة ،ويمانع في أن يقول ما يفكر فيه.
وم ن ناحية أخرى فإن وجود المقاومة (توقف طويل بشكل متزايد) يقدم اشارة قوية إلى أن
المريض يقترب من فكرة ما هامة مكبوتة في تفكيره (حسين فايد)44 :0552 ،
التفريغ أو التطهير االنفعالي :هو حث المريض (أثناء التنويم االيحائي في أول األمر
والحقا استخدم االيحاء أثناء اليقظة) على تذكر الحوادث أو الخبرات الشخصية الماضية،
واسترجاع الدوافع والذكريات والصراعات الالشعورية بمصاحباتها االنفعالية ،التي لم
يعبر عنها المريض أثناء الصدمة تعبيرا كافيا مما أدى إلى الكبت وتكوين العصاب (عدس
& توق.)463 :0552 ،
التنويم المغنطيسي  :Hypnosisالتنويم المغنطيسي أول الفنيات العالجية في التحليل
النفسي ،فقد عالج فرويد وبروير فتاة تبلغ من العمر  05سنة تسمى بـ أنا  ،Anna Oكانت
تعاني من أعراض عصابية عديدة ،وكشف التنويم ذاكرة مكبوتة تسمع صوت موسيقى
راقصة تأتي من منزل قريب بينما كانت تمارض والدها المتوفي ،وشعورها بالذنب من
أنها كانت ترقص أكتر من رعاية والدها .وأختفت أعراضها العصابية بعد أن ظهرت من
جديد تلك الذاكرة المكبوتة (حسين فايد.)45 :0552 ،
تحليل األحالم  :Dream Analysisإن تحليل األحالم يقدم "الطريق السلطاني إلى
الالشعور" .وقرر فرويد أنه يوجد رقيب داخل العقل يحافظ على المادة المكبوتة خارج
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الوعي الشعوري ،ولكن هذا الرقيب غالبا ما يكون أقل حذرا خالل النوم ،ونتيجة لذلك،
فإن األفكار المكبوتة في الالشعور تكون أكثر احتماال ألن تظهر في األحالم في صورة
أفكار متنكرة بسبب طبيعتها غير المقبولة .وميز فرويد بين الحلم الواقعي (الحلم الظاهر)
واألفكار المكبوتة األساسية (الحلم الكامن) .ويتحول المحتوى غير المقبول للحلم الكامن
إلى المحتوى األكثر قبوال والخاص بالحلم الظاهر .وتعتبر الرمزية في الحلم ذات أهمية
كبرى ،فمن المحتمل أن االهتمامات الرئيسية للحالم يتم التعبير عنها في الغالب بشكل
رمزي أكثر منه بشكل مباشر .و تعتمد كل طرق التحليل النفسي بشدة على تأويالت المعالج
الخاصة بما يقوله المريض -على سبيل المثال ،كيف يعرف المعالج أن فتاة تحلم بخصوص
ركوب الخيل هو في الواقع تفكير خاص بالقيام بالفعل الجنسي أكثر منه خاص بركوب
الحصان ببساطة؟ ،فإن تفسيرات عثرات التداعي الحر للمريض وأحالمه البد ان تكون
صورة متماسكة إذا قام المعالج بعمله بشكل الئق ،تماما مثلما يمكن أن تترتب قطع الكلمات
المتقاطعة بطريقة واحدة (حسين فايد)44 :0550 ،
الطرح  :Transference Analysisالعامل الرئيسي في تأكيد انغماس كاف من جانب
المريض يقدم عن طريق الطرح ،الذي يتضمن طرح المريض ردود أفعال انفعالية قوية
كانت موجهة سابقا إلى والديه (أو أفراد آخرين هامين بدرجة مرتفعة) ،يقدم الطرح "نوعا
من االنفعال يُحيي من جديد مشاكل طفولة المريض التي لم تحل" .والناحية الحاسمة في
الطرح هي أن المعالج يستجيب بطريقة محايدة نسبيا لتدفقات المريض االنفعالية .وحقيقة
أن المعالج لم يتأثر بأية طريقة يسمح للمريض بحرية التعبير عن غضب طال كبته
أوعدائية لوالديه بشكل اليقمع .عالوة على ذلك ،تساعد حيادية المعالج على جعل المريض
مدركا ،أن انفجاراته االنفعالية تنبع من ذكريات مكبوتة وليس من الموقف العالجي ( حامد
زهران) 003 :0550 ،
تحليل المقاومة  :Resistance Analysisالحظ فرويد أن المريض أثناء التداعي الحر
قد يبدي مقاومة شديدة الشعورية للحيلولة دون ظهور المواد المكبوتة في الالشعور إلى
حيز الشعور ،والمريض يقاوم التداعي الحر حينما يلمس نقطة حساسة في حياته .وتقول
كارين هورني أن المقاومة تنبع من القوى التي تقدم الحافز نحوتحقيق الذات (بما في ذلك
العصاب نفسه) ودفاعات المريض .وقد تكون شخصية أو غير شخصية ،ضد الذات أو
ضد المعالج ،سلبية أو نشطة ،سافرة أو مستترة .وقد تكون ظاهرة التحويل السلبي العدواني
مصدرا ألقوى مقاومة للعالج  -وقد تكون المكاسب الثانوية من وراء المرض عامال هاما
في حدوث ظاهرة المقاومة  -وقد يكون لدى المريض رغبة مرضية في المعاناة والبقاء
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في حالة المرض ورغبة في تحطيم الذات .وقد يقاوم المريض اكتشاف المقاومة التي يبديها
ال شعوريا خاصة إذا عرف أن المقاومة تعتبر إحدى حيل الدفاع النفسي .وتكون المقاومة
على أشدها عندم ا تكون المواد المكبوتة بغيضة أو مخيفة أو محرمة أو مصحوبة بالشعور
القوي بالخجل أو الذنب أو اذا كان ظهورها في حيز الشعور اليقبله المريض مثل الخبرات
الجنسية ،والعدوان ضد الوالدين وغيرهم .أما عن مظاهر المقاومة فأهمها :االمتناع عن
االفضاء بأي أفكار للمحلل أو االفضاء بأفكار ظاهرية ،والكالم بصوت غير مسموع أو
الصمت الطويل ،والبطء أو التوقف أثناء التداعي الحر ،واالسترسال في موضوع واحد
دون غيره ،والنوم ،والنسيان ،واالنكار ،والتبرير ،والغموض ،والحضور متأخرا إلى
جلسات التحليل أو تناسي مواعيدها أو االعتذار منها (حسين فايد)43 :0550 ،
ثانيا :العالج بالمعنى : Logo therapy
العالج بالمعنى هو أحد المدارس العالجية وهو التوجه اإلنسااااااني الذى ظهر خالل القرن
العشااارين وتبع تطبيقات العالج الوجودي  ،Existential Therapyويعد أسااالوبا جديدا
في العالج النفساااي ويعتبر مجال أوساااع عن العالج الوجودي ،ألنه نجح في تطوير فنياته
في الممارسة العالجية(Frankl, 1967: 75) .
أهم أهداف العالج بالمعنى:
 -5مسااااعدة الشاااخص أن يجد معنى في حياته ،فيشاااير (فرانكل )35 :5702 ،أن العالج
بالمعنى يهدف إلى مسااااااعدة الشاااااخص على أن يجد معنى في حياته وتحقيق إمكانات
المعنى  Potential Meaningلوجوده وإثارة إرادة الحياة لديه فيصااااابح الشاااااخص
على وعي بمااا هو تواق إليااه في داخلااه ،كمااا يرى داس ) (Das,1998: 2أن الاادافع
األصاااااايال للفرد هو البحاث عن المعنى في الحيااة وهو ماا يعتبر الهدف األول للعالج
النفسااااي ،والمعالج في العالج بالمعنى يهدف إلى مساااااعدة الشااااخص على اكتشاااااف
المعانى األصيلة  Authentic Meaningباعماقه والتي قد ال يكون على وعي بها،
ويدرك أن مصيره يتحدد من خالل اختياراته الحرة.
 -0مساااعدة الشااخص على تكوين اتجاهات إيجابية نحو ذاته فالعالج بالمعنى يتبع االتجاه
اإلنساااااااني في علم النفس وهو اتجااه تفااؤلي حياث يسااااااتناد العالج باالمعنى طبقا لهذا
االتجااه أن اإلنسااااااان خير بطبيعتاه ويمتلاك دافعا أصاااااايال إلى تنمية ذاته وترقيتها إذا
توافرت له الشااروط إلى تساااعده على اكتشاااف قدراته بنفسااه ومحاولة تحقيقها تحقيقا
للمعنى  ،فاااانتمااااء العالج باااالمعنى لالتجااااه الظااااهريااااتي الفينومينولوجي الاااذي من
خصاااائصاااه كما يقرر (مخيمر )56-54: 5707 ،التفاؤلية ،حيث إن العالجات ترتكز
على قدرة فطرية لدى الشااااخص لتحسااااين ذاته ،وتحقيق ذاته والعمل على ازدهارها،
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وعلى ذلاك فاالعالج باالمعنى ينظر للجواناب اإليجابية داخل الشااااااخص ،وهو ما يؤكد
علياه (فرانكل (92 :0554 ،أن العالج بالمعنى اتجاه تفاؤلي للحياة وليس تشاااااااؤميا،
حياث يركز على أنه ال توجد جوانب مأسااااااوية ساااااالبية ال يمكن تعديلها وتحويلها من
خالل نظرة اإلنسان منها إلى انجازات إيجابية.
 -3مسااااعدة الشاااخص على الوعي بتحمل المسااائولية والوعي بالذات والقدرات فيوضاااح
(فرانكل )557-552 :5720 ،أن الحياة تعني في النهاية االضااطالع بالمساائولية لكي
يجد اإلنسااااان اإلجابة الصااااحيحة لمشااااكالته ،ويحقق المهام التي تسااااتوجب على كل
شااخص بصاافة مسااتمرة فأحيانا يجد اإلنسااان نفسااه في مواقف تسااتلزم منه أن يسااعى
ويكافح لتشاااااكيل مصااااايره بأفعاله ،ويشاااااير فرانكل ( )5726في (معوض & محمد،
 )40-44 :0553إلى أننا مساؤلون ليس فقط لشئ ما ولكن لشخص ما ،ليس فقط تجاه
المهماااة ولكن أيضااااااااا تجااااه من كلفناااا باااالمهماااة ،ويفرق فرانكااال بين المساااااائولياااة
 Responsibilityوالشااخص المسااؤول  Responsiblenessحيث تأتي المساائولية
من امتالك الفرد لحرية اإلرادة في حين تشاااااير الثانية إلى ممارساااااة الحرية في اتخاذ
القرارات الصحيحة تلبية لمطالب كل موقف ،وهذا الشخص لديه الحرية ليختار ولكن
علياه تحمال مساااااائولياة وتبعاات اختيااراته ألن المساااااائولية تأتي مع الحرية ،حيث أن
المساائولية بدون الحرية نوع من االسااتبداد والطغيان ،والحرية بدون المساائولية تؤدي
إلى الفوضاى إلى تسافر في النهاية إلى القلق والعصاب ،وهو ما يراه النتز (Lantz,
) 1998: 95أن هدف العالج بالمعنى هو تحقيق المساااائولية من خالل ابتعاث المعنى
داخال الشااااااخص وأن يكون على وعي باه ويتخذ القرار بالمساااااائولية نحو تحقيق هذا
المعنى ،وهو ما أشار إليه (الضبع  )04 :0556أن العالج بالمعنى يهدف إلى مساعدة
الفرد على أن يفهم نفسااااااه كمسااااااؤول أماام رباه وذاتاه واآلخرين ،وأن يتخاذ قرارات
مساااؤلة في التعامل مع الحياة بشااااكل عام ،ألن المساااائولية وااللتزام بها هي األساااااس
الجوهري للوجود اإلنساني.
 -4مسااااااعدة الشاااااخص على تحمل المعاناة في بحثه عن المعنى فاإلنساااااان في بحثه عن
المعنى يكون مسااااااتعاادا ،كمااا يقرر (فرانكاال  )05 :5702لتحماال المعاااناااة ،ولتقااديم
التضااحيات حتى بحياته نفسااها من أجل الحفاظ على هذا المعنى ،أما عندما تفقد الحياة
معناها فيكون الفراغ الوجودي ،وقد يقدم الشااااخص على االنتحار ليرى كل احتياجاته
مشابعة .والمعاناة قد تكون انجازا بشاريا خاصة عندما تنشأ من اإلحباط الوجودي ،لذا
يرى فرانكل ثالث أنواع للمعاناة :المعاناة التي تنشااااااأ من الفراغ الوجودي ،والمعاناة
عندما تحبط محاولة الشااااااخص في إيجاد معنى لحياته ،ومعاناة تنبع من خبرة انفعالية
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أليمة كفقد شاااااخص عزيز أو معاناة مصااااااحبة لمصاااااير صاااااعب تغييره كاألمراض
المزمنااه ) .(Durbin, 2005: 67), (Bulka, 1984: 125-126فااالمعنى يتغير
دائما ،ولكن ال يتوقف عن أن يكون موجودا ،كما قرر (فرانكل )542 :5720 ،ووفقا
للعالج بالمعنى يسااتطيع الفرد أن يكتشااف المعنى بثالث طرق :بواسااطة األثيان بفعل
أو عمل؛  ،By doing deedوبواسااااطة معايشااااه خبرة قيمة ما By experience
 ،valueوبواسااااااطاة معاايشااااااه حاالاة من المعااناة  ،By Sufferingوعلى ذلك فإن
مواجهاة المعاانااة بشااااااجااعاة كماا يرى ) (Durbin 2005: 68يحفظ للحيااة معنااها
وقيمتها ،ويمكن لإلنسااااااان أن يواجه المعاناة من خالل :تحويل األلم إلنجاز وأن يتخذ
من الذنب فرصااة لتغيير نفسااه ،وأن يتخذ من زوال الحياة دافعا ليتصاارف بشااكل أكثر
مسئولية في الحياة.
أسس العالج بالمعنى (المبادئ):
أكد فرانكل ( )00 :0554أن العالج بالمعنى يسااتند إلى ثالث ركائز أساااسااية ،تتمثل في:
 -5حريااة اإلرادة والتي تتضاااااامن موضااااااوع الحتميااة في مقاااباال الحتميااة الشااااااااملااة
.Determinism Versus Pan – Determinism
 -2إرادة المعنى.،
 -5حرية اإلرادة :Freedom of Will :و تتضااامن موضاااوع الحتمية في مقابل الحتمية
الشاااملة  ،Determinism Versus Pan – Determinismفالعالج بالمعنى كما يرى
(فرانكل )000 :5726 ،يجعل المريض واعيا بالتزامه بمساااااائوليته ،وأن تترك له حرية
اتخاذ القرار بشااأن إدراكه لنفسااه كشااخص مساائول يتحمل مساائوليته باختياره ألهدافه في
الحياة كما وضاح (فرانكل )60 :0554 ،أن للحرية قيود وأن للحرية مفهوم ساالبي يتطلب
تكمله إيجابية وهي المساااائولية التي تتضاااامن معنى أمامه ،ولذلك فإن إدراك الفرد للحرية
يكون قاصرا إذا كانت بال مسئولية.
 -0إرادة المعنى  : The will to Meaningوتشااااامل نظرية الواقعية ،والتي بدورها
تتماايز عن إرادة القوة واللاذة لادى فرويد وآدلر .تشااااااير إرادة المعنى كما يقرر (فرانكل،
 )40 :0554إلى القوة األولياة لدى اإلنسااااااان ،والتي تفيد محاولته الدائمة في البحث عن
المعنى ،وأن إرادة المعنى هي محااولاة اإلنسااااااان الادائماة للبحاث عن المعنى ،وهي القوة
األسااااساااية في حياته ،وإن بحث اإلنساااان عن المعنى يشاااير إلى إرادة المعنى Will to
.Meaning
 -3معنى الحياة  :Meaning of lifeوهي تتضاامن موضااوع النساابية في مقابل الذاتية،
وفيما يلي وصااااف موضااااوعي ألسااااس العالج بالمعنى ،و معنى الحياة يجعل الحياة غنية
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بااالمعاااني  ،Meaningfulnessوأن الحياااة باادون معنى يشااااااعر الفرد بااالال قيمااة أو
اإلحساااااس بالخواء أو الفراغ الوجودي  ،Existential Vacuumو معنى الحياة يشااااير
إلى معنيان :األول هو كل ما له أهمية أو داللة ويشااااامل األفكار التي تتعلق بشاااااائ ما ،أو
حدث ما أو خبرة ما وهنا معنى الحياة يشاااااير إلى تفساااااير أحداث الحياة بشاااااكل عام ،أما
المعنى الثاني :فيشاااير إلى أهداف ودوافع الفرد المرتبطة بأحداث الحياة ،وعليه يمكن فهم
معنى الحياة على أنه تفسير لحياة الفرد ودوافعه وأهدافه.)Kim, 2000:13) ،
ثالثا :العالج الجشطالتي Gestalt Therapy
أورد حسين فايد ( )25 -63 :0550العالج الجشطالتي عبارة عن نظام ادراكي
قائم على التفسير ومعتمد على الجانب التاريخي للفرد (الماضي) ،ومحور االهتمام فيه هو
الوعي  Awarenessفي هنا واآلن  ،Her and Nowويكون التركيز فيه على ما يجري
فعال (العملية) ،فضال عما يمكن أو ماينبغي أن يكون حادثا (المحتوى) .ويشجع المعالج
المريض في تحمل المسئولية عما يحدث فعال .وابتكر العالج الجشطالتي بواسطة فريدريك
وبيرلز  .Frederick & Perlsفقد كان "بيرلز" متأثرا إلى حد كبير بعلم النفس
الجشطالتي ،حيث أكد علماء نفس الجشطلت فكرة أن الناس ينظمون بنشاط رأيهم عن
العالم .ويهتم العالج الجشطالتي بكيفية اتصال المرضى كل منهم باآلخر ،أو كيفية تجنب
كل منهم لآلخر ،كل ذلك في دورة هي الوعي – االثارة – االتصال – ويمر الشخص فيها
في مراحل ،هي )5( :االنسحاب )0( .االحساس )3( .الوعي )4( .تعبيئة الطاقة)0( .
الفعل )6( .االتصال )0( .االنسحاب .فمثال قد يكون المريض ذكر في الجماعة منشغال مع
المعالج في مشكلة ترتبط ببرود أمه نحوه ،بينما تشاهد مريضة أنثى أخرى ذلك  ،فتحس
بدفء في صدرها ووخذ في ذراعيها ،فيربط بين احساسها بالدفء والوخز وبين الرغبة
في االمومة واالتصال بالمريض اآلخر بطريقة ما .ونتيجة لالحساس بالتعبير الكامل،
يمكن أن تستمر في القيام بدورها بوصفها مشاركة في عمل المريض ،ومن ثم يمكن
استئناف العالج .والعالج الجشطالتي يشتمل على مجموعة من األساليب العالجية أهمها:
 /0الوعي بـ "هنا ـــ واآلن" :الشعار األساسي في العالج الجشطالتي هو "أنا وأنت"،
"هنا واآلن" ويعتبر "اآلن" هو نقطة الصفر بين الماضي والمستقبل ،حيث اليوجد أي
منها وانما الموجود فقط هو "اآلن" ،والشخص العصابي ليس شخصا لديه مشكلة في
الماضي وانما لديه مشكلة اآلن ،والتي قد تكون – أيضا – مشكلة من الماضي ،والماضي
يؤثر في السلوك فقط على النحو الذي نراه في الحاضر .ويجب على المعالج أن يكرر
العبارة االساسية "اآلن أنا واع" والمطلوب هو التعبير في الزمن الحاضر ومن الممكن
أن يسال المعالج المريض "ماذا تعني اآلن؟" "أين أنت اآلن؟" "ماذا ترى اآلن؟" "وماذا
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تحس اآلن؟" "وماذا تفعل بيدك؟" "وماهو لون الثوب الذي عليك اآلن؟" "وهل انت واع
بما تفعله بيدك اآلن؟"  ...الخ.
 /0اسلوب المقعد الخالي :يعتبر اسلوب المقعد الخالي من أوسع األساليب الجشطالتية
إستخداما ،وهو اسلوب تسهيل المحاورة بين المريض واآلخرين وبين أجزاء من شخصية
المريض .وعادة فان هذا االسلوب يستخدم في العالج الجماعي حيث يوجد مقعدان كل
منهما يواجه اآلخر ،أحدهما يمثل المريض والثاني يمثل شخصا آخر ،وعندما يقوم
المريض بتغيير دوره فانه ينتقل إلي المقعد الثاني .ويقوم المعالج بمراقبة الحوار وهو
يمضي ،أو قد يرشد المريض إلى تغير المقعد عند الحاجة إلى ذلك ،ويقترح العبارات التي
يقولها المريض أو يلفت انتباه المريض إلى ماقاله أو إلى كيف قاله أو يطلب منه االنفعاالت
والصراعات ،كما أن السدود قد تظهر وأيضا نجد حلوال ،وقد ينمو الوعي والتكامل بين
االستقطابات أو االجزاء داخل المريض أو بين المريض وغيره من الناس .أو بين مطالب
المريض ومطالب المجتمع أو معايير المجتمع .وعادة فان اسلوب المقعد الخالي يستخدم
في مواقف العالج الجماعي حيث يعمل المعالج مع عضو الجماعة في اطار ،واحد –
لواحد ،حيث يجلس العضو الذي يعمل معه المعالج على المقعد الساخن ويواجه المقعد
الخالي أمام باقي أعضاء الجماعة العالجية.
 /2الحوارات الخاصة بلعب الدور :لقد صممت هذه الحوارات الخاصة بهدف رفع الوعي
بصراعات نفسية هامة لدى المريض .وقد يطلب من العميل أن يتلفظ بحديث بين االجزاء
المتعارضة من الذات .وقد يتحدث الجانب الطموح المتنافس من الذات مع الجانب الذي
تنقصه الثقة .وعلى كل جانب أن يعبر عن نفسه بقوة ،كما لو كان يتجادل مع اآلخر وخارج
مثل هذه الحوارات الخاصة بلعب الدور قد يبزغ تكامل لقوى معارضة ،احدهما اسلم نفسيا
من اية من القوى األولية .وقد يطلب من العميل – أيضا – أن يتنفس في حوار مع شخص
ما دال انفعاليا اليكون موجودا في الواقع .والهدف هنا هو االهتمام "بعمل غير منته".
الحضار قضايا لم تحل مع ذلك الشخص لنوع مامن النهاية.
 /4تكوين المسئولية لدى المريض :هنا يتم تشجيع العميل على استخدام صغة المخاطب
(أنا ،خاص بي) والمبني للمجهول (أنا أكون ،أنا أفعل ،أنا أشعر) الظهار أنه يتحمل
المسئولية للمشاعر والتصرفات ،على سبيل المثال" ،إني غاضب" أكثر من "أال تفكر أن
لي الحق في أن أكون منزعجا" .وأحيانا أخرى ،يطلب من العلماء أن يفترضوا المسئولية
بدون اصطالحات غير مؤكدة" .وأتحمل المسئولية لذلك".
رابعا :العالج السلوكي:
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يعتمد العالج السلوكي على تطبيق نظرية التعلم وبخاصة االشراط على عالج
االضطراب النفسي .حيث يعرف بأنه اما استجابات مكتسبة غير تكيفيه ،او فشل في
اكتساب استجابه تكيفيه ،فاالعراض متعلمة ككل اشكال السلوك غير التوافقي ،ويفترض
اصحاب العالج السلوكي ان السلوك المضطرب يكتسب نتيجة للتعرض المتكرر للخبرات
التي تؤدي اليه ،ولذا يحدث ارتباط شرطي بين هذه الخبرات والسلوك المضطرب واالخير
يمكن تعلمة في اي عمر ،ومن ثم يركز المعالجون السلوكين على السلوك الحالي دون ان
يحفلوا كثيرآ باسباب المرض ،حتى يحدث تعلم للعادات القديمة ويتم تعلم عادات جديدة
(عدس & توق.)466 :0552 ،
وذكر حامد زهران ( )043 -040 :0550أن الخطوات االجرائية للعالج السلوكي هي:
 .5تحديد السلوك المطلوب تعديله او تغيره
 .0تحديد الظروف التى يحدث فيها السلوك المضطرب
 .3تحديد العوامل المسئولة عن استمرار السلوك المضطرب
 .4اختيار الظروف التى يمكن تعديلها او تغييرها.
 .0تعديل الظروف السابقة للسلوك المضطرب
 .6تعديل الظروف البيئية
 .0وينتهي العالج عند النقطة التي يتم فيها الوصول إلى السلوك المعدل السوي المنشود.
وأوضح (احمد محمد )056 :0555:أن اساليب العالج السلوكى متعددة ومن أهمها:
 .5التخلص من الحساسية او "التحصين التدريجي" Systematic Desensitization
 .0النموذج العملى Modelling
 .3الغمر Flooding
 .4الكف المتبادل Reciprocal Inhibition
 .0االشراط التجنبى Avoidance Conditioning
 .6التعزيز الموجب (الثواب) Positive Reinforcement
 .0التعزيز السالب Negative Reinforcement
 .2العقاب (الخبرة المنفرة) Punishment
 .7الثواب والعقاب Reward and Punishment
 .55تدريب اإلغفال (االطفاء) Omission Training
 .55االطفاء والتعزيز Extinction and Reinforcement
 .50ضبط المثيرات .Stimulus Control
 .53الممارسة السالبة Negative Practice
خامسا :العالج المعرفي:
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أكدت جوديث بيك ( )05 :0550أن العالج المعرفي لإلضطرابات النفسية يعتمد
على الصيغة المعرفية لإلضطراب وإمكانية تطبيقها على ضوء فهمها للمريض ،وينشد
المعالج بأساليب مختلفة إلى تغيير طريقة تفكير المريض ومعتقداته بهدف إحداث تغيير
في مشاعره وسلوكه.
وأوضح بيرني كوروين وآخرون ( Berni Curwen et al )0552:35أن
األصول األساسية للعالج المعرفي تتلخص في :
 .0أن األفكار يمكن أن تؤدي إلى اإلنفعاالت والسلوك.
 .0أن اإلضطراب اإلنفعالي (الوجداني) ينشأ من التفكير المنحرف السلبي (الذي يؤدي
إلى إنفعاالت وسلوكيات غير مساعدة للفرد).
 .3هذا اإلضطراب الوجداني يمكن عالجه بمجرد تغير التفكير الذي يفترض أنه متعلم).
وركز العالج المعرفي على نوعين من التفكير هما :األفكار اآللية Automatic
 Thoughtوالمعتقدات الخبيثة أو المضمرة .Underlying Beliefs
يركز العالج المعرفي على دور العمليات العقلية بالنسبة الى الدوافع واالنفعاالت
والسلوك ،حيث تتحدد االستجابات االنفعالية والسلوكية الخاصة بشخص ما عن طريق
كيفية ادراكه وتفسيره ،والمعنى الذي يعطيه لحدث ما ويسلم العالج المعرفي بان كثيرآ
من االستجابات الوجدانية والسلوكية واالضرابات النفسية تعتمد الى حد بعيد على معتقدات
فطرية خاطئة يبنيها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به ،ومن ثم فان اضطرابات
الشخصية باشكالها المختلفة عادة ما يصاحبها طرق غامضة متناقضة من التفكير عن
الذات وعن البيئة ،ولهذا يجب ان تعتمد سياسة العالج النفسي على تغير مفاهيم المريض،
واعادة تشكيل مدركاته حتى يتيسر له التغير في سلوكه .
فإن اهم اهداف العالج المعرفي من وجهة نظر بيك هي تصحيح نمط التفكير لدى المريض
بالتعامل مع التفكير غير المنطقي ،والتعامل مع عملية تحريف الواقع والحقائق ،والتعامل
مع المشكالت والمشاركة في تخفيفها .معتمدى على عدة اسس اهمها :المشاركة العالجية،
وتوطيد المصداقية مع المريض ،واختزال المشكلة التي يعاني منها المريض ،ومعرفة
كيفية التعلم في حل المشكالت التي تواجه المريض ومن ثم فان فنيات العالج المعرفي
عند بيك تعتمد على اتجاه عقالني ،وآخر تجريبي ،وثالث سلوكي من خالل رصد عمليات
التفكير غير السوية ،وملء الفراغ المعرفي ،وايجاد تباعد وتدقيق االستنتاجات ،وتغيير
المريض ،وحمل المريض على اختبار الواقع وتدقيق االستنتاجات ،وتغير القواعد المعتمدة
على(يحب -البد) وصوآل الى رؤية الواقع بصورة ايجابية (.حسن عبد المعطي:0556 ،
.)305
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سادسا :العالج المعرفي السلوكي:
ويعرفه استيفن وبيك ) Steven & Beck (1995: 14بأنه تلك المداخل التي
تسـعى إلى تـعديل أو تخـفيف اإلضـطرابات النفسية القائمة عن طريق المفاهيم الذهنية
الخاطئة أو العمليات المعرفية.
ويعرفه هوفمان ) Hoveman (2012: 68بأنه نوع من العالج بسيط ،حدسي،
وواضح ،تندرج تحته عائلة من التدخالت موجهة للمعارف التي تؤثر بشكل سببي قوي
في الوجدانيات والسلوكيات ،ومن ثم تسهم في اإلبقاء على المشكالت النفسية .والعالج
المعرفي السلوكي نموذج مترابط ،وليس مدخل واحد فقط .ومن األهمية النظر إليه على
أنه فرع من فروع العلم الناضجة وليس مجرد مجموعة من األساليب العالجية الخاصة.
وعرفه حامد الغامدي ( )540 :0553بأنه محاولة دمج الفنيات المستخدمة في
العالج السلوكي التي ثبت نجاحها في التعامل مع السلوك ومع الجوانب المعرفية لطالب
المساعدة بهدف إحداث تغيرات مطلوبة في سلوكه ،باإلضافة إلى ذلك يهتم العالج المعرفي
السلوكي بالجانب ا لوجداني للمريض ،وبالسياق اإلجتماعي من حوله ،من خالل إستخدام
استراتيجيات معرفية ،سلوكية ،انفعالية ،اجتماعية وبيئية إلحداث التغيير المرغوب فيه.
وترى الباحثة أن التعريفات السابقة للعالج المعرفي السلوكي تتفق من حيث الفكرة
العامة ،وتتبى الباحثة تعريف حامد الغامدي ألنه تتكامل فيه عناصر إستخدام
اإلستراتيجيات المختلفة المرتبطة باألسس النظرية للعالج المعرفي السلوكي.
وأشار هوفمان  )54 :0550( Hovemanإلى أن المخططات  Schemasالتي
لدى الفرد عن نفسه ،وعن عالمه ،وعن مستقبله ،تحدد الطريقة التي قد يفسر بها الفرد
موقفا معينا ،ومن خالل هذا التفسير تظهر أفكار آلية معينة تشكل التقييم المعرفي الذي
يتصف بسؤ التكيف للموقف ،أو الحدث ،ويؤدي إلى إستجابة وجدانية.
وأكد محمود عيد ( )64 :0557أن هنالك ثالثة جوانب رئيسية للنظرية المعرفية،
تمثل حجر الزاوية فيها:
 .5المخططات السلبية Negative Schema
 .0الثالوث المعرفي . Cognitive triad
 .3أخطاء التفكيير .Cognitive errors
وترى الباحثة أن البساطة الشديدة لمبادئ وقواعد العالج المعرفي تعد الميزة األساسية
له ،ألنها تتيح الفرصة للمرضى وبشكل متكرر ألن يفهموه ويطبقونه على أنفسهم بأنفسهم.
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العالقة بين المخططات واإلفتراضات واألفكار اآللية-:
أورد روبرت ليهي  )33 :0556( Robert Leahyالعالقة بين المخططات
واإلفتراضات واألفكار اآللية في الجدول اآلتي:
المخطط
Schema
غير محبوب
Unlovable
العجز

النبذ "التخلي"
Abandonment

جدول رقم ( )5يوضح العالقة بين المخططات واإلفتراضات:
األفكار اآللية
اإلفتراض
Automatic thought
Assumption
إذا تركت انطباعا جيدا لدى الناس فسوف هو اليحبني سوف أكون
يحبونني ،أما إذا عرفني الناس فسوف ينظرون مرفوضا ،أنا ممل
ي على إنني إنسان فاشل (منحوس)
إل َّ
إذا لم أجد شخصا يساعدني فلن أستطيع البقاء فلن الأستطيع أن أفعل أي شئ
صحيح ،وإذا فعلت شيئا خطأ
أكون قادرا على مساندة نفسي
فإن األشياء سوف تزداد
سوءا
إذا لم أحصل على تطمين متسق فهذا يعني أن إنه على وشك أن يتركني
اآلخرين تخلو عني ،ولن أكن سعيدا بإعتمادي ومن المزعج أن أكون
بمفردي سوف أكون بمفردي
على ذاتي
دائما ،سأكون خاسرا بالشك

المبادئ العامة للعالج المعرفي السلوكي-:
وذكر محمد الشناوي ومحمد السيد ( )570 :0555أن بيك وأمري لخصا قواعد العالج
المعرفي لإلضطرابات االنفعالية في اآلتي:
 -5إن العالج المعرفي يقوم على أساس النموذج المعرفي لإلضطرابات اإلنفعالية.
 -0إن العالج المعرفي عالج مختصر ومحدود المدة.
 -3من الضروري أن تتوفر عالقة مناسبة بين المعالج والعميل.
 -4إن العالج المعرفي يمثل جهدا مشتركا بين المعالج والمريض.
 -0يركز العالج المعرفي على توجيه األسئلة.
 -6يعتبر العالج المعرفي عالجا منظما ومباشرا.
الخطوات اإلساسية للعالج المعرفي السلوكي-:
حدد عالء فرغلي ( )06 -00 :0552الخطوات األساسية للعالج المعرفي السلوكي
كاآلتي:
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 ) 5تحديد الخبرة أو الموقف المرتبط بالحالة النفسية :يتم في هذه الخطوة التعاون مع
المريض للتعرف على الخبرة ،أو الموقف المباشر الذي يرتبط حدوثه بالحالة االنفعالية
السيئة التي يمر بها ويكون هذا الموقف بسبب - :افتقاد االهل.
االنفصال عن شخص عزيز - .وفاة أحد المقربين - .فشل في الدراسة...الخ. ) 0تسجيل الحوارات الداخلية والتفسيرات اآللية للموقف :وتعليم المريض كيف يدرك
الحوارات التي تدور في ذهنه وتفسيراته المختلفة للحدث .مثال "توجيه انتقاد من رئيسك
في العمل" :أ) النه يكرهني أو يغار مني  .ب) بأن هناك مؤامرة تحاك ضدي .ج) ألنني
إنسان فاشل وتافه .د) النني إنسان ظالم وحاقد.
هـ) ألنني ضعيف في العمل وال أعرف واجباتي .و) ألن لدي ضغوط خاصة أثرت
على حكمه .ز) هذه وجهة نظره وهو حر .ح) هذه مهمته وهذا دوره.
ط) ألنه يريد حثي على تجويد األداء ..الخ.
 ) 3تحديد التفسيرات السلبية :مما الشك فيه أن من بين التفسيرات السابقة تفسيرات غير
منطقية وتفتقد للدليل الموضوعي ،وعليك أن تعيها وترصدها ،كما أن عليك أن تتعرف
أيضا على التفسيرات العقالنية اإليجابية ،وما ينجم عن األولى وما تؤدي إليه الثانية.
 )4تسيجل المشاعر التي تتملك الشخص نتيجة للتفسير غير المنطقي :يقوم المريض – من
خالل جداول معدة – بتسجيل المشاعر واألحاسيس التي سيطرت عليه من جراء تفسيراته
غير العقالنية للحادث أو الموقف.
 )0تسجيل النتائج السلوكية التي نتجت أو قد تنتج عن التفسير غير المنطقي :يقوم المريض
بوضع النتائج السلوكية غير المرغوبة فيها التي يمكن أن تحدث نتيجة لتفسيراته الخاطئة،
وقد تكون النتائج السلوكية غير المرغوب فيها :العدوان ،أو إظهار االحتقار لرئيسه ،أو
مخاوف أو أرق وفقدان شهيته ...الخ.
 )6دحض الفكرة السلبية وتفنيدها وأكتشاف مافيها من خطأ :بأن نضعها في شكل أسئلة أو
تساؤالت منطقية ،ويهدف الدحض على اطالعنا على الجوانب السلبية أو المبالغ فيها من
التفكير وبالتالي يكون الطريق ممهدا لنستبدل بها أفكارا واقعية ومعقولة تالئم الموقف.
 )0التفسيرات واألفكار العقالنية التي ظهرت بعد عملية التقليد والدحض :يتم تسجيل
التعديل الذي طرأ على التفكير نتيجة لعملية الدحض والتقليد بما في ذلك التفسير الجديد
للموقف واإلتجاهات نحو الذات والمواقف الحارجية.
 )2تسجيل المشاعر المصاحبة للتفسير العقالني البناء :من المتوقع أن تتكون مشاعر
إيجابية وإنفعالت مالئمة مع حدوث تغيير في التفكير وهي من شأنها أن تساعد الفرد على
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التكيف الجيد مع الموقف أو القيام بمزيد من الجهد والنشاط لتعديل النتائج السلبية التي قد
تكون مرتبطة بالموقف
 ) 7تسجيل النتائج السلوكية التي تنتج عن التفسير العقالني :في هذه الخطوة يتم تسجيل
النتائج السلوكية الجديدة التي تنتج عن التفسير العقالني.
ومن المفترض أن تكون النتائج السلوكية ذات جانب إيجابي وتحفز على النشاط
والعمل اإليجابي لمعالجة المشكلة أو السيطرة على نتائجها السلبية بأقل قدر ممكن من
المعاناة النفسية واإلجتماعية.
الفنيات المستخدمة للعالج المعرفي والسلوكي-:
أورد روبرت ليهي  )30- 34 :0556( Robert Leahyاألساليب السلوكية
والمعرفية كاآلتي:
أ -األساليب السلوكية:
 .5األهداف السلوكية  :Behavioural targetsالسلوكيات المعينة التي يرغب المريض
في تعديلها ،مثال :عدد دقائق الممارسة ،المراجعة أو التدقيق ،غسيل اليد.
 .0التعرض  :Exposureمواجهة مثير مخيف ،مثل :يطلب من مريض الوسواس
القهري أن يمتنع عن غسيل يديه بعد وضعها في ماء قذر .أو يطلب من مريض
إضطراب مابعد الصدمة تخيل الموقف الصادم بكل تفاصيله.
 .3مدرج المثير/اإلستجابة  :Response/ Stimulus hierarchyقائمة باإلستجابات أو
المواقف األدنى واألعلى والتي تستخدم في التعرض ،مثال :يقوم المريض والمعالج
بعمل قائمة من المواقف أو السلوكيات التي يخافها المريض ،وترتب من األدنى
لألعلى.
 .4النمذجة اإلقتداء  :Modellingيعرض المعالج اإلستجابة المرغوبة ،مثال :يعرض
المعالج في الجلسة إستجابة توكيدية مناسبة ويقوم المريض بعد ذلك بتقليدها.
 .0التقليد  :Imitationالمريض يحاكي إستجابة المعالج تماما ،مثال :يحاكي المريض
وينفذ السلوك الذي الحظه لدى شخص آخر.
 .6التسميع السلوكي  :Behavioural Rehearsalالمريض ينفذ السلوك الذي يخطط
للقيام به خارج موقف العالج ،مثال :يعرض المريض في الجلسة كيف سوف يؤكد
ذاته مع رئيسه.
 .0التدريب على اإلسترخاء  :Relaxation trainingإرخاء المجموعات العضلية
المختلفة بالتتالي متخيال صورا تبعث على اإلسترخاء مع التنفس البطئ ،مثال :يرشد
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المعالج المريض بالتدريج إلى شد وإرخاء المجموعات العضلية المختلفة ،منتهيا
بصورة لمنظر يبعث على اإلسترخاء.
 .2جدولة النشاط  :Activity Schedulingمتابعة النشاط على مدى اليوم وترتيبها في
ضوء المتعة والبراعة والقلق والحزن والخوف أو أي مشاعر وإحساسات أخرى،
مثال :يستخدم المريض جدول موقوت بالساعات لمتابعة حاالته المزاجية ونشاطاته.
 .7تحديد المهام المتدرجة  :Graded task assignmentتخطيط وتنفيذ السلوكيات التي
يتوقع أنها تؤدي إلى اإلستمتاع والسرور أو السيطرة ،ويتم إختيار هذه السلوكيات من
قائمة المكافآت التي يكونها المريض والمعالج ،مثال :يضع المريض قائمة بالسلوكيات
التي إعتاد اإلنخراط فيها قبل اإلصابة باإلكتئاب ويوافق على تعيين أو تحديد هذه
النشاطات لنفسه بادئا باألقل صعوبة ،ومتقدما إلى األكثر صعوبة.
 .55التدريب التوكيدي  :Assertiveness trainingتعليمات تتعلق بكيفية عمل
طلبات مشروعة والتي تدعم سعادة الفرد أو تقديره لذاته ،مثال :يعطي المعالج المريض
تعليمات في كيفية عمل طلبات مسئولة للتغيير في سلوك شخص آخر وبعد ذلك يمارس
المريض اإلستجابات التوكيدية خارج جلسات العالج.
 .55التدريب على التخاطب  :Communication trainingتعطي تعليمات في كيفية
إستخدام (التحرير  :)editingوجمل واضحة تعبر عن األنا عند الحديث إلى اآلخرين،
مثال :يعطي المعالج المريض تعليمات خاصة بالتخاطب غير العدواني مع التأكيد على
التحرير والحديث غير اإلتهامي والجمل المعبرة عن األنا  statementsوعبارات
التفضيل لمايريده المريض.
 .50التدريب على اإلنصات اإليجابي (النشط)  Active listening trainingتعطي
تعليمات في كيفية إستخدام التحري وإعادة الصياغة والتأكيد والتحقيق ،مثال :يتعلم
المريض كيف يسأل اآلخرين عن معلومات إضافية عن مشاعرهم وأفكارهم "تحري"
وأن يعيد صياغة ما سمعه "انت قلت  "..يشير المريض إلى مشاعر الشخص اآلخر
"انت تشعر بالغضب" ويحاول المريض العثور على بعض الصدق فيما يقوله الشخص
اآلخر "ال أستطيع أن أتفهم لماذا قلت ذلك اآلن."..
 .53المكافأة الذاتية  :Self-Rewardإستخدام مدح الذات أو المدعمات العيانية لزيادة
السلوكيات المرغوبة ،مثال :يمكن أن يكافأ المريض نفسه بواسطة المترتبات اإليجابية
المادية "الطعام ،الروايات الهدايا"أو السلوك الممتع أو بواسطة العبارات الذاتية
اإليجابية "أنا فخور بنفسي ألنني حاولت".
ب -األساليب المعرفية:
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تحديد األفكار السلبية  :Identify the negativeيستعرض المريض األفكار التي
ترتبط باإلكتئاب والقلق والغضب ،مثال :يستعرض المريض ذاتيا مايفكر فيه عندما
يشعر بالسؤ "عندما شعرت بالقلق كنت أفكر بأنني على وشك الفشل".
قدر درجة اإلعتقاد في التفكير (الفكرة) ودرجة اإلنفعال المرتبطة بالفكرة Rate the
degree of belief in the thought and the degree of emotion
 : associate with thoughtبعد أن يحدد المريض مشاعره السلبية مثل "الحزن،
الغضب ،اإلحباط" يشير إلى األفكار التي ترتبط بكل منها ،ثم يقدر بعد ذلك "من صفر
إلى  "555إلى أي مدى يشعر بالحزن ومقدار أفكاره السلبية ،مثال :شعرت بالحزن
بنسبة  ،%20عندما فكرت في أنني لم أجد شخصا يحبني وأعتقدت في هذه الفكرة
بنسبة .%75
تبويب (تصنيف) األفكار السلبية  :Categorize the negative thoughtيصنف
المريض األفكار طبقا للتشوه المعرفي كما تتبدى بواسطة األفكار ،مثال :قراءة الغيب،
وقراءة األفكار ،التسميات الخاطئة ،التفكير المأساوي ،ووسم الذات ،التفكير في الكل
أو ال شئ ،بخص اإليجابيات ،المبالغة في التعميم.
ماذا ستعني لو كانت الفكرة صحيحة (الترتيب الهابط) What would it mean if
) :the thought were true (Vertical descentيسأل المعالج المريض لو كانت
فكرتك صحيحة ماذا يعني لك ذلك؟ ،لماذا تعتبر ذلك مشكلة؟ ،ماذا سيحدث لو كنت
غير جذاب؟.
ماهو اإلفتراض الضمني؟ ? :What is the underlying assumptionيفحص
المعالج قواعد المريض الضمنية ،مثال :عبارات المريض المتصلة "ماذا بعد ذلك"،
"إذاكان هنالك شخص اليحبني فهذا يعني أنني غير محبوب".
ماهي مغانم ومغارم الفكرة؟ What are the costs and benefits of the
? : thoughtيطلب المعالج من المريض أن يضع قائمة بكل مزايا وعيوب الفكرة
لنفسه ،وأن يقسم  555نقطة على المزايا والعيوب ،وهذا سوف يستثير دافعية المريض
لتغيير الفكرة.
ماهو الدليل؟ ? :What is the evidenceيضع المريض قائمة باألدلة التي تدعم أو
تدحض فكرته ،ما هو وزن هذا الدليل؟ وما نوعية الدليل؟
وضع الحدث في منظور  :Place the event perspectiveيطلب من المريض أن
يفحص الحدث على متصل من صفر إلى  ،555ماذا سيحدث بالفعل لو وقع الحدث؟،
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ماه و السئ والحسن والمتماثل في المترتبات؟ ،ماذا يتبقى لديك لتفعله إذا وقع الحدث
بالفعل؟.
 .7إزدواجية المعايير  :Double-standardيسأل المعالج المريض "هل ستطبق المعيار
نفسه على اآلخرين؟" ،لماذا ال؟.
 .55مناقضة الفكرة  :Argue back at the thoughtيأخذ المعالج والمريض األدوار
التي يطلب فيها مناقضته لتفكيره السلبي ،ويمكن تغيير األدوار.
 .55التحليل المنطقي  :Logical analysisهل يستنتج المريض اإلستنتاجات التي
تكون غير مبررة؟ مثال :إذا فشلت في اإلختيار فهل معنى ذلك إنني فاشل؟.
 .50نقص المعلومات  :Lack of informationهل يملك المريض كل المعلومات
الضرورية إلستنتاج اإلستخالصات؟ ،مثال :تالحظ المريضة نتوءا على ثديها وتخلص
من ذلك على أنها مصابة بالسرطان ،هل يستطيع الطبيب أن يمدها بمزيد من
المعلومات الدقيقة؟.
 .53هل هناك تفسير بديل؟  :Is there an alternative explanationيطلب من
المريض أن يفحص العديد م ن األسباب والمترتبات البديلة ما أمكنه ذلك ،خاصة البدائل
األقل سلبية.
 .54هل هنالك مشكلة محتاجة للحل؟ ? :Is there a problem to be solvedهل
يستطيع المريض أن يقترب من تفكيره كحالل للمشاكل؟ ماهي المشكلة؟ وماذا سيكون
الهدف؟ وماهي مصادر المعلومات والمهارات واألفعال المناسبة؟ ماهي الخطط التي
يستطيع المريض تنفيذها لحل المشكلة؟.
 .50القبول (التقبل)  :Acceptanceهل هنالك واقع يمكن للمريض أن يتعلم تقبله بدال
من محاولة الوقوف أمامه أو مقاومته؟.
سابعا :العالج النفسي الممركز حول العميل:
صاحب هذه النظرية العالجية عالم النفس الشهير كارل روجرز واطلق عليها منهج
االرشاد غير المباشر الذي تطور فيما بعد ليعرف باسم العالج الممركز حول العميل.
وينطلق روجرز من نظرتة لالنسان على انه عقالني ،اجتماعي ،يتحرك الى االمام،
واقعي ،وان البشر متعاونون ،بناؤون ،يمكن الوثوق بهم وبامكانهم أن يعايشوا ويخبروا
عن وعي العوامل التي تسهم في عدم توافقهم ،وان الميل الى التوافق هو ميل نحو تحقيق
الذات .العالج الممركز حول العميل يسعى الى عملية اعادة االندماج من خالل مساعدته
على ادراك ذاته الحقيقية ،وان يعيش في ظلها ،ويتم ذلك من خالل اتاحة الفرصة للعميل
كي يعيش المشاعر التي سبق له رفض االعتراف بانها جزء من حياته ،ويتم ذلك عن
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طريق تقبل المعالج للعميل تقبال ايجابيآ غير مشروط ويتجنب اصدار االحكام او توجيه
اللوم او النقد ،ويستمر في احترام العميل مهما حدث منه من قول او فعل ،وهذا ما يحتاج
اليه العميل بالضبط لكي يتغير من حياة تتضمن تحيكم االخرين في سلوكه وتفكيره الى
حياة يشعر فيها بحريته في التعبير عن رغباته وتفكاره(.حسن عبد المعطي-347 :0556 ،
)305
وأشارت سهير كامل ( )557–552 :0555إلى أهمية الدور الذي تلعبه العوامل
الذاتية في تقدير الذات من خالل معالجة "ريمي" له بحيث يشير إلى الجوانب اآلتية -:
 -5إن فكرة المرأ عن ذاته – من حيث هي نظام إدراكي مكتسب – تخضع لمبادئ التنظيم
اإلدراكي ذاتها التي تتحكم في الموضوعات المدركة.
 -0إن فكرة المرأ عن ذاته تنظم سلوكه ،فالمعرفة بوجود ذات أخرى مختلفة في عملية
التوجيه تؤدي إلى إحداث تغيير في السلوك.
 -3إن فكرة المرأ عن ذاته ترتبط بالواقع الخارجي برباط ضعيف في حاالت المرض
العقلي.
 -4قد تلقى فكرة المرأ عن ذاته تقديرا أكبر مما تلقاه ذاته الجسمية ،فقد يضحي الجندي في
الميدان بنفسه في سبيل القيم األخالقية والمثل العليا التي تتضمنها فكرته عن ذاته.
 -0يحدد اإلطار الكلي فكرة المرأ عن ذاته كيف يدرك المرأ المثيرات الخارجية وهل
يتذكر المثيرات أم ينساها ،وعندما يطرأ تغيير على هذا اإلطار الكلي لفكرة المرأ عن
ذاته – فإن من شأن هذا التغيير أن يعدل من نظرته للعالم الخارجي.
تطورات نظرية الذات-:
ذكر حامد زهران ( )54 :5700أن فيرنون  Vernonيرى أن كل فرد يشعر أنه
يمثل نواة حقيقية أوذات مركزية تختلف عن الموجودات الخارجية .وأن الذات المركزية
معقدة وذات أجزاء كثيرة وهي في صراع دائم مع بعضها البعض لكنها برغم ذلك موحدة
بواسطة الذاتية .وأن مفهوم الذات يحتوي على دوافع تظهر أحيانا أنها تعمل خارج ضبط
وتحكم وإرادة الفرد ،ويحتوي كذالك على المثاليات والمستويات.
وأوضح حامد زهران ( )77–72 :0550أن أهم التطورات في نظرية الذات ما
قدمه فليب فيرنون 5764( Vernonم) أن هنالك مستويات مختلفة للذات كاآلتي-:
 .5الذات اإلجتماعية أو العامة  Social or Public Selvesالتي يعرضها الفرد للمعارف
والغرباء واألخصائيين النفسيين.
 .0الذات الشعورية الخاصة  Conscious Privateكما يدركها الفرد عادة ويعبر عنها لفظيا
ويشعر بها ،وهذه يكشفها الفرد عادة ألصدقائه الحميمين فقط.
 .3الذات البصيرة  Insightful Selfالتي يتحقق منها الفرد عادة عندما يوضع في موقف
تحليلي شامل مثلما ما يحدث في عملية اإلرشاد أو العالج النفسي الممركز حول العميل.
52

 .4الذات العميقة ( Depth Selfأوالمكبوتة)  :التي تتوصل إلي صورتها عن طريق التحليل
النفسي.
العالج العقالني االنفعالي ):Rational-Emotive Therapy (RET
وضع (البرت اليس) اسلوب العالج العقالني ،ويؤكد هذا االسلوب على التفكير
أكثر من المشاعر ،ويقوم المعالج بمعظم الكالم في المقابلة العالجية ،واهدافه الساسية
خفض مشاعر القلق والعداء وتزويد الشخص بواسيلة لمالحظة الذات وتقيمها بما يكفل
اقل قدر من مشاعر القلق والعداء في بقية حياته ،وتحقق هذه االهداف بشكل مباشر بأن
يوضح للعمالء كيف يضيفون افتراضات غير عقالنية لمالحظاتهم ،وكيف أن ردود
افعالهم االنفعالية من الممكن ان تصبح اكثر مالءمة اذا ازيلت هذه االفتراضات ،والدور
االساسي للمعالج هو ايقاف االستخدام الفضفاض للغة التعميم الذائد من قبل المريض،
وجعله يحدد مصطلحاته بدقه ويصل وثيق الصله بالواقع(احمد محمد0555:م)450 -
أوضح عبدالستار أبراهيم وعبدهللا عسكر ( )063 :0550إن سلوك الفرد تحكمه
إلى حد بعيد عوامل معرفية وفكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث أشياء معينة فضال عن
االتجاهات والمعتقدات التي تحملها عن األشياء والعالم ،وألهمية ذلك نمت بعض الفنيات
العالجية للتأثير المباشر في طريقة التفكير من أهمها:
 /5فنيات استبدال األفكار المرضية بأفكار عقالنية :يرى البرت إليس ( )Ellis, 1969أن
الشعور باالكتئاب أو الحزن المرضي الشديد إثر العجز عن تحقيق هدف معين أو خسارة
شيء أو موضوع هام ال ينشأ بسبب هذه الخسارة أو العجز ،ولكن بسبب ما ينسجه المريض
من تصورات سوداء حول هذه الحوادث .ولهذا يميز "إليس" بين نوعين من االفكار
والمعتقدات:
أ .اعتقادات منطقية وعقالنية ،وتصحبها في الغالب حاالت وجدانية سليمة ،وتدفع
اإلنسان لمزيد من النضوج واالنفتاح.
ب .اعتقادات ال منطقية وغير متعقله تصحبها االضطرابات االنفعالية كالعصاب والذهان،
واإلحباط.
وأضاف كيز وآخرون  )50- 55 :0555( Keith, et. alأن أليس وجد أن األفكار
الال عقالنية تندرج تحت ثالث فئات رئيسية األولي تتعلق بالذات .والثانية باآلخرين.
والثالثة بالظروف .ويحدد أليس  Elisثالثة معارف:
 .5المعارف الباردة  :Coolتقوم على وصف الشيء على أنه غير مناسب.
 .0المعارف الدافئة  :Warmيحدد الفرد خاللها أنه ال يحب ذلك الشيء غير المناسب.
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 .3المعارف الساخنة  :Hot Cognitionيقرر الفرد خاللها أنه يجب التخلص من ذلك
الشي غير المناسب في الحال والتخلص من كل االشياء التي تشبهه.
العالج الكهربائي:
أورد صالح علي ( )000 :0553أن فكرة العالج بالصدمات الكهربائية تعتمد على
تحفيز صناعي لمخ المريض بواسطة تمرير تيار كهربائي خارجي إلى خاليا الدماغ،
فتؤدي هذه العملية إلى تخفيف هذه األفكار وتحسن مزاج المريض.
تاسعا :العالج اإلجتماعي:
أوضح صالح الداهري ( )064 :0550أن العالج اإلجتماعي يكون عن طريق تكييف
الفرد مع بيئته اإلجتماعية وبناء نظام يومي وإسبوعي للحياة ،واإلندماج في عالقات
وروابط إجتماعية.
أساليب العالج النفسي الجماعي:
السيكودراما أو العالج النفسي المسرحيPsychodrama :
ويهدف العالج بالتمثيل النفسي إلى إتاحة الفرصة للتصريف والتنفيس االنفعالي .وإلى
تحقيق التلقائية .وادراك نمط االستجابات الشاذة لدى المريض ،وادراك الواقع وتحقيق
التوافق والتفاعل االجتماعي السليم ،والتعلم من الخبرة .فتأليف المسرحية يقوم به المرضى
أنفسهم أو قد يعده المعالج أو قد يترك األمر لتلقائية المرضى والمشتركين في التمثيل
حسبما يقتضيه الموقف .وأما عن إخراج المسرحية فقد يقوم مريض أيضا باالخراج ،قد
يستعين بغيره من المرضى وقد يقوم المعالج نفسه باالخراج .واذا حدث ذلك فانه يتحتم
عليه االحاطة التامة بتفاصيل الموقف بما يمكنه من تخطيط وتحديد كافة االدوار التي
يوزعها على المشتركين في التمثيل ،وبما يكفل اظهار أنماط السلوك الالتوافقي حتى يمكن
ضبطه وتقويته .أما عن الممثلين فأولهم البطل الرئيسي وهو أحد المرضى ،ويشترك معه
زمالؤه من المرضى ويقوم هؤالء بدور األعضاء الفاعلين الذين يلعبون أدوار هامة في
حياة المريض مثل األخوة أو األخوات أو الزوجة أو الرئيس .وقد يشترك المعالج نفسه في
التمثيل ،ويجب أن يكون ذلك بغرض التوجيه والتفسير ،كذلك يشترك الممرضون
والممرضات وأعضاء آخرين من هيئة العالج بالتمثيل .أما المتفرجون فيكونون دائما
المرضى وأفراد هيئة العالج وبعض الزوار أحيانا .وبعد التمثيل يأخذ الممثلون
والمتفرجون في مناقشة ما حدث والتعليق عليه ،ونقده واستعراض ما يمكن استنتاجه من
مواقف بطل الرواية وخبراته ومشكالته ،وما يظهر من اتجاهاته وتجاربه في هذا الموقف.
ويفسر المعالج ديناميات التمثيلية تفسيرا صحيحا ويستفيد منها من حيث أنها تظهر الصراع
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الداخلي وتأتي به إلى مستوى الشعور ،وتنفس القلق والمواد التي تؤرق المريض ،وتزيد
بصيرة المريض بحالته مما يجعل سلوكه في الحياة العملية يتعدل حسب الحاجات (حامد
زهران.)291 :0550 ،
المحاضرات العالجية والمناقشات الجماعية :أوضح صالح الداهري ()060 :0550
توصلت الدراسات إلى أن المناقشة الجماعية بين أعضاء الجماعة يتمخض عنها قرار
جماعي أكثر صدقا واتزانا من تقدير ورأي فرد واحد ،وهي تؤثر في دقة وكفاية الحكم
على ادراك أعضاء الجماعة ،وهي أيضا تؤثر في دقة أحكامهم في تقدير أحكام اآلخرين.
ومن حيث كيفية ادارة الجلسات العالجية نالحظ ما يلي:
 .5يعتمد بعض المعالجين على على تأثيرهم الشخصي على مرضاهم ،ويجعلون من
محاضراتهم وتوجيهاتهم مركز الثقل في اسلوب العالج.
 .0يعتمد البعض اآلخر من المعالجين على أعضاء الجماعة أنفسهم في القاء أغلب
االحاديث وتبادل اآلراء والمناقشات ،مع أقل تدخل ممكن من جانب المعالج.
 .3يفضل بعض المعالجين دعوة المرضى الذين تم شفائهم إلى القاء أحاديث على المرضى
الحالين .يقصون فيها خبراتهم أثناء المرض وخالل تقدمهم نحو الشفاء.
 .4يستخدم بعض المعالجين( ،المجادالت .)debates
النادي العالجي :ينشئ بعض المعالجين اندية عالجية خاصة تتيح فرصة العالج الجماعي
القائم على نشاط المرضى العملي والترويحي والترفيهي واالجتماعي بصفة عامة .وكثيرا
ما تبدأ الجلسات العالجية بنشاط رياضي مثل الكرة الطائرة أو السباحة أو نشاط فني مثل
الموسيقي والغناء أو الرقص أو التمثل ويالحظ أن ألوان النشاط المتعدد يمكن أن يختار
منها ما يالئم حالة المريض أو جماعة المرضى ككل .ومثال ذلك اللجوء إلى نشاط رياضي
مثل المالكمة في حالة الرغبة في تفريغ النزعات العدوانية .والعملية العالجية هنا يحل
فيها نشاط المرضى محل الكالم .ويالحظ أن المرضى الذين ينجح معهم هذا االسلوب
العالجي ،هم أولئك الذين يحتاجون إلى تكوين عالقات شخصية بناءة مع رفاقهم أكثر من
تكوين عالقات مع معالج كبير ،ومع الذين يحتاجون إلى خبرات جماعية بناءة ومع الذين
يعانون من الرفض في اسرتهم ،وفي المدرسة ،أو المجتمع بصفة عامة (حامد زهران،
)297 :0550
عالج األسرة  :Family Therapyذكر صالح علي ( )004 :0553أن المعالج النفسي
يلجأ إلى عالج األسرة عندما يالحظ أن أكثر من عضو من أعضائها يعاني من اضطراب
نفسي ،وعندما يشعر أعضاء األسرة أن هنالك ما يدعو فعال إلى اللجوء إلى العالج النفسي،
وعادة ما تدفع األسرة باحد أعضائها على أنه هو الفرد المريض ،ولكن في معظم الحاالت
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سرعان ما يتكشف للمعالج النفسي أن األسرة التي دفعت بمثل هذا الشخص يعاني
أعضاؤها جميعا من اضطرابات مختلفة متفاوتة في درجتها .ويتم عالج االسرة إما في
العيادة أو في المنزل وتكون الجلسات عادة مرة كل اسبوع ولمدة ساعة في المتوسط.
وتأتي االسرة دائما إلى العالج في حالة من التوتر االنفعالي الذي يلحظه المعالج بسرعة،
فقد يجد المعالج نفسه أمام عضو يقوم بدور المعاقب المتجني ،وآخر هو الضحية وكبش
الفداء ،وثالث قد يمثل رجل السالم في حرب األسرة .ويالحظ أن بعض األسر تقف أثناء
الجلسات العالجية وراء واجهة مصطنعة ،وبعضها تبدو سافرة االضطراب ،وبعضها
يكون على حافة االنهيار وعلى وشك االنفجار .وأضاف (حامد زهران )299 :0550 ،قد
يجد المعالج نفسه أمام سلسلة من الدفاع والهجوم واللوم واالنكار والتبرير  ...الخ .واذا
أفلح المعالج في بلورة هذه الجوانب ووضعها في اطارها الصحيح ،فانه بذلك يسير متعاونا
مع األسرة نحو الوصول إلى الحلول الصحيحة للمشكالت .ويركز المعالج على مالحظة
العالقات األسرية مثل دخولهم إلى قاعة االجتماع ،من يجلس بجوار من ،من ينظر بعيدا
عن من ،من يتكلم ومن يسمع ،من يبتسم ومن يظل متجهما .وعلى المعالج أن يالحظ بصفة
خاصة أن هنالك أسرارا وموضوعات خاصة يجب أال تثار في حضور كل أعضاء األسرة
مجتمعين ،ومن ذلك المشكالت الجنسية مثال .وقد يلجأ المعالج إلى اسلوب المواجهة بين
أعضاء األسرة ،فيتناول وسائل الدفاع السائدة موضحا أيها غير مجدية أو غير مناسبة أو
ضارة ،ويشجع وسائل االتصال األكثر مباشرة وفعالية بين أعضاء األسرة ،ويعمل على
اشاعة جو السعادة والفهم والتقبل ،مما يخفف حدة التوتر ويزيد التعامل ،ويقلل المقاومة،
ويحقق التوافق األسري .وأثناء الجلسات العالجية يالحظ المعالج النفسي أن ما يخفيه أحد
الوالدين قد يكشفه اآلخر ،وما يخفيه الوالدان قد يفصح عنه أحد األطفال .وعندما يصف
أحد األعضاء خبراته مع األعضاء اآلخرين بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها فان اآلخرين
يصححون ذلك .عالج االسرة عملية تعليمية يحاول فيها المعالج أن يحول محور المنافشات
من االختالفات حول من المصيب ومن المخطئ ،ومن المريض ومن السليم ،إلى
موضوعات أعم وأشمل بالنسبة لالسرة ككل ،وبالنسبة ألعضائها كأفراد.
التحليل الجماعي  :Psychoanalysis in Groupsفي هذا االسلوب تطبق مبادئ
التحليل النفسي الفردي ،مع بعض التعديالت في ادارة دفة الجلسات الجماعية ،ويرى
بعض المعالجين المتحمسين لهذا االسلوب أن كل مريض يجلب إلى الجماعة توترا ال
شعوريا متصال بموضوع ال شعوري ،وهو يحاول أن يفرغ هذا التوتر بالتأثير على
أعضاء الجماعة اآلخرين ،ويتفاعل معه أعضاء الجماعة المرضى .ويسمح التحليل النفسي
الجماعي بالكشف عن النمط الدفاعي الخاص بكل مريض ضد التوتر الالشعوري
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المسيطر عليه .ويحبذ البعض أن يلجأ المعالج إلى الجلسات التحليلية الفردية في بادئ
األمر ،ثم يستخدم الجلسات الجماعية ،تاركا االمور التي تحتاج إلى تفسير أعمق إلى
جلسات تحليلية فردية (عدس & توق)460 :0557 ،
عالج المواجهة الجماعة  :Encounter Group Therapyفي هذا االسلوب يواجه
أعضاء الجماعة بعضهم بعضا في حرية غير عادية ،بهدف التعبير عن المشكالت
االنفعالية وتعلم أساليب أفضل للتوافق .ويسمى أيضا بعالج الخبرة الجماعية المكثفة،
والمرشد أو المعالج النفسي هو مسئول عن تهيئة مناخ "األمن النفسي" المطلوب ..ويركز
عالج الخبرة الجماعية المكثفة على التدريب في مهارات العالقات االنسانية .وعلى
المواجهة بين األعضاء في شكل تفاعل "خذ وهات"  .Give and takeويمكن اختيار
األساس النظري الذي يفضله المعالج .ومن بين أساليب تنشيط التفاعل في جماعات
المواجهة مايلي :لعب االدوار  ،Role Playingالكرسي الساخن "كرسي االعتراف"
 ،Hot seatمباراة االسرار (المخجلة) ،القاء االسئلة الموجبة والسالبة Positive and
( Negative Bombardmentالموجهة إلى الشخص الجالس على كرسي االعتراف)،
العين في العين  ،Eyeball to Eyeballلسان ألسم  Poison Tongueوقلم السم
( Poison Penحامد زهران.)301 :0550 ،
عالج المائدة المستديرة :Round – Table Psychotherapy
ويجلس المعالج مع المرضى حول المائدة المستديرة ،ويكون قد أجرى مقابلة فردية مع
كل واحد منهم قبل بدء الجلسات الجماعية .وتحدد جلسة لكل واحد من المرضى ويناقشون
ليكون هو الموضوع الرئيسي وتدور الجلسة حول مشكالته واضطراباته .ويتم التفاعل
بين المرضى ويناقشون المشكالت بحرية ويحاول الجميع مساعدته وتستمر الجلسة حوالي
 40دقيقة ويتم تسجيلها ،وبعد االنتهاء من ذلك يعاد سماع التسجيل (أو مشاهدته مع سماعه)
وتناقشه الجماعة التي يتحمل أعضائها ومعهم المعالج مسئولية المساعدة (حامد زهران،
.)350 :0550
العالج النفسي الممركز حول الجماعة :Group Centered Psychotherapy :هذا
االسلوب العالجي الجماعي مشتق من طريقة العالج الممركز حول العميل ،ويصلح هذا
االسلوب مع األفراد الذين يستطيعون التحدث والتعبير عن أنفسهم في مواقف جماعية
بطريقة أفضل من مواقف العالج الفردي .وفي هذا االسلوب ال يعد المعالج مادة معينة
مسبقا للمناقشة .ولكن الجماعة حرة في مناقشة ما يهمها من موضوعات والجماعة هي
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التي تفسر السلوك ،والمعالج ال يقحم تفسيراته .ويقوم المعالج بالتعرف على المواقف
والخبرات االيجابية من خالل الجلسات واتاحة الفرصة لها لالستمرار .والمعالج ليس سلبيا
– كما قد يفهم – ولكنه يركز على فعالية الجماعة ،ويتدخل اذا حدث توقف أو ظهر تهديد
للتعبير الحر عن المشاعر واالتجاهات (عدس & توق.)462 :0557،
العالج الديني
وأوضح صالح الداهري ( )064 :0550المؤمن باهلل والمحافظ على قراءة القرآن
والصـالة والـذي يلجـأ إلـى هللا طـالبا للمسـاعدة ،يك َون وازعا لمنع أفكار اليأس وبث روح
األمل.
ترى الباحثة أن التدخل بطرق العالج النفسي المختلفة لنزيالت السجون بصفة
عامة ونزيالت دار التائبات بام رمان بصفة خاصة ،في غاية األهمية ،وذلك ألنه يساعد
النزيلة على التخلص من التوترات النفسية والمشاعر السلبية التي تسيطر عليها نتيجة
عمليات الضبط والمحاكمة وااليداع بالسجن .فالنزيلة عادة تؤثر عليها أفكار ومشاعر
سلبية من أنها مرفوضة ومغضوب عليها وأنها قامت بارتكاب خطيئة ضد المجتمع،
وبسبب ذلك تقع فريسة سهلة للقلق والتوتر واالحساس بالخوف ،وقد تشعر النزيلة بأنها
مظلومة والترى نفسها مذنبة ،اذ تقيم سلوكها تقييما مغايرا ،هذا حسب نظرتها الشخصية
للحقوق والواجبات ،ويؤدي بها الشعور بالبراءة إلى العناد والتصلب في الرأي ،ومقاومة
النظام ،ورفض التعامل مع القائمين بأمر اصالحها وعالجها .يستخدم العالج النفسي لعالج
مشكال ت النزيلة التي تكون موجهة نحو اآلخرين لسبب ما ،كالرغبة في السيطرة على
الغير ،أو الزعامة ،والسلوكيات االنحرافية الجنسية ،وقد يكون السلوك العدواني للسجينة
موجها نحو الذات ،كمحاولتها لالضراب عن الطعام ،أو احداث اصابات بنفسها ،أو حاالت
التفكير باالنتحار والتي تعود إلى االحساس باليأس ،أو سوء المعاملة داخل السجن أو
للشعور بالغربة عن البيت .ونتيجة التجاهات العالمين السلبية نحو العالج النفسي قد تزداد
مشكالت النزيالت النفسية سوءا.
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المبحث الثالث
دار التائبات
تمهيد-:
تتناولت الباحثة في هذا المبحث خلفية تاريخية عن دار التائبات ،المؤسسات
االصالحية (السجون) بصورة عامة ،أنواع السجون ،ادارة عمليات االصالح بالمؤسسات
الصالحية ،تعريف عقوبة السجن ،نظام الرعاية الصحية للنزيالت بدار التائبات ،الخدمة
االجتماعية المقدمة للنزيالت بدار التائبات ،نظام التغذية للنزيالت بدار التائبات  ،البرامج
االصالحية ،مبادئ اساسية في تفعيل البرامج التأهيلية والعالجية في المؤسسات
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االصالحية  ،وسائل نجاح البرامج االصالحية ،عالقة الدار باالجهزة العدلية ،النظريات
االجتماعية ،اساليب ادارة المؤسسات االصالحية ،اعالن مبادئ الجمعية االمريكية
لالصالح.
خلفية تاريخية عن دار التائبات-:
تم بناء هذه الدار كسجن في عهد الخليفة عبدهللا محمد تورشين خليفة اإلمام المهدي
ولم يكن الهدف من بناءه أن يكون سجنآ بل بيتا للمال وأوكل تنفيذه ألمين المال في ذلك
العهد "محمد سليمانو" ،من ثم تحويله الى سجن في فترة الحقة وسمي بسجن الساير نسبة
لألمير إدريس الس اير إلشرافه عليه .وأستمر منذ ذلك التاريخ وحتى االن ،وشهد بداية
انشاءه حبس عدد من األنصار .وبعد االحتالل االنجليزي المصري للسودان وفي عام
5272م اسندت ادارته لمساعد السكرتير االداري لشئون السجون ،وبعد االستقالل أؤكلت
إدارته لمصلحة السجون وكان ذلك في عام 5706م ،وكان سجن النساء قسمآ من سجن
الرجال وتم فصله إلى سجن قائم بذاته في نوفمبر 5770م .وفي العام 0555م وموجب
القرار الوزاري بالرقم (/67ب 5/0/بتاريخ0555/5/57:م) تم تغير االسم من سجن النساء
الى دار التائبات( .مطبق تعريفي صادر من ادارة السجون واالصالح والية الخرطوم
.)0552
المؤسسات االصالحية (السجون)-:
كانت المؤسسات االصالحية (السجون) قديمآ تركز على عقاب السجناء داخل
االصالحية ،وتعمل على عزل هوالء عن المجتمع ،ومن بعد هذا اخذت تلك المؤسسات
تعمل على اصالح السجناء داخل المؤسسة االصالحية ،وذلك عن طريق برامج اصالحية
تقدم لهم داخل السجون ،وتحاول الباحثة تعريف السجون والمراحل التاريخية:
 .0تعريف السجن-:
ورد ذكر السجن في القرآن الكريم في قوله تعالى في سور يوسف( :قَا َل َربِّ ال ِّسجْ ُن
ي ِم َّما يَ ْد ُعونَنِي إِلَ ْي ِه َوإِالَّ تَصْ ِر ْ
ف َعنِّي َك ْي َدهُ َّن أَصْ بُ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ُكن ِّمنَ ْال َجا ِهلِينَ ).
أَ َحبُّ إِلَ َّ
صدق هللا العظيم[ .يوسف[33 :
والسجن في اللغة معناها :الحبس والمنع
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والسجن في معناه الشرعي :تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان
ذلك في بيت او مسجد او قبو او غيره (عبد الفتاح5454 ،هـ.)53 :
وثبتت مشروعية الحبس في االسالم ،فان الرسول صل هللا عليه وسلم وابا بكر
رضي هللا عنه لم يتخذا مكانا محدودا للحبس ،وانما كان السجين يوضع في البيوت
والدهاليز والمسجد والخيمة ،ففي مسجد رسول هللا صل هللا عليه وسلم حبس كل من ابي
لبابة بن المنذر ست ليال ،وثمامة بن اثال الحنفي ثالث ليال (العمري5402 ،هـ.)37 :
واخيرا يعرف السجن من الناحية القانونية بانه :االداة القانونية التي اوجدها المشرع
لتنفيذ احكامه وقراراته الصادرة ضد المتمردين على امره والعاصين له ،والخارجين على
المجتمع ،وقد نظرت هذه المدرسة الي السجن على انه هو المكان المخصص اليواء
االشخاص المنحرفين وتقويم سلوكهم لجعلهم يتماثلون مع سلوكيات المجتمع السليمة بعد
خروج هم منه واندماجهم فيه ،كما تقول المدرسة القانونية عن السجن :انه المكان
المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية ،واعداد الشخص المنحرف للتكيف واالندماج
في الحياة العامة داخل المجتمع من ناحية اخرى (البغالي.)07 :5770 ،
تعريف عقوبة السجن في اللغة-:
ترد كلمه (السجن) ويراد بها في اللغة (بفتح السين) مصدر الفعل (سجن) ويقصد
ي ِم َّما يَ ْد ُعونَنِي
بها (الحبس) سجنه يسجنه اي حبسة ،قال تعالى (:قَا َل َربِّ ال ِّسجْ ُن أَ َحبُّ إِلَ َّ
إِلَ ْي ِه َوإِالَّ تَصْ ِر ْ
ف َعنِّي َك ْي َدهُ َّن أَصْ بُ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ُكن ِّمنَ ْال َجا ِهلِينَ ) سورة يوسف االية (،(33
من كسر السين فهو المحبس وهو اسم ومن فتح السين فهو مصدر سجنه سجنآ والسجان
صاحب السجن ،ورجل سجين -مسجون ،والجمع سجناء وسجنى( .ابن منظور ،ب ت:
)5740
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية ،وتشغيلة داخل
السجن او خارجة في االعمال التي تعينها ادارة السجن المدة المحكوم بها عليه ،واليجوز
ان تنقص تلك المدة عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة اال في االحوال
الخاصة المنصوص عليها قانونآ (المادة56ع) وهذا نص الشارع في اي قانون خاص على
عقوبة السجن دون تحديد مدتها انصرف حكم هذه المده الى مانصت عليه (المادة 56ع)
اي مدة ثالث سنوات(.اشرف توفيق :0554 ،ب ص).
تعريف عقوبة السجن في الشريعة االسالمية وتعريفه في القوانين الوضعية-:
عرفت الشريعة االسالمية السجن كعقوبة تعزيرية يقدرها إالمام لجرائم يرى من المناسب
ان الحبس فيها اجدى وكل ذلك جائز في غير الجرائم الحدية .أما في القوانين الوضعية
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فعرفت عقوبة السجن لكثير من الجرائم وبدا علماء العقاب دراستهم حول السجون وما
ينبغي ان تكون عليه وان اهدافها اإلصالح والتهذيب(.حاج ادم)20 :0550 ،
تعريف عقوبة السجن في القانون السوداني-:
عرف السجن بعض علماء القانون الوضعي بانه(:عقوبة سلب حرية الشخص
المحكوم علية مدة مؤقتة دائمآ)(.محمد نجيب ،ب ت)37 :
ورود كلمة السجن في القرآن الكريم-:
ورد في القرآن الكريم لفظ السجن في اطار قصص االنبياء وما حصل لهم من
سجن كواقع فعلي كما حدث لسيدنا يوسف عليه السالم او كان في شكل تهديد بالسجن كما
حصل من فرعون لموسى .اما ورود كلمة السجن في قصة سيدنا يوسف عليه السالم وما
حصل له فعال من سجن فقد كان عندما راوته امراة العزيز عن نفسه فارتفع يوسف وسمى
بنفسه عن االغراء الجمالي ورفض خيانة رجل عاش معه في بيته وأحسن إليه ،وقد وردت
ت
قصة ذلك في سورة يوسف في قوله تعالىَ ( :و َرا َو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي َب ْي ِتهَا عَن نَّ ْف ِس ِه َو َغلَّقَ ِ
ك قَا َل َم َعا َذ ّ
اب َوقَالَ ْ
ت هَي َ
ي إِنَّهُ الَ يُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمونَ ()03
ْت لَ َ
هللاِ إِنَّهُ َربِّي أَحْ َسنَ َم ْث َوا َ
األَ ْب َو َ
َولَقَ ْد هَ َّم ْ
ك لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشاء إِنَّهُ ِم ْن
ت بِ ِه َوهَ َّم ِبهَا لَوْ ال أَن رَّأَى بُرْ هَانَ َربِّ ِه َك َذلِ َ
ب قَالَ ْ
اب َوقَ َّد ْ
ت
ت قَ ِمي َ
صينَ (َ )04وا ُستَبَقَا ْالبَ َ
صهُ ِمن ُدب ٍُر َوأَ ْلفَيَا َسيِّ َدهَا لَدَى ْالبَا ِ
ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْخلَ ِ
ك ُس َوءا إِالَّ أَن يُ ْس َجنَ أَوْ َع َذابٌ أَلِي ٌم (( .))00سورة يوسف ،االيات:
َما َج َزاء َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهلِ َ
 ،)00 -03يعتبر السجن من العقوبات األليمة لربطه بالعذاب األليم .قال تعالى في ذات
السورة( :قَالَ ْ
ص َم َولَئِن لَّ ْم يَ ْف َعلْ َما
ت فَ َذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُنَّنِي فِي ِه َولَقَ ْد َرا َود ُّتهُ عَن نَّ ْف ِس ِه فَا َستَ ْع َ
ي ِم َّما يَ ْد ُعونَنِي إِلَ ْي ِه
آ ُم ُرهُ لَيُ ْس َجنَ َّن َولَ َي ُكونا ِّمنَ الصَّا ِغ ِرينَ ( )30قَا َل َربِّ ال ِّسجْ ُن أَ َحبُّ إِلَ َّ
َوإِالَّ تَصْ ِر ْ
ف َعنِّي َك ْي َدهُ َّن أَصْ بُ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ُكن ِّمنَ ْال َجا ِهلِينَ (( .))33سورة يوسف ،االيات:
 .)33 -30وعندما خرج يوسف من السجن اعتبر أن خروجه إحسانآ من هللا فذكر هذه
ش َو َخرُّ ْ
ال َيا
وا لَهُ ُسجَّدا َوقَ َ
النعمة عندما التقى بأبويه أخواته فقالَ ( :و َرفَ َع أَ َب َو ْي ِه َعلَى ْال َعرْ ِ
ي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَهَا َربِّي َحقّا َوقَ ْد أَحْ َسنَ بَي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِمنَ ال ِّسجْ ِن
ت هَـ َذا تَأْ ِوي ُل ر ُْؤيَا َ
أَبَ ِ
ان بَ ْينِي َوبَ ْينَ إِ ْخ َوتِي إِ َّن َربِّي لَ ِط ٌ
َو َجاء ِب ُكم ِّمنَ ْالبَ ْد ِو ِمن بَ ْع ِد أَن نَّز َغ ال َّش ْيطَ ُ
يف لِّ َما يَ َشا ُء إِنَّهُ
هُ َو ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم (( .))555سورة يوسف ،االية .)555 :أما السجن الذي ورد في قصة
سيدنا موسى مع فرعون فقد كان تهديدآ به من فرعون لموسى قال( :قَا َل لَئِ ِن اتَّ َخ ْذ َ
ت إِلَها
ك ِمنَ ْال َم ْسجُونِينَ (( .))07الشعراء -اآلية ( ،)07حاج ادم- 20 :0550 ،
َغي ِْري َألَجْ َعلَنَّ َ
)22
االحاديث النبوية عن السجن-:
في سنن الترمذي( :ان النبي صل هللا عليه وسلم حبس رجال في تهمة ثم خلى عنه)
62

السجن في عهد عمر بن الخطاب-:
ظل الحبس بمفهومه وصفته الى ان اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة
وكان نافع عامال لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه حيث تبين بان هناك امكنة للسجون في
زمن عمر بن الخطاب ولكن عددها ليس بالكثير ،ثم تعددت السجون بعد ذلك في خالفة
معاوية اال ان نظام السجناء لم يوجد اال في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة االموي،
ونذكر بعض هذه االنظمة-:
 /5النظر الى قضايا السجناء.

 /0العناية بصحة السجناء.

 /3تصنيف السجناء.

 /4عزل النساء عن الرجال.

 /0االهتمام بموظفي السجن.

 /6امدادهم بالطعام( .ال سعود5400 ،هـ ،ب ص)

الغرض من عقوبة السجن-:
ال شك ان السجون ماهي اال مؤسسات اجتماعية وجدت لتلبية مجموعة من
الحاجات ومنها حماية المجتمع واصالح وتاهيل المجرم (الورديكات)022 :0552 ،
أ -حفظ المصالح االساسية الفراد المجتمع المتعلقة بالضرورات الخمس وهي-:
 /0حفظ النفس /3 .حفظ العقل.
 /5حفظ الدين.
 /0حفظ المال.
 /4حفظ النسل.
ب -حفظ المصالح االساسية الفراد المجتمع وهي:-
 /0رحمة المجتمع.
 /5تحقيق العدل.
 /3تقويم الجاني واصالحه (العجرفي5400 ،هـ)533 :
وترى الباحثة ان السجون قد التختلف عن بقية المؤسسات االجتماعية مثل :المستشفى
والمدرسة في تقديم ما يحتاجة الفرد ،في المجتمع فهو يحتاج الى عالجه من االمراض،
وكذلك االهتم ام بصحته العامة ،وكذلك يحتاج الى تعليمه تعليمآ صحيحآ ،وهذه مثل
المؤسسات االصالحية (السجون) فالنزيل يحتاج الى عالجه وتعليمه وتأهيله واصالحه
حتى يعود الى المجتمع فردآ صالحآ نافعآ لنفسه ومجتمعه ،وهذا فان النزيل يعتبر شخصآ
مريضآ يحتاج الى العالج واالصالح وليس التعذيب والعقاب .وهذا ما تفتقده السجون
بالسودان.
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التطور التاريخي للسجون-:
لم تكن السجون في بداية االمر لها اهتمام من قبل المجتمعات القديمة بل ينظر لها
بانها مكان فقط للسجن والتعذيب والردع .فالسجن في هذه المرحلة كان ينظر اليه على
اساس انه من الوسائل وااللي ات التي لجات اليها المجتمعات لحماية كيانها والدفاع عن
نفسها ضد من تسول له نفسه الخروج على ما اتفق عليه المجتمع من عادات وتقاليد
واعراف وقيم ونظم ،وذلك بعزله عن الحياة العادية بالمجتمع (بهنام.)305 ،5723 ،
وفي اواخر القرن التاسع عشر حصلت تطورات جوهرية في اهداف السجون
وفلسفتها في شتى بقاع العالم  ،وانعكست هذه التطورات على نظرة المجتمعات االنسانية
للعقاب ونظرياتة ،والسيما على مفهوم عقوبة السجن التي اصبح ينظر اليها باهمية بالغة
لتاثيرها على سلوك السجين في المرحلة الالحقة لخروجة من السجن ،ولقد تبين ان عقوبة
ال سجن يمكن ان تحدث تغيرات ايجابية في سلوك النزيل من خالل البرامج التأهيلية
والتعليمية ،وبرامج التهذيب االخالقي والديني والتي يمكن ان يخضع لها النزيل او يقدمها
السجن خالل فترة اقامته فيه (غانم5405 ،هـ)0 :
المراحل التاريخية للسجن:
أ -السجن في العصور القديمة-:
كان السجن في العصور القديمة مرتبطا بالعقوبة التي يكون هدفها هو االنتقام من
الشخص الجاني .ثم تطور هذا االنتقام الفردي بحيث ينتقم الفرد لنفسه بنفسه الى االنتقام
الجماعي بالقصاص من الجاني ،ويكون تحت اشراف الجماعة او العشيرة ،ثم تحول الى
االنتقام الديني الذي ف رضه نظام القبيلة يعتمد في اصدار حكمه الى مرجعية دينية بغية
ارضاء الشعور الديني ،ومع ذلك فكان يغلب على طابع العقوبة المطبقة في السجون طابع
االنتقام من الجاني (الجامع5405،هـ.)554 :
في هذه المرحلة كان الهدف من السجن مقترنا بالهدف من العقوبة التي كانت تهدف
بال درجة االولى الى االنتقام من الفرد الجاني واالنتقام كان فرديا ،ثم اصبح جماعيا حيث
اصبح المجتمع هو الذي يقوم باالنتقام للفرد من الشخص الجاني وهكذا اصبح االنتقام من
االهداف االساسية للسجن (طالب.)500 :0550،
ب -السجن في العصور الوسطى-:
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في هذه المرحلة كان الهدف من العقوبة هو االقتصاص التطهيري من الذنوب والخطايا
حيث كانت الكنيسة هي المسيطرة على الحياة االجتماعية رغم انه في هذه المرحلة طرا
بعض التحسن على حالة السجون والحياة بصورة جزئية وغير مرضية وغير كافية،
والفكرة هنا ال فرق بين االقتصاص التطهيري واالصالح او الهداية (طالب:0550،
.)500
كما ان الرحمة والشفقة كانت منزوعة من قلوب القائمين على السجون في ذلك الزمن،
وامتد ذلك الى العصور الوسطى ،فكان المشرفون على السجناء يمارسون معهم اشد
العذاب من الذل والقهر ،فكانوا يجبرون السجناء على حمل االثقال الشديدة مثل الحديد
والحجارة  ،واليتم التخفيف عنهم اال اذا دفعوا مقابل ذلك امواال كثيرة ،والسجين الذي
اليستطيع دفع نقود ،او ما يسمونه بضريبة ،فانهم يودعونه سجونا في رطبة ومظلمة،
وتقفل عليهم االبواب حتى الموت ،وقد يتم تعذيبهم حتى الموت بتعرضهم للحمى
والطاعون والجوع (المدخلي5450 ،هـ.)04 :
وقد راجت تجارة السجون في العصور القديمة الوسطى ،واصبحت تجارة مربحة
للقائمين عليها ،وهوالء عبارة عن مقاولين يدفعون للدولة مبالغ معينة مقابل ان يتولوا
االشراف على السجون وعلى ادارتها ،وفي المقابل يحلون على مكاسب مالية من السجناء،
ومن لم يتعاون معهم او يدفع المبالغ المعينة فانهم يسومونه سوء العذاب ،ومقابل اتقاء
شرهم يدفع السجناء المبالغ المطلوبة (عبدالستار.)025-025 :5720،
واضافة الى ذلك فان السجناء يجبرون على شراء احتياجاتهم كافة من ماكل ومشرب
وملبس من القائمين على السجن ،باسعار باهظة التكاليف ،ومع ذلك فالقائمون على السجن
اليصرفون اال الشئ القليل مقابل العناية بالسجن كالنظافة ،التي يقوم بها السجناء في معظم
االحوال باجور زهيد ة ،وكذلك االضاءة التي ال يصرف عليها اال الشئ القليل ،وباقي
االموال تعود اليهم ارباحا مجزية من خالل المشروع التجاري الذي يقومون به في السجن،
او من الضرائب التي تفرض على السجناء (السراج5455،هـ.)402 :
ومن الجدير بالذكر ان القانون في العصور الوسطى كان مفرطا في سعة اطار االفعال
المعاقب عليها ،ليس هذا فحسب ،بل كان كذلك في كثيرة االفعال التي يعقاب عليها
باالعدام ،فالتشريع االنجليزي كان يحتوي على مائتي فعل من االفعال التي يحكم على من
ارتكب ايآ منها باالعدام ،وكان القضاة اشد قسوة في اللجوء الى تطبيق مواد القانون
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واالجتهاد ،ففي فرنسا وصل عدد من حكم عليهم قاض فرنسي باالعدام خالل اربعين سنة
عشرين الف شخص (غانم5405 ،هـ.)60 :
ج -السجن في العصور الحديثة-:
مع بداية العصور الحديثة ونهاية العصور الوسطى نظر رجال الدين الى اوضاع
السجن والسجناء بانها اوضاع مزرية ال تتفق مع القيم والمبادئ التي امر بها الدين
المسيحي انذاك ،فتزعموا الدعوة الى تخفيف المعاملة القاسية التي يواجهها السجناء داخل
السجون ،حيث تكفلت الكنسية بانشاء سجون خاصة تتولى االشراف عليها ووضعت برامج
متعددة هدفها اصالح السجين كالتعليم والتوجيه واالرشاد ومن خالل ذلك وضعت الكنيسة
انظمة ولوائح تكفل بموجبها حقوق السجناء ،وتحافظ على واجباتهم ،وذلك ايمانآ منها بذلك
(العجرفي 5400 ،هـ.)540 :
وتطور مفهوم العقوبة تدريجيا من االنتقام واالقتصاص والتطهير الى المفهوم
االصالحي ،حيث ينظر الى الجاني كانه شخص عادي اي انه شخص مريض يتطلب
العالج (طالب)503 :0550 ،
وفي هذه المرحلة ظهرت ايضآ بعض الحركات االصالحية التي تناولت القانون
الجنائي بمختلف فئاته ابتداء من المرحلة التشريعية الى القضائية،الى المرحلة النهائية
وهي التنفيذية ،واصبح هناك تفاوت في نوعية البرامج االصالحية ،وذلك حسب طبيعة
وفلسفة كل مدرسة من المدارس الفكرية والجنائية التي ظهرت في تلك الفترة بدءا من
المدرسة التقليدية ،وانتهاء بمدرسة الدفاع االجتماعي (العجرفي5400 ،هـ.)540 :
وكان لكتابات "جون هوارد" بصمات واضحة اتجاه انشاء السجون الحديثة
واالهتمام بالعمل في السجون (فكرة التقويم في العقوبات السالبة للحرية) .وكان "للسير
ايفلن ركالز برايس" دور بارز في التوجه نحو التاهيل واصالح السجناء ،حيث كان يرى
ان السجن يجب ان يكون وسيلة وظيفتها التاهيل واالصالح ،ويعود له الفضل في انشاء
(نظام بور ستال) نظام بور ستال :هو نظام انشا في انجلترا وكان مخصصا للرجال من
سن  05 – 56سنة ،وكان يتم عزل الكبار عن الصغار ويتم اخضاع الفئة االخيرة لبرامج
تعليمية تشجع على تعلم الصناعة والسلوك والتجارة وكانت مدة التدريب تتراوح بين 7
اشهر الى  36شهرآ ،وكان يتم بيع انتاج المزارع في االسواق المحلية او السجون ،وتشير
االحصائيات الى ان نصف الذين يطلق سراحهم من معاهد "بور ستال" عام 5745م لم
يرتكبوا جرائم طوال سبع سنين من تاريج االفراج عنهم (الريان :5772 ،ب ص)
66

وسيتم فيما يلى استعراض اراء هذه المدارس وافكارها على النحو التالي:-
*المدرسة التقليدية االولى-:
تقوم فكرتها على المنفعة واالجتماعية ،والردع العام ،وقامت هذه الفكرة على يد
العالم االيطالي "سيزر بكاريا 5074 – 5032م" الذي اعلن الثورة على قسوة العقوبات
وبشاعتها ،فضال على انه ادان تعسف القضاة في اصدار احكامهم وتحكيمهم في مصير
المتهمين ،وكان الغرض من العقوبة في العصور الوسطى والقديمة قائما على زجر الجاني
باصدار عقوبة شديدة ،وذلك زجر غيره ممن تسول لهم انفسهم االقدام على مثل ذلك،
وحتى ال يقلدوا غيرهم فيكون مآلهم ومصيرهم مثل من سبقوهم لذا نادى (بكاريا) بضرورة
احداث اصالح اجتماعي في السجون (عبد الفتاح5454 ،هـ.)57-56 :
*المدرسة التقليدية الثانية-:
مبدا هذه المدرسة قائم على العدالة ثم الردع العام ،حيث قامت المدرسة من حيث
اساسها على نظرية العدالة المطلقة .وصاحب هذه النظرية هو الفيلسوف االلماني
"ايمانوئيل" ( )5254 -5004الذي حدد الغاية من العقاب في ارضاء شعور العدالة لذاتها
مجردة عن فكرة المنفعة االجتماعية ،فاالذى الذي تحدثه الجريمة ال يصلح االعن طريق
التفكير والتطهير بالعقاب .فالعقوبة هي عدل الجريمة ،فان هذه المدرسة لم تقتصر نظرها
في تطبيق العقوبة على تحقيق العدالة ،بل اهتمت بالمحافظة على هدف الردع العام ،حيث
كانت العدالة هي المرتكز االساسي يليه الردع العام (عبدالفتاح5454 ،هـ.)05 :
ورغم ان المجتمعات البشرية خالل تاريخها مارست سياسات عقابية في مواجهة
المجرمين اال ان هذه الممارسات ال تخرج عن تحقيق احد المطالب الخمسة-:
 .5مطلب تحقيق العادالة المطلقة في محاولة اليجاد التوازن الواقعي بين الجريمة
والعقاب.
 .0مطلب تحقيق الردع العام العطاء درس للمجرمين.
 .3مطلب تحقيق الردع الخاص لمنع المجرم من تكرار فعله االجرامي.
 .4مطلب اعاقة المجرم ماديآ.
 .0مطلب اصالح المجرم عن طريق التدريب والتاهيل
وقد نادى انصار هذه المدرسة بالغاء العقوبات القاسية وغير المفيدة ،واحالل العقوبات
المعتدلة التى تتناسب مع ظروف الجاني وشخصيتة (غانم.)62 :5405 ،
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*المدرسة الوضعية االيطالية-:
يتزعم هذه المدرسة "لمبروزو -وفيري -وروفائيلي جار فالو" ويقوم مبداها على
الردع الخاص فقط ،وكان فكر هذه المدرسة يقوم على ان الجريمة حقيقة انسانية اجتماعية،
لذلك كانت تهتم بالتركيزعلى شخصية الجاني تركيزا كامال ،دون النظر الى المسؤولية
االدبية ،وان رد الفعل االجتماعي يجب ان يركز على التدابير االحترازية دون اللجوء الى
العقوبات التقليدية ،وكانت المدرسة الوضعية تهتم بتنفيذ التدابير االحترازية الممثلة للجزاء
الجنائي القادر على مجابهة العوامل التي ادت الى وقوع الجريمة سواء المتعلقة بالجاني
نفسه اوبقية العوامل االخرى ،لذلك فان الهدف الذي يجب ان تقوم عليه المؤسسات العقابية
هو استئصال تلك العوامل االجرامية باستخدام اساليب التهذيب والعالج ،او باالستئصال
من المجتمع نهائيا اذا احتاج االمر الى ذلك ،وكان العالج بهذه الطريقة غير مجد
(العجرفي5400 ،هـ.)540 :
*مرحلة ازدياد الحركة االصالحية-:
تقوم مرحلة الحركات االصالحية على مبدأين :اولهما :الردع .وثانيهما :االصالح ،حيث
نشطت الحركات االصالحية في نهاية المرحلة التي ظهرت فيها المدرسة االيطالية .وقبل
بداية القرن العشرين تم انشاء عدد من االصالحيات للسجناء ،واشتهر منها في ذلك الزمن
اصالحية نيويورك (خضر5454 ،هـ.)57 :
*المدرسة التوفيقية-:
تزعم هذه المدرسة (نون ليست االلماني – وهامل الهولندي -وبرنز البلجيكي)
وتقوم على مبدا االصالح اوال ،ثم الردع ثانيا ،وبدات المدرسة في اوئل القرن العشرين
محاولة التوفيق بين االتجاه التقليدي واالتجاه الوضعي ،فحافظت من االتجاه التلقيدي على
مبدا المسئولية الجنائية الشخصية القائمة على حرية االختيار ،واخذت من االتجاه الوضعي
فكرة التدابير االحترازية ،والتركيز على شخصية الجاني ،فجمعت بين العقوبة بمعناها
التقليدي وبين التدابير االحترازية لتوقع على الشواذ والمعتادين على االجرام واالحداث
بحكم طبيعتهم .وانصار هذه االتجاه يميلون الى ان العقوبة ال تزال هي الوسيلة الفعالة
للردع العام ،وانه من الالزم القضاء على الخطورة االجرامية في شخصية الجاني
وضرورة تفريد العقوبة (خضر5454 ،هـ.)00 :
*مدرسة الدفاع االجتماعي-:
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تقوم هذه المدرسة على مبدا العالج اوال واعادة التاهيل ثانيا ،وقام بتاسيسها
(جراماتيكا) عام 5740م في كتاب الدفاع االجتماعي ،حيث ان نظرة التجريم والعقاب
كانت مستمرة في مسارها التطوري ،وقد دخلت مرحلة جديدة سميت بمرحلة (السياسة
الجنائية االجتماعية) التي بدات مع ظهور الدفاع االجتماعي الذي ينادي بالعناية بالشخص
الجاني وتقويمه وتاهيله لكي يتكيف مع المجتمع ،وفي سنة )5704م( اصدر المستشار
القانوني الفرنسي “مارك انسل” كتاب الدفاع االجتماعي الجديد حاول ان يضع من خالله
صياغة للدفاع االجتماعي وبذلك اصبح للدفاع االجتماعي اتجاهان ،االول :اتجاه
جراماتيكا ،والثاني :اتجاه مارك انسل (عبدالستار.)545: 5720 ،
االول :اتجاه جراماتيكا-:
يقوم هذا المذهب على فكرة مبدا العناية بالشخص الجاني المجرم والعمل على
تأهيلة ليصبح شخصآ فعاال في المجتمع .هذا وقد ظهرت في القرن التاسع عشر والعشرين
كثير من النظريات التي تهدف الى عدم العقوبة وان تعمل السجون بتعديل سلوك السجناء
والسجينات ،وهذا هو الهدف الذي تسعى اليه جميع المؤسسات االصالحية والنزالء .عناية
خاصة وتاهيلهم بوضع برامج اصالحية تعود عليهم بالنفع عند خروجهم من تلك
االصالحية (العجرفي5400 ،هـ.)540 :
الثاني :اتجاه مارك انسل-:
انطلق هذا االتجاه من النقطة التي بدا فيها جراماتيكا وهي مكافحة الجريمة عن
طريق حماية المجتمع من الجريمة ،وذلك عن طريق ايجاد حلول لالسباب المؤدية الى
ارتكابها مرة اخرى (اليوسف5435 ،هـ.)30 :
ان المؤسسات االصالحية كاسلوب للتعامل مع المنحرفين لم تنشا من فراغ بل
كانت ثمرة الجهود الكبيرة التي قام بها علماء االجتماع الذين نادوا باالصالح االجتماعي:
حيث ان النظام العقابي كان متوازيا مع مراحل التطور االجتماعي للمجتمع البشري ،حيث
يمكن ان يقال :ان المؤسسات االصالحية التي اصبحت تنظر الى المجرم داخل هذه
المؤسسات باعتباره انسانا كسائر البشر ،ولكن ظروفآ اجتماعية او ضغوطا اقتصادية
قادتة الى الفعل االجرامي .فقد انتقلت المؤسسات االصالحية في القرن العشرين الى تطور
جديد تمثل في تطوير اساليب المعاملة داخل المؤسسات االصالحية ،حيث تعمل على
تهئيته لالندماج والتكيف مع المجتمع ساعة االفراج عنه حتى يعود مواطنا صالحآ ،وال
يقترف السلوك االجرامي مرة اخرى .ويهدف اي مجتمع من المجتمعات العصرية الحديثة
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وبالدرجة االولى الى اصالح النزيل وتقويمة واعادته الى المجتمع كفرد سوي منتج مسئول
عن نفسه ،وعن افعاله وواجباته ،وذلك عن طريق العمل االصالحي التهذيبي ،وذلك بهدف
تعديل في شخصية النزيل ،وبهدف النهوض بمستواه القيمي والمعرفي والمهني (طالب،
5403هـ.)000 :
ومن جهة اخرى البد للنزيل اذا اصدر امر او عدم تكرار الجريمة والعودة الى
المجتمع من ان يبدا في تحضير نفسه للعودة الى المجتمع بطريقة تساعده على التاقلم
واالندماج االجتماعي ،وان مصلحة المجتمع هي مصلحة النزيل في ان يعود الى المجتمع
عضوآ سويآ صالحآ ،ليس خطرآ على المجتمع مع توفير الشروط المناسبة للنزيل التي
تتيح له االستجابة للجهود التهذيبية االصالحية وتقبلها (طالب5403 ،هـ.)007 -002 :
ترى الباحثة أن السجون التقليدية في السودان هي من المعوقات التي تحد من فاعلية
االصالح والتأهيل والتقويم وتقف تلك في عملية االصالح ،وباتت تعمل على حد تقويم
عملية التأهيل حتى اصبحت عقبة امام اصالح المجرم واعادة تأهيلة واصالحه حتى انها
تنادي بشدة العقوبة على المجرم ،وهذا يساعده على عدم تأهيله ووقوعها في السلوك
االجرامي ،حتى ظهرت بعد ذلك حركات اصالحية تطالب باالصالح والتأهيل الن السجين
يعتبر فردآ مريضآ يحتاج الى االصالح والتأهيل لكي يعود الى مجتمعه فردآ صالحآ ،وقد
ظهرت النظريات الحديثة التي تنادي باالصالح اوآل ثم التأهيل ثانيآ ،وقد اهتمت
المؤسسات االصالحية الحديثة بالبرامج االصالحية وذلك لتعليم النزالء حرفة ومهنة تعود
الى الفرد بالفائدة بعد خروجهم من تلك المؤسسات االصالحية حتى يكون مندمجين
اجتماعيآ.
انواع السجون-:
ان التقسيم المعمول به على المستوى العالمي في ميدان المؤسسات االصالحية
(السجون) هو في الغالب ثالث انواع وهي كالتالي-:
 .0السجون المغلقة-:
المؤسسات االصالحية (السجون المغلقة) هي شبيه للسجون التقليدية للمؤسسات
االصالحية وتتمثل في عقوبة المجرم حيث تهدف الى عزل المجرمين او النزالء عن
المجتمع .والسجون التقليدية تقوم على اساس وضع المجرم المحكوم عليه في ذلك المكان
للحيلوة دون هروبه كما تقوم على ان هذا المجرم يشكل خطرآ مع المجتمع ولذا يجب
عزله (طالب)520 :0550 ،
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وترى الباحثة بأن هذا النوع من السجون (المغلقة) يركز على العقاب والشدة والحراسة
المشددة والقضبان الحديدية واألقفال المحكمة جدآ وتركز على وضع حراسة مشددة اكثر
من تركيزها على اصالح وتأهيل النزالء وتعديل سلوكهم مما يؤدي ذلك الى فشل دور
برامج االصالح والتأهيل في السجون.
ذكر العجرفي (5400هـ )050 :أن مميزات وعيوب السجون المغلقة كاآلتي-:
مميزات السجون المغلقة-:
.5
.0
.3
.4

انها تصلح للسجناء الخطرين ومعتادي االجرام.
يصلح تطبيقها على المحكوم عليهم بمده طويله.
يصلح تطبيقهاعلى كل من حاول الهروب.
عزل السجناء عن المجتمع نهائيآ.
عيوب السجون المغلقة-:

 -5انها تؤدي الى فقدان السجين الثقة بنفسه.
 -0حدوث اضطرابات نفسية للسجين.
 -3عدم قدرة السجين على التكيف مع المجتمع بعد خروجة.
 -4عدم تحقيق اهداف االصالح والتاهيل.
 -0تكاليف باهظة في انشاء السجون المغلقة.
 .0السجون المفتوحة-:
هذه السجون على العكس تماما من النوع االول فانها تتميز بان مبانيها عادية وليس
بها موانع مادية تعوق النزالء من الهروب ،واستعيض عن ذلك بموانع معنوية من خالل
بث روح الثقة لدى النزيل وتحفيزه واقناعه بان وجوده في تلك االماكن بهدف اصالحه
وتاهيله اجتماعيا ونفسيا ،وتهدف هذه المؤسسات االصالحية (السجون) الى تشغيل
السجناء وتعليمهم بعض الحرف او المهن من اجل احياء روح الثقة من جديد في نفوسهم،
واعطاؤهم فرصة حقيقية للعيش كاناس اسوياء بعد انقضاء مدة الحكم ورجوعهم الى
المجتمع .والمؤسسات االصالحية (السجون) المفتوحة تعتمد على مبداين:
 -5االقناع :وهو اقناع المسجون بضرورة مروره بتجربة السجن المفتوح.
 -0التوجيه والتعلم :حيث يكون السجين قابال لالصالح والتهذيب عن طريق احد البرامج
االصالحية (طالب.)523 -520 :0550 ،
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أوضح العجرفي (5400هـ )005 :أن مميزات وعيوب السجون المفتوحة كاآلتي:
مميزات السجون المفتوحة-:
 .5السجون المفتوحة تتشابة الى حد كبير مع جو المجتمع العادي.
 .0السجون المفتوحة تجنب المحكوم عليه اول مره االختالط بالمجرمين الخطرين.
 .3النزيل في السجون المفتوحة له االشراف على اسرته ،وتقديم العون لهم.
 .4يستطيع النزيل بعد خروجة البحث عن عمل مناسب.
 .0السجون المفتوحة تخفف من االعباء المالية.
عيوب السجون المفتوحة-:
أ /انها قد تساعد المجرم على الهرب.
ب /هدر القيمة الرادعة للعقوبة
 .3السجون شبه المفتوحة-:
أكد طالب ( )523 :0550أن.هذا النوع من السجون يقع بين الفئتين السابقتين ،وفي
بعض التطبيقات لهذه السجون تكون في شكل اماكن ملحقة بالفئة االولى (السجون المغلقة)
او في شكل جناح (او اجنحة) مستقلة من اجنحته ،وهي موجهة للنزالء الذين ال توافر فيهم
الظروف الشخصية التي تقضي بتشديد الحراسة عليهم لخطورتهم وفي الوقت نفسه غير
مؤهلين لوضعهم في المؤسسات المفتوحة .وهذا النوع من السجون يجمع مابين المؤسسات
االصالحية (السجون) المفتوحة والمؤسسات االصالحية (السجون) المغلقة ،فليس سجنا
مغلقا تماما وال هو سجن مفتوح تماما .وتقوم المؤسسات االصالحية شبة المفتوحة على
خصائص وهي-:
 .5غير مستقلة بذاتها تابعة لمؤسسات اصالحية (سجون) اكبر منها.
 .0السجناء التابعون لها ليسوا من النوع الخطير.
 .3العمل فيها على النظام التدريجي
وقد تم اختيار المحكومين بعقوبات متوسطة المدة ويطبق بها في الغالب النظام
التدريجي ،حيث يكون هناك قسم شديد الحراسة ،وقسم متوسط الحراسة ،وقسم ضعيف
الحراسة ،وينقل المحكوم عليه من قسم الى اخر بناء على حسن سلوكه (اليوسف:0556 ،
.)050
ادارة عمليات االصالح بالمؤسسات الصالحية-:
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ذكر غانم ( )67 :5435أن ادارة عمليات االصالح بالمؤسسات الصالحية تقوم
باآلتي-:
 .5استقبال النزالء الجدد :حيث يقوم العاملون باستقبال النزيل ويتم تسجيله رسميآ في
سجالت السجن ،حيث يحصل النزيل على رقم خاص به وتؤخذ بصمته والتقاط صورة
فوتوغرافية ،وكذلك تحديد التعريف بشخصيته.
 .0التصنيف :وهو تقسيم النزالء الى مجموعات متمايزة من المستوى االمني ونوعية
البرامج المناسبة وعملية التصنيف في الجنس والعمر ونوع الجريمة والمهنة والتاريخ
االجرامي.
 .3التوجيه :وهو القيام بتوجه كل النزالء والقادمين الجدد الى السجن ،وعلى السجين ان
يقوم باعالم او اخبار النزيل الجديد عن االجراءات والقواعد المتبعة في السجن.
 .4حضور المحاكمات :يضطر كثير من النزالء الحضور الى المحكمة الكثر من مرة
خالل اليوم الواحد وهنا يسبب عالقة العمل اللصيقة بين السجن والمحكمة حيث تبني
السجون قريبة من المحكمة في كثير من الحاالت.
 .0اطالق السراح :ان عملية اطالق سراح النزالء من السجن ال تثير القلق الذي تثيره
عملية ادخال النزالء الى السجن اال انها تعتبر عملية مهمة ،واهم شي في عملية اطالق
السراح هذه هو ما اذا كان اطالق السراح بكفالة وتحديد اطالق السراح تحديدآ دقيقآ
واعادة ممتلكات النزيل.
 .6الخدمات االنسانية :حيث ان السجناء في حماية الدولة فانهم يعتمدون عليها في توفير
احتياجاتهم االساسية مثل :توفير الغذاء والمالبس وتأمين الزيارات والمقابالت
وخدمات البريد والخدمات الصحية من توفير البيئة الصحية الجيدة.
التبعية االدارية لدار التائبات:
تتبع ا لدار اداريآ الدارة السجون واالصالح والية الخرطوم .وتقع في محافظة
امدرمان (حي المالزمين) .ومن أهم اختصاصات الدار اآلتي:
 -5استقبال المحكومات من جميع انواع المحاكم بوالية الخرطوم.
 -0استقبال المحكومات من خارج والية الخرطوم لقضاء مدة محكوميتهم المصدق لهم
بالنقل من االدارة العامة للسجون واالصالح وذلك لدواعي امنية او اجتماعية او عالجية.
 -3استقبال المنتظرات قيد المحاكمة او التحري من كافة محاكم ونيابات والية الخرطوم.
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 -4تستضيف الدار االطفال من عمر يوم وحتى العامان المصاحبين المهاتهم المحكومات
او المنتظرات (مطبق تعريفي صادر من ادارة السجون واالصالح والية الخرطوم
.)0552
نظام الرعاية الصحية للنزيالت بدار التائبات :يشتمل نظام الرعاية الصحية على االتي:
 -5توفير وحدة عالجية متكاملة مع وجود طبيب خالل ساعات العمل للكشف على
النزيالت كما يتم االستعانة باخصائيين في مجاالت االمراض المزمنة واالمراض
الجلدية والنساء والتوليد.
 -0يوجد معمل مجهز للفحص المختبري ويتولى العمل فيه فني معمل برتبة مالزم اول
وفني متعاون.
 -3توجد عيادة لالسنان تعمل بصفة دورية تحت اشراف طبيب ومساعد طبي.
 -4توجد عيادة اسبوعية لالطفال باشراف اخصائي ويتم توفير التحصين الدوري لالطفال.
 -0توجد عيادة لالمراض النفسية مرة في الشهر بالتنسيق مع منظمة القديس منصور دي
بول.
 -6يوجد قسم للعزل الطبي لالمراض المعدية.
 -0يوجد قسم للعزل النفسي.
 -2يتم رش الدارمرتان كل اسبوع ضد الحشرات الزاحفة والطائرة ،حفاظآ على صحة
النزيالت بالتنسيق مع دائرة الخدمات الطبية.
 -7تتم مراجعة دورية البار الصرف الصحي المكونة من عدد ( )0ابار وعدد من احواض
التخمير نسبة لطبيعة المنطقة الجغرافية والن الصرف الصحي يعتمد على السحب
الدوري بواسطة عربات الشفط (مطبق تعريفي صادر من ادارة السجون واالصالح
والية الخرطوم .)0552
الخدمة االجتماعية المقدمة للنزيالت:
يقدم مكتب الخدمة االجتماعية خدماتة للنزالء والتي تتمثل في:
 -5دراسة الحالة االجتماعية للنزيلة.
 -0تحديد البرنامج التأهيلي المناسب وفقا للمستوى التعليمي والمهني ووفقا لرغبة النزيلة.
 -3التنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة بالدار في مجال تقديم العون القانوني
ومتابعة دعم اسر النزالء في البرامج االجتماعية التي تشملهم (مشروع الزي
المدرسي -الرسوم الدراسية).
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 -4متابعة النشاط الدعوي (المسجد -الكنيسة).
االشراف على فصل محو االمية وملعب االطفال( .مطبق تعريفي صادر من ادارة السجون
واالصالح والية الخرطوم .)0552
نظام التغذية للنزيالت بدار التائبات:
 -5توجد لجنة برئاسة رائد شرطة الستالم الغذاءات وطهيها وتوزيعها على النزيالت.
 -0المطبخ مقسم الى قسمين:
أ .قسم عام لطهي وتوزيع الوجبات المقررة للنزيالت.
ب .قسم خاص مسئول عن وجبات االطفال والنزيالت الحوامل والمرضى الموصى لهم
بغذاءات خاصة يقوم باالشراف عليه خبيرة تغذية بالتعاون مع منظمة المنار وجمعية
القديس دي بول الخيرية.
تتم متابعة معدالت نمو االطفال بواسطة خبيرة تغذية وذلك لتقديم الخدمات المناسبة (مطبق
تعريفي صادر من ادارة سجون واالصالح والية الخرطوم .)0552
البرامج االصالحية:
تسعى كل دولة لعمل وإدخال مايسمى بالبرامج االصالحية (السجون) ،وذلك
لتعديل سلوك النزالء ليصبحوا فاعلين في مجتمعهم وصالحين حتى ينفعوا انفسهم واهليهم،
حيث ركزت هذه االصالحيات حول اصالح ورعاية كافة النزالء ولم تعد تركز على
ردعهم بالعقوبات بل اصالحهم وتهذيبهم وتعديل سلوكوهم .واصبحت تهتم بالنزيل وتأهيله
نفسيآ واجتماعيآ وبدنيآ و صحيآ ودينيآ واخالقيا .وكان من الطبيعي أن تنمي هذه المؤسسات
االصالحية وتطور امكاناتها المادية والبشرية كي تواكب االتجاه االصالحي المتجدد
باستمرار ،وتنفيذه بالفاعلية المطلوبة والمأمولة .وان ما تقوم به البرامج االصالحية من
اهداف جليلة ،وذلك عن طريق تاهيل النزالء وتعديل سلوكهم المنحرف وتوجيههم توجيهآ
صحيحآ الى الطريق المستقيم وعدم عودتهم الى االنحراف والجريمة ،حيث اهتمت جميع
الدول بتحسين سجونها حتى تكون قادرة على تأدية دورها االصالحي والتاهيلي .حيث أن
تلك البرامج االصالحية في المؤسسات االصالحية (السجون) تهدف إلى رفع المستوى
الثقافي واالجتماعي والتأهيلي لجميع نزالء المؤسسة االصالحية (السجون) وتعديل
سلوكهم وتحقيق التوافق بينهم وبين االفراد اآلخرين في المجتمع وتنمية مهاراتهم حتى
يستطيعوا أن يندمجوا في المجتمع بصورة سوية (الحارثي5403 ،هـ.)0 :
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بين طالب ( )040 :5772ان مفهوم برامج االصالح يعني الخدمات المختلفة التي
تقدم لنزالء المؤسسات االصالحية بهدف تعديل وتغيير شخصيتهم ونظرتهم العامة للحياة
والمجتمع ولقواعد الضبط االجتماعي السائد ،وكذا النهوض بمستواهم التعليمي والمعرفي
والمهني.
أما الضحيان (5404هـ )6 :يعرفها بانها مجموعة من الخطط واالستراتجيات التي
تتضمن العديد من الخدمات التي تهدف في النهاية الى تعديل سلوك النزيل ودمجه في
المجتمع مرة اخرى
وقد حدد مرعي (5450هـ )63 :مفهوم البرامج االصالحية في :توجيه الجهود
واالنشطة نحو المسجونين ،بهدف مساعدتهم على التكيف والتوافق السليم في المجتمع،
وذلك بالكشف عن أسباب سوء توافقهم ،والعمل على عالجها ،واعادة تاهيلهم وتوافقهم مع
انفسهم ومع مجتمعهم ،بحيث يصبحون اعضاء نافعين منتجين في المجتمع الذي يعيشون
فيه ،وليسوا عالة عليه.
واوضح خليفة (5452هـ " :)00 :أن البرامج االصالحية تهدف الى اصالح النزيل
وتعوده على االنضباط بتلك المؤسسات لمساعدته على ضبط سلوكه في الحياة الحرة بعد
االفراج عنه وتنمية مهاراته وخبراته ومداركه لالستفادة منها في الحصول على دخل يعنيه
على تحقيق متطلباته بعد الخروج ،أهم تلك البرامج هي :البرامج التعليمية والمهنية
والثقافية و الرياضية .والوسائل التي تستخدم في اشراك النزالء في تلك البرامج ،وهي
تنقسم الى قسمين؛ اولها تشجيعية ،مثل اقناعهم بجدوى تلك البرامج وااليجابيات
والمميزات التى سوف يحصلون عليها سواء داخل السجن او بعد االفراج ،كذلك تقديم
المكافاة المادية والمعنوية للمنخرطين فيها ،وثانيها وسائل اجبارية ،مثل الحرمان من
المميزات ،والجزاءات والعقوبات.
وترى الباحثة من وجهة نظرها بان تكون البرامج االصالحية تهدف إلى اصالح
النزيلة بدار التائبات وتنمية مهارتها ومداركها ،وان تقدم لها جميع البرامج االصالحية
ويجب أن تكون البرامج االصالحية ليست اجبارية على النزيلة ،حتى ال تحرمها من
المميزات والمكافئات المادية ،وهذا قد يؤدي الى عدم اهتمام النزيلة بتلك البرامج وفشلها،
مما يؤدي ال سمح هللا الى عودتها الى السلوك المنحرف وال تتقبل تلك البرامج االصالحية،
ومن ناحية اخرى البد ان يكون هناك تشجيع لتلك البرامج االصالحية بتقديم التعزيز سواء
كان ماديا او معنويا ،وغير ذلك مما يؤدي الى تقبل تلك البرامج والرغبة في االنخراط في
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برامجها االصالحية ،وتصبح النزيلة لديها قناعة في التأهيل واالصالح ،ويعود ذلك
باصالحها وعالحها ،وتعود الى المجتمع فردآ صالحآ نافعآ لنفسها ومجتمعها واهلها .كما
ان تعديل سلوك النزيلة واصالح االخطاء التى وقعت بها سواء كانت من االسرة او البيئة
المحيطة بها ،ويمكن عن طريق هذه االصالحيات اعادة تأهيلها واصالحها وذلك عن
طريق تلك البرامج االصالحية داخل السجون وذلك بهدف تعديل سلوكها وجعلها شخصآ
فعاآل في المجتمع ،ومن ثم اعادتها فردآ نافعآ لنفسها وألهلها وبلدها .واضافت الباحثة ان
برامج االصالح بدار التائبات هي ليست اال برامج اصالحية تقوم على تعديل سلوك النزيلة
وتأهيلها ،وتقديم البرنامج المناسب لها حتى يمكن االستفادة من تلك البرامج في ضبط
سلوكها وتعديله حتى تصبح شخصآ سويآ فعاآل في مجتمعة.
اهداف البرامج االصالحية-:
أكد الحارثي (5403هـ )3 :أن أهمية البرامج االصالحية في اي مؤسسة
(اصالحية) تبرز بسبب كونها تهدف في االساس الى تاهيل النزالء داخل المؤسسات
االصالحية عن طريق اكسابهم مهارات فنية ومهنية تساعدهم على التكيف داخل
المؤسسات االصالحية اثناء قضاء فترة عقوبتهم مع مجتمعهم داخل االصالحية (السجن)
لينخرطوا اناسا منتجين صالحين في مجتمعهم بعد قضاء فترة العقوبة ،ويمكن ابراز اهداف
البرامج االصالحية في النقاط التالية:-
.0
.0
.3
.4

.0
.6

توعية النزيل بأمور دينه متعلقة بالعبادات واالخالق.
توعية النزيل والعمل على تكيفه مع البيئة المحيطة.
العمل على تعديل سلوك وميول النزيل العدوانية واالنحراف وابدالها بسلوك اجتماعية
صحيحة.
العمل على تاهيل النزيل اجتماعيآ داخل السجن واستثمار طاقتة الجسمانية والنفسية
والفعلية في اعداده وتدريبه وحثه على مواصلة تعليمه ،او محو اميته وتقويم سلوكه
واخالقه وتعويده على التعاون وتقبله للتعليمات في السجن.
العمل على رعاية اسرة النزيل وتقديم المعونة الالزمة لها بما يكفل الحياة الكريمة
ويبعدها عن االنحراف.
المحافظة على صلة النزيل باالشخاص الذين يرعون مصالحه وكذلك بالهيئات
االجتماعية.
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 .0اتخاذ كافة التدابير االجتماعية والوقائية لتتبع حالة النزيل المفرج عنه ومراقبته
اجتماعيآ بعد اطالق سراحه وارشاده وتبصيره والعمل على اندماجه ،واستقراره في
المجتمع.
 .2تنمية السلوك الخلقية ،واالجتماعية والصحية ،وتنمية المهارات المكتسبة لدى النزالء.
 .7استثمار اوقات فراغ النزالء بوسائل مفيدة وايجابية مع تنمية عناصراللياقة البدنية
للنزالء.
ترى الباحثة ان اهم اهداف تلك البرامج االصالحية المقدمة للنزيالت هي ان تقوم
تلك البرامج على تعديل السلوك وميول النزيلة العدوانية ،وابدالها بسلوك اجتماعي،
وكذلك توعية النزيلة وتعليمها امور دينية ،وجميع العبادات التي تستطيع من خاللها
تقوية الوازع الديني؛ اي رفع الضابط الديني لديها حتى ال يقع في االنحراف او السلوك
االجرامي.
البرامج االصالحية المقدمة للنزيالت بدار التائبات-:
 .5كورس الخبائز والمعجنات والحلويات.
 .0تجفيف وتصنيع اللحوم.
 .3تصنيع االلبان.
 .4تلوين الزجاج.
 .0تلوين وطباعة الثياب والمفارش والتطريز.
 .6اعمال السكسك والسلسل الصوفي.
 .0تدوير النفايات.
 .2تثقيف في مجال القانون والصحة العامة.
 .7كيفية ادارة المشاريع االنتاجية.
 .55ندوات ومحاضرات تثقيفية عامة.
 .55كورس تصنيع الجلود.
 .50كورس الحاسب االلي.
 .53اعمال الكوافير والعناية بالبشرة (مطبق تعريفي صادر من ادارة سجون واالصالح
والية الخرطوم .)0552
مبادئ اساسية في تفعيل البرامج التأهيلية والعالجية في المؤسسات االصالحية-:
تعد المبادئ االساسية في تفعيل البرامج التأهيلية في المؤسسات االصالحية ذات عالقة
بنجاح البرامج المقدمة للنزالء في المؤسسات االصالحية ،وهي على النحو التالي-:
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 .5البد من ايمان المسؤولين عن السجون وقناعتهم بتالزم المجتمع والجاني معآ ،فيجعلون
من السجن مكانا لالنتقام من الجريمة في شخص الجاني والبد ان يكون السجين ممهدا
النتشال من راح ضحية الجريمة وارجاعه الى الصواب عن طريق التوجية السليم.
 .0يجب ان يكون العالج واالصالح عن طريق التفريد وليس التوحيد.
 .3يجب اال يلغى دور العقوبة االجتماعية باي حال من االحوال دور السجن التاهيلي.
 .4يجب ان يحتوي السجن على مكتبة متكاملة.
 .0يجب ان يحتوي السجن على خدمات طبية متكاملة.
 .6يجب تدريب العاملين في السجون على االسعافات االولية.
 .0يجب ان تكون االعاشة والتغذية تحت رقابة الخدمات الطبية.
 .2يجب ان تهيأ للسجناء الفرصة لممارسة الرياضة وشغل وقت الفراغ.
 .7يجب ان ينظر القائم على عملية التاهيل واالصالح الى السجين كشخص يحتاج الى
العالج وليس عدوا يستحق العقوبة(.اليوسف5405،هـ.)36 :
ان البرامج االصالحية والبرامج العالجية يعمالن بشكل متكامل لتهئية النزيل واعداده
ليصبح مواطنآ صالحا سويا ،ولذا فان هناك تواصال وارتباطا بين مفهوم البرامج
االصالحية والبرامج العالجية ،فهما يعمالن بشكل متكامل الحداث تعديالت جوهرية في
سلوك النزيل (اليوسف.)30 :0554،
برنامج تشغيل النزيالت بدار التائبات :هذا البرنامج ذو شقين-:
 -5دون مقابل :في اطار اصحاح البيئة واعداد الوجبات وتوزيعها.
 -0بمقابل :في البرامج االنتاجية وتكفل للنزيلة نصيبها المادي في العملية االنتاجية
ويشرف عليها ضابط مسؤول عن االنتاج.
حاليآ توجد برامج تشغيلية تتمثل في االتي:
 -5كافتيريا داخلية.
 -0تصنيع الخبائز والمعجنات والحلويات.
 -3مشغل التريكو والتطريز.
 -4مغسلة وكي المالبس.
 -0مشاريع الدخل الفردي مثل المكانس والدمى والمجسمات وادوات النظافة لالستحمام
والدخل هنا يعود مباشرة للنزيلة.
 -6تم انشاء معرض دائم العمال النزيالت يتم بواسطتة عرض وبيع منتجاتهم.
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وتوجد مشاريع انتاجية موسمية مثل اعداد البهارات ومشروبات شهر رمضان واعداد
الخبائز خالل االعياد (مطبق تعريفي صادر من ادارة السجون واالصالح والية الخرطوم
.)0552
وسائل نجاح البرامج االصالحية-:
هناك مبادئ اساسية يجب اال تغيب عن اذهان العاملين على امور المؤسسات
االصالحية ،كما يجب مراعتها دائما االتحيد عن غياياتها االصلية ،وتحقيق اهدافها التي
رسمها المجتمع ،وهذه المبادئ االساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:
 .55التركيز على مبدأ التقويم واالصالح وليس القصاص والتعذيب.
 .55التركيز على حماية المجتمع ومؤسساته وحماية المصلحة العامة ،وحماية المجتمع،
وحماية النزيل من العودة الى الجريمة.
 .50الهدف االساسي هو العالج واالصالح عن طريق التفريد وليس التوحيد ،وذلك عن
طريق التصنيف.
 .53التركيز على اهمية دور العاملين والمختصين والمشرفين في المؤسسات
االصالحية.
ولنجاح العمل في المؤسسات االصالحية ينبغي التذكير بالموجبات التالية-:
 .5ضرورة ايمانه بما يفعل وضرورة تمتعة بالقدر الكافي من الخبرة.
 .0ضرورة فهمه لطبيعة عمله.
 .3وجود الرغبة لديه في مواصلة العمل.
 .4المراجعة الدائمة للعمل داخل المؤسسة االصالحية التي يعمل فيها( .طالب5403 ،هـ:
.)055-055
اعداد البرامج-:
ذكر مقدم (5403هـ )3 :أن اعداد البرامج من وسائل نجاح البرامج االصالحية،
فيجب اثناء مرحلة اعداد البرامج تحديد االولويات حسب اهميتها واهدافها ،وتوزيع
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التخصصات على االقسام وتحديد طرق التنفيذ مع مراعاة الموارد البشرية والمالية والفترة
الزمنية النجاز البرامج ،وايضآ تحديد اجراءات واساليب المتابعة والتقويم.
وأضاف(.العوجي5773،م )00 :أن من هنا تنصهر البرمجة ضمن خطة شاملة
موضوعية باالستناد الى المعطيات المستخلصة من البحوث الشخصية التى اجريت على
النزالء من االفراد والجماعات ،والى االهداف المرحلية والنهائية.
تنفيذ البرامج-:
يق وم بتنفيذ البرامج مجموعة من المختصين االجتماعين والنفسيين واالطباء
والمدربين والواعظين .والبد في هذه المرحلة من توفير شروط لضمان نجاح التنفيذ هي:
 -5وضوح االهداف.
 -0مدى قبول المنفذين لهذه االهداف.
 -3اشراك المعنيين (النزالء) في عملية التخطيط.
 -4توفير الموارد المالية والبشرية المناسبة.
 -0تحديد المسؤوليات والواجبات(.مقدام5403 ،هـ.)3 :
واثناء تنفيذ البرامج يجب ان يكون هناك عوامل مساعدة النجاح البرامج مثل:
المكافات والتقدير والتشجيع ،والمساعدة على تذليل الصعاب والتعاون ،كما ان توفير
الحوافز الفعالة للمتدربين تزيد من حماسهم ،وذلك الن المتدرب يبتغي عادة من وراء
التدريب نشاطا يثير فيه نزاعات اتقان العمل ،ويبعث فيه روح المنافسة واشباع الحاجات
المادية والمعنوية(.مرعي5450 ،هـ.)00 :
وعلى المؤسسات االصالحية توفير المناخ النفسي واالجتماعي المالئم لعملها ،مما
ي بعد عن ميدانها كل مظاهر القسوة والتسلط والقهر دون ان يمس ذلك بالنظام العام
(العوجي.)066 :5773 ،
متابعة تنفيذ البرامج-:
المتابعة هي عملية التعرف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج كما خطط له ،والتعرف
على المعوقات وازالتها ،وهي تبدا عادة بعد البرنامج في تنفيذ الخطة وتكرر بعد كل فترة
زمنية معينة ،ويقوم بالمتابعة االدارات العليا للمؤسسة االصالحية والمشرفون على
البرامج واالخصائيون والمدربون .ومرحلة متابعة تنفيذ البرامج تبدا من بداية تنفيذ
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البرامج ،وذلك عن طريق العاملين داخل المؤسسة االصالحية عن طريق اجراء
االختبارات على النزيل ،وكذلك مالحظة وضوح تلك البرامج االصالحية في تعديل سلوك
النزالء داخل السجون (مقدم5403 ،هـ.)4 :

تقييم تنفيذ البرامج- :
وتكون هذه المرحلة اثناء تنفيذ البرامج ايضا ،ويتم خاللها معرفة االيجابيات
والسلبيات للبرامج ،ويتم فيها عالج السلبيات وتدعيم االيجابيات وتالفي االخطاء وتصحيح
االوضاع ،والتقويم عملية مالزمة لكل مشروع اذا اريد له تحقيق اهدافه ،واذا يساعد في
اظهار فاعلية القوى العاملة فيه محددا مدى اقترابها او ابتعادها عن االهداف (العوجي،
.)403 :5772
وسائل تنفيذ البرامج-:
ومما ال شك فيه انه عند وجود وسائل داخل تلك المؤسسات االصالحية قد تساعد
على نجاح البرامج االصالحية ،مثل توفير االمكانيات المادية والمعنوية ،وكذلك وجود
المباني الحديثة داخل تلك المؤسسات فانها تساعد على تلقي البرامج االصالحية والقبول
لها ،حيث توفر جميع االحتياجات للنزالء وهذا يساعد على تعديل سلوكهم .وال شك ان
اتصال النزيل بالمجتمع الخارجي اثناء فترة بقائه في المؤسسة االصالحية يساعده بشكل
كبير على االندماج في المجتمع بعد االفراج عنه .فنظرة المجتمع للنزيل بعد االفراج عنه
لها دور كبير في نفس النزيل فقد تساعده فيما حصل عليه من تاهيل ،وذلك بتوفير فرص
عمل او التسامح تجاهه ،وقد يحدث العكس تماما عندما يرفض المجتمع النزيل بعد االفراج
عنه .فالمجتمع الذي يرفض انصهار المفرج عنه بعد اصالحه يجني على نفسه ،النه
باضطهاده ونبذه يخلق منه عدوا اشد حقدآ من ذي قبل (العوجي.)550 :5773 ،
ومن هنا تبقى نظرة المجتمع للنزيل هي احدى اهم وسائل نجاح عملية التأهيل.
فعن ابي هريرة رضى هللا عنه قال :نهى النبي صل هللا عليه وسلم عن سب المذنب بعد
معاقبته ،فعندما قال رجل لشارب الخمر اخزاك هللا .قال صل هللا عليه وسلم (ال تقولوا
هكذا ،التعينوا عليه الشيطان) .ومن الوسائل االخرى لنجاح البرامج االصالحية تطبيق
مبدأ العقوبة في التاهيل ومستوى قبول المسؤولين في المؤسسات االصالحية ببرامج
التاهيل ومدة التعاون والتنسيق ،ومدى اشباع البرامج لحاجات النزالء .حيث يعتمد نجاح
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البرامج االصالحية داخل السجون على ان تقوم بتطبيق مبدأ تفريد العقوبة ،وان تسهم تلك
البرامج االصالحية في تعديل سلوك النزالء ،وان تقوم البرامج ببث روح التعاون
والمنافسة الشريفة بين النزالء (الخليفي5456 ،هـ.)305 :
ترى الباحثة عند اعداد البرامج اوتنفيذها ينبغي توفير االمكانيات المادية والبشرية
في المؤسسة االصالحية ،وكذلك االعداد المناسب للبرامج وتنفيذها بشكل صحيح حيث ان
هناك وسائل لنجاح البرامج االصالحية وهي التعاون التام بين جميع العاملين على البرامج
التأهيلية وعدم اظهار الصعوبة في تلك البرامج وقد يكون هناك وسائل لنجاح برامج
التأهيل هم المنفذون للبرامج ويعبرون من نجاح البرامج فنجاح البرامج التأهيلية عملية
تحتاج الى جهود وتعاون وصبر ،وعند عدم وجود تلك العوامل فقد يؤدي الى فشل هذه
البرامج االصالحية .
عالقة دار التائبات باالجهزة العدلية:
 .5يوجد مشرف على اعمال السجون من قضاة المحكمة العليا.
 .0يوجد قضاة مشرفين على المنتظرات قيد المحاكمة في كل محلية داخل والية
الخرطوم.
 .3يوجد وكيل نيابة مشرف على المنتظرات قيد التحري.
 .4في اطار العالقة بين الدار واألجهزة العدلية تتمتع النزيالت باالتي:
أ .اسقاط متبقي العقوبة او الغرامة في جرائم الحق العام عبر دوائر قضائية تشكل من
رئيس القضاء.
ب .اسقاط العقوبة في المناسبات واالعياد القومية والوطنية والمناسبات الدينية واالعياد.
ج .التمتع بخدمات لجان الغارمين لنزيالت الحق الخاص عبر محورين:
 لجنة الغارمين بالهيئة القضائية.لجنة الغارمين بالدار ويتمثل عملها في تفعيل األموال المستقطبة من فاعلي الخير من
األفراد والمنظمات والهيئات االعتبارية(مطبق تعريفي صادر من ادارة السجون
واالصالح والية الخرطوم .)0552
النظريات االجتماعية-:
يمكن استعراض هذه النظريات على النحو التالي:
النظرية الوظيفية-:
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أورد الرميح ( )02 -00 :0554أن االتجاه الوظيفي يستند في دراسته للمجتمع الي
افتراض ان المجتمع يمكن دراستة على انه نسق من اجزاء تسعى كتآزره لتحقيق حالة
توازن قوامها التالؤم المتبادل بين هذه االجزاء ،وان اي خلل في اداء هذه االنساق الفرعية
يمكن ان يؤدي الى بروز ظاهرة او مشكلة اجتماعية في بقية انساق المجتمع .ويمكن ان
نفهم هذه االنساق في ضوء النظرية الوظيفية من خالل رؤية (بارسونز) لمتطلبات النسق
الوظيفية على النحو التالي-:
 .5التكيف او التوافق مع البيئة :ويعني هذا ان المجتمع البد ان يواجه الحاجات الشباع
اعضائه حتى يستمر في البقاء ،وتبدا من الحدود الدنيا (الطعام ،الماء) واستمرارها.
وهذا المتطلب يعود بالضرورة الي ان يتكامل النسق االجتماعي مع البيئة الخارجية،
ويتضمن هذا المتطلب جانبين:
 .0تاقلم النسق مع الحقيقة الخارجية غير القابلة للتغير.
 .3محاولة النسق االيجابية لتغير المواقف لصالحة.
ولذلك سوف نرى المؤسسات االصالحية داخل السجون وداخل االنساق االجتماعية
تقوم بدورها االصالحي ،وتاهيل السجناء اجتماعيآ لكي يعودوا افرادآ اسوياء صالحين
نافعين النفسهم وللمجتمع.
 -5تحقيق الهدف -:ويعني هذا تحقيق المؤسسة االصالحية اصالح النزالء ليعودوا
مواطنين صالحين ملتزمين فاعلين في مجتمعهم ،والمؤسسة ال تحقق اهدافها بمعزل
عن المجتمع بكل مكوناته .وهذا المتطلب الوظيفي يدخل ضمن اعتبار(بارسونز) ان
الفعل موجه نحو غاية معينة .واليهمنا هنا االهداف الفردية ،ولكن االهداف الجماعية
المشتركة العضاء النسق .وعلى اية حال فان تحقيق الهدف يعتبر اشباعا مطلوبآ لذاته
وتحقيق من خالل تراكم الفعل ،وتحقيق الهدف يعبر عن الغاية والتكيف يعبر عن
الوسيلة؛ والن هناك اهدافآ عديدة متزامنة الي نسق اجتماعي فان متطلب تحقيق الهدف
يتضمن االختيار بين االهداف المختلفة ،ومن ثم وضع سلم لالولويات وحشد
االمكانيات والطاقات وتوجيهها نحو تحقيق الهدف .والموسسات االصالحية في
السجون تسعى الى تحقيق اهدافها عن طريق تاهيل النزالء واصالح النزالء هو ما
تصبوا اليه تلك المؤسسات االصالحية في تاهيل النزالء.
 -0التكامل -:كي يحافظ النسق على وجوده البد من تخفيف درجة معينة من التنسيق
والضبط بين مختلف مكونات النسق االجتماعي الداخلية؛ أي أن تخلو العالقة بين هذه
المكونات من الصراع والتوتربين هذه المكونات .فالبد أن يكون هنالك تكامل من جميع
العاملين داخل المؤسسات االصالحية ،وتحقيق أهداف البرنامج االصالحية والعمل
بها داخل السجون.
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 -2الكامنات -:في أي نسق اجتماعي ألفراده أن يتأثروا بحاالت التعب أو االشباع أو
لمتطلبات نسق اجتماعي آخر هم أعضاء فيه ،ولهذا فان جميع االنساق االجتماعية تمر
بفترة زمنية يتوقف فيها أفراد النسق عن التفاعل مؤقتا ،وأثناء هذه الفترة فانه يجب
ابقاء التزام األعضاء نحو قيم ومعايير النسق ،وفي الوقت المناسب يعود األعضاء إلى
ممارسة أدوارهم والدخول مرة أحرى في عملية التفاعل (الرميح.)07 :0554 ،
وأوضح طالب ( )044 :0550أنه يوجد أمل في اصالح النزيل وذلك في تطوير دور
االيواء ،والتخفيف من اآلثار السلبية لديه ،وذلك عن طريق االعداد المهني ،والتدريب
وعن طريق البرامج االصالحية والنشطة التي تحقق األهداف المرجوة ،وذلك في مساعدة
النزالء وعودتهم إلى الطريق الصحيح .وال شك ان عملية االصالح والتاهيل داخل
المؤسسات االصالحية نالت نصيبا كبيرآ من االهتمام في السجون ،وعملت على تطبيق
افضل البرامج االصالحية من برامج اجتماعية ودينية ونفسية وثقافية ومهنية وتعليمية
وصحية ،وكان هدفها اصالح النزيل وتعديل سلوكه ،واعادته الى مجتمعة شخصآ نافعا
وصالحآ .حيث تكون جميع البرامج االصالحية عملها االساسي هو تطبيق تلك البرامج مع
نزالء االصالحية حيث يكون الهدف تعديل سلوك النزيل من الالسوي الى سوي وهذا
يكون هدفه االساسي في االصالحية.
وترى الباحثة ان البرامج االصالحية تقوم بدور مهم في مجال االصالح ،ودور
البرام ج االصالحية هو تعديل سلوك النزالء ،وتوجيهه توجيهآ صحيحآ وسليمآ ،وتأهيلهم
حتى يصبحوا في مجتمعهم اشخاصآ صالحين ،والبرامج االصالحية لها دور مهم في تقديم
المساعدة لسبل عيش افضل.
اساليب ادارة المؤسسات االصالحية-:
تنقسم اساليب ادارة السجون الى خمسة انظمة هي:-
 .0النظام الجمعي-:
تكون طبيعة وآلية التنفيذ في تلك السجون بان يعيش النزالء بشكل جماعي طول الوقت
اثناء القيام بكل المهام والواجبات في اماكن العمل او االكل او الترفيه او ممارسة البرامج
االصالحية التاهيلية .وهذا النظام يعتمد اساسا على الجمع بين النزالء وهنا اليتم عزل
النزالء عن بعضهم البعض او تفريقهم الى فئات ،بل نجدهم يعيشون مع بعضهم البعض
وهو النظام التقليدي (الكالسيكي) وهذا النظام يتواجد فيه النزيالء مع بعضهم البعض
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بصورة دائمة ،ويشتركون في كافة النشاطات اليومية مثل :االكل والنوم والعمل والرياضة
والتعليم ،وكل النشاطات التي يزاولونها (طالب.)526 :0550 ،
ذكر العجرفي ( )033 -030 :5400أن مزايا وعيوب النظام الجمعي هي-:
مزايا النظام الجمعي-:
 .5هذا النظام غير مكلف.
 .0تنظيم العمل داخل السجن.
 .3اقل اضرارا بالصحة النفسية ،النه اقرب ما يكون من الحياة الخارجية.
 .4يساعد في تحقيق اغراض التهذيب والتعلم والعمل.
 .0يساعد على سهولة االندماج مع المجتمع االجتماعي بعد خروجة.
عيوب النظام الجمعي-:
 -5يتعلم المجرمون المبتدئون في الجريمة من عتاة المجرمين.
 -0تكوين عصابات اجرامية.
 -3اتفاق السجناء فيما بينهم للقيام بالعصيان والتمرد.
كما انهم يشتركون في النشاطات اليومية االخرى كالرياضة والتعليم والتدريب اال ان
النساء يتم عزلهن عن الرجال ،كذلك عزل البالغين عن القصر (االحداث).وكان هذا النظام
سائدآ في اوائل القرن التاسع عشر(المرشدي5405 ،هـ.)33 :
 .8النظام االنفرادي-:
هذا النظام يعتمد اساسآ على عزل النزالء عن بعضهم البعض ،حيث يوضع في
عزلة تامة ،وهذا النوع يصعب توفره في المؤسسات االصالحية ،النه يتطلب امكانيات
كبيرة ومؤسسات اصالحية مجهزة جيدآ ومبنية بطريقة خاصة (طالب.)526 :0550 ،
وترى الباحثة في النظام فانه ليس مجدي تمامآ فانه يعيق عملية االصالح والتأهيل الن
النزيل سوف يعاني من العزلة وتأنيب الضمير مما يؤدي الى عدم اصالحه وتأهيله ودمجه
في المجتمع.
وأورد العجرفي (5400هـ )030 :أن مزايا وعيوب النظام االنفرادي هي-:
مزايا النظام االنفرادي-:
 .5عدم وجود االختالط بين السجناء.
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 .0عمد اتاحة الفرصة للمجرمين بافساد المبتدئين.
 .3يبعث الرعب في قلوب المجرمين وردعهم لعدم العودة للجريمة.
عيوب النظام االنفرادي-:
أ /يولد لدى المجرمين نزعة عدوانية شديدة.
ب /ال يستطيع مواجه الحياة بعد خروجه لعدم وجود مهنة
.3النظام المختلط-:
هذا النوع يجمع مابين النظام االول (النظام الجمعي) ،والنظام الثاني االنفرادي
(النظام االنفرادي) .وهو االكثر استعماال في االنظمة االصالحية والعقابية ويكون
االختالط مسموحا به في اوقات النشاط المختلفة في النهار ،ويتم الفصل بينهما في الليل
(النزالء) او يجمعون معا في بعض االنشطة دون االخرى ،وفي اوقات محددة فقط في
النهار ،وينفصلون عن بعضهم البعض في الليل (طالب.)526 :0550 ،
مزايا النظام المختلط-:
 .5يخفف االضرار النفسية والعقلية.
 .0قليل التكلفة.
عيوب النظام المختلط-:
أ /اليمكن فرض الصمت على النزالء.
ب /كثرة المشكالت بين االدارة والسجناء(.العجرفي5400،هـ.)036 :
 -4النظام التدرجي-:
يعتمد هذا النظام على التدرج في العمل حيث يبدا في التشدد في الحبس االنفرادي
الى التخفيف من العزل ،فعلى سبيل المثال يعزل السجين في البداية عزال تامآ ،ثم بعد ذلك
يعزل في الليل فقط ،ويسمح له بالختالط بالسجناء خالل النهار ،ثم يسمح له باالختالط ليال
ونهارآ حتى يصل الى استرجاع حريته (طالب.)520 :0550 ،
وترى الباحثة ان هذا النظام من االنظمة الجيدة التي تعمل بها المؤسسات
االصالحية الن ذلك يساعد النزيل الى تعديل سلوكه وتهذيبه وكذلك لتحسين مستواه الثقافي
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واالخالقي ،وذلك النه يسمح له باالختالط مع النزالء ليآل ونهارآ ،وهذا نوع جيد يطبق
في االصالحيات.
وأورد العجرفي (5400هـ )032 :أن مزايا وعيوب النظام التدريجي هي-:
مزايا النظام التدريجي-:
 .5يساعد النزيل على تدريب وتهذيب نفسه.
 .0يساعد النزيل على تحسين مستواه االخالقي.
عيوب النظام التدريجي-:
 .5حرمان النزيل من تلقي التهذيب.
 .0استخدام اسلوب الشدة في بداية دخوله مما يولد لديه اصابات نفسية.
 -2النظام االصالحي-:
يصنف النزالء (السجناء) في هذا النظام الى ثالث درجات:-
 .5الدرجة الثانية :هي الدرجة المتوسطة :حيث يعطى السجين حال دخوله الدرجة الثانية،
وبعدها ينظر في وصفة مستقبال على ضوء سلوكه داخل السجن او المؤسسة
االصالحية.
 .0اذا احسن السلوك والتصرف داخل السجن (المؤسسة االصالحية) ينتقل الى الدرجة
االولى ،ويصبح بذلك مرشحآ لالفراج عنه (االفراج الشرطي) بعد  6شهور.
 .3اما اذا اظهر تصرفات سيئة في سلوكه فينتقل الى الدرجة الثالثة ،وبذلك يفقد حق التمتع
باالفراج الشرطي وتطول مدة حبسه (اي الى انقضاء مدة محكوميته بالكامل)
حيث ان هذا النظام يعتمد ويطبق المنهج االصالحي بصورة صريحة وعملية اكثر من
غيره من النظم المزكورة سابقآ (طالب)522 -520 :0550 ،
اعالن مبادئ الجمعية االمريكية لالصالح-:
وأضاف غانم ( )00 -05 :5435أن المجلس االمريكي الصالح المبادئ وتطوير
العدالة الجنائية في المجتمع االمريكي وترقية للممارسات االصالحية بالنسبة للمذنبين
البالغين واالحداث الجانحين ،وتكريسآ لمتابعته المبادئ التي وضعها مؤسسوه في عام
( )5205فقد تبنى اعالن المبادئ التالية-:
المبادئ التي اقرت بالجمعية االمريكية لالصالح المنعقد في لوير فيل كنتاكي عام
( )5765في الفترة من  02اغسطس الى سبتمبر ( .)5765ومن أهم هذه المبادئ اآلتي-:
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أ .المبدأ الثالث -:ان العقاب واالصالح يعدان االسلوبان المعاصران المتاحان امامنا لمنع
وضبط الجريمة ونحراف االحداث ،ومن ثم فان المزيد من تطوير وتوسعة دائرة
االصالح هو الهدف الذي يحظي بالقبول االن.
ب .المبدأ العاشر -:ان بناء وتشييد المؤسسات االصالحية البد ان يراعي فيه البرامج التي
تطبق بها حاليآ كما يراعى في ذلك التنوع الكبير في هذه البرامج مستقبال وتوفير
المرونة بها في التصميم والتقديم التكنولوجي المعاصر الحديث ،والذي يالئم تطوير
البرامج االصالحية وظهور الجديد من هذه البرامج.
ج .المبدأ الثالث عشر -:ان المؤسسات االصالحية يمكنها ان تحقق اهدافها وفي التأهيل،
وذلك بتركيز اهتمامها ومواردها على اجراء دراسات كاملة على المذنب نفسه ،وطرق
تقويمه واتباع برنامج عالجي فردي اي لكل نزيل على حدة.
د -المبدأ الخامس عشر -:ان العقوبة التأديبية يجب ان تكون متكافئة مع خطورة الجريمة
وذنب المجرم ،وذلك الن عدم تماثل هذه العقوبة في الجرائم المتماثلة يمثل معاناة للمجتمع
وللمذنب من جانب اخر فان طول البرنامج العالجي الذي يعطى للمذنب لتأهيله يعتمد على
ظروف وخصائص هذا المذنب نفسه،وقد اليكون لذلك عالقة بخطورة الجريمة التي
ارتكبها وفي ظل االخذ بالنظام االصالحي الموجه لضبط الجريمة ،فان العقوبة غير محددة
المدة والتي يديرها اشخاص اكفاء هو افضل الحلول لتحقيق ذلك.
هـ -المبدأ السادس  -:ان مبادئ االنسانية وكرامة االنسان وكذلك التأهيل يتطلب لتحقيقها
أن يوفر المذنب متطلبات الحياة من المأكل والمأوى ،وكذلك تقديم الخدمات الصحية سواء
الجسمية أو العقلية ،فالبد أن تقدم أفضل المعايير الطبية.
و -المبدأ السابع عشر -:الدين يمثل األساس لدعم الجوانب االخالقية والروحية في االنسان،
وبشكل خاص رجال الدين والدروس الدينية واالستشارات الدينية ،مع توافر الخدمات
الالزمة للعبادات الجماعية للنزالء ،فكل هذه عناصر اساسية لنظام االصالح.
ز -المبدأ الثامن عشر -:المكافات للتطابق مع قيمنا الثقافية العليا البد ان تقدم على الخوف
من العقاب في توجيه الصفات االنسانية في النظام االصالحي ،كما هو الحال في المجتمع
الكبير كما يجب ان يتم التاكيد على رفع المستوى الثقافي واالجتماعي في عمليات
االصالح.
ح -المبدأ الحادي والعشرون -:يجب ان يعتمد تشخيص حالة المذنب وتحديد البرنامج
المناسب الصالحه على اكبر قدر من المعلومات ،وذلك عن طريق المتخصصين في علم
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االجتماع وعلم النفس ،حيث يجب ان يسهم اصحاب هذه التخصصات في التشخيص
كفريق للعالج بقيادة ادارة ماهرة حتى تصبح هذه العلوم هي االساس لبرنامج االصالح
المناسب.
ط – المبدأ الثاني والعشرون -:ان برنامج اصالح المذنب البد ان يهيا فرصآ مالئمة لرفع
مستواه التعليمي واالرتقاء بكفايته ومهاراته المهنيةِ ،وزيادة معارفه ومعلوماته عن العالم
والمجتمع الذي يعيش فيه.
ي -المبدأ الثاني والثالثون -:في النظم الديموقراطية فان نجاح اي مؤسسة عامة او مرفق
عام بما في ذلك المؤسسات وادارات االصالح يعتمد في النهاية على الدعم الشعبي
واأل ساس المالي المتين واالشخاص االكفاء ،وبشكل عام فان االصرار على تواجد ادارة
نشيطة ومتطورة في عملية االصالح هي مسؤلية وطنية شعبية ودالة على اهتمامه بمشكلة
الجريمة واالنحراف.
ك – المبدأ الثالث والثالثون -:ان عملية االصالح لها هدفها االمثل في اعادة دمج المذنب
في المجتمع كمواطن عادي ،في ظل البرامج غير المؤسسة فان المذنب يظل عضوآ في
مجتمعه االصلي ولكن في ظل ايداعة داخل المؤسسة فانه البد من تشجيع استمرار
العالقات بينه وبين مجتمعه ،وعمليات االصالح في كل من مراحلها يمكن ان تدعم وتوسع
وتقوى من خالل مشاركة المواطنين.
وترى الباحثة في هذه المبادئ بان المبدأ الثالث والثالثون والمبدأ السابع عشر هما
اهم تلك المبادئ في عملية االصالح والتأهيل حيث يقوم المبدأ االول على اعادة دمج
المذنب في المجتمع وتأهيله واصالحه حتى يصبح عضوآ فعاال في مجتمعه ،اما المبدأ
الثاني وهو يتمثل في الدين وعندما يكون هناك دين فذلك دعما للجوانب االخالقية والروحية
في االنسان .وجميع هذه المبادئ تمثل عنصرآ اساسيآ لعملية االصالح داخل المؤسسات.

90

المبحث الرابع
الدراسات السابقة
تمهيد-:
لم تتمكن الباحثة من الحصول على دراسات سابقة في مجال دراستها تحديدا ،على
حد علمها وإمكانياتها ،والدراسات التي وجدتها لم تتطابق مع دراستها غير أنها حوت
متغير أو متغيرين من متغيرات الدراسة ،وستحاول الباحثة في هذا المبحث ،أن يناقش تلك
الدراسات موضوحة موقف دراستها منها ونقاط اإلستفادة من تلك الدراسات.
الدراسات التي تناولت اتجاهات العاملين نحو مواضيع أخرى ُ:
أوال :درســــات عربــــية:
 -0دراسة :عبد اللطيف خليفة/0927/مصر
موضوع الدراسة :المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي لدى عينة من الطالب ممن
لهم صلة مباشرة بالمرضى النفسيين وغيرهم ممن ليس لهم عالقة مباشرة بهؤالء
المرضى.
هدف الدراسة :هدفت إلى التعرف على المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي لدى
ممن لهم صلة مباشرة بالمرضى النفسيين وغيرهم ممن ليس لهم عالقة مباشرة بهؤالء
المرضى.
نتائج الدراسة :وقد كشفت الدراسة عن نتائج كثيرة كان من بينها عدم وجود فرق بين
اتجاهات االفراد ممن لهم صلة او ليس لهم صلة مباشرة بالمرضى النفسيين نحو المرض
النفسي ،كما تبين ان لمتغير مستوى التعليم اثر ايجابي في اتجاهات االفراد نحو العالج
النفسي وفاعليته ،حيث تبين انه كلما ارتفع المستوى التعليمي يزداد الوعي عند الفرد حول
المرض النفسي وعالجة ،بينما كلما انخفض هذا المستوى عند الفرد كان اكثر اعتقاد بعدم
جدوى العالج النفسي ،وان متغير الجنس ليس له اثر على االتجاهات نحو المرض والعالج
النفسي.
 -8دراسة :عبد اللطيف خليفة/0929/مصر
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موضوع الدراسة :المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي والعالج النفسي لدى عينة
من طلبة المرحلة الثانوية العلمي واالدبي.
هدف الدراسة :دراسة للتعرف على المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي والعالج
النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية العلمي واالدبي.
نتائج الدراسة :وقد تمخضت الدراسة عن وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو المرض
النفسي واساليب العالج النفسي ،وان الطالب يحملون معتقدات وتصورات خاطئة عن
طبيعة المرض النفسي وطرق واساليب عالجه ،كما بينت النتائج وجود فروق بين الذكور
واالناث في اتجاهاتهم السالبة نحو المرض النفسي والعالج النفسي في اتجاه االناث الالتي
اظهرن اتجاهات اكثر سلبية حول االفكار والمفاهيم حول المرض والعالج النفسي.
 -2دراسة :خالد بركات/0997/السعودية
موضوع الدراسة :االتجاهات نحو المرض والمريض النفسي وعالقتة بالمسؤلية
الشخصية االجتماعية وعدد من المتغيرات النفسية لدى عينة من العاملين وذوي المرضى
في مستشفى الصحة النفسية بالطائف وجدة.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة الى التعرف على الفروق في االتجاهات بين العاملين في
مستشفيات الصحة النفسية وذوي المرضى ،وكذلك التعرف على طبيعة االتجاهات نحو
المريض والمريض النفسي لدى العاملين في المستشفيات ولدى ذوي المرضى ايضآ.
عينة الدراسة :حيث بلغت عينة الدراسة ( )050فردآ من الذكور البالغين منهم()500
حالة من العاملين في مستشفيات الصحة النفسية بالطائف وجدة و ( )25حالة من ذوي
المرضى.
أدوات الدراسة :استخدم الباحث مقياس المسؤلية الشخصية االجتماعية من اعداد الحارثي
5770م،
نتائج الدراسة :وفيما يخص النتائج اكدت الدراسة على انه يوجد اتجاه عام ايجابي نحو
المرض والمريض لدى العاملين مع المرضى ولدى ذويهم ايضآ ،واكدت الدراسة على
انه توجد فروق دالة احصائيآ في االتجاهات نحو المرض والمريض النفسي بين العاملين
مع المرضى وذوي المرضى في طريق عالج المرض النفسي فقط عند مستوى
دالة(اكبر )5.50لصالح العاملين مع المرضى.
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 -4دراسة :عفانة واخرون /Afana, A ,et ,al 2000/فلسطين
موضوع الدراسة :اتجاهات العاملين في مراكز الرعاية االولية في قطاع غزة نحو
المرض النفسي.
هدف الدراسة :هدفت الى معرفة اتجاهات العاملين في مراكز الرعاية االولية في قطاع
غزة نحو المرض النفسي.
عينة الدراسة :تكونت من ( )566طبيب عام وممرض وممرضة يعملون في عيادات
وكالة الغوث وعيادات الرعاية االولية الحكومية.
أدوات الدراسة :ولهذا الهدف تم تطبيق استبانة مكونة من ( )07بندآ مقسمة الى ثالثة
اتجاهات :غربية وتقليدية وعاطفية.
نتائج الدراسة :وكشفت النتائج ان المهنيين من كبار السن لديهم اتجاهات تقليدية اكبر
من المهنيين صغار السن ،وان االطباء والممرضين من صغار السن لديهم اتجاهات
غربية اكبر من المهنيين من كبار السن ،وان كبار السن من المهنيين لديهم اتجاهات
عاطفية مع المرض النفسيين اكبر من المهنيين صغار السن.
 -2دراسة :حسن الطراونة/8118/االردن
موضوع الدراسة :االتجاهات نحو المرض النفسي وعالقتها ببعض المتغيرات.
هدف الدراسة :هدف ت للتعرف اثر كل من جنس الفرد ومستواه التعليمي وكونه من ذوي
او غير ذوي مريض نفسي ونوع المرض النفسي على االتجاهات نحو المرض النفسي.
عينة الدراسة :تكونت من  035فردآ من ذوي وغير ذوي المرضى النفسيين.
أدوات الدراسة :اعتمد الباحث مقياس االتجاهات نحو المرض النفسي لكوهيين وسترنج
( )cohen & strong, 1962الذي تم تعديلة الى العربية من قبل (بومدين5727,م)
أهم نتائج الدراسة :كشفت نتائج الدراسة ان اتجاهات افراد المجتمع االردني نحو المرض
النفسي كانت ايجابية نوعا ما مع عدم وجود اثر ذي داللة احصائية لمتغير جنس الفرد.
كما بينت النتائج وجود اثر لمتغيرات المستوى التعليمي في االتجاهات نحو المرض النفسي
وعالجة لصالح المستوى العالي.
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 -6دراسة :احالم القباطي/8112/مصر
موضوع الدراسة :اتجاهات االطباء نحو العالج النفسي بحسب التخصص والممارسة.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى الداللة للفروق في االتجاهات
نحو العالج النفسي بين االطباء ،وفقآ للمتغيرات التالية (الجنس ،االختصاص ،سنوات
ال خبرة،الدرجة العلمية) وكذلك التعرف على طبيعة اتجاهات عينة ممثلة لالطباء اليمنيين
ذوي اختصاصات ودرجات علمية وسنوات خدمة مختلفة نحو العالج النفسي،
عينة الدراسة :عينة الدراسة تمثل ( )%20من المجتمع االصلي للعينة ،حيث بلغت
العينة( )750طبيبآ وطبيبة.
أدوات الدراسة :اعدت الباحثة مقياس لغرض الدراسة (اتجاهات االطباء نحو العالج
النفسي ) بحسب الممارسة والتخصص.
نتائج الدراسة :واشارت نتائج الدراسة الى ان متوسط الدرجة الكلية للعينة اعلى من
الوسط الفرضي ( )02حيث بلغ ( )24. 70بمعنى ان اتجاه العينة نحو االيجابية في العالج
النفسي .وكذلك توجد ذات داللة احصائية بين اتجاهات االطباء نحو العالج
النفسي(التخصص ،الجنس ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية.
 -0دراسة :صالح محمد عبد هللا /8112/السودان.
موضوع الدراسة -:اتجاهات العاملين نحو برنامج الرعاية النفسية االولية وعالقته
برضاهم الوظيفي.
اهداف الدراسة -:هدف هذا البحث لمعرفة اتجاهات العاملين نحو برنامج الرعاية النفسية
االولية وعالقته برضاهم الوظيفي.
عينة الدراسة -:تكونت عينة الدراسة من ( )055من العاملين ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وعدد من الطرق االحصائية المناسبة للدراسة كالوسط الحسابي
واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط وقيمة (ت)
ادوات الدراسة -:وتمثلت ادوات الدراسة في مقاييس االتجاهات نحو برامج الرعاية
النفسية والرضا الوظيفي وهي من اعداد الباحث نفسه.
اهم نتائج الدراسة :تتسم اتجاهات العاملين بااليجابية نحو برنامج الرعاية النفيسة االولية.
توجد عالقة ارتباطية موجبة بين اتجاهات العاملين ورضاهم الوظيفي .
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 -2دراسة :بركات زياد & كفاح حسن /)8116/فلسطين
موضوع الدراسة :االتجاه نحو المرض النفسي وعالجة لدى عينة من الطالب الجامعين
في شمال فلسطين.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة الراهنة الى التعرف على اتجاهات الطالب الجامعيين نحو
المرض والعالج النفسي في ضوء بعض المتغيرات التربوية والدمغرافية :التخصص،
الجنس ،والتحصيل ،والعمر ،ودخل االسرة ،ومكان السكن .ولهذا الغرض.
عينة الدراسة :وطبقت الدراسة على عينة ( )002طالب/طالبة ممن يدرسون في جامعات
شمال فلسطين :القدس المفتوحة بطولكرم .والنجاح الوطنية بنابلس ،وكذلك االمريكية
العربية بجنين ،وكلية خضوري الجامعية بطولكرم.
أدوات الدراسة :واستخدم الباحثان مقياس االتجاه نحو المرض النفسي وعالجة.
نتائج الدراسة :وقد خلصت نتائج الدراسة الى ان اغلبية الطلبة اظهروا اتجاها ايجابيآ نحو
المرض والعالج النفسي تبعآ لمتغير التخصص وذلك لصالح الطالب الذين يدرسون
تخصصات هندسية وطبية وصيدلة ،وكشفت الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيآ
نحوالمرض والعالج النفسي تبعآ لمتغير العمر وذلك لصالح الطالب صغار العمر .كما
وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة احصائيآ نحو المرض والعالج النفسي تبعآ
لمتغير :التحصيل والجنس ،ودخل االسرة الشهري ،ومكان السكن.
 -9دراسة :اسماعيل احمد محمد/8119/فلسطين
موضوع الدراسة :االتجاه نحو المرض النفسي في البيئة الفلسطينية وعالقته ببعض
المتغيرات االخرى.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة الى معرفة اتجاهات ذوي المرضى النفسيين نحو المرض
النفسي في ضوء متغيرات :التدين ،والعمر  ،والجنس ،والمستوى التعليمي ،ومكان السكن،
ودخل االسرة الشهري.
عينة الدراسة :وقد تكونت عينة الدراسة من ( )355شخص ذوي المرضى النفسيين الذين
يعالجون مرضاهم في عيادات برنامج غزة لصحة النفسية ،حيث بلغ متوسط اعمارهم
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( )30.2سنة بانحراف معياري ( )55.3سنة ،حيث شكل الذكور في العينة نسبة (،)%40
بينما شكلت االناث في العينة نسبة ()%00
أدوات الدراسة :وكانت االدوات المستخدمة عبارة عن مقياس االتجاه نحو المرض النفسي
ومقياس م ستوى التدين ،حيث قام الباحث باعداد هاتين االدتين  ،وتم التاكد من صدقهما
وثباتهما.
االساليب االحصائية المستخدمة :وتم استخدام اساليب احصائية متعددة وهي :التكرارات،
والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي ،ومعامل
ارتباط بيرسون ،واختبار(ت) ،وتحليل التباين االحادي .
نتائج الدراسة :كشفت اهم نتائج الدراسة :ان اتجاه ذوي المرضى النفسيين نحو المرض
النفسي ايجابي بنسبة ( ،)%60.6ولقد تبين ايضآ ان االفراد الحاصلين على شهادة الدبلوم
بعد الثانوي لديهم اتجاه ايجابي نحو المرض النفسي اكثر من االفراد الذين مستواهم
التعليمي اعدادي فاقل ،بينما لم تالحظ اي فروق احصائية بين المستويات االخرى ،وانه
ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيآ بين االتجاه نحو االمرض النفسي لدى ذوي المرض
النفسيين والعمر ،وعدم وجود فروقات دالة احصائيا في االتجاه نحو المرض النفسيين تبعآ
للمتغيرين الجنس ومكان السكن.
 -01دراسة :مهند حمدان /8108/فلسطين
موضوع الدراسة :اتجاهات وممارسة مهنيي الصحة النفسية المجتمعية حول العالج
الكالمي في العمل العيادي في مراكز الصحة النفسية المجتمعية في قطاع غزة.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة الى استكشاف معرفة واتجاهات وممارسة مهنيي الصحة
النفسية المجتمعية حول العالج الكالمي في العمل العيادي في مراكز الصحة النفسية
المجتمعية في قطاع غزة.
عينة الرداسة :واخذ الباحث مجتمع الدراسة كامال والمكون من( )75مشارك/ة من مهنتي
الصحة النفسية المجتمعية.
أدوات الدراسة :واالداة التي استخدمها الباحث استبانه لقياس المعرفة واالتجاهات
والممارسة.
منهج الدراسة :واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
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نتائج الدراسة :وكشفت الدراسة عن النتائج الحالية الى ان معظم المشاركين من مهنتي
الصحة النفسية عكسوا معرفة ايجابية تجاه العالج الكالمي مع متوسط  ،00.7كما عكس
المشاركون اسجابات مختلفة لممارسة العالج الكالمي مع متوسط  66.5لالرشاد النفسي،
العالج المعرفي السلوكي  ،03.3العالج االسري ،05.5كما اشارت النتائج الى ان مهنتي
الصحة النفسية من ذوي الدراسات العليا لديهم مستوى اعلى من المعرفة مقارنة مع اولئك
الحاصلين على درجة الدبلوم او درجة البكالريوس.
 -00دراسة :زينب بدوي محمد حنفي/8102/مصر.
موضوع الدراسة :االتجاه نحو المرض النفسي وسمات الشخصية لدي العاملين بمجال
الصحة النفسية.
أهداف الدراسة :التعرف علي اتجاهات العاملين وغير العاملين بمجال الصحة النفسية
نحو المرض النفسي .التعرف علي طبيعة العالقة بين االتجاهات نحو المرض النفسي
وسمات الشخصية لدى العاملين وغير العاملين بمجال الصحة النفسية .التعرف علي دور
المتغيرات الديموجرافية كـ (النوع ،مستوى التعليم ،سنوات الخبرة ،نوع الوظيفة) وسمات
الشخصية (االنبساطية ،والعصابية) في التنبؤ باالتجاه نحو المرض النفسي.
منهج الدراسة :المنهج الوصفي.
عينة الدراسة :اشتملت عينة الدراسة من ( )000فردا بواقع ( )545ذكر و ( )534انثي
تراوحت اعمارهم ما بين ( )07 – 05عاما بانحراف معياري قدره ( )0.40في حين كان
متوسط عمر الذكور ( )02.57عاما بانحراف معياري قدره ( )6.56اما العينة الكلية فقد
بلغ متوسط اعمارهم ( )07.47عاما بانحراف معياري قدره (.)6.25
ومن نتائج الدراسة :توجد فروق دالة احصائيا بين العاملين بمجال الصحة النفسية وغير
العاملين بمجال الصحة النفسية في االتجاة نحو المرض النفسي والفروق الي جانب غير
العاملين بالصحة النفسية .التوجد فروق دالة احصائيا بين الذكور واإلناث من العاملين
بمجال الصحة النفسية في االتجاه نحو المرض النفسي .توجد فروق دالة احصائيا بين
العاملين بمجال الصحة النفسية وغير العاملين بمجال الصحة النفسية في االتجاه نحو
المرض النفسي وفقا لتباين مستوى التعليم (متوسط ,فوق المتوسط) والفروق الي جانب
اصحاب المستوى التعليمي المتوسط .التوجد فروق دالة احصائيا بين العاملين بالصحة
النفسية في االتجاه نحو المرض النفسي وفقا لسنوات الخبرة.
 -08دراسة :محمود أحمد عصفور /8107/فلسطين
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موضوع الدراسة :االتجاهات نحو الممارسة العالجية وعالقتها بالكفاءة المهنية لدى
العاملين في مراكز الصحة النفسية بغزة..
أهدف الدراسة :هدفت الدراسة للتعرف على االتجاهات نحو الممارسة العالجية وعالقتها
بالكفاءة المهنية لدى العاملين في مراكز الصحة النفسية في قطاع غزة ،ومعرفة الفروق
الجوهرية على مقياس االتجاهات نحو الممارسة العالجية ومقياس الكفاءة المهنية والتي
تعزي للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،التخصص ،مكان
العمل ،المستوى التعليمي) .وهدفت ايضآ الى التنبؤ بدرجة الكفاءة المهنية من خالل
االتجاهات نحو الممارسة العالجية.
عينة الدراسة :وتكونت عينة الدراسة من ( )552عامال وعاملة في مراكز الصحة النفسية
بقطاع غزة ،تم اختيارهم بالطريقة القصدية،
منهج الدراسة :واتبع الباحث المنهج الوصفي االرتباطي.
أدوات الدراسة :حيث استخدم الباحث مقياسي :االتجاهات نحو الممارسة العالجية،
والكفاءة المهنية (من اعداد الباحث) ،لتحقيق اهداف الدراسة.
نتائج الدراسة :ومن اهم نتائجها أن :العاملين لديهم اتجاه نحو الممارسة العالجية بدرجة
مرتفعة .وجود فروق ذات داللة احصائية في االتجاهات نحو الممارسة العالجية تعزي
لمتغير المستوى التعليمي (لصالح الدراسات العليا).
ثانيا :الدراســــات األجنبــــية:
 -0دراسة بينتز وادجرتون وميلر /0970/بريطانيا
موضوع الدراسة -:التصورات واالتجاهات العامة نحو االمراض النفسية.
اهداف الدراسة -:تهدف هذه الدراسة الى التعرف على التصورات العامة نحو المرض
النفسي واسبابة وطرق عالجه والتصورات الشائعة عن مستشفيات االمراض النفسية .
عينة الدراسة -:اجريت الدراسة على عينة من المدرسين حجمها ( )365مدرسا وعينة
من الجمهور العام حجمها ( )5450غير متعلمين.
ادوات الدراسة -:تم تكوين استخبار من ( )500سؤال تدور حول الجوانب االتية :البيانات
الديموغرافية ،االتجاهات العامة نحو طبيعة المرض النفسي واسبابه ومستشفيات
االمراض النفسية.
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اهم النتائج -:قد اظهر كل من الجمهور العام والمدرسين اتجاهات سلبية نحو المستشفيات
االمراض النفسية كما اوضحت نتائج الدراسة ان هناك اتجاهات سلبية لدى الجمهور
والمدرسين بشكل عام نحو طرق العالج المستخدم لعالج هؤالء المرضى ويؤيد ذلك
 %73من المدرسين مقابل  %25من الجمهور يرون انه اليحدث تحسن نتيجة للعالج في
هذه المستشفيات.
 -8دراسة :والكير/WalkerK1993/امريكا
موضوع الدراسة :العالقة بين المعتقدات واالتجاهات نحو المرض العقلي والعالج النفسي
لدى الطالب من مستويات تعليمية مختلفة.
هدف الدراسة :لمعرفة العالقة بين المعتقدات واالتجاهات نحو المرض العقلي والعالج
النفسي لدى الطالب من مستويات تعليمية مختلفة.
نتائج الدراسة :اشارت نتائجها الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين اتجاهات الطالب
نحو المرض وعالجة وبين المستوى التعليمي وذلك في اتجاه المستويات العليا ،بينما
كشفت النتائج عن عدم وجود عالقة بين اتجاهات الطالب نحو المرض ومتغيرات الجنس
والتحصيل الدراسي والتخصص.
 -2دراسة :هيرسين/Hersin.K 2001/بريطانيا
موضوع الدراسة :العالقة بين اتجاهات الطالب نحو المرضى العصابيين والذهانيين
وطرق عالجهم.
هدف الدراسة :التي سعت لمعرفة العالقة بين اتجاهات الطالب نحو المرضى العصابيين
والذهانيين وطرق عالجهم.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة الى ان هناك اتجاهات سلبية نحو هذه االمراض باعتباره
يمثل وصمة عار للعائلة ،كما اظهرت النتائج عدم اثر لمتغيرات الجنس والتخصص
والمعدل الدراسي في هذه االتجاهات.
 -4دراسة :كلوكيل و هيدر/Kluegel& HeiderK 2002/امريكا
موضوع الدراسة :مقارنة اتجاهات الطالب الجامعين نحو االفراد المرضى النفسيين مع
غيرهم من العاديين.
هدف الدراسة :بهدف مقارنة اتجاهات الطالب الجامعين نحو االفراد المرضى النفسيين
مع غيرهم من العاديين.
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نتائج الدراسة :بينت الدراسة وجود فروق جوهرية بين اتجاهات الطالب نحو المرضى
والعاديين حيث اظهروا اتجاهات سلبية نحو المرضى بصفتهم افراد مزعجون وغير
مرغوب فيهم في المجتمع.
 -2دراسة :زوزوفسكي /Zuzovsky,2003/روسيا
موضوع الدراسة :اتجاهات عينة من الطالب الجامعيين نحو المرض النفسي وعالجة.
هدف الدراسة :بدراسة لمعرفة اتجاهات عينة من الطالب الجامعيين نحو المرض النفسي
وعالجة.
نتائج الدراسة :حيث اشارت نتائجها الى ان الطالب االكبر سنآ وذوي المستوى التعليمي
المرتفع لديهم اتجاهات ايجابية اكثر نحو المرض النفسي وعالجة مقارنة بغيرهم من
الطالب ،كما بينت النتائج وجود فرق جوهري الثر متغير الجنس في هذه االتجاهات
لمصلحة الطالبات حيث اظهرن اتجاهات ايجابية اكثر من الذكور نحو المرض النفسي
وعالجة.
 -6دراسة :وود/Wood.2004/بريطانيا
موضوع الدراسة :أثر متغيرات التخصص والجنس ومستوى التعليم والعمر في اتجاهات
الطالب الجامعيين نحو المرض النفسي العالج العقلي والعصبي
هدف الدراسة :لمعرفة أثر متغيرات التخصص والجنس ومستوى التعليم والعمر في
اتجاهات الطالب الجامعيين نحو المرض النفسي العالج العقلي والعصبي
نتائج الدراسة :بينت نتائجها ان هناك عالقة ارتباطية بين هذه االتجاهات وبين مستوى
التعليم في اتجاه المستوى العالي ،بينما لم تظهر الدراسة تاثير جوهري للمتغيرات الجنس
والعمر والتخصص في هذه االتجاهات.
 -7دراسة :ليفنسون /Levenson2004/امريكا
موضوع الدراسة :اتجاهات الطالب من الكليات النظرية والكليات العلمية نحو المرض
النفسي وكيفية عالجه.
هدف الدراسة :التي هدفت لمقارنة اتجاهات الطالب من الكليات النظرية والكليات العلمية
نحو المرض النفسي وكيفية عالجه.
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نتائج الدراسة :توصلت الى ان هناك اتجاهات سلبية نحو المضى النفسيين والمستشفيات
النفسية وطرق العالج المستخدمة لعالج هؤالء المرضى لدى الطالب من الكليات
المختلفة ،وان ال اثر جوهري لمتغير الجنس والتحصيل الدراسي في هذه االتجاهات.
 -2دراسة بولوك/Pollock2004/امريكا
موضوع الدراسة :اتجاهات طالب الجامعة في الكليات االدبية نحو المرض النفسي.
هدف الدراسة :لمعرفة اتجاهات طالب الجامعة في الكليات االدبية نحو المرض النفسي.
نتائج الدراسة :اشارت الى وجود اتجاهات ايجابية لدى هؤالء الطالب نحو المض
النفسي ،كما ابدو قناعة كبيرة في فاعلية الطرق العالجية المستخدمة مع المرضى النفسيين.
التعقيب على الدراسات التي تناولت اتجاهات العاملين:
 .5غياب أدوات قياس التجاهات العاملين نحو العالج النفسي بثقافتنا السودانية.
 .0اتجاهات سلبية وايجابية للعاملين نحو موضوعات مختلفة.
 .3عدم وضوح الفرق بين المفاهيم األساسية المرتبطة االتجاهات النفسية ،مثل :المكون
المعرفي الذي يشتمل على معتقدات الفرد وافكاره وتصوراته ومعلوماته عن موضوع
االتجاه ،والمكون الوجداني الذي يقوم على مشاعر الفرد وعواطفه وانفعاالته نحو
موضوع االتجاه ،المكون النزوعي إلى استعداد الفرد للقيام بأفعال واستجابات تتفق
واتجاهاته ،ذلك أن االتجاهات هي موجهات لسلوك الفرد ،فهي إما تدفعة على نحو
إيجابي نحو موضوع ما ،أو التصرف على نحو سلبي.
 .4الخلط بين المحددات مثل شخصية العامل ،والمؤشرات وبين المكونات السلبية
وااليجابية.
 .0يستنتج من أغلب الدراسات أن العامل الحاسم في اتجاهات العاملين يؤثر سلبا أو ايجابا
نحو على استجاباتهم بالفرض أو القبول.
 .6ويبدو أن اتجاهات العاملين االيجابية تتحقق فيها الشروط األساسية التي من بينها
استجاباتهم بالقبول ،حيث أن مفهوم االتجاه االيجابي يحقق األهداف التالية:
 .0يربط بين المعتقد االيجابي والوجدان المتزن والسلوك المرغوب فيه.
 .2مؤشر لسلوك العامل أكثر منه محددا له.
 .7ال يتغير كثيرا خالل الزمن ألنه وثيق الصلة باعتقاد العامل.
 .55يركز على الجانب االيجابي.
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 .55يركز على الجوانب الذاتية والمعرفية والفكرية (تقدير الذات ،فاعلية الذات ،تقبل
الذات ،تحقيق الذات) أكثر من الجوانب الموضوعية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة؛ تتناول الدراسة الحالية متغيرا جديدا ،وهو
العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات ،وهذا المتغير لم تتناوله أي من الدراسات السابقة
في حدود اطالع الباحث ويالحظ مما تقدم أيضا ندرة الدراسات العربية التي تناولت
اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت ،ويتضح من الدراسات السابقة تنوعها في
استخدامها إلجراءات البحث من حيث األدوات والعينات والمناهج والمعالجات اإلحصائية
كل حسب أهدافه فقد تباينت واختلفت األدوات والمقاييس منهم من قام بإعدادها منهم من
قام بتعديلها بما يتالءم وبيئته .
فمن حيث اختيار المنهج نجد أن غالبية الدراسات تميزت بإستخدام المنهج الوصفي
لإليفاء بأغراضها .كما اختلفت الدراسات من حيث حجم العينة .حيث بلغت أكبر عينة
( )035في دراسة حسن الطراونة (0550م) االردن  ،بينما بلغ حجم أصغر عينة ()554
عامال من العاملين في مجال العالج النفسي بوالية الخرطوم ،في دراسة منال فرح:
0550م /السودان.
نقاط اإلستفادة من الدراسات السابقة :
تمثلت نقاط إستفادة الباحثة من الدراسات السابقة في اآلتي :
 .5من حيث إختيار منهج البحث فقد إتضح لها أن المنهج الوصفي هو األنسب لمثل هذه
الدراسة.
 .0اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة.
 .3ومن حيث حجم العينة فقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار عينة البحث
الحالية.
 .4ومن حيث إختيار أدوات الدراسة فقد تبين له أن تصميم آداة لقياس اتجاهات العاملين
نحو العالج النفسي للنزيالت ،ضرورة تمليها عدم وجود مقياس معد مسبقا ،وذلك
لخصوصية متغيرات الدراسة.
 .0كما استفاد من الدراسات السابقة في مناقشة الدراسة الحالية.
موقع الدراسة الحالية من الدرسات السابقة:
على حد علم الباحثة وما متوفر لديها من إمكانيات تعتبر هذه الدراسة من الدرسات القليلة
والنادرة في العالم العربي بصفة عامة والسودان بصفة خاصة .فقد فشلت الباحثة في
الحصول على دراسات سابقة في موضوعها تحديدا ،كما نجد أن هذه الدراسة تميزت
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بإستخدامها العالج النفسي للنزيالت والذي لم يسبق أن قامت عليه دراسات اتجاهات
العاملين لدى النساء الجينات بالبيئة السودانية والبيئة العربية ككل ،على حد علم الباحثة إذ
تركزت الدراسات في مجال اتجاهات العاملين نحو متغيرات أخرى دون معرفة عالقة
ذلك بالعالج النفسي نحو نزيالت السجون.
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الفصل الثالث
منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة الميدانية
تمهيد:
ستقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض منهج البحث وتوصيف عينة البحث،
وعرض األدوات المستخدمة في البحث وخصائصها السيكومترية (الصدق والثبات) ،ومن
ثم تقـدم عرضا لمـنهج الدراسة الميدانية ،ثم توضح المعالجـات اإلحصـائية التي إستخدمتها
لتحقيق أهداف البحث.
منهج البحث:
إتبعت الباحثة في هذه الدراسة إجراءات المنهج الوصفي التحليلي .وبالرغم من
أن هدف الوصف هو أبسط أهداف العلم إال أنه أكثرها أساسية ،والمهمة الجوهرية للوصف
هي أن يتحقق للباحث فهما أفضل للظاهرة موضع البحث عن طريق جمع البيانات
والمعلومات المقننة وتكميمها وتصنيفها وإخضاعها للتحليل العلمي الدقيق .ويهدف البحث
الوصفي التحليلي إلى تحليل العمل ،ويتم تحليل عمل أو نشاط الفرد الذي يقوم به في أدائه
لواجباته وكذلك تحيل المهارات والكفاءات الخاصة بالمهن المختلفة (عبدالباقي دفع هللا،
وآخرون.)50 :0552 ،
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من العالمين بدار التائبات  ،واختارت الباحثة العالمين بدار
التائبات ،ألن الراسخ في الثقافة السودانية السجن يتناسب مع طبيعة الرجال الشواذ الذين
يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون (السجن حق الرجال) ،كما أن االنثى يفترض أن
تكون مسالمة وخنوع وهادئة ،كل ذلك يجعل الوصمة االجتماعية والمشاعر االنفعالية من
قلق وتوتر واكتئاب واالنحرافات الجنسية أعلى لدى النساء ،فهن أكثر حوجة لتدخل العالج
النفسي ،الذي يرتبط باالتجاهات النفسية للعاملين بدار التائبات بأم درمان ،وشملت العينة
فئات عمرية مختلفة من العاملين بدار التائبات  .والجدول التالي يوضح حجم هذا المجتمع.
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جدول رقم ( )0يوضح مجتمع العينة
الرتبة

النوع
ذكور

اناث

الفئة العمرية

عدد سنوات الحبرة

ضباط

-

00

()06 – 00

()00 – 5

ضباط صف

-

52

()65 – 45

()44 – 52

رتب أخرى

54

63

()07 – 05

()35 – 5

مصدره الموارد البشرية بدار التائبات ()0552

عينة البحث:
تكونت عينة البحث من مجموعة من العاملين بدار التائبات ،ويبلغ عدد أفراد العينة
الكلية ( )550من العالملين بدار التائبات ،وتم القاء ستة من استبيانات أفراد العينة بسبب
ترك عدد من العبارات دون اجابة ،فاصبح العدد أفراد العينة ( ،)555وتم اختيارهم
بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتتراوح أعمارهن بين ( 05إلى  00سنة).
وعليه قامت الباحثة بالحصول على العينات وذلك من المتوافر في تلك الفترة ،وهي
وقت بداية إجراءات البحث العملية ،وهي الفترة من  /3أبريل  0552 /إلى  /54أبريل/
 ،0552وذلك عن طريق العاملين المداومين في تلك الفترة الزمنية بدار التائبات ألم
درمان .والجدول التالي يوصف عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافية.
توصيف عينة الدراسة:
جدول رقم ( )3يوضح خصائص المبحوثين بعينة الدراسة تبعا
لبعض المتغيرات الديمغرافية
النسبة
التكرار
التدرج
متغيرات
المئوية
التوصيف
3.0
3
ذكور (رجال)
النوع
97.0
98
إناث (نساء)
100.0
101
المجموع
14.9
15
المستوى التعليمي دون الثانوي
34.7
35
شهادة ثانوية
36.6
37
شهادة جامعية
13.9
14
دراسات عليا
100.0
101
المجموع
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مستويات العمر
بالسنوات

مستويات الخبرة
بالسنوات

الرتبة

29
أقل من  35سنة
17
 35ــــ  34سنة
11
 30ــــ  37سنة
18
 45ــــ  44سنة
13
 40ــــ  47سنة
13
 05سنة فأكثر
101
المجموع
38
أقل من  0سنوات
 0ــــ أقل من  55سنوات 13
 55ــــ أقل من  50سنة 13
 50ــــ أقل من  05سنة 13
16
 05ــــ أقل من 00
سنوات
8
 00سنة فأكثر
101
المجموع
8
ضابط
57
ضابط صف
36
أخرى
101
المجموع

28.7
16.8
10.9
17.8
12.9
12.9
100.0
37.6
12.9
12.9
12.9
15.8
7.9
100.0
7.9
56.4
35.6
100.0

محكات إختيار العينة-:
تم تحديد عدد من المحكات إلختيار وقبول الحاالت المشاركة في اجراءات الدراسة
الحالية ،وذلك بهدف إحداث الضبط في تطبيق أدوات الدراسة الحالية لعدد من المتغيرات
التي يتوقع أن تؤثر على نتائج الدراسة الميدانية ،أو مع العمليات المسئولة عن حدوثه.
وتضمنت هذه المحكات المتغيرات التالية-:
 -5العمر :تم تحديد المدى العمري ألفراد العينة بحيث يتراوح بين ( )00 – 05عاما،
وذلك لتالفي عدم النضج في مرحلة المراهقة المبكرة والوسطى والشيخوخة ،والتي
تختلف في هذا المدى العمري في سمات الشخصية ،وهو ما من شأنه أن يؤثر على
استجابات المفحوصين الدوات الدراسة ،وترى الباحثة تقارب بين المراهقة المتأخرة
والرشد بإعتبار أن المراهقة المتأخرة هي المدخل للرشد وتتشابه سمات الشخصية
نوعا ما.
 -0التعليم :روعي في إختيار أفراد العينة توفر شروط القراءة والكتابة على األقل كحد
أدنى لقبول الحاالت المشاركة في عينة الدراسة الحالية وذلك مراعاة لمتطلبات مأل
االستمارة االولية واال ستبيانين ،بحرية بعيدا عن تأثير الفاحص النفسي ،بعد توضيح
التعليمات االجرائية.
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 -3الرتبة :هنالك رتب شرطية مختلفة الفراد العينة تم مراعاة تمثيل مختلف الرتب.
أدوات البحث:
تتكون أدوات البحث أو الدراسة الميدانية من:
 -4إستمارة بيانات أولية.
 -0مقياس االتجاهات النفسية للعاملين بدار التائبات (من تصميم الباحثة لغرض الدراسة
الحالية).
أوال :مقياس االتجاهات النفسية للعاملين نحو العالج النفسي للنزيالت:
يعتبر أداة شاملة قصيرة تشتمل على ( )43عبارة في صورته النهائية تم
استخالصها بالرجوع لعدد من مقاييس اتجاهات العاملين التي صممت الغراض اخرى
التتناسب مع طبيعة الدراسة ،و بالرجوع الهداف العالج النفسي ومكونات االتجاهات
النفسية للعامل ين .وتتراوح خيارات االجابة بين خمسة إختيارات هي :أوافق يشدة ،أوافق
الى حد ما ،محايد ،أرفض إلى حد ما ،أرفض بشدة .قامت الباحثة بتصميمه ليالئم البيئة
السودانية ولتحقيق غرض الدراسة الحالية.
مبررات تصميم المقياس:
 .5حسب علم الباحث ال يوجد مقياس التجاهات العاملين النفسية نحو العالج النفسي
للنزيالت بدار التائبات أو أي سجن نساء آخر بالسودان.
 .0خصوصية متغيرات الدراسة.
 .3توفير آداة قياس مالئمة للبيئة السودانية ،تقيس اتجاهات العاملين النفسية نحو العالج
النفسي للنزيالت يمكن استخدامها في دراسات أخرى مع متغيرات مختلفة ،وفي سجون
نساء بالسودان.
تكييف المقياس على عينة الدراسة:
ركزت الباحثة على النسخة النهائية للمقياس ،وعملت على تكييفها لتناسب البيئة
السودانية ومجتمع الدراسة الحالية.
 .4صدق مقياس اتجاهات العاملين النفسية نحو العالج النفسي:
للتأكد من صدق المقياس أستخدمت الباحثة الطرق التالية-:
 .2الصدق الظاهري-:
قامت الباحثة بعرض المقياس على مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفس
بالجامعات السودانية لقياس الصدق الظاهري "أنظر ملحق رقم ( .)4وطلب منهم أن يبدو
مالحظاتهم عن المقياس ومدى مالئمته للتطبيق على أفراد عينة البحث في البيئة السودانية
على العاملين بدار التائبات ،فضال عن إبداء أية مالحظات أخرى إن وجدت وقد وجد
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المحكمون أن عبارات المقياس مالئمة لقياس ما أعدت له وأوصوا بإجراء تعديل في بعض
عبارات المقياس وذلك بحذف كلمة أو تعديل صياغة العبارة مع اإلحتفاظ بالمعنى
الجوهري.
جدول رقم ( )4يوضح العبارات التي أوصي المحكمون بإعادة صياغتها في مقياس اتجاهات العاملين
النفسية نحو العالج النفسي:
الرقم
5
0
3
55
04
00
00
30
45
45

العبارة بعد التعديل

العباررة قبل التعديل

أعتقد أنه يحسن الروح المعنوية لدى النزيالت
أفتكر أنه يتيح للنزيالت اكتساب مهارات ادارة
الغضب.
أرى أنه يعيد تأهيل النزيالت نفسيآ لالندماج في
المجتمع.
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت لتعلم مهارات
التعامل مع حل المشكالت
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت الكتساب
مهارات تحمل الضغوط.
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت لتحسين الثقة
بالنفس.
يوفر فرصة لتفريغ االنفعاالت للنزيالت
يساعد النزيالت على التنفيس االنفعالي للخبرات
المؤلمة المكبوتة.
يفيد النزيالت في القدرة على اتخاذ القرارات
الصائبة
يساعد النزيالت في ضبط الذات.

يحسن الروح المعنوية لدى النزيالت
يتيح للنزيالت اكتساب مهارات ادارة الغضب.
يعيد تأهيل النزيالت نفسيآ لالندماج في المجتمع.
توفر اساليبه الفرص للنزيالت لتعلم مهارات
التعامل مع حل المشكالت
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت الكتساب مهارات
مواجهة الضغوط وتحملها.
توفر اساليبه الفرص للنزيالت لتحسين الثقة بالنفس
يوفر فرص لتفريغ االنفعاالت السلبية للنزيالت
يساعد النزيالت على التنفيس االنفعالي للخبرات
المكبوتة (المؤلمة نفسيا).
يفيد النزيالت في القدرة على اتخاذ القرارات
المناسبة
يساعد النزيالت في تعلم مهارات ضبط الذات

وبهذه الطريقة أصبح المقياس كما هو في النسخة األولية يتكون من ( )43بندا ،كل بند
به خمسة عبارات متدرجة في الشدة ،التي تقابلها تدرج في الدرجة على الفقرة من (– 5
 )0في العبارات االيجابية والعكس في العبارات السلبية ( .)5 – 0وأصبح صالحا إلجراء
الدراسة اإلستطالعية عليه.
الخصائص القياسية لمقياس اتجاهات العاملين النفسية نحو العالج النفسي للنزيالت:
لمعرفة الخصائص القياسية للفقرات بمقياس اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي
للنزيالت بدا ر التائبات بأم درمان عند تطبيقه بمجتمع الدراسة الحالية ،قامت الباحثة
بتطبيق صورته المعدلة بتوجيهات المحكمين على عينة أولية استطالعية حجمها ()36
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مبحوثا ،تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الحالية ،وبعد تصحيح
االستجابات قامت الباحثة برصد الدرجات وإدخالها في الحاسوب ،ومن ثم تم إجراء اآلتي:
 /0الصدق العاملي :
لمعرفة الصاادق العاملي لمقياس اتجاهات العاملين والعامالت نحو العالج النفسااي
للنزيالت بدار التائبات بأم درمان عند تطبيقه بمجتمع الدراسااااة الحالية ،تم إجراء التحليل
العاملي الكشاافي لجميع الفقرات والبالغ عددها ( )43فقرة فبينت نتائج هذا اإلجراء تشاابع
جميع هذه الفقرات على خمسااااااة عومل (أبعاد فرعية)؛ وهذا يعني أن صااااااورت المقياس
المعدلة بتوجيهات المحكمين هي نفسااااها صااااورته النهائية وهي صااااورة تتكون من ()43
فقرة (انظر ملحق رقم (.))3
 /8صدق االتساق الداخلي للفقرات :
لمعرفة صاااااادق اتساااااااق الفقرات مع الدرجات الكلية لألبعاد بالمقياس عند تطبيقه
بمجتمع الدراساااة الحالية ،قامت الباحثة بحسااااب معامل ارتباط بيرساااون بين درجات كل
فقرة مع الاادرجااة الكليااة للبعااد الفرعي الااذي تقع تحتااه الفقرات المعنيااة ،والجاادول التااالي
يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )0يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس اتجاهات
العاملين والعامالت نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان عند تطبيق صورته النهائية
بمجتمع الدراسة (ن =)36
االتجاهات نحو
الخصائص العامة
للعالج النفسي بالدار
البند م االرتباط
3
5
7
8
9
12
15
20
21
26
31
39

.516
.535
.555
.487
.497
.710
.545
.599
.384
.873
.741
.719

االتجاهات نحو
فاعليته في تحسين
االتزان االنفعالي
م االرتباط
البند
1
2
4
11
25
27
29
30
32
42

.473
.433
.653
.676
.767
.489
.312
.551
.609
.774

االتجاهات نحو
فاعليته في تحسين
تنظيم الذات
البند م االرتباط
6
22
23
24
33
34
40
41

.615
.931
.834
.841
.771
.793
.746
.851
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االتجاهات نحو
فاعليته في تحسين
المهارات االجتماعية
م االرتباط
البند
14
16
17
18
36
37
43

.776
.368
.785
.769
.867
.805
.663

االتجاهات نحو فاعلية
العالج في تحسين
مهارات التوافق العام
م االرتباط
البند
10
13
19
28
35
38

.501
.578
.637
.482
.374
.807

من الجاادول الساااااااابق ،تالحظ الباااحثااة أن معااامالت االرتباااطااات لجميع الفقرات
موجبة اإلشااارة ودالة إحصااائيا عند مسااتوى (( )5.50قيمة أ ّ
ي منها أكبر من (،))5.355
األمر الذي يؤكد تمتع جميع فقرات هذا المقياس بصاااااادق اتساااااااق داخلي جيد عند تطبيقه
بمجتمع الدراسة الحالية.
 /2معامالت الثبات للدرجات الكلية بالمقياس :
لمعرفاة الثباات للادرجات الكلية لألبعاد الفرعية وللدرجة الكلية للمقياس ككل ،عند
تطبيقه بمجتمع الدراساااة الحالية ،قامت الباحثة بتطبيق معادلتي الفا كرونباخ وسااابيرمان ـ
براون على بيااانااات العينااة األوليااة االسااااااتطالعيااة التي حجمهااا ( ،)36فبيّن هااذا اإلجراء
النتائج المعروضة بالجدول التالي:
جدول رقم ( )6يوضح نتائج معامالت الثبات للدرجات الكلية بالمقياس
عند تطبيقه بمجتمع الدراسة الحالية (ن =)36
األبعاد الفرعية بمقياس االتجاهات نحو العالج
النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
الخصائص العامة للعالج النفسي بالدار
فاعليته في تحسين االتزان االنفعالي
فاعليته في تحسين المهارات االجتماعية
فاعليته في تحسين تنظيم الذات
فاعليته في تحسين مهارات التوافق العام
الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات

عدد
الفقرات
12
10
7
8
6
43

معامالت الثبات
سبيرمان ـ براون
ألفا كرونباخ
.881
.843
.902
.941
.787
.960

.824
.875
.903
.929
.830
.965

من الجادول السااااااابق ،تالحظ البااحثاة أن جميع معاامالت الثباات للادرجات الكلية
لألبعاااد الفرعيااة بااالمقياااس أكبر من ( ،)5.02وللاادرجااة الكليااة للمقياااس ككاال أكبر من
( ،)5.70األمر الذي يؤكد تمتع جميع هذه الدرجات الكلية بثبات ممتاز ،وذلك عند تطبيقه
بمجتمع الدراسة الحالية.
ثانيا :إجراءات الدراسة الميدانية:
بدأت الدراسة بعد أن حصلت الباحثة على موافقة من مدير دار التائبات بأم درمان ،
حيث ُس ِمح للباحث بالحضور إلى الدار والتعامل مع العاملين بدار التائبات .وتم إختيار
العينة بالطريقة العشوائية البسيطة من العاملين بدار التائبات في تلك المدة الزمنية.
و بعد إختيار العينة ،طبقت الباحثة استمارة البيانات االولية زائد المقياس تطبيق
فردي) ،وذلك بعد موافقة العاملين على المشاركة الطوعية في االستجابة الدوات الدراسة
بالتطبيق العملي ،بعد شرح تعليمات المقياس والتأكيد على سرية المعلومات الشخصية،
وتوضيح أهداف الدراسة واإلتفاق على طريقة التطبيق.
111

وشملت أدوات الدراسة مقياس االتجاهات النفسية للعاملين بدار التائبات نحو العالج
النفسي للنزيالت وقبل بداية االستجابة على المقياس قامت الباحثة بمأل استمارة بيانات
أولية عن كل فرد من أفراد العينة ،وبعدها قام المفحوص بتسجيل استجاباته على مقياس
االتجاهات النفسية للعاملين بدار التائبات نحو العالج النفسي للنزيالت ،وتم هذا االجراء
بنفس الطريقة مع جميع أفراد عينة البحث.
ثالثا :المعالجات اإلحصائية:
وللت حقق من صحة فروض الدراسة الحالية قامت الباحثة بإستخدام األدوات اإلحصائية
اآلتية:
 .5معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تقع
تحته الفقرات المعنية ،لمعرفة معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجات الكلية لألبعاد
الفرعية بمقياس اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
عند تطبيق صورته النهائية بمجتمع الدراسة.
 .0معادلتي الفا كرونباخ وسبيرمان ـا براون على بيانات العينة األولية االستطالعية التي
حجمهاا ( ،)36لقيااس معاامالت الثباات للادرجاات الكلية بالمقياس عند تطبيقه بمجتمع
الدراسة الحالية.
 .3اختبار اإلشارة ) ، (Sign Testلمعرفة الوجهة العامة التجاهات العاملين والعامالت
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان.
 .4اختبار مان ـ وتني  Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين
لمعرفة داللة الفروق في اتجاهات العاملين والعامالت نحو العالج النفسي للنزيالت
بدار التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير لمتغير النوع (ذكور /
إناث).
 .0اختبار كروسكال ــ والز  ،Kruskal-Wallis Testلمعرفة داللة الفروق في
اتجاهات العاملين والعامالت نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا
لمتغير مستويات العمر.
 .6اختبار كروسكال ــ والز  ،Kruskal-Wallis Testلمعرفة داللة الفروق في
اتجاهات العاملين والعامالت نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا
لمتغير مستويات سنوات الخبرة.
 .0اختبار كروسكال ــ والز  ،Kruskal-Wallis Testلمعرفة داللة الفروق في
اتجاهات العاملين والعامالت نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا
لمتغير الرتبة.
واجهت الباحثة عدة صعوبات في إكمال هذه الدراسة الميدانية ،وذلك لعدة أسباب منها:
عدم تعاون بعض العاملين الذي أدى إلى عدم إستجابتهم للمشاركة في عينة البحث ،مما
يوضح أن نظرة بعض العاملين الزالت قاصرة ،حيث اليوجد الوعي الكامل بطبيعة
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البحوث العلمية التي بدورها تؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للنزيالت ،وبعض العاملين
يلجأون إلى التبرير كحيلة دفاعية لخفض مشاعر القلق الناتج عن اتجاهاتهم السلبية نحو
العالج النفسي للنزيالت ،وعدم اهتمامهم بخدمات الصحة النفسية بصورة عامة .ويرفض
بعض العاملين برامج الصحة النفسية في تجنب واضح ويكون التركيز فقط على العالج
العضوي بانواعه المختلفة ،هذا كله يجعل النزيالت غير مهيئات لتلقي الخدمات النفسية
وغير مدركات ألهميتها.
وترى الباحثة أن العاملين بالمؤسسات االصالحية في السودان بحوجة لمزيد من
التوعية بطبيعة االضطرابات النفسية للنزيالت وآثارها النفسية ،وال توجد احصاءات في
تلك المؤسسات تحدد حجم مشكلة االضطرابات النفسية عند النزيالت.
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
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الفصل الرابع
عرض ومناقشة وتفسير نتائج البحث
تمــهيد
تقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض نتائج التحليل اإلحصائي التي تم التوصل إليها
من خالل اإلجابة على تساؤالت البحث وفروضه ،وتوضيح المعالجات اإلحصائية،
وعرض النتــائج في جداول ثم التــعليق عليها .ثم مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها،
وذلك حسب ترتيب الفروض.
عرض نتائج الفرض األول:
للتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة الحالية ونصه " :تتصف
اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان باإليجابية " ،قامت
الباحثة بإجراء اختبار اإلشارة ( ،)Sign Testوالجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )0يوضح نتائج اختبار اإلشارة ( )Sign Testلمعرفة الوجهة العامة التجاهات العاملين
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان (ن = )101
األبعاد الفرعية بمقياس االتجاهات نحو
العالج النفسي للنزيالت بالدار

تكرار
الرفض
(سلبية)

تكرار
الموافقة
(إيجابية)

الخطأ
المعياري
لالختبار

قيمة (ز)
المحسوبة

قيمة
احتمالية

االستنتاج

الخصائص العامة للعالج النفسي بالدار
فاعليته في تحسين االتزان االنفعالي
فاعليته في تحسين المهارات االجتماعية
فاعليته في تحسين تنظيم الذات
فاعليته في تحسين مهارات التوافق العام
الدرجة الكلية لالتجاهات

12
3

84
95

4.899
4.950

7.348
9.293

.001
.001

3
2
4
4

94
94
93
94

4.924
4.899
4.924
4.950

9.240
9.390
9.037
9.091

.001
.001

إيجابية كبيرة
إيجابية كبيرة
إيجابية كبيرة
إيجابية كبيرة
إيجابية كبيرة
إيجابية كبيرة

.001
.001

مناقشة الفرض األول:
أثبتت نتائج الجدول رقم ( )0صحة توقعات الباحث لهذا الفرض ،إذ تتصف
اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان باإليجابية على
جميع أبعاد المقياس (الخصائص العامة للعالج النفسي بالدار ،فاعليته في تحسين االتزان
االنفعالي ،فاعليته في تحسين المهارات االجتماعية ،فاعليته في تحسين تنظيم الذات،
فاعليته في تحسين مهارات التوافق العام) وعلى الدرجـة الكليـة التجاهات العاملين.
وبالرجوع للدراسات السابقة نجد أن دراسة "تومي واخرون" ( )5765كشفت عن
وجود اتجاهات سلبية لدى الطالبات نحو طرق العالج المستخدمة في عالج المرض
النفسي ،ودراسة محمد امين ( )5764أكدت وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب بصفة
عامة نحو اساليب العالج النفسي ،ودراسة عبد اللطيف خليفة ( )5727والتي تمخضت
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عن وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو المرض النفسي واساليب العالج النفسي .أما
دراسة لطفي عبدالرحمن & ومحمد عبد الجواد ( )5772فقد توصلت الى ان هناك
معتقدات واتجاهات سلبية نحو المرض النفسي والعالج النفسي ،كما توصلت دراسة
مصطفى سويف ( )5760الى وجود اتجاهات سالبة نحو المعارف والمفاهيم النفسية
والعقلية ،وكذلك دراسة ميركل ( )Merkle. 1986توصلت الي ان هناك اتجاهات سلبية
ومعتقدات خاطئة نحو المرض النفسي والمريض النفسي والعالج النفسي
بينما توصلت الدراسة الحالية إلى أن اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت
بدار التائبات بأم درمان تتصف باإليجابية ،حيث اتفقت مع دراسة أحمد عبدالخالق
( )5720التي اشارت الى االتجاهات االيجابية لدى طالبات تخصص التمريض بصرف
النظر عن سمة الشخصية لديهن ،واتفقت مع دراسة بولوك) Pollock (2004التي
اشارت إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى الطالب نحو المرض النفسي ،كما ابدو قناعة
كبيرة في فاعلية الطرق العالجية المستخدمة مع المرضى النفسيين ،وتطابقت مع ما ذهبت
اليه دراسة دراسة احالم القباطي ( )0550بان متوسط الدرجة الكلية للعينة اعلى من
الوسط الفرضي ( )38حيث بلغ ( )84. 92بمعنى ان اتجاه العينة نحو االيجابية في
العالج النفسي .وكذلك ومع دراسة خالد بركات ( )5770التي اوضحت وجود فروق دالة
احصائيآ في االتجاهات نحو المرض والمريض النفسي بين العاملين مع المرضى وذوي
المرضى في طريق عالج المرض النفسي لصالح العاملين مع المرضى ،واتفقت مع ما
أشارت اليه دراسة حسن الطراونة ( )0550إلى ان اتجاهات افراد المجتمع االردني نحو
المرض النفسي كانت ايجابية نوعا ما ،وتطابقت مع ما أكدته خالد بركات ( )5770على
انه يوجد اتجاه عام ايجابي نحو المرض والمريض لدى العاملين مع المرضى ،ومع دراسة
صالح محمد عبد هللا ( )0550التي التي توصلت الي أن اتجاهات العاملين تتسم بااليجابية
نحو برنامج الرعاية النفيسة االولية .واتفقت نوعا ما مع ما توصلت له دراسة كل من:
حمدان ( )0550بأن معظم المشاركين من مهنتي الصحة النفسية عكسوا معرفة ايجابية
تجاه العالج الكالمي .ودراسة محمود أحمد عصفور ( )0550أن العاملين لديهم اتجاه نحو
الممارسة العالجية بدرجة مرتفعة.
وأوضح محمد شحاته ( )060 :0555االتجاه النفسي هو تهيؤ عقلي مكتسب
لالستجابة السالبة او الموجبة نحو اشخاص او موضوعات او رموز في البيئة ،والتي
تستثير هذه االستجابة ،واالتجاه هو الطريقة التي يفكر بها الفرد او يشعر بها تجاه امر من
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االمور ،وهذه الطريقة تؤثر على تصرفه حيال هذا االمر ،بحيث ان االتجاه يبين الى اي
حد يكون الفرد مع او ضد هذا االمر.
وترى الباحثة استنادا على ما سبق ضرورة تطوير وسائل جديدة تستهدف تعزيز
االتجاهات نحو الممارسة العالجية النفسية والتعامل االنساني مع النزيالت بدار التائبات،
ورفع الكفاءة المهنية لدى العاملين .واالستفادة من نتائج الدراسة في تطوير معايير التقييم
التجاهات العاملين في مجال سجون النساء ،والتعرف على الجوانب التي تعيق عملهم،
كذلك عقد لقاءات االشراف االكلينيكي في كل سجن بين الفريق العامل لتبادل المعرفة
والخبرة ،باالضافة الى عمل مجموعات ترفيهية تساعد على التفريغ النفسي للعاملين تهدف
لتخفيف ضغوط العمل لديهم.
وتعزي الباحثة تحقيق هذا الفرض إلى وعي العاملين بدار التائبات بالتأثير النفسي
واالضطرابات االنفعالية التي يمكن أن تطرأ على النزيالت من جراء الضغط النفسي
المرتفع لحجزهن بالدار وسلبهن لحريتهن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون ،وما
يترتب على ذلك من وصمة العار االجتماعية التي قد تالزمهم أمد الدهر بسبب قلة الوعي
المجتمعي (كل ابن آدم خطاء) ،والذي يتسبب حتما في زيادة الضغط النفسي والمشاعر
االنفعالية.
عرض نتائج الفرض الثاني:
للتحقق من صاااااحة الفرض الثاني من فروض الدراساااااة الحالية والذي نصاااااه " :
توجاد فروق دالاة إحصااااااائياا في اتجااهاات العااملين نحو العالج النفسااااااي للنزيالت بدار
التاائبات بأم درمان تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث) " ،قامت الباحثة بإجراء اختبار مان
ـاااـااا وتني  Mann-Whitney Testللفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ،والجدول
التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء :
جدول رقم ( )2يوضح نتائج اختبار مان ـ وتني للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة
داللة الفروق في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان بمجتمع
الدراسة الحالية تبعا لمتغير لمتغير النوع (ذكور  /إناث)
االستنتاج
القيمة
النوع متوسط قيمة (يو) قيمة (ذ)
أبعاد االتجاهات
الرتب المحسوبة المحسوبة االحتمالية
(االتجاهات نحو )...
الفرق غير دال
.109
1.233
85.5
ذكور 30.50
الخصائص العامة
إحصائيا
للعالج النفسي بالدار إناث 51.63
الفرق دال؛
.029
1.900
53.5
ذكور 19.83
فاعليته في تحسين
متوسط اإلناث
االتزان االنفعالي
إناث 51.95
أكبر
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فاعليته في تحسين
المهارات االجتماعية
فاعليته في تحسين
تنظيم الذات
فاعليته في تحسين
مهارات التوافق العام
الدرجة الكلية
لالتجاهات

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

30.33
51.63
28.50
51.69
29.67
51.65
27.17

إناث

51.73

85.0

1.263

.103

79.5

1.404

.080

83.0

1.319

.094

75.5

1.431

.076

الفرق غير دال
إحصائيا
الفرق غير دال
إحصائيا
الفرق غير دال
إحصائيا
الفرق غير دال
إحصائيا

مناقشة الفرض الثاني:
وبمناقشة هذا الفرض من خالل جدول رقم ( )2نجد أن نتائج دراسة هذا الفرض
والتي تدل على أنه توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت
بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث) ،لم تتفق مع توقعات الباحث اال في بعد
فاعلية العالج النفسي في تحسين االتزان االنفعالي ،حيث كان متوسط االناث أكبر من
الذكور .أما في بقية أبعاد المقياس الخمسة األخرى وفي الدرجة الكلية للمقياس فانه ال
توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث).

وبالرجوع للدراسات السابقة نجد أن دراسة عبداللطيف خليفة ( )5720توصلت الي
ان متغير الجنس ليس له اثر على االتجاهات نحو المرض والعالج النفسي ،وتوصلت
لذات النتيجة دراسة سليمان بومدين ( )5727عدم وجود اثر جوهري لمتغير الجنس في
االتجاه نحو المرض النفسي ،وكشفت حسن الطراونة ( )0550عن عدم وجود اثر ذي
داللة احصائية لمتغير جنس الفرد ،وبينت دراسة احالم القباطي ( )0550التوجد فروق
ذات داللة احصائية بين اتجاهات االطباء نحو العالج النفسي تبعا لمتغير الجنس،
وتمحضت دراسة بركات زياد & كفاح حسن ( )0556عن عدم وجود فروق دالة احصائيآ
نحو المرض والعالج النفسي تبعآ لمتغير الجنس ،وكذلك دراسة اسماعيل احمد ()0557
أثبتت عدم وجود فروقات دالة احصائيا في االتجاه نحو المرض النفسيين تبعآ لمتغير
الجنس ،باالضافة إلى دراسة زينب حنفي ( )0550التي أكدت أنه التوجد فروق دالة
احصائيا بين (الذكور /واإلناث) من العاملين بمجال الصحة النفسية في االتجاه نحو
المرض النفسي ،ودراسة كيرني وآخرون ( Kearney, et. al )0555التي دلت على أنه
ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى الى الجنس ،كما توصلت لذات النتيجة دراسة
هيرسين ( Hersin.K (2001عدم اثر لمتغير الجنس ،و لم تظهر دراسة وود ((2004
 Woodودراسة ليفنسون ( Levenson (2004تاثير جوهري لمتغير الجنس ،جميع
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الدراسات أعاله اختلفت مع نتيجة الدراسة الحالية التي تفترض وجود فروق دالة إحصائيا
في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير
النوع (ذكور  /إناث) ،ماعدا بعد فاعلية العالج النفسي في تحسين االتزان االنفعالي ،حيث
كان متوسط االناث أكبر من الذكور ،واتفقت مع ما أشارت إليه دراسة عبداللطيف خليفة
( )5727وجود فروق بين الذكور واالناث في اتجاهاتهم السالبة نحو المرض النفسي
والعالج النفسي في اتجاه االناث الالتي اظهرن اتجاهات اكثر سلبية حول االفكار والمفاهيم
حول المرض والعالج النفسي ،ودراسة زوزوفسكي ( Zuzovsky )0553التي بينت
وجود فرق جوهري الثر متغير الجنس في هذه االتجاهات لمصلحة الطالبات حيث اظهرن
اتجاهات ايجابية اكثر من الذكور نحو المرض النفسي وعالجه.
وأوضح كل من حلمي & محمد ( )544 :0556أن االتجاهات تحتل مكانه بارزة في
كثير من دراسات الشخصية ،وتنظيم الجماعة ،فقد دخلت في كثير من المجاالت التطبيقية،
ويعود االهتمام باالتجاهات هنا الى ان جوهر العمل في هذه المجاالت ،هو دعم االتجاهات
الميسرة لتحقيق اهداف العمل فيها ،واضعاف االتجاهات المعوقة ،واذا اخذنا العالج
النفسي كمثال :نجد انه في احد ميادينه محاولة تغير اتجاهات الفرد نحو ذاته ،ونحو
االخرين ،ونحو عالمه ،لذا البد من دعم االتجاهات االيجابية التي تعين على ترقية اآلداء
في العمل لدى الذكور والناث معا.
وترى الباحثة استنادا على ما سبق أن عدم وجود فروق دالة احصائيا في اتجاه
العاملين بدار التائبات تبعا لمتغير النوع (ذكور اناث) ،يؤكد على أهمية تكامل ادوار
العاملين بدار التائبات بين الجنسين ،كل حسب اختصاصه وطبيعة عمله ،فلذلك البد من
تدريب الجنسين (ذكور/اناث) على القدرات التي تؤهلهم للعمل كفريق ،مع احترام
التخصصية ،والرتبة ،وسنوات الخبرة (األقدمية).
وتعزي الباحثة عدم تحقيق هذا الفرض إلى توزيع عينة الدراسة ،حيث أن عدد
الذكور قليل جدا مقارنة بعدد االناث ،فالعينة الكلية ( )555ثالثة منهم ذكور و ( )72اناث،
وقد تعزي تحقيق الفرض لعوامل ثقافية أخرى مقل الوعي المتكافئ للعاملين بدار التائبات
بين الذكور و االناث ،بطبيعة الضغوطات النفسية التي تعاني منها النزيالت وتتسبب لهن
في اضطرابات نفسية عديدة..
عرض نتيجة الفرض الثالث :
للتحقق من صاااحة الفرض الثالث من فروض الدراساااة الحالية والذي نصاااه" :ال توجد فروق
دالة إحصااائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسااي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير
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مستويات العمر" ،قامت الباحثة بإجراء اختبار كروسكال ـاااـااا والز  ، Kruskal-Wallis Testوالجدول
التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )7يوضح نتيجة اختبار كروسكال ــ والز لمعرفة داللة الفروق في اتجاهات العاملين
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر
(حجم العينة ن = )555
ن

الخصائص
العامة
للعالج
النفسي

تحسين
االتزان
االنفعالي

تحسين
المهارات
االجتماعية

تحسين
تنظيم
الذات

تحسين
مهارات
التوافق
العام

الدرجة
الكلية
لالتجاهات

المجموعات
العمرية

29

49.21

53.98

52.17

50.38

54.33

52.12

17
11
18
13
13
قيمة كا تربيع المحسوبة

47.03
54.45
58.22
48.19
50.08
1.807
5
.875

36.94
51.00
56.94
52.35
53.15
5.214
5
.390

39.91
52.09
55.58
49.31
57.31
3.717
5
.591

49.41
52.05
53.72
50.92
49.88
.272
5
.998

40.82
58.00
56.94
41.88
51.85
5.376
5
.372

41.79
53.82
58.11
47.65
51.65
3.062
5
.690

جميع
الفروق
غير دالة
إحصائيا

جميع
الفروق
غير دالة
إحصائيا

جميع
الفروق
غير دالة
إحصائيا

جميع
الفروق
غير دالة
إحصائيا

جميع
الفروق
غير دالة
إحصائيا

جميع
الفروق
غير دالة
إحصائيا

أقل من  35سنة
 35ــــ  34سنة
 30ــــ  37سنة
 45ــــ  44سنة
 40ــــ  47سنة
 05سنة فأكثر

درجات الحرية لالختبار
القيمة االحتمالية
االستنتاج

مناقشة الفرض الثالث:
وبمناقشة هذا الفرض من خالل جدول رقم ( )7نجد أن نتائج دراسة هذا الفرض
إتفقت مع توقعات الباحث ،والتي تدل على أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات
العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر.
فجميع أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس ال توجد بها فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير
العمر ،أنظر الجدول رقم (.)7
وبالرجوع للدراسات السابقة نجد أن دراسة عفانة واخرون Afana, A ,et ,al
( (2000بينت أن كبار السن من المهنيين لديهم اتجاهات عاطفية مع المرض النفسيين
اكبر من المهنيين صغار السن ،و دراسة بركات زياد & كفاح حسن ( )0556اشارت إلى
وجود فروق دالة احصائيآ نحو المرض والعالج النفسي تبعآ لمتغير العمر وذلك لصالح
الطالب صغار العمر ،ودراسة زوزوفسكي  Zuzovsky (,(2003اشارت نتائجها الى
ان الطالب االكبر سنآ لديهم اتجاهات ايجابية اكثر نحو المرض النفسي وعالجه مقارنة
بغيرهم من الطالب ،أما الدراسة الحالية فاختلفت مع هذه الدراسات الثالثة السابقة حيث
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ذهبت إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي
للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر .واتفقت هذه النتيجة مع
دراسة كل من اسماعيل احمد محمد ( )0557والتي توصلت إلى انه ال توجد عالقة
ارتباطية دالة احصائيآ بين االتجاه نحو المرض النفسي لدى ذوي المرض النفسيين
والعمر ،ودراسة وود  (2004) Woodوالتي لم تظهر تاثير جوهري لمتغير العمر في
اتجاهات الطالب الجامعيين نحو المرض النفسي العالج العقلي والعصبي.
أكد حامد زهران ( )502 :0553أن قياس االتجاه النفسي يهدف الى معرفة الموافقة
أو المعارضة بخصوص االتجاه ،ومعرفة شدة االتجاه ،ومعرفة ثبات االتجاه .ومن اهم
شروط قياس االتجاه وضوح موضوع االتجاه وبساطته ،واهميتة بالنسبة للمفحوصين.
وأن سبب اهتمام المشتغلين بعلم النفس االجتماعي بموضوع االتجاهات بصفة عامة هو
افتراضهم أن االتجاهات تؤثر تاثيرآ واضحآ في السلوك االجتماعي للفرد والجماعة.
وترى الباحثة أن األمراض النفسية من أكثر الموضوعات التي يحيط بها الغموض
الذي يدفع الناس إلي تبني أفكار وتصورات غير واقعية حولها ،ومعتقدات غريبة عن
أسباب المرض النفسي ،الذي يتعارف العامة علي وصفه بحالة "الجنون" وعن المرضى
النفسيين الذين يطلق الناس عليهم وصف ” المجانين” وتمتد المفاهيم الخاطئة لتشمل
تخصص الطب النفسي بصفة عامة ،ولقد كانت النظرة السلبية تمنع الكثير من المرضى
النفسيين وذويهم من طلب العالج مبكرا لدي العيادات النفسية ،ويكون الطب الشعبي أو
وسائل الشعوذة هي االختيار األول للمرضى وذويهم حيث ال يتضمن ذلك شعورا بالوصمة
بينما ينطوي التعامل مع الطب النفسي علي وصمة في نظرهم ،وهذا كان ما يحدث إذا ما
أصيب أحد أفراد األسرة بالمرض  ،تخشى األسرة أن تخبر أحدا بذلك  ،بل إنها قد تخشى
أن تذهب به للطبيب النفسي حتى ال تلتصق به الوصمة ،وهذا ما يبرر رفض الكثير ممن
يعانون من المرض النفسي ،أو من حولهم من أن يذهبوا بالمريض للطبيب بمجرد ظهور
المرض ،ويذهبون في طرق أخرى ملتمسين العالج من غير المتخصصين ،وتتفاقم الحالة
حتى يضطرون في النهاية للذهاب إلى المتخصص ولكن بعد فوات األوان.
وتعزي الباحثة نتائج هذا الفرض إلي أن العاملين جزء من المجتمع ،حيث أن
التغيرات الثقافية الحالية نحو الوعي باهمية الصحة النفسية والنظرة االيجابية للعالج
النفسي وتقبل المريض النفسي وأن عامل العمر ليس حاسما بالضرورة في اكتساب الثقافة
السائدة حاليا ،لذا لم توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي
للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر ،والسبب في ذلك يعود إلى
العالمين بشرطة السجون يمثلون نوعية مثقفة بابعاد عملهم الخدمي االنساني ويمتلكون
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المعارف والمعلومات الجيدة عن مسئولياتهم ومهمامهم تجاه النزيالت ،وذلك من خالل
تدريبهم وتأهيلهم والذي يعتبر أساسيا في تكوين اتجاهاتهم نحو العالج النفسي للنزيالت،
كما ان االتجاهات تتكون من عدة أبعاد هي :البعد المعرفي ،والبعد العاطفي ،والبعد
التقويمي ومن أجل الحكم على موضوع معين ال بد من توفر المعلومات الكافية عن ذلك
الموضوع.
عرض نتيجة الفرض الرابع:
للتحقق من صااااحة الفرض الرابع من فروض الدراسااااة الحالية والذي نصااااه" :ال
توجاد فروق دالاة إحصااااااائياا في اتجااهاات العااملين نحو العالج النفسااااااي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة " ،قامت
الباحثة بإجراء اختبار كروسكال ـااااااـاااااا والز  ، Kruskal-Wallis Testوالجدول التالي
يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )55يوضح نتيجة اختبار كروسكال ــ والز لمعرفة داللة الفروق في اتجاهات العاملين
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة (حجم
العينة ن = )555
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درجات الحرية لالختبار
القيمة االحتمالية
االستنتاج

مناقشة الفرض الرابع:
وبمناقشة هذا الفرض من خالل جدول رقم ( )55نجد أن نتائج دراسة هذا الفرض
إتفقت مع توقعات الباحث ،والتي تدل على أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات
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العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا
لمتغير مستويات سنوات الخبرة ،حيث كانت جميع الفروق على االبعاد وعلى الدرجة
الكلية فير دالة احصائيا.
بالرجوع للدراسات السابقة نجد أن دراسة احالم القباطي ( )0550كشفت أنه
التوجد فروق ذات داللة احصائية بين اتجاهات االطباء نحو العالج النفسي تبعا لسنوات
الخدمة ،ودراسة زينب بدوي محمد حنفي ( )0550أشارت إلى أنه التوجد فروق دالة
احصائيا بين العاملين بالصحة النفسية في االتجاه نحو المرض النفسي وفقا لسنوات
الخبرة ،وبينت دراسة كيرني وآخرون  )0555( Kearney, et. alأنه ال توجد فروق
ذات داللة احصائية تعزى الى الخبرة العيادية ،وجميع نتائج هذه الدراسات اتفقت مع نتيجة
الدراسة الحالية التي توصلت إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير
مستويات سنوات الخبرة .وحسب علم الباحثة ليس هنالك دراسة تختلف مع هذه النتيجة
التي توصلت لها الدراسة الحالية.
وأوضح محمد شحاته ( )062 -060 :0555أن الرأي ينعقد على أن االتجاهات
نتيجة التعلم .والتعلم هو تحسين أو تغير السلوك نتيجة التدريب؛ بمعنى أن االتجاهات
متعلمة بنفس الطريقة التي يمكن أن نتعلم بها العادات وغيرها من األمور ،فالفرد مثآل
يكتسب المعلومات والحقائق ويكتسب في نفس الوقت مايرتبط بهذه المعلومات من مشاعر
وانفعاالت ،أو باألحرى من اتجاهات.
وترى الباحثة أن أن ارتقاء مستوى خبرة العامل لم يكن له تأثير أكثر ايجابية على اتجاهه
نحو المرض النفسي ،وقد يكون مرد ذلك أن األفراد ذوي مستوى سنوات الخبرة القليلة
والمتوسطة مروا بخبرات أو تثقفوا بمعلومات ومعارف اتاحة لهم اكتساب ذات االتجاهات
االيجابية التي اكتسبها أقرانهم من ذوي مستوى الخبرة الكبيرة ،بما يؤدي إلى تغيير
المفاهيم الخاطئة والسلبية عن المريض النفسي والمرض النفسي ،بمفاهيم صحيحة
وايجابية ،وبالتالي اتجاهاتهم كعاملين نحو العالج النفسي للنزيالت يكون متجانسا على
نفس النسق االيجابي.
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى تشابه عملية التعلم االجتماعي التي مر بها العاملين في دار
التائبات ،وذلك بتشابه القطاعات والتوزيعات السكانية والثقافة المجتمعية والوعي الصحي
واالنساني ،وهي توزيعات سكانية قريبة من بعضها البعض  ،وال يفصل بينها حواجز
طبيعية وجغرافية كبيرة ،فالمجتمع السوداني يعيش تقريبا في طبقة اجتماعية واقتصادية
وثقافية وجغرافية واحدة ،كما أن القيم والعادات والتقاليد متشابه القصى حد ،هذا التشابه
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والقرب الطبقي والجغرافي يحد من تأثير مستويات الخبرة في اكتساب االتجاهات االيجابية
نحو العالج النفسي للنزيالت.
عرض نتيجة الفرض الخامس:
للتحقق من صااحة الفرض الخامس من فروض الدراسااة الحالية والذي نصااه  " :ال توجد
فروق دالة إحصااائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسااي للنزيالت بدار التائبات بأم
درمااان بمجتمع الاادراساااااااة الحاااليااة تبعااا لمتغير الرتبااة " ،قاااماات الباااحثااة بااإجراء اختبااار
كروسكال ــ والز  ، Kruskal-Wallis Testوالجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )55يوضح نتيجة اختبار كروسكال ــ والز لمعرفة داللة الفروق في اتجاهات العاملين
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان تبعا لمتغير الرتبة (حجم العينة ن = )555
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مناقشة الفرض الخامس:
وبمناقشة هذا الفرض من خالل جدول رقم ( )55ال توجد فروق دالة إحصائيا في
اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة
الحالية تبعا لمتغير الرتبة .نجد أن نتائج دراسة هذا الفرض اتفقت مع توقعات الباحث،
بحيث أن جميع الفروق بين المتوسطات غير دالة احصائيا على جميع أبعاد اتجاهات
العاملين نحو العالج النفسي بدار التائبات.
وبالرجوع للدراسات السابقة نجد أن نتيجة هذا الفرض في الدراسة الحالية وحسب
علم الباحثة لم تتوفر له دراسات سابقة ،وذلك لخصوصية متغيرات الدراسة التي تناولت
اتجاهات العاملين بالقوات النظامية (شرطة السجون) ،لذا لم يستند الباحث في تفسير هذه
النتيجة على دراسات سابقة.
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تعزي الباحثة هذه النتيجة إلى أن األسلوب الذي تستخدمه ادارة االصالح والسجون في
تدريب وتأهيل مختلف الكفاءات العاملة بالسجون حول مجال الصحة النفسية وأهمية
العالج النفسي ،ويتضمن هذا األسلوب كل من النزيلة وأسرتها أو زمالؤها في العمل،
ويتم توعية النزيلة وأسرتها والقريبين منها في مكان العمل حول موضوع الضغوطات
النفسية في السجن ،والتي تؤدي لالحباط واليأس وبعض االضطرابات الوجدانية
واالنفعالية واالنحرافات الجنسية ،وضرورة مواجهة هذه االضطرابات بالعالج النفسي،
وإرشادهم بما يساعد على نجاح الخطة العالجية الخاصة بالنزيل ،وتزويدهم بالمعرفة
المناسبة حول المرض النفسي وطرق عالجه ،كل هذا يساعد على تصحيح المفاهيم
الخاطئة وتعديل االتجاهات السلبية ،وتبني اتجاهات ايجابية نحو المرض النفسي للنزيالت
على اختالف رتب مقدمي الخدمة بالسجون ،واختيار االسلوب األنسب في معاملة انزيلة
المصابة باالضطراب النفسي.
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الفصل الخامس
الخــاتمـة

الفصـــل الخـــامس
الخـــاتمة
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تمهيـــد-:
تعرض الباحثة في هذا الفصل تلخيصا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ،كذلك
تقدم مجموعة من التوصيات التي ترى أنها تسهم في إلغاء الضوء على اتجاهات العاملين
بدار التائبات نحو العالج النفسي للنزيالت ،وأثبتت الدراسات أن اتجاهات العاملين لها
أبلغ األثر في آدائهم العملي بالمؤسسات االصالحية وغيرها ،كما تقدم الباحثة من خالل
نتائج الدراسة الحالية وصفا ُ لعالقة ذلك ببعض المتغيرات مثل :العمر ،والمستوى
االقتصادي ،والمستوى التعليمي ،والحالة االجتماعية .وتشير الباحثة في هذا الفصل إلى
مقاييس اتجاهات العاملين بسجن التائبات نحو العالج النفسي الذي صممته على البيئة
السودانية ليناسب أغراض الدراسة ،ويعتبر أداة شاملة قصيرة تشتمل على ( )43عبارة
في صورته النهائية ،تم استخالصها بالرجوع لعدد من مقاييس اتجاهات العاملين التي
صممت الغراض اخرى التتناسب مع طبيعة الدراسة ،و بالرجوع الهداف العالج النفسي
ومكونات االتجاهات النفسية للعاملين .كما تشير الباحثة أيضا لبعض المقترحات لدراسات
مستقبلية في هذا الجانب لتثري المكتبة النفسية السودانية ألهمية دراسة اتجاهات العاملين
بالمؤسسات االصالحية نحو العالج النفسي والتي تشكل عنصرا هاما في ترقية خدمات
الصحة النفسية ،مثل :اتجاهات العاملين بسجون النساء نموذجا .وآخيـرا قـامت البـاحثة
بتثـبيت كافة مصادر ومراجع الدراسة التي أستعان بها في دراسته الحالية.
نتـــائج الدراســـة-:
تناول هذا البحث اتجاهات العاملين بدار التائبات نحو العالج النفسي للنزيالت.
"دراسة ميدانية بدار التائبات بام درمان" .ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث:
 .5تتصف اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
باإليجابية.
 .0توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث).
 .3ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر.
 .4ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة
 .0ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير الرتبة.

التوصيـــات-:
127

بناءا على ماتوصلت إليه نتائج هذا البحث تشير الباحثة إلى اآلتي:
 .5اكتشاف االضطرابات النفسية لدى النزيلة مبكرا وعالجه مبكرا يؤدي في أغلب
األحيان لمآل جيد.
 .0اكتشاف االضطراب النفسي لدى النزيلة متأخرا يعني أن المرض يصبح مزمنا وتطور
معه اضطرابات ثانوية الشئ الذي يجعل مآل المرض سيئا.
 .3الجرائم عادية عند النساء في مختلف األعمار وتتعدد األسباب والدوافع لهذه الجرائم،
وذلك ألن البشر (ذكور /اناث) مجبولين على فطرة الخطأ (كل ابن آدم خطاء وخير
الخطاؤن التوابون).
 .4االهتمام بتحسين اتجاهات العاملين بدار التائبات نحو العالج النفسي للنزيالت .من
خالل برنامج التوجيه واالرشاد النفسي ،وتوعية العاملين واعطائهم معلومات دقيقة
عن طبيعة االضطرابات النفسية األكثر شيوعا بين المسجونات (القلق /االكتئاب/
االنحرافات الجنسية /والعدوانية)
 .0اإلهتمام بتنمية اتجاهات العاملين االيجابية بدار التائبات ،التي تستطيع الصمود أمام
تحديات تقديم خدمات الصحة النفسية للنزيالت بكل صالبة نفسية ،ويصبح العاملين
جديرين بتحمل المشاق ،وتتكون لديهم وجود معنى روحي لدورهم في الحياة.
 .6االهتمام باالرشاد الديني في تحسين اتجاهات العاملين بدار التائبات نحو العالج النفسي
للنزيالت..
 .0توعية األسر بأهمية الدعم االجتماعي ومساندة النزيلة في تحدي التوتر واالضطراب
االنفعالي ،وضرورة االهتمام بها من أجل رفع روحها المعنوية وتشجيعها للتغلب على
مشاعر االحباط الناتجة من عقوبة الجريمة وزيادة دافعيتها لمقاومة االستسالم بتأكيد
ذاتها وتحدي اعراض القلق والكآبة بكل ما توفر من امكانية عالج.
 .2التعليم النفسي لألسر بأن ارتكاب السجينة لجريمة تستوجب العقاب ،شأنها شأن
االخطاء االخرى العادية ،فالتنشئة االجتماعية واكتساب القيم والعادات والتقاليد
والتربية الدينية واالخالقية ،كل ذلك يدرأ خطر الوقوع في الجرائم التي يحاسب عليها
القانون (الوقاية خير من العالج).
 .7على المختصين في مجال التوجيه واالرشاد النفسي وعلم النفس العيادي القيام بإرشاد
العاملين وتوعيتهم بأهمية االتجاهات االيجابية نحو العالج النفسي للنزيالت ،وتخفيف
القلق واالكتئاب المتعلق بوصمة العار االجتماعية.
 .55إشباع الحاجات النفسية واإلجتماعية للنزيالت بدار التائبات والتي تتمثل في الحاجة
إلى الحب ،األمن ،التقدير ،اإلنتماء ،النجاح ،الحرية ،تحمل المسئولية ،وتحقيق الذات،
وتأكيد الذات.
 .55استثمار أوقات الفراغ لدى النزيالت بدار التائبات في خلق أنشطة سارة ترفع درجة
السعادة والرضا لديهن وتقلل من مشاعر االحباط الناتج عن الوصمة ،مما يحقق لهن
التوازن النفسي.
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 .50توفير خدمة اإلرشاد النفسي عبر المتخصصين في هذا المجال بالمؤسسات
االصالحية ،للمساهمة في التشخيص المبكر للمشكالت النفسية واإلجتماعية ،والعمل
على عالجها.
 .53إقامة دورات تدريبية متخصصة ودقيقة عن تصميم برامج اإلرشاد النفسي للعاملين
في المجال ،ضمن برنامج تأهيلهم لتحسين آدائهم في الممارسة العملية بالمؤسسات
االصالحية.

مقترحـات لبحوث مستقبليـة:
تقترح الباحثة الدراسات اآلتية:
 .54اتجاهات العاملين بسجون الرجال نحو العالج النفسي للنزالء.
 .50فاعلية العالج المعرفي السلوكي في تحسين االكتئاب لدى النزيالت بدار التائبات.
 .56فاعلية برنامج ارشاد نفسي في تحسين اتجاهات العاملين بدار التائبات نحو العالج
النفسي للنزيالت.
 .50فاعلية العالج المعرفي السلوكي في تحسين القلق لدى النزيالت بدار التائبات.
 .52فاعلية التنويم اإليحائي في تخفيف األعراض السيكوسوماتية للنزيالت بدار
التائبات.
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المــــراجـــع

المصادر والمراجع
المصادر-:
القرآن الكريم
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 .5ابن منظور (ب .ت) :لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة ،المجلد ( )3الجزء (.)50
المراجع باللغة العربية-:
 .0إجالل محمد سري ( :)0555علم النفس العالجي ،مكتبة عبد الخالق ثروت ،القاهرة.
 .3احمد محمد الزعبي ( :)0555أسس علم النفس الجنائي ،دار زهران للنشر و التوزيع،
عمان االردن.
 .4احمد محمد عبدالخالق ( :)05555اصول الصحة النفسية ،دار المعارف الجامعية،
مصر ،ط0
 .0احمد محمد عبدالخالق (ب ت)  :أسس علم النفس ،دار المعرفة الجامعية،مصر ،ط.3
 .6اديب الخالدى ( :)0550المرجع في الصحة النفسية ،الدار العربية للنشر والتوزيع و
المكتبة الجامعية ،غريان ،ليبياز
 .0اشرف توفيق شمس الدين ( :)0554شرح قانون العقوبات ،عالم الكتب ،القاهرة.
 .2اقبال محمد رشيد صالح الحمداني ( :)0555اتجاهات الطالب نحو المدرسة ،دار
صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
 .7امطانيوس مخائيل ( :)5777اختبارات الذكاء والشخصية ،منشوات جامعة دمشق
الجزء (،)0ط.5
 .55حاج ادم حسن الطاهر ( :)0555علم االجرام والعقاب ،مطبعة القران الكريم،
الخرطوم ،ط.0
 .55حامد عبد السالم زهران ( :)0553علم النفس االجتماعي ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط.6
(0550م) :التوجيه واإلرشاد النفسي ،ط ،4عالم الكتب،
.50
القاهرة.
(0550م) :الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط ،4عالم الكتب،
.53
القاهرة.
 .54حسن الجبالي (ب .ت) :علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق ،مكتبة االنجلو
المصرية ،مصر.
 .50حسن مصطفى عبدالمعطي ( :)0556علم النفس االكلينيكي ،دار الزهراء ،الرياض،
ط. 3
 .56حسين على فايد ( :)0555علم األمراض النفسية السيكوباثلوجي ،ط ،5دار الزهراء،
الرياض.
 .50حسين على فايد ( :)0550العالج النفسي الحديث (أصوله – أخالقياته – تطبيقاته)،
ط ،5دار الزهراء،الرياض.
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 .52حلمي ساري ومحمد حسن ( :)0556علم النفس االجتماعي ،الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريد ،القاهرة
 .57خليل عبدالرحمن المعايطة (  :)0550علم النفس االجتماعي ،دار الفكر ،المملكة
االردنية الهاشمية .عمان .ط.0
 .05راضي الوقفي ( :)5772مقدمة في علم النفس ،دار الشروق ،عمان ،ط5
 .05راغب حسين موسى راغب & احمد محمد عبدهللا ( :)5726مقدمة في السلوك
االنساني وتطبيقاته في المجال االداري ،دار الهنا ،القاهرة ،ط.5
 .00رمضان محمد القذافي ( :)0555علم النفس العام ،المكتبة الجامعية الحديثة ،مصر.
 .03سهير كامل أحمد ( :)0555التوجيه واإلرشاد النفسي ،ط ،3مركز اإلسكندرية
للكتاب.
 .04صالح حسن الداهري ( :)0550مبادئ الصحة النفسية ،دار وائل للنشر والتوزيع،
عمان.
 .00صالح مخيمر ( :)5707العالج النفسي عن طريق الكف بالنقيض ،القاهرة ،األنجلو
المصرية.
 .06عبد الستار ابراهيم ،وعبدهللا عسكر ( :)0550علم النفس اإلكلينيكي "في ميدان الطب
النفسي" ،ط ،3مكتبة اإلنجلو المصرية ،القاهرة.
 .00عبدالباقي دفع هللا احمد ( :)0555علم النفس – اسسه – مبادؤه – نظرياتة ،دار جامعة
الخرطوم للطباعة والنشر ،ط.0
 .02عبدالوهاب محمد كامل ( :)5774مقدمة في االسس السيكوفسيولوجية والنيورلوجية
للسلوك االنساني ،االنجلو المصرية ،القاهرة ،ط.0
 .07عصام صديق حاج البشير ( :)0556تطور مفهوم السجن ومتطلبات الهدف
االصالحي ،الخرطوم ،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ،الجزء الثاني ط5
 .35عالء الدين بدوي فرغلي ( :)0552مهارات العالج المعرفي السلوكي ،ط ،0مكتبة
النهضة المصرية ،القاهرة.
 .35علي عبدالرحيم صالح ( :)0553علم نفس الشواذ -اإلضطرابات النفسية والعقلية،
دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان /شارع الملك حسين.
 .30محمد شحاتة ربيع ( :)0555علم النفس اإلجتماعي ،دار المسيرة عمان ،ط.5
 .33محمد محروس الشناوي ( :)5774نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
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 .34محمد معوض & سيد محمد ( :)0553العالج بالمعنى ،النظرية الفنيات التطبيق،
القاهرة ،دار الفكر العربي.
 .30محمد نجيب حسين ( :)5720شرح قانون العقوبات (القسم العام) ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة الخامسة.
 .36محمود أحمد عمر وآخرون ( :)0555القياس النفسي التربوي ،دار المسرة لنشر
والتوزيع ،عمان،ط.5
 .30محمود عيد مصطفى ( :)0557العالج المعرفي السلوكي لإلكتئاب – برنامج عالج
تفصيلي ،ط ،5مكتبة إيتراك ،القاهرة.المريخ ،الرياض.
 .32مختار عمر واخرون (ب .ت) :معجم اللغة العربية المعاصرة ،المجلد الثاني ،عالم
الكتب ،مصر.
 .37نزار العاني ( :)5772الشخصية االنسانية في التراث االسالمي ،المعهد العالمي للفكر
االسالمي & دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان.
 .45وزارة الداخلية ،رئاسة قوات الشرطة ( :)0552مطبقات االدارة العامة للسجون
واالصالح ،دار التائبات بأم درمان.
المجالت والدوريات والبحوث-:
 .45احالم القباطي (0550م) :اتجاهات االطباء نحو العالج النفسي بحسب التخصص
والممارسة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة صناء ،اليمن.
 .40أسماء بوعود ( :)0554العالج النفسي لالضطرابات النفسية من منظور اسالمي
(االكتاب نموزجآ) ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد (.)053
 .43حامد ين أحمد ضيف هللا الغامدي ( :)0553فاعلية العالج المعرفي السلوكي في
معالجة بعض إضطرابات القلق،رسالة دكتوراة منشورة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،اإلسكندرية ،ط.5
 .44حسن زيادة كفاح بركات (0556م) :االتجاه نحو المرض النفسي وعالجة لدى عينة
من الطالب الجامعين في شمال فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس
المفتوحة.
 .40حسين الطراونة واخرون(0555م) االتجاهات نحو المرض النفسي وعالقتها ببعض
المتغيرات  ،دراسات ،العلوم التربوية  ،المجلد( ،)02العدد( ،)405 - 450( )0مصر
 .46حمدان فضة واخرون ( :)0555فاعلية العالج النفسي في تخفيف اعراض الوسواس
القهري لدى عينة من طالبات الجامعة ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية
 .40خالد بركات (5770م) :االتجاهات نحو المرض والمريض النفسي وعالقتة
بالمسؤلية الشخصية االجتماعية وعدد من المتغيرات النفسية لدى عينة من العاملين
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وذوي المرضى في مستشفى الصحة النفسية بالطائف وجدة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة ام القرى -كلية التربية -قسم علم النفس.
 .42رشيد حسن البرواري ( :)0553االتجاهات النفسية نحو عمل المرأة السياسي
واالجتماعي وعالقتها بالتنشئة االسرية ،رسالة ماجستير منشورة ،دار جرير للنشر
والتوزيع ،عمان – االردن
 .47زينب بدوي محمد حنفي ( :)0550االتجاه نحو المرض النفسي وسمات الشخصية
لدي العاملين بمجال الصحة النفسية.رسالة ما جستيرغير منشورة ،جامعة حلوان .كلية
اآلداب .قسم علم النفس
 .05زينب شقير(5774م) المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي لدى طالبات
المرحلة الثانوية وطالبات المرحلة الجامعية ،مجلة علم النفس  ،العدد(- 504( )35
 ،)545مصر.
 .05عبداللطيف خليفة ( :)5720المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي لدى عينة
من الطالب ممن لهم صلة مباشرة بالمرضى النفسيين وغيرهم ممن ليس لهم عالقة
مباشرة بهؤالء المرضى ،مجلة علم النفس ،العدد ( ، )76 -70( )5مصر.
 .00عبداللطيف خليفة ( :)5727المعتقدات واالتجاهات نحو المرض النفسي والعالج
النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية العلمي واالدبي ،مجلة علم النفس ،العدد
( ،)550 - 553( )55مصر.
 .03عالء الدين كفافي(5774م) االتجاهات نحو المرض النفسي عند الطلبة القطريين في
المرحلتين الثانوية والجامعة  ،مركز البحوث التربوية  ،جامعة قطر ،قطر.
 .04محمود احمد عصفور (0550م) :االتجاهات نحو الممارسة العالجية وعالقتها
بالكفاءة المهنية لدى العاملين في مراكز الصحة النفسية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة ،غزة.
 .00مهند حمدان (0550م) :بعنوان معرفة واتجاهات وممارسة مهنتي الصحة النفسية
المجتمعية حول العالج الكالمي في العمل العيادي في مراكز الصحة النفسية المجتمعية
في قطاع غزة -رسالة ماجستير غير منشورة -كلية التربية ،الجامعة االسالمية.
مراجع مترجمة للغة العربية-:
 .06بيرني كوروين وآخرون ( :)0552العالج المعرفي السلوكي المختصر ،ترجمة
محمود عيد مصطفى،ط ،5إيتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .00تيموثي ج .ترول ( :)0550علم النفس اإلكلينيكي ،ترجمة فوزي شاكر وحنان لطفي،
ط ،5دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.
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، ترجمة طلعت مطر،5 ط، العالج المعرفي األسس واألبعاد:)0550(  جوديث بيك.02
. المركز القومي للترجمة،القاهرة
 دليل عملي تفصيلي لممارسة العالج النفسي المعرفي في:)0556(  روبرت ليهي.07
، إيتراك للنشر والتوزيع،5 ط، ترجمة جمعة سيد ومحمد نجيب،اإلضطرابات النفسية
.القاهرة
 العالج المعرفي السلوكي المعاصر (الحلول النفسية:)0550(  هوفمان إس جي.65
 دار الفـجر للـنشر، القـاهرة،5 ط، عـلى مـراد عـيسى،)لمشـكالت الصـحة العـقلية
.والتوزيع
-:المراجع باللغة اإلنجليزية
61.Durbin, C. (2005): Tribute to Victor Frankl, available at:
http://www.durbinhynosis.com/.feb;9.
62.Frankl , V. (1967): Psychotherapy an Existentialism, Washington square
press Inc. New York .
63.Frankl , V.(1970): The Will to Meaning , New York: New American
Library.
64.Frankl , V.(1984): The Will to Meaning : An Introduction to Logotherapy,
New York: New Washington Square Press.
65.Frankl , V.(2004): Recollections An Autobiography . Cambridge ,
Massachusetts. Peruses publishing .
66.Frankl, V. (1978): The Unheard Cry for Meaning, New York, Simon and
Schuster.
67.Frankl, V. (1986): The Doctor and Sual: from Psychotherapy to logo
therapy Revised and Expanded Editional, New York: Vintage Books.
68.Frankl, V. (1990): The Will of Meaning. New York,: Penguin Books.
69.Keith Hawton, et. Al. (2006): Cognitive Behavioural Therapy For
Psychiatric Problems- A Practical Guide. Oxford UK.
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70.Kim, M. (2001): Exploring of Life Meaning Among Korean, M. A. Trinity
Westem University, Canada.
71.Steven, D; Beck, A. (1995): Hand Book of Psychotherapy and Behaviour
Change; John Wiley. Sons Inc.New york.
72.Welberg, L.R. (1906): The technique of psychotherapy. 2nd Edn. New
York; Grune and Strration.
-:المجالت والدوريات والبحوث باللغة اإلنجليزية
73.Bulka, R. (1984): Logo therapy as an Answer to burnon, The International
Forum for Logo therapy, 7 (1), 8-17.
74.Das, A. K. (1998): Frankl and Relam of Meaning, Journal of Humanistic
Education & Development, Vol. 36, Issue, 4, 199.
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and patient ,journal of psychiatry, 8(1) 140 – 166.
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-:المواقع اإللكترونية
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المـــالحــــق

المالحق
ملحق رقم ()0
بسم هللا الرحمن الرحيم
المحترم
....................................................
السيد الدكتور/
التحية لكم وأنتم تعملون دوما من أجل خدمة الباحثين ومساعدتهم على النمو المعرفي.
بين يديك مقياس اتجاهات العالمين والعامالت بدار التائبات نحو العالج النفسي للنزيالت.
هذا المقياس أعدته الباحثة لقياس اتجاهات العالمين والعامالت المتعلقة بالعالج
النفسي للنزيالت ،ويتكون المقياس في صورته األصلية من ( )43عبارة ،وتتراوح
خيارات االجابة بين خمسة إختيارات هي :أوافق يشدة ،أوافق الى حد ما ،محايد ،أرفض
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إلى حد ما ،أرفض بشدة .قامت الباحثة بتصميمه ليالئم البيئة السودانية ،ومن ثم استخدامه
في بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس الجنائي – جامعة الرباط الوطني –
معهد البحوث والدراسات الجنائية واالمنية.
عنوان الدراسة :اتجاهات العاملين بدار التائبات نحو العالج النفسي للنزيالت.
فروض البحث-:
 .57تتصف اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بأم درمان
باإليجابية.
 .05توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان تبعا لمتغير النوع (ذكور  /إناث).
 .05توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان تبعا لمتغير مستويات العمر.
 .00توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير مستويات سنوات الخبرة
 .03توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات العاملين نحو العالج النفسي للنزيالت بدار
التائبات بأم درمان بمجتمع الدراسة الحالية تبعا لمتغير الرتبة.
الرجاء اإلطالع على أداة الدراسة المذكورة أعاله ،والقيام بماترونه مناسبا من
تعديالت أو حذف أو إضافة أو دمج أو أي مقترحات بشأن هذه األدوات.
مع خالص الشكر والتفدير
الباحثة /هناء محمد زين العابدين الحسن

ملحق رقم ()8
مقياس االتجاهات
من تصميم الباحثة (الصورة األولية)
اوآل :البيانات االولية:
-

(

النوع-:
العمر-:
مدة الخبرة-:
المستوى التعليمي-:

(

) ذكر

(

) انثى

) ابتدائي (اساس)
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(

) متوسطة

(

) ثانوي

 -الرتبة-:

(
(

) جامعي
) ضابط

(
(

) فوق الجامعي

) ضابط صف

(

) أخرى

ثانيآ :تعليمات المقياس:
فيما يلي عدد من العبارات التي تمت صياغتها لقياس اتجاهات العاملين نحو العالج
النفسي للنزيالت بدار التائبات بامدرمان .
فضآل اقرأ العبارة جيدآ ثم ضع عالمة ( √) أمام كل عبارة ،معبرآ عن رأيك وليس هنالك
إجابة صحيحة واخرى خطأ.
شكرا لك مقدما على تعاونك

م

5
0
3
4
0
6
0

العبارات التي تتعلق بالعالج النفسي للنزيالت

أعتقد أنه يحسن الروح المعنوية لدى النزيالت .
أفتكر أنه يتيح للنزيالت اكتساب مهارات ادارة الغضب.
أرى أنه يعيد تأهيل النزيالت نفسيآ لالندماج في المجتمع .
يوفر الفرصة للنزيالت لتعلم اساليب االسترخاء لخفض
القلق والتوتر .
اهدار للوقت بدون فائدة.
يؤدي الى اكتساب مهارات تاكيد الذات لدى النزيالت .
اساليبه مكملة الساليب الرعاية االولية .
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أوافق أوافق
بشدة إلى حد
ما

محايد

أرفض أرفض
إلى حد بشدة
ما
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55
55
50
53
54
50
56
50
52
57
05
05
00
03
04
00
06
00
02
07
35
35
30
33
34
30
36
30
32

ال يحسن أعراض المرض النفسي لدى النزيالت
أشعر بعدم أهميته الواقعية في تحسين نوعية الحياة
للنزيالت
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت لتعلم مهارات التعامل مع
حل المشكالت .
يساعد النزيالت في تخفيف مشاعر االحباط واليأس .
يشعرني بخيبة االمل وأن االضطراب النفسي للنزيال لن
يتحسن.
يقلل من خطورة النزيالت على انفسهن .
يقلل من خطورة النزيالت على غيرهم .
ال داعي له ويجب معاملة النزيالت بالصرامة والحسم
يخفف السلوك العدواني للنزيالت .
يؤدي الى التفاعل االجتماعي بين النزيالت .
يخفف وصمة العار االجتماعية عند النزيالت .
يساعد النزيالت في التخلص من االعراض االنسحابية
لالدمان .
ال يتناسب مع االمكانيات المتاحة في البيئة السودانية .
مكلف ويحتاج للجهد والمال.
توفر اساليبه فرصة للنزيالت لتعديل االفكار السلبية حول
أنفسهن واآلخرون والمستقبل .
يؤدي الى تحسين تقدير الذات لدى النزيالت .
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت الكتساب مهارات تحمل
الضغوط
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت لتحسين الثقة بالنفس .
الجهد المبذول فيه ضائع (شمار في مرقة) .
يوفر فرصة لتفريغ االنفعاالت للنزيالت .
يعدل السلوك الجنسي المثلي للنزيالت.
يخفف الشعور بالذنب لدى النزيالت.
يساعد النزيالت في تحسين اضطرابات النوم .
يتيح الفرضة للنزيالت الدعاء المرض النفسي .
يساعد النزيالت على التنفيس االنفعالي للخبرات المؤلمة
المكبوتة
يساعد النزيالت على تعلم اساليب اكثر فاعلية لمواجهة
البيئة بمتطلباتها المتعددة بصورة واقعية .
يعمل على تقوية دوافع النزيالت نحو التغير االيجابي .
يساعد النزيالت في تعديل اساليب التفكير الخاطئ لديهن.
يعمل على اكتساب النزيالت المهارات االجتماعية .
يعدل السلوك المضاد للمجتمع للنزيالت.
يساعد النزيالت في االستبصار بطبيعة مشكالتهن .
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37
45
45
40

غير مجدي وليست له نتائج ملحوظة .
يفيد النزيالت في القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة .
يساعد النزيالت في ضبط الذات .
يؤدى الى زيادة القدرة على حل الصراعات لدى النزيالت

43

يساعد النزيالت على اقامة عالقات اجتماعية متوازنة.

ملحــق رقــم ()2
مقياس االتجاهات
من تصميم الباحثة (الصورة النهائية)
اوآل :البيانات االولية:
 -النوع-:

ذكر (

 -العمر:

)
،

 المستوى التعليمي-:ثانوي (

)

جامعي (

انثى (

)

مدة الخبرة:
ابتدائي (اساس) (
)

)

متوسطة (

فوق الجامعي (
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)

)

 -الرتبة -:ضابط (

)

ضابط صف (

) رتب أخرى

 ثانيآ :تعليمات المقياس:فيما يلي عدد من العبارات التي تمت صياغتها لقياس اتجاهات العاملين والعامالت
نحو العالج النفسي للنزيالت بدار التائبات بامدرمان .
فضآل اقرأ العبارة جيدآ ثم ضع عالمة ( √) أمام كل عبارة ،معبرآ عن رأيك وليس هنالك
إجابة صحيحة واخرى خطأ.
شكرا لك مقدما على تعاونك

م

5
0
3
4
0
6
0
2
7

العبارات التي تتعلق بالعالج النفسي للنزيالت

يحسن الروح المعنوية لدى النزيالت .
يتيح للنزيالت اكتساب مهارات ادارة الغضب.
يعيد تأهيل النزيالت نفسيآ لالندماج في المجتمع .
يوفر الفرصة للنزيالت لتعلم اساليب االسترخاء لخفض
القلق والتوتر .
يهدر الوقت بدون فائدة.
يؤدي الى اكتساب مهارات تاكيد الذات لدى النزيالت .
اساليبه مكملة الساليب الرعاية االولية .
اليخفف أعراض المرض النفسي لدى النزيالت
أشعر بعدم أهميته الواقعية في تحسين نوعية الحياة
للنزيالت
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أوافق أوافق
بشدة إلى حد
ما

محايد

أرفض أرفض
إلى حد بشدة
ما
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توفر اساليبه الفرص للنزيالت لتعلم مهارات التعامل مع
حل المشكالت .
يساعد النزيالت في تخفيف مشاعر االحباط واليأس .
يشعرني بخيبة االمل وأن االضطراب النفسي للنزيالت لن
يتحسن.
يقلل من خطورة النزيالت على انفسهن .
يقلل من خطورة النزيالت على غيرهن.
ال داعي له ويجب معاملة النزيالت بالصرامة والحسم
يخفف السلوك العدواني للنزيالت .
يؤدي الى التفاعل االجتماعي بين النزيالت .
يخفف وصمة العار االجتماعية عند النزيالت .
يساعد النزيالت في التخلص من االعراض االنسحابية
لالدمان .
ال يتناسب مع االمكانيات المتاحة في البيئة السودانية .
مكلف ويحتاج للجهد والمال.
توفر اساليبه فرصة للنزيالت لتعديل أفكارهن السلبية.

03
04

يؤدي الى تحسين تقدير الذات لدى النزيالت .
توفر اساليبه الفرصة للنزيالت الكتساب مهارات مواجهة
الضغوط وتحملها
توفر اساليبه الفرص للنزيالت لتحسين الثقة بالنفس .
الجهد المبذول فيه ضائع (شمار في مرقة) .
يوفر فرص لتفريغ االنفعاالت السلبية للنزيالت .
يعدل السلوك الجنسي المثلي للنزيالت.
يخفف الشعور بالذنب لدى النزيالت .
يساعد النزيالت في تحسين اضطرابات النوم .
يتيح الفرضة للنزيالت الدعاء المرض النفسي .
يساعد النزيالت على التنفيس االنفعالي للخبرات المكبوتة
(المؤلمة نفسيا)
يساعد النزيالت على تعلم اساليب اكثر فاعلية لمواجهة
البيئة بمتطلباتها المتعددة بصورة واقعية .
يعمل على تقوية دوافع النزيالت نحو التغير االيجابي .
يساعد النزيالت في تعديل اساليب التفكير الخاطئ لديهن.
يعمل على اكتساب النزيالت المهارات االجتماعية .
يعدل السلوك المضاد للمجتمع للنزيالت.
يساعد النزيالت في االستبصار بطبيعة مشكالتهن .
غير مجدي وليست له نتائج ملحوظة .
يفيد النزيالت في القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة .
يساعد النزيالت في تعلم مهارات ضبط الذات .
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يؤدى الى زيادة القدرة على حل الصراعات لدى النزيالت

43

يساعد النزيالت على اقامة عالقات اجتماعية متوازنة.

ملحق رقم ()4
أسماء المحكمين
 .5أ/د.مهيد محمد المتوكل

أستاذ

جامعة أم درمان اإلسالمية

 .0أ/د.علي فرح

أستاذ

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .3أ/أماني عبدهللا

أستاذ

جامعة الرباط الوطني

 .4د.سعاد موسى

أستاذ مشارك

جامعة األحفاد

 .0أسماء سراج الدين

أستاذ مشارك

جامعة الخرطوم
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ملحق رقم ()2
خطاب معهد البحوث الجنائية واالجتماعية
إلى مدير االدارة العامة للسجون واالصالح

146

ملحق رقم ()6
خطاب مدير االدارة العامة للسجون واالصالح
إلى معهد البحوث الجنائية واالجتماعية
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ملحق رقم ()7
االدارة العامة للسجون واالصالح
مدير سجون واصالح والية الخرطوم
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ملحق رقم ()2
خطاب الزيارة العلمية لدار التائبات
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ملحق رقم ()9
150

خطاب االفادة باجراء الدراسة
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