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 ملخص :يوجــد العديــد مــن الدالئــل العلميــة علــى فعاليــة العــاج املعــريف الســلوكي ( )CBTمــع العديــد مــن
االضط ـراابت النفســية عامــة واضط ـراابت القلــق االجتماعــي خاصــة يف أورواب وأمريــكا الشــمالية بينمــا يف
دولــة مثــل قطــر والــي لديهــا مـوارد ماليــة كبــرة ال توجــد غــر دالئــل قليلــة جــدا حــول فاعليــة العــاج املعــريف
الســلوكي ( )CBTوالقليــل أيضــا حــول فاعليــة اخليــارات العالجيــة املتاحــة لألطفــال القطريــن ذوى
احلــاالت النفســية مثــل اضط ـراابت القلــق االجتماعــي .وتســعى هــذه الدراســة اىل ممارســة العــاج املعــريف
الســلوكي ( )CBTوتشــخيص لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطـراابت القلــق االجتماعــي وعينــة الدراســة
مخســة أطفــال قطريــن ممــن لديهــم اضطـراب القلــق االجتماعــي وتعرضـوا أيضــا للعديــد مــن الصدمــات النفســية
خاصــة العنــف األســرى .لذلــك مت تطبيــق الدراســة يف أحــد املؤسســات اإليوائيــة احلكوميــة ( مركــز احلمايــة
والتأهيل االجتماعي ابلدوحة ) واعتمدت الدراســة احلالية على املقابلة التشــخيصية اإلكلينيكية والقياســات
املتعــددة لتشــخيص اضطـراابت القلــق االجتماعــي وأكــدت النتائــج الكميــة والكيفيــة علــى حتســن عـ ٍ
ـال لــدى
األطفــال املرضــى مــن خــال اخنفــاض اضط ـراابت القلــق االجتماعــي لديهــم .

الكلمات الرئيسية :
العالج املعريف السلوكي  ،قطر  ،اضطراابت القلق االجتماعي .
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The effectiveness of cognitive behavioral therapy Practice for
the treatment of social anxiety disorders
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Abstract
A wide range of evidence shows that cognitive –behavioral therapy
(C.B.T) has been effective in the treatment of mental disorders in general, and
social anxiety disorders in particular. Most of these results were recorded in
Europe and North America. However, little progress is made regarding the impact of C.B.T in the State of Qatar despite its massive financial resources . The
same applies to available therapeutic choices for the Qatari children, suffering
from social anxiety disorders.
The present study examines a sample of 5 Qatari children with social
anxiety disorder, who are victims of psychological traumas, mainly family
violence. The study was conducted in a residential facility affiliate to the government - protection & social rehabilitation in Doha. The study used clinical
interviews and multiple scales to diagnose the social anxiety disorders. Results indicate significant improvement in terms of quantity among the children
of the sample, as manifested in the reduction of social anxiety levels.

Key Words :
Cognitive-behavioral therapy, social anxiety disorders

242
فعالية ممارسه العالج املعريف السلوكي فـي خفض اضطراابت القلق االجتماعي

املبحث األول  :مشكلة الدراسة وأمهيتها
أوالً  :مشكلة الدراسة :
تشــكل األم ـراض واالضط ـراابت النفســية واحــدة مــن مهــوم البشــر واهتماماهتــم ملــا هلــا مــن أتث ـرات
ســلبية علــى اجملتمــع  ،وعلــى املصابــن هبــا  ،واآلخريــن الــذى كتــب عليهــم العنايــة ابملــرض واملضطربــن مــن
جوانــب متعــددة  :اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وأمنيــة  ،فقــد حظيــت هــذه األم ـراض واالضط ـراابت
بعنايــة الباحثــن واألكادمييــن واملهنيــن ىف العديــد مــن التخصصــات ذات الصلــة  ،كالطــب النفســى ،
واخلدمــة االجتماعيــة  ،وعلــم النفــس  ،وغريهــا ىف حماولــة للوقــوف علــى أســباب هــذه األمـراض  ،وحتديــد
أعراضهــا ،واحملــكات واملعايــر الــى تســتخدم لتشــخيصها ،وكيفيــة عالجهــا والوقايــة منهــا ،وغــر ذلــك
مــن القضــااي املهمــة (  . ) Robert L. Leahy, 1997, 267ومــن أه ــم تلــك القضاي ــا الــى
أكــدت عليهــا « ليهــى  » Leahyاســتناد املمارســة ىف جم ــال عــاج األمـراض واالضطـراابت النفســية إىل
األدلــة ح ــول فعالي ــة النمــاذج العالجيــة  ،والــى جتتمــع مــن وجهــة نظــر « ليهــي » ف ــى العديــد مــن النظـرايت
والنمــاذج املعرفيــة ( ( . )Robert L, Leahy, 2018, P (x

تؤكــد تقاريــر الصحــة العامليــة أن االضطـراابت النفســية تزيــد مــن خطــر اإلصابــة أبمـراض أخــرى وتفضــى
االضطـراابت النفســية الــي تــرك دون عــاج إىل خســائر كبــرة  ،حيــث تتســبب يف  %13مــن إمجــايل عــبء
املــرض العاملــي .كمــا أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطـراابت النفســية يف مجيــع أحنــاء العــامل يتعرضــون
إىل جمموعــة واســعة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وتشــر التقدي ـرات اىل أن ح ـواىل  %20مــن األطفــال
واملراهقــن يف العــامل لديهــم اضطـراابت أو مشــاكل نفســية وأن حـواىل نصــف االضطـراابت النفســية تبــدأ قبــل
ســن ال ـ  14ســنة ( . ) WWW. WHO. Int

وىف قطــر تشــر التقدي ـرات احملليــة اىل أن املشــاكل الصحيــة النفســية ش ــائعة ويتأثــر
هب ــا واحــد مــن كل مخســة أشــخاص يف أي حلظــة مــن الزم ــن .ابإلضافــة اىل ذلــك تشــكل
املشــاكل الصحية النفســية ثالثة من أك ــر مخســة أســباب للعج ــز يف قط ــر ،األمر الذى دفع
إىل صياغــة وتنفي ــذ لالس ـراتيجية الوطنيــة للصح ــة النفســية لدولــة قطــر ،2013-2018
والــي هتــدف اىل حتســن حيــاة األف ـراد ومتتــع شــعب قطــر بصحــة نفســية جيــدة مــن خــال
نظــام متكامــل يضمــن حصوهلــم علــى الرعاي ــة املناســبة يف الوقــت املناســب واملــكان املناســب
( األمانــة العامــة . )9-8 ،2013 ،
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ومــن التصنيفــات املتعــددة لالضط ـراابت يتضــح أن اضط ـراابت القلــق ،ومــا تتضمنــه مــن تصنيفــات
فرعيــة ،خاصــة اضط ـراب القلــق االجتماعــي ،تعــد مــن أكثــر االضط ـراابت الشــائعة واملســببة لكثــر مــن
املشكالت النفسية والسلوكية والقلق واخلوف من االنفعاالت اإلنسانية األساسية .ومها مرتادفان مرتابطان،
وميكــن القــول إن كل مواقــف احليــاة تُنشــئ لــدى اإلنســان مشــاعر القلــق واخلــوف وجتعلــه يتوقــع أحــدااث غــر
مرغوبـ�ة يف هـ�ذه املواقـ�ف (معمريــة  ،ليشــر . )2009 ،
والضط ـراابت القلــق االجتماعــي ثالثــة مكــوانت هــي املكــون اجلســدى واملكــون املعــريف واملكــون
الســلوكي .وعندمــا يصبــح الشــخص قلقــا ،اندرا مــا يشــهد مكــون واحــد فقــط مــن مكــوانت القلــق ،ولكــن
يف الواقــع تتفاعــل املكــوانت اجلســدية واملعرفيــة والســلوكية للقلــق مــع بعضهــا بعضـاً .ولضمــان فاعليــة عــاج
اضط ـراابت القلــق االجتماعــي جيــب أن يهــدف العــاج تغيــر املكــوانت الثالثــة وأن تقــوم التدخــات
العالجيــة علــى أســاليب تســاعد علــى تقليــل اآلاثر اجلســدية املفرطــة وتغيــر الســلوكيات وحتســن األداء يف
املواقــف االجتماعيــة والقضــاء علــى عمليــة جتنــب مواقــف اخلــوف .
مــن انحيــة أخــرى يبحــث العــاج املعــريف الســلوكي يف طريقــة تفاعــل كل مــن االســتجاابت اجلســدية
والســلوكيات واألفــكار مــع بعضهــا بعضـاً حــى يتــم عــاج األنـواع املختلفــة الضطـراابت القلــق .ولــدى ممارســي
العــاج املعــريف الســلوكي تقنيــات متعــددة تســتخدم ملســاعدة األشــخاص علــى التعامــل مــع اضطـراابت القلــق.
وقــد مت اختبــار الكثــر مــن تلــك التقنيــات للتغلــب علــى اضطـراابت القلــق والــي مت تطويرهــا مــن خــال ممارســة
العــاج املعــريف الســلوكي.
وعلــى اجلانــب امليــداين احمللــي ،توجــد بعــض البحــوث الســابقة الــي قامــت الباحثــة مبراجعتهــا والــي تقــدم
نتائجهــا دالئــل علميــة حــول االضطـراابت النفســية واضطـراابت القلــق االجتماعــي والعــاج املعــريف الســلوكي
علــى النحــو التــايل :
•دراســة "خليــل حممــد فضــل –  "1992أوضحــت نتائجهــا أن التبــول الــاإرادي هــو أول االضطـراابت
النفســية انتشــارا بــن األطفــال يف الدوحــة ،يليــه التخلــف العقلــي ( فاضــل  ،خليــل . )1992 ،
•دراســة " كلثــم جــر الك ـواري –  " 1992أوضحــت نتائجهــا فاعليــة ممارســة علــم نفــس الــذات يف
حتقيــق التوافــق االجتماعــي ملرضــى القلــق علــى عينــة مــن القطريــن ( الك ـواري  ،كلثــم . )1992 ،
•دراســة كل مــن " عبــد الرمحــن ســليمان  ،هشــام عبــدهللا –  "1996أوضحــت نتائجهــا عــدم وجــود
عالقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بــن قــوة األان ومســتوى القلــق علــى عينــة طلبــة وطالبــات مــن جامعــة قطــر
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( ســليمان  ،عبدالرمحــن  ،عبــدهللا  ،هشــام . )1996 ،
•دراســة " أمســاء عبــدهللا حممــد العطيــة –  "2001أوضحــت نتائجهــا فاعليــة ممارســة برانمــج إرشــادي
معــريف ســلوكي يف خفــض بعــض اضط ـراابت القلــق الشــائعة لــدى عينــة مــن األطفــال يف دولــة قطــر
(العطيــة ،أمســاء . )2001 ،
•دراســة " أمينــة ابراهيــم حســن اهليــل –  " 2002أوضحــت نتائجهــا فاعليــة ممارســة برانمــج لإلرشــاد
العقــاين االنفعــايل يف خفــض الضغــوط النفســية لــدى عينــة مــن طالبــات املرحلــة الثانويــة يف دولــة قطــر
(اهليــل  ،أمينــة . )2002،
•دراســة " ســهيلة غلــوم وآخــرون –  "2011أوضحــت نتائجهــا حتديــد مــدى انتشــار االضط ـراابت
النفســية الشــائعة عنــد الســكان القطريــن ،وأييت يف الرتتيــب الثــاين بنســبة  %10.3اضط ـراب القلــق .
•دراســة " عبــد البــاري بنــر وآخــرون –  " 2015أوضحــت نتائجهــا حتديــد مــدى انتشــار االضطـراابت
النفســية الشــائعة عنــد الســكان القطريــن ،وأييت يف الرتتيــب الثــاين بنســبة  %17.3اضطـراب القلــق.
•وعلــى اجلانــب امليــداىن اإلقليمــى والــدوىل توجــد بعــض البحــوث الســابقة الــى قامــت الباحثــة مبراجعتهــا
والــى تقــدم نتائجهــا دالئــل علميــة حــول االضطـراابت النفســية واضطـراابت القلــق االجتماعــى والعــاج
املعــريف الســلوكي علــى النحــو التــاىل :
•دراســة " فتحــي السيســي –  " 2009أوضحــت نتائجهــا أثــر العــاج املعــريف الســلوكي ىف خفــض
مســتوى القلــق االجتماعــى لــدى األطفــال ( السيســي  ،فتحــي . ) 2009 ،
•دراســة « حامــد أمحــد الغامــدى –  « 2010أوضحــت نتائجهــا فاعليــة العــاج املعــريف الســلوكي ىف
خفــض اضط ـراب القلــق ،حيــث اســتهدف الربانمــج العالجــى اجلانــب املعــرىف واالنفعــاىل والســلوكى
للمرتدديــن علــى العيــادات النفســية مبستشــفى الصحــة النفســية ابلطائــف ( الغامــدي  ،حامــد 2010 ،
).
•دراســة « صــاحل ظافــر العمــرى –  »2011أوضحــت نتائجهــا فعاليــة برانمــج إرشــادى معــرىف ســلوكى
ىف خفــض مســتوى القلــق لــدى التالميــذ األيتــام ابلطائــف ( الغامــدي  ،حامــد . ) 2010 ،
•وقــد أيــدت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة أن العــاج املعــريف الســلوكي عــاج فعــال عندمــا
يتــم اســتخدامه كأحــد التطبيقــات اإلكلينيكيــة  ،حيــث يســاهم ىف التخفيــف مــن حــدة العديــد مــن
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االضطـراابت واألمـراض النفســية مثــل االكتئــاب والوسـواس القهــري ،والقلــق العــام والقلــق االجتماعــى
وقلــق املــوت ( حســام صــاح فخــرى إمساعيــل . ) 59 ، 2017 ،
•دراســة « 2018وأخــرون” ,Shervin Shahnavazوأثبتــت نتائجهــا فعاليــة العــاج املعــريف
الســلوكي عــر اإلنرتنــت ىف خفــض القلــق والتحكــم ىف قلــق اإلنســان وحتســن الكفــاءة الذاتيــة لــدى
األطفــال املراهقــن(. ) 2018 ,DHERVIN & Other
لــذا حيتــاج اجملتمــع القطــري إىل مزي ــد مــن الدالئــل العلميــة حــول فعالي ــة الع ــاج املعــريف الس ــلوكي يف
خفض اضطراابت القلق االجتم ــاعي لدى األطفال .يف ضوء ما تقدم تتحدد مشــكلة الدراســة ف ــى ممارس ــة
برانمــج الع ــاج املعــريف الس ــلوكي تــؤدى اىل خف ــض اضطراب ــات الق ــلق االجتماعــي لــدى األطفــال القطري ــن؟

اثنياً  :أمهية الدراسة :
ميكن حتديد أمهية الدراسة احلالية ىف النقاط اآلتية :
 – 1تعد الدراسة احلالية إحدى آليات تفعيل عائد االسرتاتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر .
 – 2تعــد الدراســة احلاليــة إحــدى الدراســات الــى ختتــر فعاليــة ممارســة العــاج املعــريف الســلوكي  ،وابلتــاىل
تدعــم نتائجهــا املمارســة املهنيــة ىف جمــال الصحــة النفســية .
 – 3قلــة عــدد الدراســات احملليــة ىف اجملتمــع القطــري ىف جمــال الصحــة النفســية خاصــة مــن منظــور اخلدمــة
االجتماعيــة .

اثلثاً  :أهداف الدراسة :

هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية :

 – 1اختبــار فعاليــة ممارســة العــاج املعــريف الســلوكي ىف خفــض اضط ـراابت القل ــق االجتماعــى لــدى عين ــة
مــن املراهقــن القطريــن .
 – 2تقــدمي إطــار نظــري وتطبيقــي لالخصائيــن االجتماعيــن املمارســن والباحثــن حــول ممارســة العــاج
املعــرىف الســلوكي ىف أحــد جمــاالت الصحــة النفســية .
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رابعا ً  :فروض الدراسة :
للدراســة فــرض رئيــس مــؤداه " توجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات قياســات خــط
األســاس ومتوســطات قياســات التدخل املهين ىف خفض اضطراب القلق االجتماعي ؟

املبحث الثاىن  :املنطلقات النظرية للدراسة
تســتند الدراســة احلاليــة إىل العديــد مــن املتغـرات واملفاهيــم الــى ميكــن اعتبارهــا املنطلقــات النظريــة الــى
تســتند إليهــا الباحثــة ىف ممارســة الدراســة احلاليــة وتطبيقهــا واختبارهــا وتفســرها ،وميكــن إمجــال تلــك املتغـرات
مبــا حتتويــه مــن مفاهيــم وحقائــق متثــل التوجيــه النظــرى للدراســة ىف احملــاور اآلتيــة :

أوالً  :العالج المعرفى السلوكي : Cognitive Behavioral Therapy
يعد العالج املعريف الســلوكى أحد النماذج العالجية املعرفية ىف ممارســة اخلدمة االجتماعية اإلكلينيكية
الــى تســعى إىل حتســن أســلوب حيــاة اإلنســان مــن خــال االهتمــام مبشــاعر اإلنســان وســلوكياته وأفــكاره،
وإذا كانــت مجيــع املداخــل والنمــاذج املعرفيــة هتتــم بتعديــل اجلوانــب املعرفيــة والعقليــة الــى تعــد الســبب الرئيــس
جلميــع االضط ـراابت النفســية واالجتماعيــة ،يهتــم العــاج املعــريف الســلوكي ابجلوانــب املعرفيــة والوجدانيــة
والســلوكية معـاً .
ويعــد العــاج املعــريف الســلوكي إجتاهـاً عالجيـاً مــن خــال منظــور ثالثــي األبعــاد معرفيـاً وانفعاليـاً
وســلوكياً  ،كمــا يعتمــد علــى إقامــة عالقــة عالجيــة تعاونيــة بــن األخصائــي االجتماعــي والعميــل
إلحــداث التغيــر العالجــى مــن خــال حتســن األفــكار وحتقيــق االنفعــاالت اإلجيابيــة  ،والســلوكيات
املرغوبــة ( علــي حســن زيــدان وآخــرون . ) 87 ، 2015 ،
ومن خصائص العالج املعريف السلوكي أنه منوذج يهتم ابلرتكيز على احلل ،وليس االكتفاء ابكتساب
نظــرة اثقبــة حنــو املشــكلة ،وجيــب أن تكــون لــدى املعــاجل املهــارة ىف تطويــر اخلطــة العالجيــة ومس ــاعدة العميــل
علــى فه ــم تلــك اخلط ــة كنمــوذج للتغيــر ،وجيــب أن يك ــون العميــل مشــاركاً رئيســياً ىف تلــك العمليــة العالجيــة
( . )Ranon, Tammie & Freeman, Arthur, 2007, 30– 31
كمــا يفــرض ىف املعــاجل املعــريف الســلوكي الناجــح أن يوفــر بيئــة آمنــة يثــق هبــا العميــل قوامهــا معــاجل
يتصــف ابلــدفء والتعاطــف والصــدق مــع العمــاء  ،وجيــب أن تظهــر هــذه اخلصــال ىف رغبــة املعــاجل الصادقــة
ىف التعــرف علــى خ ـرات العميــل وأفــكاره ومشــاعره ( انصــر إبراهيــم احملــارب. ) 1993 ، 2000 ،
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ويعــرف العــاج املعــريف الســلوكي أبنــه "االســتخدام املنهجــي املنظــم ملبــادئ التعديــل املعــريف الســلوكي
الــذى يرتكــز علــى أن تغيــر حديــث الــذات للعميــل يســاعد علــى تغيــر املعــارف واالنفعــاالت والســلوكيات
غــر التوافقيــة " (رأفــت عبــد الرمحــن حممــد . ) 280 ، 2013 ،
كمــا يعــرف العــاج املعــريف الســلوكي أبنــه أســلوب عالجــي يعتمــد علــى تصــورات متعــددة منهــا،
نظريــة التعلــم االجتماعــي  ،واملدرســة الوظيفيــة ىف اخلدمــة االجتماعيــة ،ومنــوذج الرتكيــز علــى املهــام ،وبعــض
العالجــات املرتكــزة علــى النمــاذج املعرفيــة  ،وهــو أحــد أشــكال العــاج القصــر الــى هتتــم ابحلاضــر وبتحقيــق
أه��داف معين��ة  ،والرتكي��ز عل��ى املش��كلة احلالي��ة للعمي��ل ( . ) Robert L. Barker, 2014, 77
وإجرائي ـاً حت ــدد الباحث ــة تعريف الع ــاج املعريف الســلوكي على أنه "دلي ــل الع ــاج املعريف الســلوكي على
إدارة القلــق االجتماعــي" واملصنــف م ــن «ديرباهــوب وريتشــارد مهــرج  " 2010وفقـ ـاً ملــا ه ــو مــن حمتــوى
العــاج ىف الدراســة احلاليــة .

اثنياً  :القلق االجتماعى : Social Anxiety
ىف دراســة حديثــة للباحــث « أبــو بكــر عبــد الرمحــن عمــر حممــد  « 2017 ،قــام الباحــث
مبراجعــة العديــد مــن األوعيــة املعلوماتيــة حــول القلــق االجتماعــي ،وقــدم مــن خــال هــذه
املراجعــة العديــد مــن خصائــص الشــخص الــذى يعــاين مــن القلــق االجتماعــي أذكــر منهــا مــا
يلــى  ( :حممــد  ،أبــو بكــر ) 58 ، 2017 ،
 – 1جتنــب احلديــث أمــام جمموعــة مــن النــاس بــل حــى أحيــاانً جتنــب الــرد علــى اهلاتــف خوف ـاً مــن اللعثمــة
واالرتبــاك  ،أو علــى مــن يطــرق البــاب
 – 2رفــض الوجــود بــن جمموعــة مــن النــاس بــل حــى أحيــاانً جتنــب الــرد علــى اهلاتــف خوف ـاً مــن اللعثمــة
واالرتبــاك  ،أو علــى مــن يطــرق البــاب
 – 3جتنب املواقف االجتماعية الىت مل يسبق التعامل معها .
 – 4اخلــوف مــن أن حيكــم اآلخــرون علــى كالمــه أبنــه كالم ســاذج أو علــى أفعالــه أبهنــا أفعــال محقــاء وأن
شــخصيته ضعيفــة .
 – 5وتــرى ىف هــؤالء األشــخاص خاصــة مراقبتهــم الشــديدة لذواهتــم واهتماماهتــم وقلقهــم الشــديد مبــا ي ـراه
ويعتقــده اآلخــرون عنهــم .
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 – 6عندمــا يظــن أن النــاس تـراه وتســمعه يصــاب ابلرعشــة واالرتبــاك وامحـرار الوجــه وزايدة ىف دقــات القلــب
والعــرق وعــدم الــكالم والتحفــظ .
وىف قامــوس اخلدمــة االجتماعيــة يــرى " روبــرت ابركــر  " RobertBarkerأن " اضطـراب القلــق
االجتماعى أن ــه " خوف شديد ومستمر غري مقبول  ،حيث يشعر الف ــرد أنه مراقب من آخرين  ،ويتجنب
احلديــث مــع مجهــور أو أداء شــيء مــا أمــام آخري ــن ،ويتجنــب التواجــد ىف األماكــن العامــة وتنــاول الطعــام ف ــيها
ودخول دورات املياة العامة (. ) Robert Barker, 2014, 396
كمــا يؤكــد " حممــد ســامل القرنــة  ،وآخــرون " أن اضطـراب القلــق االجتماعــى  ،والرهــاب االجتماعــى
هــو " خــوف واضــح ومســتدمي مــن موقــف أو أكثــر مــن املواقــف االجتماعيــة أو املواقــف الــى تتضمــن األداء
أو اإلجنــاز والــى يتعــرض فيهــا الشــخص ألانس غـرابء أو الحتمــال تفحــص (أو مراقبــة) اآلخريــن لــه ،خيــاف
الشــخص مــن أنــه ســيتصرف بطريقــة ( أو يبــدى أعراضـاً قلقيــة ) ســتكون مذلــة أو حمرجــة  .مالحظــة :جيــب
أن يكــون عنــد األطفــال دالئــل علــى املقــدرة علــى إقامــة عالقــات اجتماعيــة مبــا يتناســب مــع األشــخاص
املألوفــن ،وجيــب أن حيــدث القلــق ىف مواق ــع جتمــع الطفــل مــع أقران ــه وليــس فقــط ىف عالقاتــه مــع البالغــن" (
حممــد ســامل القــرىن  ،وآخــرون ) 206 : 2016 ،

املبحث الثالث -:اإلجراءات املنهجية
أوالً  :املشاركون يف الدراسة :
مت تطبيــق الدراســة احلاليــة يف مؤسســة حكوميــة هــي «مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي ابلدوحــة»،
وهــى مؤسســة إيوائيــة يوجــد فيهــا أربعــون طفـاً وطفلــة مــن املعرضــن للخطــر نتيجــة تعرضهــم للعنــف األســري
واإلمهــال وســوء املعاملــة مــن الوالــد .ومــن خــال املقابــات التشــخيصية اإلكلينيكيــة والقياســات املتعــددة
ابســتخدام أربعــة مقاييــس اتضــح وجــود أحــد عشــر طفـاً حصلـوا علــى أعلــى الدرجــات .يعــي هــذا ارتفــاع
مســتوى اضطـراابت القلــق االجتماعــي لديهــم .ابإلضافــة اىل ذلــك حــددت الباحثــة أيضــا أن مــن يشــرك يف
برانمــج التدخــل املهــي يكــون طف ـاً قطــري اجلنســية وعمــره مــن ســت ســنوات إىل مثانيــة عشــر عام ـاً .أيضــا
مت احلصــول علــى املوافقــة الشــفوية «التعاقــد «مــن الطفــل وأسـرته لالشـراك يف برانمــج التدخــل املهــي .وبنــاء
علــى ذلــك أصبــح املشــركون ىف الدراســة احلاليــة مخســة أطفــال .ميكــن تقــدمي وصــف خلصائــص عينــة الدراســة
احلاليــة علــى النحــو التــايل :
 -الطفــل رقــم " "1طفلــة أنثــى عمرهــا ( )15ســنة طالبــة يف هنائــي التعليــم املتوســط تعرضــت ثالثــة شــهور
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متواصلــة بعــد انفصــال والديهــا اىل عنــف أســرى وحتــرش جنســي مــن والدهــا ،وهــى كثــرة البــكاء وقضــم
األظافــر وتشــكو مــن كوابيــس ليليــة ،وتؤكــد دائمــا أهنــا عاجــزة عــن إقامــة أي عالقــة اجتماعيــة انجحــة مــع
اآلخريــن ،وترفــض االشـراك يف أنشــطة املؤسســة وبراجمهــا ،وترفــض الذهــاب اىل املدرســة ،والطبيــب النفســي
يعطيهــا جرعــات مــن دواء فلــو فــو كســامني .
 أمــا الطفــل رقــم " "2فهــي أنثــى وشــقيقة الطفلــة رقــم « »1وعمرهــا ( )13ســنة طالبــة يف الصــف األولمــن التعليــم املتوســط تعرضــت لنفــس ظــروف شــقيقتها ،وهــي تعــاين مــن عــدم انضبــاط يف دقــات القلــب
وتؤكــد دائمــا أن اآلخريــن أفضــل منهــا وأهنــا غــر قــادرة علــى فعــل أي شــيء ،وهــى تعــاىن أيضــا مــن النســيان
وعــدم الرتكيــز .
 أما الطفل رقم " "3أيضا أنثى عمرها ( )14سنة تعاين من ارتعاش يف الي ــد اليمىن اليت هبا آث ــار للحروقالبســيطة .حتــاول دائمــا إخفــاء يده ــا مــن نظــر اآلخريــن .ال جتيــد التحــدث بطالقــة وختشــى اآلخريــن وتؤكــد
أهنــا غــر مرغوب ــة مــن اآلخريــن .وترفــض الذهــاب اىل املدرس ــة والطبيــب النفســي يعطيهــا جرعــات مــن دواء
فلــو فــو كســامني .
 والطفل رقم " "4ذكر عمره ( )12ســنة غري مهتم مبظهره اخل ــارجي ولدي ــه ش ــعور بع ــدم الثق ــة ف ــي نفســه،ويقــارن دائم ــا بين ــه وبي ــن اآلخري ــن خاصــة يف التحصيــل الدراســي .وق ــد رس ــب ف ــي بعــض ســنوات الدراس ــة،
ولدي ــه اعتقــاد أبنــه جي ــب أن يك ــون مثال ــياً يف تنفي ــذ أي مهمــة ،وه ــذا ال يتحق ــق معــه .
 الطفــل رقــم " "5ذكــر عمــره ( )13ســنة دائــم الغضــب واالســتثارة .ويعــاين مــن التعــرق امللحــوظ وصعوبــةالتنفــس .يرفــض اجللــوس يف احلج ـرات ويفضــل اجللــوس يف فنــاء املؤسســة منع ـزالً .لديــه مشــكالت يف
العالقــات االجتماعيــة مــع اآلخريــن .

اثنياً  :أدوات الدراسة :
مت تشــخيص احلــاالت علــى أســاس املعايــر التشــخصية املتضمنــة )*(1يف ٍ
كل مــن DSM-
 -5,ICD-1وقــد اســتخدمت الباحثــة أربــع أدوات للقيــاس منفصلــة لتحديــد نتائــج الدراســة
احلاليــة وهــى علــى النحــو التــايل :

 )*(1قامــت الباحثــة مبراجعــة إجـراءات الصــدق والثبــات لــكل أداة مــن األدوات ىف الدراســة احلاليــة ابلتطبيــق ىف نفــس املؤسســة وعلــى أطفــال مل يشــاركوا ىف
الدراســة احلاليــة ومــع أعضــاء هيئــة التدريــس ىف جامعــة قطــر .
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 األداة األوىل  :مقياس معدل القلق ل ـ (هاملتون) ) H A M –A( ،(H A M –A ) Hamilton Anxiety Rating scale

وقــد مت تطبيــق اجـراءات الصــدق والثبــات هلــذا املقيــاس ابللغــة العربيــة يف املرجــع التــايل
( مقيــاس معــدل القلــق هلاملتــون .ترمجــة لطفــى فطيــم ،القاهــرة ،مكتبــة األجنلــو املصريــة،
. )1988

األداة الثانية  :مقياس القلق االجتماعي (: )LSAS
)The liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS

وقــد مت تطبيــق إج ـراءات الصــدق والثبــات هلــذا املقيــاس ابللغــة العربيــة يف املرجــع التــايل
 ( :أجمــد أبــو جــدى ،أثــر القلــق االجتماعــي والشــعور ابلوحــدة وكشــف الــذات علــى إدمــان
االنرتنــت ،رســالة ماجســتري ،غــر منشــودة ،األردن  ،اجلامعــة األردنيــة  )2004،وتؤكــد الباحثــة
أن النســخة العربيــة مــن هــذا املقيــاس وبعــد اجـراء الصــدق والثبــات قــد وصلــت اىل عــدد ()18
عبــارة فقــط ابملقارنــة بعــدد ( )24عبــارة يف النســخة األصليــة مــن املقيــاس .

األداة الثالثة  :املقياس املصغر للخوف االجتماعي :
)Social phobia inventory (Mini-S p t n) (Connor et al, 2001

واملقيــاس عبــارة عــن ثــاث عبــارات ولــه مخــس اســتجاابت وعندمــا تســاوى النتيجــة اإلمجاليــة = ســتة
أو أكثــر تشــر اىل وجــود الرهــاب االجتماعــي .

األداة الرابعة  :مقياس قلق التفاعل االجتماعي (: )STAS
)Social interaction Anxiety Scale (SIAS

وقد مت تطبيق إجراءات الصدق والثبات هلذا املقياس ابللغة العربية يف املرجع التايل (فرنســيس شــاهني
 ،عبدالكــرمي ج ـرادات ،مقارنــة العــاج العقــاين االنفعــايل الســلوكي ابلتدريــب علــى املهــارات االجتماعيــة
يف معاجلــة الرهــاب االجتماعــي  ،حبــث منشــور ،انبلــس ،فلســطني ،جملــة جامعــة النجــاح لألحبــاث  ،العلــوم
اإلنســانية  ،جملــد (.2012،)6( )26
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اثلثاً  :دليل العالج املعريف السلوكي :
اســتخدمت الباحثــة يف الدراســة احلاليــة  :دليــل العــاج املعــريف الســلوكي  CBTعلــى «ادارة القلــق
االجتماعــي  ،منهــج العــاج املعــريف الســلوكي « العالجــات الــي تعمــل علــى التسلســل دليــل املعــاجل وهــو
املصنــف مــن قبــل ديـرا هــوب وريتشــارد مهــرج  . 2010مت احلصــول علــى االذن مــن قبــل صحيفــة جامعــة
اكســفورد الســتخدام النســخة املرتمجــة مــن هــذا الدليــل يف الدراســة احلاليــة .

رابعاً  :تصميم الدراسة ( النوع – املنهج ) :
 -1الدراســة احلالية أحد أنواع الدراســات التجريبية الىت تســتخدم املنهج التجرييب .وقد اســتخدمت الباحثة
أحــد تصميمــات «جتربــة احلالــة الواحــدة « وهــو تصميــم (أ ب) حيــث تعــر (أ) عــن مرحلــة خــط األس ــاس ،
ومت خالهلــا قياســات متعــددة الضطـراابت القلــق االجتماعــي ( كمتغــر اتبــع ) دون أي تدخــل مهــي ،مث بــدء
ممارســة برانمــج التدخــل املهــي ( كمتغــر مســتقل ) ككل ،وتعــي (ب) ليتــم التدخــل املهــي كربانمــج متكامــل
مــرة واحــدة فقــط مــع التأكيــد علــى اســتمرار القياســات للمتغــر التابــع .
 مت تعيــن مخــس مــن حــاالت التدابــر وحــدد هلــا اجتمــاع للمشــاركة يف  13جلســة مــن العــاج املعــريفالســلوكي لعــاج اضطـراابت القلــق االجتماعــي يف مركــز احلمايــة وإعــادة التأهيــل يف قطــر أجريــت  11جلســة
علــى أســاس فــردي ملــدة  45دقيقــة تقريب ـاً .اثنتــان مــن اجللســات كانتــا يف شــكل جمموعــة .كل التقييمــات
والتدخــات مت اكماهلــا يف مركــز احلمايــة والتأهيــل االجتماعــي يف قطــر .
 ولقــد كانــت الباحثــة املعــاجل األساســي هلــذه احلــاالت اخلمــس .وعنــد مغادرهتــا لبالدهــا مــن أجــل عمــلالبحــث يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،قــام زمالؤهــا يف مركــز إعــادة التأهيــل إبكمــال األســابيع املتبقيــة م ــن
العــاج يف غياهبــا ابتبــاع دليــل العــاج املعــريف الس ــلوكي CBTوأكملــت الباحث ــة متابعــة احلــاالت لــدى
عودهتــا .
 وقــد بــدأت الباحثــة منــذ  2014/9/19م التدريــب يف مركــز يف الــوالايت املتحــدة علــى فـرات ( )2كمــابــدأت الباحثــة منــذ ينايــر  2016بتدريــب العاملــن مبركــز احلمايــة بقطــر وبــدأت جلســات التدخــل املهــي مــع
األطفــال مــن 2016/6/1م اىل . 2016/7/1
 2وقــد مت تدريــب الباحثــه علــي يــد األســتاذ الدكتورجوزيــف أهيمــل  :أســتاذ ،وعميــد البحــث العلمــي جامعــة ميتشــيجان كليــة اخلدمــة االجتماعيــة –
ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة .
Joseph Himle , Professor & Associate Dean for Research, University of Michigan, School of
Social Work , Department of Psychiatry, USA .

252
فعالية ممارسه العالج املعريف السلوكي فـي خفض اضطراابت القلق االجتماعي

وق ــد شــارك بعض أف ـراد األس ــرة لبعض احلاالت يف برانمج التدخل املهين  .وق ــد حصل املش ــاركون يف
الدراســة علــى كتيبــات وقصــص ع ــن الق ــلق االجتماعــي واخلــوف  ،وفق ـاً الختياراهتــم وبتوجيــه مــن الباحثــة،
وكتيبــات وم ـواد حــول التعليــم النفســي ووفقــا لدليــل العــاج املعــريف الســلوكي إلدارة القلــق االجتماعــي «
ديرباهــوب  .»2010وقــد متــت املقابــات علــى النحــو التــايل املوضــح يف اجلــدول رقــم (. )1

جدول رقم ( )1يوضح حمتوى اجللسات وفقاً لدليل العالج املعريف السلوكي
اجللسة

حمتوى جلسة العالج املعريف السلوكي
شيء عام حول القلق وكيفية تشخيصه وعالجه – تقييم دوافع العميل والعميلة للتغيري -شرح
عام لنموذج العالج املعريف السلوكي – شرح عناصر القلق وأعراضه ( اجلسدية ،والسلوكية ،

اجللسة رقم ()1

واألفكار ) وتقدمي واجب منزيل ورقة إلاثرة أفكار القلق.

التدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي :استعراض موجز ملا مت إجنازه يف اجللسة
اجللسة رقم ( )2األوىل ،بدء إعداد التسلسل اهلرمى للخوف  ،واجب منزيل ورقة علمية حول العناصر الثالثة
للقلق.
التوعية النفسية ( توضيح كيفية تطور القلق  ،وكيف تتشكل األمناط اجلديدة للقلق من خالل
اجللسة رقم ()3

التعرض للمخاوف)
التدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي :حتديد األفكار السلبية  ،توضيح أخطاء
التفكري  ،عرض مهارات إعادة اهليكلة املعرفية.

التوعية النفسية ( مقدمة عن مفاهيم إعادة اهليكلة املعرفية ،توضيح التفكري القائم على األدلة
والتدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي :
اجللسة رقم ( )4استخدام سجل األفكار  ،إعادة هيكلة بعض التشوهات املعرفية اليت تتضح يف سجل األفكار
 ،واجب منزيل من خالل استخدام ورقة (منوذج) راقب أفكارك التلقائية واملشاعر يف املواقف
اليت تثري القلق أثناء األسبوع.
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اجللسة

حمتوى جلسة العالج املعريف السلوكي
التدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي:

اجللسة رقم ()5

استعراض الواجبات املنزلية  ،املشاركة يف حتديد األفكار اليت تثري القلق  ،تطوير استجاابت
عقالنية الستخدامها ضد تلك األفكار  ،مناقشة حول بدء متارين مواجهة القلق ( متارين
تتضمن تعريض العميل  /العميلة ملواقف القلق من دون أن يكون هناك خطر) .
التدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي:

اجللسة رقم ( )6استعراض سجل الواجبات املنزلية  ،االخنراط يف لعب دور يتضمن احاديث بسيطة الختبار
التفكري التلقائي  ،جلسات مجاعية مـع مجيع احلاالت وفريق العمل والباحثة .
اجللسة رقم ()7
اجللسة رقم ()8

التواصل املستمر يف إداء الواجبات املنزلية املرتبطة إبعادة اهليكلة املعرفية  ،واستمرار استعراض
التسلسل اهلرمي للمخاوف.
التواصل املستمر يف إداء الواجبات املنزلية املرتبطة إبعادة اهليكلة املعرفية  ،واستمرار استعراض
التسلسل اهلرمي للمخاوف
التوعية النفسية خاصة ما هو مرتبط ابلتواصل والتدريب على توكيد الذات  ،التدخالت املهنية

اجللسة رقم ( )9اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي  ،التدريب على املهارات االجتماعية ومهارات لغة اجلسد ،
واستخدام لعب األدوار بشكل مجاعي ،واستخدام االسرتخاء والتدريب عليه بشكل فردي .
مراجعة حاالت تعريض املريض ملواقف اخلوف والقلق ووضع املزيد من املهام املرتبطة بتعريض
اجللسة رقم ( )10املريض بناء على التسلسل اهلرمي للمخاوف  ،استمرار التدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج
املعريف السلوكي.
اجللسة رقم ()11

إعادة اهليكلة املعرفية بشكل أكثر تطوراً وحتديداً املخططات األساسية الكامنة وراء املعتقدات
وعقد جلسة مجاعية مع مجيع احلاالت.

التدخالت املهنية اخلاصة ابلعالج املعريف السلوكي:
اجللسة رقم ( )12منع االنتكاس وإدارة لقلق االجتماعي على املدى الطويل ،واستعراض التقدم احملرز يف ا لعالج
 ،التمهيد لإلهناء.
اجللسة رقم ()13

استخدام حتليل التكلفة والعائد من خالل احلصول على قائمة شاملة ابإلجيابيات والسلبيات،
والبداية تكون مع اإلجيابيات  ،جلسة االهناء  ،مع التأكيد على املتابعة.
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املبحث الرابع  :النتائج واالستنتاجات
أوال -:نتائج الدراسه
قــام مجيــع العمــاء (مخســة حــاالت) ابســتكمال اجللســات الثالثــة عشــر للتدخــل املهــي مــع الباحثــة
وفريــق العمــل ولوحــظ كمي ـاً وكيفي ـاً حــدوث تراجعــات كبــرة يف مكــوانت اضط ـراابت القلــق االجتماعــي
(جســدايً ،ســلوكياً  ،معرفياً ) جلميع احلاالت ابســتثناء احلالة رقم ( )4مل حيدث عليها حتســن كبري مثل ابقي
احل��االت .وابس��تخدام (ويلكوكس��ون – (wيوضــح اجلــدول رقــم ( )2الفــروق بــن متوســطات رتــب القيــاس
القبلي والقياس البعدي من خالل أدوات القياس األربع للدراســة احلالة  ،وكذلك من خالل الرســوم البيانية
التاليــة يتضــح أيضـاً فــروق بــن القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي لــكل حالــة مــن حــاالت الدراســة .

شكل رقم ( )1يوضح قياسات خط األساس والتدخل املهين للحالة رقم ()1
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شكل رقم ( )2يوضح قياسات خط األساس والتدخل املهين للحالة رقم ()2
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شكل رقم ( )3يوضح قياسات خط األساس والتدخل املهين للحالة رقم ()3
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شكل رقم ( )4يوضح قياسات خط األساس والتدخل املهين للحالة رقم ()4
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شكل رقم ( )5يوضح قياسات خط األساس والتدخل املهين للحالة رقم ()5
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جدول رقم ()2
يوضح الفروق بني متوسطات رتب القياس القبلي والقياس البعدي على املقاييس األربعة ( مجيع
مقاييس الدراسة ) بعد تطبيق الربانمج
ابستخدام اختبار (ويلكوكسون – )W
م
1
2
3
4

املقياس
الدرجة الكلية ملقياس معدل
القلق لـ هاملتون
الدرجة الكلية ملقياس الرهاب
االجتماعي
الدرجة الكلية للمقياس املصغر
للفوبيا االجتماعية
الدرجة الكلية ملقياس قلق
التفاعل االجتماعي

قيمة ( ) Z

مستوى الداللة

الداللة

2.023

 *0.043دالة عند ()0.05

2.032

 *0.042دالة عند ()0.05

2.121

 *0.034دالة عند ()0.05

2.023

 *0.043دالة عند ()0.05

اجتاه الداللة
يف اجتاه القياس
البعدي للربانمج
يف اجتاه القياس
البعدي للربانمج
يف اجتاه القياس
البعدي للربانمج
يف اجتاه القياس
البعدي للربانمج

دالة عند مستوى 0.05
يوضــح اجلــدول الســابق واخلــاص مبقاييــس الدراســة أن هنــاك فروق ـاً ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى معنويــة ( )0.05بــن متوســطات رتــب عينــة الدراســة علــى مجيــع مقاييــس الدراســة ؛ وقــد تســاوت
قيمــة (  ) Zيف املقياســن ( مقيــاس معــدل القلــق  ،ومقيــاس قلــق التفاعــل االجتماعــي ) حيــث بلغــت
( )2.023وعنــد مســتوى داللــة ( ، )*0.043وتليهــا قيمــة مقيــاس الرهــاب االجتماعــي والــي بلغــت
قيمــة (  ) Zعنــد ( )2.032والــي تشــر إىل مســتوى داللــة ( )*0.042بينمــا بلغــت قيمــة (  ) Zعنــد
املقيــاس املصغــر للفوبيــا االجتماعيــة ( )2.121والــي تشــكل مســتوى داللــة ( ، )*0.034األمــر الــذى
يعكــس مــدى حتقــق صحــة الفــرض الرئيــس" :يوجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
قياســات خط األســاس ومتوســطات قياســات التدخل املهين ىف خفض اضطراب القلق االجتماعى ؟ ".
توصلــت الباحث ــة يف الدراســة احلالي ــة والــي كانــت بصــدد خفــض اضطـراابت القلــق االجتماعــي لــدى
األطفــال القطريــن مــن خــال تطبيــق برانمــج التدخــل املهــي يف إطــار ممارســة العــاج املعــريف الســلوكي إىل أن
الربانمــج قــد حقــق املرجــو منــه وه ــو خفــض اضطـراابت القلــق االجتماعــي ل ــدى األطفــال القطريــن ،ويتضــح
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ذلــك مــن خــال النتائــج التاليــة :
 النتيجــة األوىل  :تبــن النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــنمتوســطات رتــب عينــة الدراســة علــى مقيــاس معــدل القلــق يف القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي لصــاحل القيــاس
البعــدي ؛ ممــا يعــى أن معــدل القلــق يف القيــاس البعــدي أقــل منــه يف القيــاس القبلــي عنــد عينــة الدراســة .
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة " آن البينــو – Albino, ann ،الــي أكــدت فعالي ــة
برانمج العالج املعريف السـلوكي فـي خفـض القلـق االجتماعـي واملخاوف االجتماعية ( ,Albino, ann
) 1998
 النتيجــة الثانيــة  :أســفرت النتائــج عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن متوســطات رتــب عينــة الدراســةعلــى مقيــاس القلــق االجتماعــي (الرهــاب االجتماعــي ) يف القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي لصــاحل القيــاس
البعــدي ؛ ممــا يعــى أن مســتوى الرهــاب االجتماعــي يف القيــاس البعــدي أقــل منــه يف القيــاس القبلــي عنــد عينــة
الدراســة .وتتفــق تلــك النتيجــة مــع دراســة " حامــد أمحــد الغامــدي –  " 2005والــي أظهــرت نتائجهــا وجــود
فــروق دالــة بــن متوســطي درجــات اضطـراب القلــق للقياســن القبلــي والبعــدي لــدى جمموعــة العــاج املعــريف
الســلوكي  .وتتفــق مــع نتائــج دراســة أخــرى للباحــث نفســه –  2010ىف فاعليــة العــاج املعــريف الســلوكي ىف
خفــض اضطـراب القلــق .
 النتيجــة الثالثــة  :أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــنمتوســطات رتــب عينــة الدراســة علــى املقيــاس املصغــر للفوبيــا االجتماعيــة يف القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي؛
ممــا يعــى أن مســتوى الفوبيــا االجتماعيــة يف القيــاس البعــدي أقــل منــه يف القيــاس القبلــي عنــد عينــة الدراســة .
 النتيجــة الرابعــة  :أوضحــت النتائــج أن هنــاك فروق ـاً ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ()0.05بني متوســطات رتب عينة الدراســة على مقياس قلق التفاعل االجتماعي يف القياس القبلي والقياس البعدي
لصــاحل القيــاس البعــدي ؛ ممــا يعــى أن مســتوى قلــق التفاعــل االجتماعــي يف القيــاس البعــدي أقــل منــه يف
القيــاس القبلــي عنــد عينــة الدراســة .
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اثنياً  :استنتاجات الدراسة :
 اتفقــت نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة ( أمســاء عبــد هللا حممــد العطيــة  ) 2001الــي أوضحــتنتائجهــا فاعليــة ممارســة برانمــج إرشــادي معــريف ســلوكي يف خفــض بعــض اضط ـراابت القلــق الشــائعة لــدى
عينــة مــن األطفــال بدولــة قطــر .دراســة ( رضيــة مشســان  ) 2004والــي كشــفت نتائجهــا أن للربانمــج املعــريف
الســلوكي أثـراً واضحـاً يف خفــض الرهــاب االجتماعــي لــدى عينــة الدراســة .
 يتضــح أن األطفــال القطريــن يســتقبلون بفاعليــة العــاج املعــريف الســلوكى يف خفــض اضط ـراابت القلــقاالجتماعــي مثــل أطفــال الغــرب يف أمريــكا وأرواب علــى الرغــم مــن الصعــوابت الــي واجهــت الباحثــة يف بدايــة
برانمــج التدخــل املهــي ( )CBTيف عــدم قبــول األطفــال وأســرهم للمشــاركة يف الربانمــج واعتقادهــم أبن
العــاج الدوائــي أفضــل بكثــر مــن العــاج القائــم علــى املهــارات االجتماعيــة .كمــا أن الثقافــة القطريــة مثــل
الثقافــات العربيــة الــي تظهــر اخلــوف مــن توقيــع أي اتفــاق مكتــوب بــن املريــض وفريــق العمــل واالكتفــاء
ابلتعاقــد الشــفوي .
 كمــا أن الثقــة كانــت بــن األطفــال وأســرهم وبــن املركــز كمؤسســة حكوميــة ،أمــا الثقــة يف الباحثــة وفريــقالعمــل فقــد بــدأ بعــد فــرة مــن معايشــة الباحثــة ألطفــال املؤسســة والتأكــد مــن حفــاظ الباحثــة علــى س ـرية
املعلومــات  ،فالثقافــة القطريــة والعربيــة حتتــاج دائمــا إىل تدعيــم مســتمر للس ـرية مــع العمــاء .ويرتبــط ذلــك
ابلســياق االجتماعــي الثقــايف القطــري والعــريب.

المبحث الخامس :عرض تلخيص لحالة فردية،

3

أوالً  :األعراض واخلصائص الرئيسية للحالة الفردية :
املريضــة "ســارة " (وهــو ليــس امسهــا احلقيقــي ) تبلــغ مــن العمــر مخســة عشــر عام ـاً ،وهــى طفلــة يف
مرحلــة التعليــم املتوســط  ،وقــد عانــت مــن القلــق االجتماعــي ملــدة ســتة أشــهر ،تعــاين مــن التوتــر والفــزع (ســهلة
االســتثارة  ،كثــرة البــكاء  ،يرتفــع خفقــان القلــب لديهــا أثنــاء املواقــف واألنشــطة االجتماعيــة يف املدرســة ،
وتشــعر ابلغثيــان املســتمر ) .
وقــد مــرت بتجــارب مــن الشــعور ابخلــوف املزعــج الــذى ينتاهبــا ابســتمرار والــذي الحــظ زمالؤهــا
ابملدرســة وجــود عالمــات علــى قلقهــا والــي تنتــج عنهــا حساســية عاليــة يف التقييــم مــن زمــاء املدرســة  ،وقــد
ابتعــدت ســارة عــن االش ـراك يف أنشــطة املدرســة وانعدمــت عندهــا الرغبــة يف الذهــاب إىل املدرســة .
 3قامت الباحثه بتسجيل احلااله الفرديه وفقا للدليل املستخدم واخلاص ديربا هوب وريتشارد هامبورج 2010

262
فعالية ممارسه العالج املعريف السلوكي فـي خفض اضطراابت القلق االجتماعي

مت اســتقبال ســارة بتحويــل مــن النيابــة العامــة إبخطــار رقــم ( )000بتاريــخ  ، 2016/5/25وقــد
تقدمــت ســارة وأختهــا ببــاغ عــن تعرضهمــا لالعتــداء املســتمر مــن والدمهــا  ،وبنــاء علــى ذلــك مت إيداعهمــا
حلــن ورود ق ـرار بشــأهنما .كمــا أن ســارة مت إيواؤهــا أكثــر مــن مــرة مــع والدهتــا وإخوهتــا وتوكــد االمــر تعــرض
ابنتهــا للتحــرش اجلنســي مــن األب هــي وأختهــا .
وأهــداف العــاج الــي مت االتفــاق عليهمــا يف التعاقــد الشــفوي هــي العــودة للمدرســة واالش ـراك يف
األنشــطة االكادمييــة واالجتماعيــة ابملدرســة  ،واهلــدف احملــدد أي املــدرك ابحل ـواس كان احلديــث مــع والدهــا
هبــدوء ومــن خــال عالقــة والديــة إجيابيــة.
اســتغرق العــاج ثالثــة عشــر جلســة كلهــا كانــت فرديــة ابســتثناء جلســتني بشــكل مجاعــي .مــدة كل
جلســة ح ـواىل ( )45دقيقــة متــت مجيعهــا يف املؤسســة يف الفــرة املســائية ،وقــد مت االعتمــاد علــى « دليــل
العــاج املعــريف الســلوكي» ابإلضافــة إىل بعــض الكتــب والقصــص وأســطواانت  CDالــي تتضمــن أفالم ـاً
قصــرة .

اثنياً  :التاريخ املرضي للحالة الفردية :
يف ســن الرابعــة عشــر  ،بــدأت " ســارة " ابملــرور حبــاالت مــن الشــعور ابلغثيــان الشــديد واملســتمر أثنــاء
تواجدهــا يف املدرســة  ،وقــد مت حتويلهــا إىل العيــادة الطبيــة ابملدرســة  ،ومث تشــخيص حالتهــا أبعـراض الفــزع أو
الرهبــة  ،وقــد مــرت ابلعديــد مــن نــوابت اخلفقــان ( مســاع صــوت نبضــات القلــب ) وكانــت لديهــا رعشــة يف
يديهــا فقــط أثنــاء إجبارهــا علــى االشـراك يف األنشــطة املدرســية .
وتؤكــد األم أن ســارة قــد تعرضــت للعنــف األســري والتحــرش اجلنســي مــن والدهــا .وقــد أمــرت النيابــة
العامــة إبيداعهــا املؤسســة ،وقــد مت تشــخيص حالتهــا مــن الطبيــب العــام أبهنــا مصابــة ابلقلــق االجتماعــي ،
وقــد حصلــت لفــرة علــى دواء « فلوفوكســامني» ولكــن رفضــت االســتمرار يف العــاج الدوائــي .

اثلثاً  :تقييم احلالة الفرديه :
بعــد حتويــل املريضــة ســارة إىل املؤسســة مث التشــخيص مـرات عــدة ابالســتعانة ابملقابلــة اإلكلينيكيــة مــن
الطبيــب النفســي مــن العاملــن ابملؤسســة  ،وكذلــك مــن خــال الباحثــة ابســتخدام أدوات البحــث احلــايل،
حيــث مت التأكيــد علــى أن ســارة لديهــا قلقـاً اجتماعيـاً ،وفقـاً للمعايــر التشــخيصية .وكانــت ســارة تشــارك يف
األنشــطة ابملدرســة وكان مســتواها الدراســي يقــدره املدرســون أبهنــا فــوق املتوســط  ،وكانــت هوايتهــا املفضلــة
القـراءة خاصــة الــرواايت  .كمــا أن ســارة مل تكــن تعــاين أي مشــكالت اقتصاديــة أو اجتماعيــة خطــرة عنــد
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بــدء العــاج .وتتصــف ســارة مبــا يلــى :
1 .1االعتقاد واألفكار .
2 .2أان معظم أسريت تكرهين  -أان أكره كوين أنثى .
3 .3الكل يتعامل معي أبنين كائن ضعيف – التسامح ضعف ومذلة .
4 .4أعـراض القلــق االجتماعــي  :خفقــان القلــب  ،وارتعــاش اليديــن وقضــم االظافــر الشــكوى املســتمرة مــن
الكوابيــس الليليــة  ،وحتــاول الظهــور بشــكل طبيعــي .

رابعاً  :تفاصيل العالج وترتيبات اإلشراف :
املعــاجل الرئيســى هــو الباحثــة كلثــم الك ـواري وهــى حاصلــة علــى الدكتــوراه يف اخلدمــة االجتماعيــة يف
جمــال عــاج االضظ ـراابت النفســية ،وقــد حصلــت الباحثــة علــى التدريــب منــذ  19/9/2014يف مركــز
الــوالايت املتحــدة االمريكيــة  ،حتــت أشـراف  :جوزيــف أهيمــل .وقــد ســاعد املشــرف علــى ختطيــط اجللســات
والتدخــل .

خامساً  :تصميم الربانمج :
مت عمــل خمطــط للحالــة وفقـاً لدليــل العــاج املعــريف الســلوكي " حتــت إشـراف " جوزيــف أهيمــل " وقــد
اشــتمل علــى املكــوانت الرئيســية لعــاج القلــق االجتماعــي للحالــة .علــى النحــو التــايل :

 .1التثقيف النفسي :
مت توعيــة ســارة ابلعالقــة بــن أفكارهــا وعواطفهــا وردود األفعــال اجلســدية لديهــا خاصــة خفقــان القلــب
ورعشــة اليديــن.

 .2إعادة اهليكلة املعرفية :
وقــد تضمــن ذلــك تصحيــح اإلدراك الســليب وغــر الدقيــق لــدى احلالــة حــول بعــض املعتقــدات الســلبية
الــي تســبب هلــا القلــق االجتماعــي .

 .3التعرض أو املواجهة ملواقف القلق :
مــن خــال ممارســة ســارة لألنشــطة ،لعبــت الــدور الــذي قامــت الباحثــة بتصميمــه هلــا ملواجهــة مواقــف
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اخلــوف خاصــة مــن خــال ممارســة األنشــطة.

 .4الواجبات املنزلية :
مت تصحيــح الواجبــات املنزليــة ملســاعدة ســارة علــى حتديــد األفــكار املشــوهة مــن خــال التدريــب علــى
التعــرض ملواقــف القلــق وممارســة ذلــك بشــكل مســتمر.
يف ه ــذه املواقــف كان لــدى ســارة ا أفك ــار آليــة مثــل « هــل ســأعود مرتبكــة إذا الحــظ زمالئــي يف
املدرســة قلقــي أو انتقــدوين يف آرائــي بشــكل دوري ينتقــل م ــن شــخص آلخــر» واعتقادهــا «أان دائمــا حباجــة
أن أبــدو مؤهلــة يف نظــر زمالئــي ابملدرســة» يعــزز هــذه األفــكار اآلليــة .
أحدثــت األفــكار اآلليــة أعراض ـاً جســمانية مثــل خفقــان القلــب ورعشــة اليديــن .وق ــد مــرت أيض ـاً
أبع ـراض يف القــدرات املعرفيــة  :تفكريهــا أصبــح مرتكبـاً وكان مــن املـؤمل هلــا أن تتحمــل املواقــف الــي تتعــرض
هلــا ،وكاســتجابة هلــذه األع ـراض أصبــح لــدى ســارة ســلوكيات الســامة التاليــة :
•إخفــاء قلقهــا  :ســوف ختفــى يديهــا حتــت املكتــب ومتســك مناديلهــا إبحك ــام وتقــف وقف ــة منتصب ــة دون
ملس أي شــيء على املك ــتب .
•إهنــاء أدائهــا للمهــام بســرعة قبــل أن تبــدأ يداهــا يف االرتعــاش  /وســوف تتكلــم بســرعة  /وتعيــد مســاع
كلماهتــا لكــى تســرجعها ابختصــار كلمــا كان ممكنـ ـاً ،والتعاطــف أو املشــاركة الوجدانيــة مــع آراء
اآلخريــن .
•حماولــة أن تبــدو طبيعيــة  :ســوف متثــل كمــا لــو أهنــا مل متــر أبي نــوابت قلــق مــن قبــل ابالحتفــاظ بنفســها
يف وضــع القامــة املنتصبــة واالحتفــاظ برأســها مرفوعـاً إىل األعلــى ،والنظــر حوهلــا واالبتســام.

سادساً  :دورة العالج وتقييم التقدم يف احلالة :
وجدت ســارة أن املؤسســة ميارس فيها أيضا -أنشــطة تتطلب منها التواجد مع زمالئها ،وهو ما أدى
إىل اســتمرار الشــعور بعــدم الراحــة ابملعــدة وزايدة خفقــان القلــب لــدى ســارة  ،وهلــذا اتفقــت ِ
املعالــة مــع ســارة
علــى وضــع أولويــة أوىل لعــاج أعـراض الفــزع والرعــب لديهــا أثنــاء اجللســة األوىل .وتؤكــد ســارة أهنــا لــن تكــون
قــادرة علــى حتمــل التواجــد مــع زمــاء هلــا ألن هــذا ســوف يصيبهــا ابإلحـراج ،ولكــن املعاجلــة أكــدت لســارة
علــى الرتكيــز علــى مجــع األدلــة والعثــور علــى احتمــال واقعــي للنتائــج الــي ختشــى أن حتــدث.
وبــدأت املعاجلــة يف ختفيــف أمنــاط التفكــر اجلامــدة لــدى ســارة  ،والــي منهــا اعتقادهــا أبهنــا جيــب أن
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تكــون مثاليــة يف كل شــيء وىف كل وقــت .
"البــد أال أقــع يف اخلطــأ مــن أجــل أن أكــون حمبوبــة مــن زمالئــي" .وقــد قامــت املعاجلــة ابالشـراك مــع
احلالة لتحليل الفوائد من خالل حتديد قائمة شــاملة ابإلجيابيات والســلبيات املرتتبة على التمســك ابألفكار
اجلامــدة  ،كمــا مت احلصــول علــى قائمــة ابلنــاس الذيــن حترتمهــم ســارة ،وهــم :ويل األمــر واخلــال واألخـوات .ومت
حتديــد التشــوهات الشــائعة  ،كمــا مت إضافــة عمــود األفــكار املشــوهة وعمــود األدلــة وســجل التفكــر للبحــث
عــن التشــوهات الفكريــة لــدى ســارة  ،والــي مت حتديــد أمههــا علــى ســبيل املثــال يف اآليت :
 أان ال أصلح للتواجد مع زمالء . أان ال أستطيع ممارسة أي نشاط . من يقف جبواري يسمع دقات قليب . الفزع يستمر معي عند التواجد يف مكان واسع . النوم يف الليل يرتبط ابلكوابيس املزعجة . ِأنت عاجزة عن حتقيق أي عالقة اجتماعي انجحة مع اآلخرين .
 مت وضــع الواجبــات املنزليــة بشــكل تعــاوين بــن املعاجلــة واحلالــة ملمارســة احلفــاظ علــى الرتكيــز اخلارجــي يفاملواقــف املثــرة للخــوف خاصــة أثنــاء ممارســة أي نشــاط ىف املدرســة أو املؤسســة  ،وكانــت ســارة قــادرة بشــكل
تدرجيــي علــى االشـراك يف األنشــطة التعليميــة واالجتماعيــة .
كمــا اتضــح أن العنــف األس ــرى والتحــرش اجلنســي الــذى تعرضــت ل ــه ســارة مــن األب قــد أدى إىل
خوفه ــا مــن اآلخريــن خاصــة مــن الذكــور ،وبشــكل متـواز تدخ ــل املعاجلــة مــع األب مــن خــال عالجــه مــن
إدمــان اخلمــور وحتســن أســلوب حيــاة األب ىف التعامــل مــع األســرة .
كمــا مت التأكيــد علــى ســارة يف ممارســة احلـوار مــع النفســي ،والتدريــب علــى التعليمــات الذاتيــة حبيــث
تبــدأ يف أن تقــول كلمــات ومج ـاً لنفســها واســتبدال بعــض الكلمــات ذات التأثــر الســلىب بكلمــات أخــرى
إجيابيــة .
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سابعاً  :التجارب السلوكية:
شــاهدت ســارة عــرض جمموعــة أفــام قصــرة مــن إعــداد املؤسســة حــول اضط ـراابت األطفــال عامــة
واضطراابت القلق االجتماعي خاصة .وأثناء عرض الفيلم وبعده يتم مناقشــة ســارة يف أفكارها والســلوكيات
وأســلوب حيــاة النمــاذج اإلجيابيــة املتضمنــة يف الفيلــم .
وقــد ســألت ســارة عــن حبهــا للق ـراءة ،فأكــدت يل إهنــا اهلوايــة الوحيــدة الــي تفضلهــا ومتارســها .ومت
عــرض جمموعــة مــن الكتــب والــرواايت  ،وقــد قدمــت املعاجلــة لســارة فكــرة عــن كل كتــاب وروايــة واألحــداث
الرئيســية فيهــا ،وتشــجيع ســارة مبقارنــة خرباهتــا ابملواقــف املوجــودة يف كل كتــاب ،ومســاعدة ســارة علــى التنبــؤ
مبحتــوى الكتــاب .وقــد اختــارت ســارة ثــاث رواايت لكــى تقرأهــا .ومجيــع تلــك الكتــب قصــص هتــدف إىل
تعليــم األطفــال كيــف تتــم مواجــه اخلــوف مــن اآلخــر يف املواقــف االجتماعيــة .
كمــا مت تدريــب ســارة علــى االســرخاء ،وكانــت متــارس متاريــن االســرخاء يف أوقــات متعــددة .وكانــت
تتــم مقارنــة ســارة قبــل متاريــن االســرخاء وبعدهــا كمــا مت االتفــاق مــع ســارة ومــع إدارة مركــز احلمايــة ومــع
جمموعــة مــن األطفــال املقربــن لســارة والذيــن وافقـوا علــى املشــاركة مث التواجــد يف حجــرة اللعــب ابملركــز ،وقــد
ســاعد النمــو اجليــد لعالقــة املهنيــة مــع ســارة علــى تقبــل االش ـراك يف اللعــب واألنشــطة االجتماعيــة خلفــض
القلــق والتوتــر واخلــوف مــن اآلخريــن .وقــد قامــت ســارة برســم أم وأب وجبوارمهــا أطفــال يضحكــون .كمــا
قامــت إدارة املركــز بتنظيــم عيــد ميــاد أحــد األطفــال ومت االحتفــال بــه ،كمــا مت االشـراك يف عــرض مســرحي
صغــر قامــت املعاجلــة إبعــداد ســيناريو املســرحية مســبقا ،واتفقــت مــع احلالــة الــي اختــارت دور األم .وقــد مت
اتفــاق مســبق علــى احلـوار مــع األطفــال املشــاركني يف لعــب أدوارهــم املســرحية ،ومــن ضمــن مشــاهد املســرحية
طفلة تســقط على األرض ،وقد قامت ســارة بدورها كأم ومشــاركة األب إبســعاف الطفلة ،ومت تبادل احلوار
الــذى اتضــح منــه رضــا العمليــة عــن أدوار األب يف املشــاهد املســرحية .
وىف مجيــع هــذه التجــارب الســلوكية كان يتــم تكليــف ســارة بواجبــات منزليــة مــن ضمنهــا مالحظــة إذا
كان احــد مــن زمالئهــا الحــظ رعشــة يديهــا أثنــاء تنــاول الطعــام  .وبــدأت ســارة تــدرك أن ليــس مجيــع احمليطــن
ميكــن أن يعطـوا رأايً واحــداً ،ولكــن البــد مــن االختــاف وأنــه جيــب أن يكــون لديهــا القــدرة علــى التعامــل مــع
اآلراء املختلفة ،وأثناء ذلك اســتمرت ســارة يف الواجبات املنزلية خاصة من خالل تســجيل األفكار التلقائية
ومراقبتهــا ،واســتمرار املعاجلــة يف التثقيــف النفســي ،وإعــادة اهليكلــة املعرفيــة ،وتنميــة املهــارات االجتماعيــة،
واســتمرار تعــرض ســارة ملواقــف القلــق مــن دون أن يكــون هنــاك خطــر عليهــا ،وبــدأت ســارة تؤكــد للمعاجلــة
أن قلــة مــن زمالئــي هــم مــن يالحظــون أعـراض قلقــي وهــذا عكــس مــا كنــت أعتقــد.
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اثمناً  :املناقشات عن املستوايت العالية بزايدة ممارسة األنشطة االجتماعية:
متــت مناقشــة بــن املعاجلــة وســارة حــول كيــف نشــأت املســتوايت العاليــة ب ـزايدة األداء االجتماعــي،
مثــال ذلــك ( أان حباجــة للحفــاظ علــى انطباعــي أن أكــون مؤهلــة وقــادرة علــى املشــاركة يف النشــاط) .قامــت
ســارة بوضــع األســباب احملتملــة التاليــة يف قائمــة :
 - 1الشــعور ابلدونيــة أو عجــز الثقــة خبصــوص نقــص املهــارات االجتماعيــة مقارنــة مــع زمالئهــا ممــن هــم يف
العمــر نفســه.
 - 2االعتقــاد أبهنــا ينبغــي أن تنفــذ املهــام املكلفــة هبــا بشــكل أحســن بكثــر مــن زمالئهــا يف املدرســة أو
املؤسســة .
وخــال املناقشــات بــن املعاجلــة وســارة حــول اعتقــادات اجملتمــع القطــري حــول االضط ـراب النفســي
خاصــة لألطفــال ،ومــن خــال هــذه املناقشــات اكتشــفت ســارة وجهــات النظــر اآلتيــة ،والــي كذبــت مباشــرة
دوافعهــا للشــعور ابلدونيــة :
 - 1ليس كل مدمن للخمور ميارس العنف األسري .
 - 2ليس كل زمالئي ذوي املستوى االقتصادي املرتفع لديهم أسلوب حياة إجيايب .
 - 3ليس االضطراب النفسي مقتصراً على اإلانث فقط .
ســاعدت هــذه املناقشــات والتثقيــف النفســي وإعــادة اهليكلــة املعرفيــة وغريهــا علــى حتســن األع ـراض
اجلســدية والســلوكيات واألفــكار لــدى ســارة وبــدأت تشــارك يف األنشــطة يف املدرســة واملؤسســة ،وبــدأت يف
تقبــل نفســها وممارســة ســلوكيات توكيــد الــذات وحتســن أســلوب حياهتــا علــى املســتوى الســلوكي والوجــداين
واملعــريف.

اتسعاً  :نتائج العالج للحالة الفردية :
مت قيــاس األع ـراض الــي مت تســجيلها لســارة مــن خــال أربعــة مقاييــس (ســبق اإلشــارة إليهــا) والرســم
البيــاين رقــم ( )1يوضــح التحســن يف حالــة ســارة وعلــى مــدار ثالثــة عشــر جلســة يتضــح علــى كل مقيــاس
اخنفــاض القلــق االجتماعــي لــدى ســارة ،ومــن خــال اســتخدام دليــل العــاج املعــريف الســلوكي فــإن ســارة
أدركــت أن:
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 - 1معظــم احمليطــن خاصــة زمــاء املدرســة أو املؤسســة ال يصرفــون انتباههــم لقلــق اآلخريــن وال يتكتمــون
علــى مــرور اآلخريــن بتجــارب القلــق .
 - 2إدمان اخلمور ميكن عالجه .
 - 3اختالف أراء الناس وأحكامهم أمر طبيب .
أخــذت ســارة أيضـاً القـرار بتســجيل امسهــا يف جمموعــة أصدقــاء املكتبــة يف املدرســة واملؤسســة وبــدأت
متــارس األنشــطة التعليميــة واالجتماعيــة مــع زمالئهــا ،وقــد بــدأت املشــاركة بشــكل متزايــد ،وحصلــت علــى
جوائــز مــن املســابقات وشــهادات تقديــر مــن املؤسســة واملدرســة وقــد زاد عــدد أصدقــاء ســارة .

عاشراً  :التعقيدات أو األفكار اجلديدة يف العالج :
ترتبــط االضطـراابت النفســية والقلــق االجتماعــي ابلثقافــة احملليــة .وقــد احتاجــت ســارة كمواطنــة قطريــة
أن تتأكــد أن القلــق االجتماعــي ليــس (جنــون) األطفــال يف قطــر ،مثلهــا مثــل الــدول العربيــة الــي تتعامــل مــع
املــرض النفســي مبــا يعــرف ابلوصمــة ،والذهــاب للعــاج طريــق لإلصابــة ابملصطلــح احمللــي( اجلنــون) .وكثــر مــن
األســر القطريــة ال تفضــل أن تعلــن عــاج أحــد أبنائهــا مــن القلــق االجتماعــي أو أي اضطـراب نفســى آخــر.
وقــد قامــت املعاجلــة علــى هامــش عــاج ســارة بتنظيــم اجتماعــات مــع طــاب املــدارس واملؤسســات للتوعيــة
ابالضطـراابت النفســية وبعدهــا عــن الوصمــة أو العــار.

حادي عشر -االعتبارات املأخوذة يف احلسبان عند التعامل مع احلالة :
مل يتــم حــى اآلن اعتمــاد العــاج الســلوكي املعــريف كمنهــج لالضطـراابت النفســية أو القلــق االجتماعــي
يف دولــة قطــر ،ولكــن جبهــود اإلكلينيكيــن ومــن ضمنهــم املعاجلــة تتــم ممارســة العــاج الســلوكي املعرفــة يف
اجملتمــع القطــري مــع العديــد مــن الفئــات .وقــد تلقــت ســارة العــاج اجملتمعــي الســلوكي املعــريف جمــاان مبــا أهنــا
كانــت مشــاركة يف جتاربنــا اإلكلينيكيــة ومل يتطلــب ذلــك التنســيق مــع التأمــن الصحــي لتالميــذ املــدارس بقطــر
نظـراً للتعاقــد الشــفوي مــع ســارة.

اثين عشر  :العالجات املتضمنة يف احلالة :
قدمــت دراســة هــذه احلالــة وبعمــق منــاذج لتخطيــط التدخــل املهــي مــع احلالــة واســتعمال دليــل العــاج
املعــريف الســلوكي ،املتضمــن أربعــة مكــوانت رئيســية :التثقيــف النفســي ،وإعــادة اهليكلــة املعرفيــة ،والتعــرض
أو املواجهــة ملواقــف القلــق ،والواجبــات املنزليــة .ومتــت الربهنــة علــى فعاليــة العــاج الســلوكي املعــريف خلفــض
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القلــق االجتماعــي لــدى األطفــال القطريــن ،ابإلضافــة إىل أن التجــارب اإلكلينيكيــة سـواء العامليــة أم احملليــة
قــد أوضحــت فعاليــة العــاج الســلوكي املعــريف سـواء لألفـراد أم اجملموعــات .ويصلــح ذلــك يف اجملتمــع القطــري.
كمــا تؤكــد الباحثــة ( كأخصائيــة اجتماعيــة ) علــى اهتمــام احلــاالت الفرديــة مــن األطفــال القطريــن
ابلســلطة املهنيــة ابلنســبة للمعــاجل ،والربــط بــن املعــاجل واملــدرس ىف املــدارس ،وأن النصيحــة جيــب إتباعهــا،
وأن مــا مييــز املعــاجل هــو ابتعــاده عــن العقــاب ،وأن التعاقــد الشــفوي يفضلــه الطفــل القطــري ويرفــض متام ـاً
التعاقــد املكتــوب .
كمــا أكــدت ســارة أكثــر مــن مــرة ســعادهتا وتقبلهــا ملشــاهدة األفــام القصــرة والــي تضمنــت منــاذج
حمليــة لعــاج القلــق االجتماعــي ،وهــى مــن إعــداد فريــق عمــل ابملؤسســة .كمــا أكــدت ســارة علــى أن جنــاح
العالقــة املهنيــة بينهــا وبــن املعاجلــة ترجــع إىل كــون املعاجلــة قطريــة اجلنســية ،وهــو مــا ســاعد ســارة علــى بنــاء
الثقــة مــع املعاجلــة .وقــد كانــت املعاجلــة حريصــة علــى حــدود العالقــة املهنيــة مــع احلالــة  .وقــد أجــرت املعاجلــة
ثــاث جلســات مــدة كل جلســة عشــر دقائــق فقــط للمتابعــة والتأكيــد علــى اخنفــاض القلــق االجتماعــي لــدى
ســارة ،وقــد اتضــح إجيابيــة ســارة سـواء علــى مســتوى الســلوكيات أم األفــكار.
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